
Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané.
Přichází období prázdnin a dovolených. Počasí
je  konečně  letní,  krásné  teplo,  s  občasným
deštěm.  Co víc  si  přát.  Přeji  Vám,  aby si  děti
užily  klidné  prázdniny,  stejně  jako dospělí  za-
sloužené dovolené nejen v zahraničí, ale i v naší
krásné zemi,  a nebo doma na zahrádce. 
Poslední  týdny jsme nezaháleli  a  všichni  jsme
pilně pracovali na zkrášlení obce. Jak údržba ze-
leně  v  parcích,  hřbitovech a  dalších  veřejných
prostranství,  tak  sekání  krajnic,  úprava  cest,
čištění  příkopů  probíhá  instalace  dopravních
značek v Hujerově koutě zákaz stání z důvodu
vysoké  návštěvnosti  turistů  a  blokování  cesty
i křižovatky, vše na podnět místních občanů. 
Ve  spolupráci  se  Základní  školou  v  Josefově
Dole jsme společnými silami s šestou a sedmou
třídou vybudovali pěšinu k novému altánu, který
jsme postavili v parku u bytového domu pro se-
niory.
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Také  jsme  oslovili  děti  z  naší  základní
školy, aby nám pomohly s projektem „Park
Dolní  Maxov“  v  prostorách  po  demolici
bytových domů Dolní Maxov č.p. 142-145.
Děti  nám  nakreslily  a  navrhly  celou  řadu
možností,  jak  zmíněné  místo  využít.
Přikládáme  několik  nápadů,  více  ve
fotogalerii na www.josefuvdul.eu
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Po celé obci provádíme postupně údržbu komunikací,

čištění příkopů, čištění propustků, obnovu parkovišť. 

Opravujeme cesty štěrkové a perkové a pouštíme se do

opravy  asfaltových  vozovek  včetně  čištění  a  údržby

mostů. 
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U zdravotního střediska proběhla rekonstrukce 
schodiště, přibude ještě nové zábradlí a stříška 
nad vchodem. 
Schodiště i podezdívky byly opískovány. 
Chytáme ještě výměnu oken v celé budově.
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Provedli  jsme  rekonstrukci  márnice  na  hřbitově
v Josefově Dole (viz první dva snímky - nové dveře,
nová okna, fasáda, rekonstrukce schodiště).
Na  hřbitově  na  Karlově  zajistil  opravu  márnice,
křížku  a  vchodové  brány  (fasáda  a  opískování
kamenných  a  kovových  prvků  včetně  nátěru)  pan
Kubát. Tímto mu děkujeme.
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V  květnu  proběhla  údržba  a  čištění  přírodního

koupaliště,  včetně  opravy  v  části  dětského

brouzdaliště  a  byly  postaveny  schody  pro  snazší

přístup do vody. Také jsme znovu natřeli zábradlí.

V příštím roce plánujeme pokračovat s opravou dna

koupaliště, které je velmi rozpraskané.
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Jubilea v červenci a srpnu 2022

Popelková Marta Vlasáková Věra
Běželová Vilma Fejfarová Markéta
Ulbert Jan Harmanoš Jaroslav
Pschera Eduard Šilhánová Jiřina
Sosičová Judita Zmrzlá Jaroslava
Tomáš Jaroslav Hošek Josef
Veverka František Sova Bořivoj

Rosík Miroslav

************************************************************************************************

Premiéra Herkules a Augiášův chlív
Friedrich Dürrenmatt se ve své hře Herkules a Augiášův chlív
inspiroval  antickým  motivem  páté  z  dvanácti  proslulých
Herkulových prací – vyčištění Augiášova chlíva. Autor  popsal
komediální až groteskní příběh šlendriánu, který lidstvo provází
staletími  de  facto  až  do  současnosti.  Antický  hrdina  nejenže
neuspěje  v  odhnojování  Elidy,  ale  uvízne  v  byrokratické  síti
složitého mechanismu neelidského státu. V chaosu a pokrytectví
se nedokáže prosadit ani takový hrdina, jakým byl Herkules.

Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl zve na
premiéru komedie Friedricha Dürrenmatta 
v sobotu 9. 7. 2022 v 19:30 hodin v divadle 

v Josefově Dole. 
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Jubilantům přejeme pevné
zdraví, hodně 

životních sil a optimismu! 
Jubilanti (70, 75, 80 

a více), kteří nechtějí být v průběhu
tohoto roku zveřejněni, mohou napsat na

OÚ Josefův Důl nebo zavolat na tel.:
483 381 096.

