
 

 

 

v sobotu 30.července a v neděli 31. července 2011  na hřišti v Dobraticích 
 

Sobotní program : 

1330  – slavnostní otevření hřiště 

1345  – utkání žáků: TJ DOBRATICE – TJ TOŠANOVICE 

1500 – utkání dorostenců: TJ DOBRATICE – TJ VOJKOVICE 

1615 – slavnostní předávání pamětních plaket oceněným 

1645 – utkání starých gard: TJ DOBRATICE – TJ ORAVSKÁ LESNÁ 
 
od 1400 bude rozehrán BLESKOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ vyzývatelů z řad 
               návštěvníků proti členům šachového oddílu TJ Dobratice. 
 

OD 1900   

                     



 
 
 

Nedělní program : 

1330  – utkání přípravky: TJ DOBRATICE – TJ TOŠANOVICE 

1430 – utkání: VÝBĚR TJ DOBRATICE – VÝBĚR HC OCELÁŘI TŘINEC  

 

             (Martin ADAMSKÝ, David KVĚTOŇ, Richard KRÁL, Tomáš CHLUBNA a další.) 
 
             Bude vystaven pohár pro vítěze extraligy 2010/2011 – HC OCELÁŘI TŘINEC 

 

             AUTOGRAMIÁDA přítomných hráčů HC OCELÁŘI TŘINEC  
             při zdravotních přestávkách v průběhu utkání. 
 
1600 – losování TOMBOLY. Ceny věnovali hráči HC Oceláři Třinec a sponzoři. 
 

1700 – utkání mužů: TJ DOBRATICE – TJ RAŠKOVICE  
 
 
 

Po celou dobu oslav bude pro všechny zajištěno bohaté občerstvení, pivo 
Radegast, sobotní kotlíkový guláš vařený přímo na místě, rožněné maso, 

klobásky z udírny a to vše s příjemnou obsluhou. 

Přijďte se pobavit v příjemném prostředí areálu na hřišti v Dobraticích. 
 

Všechny srdečně zve výbor TJ. 
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