Vážení sportovní přátelé,
Již posedmé se setkáme na útulném vřešťovském stadionku při dalším
ročníku fotbalového turnaje O pohár starostky obce. Všichni organizátoři
udělali maximum pro zdárný průběh a pevně věříme, že turnaj po sportovní
stránce naváže na velmi úspěšné minulé ročníky. Hřiště je i přes letošní
nevlídné počasí velmi dobře připraveno, nad dodržováním pravidel bude
opět bdít skvělý profesionální rozhodčí Jaromír Styblík (OFS Jičín), který si
v minulých ročnících vybudoval obrovský respekt i autoritu. Je samozřejmě
opět připraveno bohaté občerstvení a večer taneční zábava, na kterou jste
všichni srdečně zváni. Pozvání platí i pro naše milé spoluobčany z obce a
samozřejmě i pro návštěvníky kempu a širokou veřejnost.
Přijďte, nebudete litovat!
Dagmar Hrochová, starostka obce
Jaromír Bach, ředitel turnaje
Turnaj v malé kopané o pohár starostky obce Velký Vřešťov laskavě
sponzorují
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Sobota 13. ČERVENCE 2013
Slavnostní nástup všech družstev v 11:45 hodin
Na co se můžete těšit?
- Dvě nová družstva – FC Celtic Smiřice a Lázeňští šviháci. Smiřičtí se netají svými
ambicemi na nejvyšší příčky, byť jako nováček budou mít těžkou úlohu
- Lázeňští šviháci z Lázní Bělohradu budou nepochybně černým koněm turnaje. Jejich
soupiska je plná zvučných jmen – uveďme například žijící legendu, řízného beka
Karla Finka či zástupce nejfotbalovějšího rodu na okrese Jičín - Jezberovi. Na turnaji
uvidíme otce (při vzpomínce na jeho pumelenice ještě dnes brankáře v kraji brní
ruce) a jeho dva syny.
- Los tomu chtěl, že se opět ve skupině potkají obě družstva z Velkého Vřešťova,
začátek utkání je ve 14:55. Loni byl úspěšnější tým seniorů, který slavně zvítězil 3:0.
Letos ovšem junioři usilovně trénují, zatímco o prachbídné tréninkové morálce
seniorů si již cvrlikají i vrabci na vřešťovském kostele…
- Krakonoš údajně angažoval nového, velmi kvalitního brankáře. Dosavadní jednička
Petr Bach totiž při nabírání fyzické kondice utrpěla závažný úraz…
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Samozřejmě jsme opět nezapomněli na vynikající občerstvení, studené pivo, teplé
párky, uzené přímo z udírny či skvělou zmrzlinu, to vše zajištěné majitelem místního
supermarketu Petrem Jaklem
A večer pochopitelně zábava v přírodě!!!