Dovolená Pečovatelské
služby Josefův Důl

Ve  dnech  od  30.  června  do  15.
července  nebudou  poskytovány
sjednané  úkony  péče,  z  důvodu
dovolené. Obědy jsou zajištěny jak po
dobu dovolené, tak do konce prázdnin
Restaurací u Šárky z Lučan. Pro více
informací  kontaktujte  sociální
pracovnici na tel. č. 725 157 561.

Ordinace MUDr. Stuchlíka INFORMUJE:
V TERMÍNU 11. 7. 2022 - 22. 7. 2022

SE NEORDINUJE (NEPŘÍTOMEN LÉKAŘ I
SESTRA)

Zástup:
MUDr. Drobník, Smržovka - tel. 483 382 210 
MUDr. Pokorová, Tanvald – tel. 483 395 191
MUDr. Lukšanová – tel. 483 394 097

OD 25. 7. DO 5. 8. 2022 
PŘÍTOMNA POUZE ZDRAVOTNÍ SESTRA

Pohotovost :
Nemocnice Tanvald -  tel. 483 367 311
Nemocnice Jablonec n.N. -  tel. 483 345 111
Záchranka  (RLP) -  155



Milí čtenáři Občasníku.

Školní  rok  opět utekl  jako  voda.  Je  červen
a žáky i učitele čeká posledních několik dní školního
roku. Jsou to velmi rušné dny, protože se jich týká
hned několik  školních  akcí.  Než  se  s  vámi  o tyto
akce podělím, ráda bych se vrátila k těm, které se už
odehrály:

Konzultační odpoledne - ve čtvrtek 19. květ-
na proběhlo letos už druhé konzultační  odpoledne.
Bylo připraveno pro rodiče i žáky, kteří měli zájem
o konzultační schůzky s jednotlivými vyučujícími. 

Ekoden – ve středu 1. června ve škole proběhl
projektový den s ekologickou tematikou. Žáci celé
školy vyrazili ke Karlovu, kde pro ně učitelé pod ve-
dením paní  učitelky Podrazké v lese připravili  bě-
žeckou trasu s kontrolními body. Nejprve byli všich-
ni rozděleni do věkově smíšených dvojic, poté vybí-
hali  v  pravidelných  intervalech  a  na  kontrolních
bodech se snažili odpovědět na otázky. V cíli nako-
nec  ze  svých  odpovědí  sestavili  tajenku.  O  vítězi
tedy nerozhodovala pouze rychlost běhu, ale stejným
dílem i znalosti z ekologie, především z oblasti třídě-
ní odpadů. Počasí bylo nádherné a na žácích bylo vi-
dět, že si toto zpestření výuky na Den dětí moc uží-
vali. 

Zápis dětí do MŠ a ZŠ pro ukrajinské děti -
7.  června proběhl  zvláštní  zápis do mateřské i  zá-
kladní  školy,  který  byl  určen  dětem,  na  které  se
vztahuje  dočasná  ochrana  v  souvislosti  s  válkou
na Ukrajině.  

Plavání  prvního stupně – v  červnu byl  pro
žáky  prvního  stupně  naplánován  plavecký  výcvik
v Jabloneckém bazénu. Na úvodní schůzce byli roz-
děleni do skupin podle zdatnosti a nyní  v několika
lekcích  rozvíjejí své plavecké schopnosti. 

Plánované akce konce školního roku:
Setkání rodičů budoucích prvňáčků a třídní

učitelky proběhne  ve  čtvrtek  23.  června  2022  v
17:30 hodin v první třídě v budově mateřské školy.

Setkání rodičů budoucích šesťáků – setkání
rodičů budoucích šesťáků a třídní učitelky se usku-
teční ve středu 22. června 2022 v 16 hodin v budově
základní školy. 

Akademie - červen je pro žáky i učitele velmi
náročný měsíc, a to nejen kvůli závěrečnému hodno-
cení. Mimo běžnou výuku se všichni žáci pilně při-
pravovali  na  Akademii,  kde  se  všichni  oficiálně  a
slavnostně rozloučili s žáky devátého ročníku. Kaž-
dá třída si už několik týdnů chystala program, který
předvedla na prknech josefodolského divadla v pá-
tek 24. června. 

