
         OSLAVY 10. VÝRO

 

                                                                 Program:    13:30 slavnostní zahájení

                                                     

                                                     

                                                     

 

                  O přestávkách mezi zápasy se budou konat zábavné soutěže s

                  Po skončení zápasů bude následovat posezení s

                  K občerstvení budou podávány opékané vepřové kýty, samozřejmostí je i dostatek nápojů.

                  Zároveň bude otevřena výstava fotografií z

                   Otevírací doba: pátek 1.8. 14:00 

              Srdečně zveme všechny fanoušky, občany České Bělé a přátele fotbalu.

OSLAVY 10. VÝROčÍ ZALOžENÍ SE KONAJÍ V

Program:    13:30 slavnostní zahájení

                                                     14:00  utkání mladších žáků  

                                                     15:00  utkání mužů  

                                      17:00 utkání starých gard  

O přestávkách mezi zápasy se budou konat zábavné soutěže s

Po skončení zápasů bude následovat posezení s

občerstvení budou podávány opékané vepřové kýty, samozřejmostí je i dostatek nápojů.

Zároveň bude otevřena výstava fotografií z

Otevírací doba: pátek 1.8. 14:00 – 18:00, sobota 2.8. 13:00 

Srdečně zveme všechny fanoušky, občany České Bělé a přátele fotbalu.

ENÍ SE KONAJÍ V SOBOTU 2.SRPNA 2014 OD 13:30 NA FOTBALOVÉM H

Program:    13:30 slavnostní zahájení 

14:00  utkání mladších žáků  FK Česká Bělá 

15:00  utkání mužů                 FK Česká Bělá 

17:00 utkání starých gard      FK Česká Bělá 

O přestávkách mezi zápasy se budou konat zábavné soutěže s

Po skončení zápasů bude následovat posezení s country hudbou skupiny 

občerstvení budou podávány opékané vepřové kýty, samozřejmostí je i dostatek nápojů.

Zároveň bude otevřena výstava fotografií z historie sportu a fotbalu v

18:00, sobota 2.8. 13:00 – 18:30, neděle 3.8. 8:30 

Srdečně zveme všechny fanoušky, občany České Bělé a přátele fotbalu.

SOBOTU 2.SRPNA 2014 OD 13:30 NA FOTBALOVÉM H

FK Česká Bělá – TJ Sokol Rozsochatec

FK Česká Bělá – TJ Velká Losenice 

FK Česká Bělá – TJ Sokol Rozsochatec

O přestávkách mezi zápasy se budou konat zábavné soutěže s fotbalovou tématikou o ceny pro děti i dospělé.

country hudbou skupiny  KOCÁBKA. 

občerstvení budou podávány opékané vepřové kýty, samozřejmostí je i dostatek nápojů.

sportu a fotbalu v České Bělé v malém sále KD.

18:30, neděle 3.8. 8:30 –

Srdečně zveme všechny fanoušky, občany České Bělé a přátele fotbalu.

SOBOTU 2.SRPNA 2014 OD 13:30 NA FOTBALOVÉM H

TJ Sokol Rozsochatec 

TJ Sokol Rozsochatec 

fotbalovou tématikou o ceny pro děti i dospělé.

 

občerstvení budou podávány opékané vepřové kýty, samozřejmostí je i dostatek nápojů. 

malém sále KD. 

– 11:00 

Srdečně zveme všechny fanoušky, občany České Bělé a přátele fotbalu.

 

SOBOTU 2.SRPNA 2014 OD 13:30 NA FOTBALOVÉM HřiŠTi  

fotbalovou tématikou o ceny pro děti i dospělé. 

Srdečně zveme všechny fanoušky, občany České Bělé a přátele fotbalu. 


