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Okurková sezóna - ani náhodou
Zajímavých událostí v našem městě i regionu od vydání
posledního čísla SF bylo tolik, ţe se nám ani nepodařilo všechna fakta
poshánět. Posuďte sami:
1. SF 597 vyšlo ve čtvrtek 3. července 2003. Hned následující
víkend 5.-6.7. se uskutečnilo na hřištích v Mladých Bukách a
Trutnově M ČR ve slowpitchi (s postupem na Mistrovství
Evropy!). Já jsem byl bohuţel mimo republiku na dovolené a po
návratu jsem marně sháněl nejen fotografie, ale i podrobnější
výsledky. Vítězem se stal tým našich sousedů - Sparks BAK
Mladé Buky. Pro svobodské sportovní fanoušky bylo zajímavé i
to, ţe klíčový podíl na vítězství měli naši baseballisté - Mgr. Filip
Poláček, který dal pět homerunů a Honza Hanák (sice
mladobucký občan, ale dlouholetý hráč našeho baseballového
týmu). Perfektně nadhazoval Sláva Anděl a lví podíl na vítězství
měly samozřejmě mladobucké softbalistky - slowpitch hraje
smíšený tým 5 ţen + 5 muţů. Po kompletní soupisce týmu i
výsledcích jednotlivých zápasů zatím sice usilovně, ale marně
pátrám. Výsledkové listiny údajně někdo po skončení turnaje
strhl z nástěnky a odnesl.
2. Fotbalisté MFC Svoboda postoupili do okresního přeboru!
Fotbalový svaz vydal termínovou listinu podzimního kola všech
soutěţí. Fotbaloví fanoušci najdou program nejen muţského
týmu, který postoupil do okresního přeboru, ale také mladších
ţáků a přípravky. Termínovou najdete uvnitř listu.
3. Náš reprezentační baseballový tým vybojoval (mezi dvanáctkou
evropských týmů) šesté místo na ME v Nizozemí. Svoboďáky by
mělo potěšit, ţe Bob Roudný byl nasazován v klíčových zápasech
šampionátu, kde se bojovalo také o účast na kvalifikaci pro OH v
Athénách. Ta probíhá v těchto dnech v nizozemských městech
Amsterdamu, Haarlemu a Rotterdamu. O dvě postupová místa
bojují týmy Nizozemska, Španělska, Švédska, Itálie a Česka. Za
branou zůstaly týmy, které jsme na ME skupiny A porazili:
Francie, Rusko, Velká Británie, Chorvatsko, Belgie a Německo.
Víte, co by to znamenalo pro naše město, mít svého
Olympionika?

4. Saša Pejosová po zisku 4. místa na M ČR se stala šampiónkou
ČR v nejtěţší jezdecké soutěţi - military. Podrobnosti uvnitř listu.
5. Minulé pondělí zasedala městská rada (podstatné body najdete
uvnitř listu), kde padlo rozhodnutí, které podstatně ovlivní další
existenci našich novin. O co jde? Starostka předloţila návrh
finančního výboru na to, aby městské noviny SF vycházely 1x
měsíčně. Rada třemi hlasy návrh schválila. Z původního týdeníku
se stane měsíčník.
6. Starostka města Svobody nad Úpou svolává na čtvrtek 31.
července 2003 veřejné zasedání Zastupitelstva Města (1800 ve
školní jídelně). Na pořadu jednání bude vstup města do
bytového druţstva, přijetí úvěru na stavbu 2x18 bytových
jednotek, rozpočtové změny, prodej nemovitostí a rozšíření
pravomoci rady města v rozhodování o případných vícepracích
na rekonstrukci základní školy.
7. Rekonstrukce svobodského kina úspěšně pokračuje. V srpnovém
čísle SF se zřejmě dozvíme termín dokončení.
8. Pozorným občanům určitě neunikla činnost skupinky pracovníků,
kteří zaměřovali a červenými puntíky označovali místa po celém
katastru našeho města. Musíme uklidnit obavy, ţe bude opět
někdo rozkopávat naše ulice nebo zahrádky. Pátrali jsme po
příčinách značení a dozvěděli jsme se, ţe kaţdé dva roky takto
značí energetici v lichých ročnících červeně místa, kde pod
povrchem vedou kabely elektrického vedení - a plynaři ţlutě v
sudých.
9. Zaznamenali jsme také zlepšení údrţby hřišťátka u sokolovny
(trávník nemusí čekat na další sekání aţ do příštího Dětského
Dne).
10.
Knihovna bude po dovolené opět otevřena v pondělí
28.7.2003. Zájemce o fotografie potěšíme čerstvými záběry i
přehlednějším systémem jejich vyhledávání.
Ještě má někdo dojem, ţe je okurková sezóna, ţe se ve Svobodě nic
neděje?
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Od Martina Drahoty jsme dostali dnes ráno - v době, kdy bylo