23. 6. – Pedagogická rada
24. 6. – Akademie (rozloučení se žáky 9. ročníku)
27.-28. 6. – školní výlety
30.6. – VYSVĚDČENÍ

Rozloučení deváťáků:
„Vážení  rodiče,  prarodiče.  Milí  spolužáci.  Vá-

žená paní ředitelko a drazí učitelé.
Tahle dlouhá, ale krásná pohádka nám pomalu,

ale jistě končí. Uběhlo to jako voda, ještě nedávno
jsme šli do první třídy a teď zase odcházíme. První
třída byla jen psaní, čtení, samé sčítání a odčítání.
Tehdy jsme se radovali z prvních jedniček, poznávali
jsme nové kamarády, a dokonce i první školní lásky.
Někteří žáci, učitelé, asistenti odcházeli a noví zase
přicházeli. 

Na druhý stupeň jsme se všichni  těšili.  Přišli  k
nám noví žáci, nový třídní učitel a vznikl nový kolek-
tiv.  Druhostupňové předměty byly těžší,  ale museli
jsme se s nimi vypořádat, cizí  jazyky byly pro nás
novinkou, která se ale hodí do života. Postupně jsme
zjišťovali,  že platí:  “Kolik jazyků znáš,  tolikrát  jsi
člověkem.”  Ale většina z nás to zvládla. Odcházíme
s novými  zkušenostmi  a  vědomostmi.  Doufáme,  že
každý z učitelského sboru na nás bude vzpomínat jen
v tom nejlepším. Čeká nás nová etapa života, nový
kolektiv a neznámé prostředí.“

žáci 9. třídy

Učitelský sbor i všichni žáci vám
všem přejí  krásné a pohodové

léto.
       Monika Hejná
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Tak se pomalu blížíme do finále…
Velice nás potěšili reakce na výzdobu haly v místním
divadle, děkujeme  . 

Na konci května nás opět navštívil Prima Vizus. 
Musíme konstatovat, že zájem o vyšetření očí 
dětí je stále vyšší a včas se odhalila řada očních 
vad.

1.červen je den, který patří dětem a my jsme 
si ho jaksepatří užili na školní zahradě. Pro 
děti byla připravená stanoviště se zábavnými 
úkoly. Zručnost, zdatnost a fištrón, to vše 
děti potřebovaly a to vše zvládly na jedničku 
s velkou hvězdičkou. Odměnou jim byl sladký 
meloun a mnoho společných zážitků.

Úspěšně jsme letos opět zvládli požární cvičení.
Tato zákonná povinnost se nám každý rok postará
o rušné dopoledne a pěkné chvíle s dobrovolnými
hasiči, kteří nás seznámí s požární technikou a
děti si mohou zkusit stříkat na cíl z požární
hadice. Děkujeme i letos dobrovolným hasičům ze
Smržovky za milý a ohleduplný přístup k dětem.
A nejen hasiči pravidelně navštěvují naší
mateřinku. Děkujeme za návštěvu i příslušníkům
PČR za Smržovky, kteří přijeli dětem připomenout

důležitá
telefonní
čísla 
a pravidla
při styku s cizími lidmi či zvířaty. Také víme jak se zachovat při 
nálezu nebezpečných věcí a předmětů.

Každý rok si na nás udělá čas i pan
Slanař. I letos nám v rámci
projektového dopoledne povyprávěl o
lesní zvěři, o vztahu k životnímu
prostředí a důležitosti ochrany
vodních zdrojů, no zkrátka o všem co
potřebujeme vědět, abychom to tady u
nás měli stále hezké, čisté a voňavé
květinami, trávami a lesem .
K tomu patří i Otevírání studánek,
které si užili Šikulové.
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Máme za sebou školní výlet. Vydali jsme se do liberecké ZOO, která nás přivítala vlídným počasím
a spoustou zajímavostí. Děkujeme panu Žďánskému, který nám věnoval svůj čas a odpovídal na naše zvídavé otázky.
Děkujeme naší paní kuchařce Sabině za výbornou svačinu a oběd. A pochválit musíme děti, které se hezky chovaly a

opravdu si výlet užívaly 
. 
V pátek 24. 6. jsme 
vystoupili na Akademii, 
stihneme i „Cestu kolem 
světa“ s divadlem 
Matýsek. 
Školní rok zakončíme 
Letní slavností 29.6.2022
v 16.30 na zahradě MŠ. 
Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří nám 
v průběhu roku pomáhají 
a podporují nás – všem 

z OÚ v Josefově Dole, nadaci Preciosa – díky níž jsme mohli do MŠ nakoupit kvalitní dřevěné hračky 
a vybavení, manželům Císařovým, p. Petříčkové, p. Volodinovi za sponzorský dar na školní výlet a všem dalším… 
Děkujeme, s Vámi je to snazší a pestřejší .

