12.1. Dnes oslavil Alexandr Mashtaler 5. narozeniny! Přejeme vše nejlepší!!
14.1. Václav Tyr oslavil v místním klubu své 30. narozeniny. Oslava byla bujará, a to až do ranních hodin.

25.2. Druhý maškarní bál pro děti i dospělé v našem klubu! Od 14:00 hodin proběhl bál pro děti masky byly oceněny, vyhrály ceny v tombole a zatančily si na pohádkové písničky.
1. místo: Dracula – Alexandr Mashtaler
2. místo: Pirátka – Natálie Pivničková
3. místo: Kostlivec – Pavel Opalecký

Od 19:00 hodin byli na řadě dospělí. Účast byla oproti loňskému roku slabá, i přes to se ale pár
masek sešlo. Zábava byla řádná.
1. místo: Vodníci – Karel a Naďa Dvořákovi
2. místo: Hippies – Renata Strnadová a Stanislav Kudík
3. místo: Elvis Presley - Pavel Nowak

4.3. Jan Šabacký uspořádal svou narozeninovou oslavu v místním klubu. Své 45. narozeniny bujaře
oslavil se svými nejbližšími i kolegy z práce.

11.3. O týden později oslavil své 18. narozeniny Denys Mashtaler v uzavřené společnosti v místní klubu.

18.3. Dnes by Helena Ludvíková mladší oslavila 20. narozeniny.
28.3. Petr Opalecký ml. oslavil své 27. narozeniny.
2.4. Naše mužstvo odehrálo přípravné přátelské fotbalové utkání s Hunčicemi.
9.4. První jarní soutěžní utkání se odehrálo na hřišti Kozojedských. Zápas skončil prohrou 6:2.
Střelci: 2x Tomáš Koptík

16.4. Další zápas se uskutečnil na domácím hřišti se soupeřem Sokol Žichlice. I když jsme v prvním
poločase vedli 2:1, tak zápas skončil prohrou 4:5.
Střelci: 1x Aleš Kysela
1x Tomáš Koptík
1x Jiří Novák
1x Denys Mashtaler
23.4. Vysoká prohra padla až ve vzdálené Vysoké Libyni, a to 4:0. Tímto zápasem započala opět vlna
neúspěchu, která kunějovické mužstvo nejednou zasáhla.
30.4. Zhruba ve 14:00 hodin se u místního klubu začala zdobit májka. Po jejím ozdobení a postavení se jelo
na zápas, který nedopadl vůbec dobře. Výherním mužstvem byly Plasy, a to 10:0.
Našemu mužstvu to nijak nevadilo a zvesela si užívalo pálení čarodějnic, opékání
buřtů a dobrého pití.

7.5. Dnes dopoledne opět proběhla akce „Osvobození Plzně“, kterého se zúčastnili i pamětníci.

Taktéž se již od 14:00 hodin uskutečnil zápas v Úněšově, který opět skončil debaklem 13:0.

14.5. Další prohra, která padla na domácím hřišti s Mladoticemi 0:7.

17.5. V minulé sezóně vyhrálo kunějovické mužstvo soutěž o nejofenzivnější tým měsíce října 2015.
A dnes k nám přijel trenér prvoligového týmu FK Příbram Kamil Tobiáš.
Našim fotbalistům dal, jak sám říká, „odlehčený trénink“, který ale většina nezvládla. Na jejich výkon
pod dohledem prvoligového trenéra se přišlo podívat spoustu lidí, kteří fandí nejen profesionálům.

21.5. Ve středu slibovali chlapci výhru nad Dolní Bělou, jen aby už neměli tak tvrdý trénink.
Nicméně ´skutek utek´ a zápas skončil opět prohrou 6:0.
27.5. Dnešní zápas byl odvolán kvůli nezájmu místních fotbalistů!!! Na každý zápas se sjelo vždy
pouze 9-10 hráčů.
4.6. Poslední zápas se odehrál na domácí půdě a to s Trafo Hadačka 4:1. Po dlouhé době jediný
trefený gól patří Josefu Bubeníčkovi. Po tomto zápasu proběhla schůze, „Co a jak dál“.
Vzhledem k nezájmu hráčů z FC Kunějovice, se tým bude spojovat s TJ Nekmíř.
Zároveň byla tradiční pouť ve Všerubech, bohužel počasí nepřálo, ale nadšenci to nevzdali.
10.6. Od 16:00 hodin proběhl seznamovací trénink budoucího týmu, po kterém se uskutečnila
dokopná, které se zúčastnili všichni stávající fotbalisté.
6.8. Dnes se opět odehrál Memoriál Václava Žemličky v nohejbale na místním hřišti.
26.8. Jako každý rok - i letos proběhla Kunějovická Diabola. Dnes jako memoriál Františka Schaffera,
který nás navždy opustil 10.4.2017. Účast byla hojná ve všech kategoriích – děti, ženy, muži.

