
 

POZOR!    POZOR!    POZOR!  

Nároďák  -  nic moc. Ti co umí, to jsou  
  Nádražáci,   tak  jedou do Sokolova …. 

a zase   
Sokolov bude svědkem 

   fotbalové magie za všechny prachy: téma 
       „ Kouzla s míčem - odborník se diví a  laik žasne“ 

Odborový svaz SOSaD pořádá III. ročník turnaje  v kopané o putovní po-
hár bývalého, ale slavného,   předsedy  SOSaD Jaromíra Duška. 

Kdy:  29. června léta páně 2013 od 10, 00 hodin 
     Kde:    V Sokolově na hřišti TJ BANIK SOKOLOV 

Přijďte, uvidíte skutečné fotbalové kouzelníky s míčem a nebo sami se sebou.  
 

Jaké týmy uvidíte??????  
To ani sami nevíme, ale asi se budeme všichni divit. Turnajové  heslo: „Bratři držme se,  je nás málo“ 
Určitě přijedou  Varáci, Kováčovo hošíci z Chomutova, lonští vítězové „Sosaďaci“ z Prahy s  Lubou Michal-
cem, po roce Jiříkovo hošíci  z Chebu, Milanovo směs ze  Sokolova, kluci od „Bobří řeky“ z Ústí a Děčína  ve-
dení kolegou Práškem, pochopitelně Hlaváčkovo  „Rudá Kapela“ z SDC a kouzelníci s lokomotivami z Chebu  
vedeni Rudou Duždo. Samozřejmě, že přijede populární místo Hejtman, velký kozelník  a bývalý předseda 
SOSaD  Jarek Dušek. Je samozřejmostí, že v každém mužstvu co hráč to osobnost co osobnost … to by se Bílek 
divil. 
Samo s sebou přijedou další populární postavy doby současné a hlavně doby minulé, co už něco pamatují:  
Starý pán, Igor, Zuzana, Libor z pomezí, Milan  z města piva a Laďa Vyskoč,  Fešák Eda -  čím starší, tím 
hezčí, to se budete dívky kochat, Jeňýk ze SOSaDu, sám šéf KCOD car Vladimír KV OMI zvaný, šéf přes per-
sóny SŽDC Pavel, taky u nás dělal   a možná,ale  to musíte dojít a budete se divit………   
Občerstvení v hojné míře zajišťují:Jeho výsost  Boban I. Z Pilníkova, Konopkovi Jaňýk,  Kadel a Kadlík, u 
pípy kouzelní soujmenovci Polívkové, Roland. Všemu ředituluje  přednosta PO pan Standa Svojanovský, 
který Vás srdečně zve...Pod palcem to má doktor Kalous, proto  zahoďte na jeden den své starosti ( že jich je) 
a dojděte se pobavit, zfandit svým oblíbeným  a hlavně se pobratřit.   


