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 DATUM: DATUM: DATUM: DATUM:     SSSSobota obota obota obota 9.9.9.9.    prosinceprosinceprosinceprosince    2017201720172017        

    MÍSTO:MÍSTO:MÍSTO:MÍSTO:    Sportovní hala Sportovní hala Sportovní hala Sportovní hala TJ TJ TJ TJ Lokomotiva,Lokomotiva,Lokomotiva,Lokomotiva,    

        Veslařská 1, BřeclavVeslařská 1, BřeclavVeslařská 1, BřeclavVeslařská 1, Břeclav    

    POPOPOPOŘŘŘŘADATELADATELADATELADATELÉÉÉÉ: : : :     KamilaKamilaKamilaKamila    Benčová, Benčová, Benčová, Benčová, MMMMagdaagdaagdaagda    LengálováLengálováLengálováLengálová, , , , 

IvanaIvanaIvanaIvana    ŘehořováŘehořováŘehořováŘehořová    

    PRÁVO STARTU:PRÁVO STARTU:PRÁVO STARTU:PRÁVO STARTU:    Turnaj je určen pro oddílové děti Turnaj je určen pro oddílové děti Turnaj je určen pro oddílové děti Turnaj je určen pro oddílové děti TJ TJ TJ TJ Lokomotiva Lokomotiva Lokomotiva Lokomotiva 

BřeclavBřeclavBřeclavBřeclav    

    PPPPŘŘŘŘIHLIHLIHLIHLÁŠÁŠÁŠÁŠKY:KY:KY:KY:        ZZZZasílejte naasílejte naasílejte naasílejte na    emailovouemailovouemailovouemailovou    adresuadresuadresuadresu::::        

    badmintonbreclav@centrum.czbadmintonbreclav@centrum.czbadmintonbreclav@centrum.czbadmintonbreclav@centrum.cz    nejnejnejnejppppozdozdozdozděěěěji ji ji ji 

dodododo    ččččtvrtku tvrtku tvrtku tvrtku 7777....    prosince prosince prosince prosince 2017201720172017    

    PREZENTACE: PREZENTACE: PREZENTACE: PREZENTACE:     09090909::::30303030----10101010::::00000 0 0 0 hodinhodinhodinhodin    

    UKONUKONUKONUKONČČČČENENENENÍÍÍÍ::::        PPPPřřřředpokledpokledpokledpokláááádandandandanýýýý    ččččas as as as 11114444:00 :00 :00 :00 hodinhodinhodinhodin, sportovní hala je , sportovní hala je , sportovní hala je , sportovní hala je 

kkkk    dispozici do 16:00 h (po ukončení turnaje je dispozici do 16:00 h (po ukončení turnaje je dispozici do 16:00 h (po ukončení turnaje je dispozici do 16:00 h (po ukončení turnaje je 

možno prostor využít pro hru rodičů či jiných možno prostor využít pro hru rodičů či jiných možno prostor využít pro hru rodičů či jiných možno prostor využít pro hru rodičů či jiných 

rodinných příslušníků srodinných příslušníků srodinných příslušníků srodinných příslušníků s    dětmi).dětmi).dětmi).dětmi).    Ostatní mohouOstatní mohouOstatní mohouOstatní mohou    

ssss    náminámináminámi    posedět vposedět vposedět vposedět v    přilehlépřilehlépřilehlépřilehlé    kavárně.kavárně.kavárně.kavárně.    

    CENY:CENY:CENY:CENY:    Všechny zúčastněné děti budou oceněnyVšechny zúčastněné děti budou oceněnyVšechny zúčastněné děti budou oceněnyVšechny zúčastněné děti budou oceněny    cenamicenamicenamicenami    

    MÍMÍMÍMÍČČČČE:E:E:E:        Plastové (dodá pořadatel)Plastové (dodá pořadatel)Plastové (dodá pořadatel)Plastové (dodá pořadatel)    

    SYSTÉM SOUTSYSTÉM SOUTSYSTÉM SOUTSYSTÉM SOUTĚĚĚĚŽŽŽŽE: E: E: E:     Švýcarský systém Švýcarský systém Švýcarský systém Švýcarský systém     

Prosíme rodiče, kteří chtějí jakkoliv přispět drobnostmi, které poslouží jako 

ceny pro děti (dárkové předměty, hračky, sladkosti, aj.) případně nějakou 

dobrotou ke společnému posezení v přilehlé kavárně, aby nás kontaktovali. 

Děkujeme. 

Těšíme se na vaši účTěšíme se na vaši účTěšíme se na vaši účTěšíme se na vaši účast!ast!ast!ast!    

Trenéři badmintonového Trenéři badmintonového Trenéři badmintonového Trenéři badmintonového oddíloddíloddíloddíluuuu    TJ TJ TJ TJ Lokomotiva Lokomotiva Lokomotiva Lokomotiva 

BřeclavBřeclavBřeclavBřeclav    zvou oddílové hráče na tradičnízvou oddílové hráče na tradičnízvou oddílové hráče na tradičnízvou oddílové hráče na tradiční    

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJTURNAJTURNAJTURNAJ    

DVOUHERDVOUHERDVOUHERDVOUHER    