dnešní číslo SF připraveno pro tisk, 7 stran materiálů z vítězné baráţe
o postup do OP + statistiky, tabulky, střelce branek apod. K citaci
novinových článků potřebujeme svolení autora článků a fotky (Jana
Brauna) i více prostoru. Dnes alespoň sestavu vítězného týmu: Kyncl Trojánek, Vlček, Hendrych, Stránský - Louda, Šafář, Drahota (73.
Rejl), Horáček - Karlík, Matějka. Branky Vlček, Matějka, vynikající hra
brankáře Kyncla i celého týmu!!
Zápas byl pro svobodský fotbal natolik významný (návrat do OP
po 21 letech!!), ţe jeho hodnocení bude zajímat naše čtenáře i po
časovém odstupu.
Muţi SKMFC Svoboda jiţ znají termíny podzimních kol okresního
přeboru!
1. so 1/8 1700 Lánov - Svoboda
2. ne 10/8 1700 Svoboda - Dol. Kalná
3. so 23/8 1700 Svoboda - Pilníkov
4. so 30/8 1700 Kunčice - Svoboda
5. so 6/9 1700 Svoboda - Hostinné
6. so 13/9 1700 Úpice - Svoboda
7. so 20/9 1630 Svoboda - Libeč
8. so 27/9 1630 Podhůří - Svoboda
9. so 4/10 1600 Svoboda - H.St. Město
10.
so 11/10 1600 St. Buky - Svoboda
11.
so 18/10 1530 Svoboda - Černý Důl
12.
so 25/11 1430 Kocbeře - Svoboda
13.
so 1/11 1430 Svoboda - Lánov
OP mladších ţáků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ne 24/8 1500 Svoboda - Rtyně
ne 31/8 1500 Rudník - Svoboda
so 6/9 1500 Svoboda - Vítězná
so 13/9 1000 Dvůr Král. B - Svoboda
ne 28/9 1400 Poříčí - Svoboda
so 4/10 1400 Svoboda - Úpice
ne 12/10 1400 Svoboda - Bernartice
ne 19/10 1330 Ml. Buky - Svoboda
so 25/10 1030 Rtyně - Svoboda

OP přípravky skupiny C:
1. ne 24/8 (volno mají Mladé Buky)
2. ne 31/8 (volno Ţacléř)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ne
ne
ne
ne
ne
ne

7/9 (volno Svoboda)
14/9 (volno Hostinné)
21/9 (volno Horní Maršov)
28/9 (volno Ţacléř)
5/11 (volno Mladé Buky)
12/11 (volno Hostinné)

BASEBALL
Extraligový muţský tým SB Rýchory podstoupí podzimní baráţ o
udrţení v Extralize. Nejprve ale musí dohrát poslední dvě kola
nadstavby:





so 9/8 1300 2x SB Rýchory - Krč Altron Praha
ne 10/9 2000 Krč Altron - SB Rýchory
so 16/8 1300 Arrows Ostrava - SB Rýchory
ne 17/6 1300 SB Rýchory - Arrows Ostrava

