
1.g.2o13- oď ry:oo se Ř.onafyryní zápas v yoďzírrtní sezónr 1lšeru6y ts -
3{unšj ov íc e, Ét erý s Řonr,í{ naš í vý frrou. S Ř.óre t z.

S.g.zot3- oď ry:oo se Ř.ona"{ ďaKí zripas tentoÉrat na, ďomdcím frříští,
ofrt jsme vyfrrdft. 5:z.

15.g.2o13 - oď 5:oo se Ř.ona[ tíetí zayas S{amanova 3{uť a 3(unějoyíce,
z ápas s Ř.onší{ g:o pro 3{eřmartovu 3{uť.

t9.g.zol3 - Dnes se naroú,[navý o6,t,ríneŘ 3{urtšjovíc. JíííÉ.SrtovdŘ.

22.g.2o13 - oď ft3o ďnes jsme frrafr s tsfatnící ts na ďomácím Fňíští, zaas
6y{vítézný g:z.

2g.g.2o13 - oď ft3o jsme hráfr oyět ďorna se SufÉ.oyem ts a oyét jsme
zavd[efr s:o.

6.1o.zo13 - 15.30 ďrtes jsme (vó[í y ?ernarcí, taďy už jsrue hoftuze[
yrofrráfr 4:z.

13.10.2013 - 16.oo ďnes jsme ítráfr na ďomácípůtr se Z6&chem B, hohuzef
jsrneyroftráfr +l.
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1gJa.2o13 - ďnes v 5:go jsme vyjímečnš ftráft y sohotu s 3{urtřícemí , se
Et erýmí j sme yr o frr dfr s l.

27,10.2073 - 14:30 ďneŠní zQlas 6y{ďoma, hrófrjsmeyrotÍ?ň,oyanim.
?rohráú.jsmc z:3.

10.11.2013 - ďnes se ye 14:oo oďehróflosfeďní záyas yoďzírrlní sezóny
s ftehýšovem, Éterý 0y[vrcfroťem sezóny ,vyfrráfr jsme sulrrovýcfi g3.

16.1l.zo13 - ďnes se Ř.ona"[a ďoŘopnáfothafr.stn aže 6yfo co sfayít. 3{oší
mšfr úspsnou sezóru.l. ŤaŘ. to yoďfe tofro v frospo& vypa^ďafo. fi

5.12,2013 - Dnes jaŘ.o É.azďy rot cftoďí[t,ert s míFufašem, ja6o vžďy se
této úfofry ujme ynístní m{aďeZ. Oyrt jejícfrparta cfroďí{apo ďamcícfr, a
?aÉ zaŘ.otyífr. v ftosyo&, É.ďe čeŘ.afo z6yte§. trtí a roúr;il.



21.72.2a73 -Dnes nayaíh trocftu snšfru" a[e na 6íft Yánoce to nevyyaffi

24.12.2o1s - Tartoce {nes je Šteďrý yeěer starosta v yofeďne zafwaf ďo

rozfi{asuydr Ř.oteď, afe váno,rní atmnsýlTa Tu)c neníyrotaže není ždďný
sníh a yočasí yú6ec na yrosínec neyyJla^ďato. O yifnocí se É.onafa mše
v Ř.apfír,ce, 0yfo to syíše yro ostuďu_ tsoftuzef í taŘ.ový frú 6yďfr ye ysí.
Doufame, že 1ňíští roÉ. se níc taÉ.ového oyaÉ.ovat nefruďe.



31.12.2073- Dnes byťyosfeďní ďen y Toce, taŘze jaŘ.o Ř.azďy roŘ. se Ř.onafo
yo|aŠtgní a. veěer v místní haspaďl,. Sí{vestr praftrft{ stejnr, jaŘ.o Éozďy-roŘ.p{no 

opítycfr ayafnorní stiltení tr{6ucfr{.

22.2.2074- Dnes se Eonafo v ďopofeďních hoúqácfr ÚtsŘ.é m"ašÉ"arní,
yečer mšfr yeseťo zase roúře. Pro {r,tí fo{o pÝr"reno spausta frer í
oďlnĚn- ?ro roúče fr{an nr, froďnr yítí a o6čerstvení.
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3o.3.2o14 - ďnes oď 5:oo se Ř.onafyryní zcípas jarní sezóny" ?ryní se
nárnyostalí{y Tšeru6y, frráfr jsrne ďama mšfr jsme yefŘ.aupaďywu
fartoušÉtl
6.4.zo14 - v 163o se Ř.onaf zríya.s s K.ozo{uloy, Éterý jswte 6ohuze{
grohráfí 53.

