
                                 

V sobotu 29. července 2017 se v Tiché uskuteční osmý ročník 
Memoriálu Josefa Špačka, který proběhne za účasti čtyř týmů 
(Špakyho výběr, SK Brušperk, FK Trojanovice I. a SK Tichá).

V loňském roce se z vítězství radoval Špakyho výběr, jenž v semifinále přehrál 
Brušperk a ve finále Tichou. Ta v
jehož hráči si spravili chuť v utkání o třetí místo, kde na pokutové kopy porazili 
favorizovaný Brušperk. 

Letošního ročníku se zúčastní totožné kvarteto mužstev jako loni a největším 
favoritem na celkové prvenství bude opět Špakyho výběr. Memoriál odstartuje 
v 10 hodin semifinálovým kláním mezi Špakyho výběrem a Trojanovicemi I., o 
dvě hodiny později poměří své síly domácí Tichá a Brušperk.

Poražené celky si to rozdají od 15:15 o třetí místo, finále je na programu od 17 
hodin. Součástí Memoriálu Josefa Špačka bude soutěž „O penal
proběhne před zápasy o umístění, a „Gulášové slavnosti“.

Celý program zakončí Letní večer se skupinou ARRION.

Program: 

• (09:30) Zahájení soutěže gulášů
• (10:00) Špakyho výběr 
• (12:00) SK Tichá - SK Brušperk
• (14:00) Soutěž „O penaltového krále“ + soutěže pro děti
• (15:00) Vyhlášení soutěže gulášů
• (15:15) Utkání o třetí místo
• (17:00) Finále 
• (19:00) Vyhlášení výsledků
• (20:00) Letní večer se skupinou ARRION

Celodenní vstupné: 50,- Kč. 
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