Béčko muţů SB Rýchory se bude připravovat na podzimní baráţ
víkendovým turnajem. 25.-27. července organizuje ve Svobodě na
městském stadiónu velký baseballový turnaj za účasti týmů Modré
Ţelvy Česká Lípa, Laso Kladno, Tempo Praha a domácího týmu SB
Rýchory B. První zápas se hraje jiţ v pátek od 18ti hodin. Občerstvení,
hudba i dobrá podívaná zajištěna. Přijďte i vy povzbudit svobodské
hráče, kteří letos ještě neprohráli!
Mistrovství ČR ve slowpitchi
Tým Sparks BAK Mladé Buky prošel celým šampionátem 5.-6.7.2003
jako nůţ máslem:
Přírodní vědy - Mladé Buky 2:13
Mladé Buky - Chemie 7:6
Mladé Buky - VIP 11:2
CIT - Mladé Buky 1:10
Finále: Mladé Buky - CIT 11:0
Vítězství neznamená jen mistrovský titul, ale také účast na ME, které
se koná v příštím roce v rakouském Linzi.
Trenér týmu: Miloš Riegel
Hráči: Sláva Anděl, Milan Piroţek, Filip Poláček, Jan Hanák, Martin
Havlíček, Jan Moučka, Jan Kafka, Tomáš Košťál, Čivava Záruba a
hráčky Jitka Hanáková, Katka Marelová, Jitka Bartelová, Jana
Švandová, Lucka Minaříková, Iveta Zábranská a Jarča Andělová.
JEZDECTVÍ

Saša Pejosová potěšila sportovní příznivce skvělými výkony v
letošní jezdecké sezóně. Na oblastním mistrovství juniorů 28.6.
obsadila první dvě místa (1. na koni Condor a 2. na koni Top Gun),
druhá místa v rámcových soutěţích „L“ a soutěţi „ZL“. Ţivotního
úspěchu dosáhla 12.7. v královské jezdecké disciplíně všestrannosti
(military = drezura, terénní zkouška a parkur) - zlatou medaili na M
ČR v Kolesách u Kladrub. Na M ČR v parkuru 17.-20.7. v Ostravě
nasbírala v náročné tříkolové soutěţi pouze 4 trestné body. Stupně
vítězů jí unikly o jediný bod. Nejen Saše, ale také jejím rodičům a
celému jezdeckému oddílu přejeme hodně úspěchů i v další činnosti.
Připomínám, ţe jezdectví je olympijský sport - a Svoboda na svého
Olympionika stále čeká!
KVALIFIKACE NA OLYMPIÁDU
šesti nejlepších evropských týmů baseballu probíhá v těchto dnech v
holandských městech Amsterdamu, Haarlemu a Rotterdamu. O dvě
postupová místa bojují týmy Nizozemska, Španělska, Švédska, Itálie,
Česka a Francie. Největším favority jsou týmy Nizozemí a Itálie. I kdyţ
bude velmi těţké jednoho z nich porazit, nejsme bez šancí. Nás to
zajímá proto, ţe jedním z klíčových hráčů našeho týmu je svobodský
občan Robert Roudný!!
SVOBODSKÝ FOTBAL
ZÁPASY A STŘELCI MFC SVOBODA
V okres.soutěţi III. tř. 2002/2003:
Podzim 2002:
















SV - Vrchlabí B 2:0 (Karlík, Drahota)
SV - Dol. Branná 2:3 (Matějka, Karlík)
SV - Podhůří 4:1 (Hendrych, Matějka, Drahota, Trojánek)
Kunčice - SV 1:1 (Karlík)
SV - Vítězná 2:2 (Matějka, Drahota)
Bernartice - SV 0:2 (Matějka, Karlík)
SV - Poříčí 4:1 (Matějka 3, Trojánek)
SV - Volanov 4:2 (Matějka 2, Karlík, Horáček)
SV - Kocbeře 0:3
Ml.Buky - SV 2:2 (Roudný, Karlík)
SV - Jan. Lázně 4:0 (Matějka 2, Karlík, Roudný)
Černý Důl - Svoboda 5:1 (Matějka)
SV - Bohuslavice 2:2 (Matějka, Karlík)
SV - Rokytník 0:1
Ţacléř - SV 0:0

Jaro 2003:







SV - Bernartice 3:1 (Matějka, Karlík 2)
SV - Kunčice 3:0 (Louda, Karlík, Matějka)
Volanov - SV 2:3 (Matějka 2, Hendrych)
Vrchlabí B - SV 1:3 (Roudný 2, Karlík)
SV - Mladé Buky 0:1

