
Memoriál Pavla Heinricha 
 

Ve sportovní hale v Pustějově se ve dnech 7. a 8. února 2015 uskuteční 1. ročník 
„nočního“ fotbalového maratonu „Memoriál Pavla Heinricha“, který je určen pro 
všechny fotbalové fanoušky, ať už aktivní nebo pasivní. 
Memoriál je vzpomínkou na jednoho ze zakladatelů fotbalu v obci Pavla Heinricha. 

 

Program: 

7. 2. 2015 17:30 – 18:00 hod prezentace, oficiální zahájení 

   18:00 – 19:30 hod starší žáci do 15 let 

  19:30 – 09:00 hod dorost od 15 let a muži 

8.2.2015  09:00 – 11:00 hod starší muži 

  11:00 –  vyhodnocení, předání cen nejlepším hráčům; guláš (zdarma) 

 

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení v bistru pana Pische. 

Vstup pro žactvo je zdarma, pro dorost a muže je účastnický poplatek 100Kč.  

Zvou a těší se na vaši účast Výbor sportu a spolkového života v Pustějově ve 

spolupráci s FK, NH, SPV a TJ Sokol. 

Přihlášky nebo bližší informace vám podají: Ludmila Tisovská 774 774 691 a Roman 

Stix 732 531 635. 

 
P O Z V Á N K A 

Výbor sportu a spolkového života v Pustějově vyhlašuje soutěž: 

Sportovní pár roku 2015     

 
Motto: Spolu si protáhneme kosti, zapomeneme na starosti. 

        Nemusíte formu míti, přijďte se hrou pobaviti. 
Soutěž je určená pro: 

 sportovní oddíly - SPV, NH, FK, TJ Sokol 

 spolky -  SDH, Český rybářský svaz a Myslivecké sdružení  

 sportovce i amatéry  

 mládež od 15 let a dospělé 

 ženy a muže 

zkrátka pro všechny, kteří se chtějí pobavit, protáhnout tělo a vyzkoušet si svou 

všestrannou dovednost!!! 

Soutěžící : 

 smíšený pár (jeden z páru musí být občan Pustějova)  

 v průběhu roku je možno kdykoliv vstoupit do soutěže 

 jeden partner z důvodu absence může být nahrazen, ale v celkovém hodnocení 

tato změna ovlivní pořadí 

 



Jednotlivé soutěže: 

 Badminton    1.března  sportovní hala  

 Beach volejbal  červen   areál FC 

 Požární soutěž  22.srpna   areál hasičské chaty 

 Tenis    září   školní hřiště 

 Ping-pong   listopad  sokolovna 

     

Účastnický poplatek: vše zdarma 

 

Termín přihlášek na badminton: do 26.2.2015 

 

Sportovní vybavení: pálky a rakety budou k zapůjčení  

 

Hodnocení:  každá soutěž bude na závěr vyhodnocena  a první tři nejlepší páry obdrží 

drobné ceny 

 

Slavnostní vyhodnocení a předání cen vítězům:  proběhne na Obecním plese v lednu 

2016. 

 Rovněž bude vyhodnocen a finančně odměněn i nejaktivnější sportovní oddíl nebo 

spolek.  

 

Bližší informace:  plakáty, informátor, obecní rozhlas, internetové stránky obce 

 

Kontakt: Ludmila Tisovská, lidatisovska@centrum.cz, MT: 774 774 691 

 

Těší se na vás pořadatelé a členové Sportovní komise L. Tisovská, P. Pošvic, M. 

Kubáčková, I. Morávková a J. Pisch. 
 

mailto:lidatisovska@centrum.cz