Mateřská škola bude letos uzavřena od 8.7.2022 do 21.8.2022 
Přejeme všem krásné léto plné zážitků, slunce a pohody…  všichni z MŠ

Cesta pohádkou 2022
V sobotu 28.5.  se  uskutečnila  oslava  Mezinárodního  dne

dětí. Spolek Centrum AURA ve spolupráci s obcí Josefův

Důl a SDH Josefův Důl uspořádali zábavné odpoledne. V

parku v Josefově Dole, byl start i cíl pohádkové cesty, na

které se děti setkaly s pohádkovými bytostmi, zasoutežily si

a  dostaly  odměny,  za  vyhrané  josefodolské  groše  si  pak

nakoupily  v  jarmarku.  I  přes  nepřízeň  počasí,  dopolední

přeháňky  a  odpolední  vítr  a  zimu,  se  dětského  dne

zúčastnilo více jak  100 dětí . Těšíme se na příští rok.

Sponzoři MDD: Kamila Čadílková, Gabriela Tahalová, Martin Dlabola- Hospoda U Hrnce, Potraviny- samoobsluha

Josefův Důl, Ski Lucifer-Ing.Morávek, Stavinohovi, Hanka Stuchlíková, Radka Jirásková,  Rodina Třískova- Hotel a

restaurace v Nebi, Stanislav Rapčan- Ubytování v Údoli, Engelovi, Markéta Engelová.

Moc děkujeme sponzorům za podporu a všem pomocníkům za nasazení svých sil :)

Letní prázdninování

Po  dobu letních  prázdnin  je  centrum AURA otevřeno  od  pondělí  do

pátku od 8:00 do 17:00  a nabízíme hlídání dětí. Těšíme se na společné

aktivity, vyrábění, tvoření, malé i větší výlety, zahradu a moře hraček.

Výlet do Mirákula

Za finanční  podpory  (náklady  na  dopravu)  obce  Josefův  Důl  pořádá

spolek centrum AURA pravidelný výlet do Mirákula. Akce se koná 18.

8. 2022 , bližší informace budou vyhlášeny v průběhu prázdnin.
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SDH Josefův Důl
Květen  byl  pro  mladé  hasiče  velice  náročný  a  plný

důležitých závodů. V sobotu 8.5. celý den strávili na louce v obci
Bzí,  kde  se  závodilo  hned  v  několika  disciplínách.  Dopoledne
začalo štafetou dvojic,  která se staršímu družstvu moc povedla a
umístili se na krásném 2. místě z 11 týmů. Mladší družstvo skončilo
na 11. místě z 15 týmů. Starší hasiči dále absolvovali útok CTIF,
kde závodí 9 dětí. Každý z členů družstva má svůj konkrétní úkol,
který  musí  splnit  samostatně  a  bez  mluvení.  Pouze  velitel  je
povinen zahlásit předepsané povely.  Disciplína je poměrně složitá,
děti musí spolupracovat za naprostého mlčení. Útok je na čas a za
špatné  provedení  úkolu  dostává  celý  tým  trestné  minuty.  Naše
družstvo se umístilo na 9.místě. 

Odpoledne  se  závodilo  v  klasickém  požárním  útoku.
Mladší žáci prováděli útok poprvé v tomto roce. Mají pochvalu za
snahu, dostali  možnost  druhého útoku a obsadili  12.místo.  Starší
žáci skončili v požárním útoku na 6.místě. Z celého dne si starší
žáci odvezli diplom za 6.místo a mladší žáci za 13.místo.

Nejdůležitější  okresní  závody  „Hra  Plamen  2021/2022“
nás čekaly v neděli 15.5. a v sobotu 21.5.2022. V neděli dopoledne
jsme vyrazili do Lučan nad Nisou, kde probíhal závod ve štafetě
dvojic.  Poté  jsme  se  přesunuli  do  Velkých  Hamrů  na  stadion.
Cestou jsme se zastavili na obědě v restauraci „U Dubu“, kde dětem
moc chutnalo a načerpaly nové síly na dlouhé odpolední závody.
Začalo se ve 14 hodin slavnostním nástupem a hned nato se začalo závodit ve štafetě CTIF. Běželo  se 9 úseků, některé
byly s překážkami, některé úseky se pouze běželo. Následovala štafeta 4x60, kde na prvním úseku hasič překonává
lavici, na druhém úseku přeskakuje 70 cm vysokou bariéru, na třetím úseku se přenáší hasičský přístroj a na čtvrtém je
potřeba spojit hadice s rozdělovačem a druhý konec i s proudnicí donést do cíle. 