STATISTIKA SK MFC SVOBODA III.tř.
Podzim
doma
venku
celkem

vít.
3
1
4

rem.
2
3
5

por.
2
1
3

skóre
16:10
6: 8
22:18

body
11
6
17

16:6
21:12
37:18

13
15
28

Jaro 2003
doma
venku
celkem

4
5
9

1
0
1

1
3
4

STŘELCI BRANEK:
Karlík 22
Matějka 21
Louda 5
Roudný 4
Drahota 3
Horáček, Hendrych, Kyncl, Trojánek po jedné.
Bílá Třemešná - Svoboda 1:2!
O účasti v okresním přeboru 2003/2004 rozhodla baráţ mezi
týmy Bílá Třemešná a MFC Svoboda nad Úpou, která se konala v
sobotu 28. června 2003 na neutrálním hřišti v Poříčí. Výsledek 1:2 pro
Svobodu určitě znají všichni fotbaloví fanoušci ve Svobodě nad Úpou i
okolí. Jaký byl průběh zápasu, nejlépe popsal pan Jan Braun v
pondělních Krkonošských novinách (ze dne 3.6.). Jistě se nebude
zlobit, kdyţ z jeho článku podstatnou část ocituji:
„Gól svobodského útočníka Tomáše Matějky těsně před koncem
zápasu byl posledním momentem fotbalového ročníku 2002/2003.
Jeho tým pokořil v baráţi dvanácté muţstvo okresního přeboru Bílou
Třemešnou 2:1. Zázračný závěr vynesl Svobodu nad Úpou po
jednadvaceti letech do okresního přeboru. Za vítězství v baráţovém
utkání vděčí nejvíce brankáři Kynclovi. Vyjma dalších skvělých zákroků
si úspěšně poradil se dvěma sólovými nájezdy protihráčů v 73. a 81.
minutě. Bílá Třemešná jedinečné šance pokazila a stačily sotva dvě
minuty, aby se proměnila do pozice poraţeného. Bojovnější tým
Svobody zúročil v koncovce trvalou převahu a společně s davem
fanoušků mohl slavit postup.

V bitvě o účast v okresním přeboru, kterou soudcoval
druholigový rozhodčí Gruber, měli od začátku překvapivě v poli navrch
fotbalisté třetího celku III. třídy, nicméně jejich entuziasmus přibrzdil
brzy inkasovaný gól. Kubelka dostal přihrávku mezi obránci, objevil se
sám před brankářem a přesnou střelou k tyči přivedl favorita do
vedení - 1:0. Svoboda měla sice i nadále převahu, kterou zvýraznilo
vyloučení Doleţala ve 35. min. Matějka, který byl sám před
gólmanem, ale překopl branku. Na druhé straně se poprvé ukázal
Kyncl, pozdější hrdina zápasu, při dobré moţnosti Schneidera.
Svobodská jednička udrţovala naděje svého týmu na případný
obrat v utkání především ve druhém poločase, kdy výbornými zákroky
nepustila soupeře k rozhodujícímu zásahu. Ve 48. minutě Šolc
nepřekonal Kyncla, na něhoţ nevyzrál při další akci v 61. min. ani
Štipák. Po rozpačitém rozjezdu druhé půle se hráči Svobody začali čím
dál častěji objevovat před brankou protivníka. Nechtěli prohrát boj o
okresní přebor a vytrvale útočili. V 70. min. měl největší moţnost
Drahota, jehoţ hlavička z malého vápna skončila těsně vedle tyčky.
Pak přišly okamţiky, které mohly rozhodnout. V 73. min.
postupoval Kubelka zcela sám na Kyncla, ale ten mu obrovskou šanci
zneškodnil. Úspěšný byl rovněţ v 81. min. při totoţné akci, kdyţ si na
něm vylámal zuby Polák. Zahozené moţnosti přišly Bílou Třemešnou
draho. V 83. min. vyrovnal nádhernou trefou do šibenice kapitán
Svobody Vlček a v 85. min. vyměnil účastníky soutěţí rozhodujícím
gólem Matějka, jenţ po centru Loudy z pravé strany poslal míč zblízka
do sítě. Svoboda jásala, zamířila do okresního přeboru. Bílá Třemešná
byla na kolenou, sestoupila do třetí třídy.“
Jan Braun
V sobotu 1.8. jede tým MFC Svoboda na první utkání v okresním
přeboru do Lánova a v neděli 10.8. přivítá doma od 1700 hodin Dolní
Kalnou, v sobotu 23.8. v 1700 hodin Pilníkov. Srdečně zveme všechny
příznivce na naše zápasy.
Martin Drahota
nahoru - obsah

