
Městský sportovní klub, z.s. a Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA
ve spolupráci s Jihomoravským krajským fotbalovým svazem si vás 
dovolují pozvat na pokračování celoročního projektu

za domácí Zbrojovku Brno byli nominováni:

Josef Hron, Eduard Došek, Josef Mazura, Karel Dvořák, Rostislav 

Václavíček, Josef Pospíšil, Jiří Hamřík, Jan Klimeš, Jaroslav Petrtýl, 

Vítězslav Kotásek, Karel Jarůšek, Libor Došek, Jindřich Svoboda, 

Jiří Hajský, Miroslav Bureš, Petr Janečka, Karel Kroupa, Jan Kopenec  

Turnaj městských 
částí Brna v malé 

kopané
předzápas se starosty a členy  

Rady města Brna v rolích kapitánů

s povinností mít v družstvu alespoň jednoho 
současného nebo bývalého hráče Zbrojovky Brno

Brněnský  
fotbal žije

exhibice přípravky Zbrojovky Brno  

a FK SK Bosonohy a soutěž pro příchozí  

ve střelbě ze značky pokutového kopu 

do tyčky fotbalové branky

 O CENU KARLA KROUPY  

Jindra Eliáš
spolumoderuje a zabezpečí oldies párty

Skupina  
SYNKOPY 61

zahraje píseň ZBROJOVKA JE LEPŠÍ! 

a další velké hity

za hosty z výběru Dukly byli nominováni:

Ivo Viktor, Karol Dobiaš, Ladislav Jurkemik, Jozef Čapkovič, 

Štefan Horný, Ivan Hrdlička, Oldřich Rott, František Štambacher, 

Ladislav Vízek, Verner Lička, Miroslav Gajdůšek, Ján Čapkovič  

občerstvení zajištěno

VSTUP VOLNÝ!

  další akce pod názvem

ZBROJOVKA JE LEPŠÍ!

připomenutí prvního a posledního fotbalového titulu pro Brno

v sobotu 16. června ve 13:30 hodin
ve sportovním areálu FK SK BOSONOHY, Hoštická 2a  
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  další akce pod názvem

ZBROJOVKA JE LEPŠÍ!
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