Výsledky našich družstev:
Starší žáci:   štafeta dvojic   8.místo, štafeta CTIF   4.místo, štafeta 
4x60    11.místo
Celkově krásné 7.místo ze 14 družstev.
Mladší žáci:  štafeta dvojic  14.místo,  štafeta 4x60    8.místo
Celkově 13.místo z 18 družstev.

V neděli  21.5.  strávili  mladí  hasiči  celý  den  v  Zásadě  –  Huti.
Starší  žáci  začali  útokem  CTIF,  který  se  jim  povedl.  Měli  dva
pokusy, v každém sice dvě malé chyby, které je stály trestné minuty,
ale nakonec z toho bylo pěkné 8.místo. Odpoledne začaly klasické
požární  útoky.  Nejdříve  mladší  kategorie,  která  obsadila   pěkné
10.místo. Starším žákům se útok velice povedl a po prvním pokusu
figurovali na 2.místě, druhé pokusy se vydařily i ostatním a naši
nakonec skončili na 5.místě. 

Na  závěr  dne  proběhl  slavnostní  nástup,  kde  všichni  dostali
pamětní medaile a diplomy. V okresní „Hře Plamen 2021/2022“ si
naši mladí hasiči celkově vysoutěžili ve starší kategorii 7.místo a v
mladší  kategorii  11.místo.  Všechny  děti  si  zaslouží  velikou
pochvalu za výbornou reprezentaci našeho sdružení. Od posledních
závodů udělaly velký krok kupředu a stále se zlepšují :).

Koncem června, v sobotu 25.6., čeká mladé hasiče požární útok
ve Zlaté Olešnici. A pak hurá na prázdniny, na kterých se nebude
zahálet. 7 našich dětí se začátkem července zúčastní závěrečného
kursu hasičské Junior univerzity v Jánských Koupelých a hned další
den se odjíždí na 5 denní hasičské soustředění  do Čimelic. 

Ani jednotka dospělých dobrovolných hasičů nezahálela a v sobotu 22.5. se zúčastnila  Okrskové soutěže v
Tanvaldě. Nejprve se našemu družstvu „urostlých“ vydařila štafeta 4x100m.  Bohužel při požárním útoku byl náš tým
diskvalifikován. Vzhledem k malému počtu aktivních členů (jednoho závodníka jsme si půjčili od SDH Albrechtice) se
i účast počítá za úspěch a doufáme, že jednotka bude v soutěžích pokračovat… 

V červenci  bude  sbor  zajišťovat  občerstvení  na  již  tradičním  závodě  motocyklových  a  automobilových

veteránů „Okolo Elišky“. Můžete se těšit na gulášovou polévku, hasičskou klobásu a další dobroty :). 
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3.Ročník Josefoskoku
SOBOTA 

20 . srpen 2022
Srdečně vás zveme na již
3. Jumpingovou prázdninovou

akci- Josefoskok aneb odpoledne
s jumpingem.

CO VÁS ČEKÁ?
Odpoledne plné hudby a skákání
na fitness trampolínách.
Každý si může vyzkoušet svou kondici v různých úrovních 
v tomto netradičním sportu.
Bohatá tombola
Soutěže pro děti, bublinky, balónky
Malování na obličej
a spousta zábavy jak pro děti, tak i pro dospělé.

Srdečně vás zveme a moc se na vás těšíme, 
tak nás v tom nenechte. 