Svoboda fórum - MĚSÍČNÍK?!
Milí čtenáři, tohle oslovení si mohu dovolit, protoţe se týká jen
těch pár stovek příznivců našich novin (fóra občanů), kteří právem
povaţovali tyto noviny za své a po čtrnáct let podporovali jejich

existenci tím, ţe během pár dní po vydání mizely noviny z pultů
samoobsluh a trafik. Omlouvám se, ţe svoje působení v redakci SF
skončím šestistým číslem na počátku září. Proč to balím? Jsem člověk,
který má sice mnoho nectností, ale kterého práce baví. Tedy taková
práce, která má smysl. Těšilo mě, kdyţ jsem mohl obstarávat
informace (telefonovat, mailovat, objíţdět, shánět a obtěţovat různé
funkcionáře), psát články, tisknout a skládat kaţdý týden stovky novin
(a to je - mezi námi - pěkná a úmorná otrava), rozváţet noviny po
obchodech, odesílat poštou povinný počet výtisků. Jsem nezlomný
optimista. Celé ty roky, co SF vychází, jsem věřil, ţe se postupně
redakce rozroste o řadu redaktorů a dopisovatelů - a já buď pomalu
vycouvám nebo budu občas přispívat svou troškou do mlýna. Pondělní
rozhodnutí rady - dokončit redukci týdeníku přechodem na měsíčník mě stálo jen jednu bezesnou noc. Bylo mi jasné, ţe nebudu mít zájem
vést redakci lokálních novin, které vycházejí jednou za měsíc.
Prodávat staré noviny je stejně idiotské jako prodávat staré pečivo. To
uţ nejsou noviny, ale zpravodaj (nebo stařiny). Nerad ale odcházím od
nedokončené práce. Umoţním radním, aby sehnali nové koště a
vymysleli třeba i novou tvář místních novin. Dotáhnu vydávání do
kulatého čísla (600) tím, ţe kromě dnešního čísla připravím ještě jedny
v polovině srpna a poslední na začátku září (začátek školního roku,
kulaté výročí Sboru dobrovolných hasičů ve Svobodě apod.).
Moc rád bych poděkoval všem, kteří do našich novin přispívali - a
zvláště těm, kteří tak činili formou seriálů nebo příběhů na
pokračování. Za těch čtrnáct let jich bylo opravdu mnoho - a nechci je
dnes jmenovat, abych náhodou na někoho nezapomněl. Budu se snaţit
projít všechna čísla čtrnácti ročníků (jiţ jednou se o to pokoušel
tatínek paní poštmistrové) - a vyrobit nějakou formu obsahu pro ty,
kteří se budou někdy hrabat v archivech a hledat třeba informace o
historii města, sportovních nebo kulturních klubů apod. To bych moţná
mohl stihnout ještě do zářijového čísla SF. Mimochodem - nevěřili
byste, kolik se jiţ na mne obrátilo vysokoškoláků, kteří narazili na
naše SF v archivech nebo knihovnách při hledání podkladů pro
ročníkové nebo diplomové práce.
Velmi mě mrzí, ţe nestihnu zveřejnit celou řadu zajímavých
příspěvků, které jsem měl v plánu jiţ dávno. Bohuţel od doby, co jsme
byli čtrnáctideník, byly noviny obvykle aţ příliš nacpané - většinou 810 stran - a podle mých zkušeností s deníky, které odebíráme, méně
je více. V „šuplíku“ mám například rukopis báječného cestopisu z
předminulého století (od Šedého Vlka), dojemné a velmi zajímavé
vyprávění albeřických jeptišek o jejich příchodu do Krkonoš, desítky
stran poutavého vyprávění Martina Dudy od protinoţců, úspěchy
Zuzany Vojtěchové ve snowboardu (jiţ mě předběhl Dr. Aleš Hrabě ve
Fontáně), zajímavosti z ročníkové práce Jany Štěpánkové na téma
„Dějinný vývoj obce Svoboda nad Úpou“ (z r. 1980), neuvěřitelně