13.4.2014 , v 163o se É.ona.{ zápas s 3{amanoyoll frutí, tentoÉrrít naší
É.fttcí vyfrrá{í, samoaejmr: mš[í ve{Ř.ou raíost a zašft nayívo ďa
frosyoďy. Záyas sŘ.onr,í[ s:g pro nás.

1g.4.2o14 - ďnes se É.onafzdyas už oď4:oo a.y so6otu, frráftjsme
s tsfatníc{ hofruzefjsme jeft ďomu s yrofwou 3:o.

27.4.2014 - y 17:oo se oďehrríf záyas v Su[Ř.ove, vyfrráft jsme ry. Ofiezď
by I raďostný.

3o.4.2o14 - Dnes 6y[o posfeďního ďu6na taÉze se stayéfa a zďo6ífa
májŘa" Éterá se gaŘ. ď{ouho ďo rórta frfíďa{a, Zďo6íťy &tí a roďíre
stavěft- Ohčerstvení 6y[o v yoďo6t grífovarté Éýty. tsofruzefja,Ř.o vžďy,
Ř.ďyz je aŘ.ce a je moc a{Ř.ofroťu se stane nšco čelru,t seyoz#jíríŘ.d
morá{ní Řocovína, a ďeít 6ycfr to neroztlá&[a :D.



3.5.2a14 , Dnes se naraúfa mah EmmíšEaŽemfrr,Eová Ea{em u:oa.

4.5.2014 - 77:ao se É.ona{ zápas s ?ernarcemyrofrráfr jsme z:4-

1o.5.2o14 - ďnes y 14:oo se oďehráf zdpas se Zfticfrern, Festo že jsme
fwdft v enÉu j sme vy frráfr rj.

fi.5.zal4 - ďnes v ry:oo jsme oďefiráft ďomácí zríyas s 3{unr,ícemí ďosta{í
jsme ďva gó{y oďjeďnofro hráne a fuúz jsmeyroftráfr z:o.

25.5.2014 - ďnes ve 5:oo jsme oďehrdft záyas s ?ňovany apíje[íjsme
z výftrou g:z.

7.6.zo14 - Dnes se F.anafyos{eďní zápas sezóny frrófr jsme s 'ftefrýšovem
a. vyhráfr jsme pos{eďní zdpas t4, frrdří to šfr sarnozřejmě ráďrň zayít.
Utr{e{í si ňneď ďoŘaynau a ďopaď{o to jafr.o ýžďy. tetošní sezóna



2L7.2a14 - Dnes se É.onafo taŘ.ové zÉuše6ní cyíče,ní hasíči, uÉ.ftúfa se
hasír,rírna a Ř.{ucí sí zÉusífr jaŘ 6y jím to š{a. Nfapoyrvé to vi6ec ne6yío
šyatné.

6,9.zo14 - Dnes se oď ry:orl Řonafo yat frodirtové 7ňestayení šerrníŤů,
ďopofeďne se Ř.ona.[a aÉ"ce pro nejrruenší na fĚíští 6yto yrtyTcwe?Lo
spoustu frer, ohčerstvení 6y[o yro trtí í ďosyeté. Tyvrcfro{ením 6y{o
y ávé p eďs t av ení š ermíŤů.



12.7.2014 - ďnes se É.onafturnaj v nohejhaňa byfa to spíše toŘ.ová
sranďaaÉ.ce, aíe poveď{o se. Zďe vítczný tý*.
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2.1o.2o14- Dnes zemšefpan Onffiej Cagán ve yéFu gs{et, 6yf nejstarším
oúčaytem 3(unějovíc.
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g.Io.2a14 - Dnes se stab y Jroraffi už?átá ďoyravní neftoďa oď
yostavení ohcfrvatu, ďnes v oďyofeďnícfr froúrtácfr" hourafpart
tsuheníšeŘ, Éterérru,t se naštěstí níc nestafo, auto je na tompoďstatnš
frt*.