Vstup dobrovolný Petra Liegerová + hopsalky

Shrnutí závěrečné části fotbalové sezóny od posledního vydání
Výsledky, perličky a poděkování. 
17. kolo Neděle 15. 5. 2022 10:00 FC Pěnčín B - Jiskra Josefův Důl 

Náš tým dorazil v počtu 11 hráčů. Již v prvním poločase došlo ke
zranění dvou hráčů a skončil 1:0. Zápas se tedy dohrával v 9-ti hráčích
s výsledkem 3:0 pro domácí (PĚNČÍN B). Nutno podotknout, že od týmu
z prvního místa tabulky jsme čekali větší výprask.
18. kolo Sobota 21. 5. 2022 17:00 Jiskra Josefův Důl - Sokol Držkov B 

Poklidný zápas na domácím hřišti kluci zvládli s pohodovým
výsledkem 2:0 (1:0). Střelci branek: Vaníček a Volek nešťastnou střelou
z dálky, nešťastnou pro hosty.
19. kolo Neděle 29. 5. 2022 17:00 FK Jiskra Mšeno B - Jiskra Josefův Důl 

Utkání na umělé trávě ve Mšeně. Hned ve třetí minutě otevřel skóre
Lukáš Počta na 1:0 a tento stav zůstal až do poločasu. V druhé polovině přidal ještě dva góly Počta a jedním se prosadil 
Petr Kovalda, bohužel však za záda našeho gólmana Jindry Ducháčka. 4 góly Josefáče tedy znamenaly výsledek 1:3 :D
20. kolo Sobota 4. 6. 2022 17:00 Jiskra Josefův Důl - SK Malá Skála 

Nuda, nuda. Šeď, šeď… Poločas 1:0, výsledek 1:1. Střelcem naší jediné branky byl Počta.
21. kolo Neděle 12. 6. 2022 17:00 FK Železný Brod B - Jiskra Josefův Důl 

Konečně přišel ostřejší zápas ve kterém padaly karty. Po prvním gólu domácích, přišel na řadu rozhodčí a 
ocenil Zdeňka Macha druhou žlutou kartou, což pro něj znamenalo konec zápasu. Ze standardní situace se podařilo 
domácím zvýšit své vedení na 2:0. Dle názoru Lukáše Počty se jednalo o offside a ihned to běžel konfrontovat 
s rozhodčím. Se slovy já tě z toho hřiště vynesu ty koko… Rozhodčí neotálel a rovnou vytasil červenou a Počtu vykázal
za Machem do sprchy  JD tedy dohrávalo v  😊  9-ti a zápas tak skončil výhrou domácích 4:0. To by nebyl okresní 
přebor bez pořádné pozápasové dohry. Počta si došel pro rozhodčího do kabiny rozhodčích a spustil „Nám dáte 7 
žlutých a jim jen jednu. Jste jedna banda s Berbrem.“ Byl vyzván k odchodu a při něm pokračoval výhrůžkou „Vy se mi
po Jablonci vyhýbejte.“ Za tuto estrádu si Lukáš vysloužil 6-ti zápasovou stopku.
22. kolo Sobota 18. 6. 2022 17:00 Jiskra Josefův Důl - SK ZÁSADA 

Poslední zápas sezóny a ještě k tomu doma. Sponzoři koupili sudy a na grilu se točila kýta. Přát si naši chlapci 
mohli už jen výhru. Ta se zprvu jevila reálnou po poločasovém výsledku 1:0. Druhý poločas hosté otočili výsledek na 
1:2, který byl však zhacen vyrovnáním v 87.minutě a definitivním ukončením skóre i zápasu v 90.minutě na 3:2. Naši 
hráči hráli v 10-ti po červéné kartě Kovaldy v 62.minutě za stavu 1:1. Góly dávali Brůha, Němec a Vaníček. Zásada 
podala proti zápasu protest za neoprávněný start hráče Němce. Zřejmě neunesli prohru, přičemž starty jejich hráčů 
v podzimní části jsou také zahaleny mlhou…

Tým tímto děkuje všem fanouškům za jejich podporu na zápasech, organizátorům domácích zápasů a 
sponzorům. Jmenovitě Hotelu Perla Jizery, Karlu Houfkovi a mě. 
Těšíme se s Vámi na novou sezónu. Když se podaří, uvidíme se již v srpnu na přátelských utkáních, o kterých budeme 
informovat prostřednictvím FB apod. Filip Friedman a Zdeněk Mach
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Zveme vás na grilování 
KDE: Kiosek Dřevěnka
KDY: Sobota 20.08.2022 od 15:00

Na grilu:
Burger (slanina, sýr, 
cibulka, salát. zelenina, 
volské oko)
Kuřecí steak 
Vepřový steak

PO JOSEFOSKOKU
AFTERPARTY
HRAJE: DJ ŠAŇO

http://www.josefuvdul.eu/
mailto:infocentrum@josefuvdul.eu