bohaté cestopisy Mgr. Milana Jirouta (Kanada, USA, Jiţní Amerika,
Čína, Nepál, Austrálie atd.). Doufal jsem, ţe ještě vyzpovídám řadu
absolventů svobodské základky, kteří ţijí v zahraničí - a těch, kteří
jsou úspěšní ve svých profesích v Česku. Nevadí. Improvizace byla
vţdycky moje parketa. Vymyslím nějakou formu soukromých a
nezávislých internetových novin a tam to budu postupně cpát. Pro ty,
kteří zatím ještě počítač nepouţívají (nebo mají k němu averzi) budu
vyrábět ve svém nákladu deset nebo dvacet kusů novin a pro zájemce
budou někde (třeba v knihovně) k dispozici. Tam si je budou moct
přečíst a případné zajímavosti za pakatel překopírovat.
Na závěr si neodpustím jednu kritickou připomínku. Jiţ jsem
mnohokrát ve SF upozorňoval, ţe zastupitelé mají zastupovat zájmy
všech občanů, starosta se má starat a radní se mají radit. Ne mezi
sebou, ale také s těmi, který se to týká. Pokud hledala finanční komise
zdroj úspor, mohla zvýšit cenu SF na 3 nebo dokonce na 5 Kč - a
pokud by leţely na pultech, pak třeba redukovat. Nebo se formou
ankety zeptat občanů, co chtějí. Zastupitelé i členové rady by si měli
občas pročíst volební programy, se kterými šli do voleb. Howgh.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz






SRPNOVÍ JUBILANTI … zdaleka nedosahují počtu
červencových. Svá významná ţivotní jubilea oslaví v srpnu paní
Marie Umlaufová, paní Marie Háková, pan Alexandr Leško, paní
Marie Šťástková a paní Emilie Kubicová. Všem oslavencům
přejeme do dalších let pevné zdraví, dobrou duševní pohodu a
hodně slunných dní.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … zastupitelstva svolává starostka na
čtvrtek 31.7.2003 od 18ti hod. do školní jídelny ZŠ v Kostelní
ulici. Na programu bude vstup města do bytového druţstva,
přijetí úvěru na stavbu 2x18 bytových jednotek v Lázeňské ulici,
rozpočtové změny, prodej nemovitostí, rozšíření pravomoci rady
města v rozhodování o případných vícepracích na rekonstrukci
ZŠ, rozprava a usnesení. POZOR!! K programu jednání bude
před zahájením od 1730 beseda s občany.
PRÁCE NA REKONSTRUKCI ŠKOLY … pokračují podle
dohodnutého harmonogramu. Do začátku nového školního roku
(pro svobodské děti to bude pondělí 8. září) budou v provozu
suterénní šatny, celé přízemí a první patro. Práce ve druhém







patře, nástavbě a krovů včetně střechy budou pokračovat při
provozu školy.
KNIHOVNA OPĚT V PROVOZU … od pondělka 28.7.2003.
Čtenáře potěšíme nejen novými fotografiemi, ale také novým
systémem vyhledávání jejich souborů. knihovnice Tůmová
SLUŢBA OBČANŮM … Na MěÚ je u hlavního vchodu zvonek pro
postiţené občany, kteří nemohou chodit po schodech. Úředníci je
obslouţí dole.
PRODÁM GARÁŢ … na Rýchorském sídlišti. Informace na tel.
499 771 559 po 17. hodině.
NABÍDKA PRONÁJMU UBYTOVNY A HŘIŠŤ NA MĚSTSKÉM
STADIONU
UBYTOVNA SK MFC SVOBODA NAD ÚPOU
CENÍK UBYTOVÁNÍ





Dlouhodobé ubytování 100,- Kč za lůţko/den
Pasant 145,- Kč za lůţko/den
5 a více osob 130,- Kč za lůţko/den

V ceně je zahrnuto: ubytovací poplatek, lůţkoviny, teplá voda,
Informace na tel. 732 317 061
PRONÁJEM HŘIŠTĚ
FOTBAL




Hrací plocha (připravena ke hře) 1200,- Kč za jeden zápas
Hrací plocha + kabiny 1500,- Kč za jeden zápas
(otevřené kabiny, teplá voda)

BASEBALL




Zápasy týmu Svobody (kabiny, teplá voda) 200,- Kč za jeden
zápas
Turnaj za účasti Svobody 200,- Kč za jeden zápas
Baseballové turnaje bez účasti Svobody 300,- Kč za jeden zápas
SK MFC Svoboda
nahoru - obsah

