1. srpna 2020 zveme všechny dospělé a děti na

„SPORTOVNÍ A KULTURNÍ
ODPOLEDNE“
místo konání: fotbalové hřiště v Brandově

Program:
Od 15:00 hodin

Přátelské fotbalové utkání Brandov – Nová Ves v Horách
(mužstva budou složena z obyvatel obcí)
Od 16.30 - 21:00 hodin

Zábavné a soutěžní odpoledne pro děti
Kouzelnická show s HOPSÍKEM (16:40 – 17:40 h.)
Malování na obličej
Skákací hrad
Houpačky
Soutěže s odměnami
Stánek se sladkostmi a dalšími pochoutkami
Celé odpoledne doprovodí živá hudba skupiny „Malá muzika z Chomutova“

Přijďte s dětmi oslavit prázdniny, touto akcí jim chceme částečně
nahradit neuskutečněný den dětí.
Točené pivo a občerstvení na hřišti.

Těšíme se na Vás, Obecní úřad Brandov

28. srpna „Rozloučení s létem se spaním“
Ahoj kamarádi, přijďte se rozloučit s létem, zasoutěžit si, opéct vuřty a krásně
se vyspinkat v našem Kulturáčku.
Program se soutěžemi a opékáním vuřtů pro vás připravíme na zahradě u
Kulturního sálu a čeká vás také překvapení v podobě návštěvy minifarmičky
paní Průšové s ukázkou canisterapie.
Po společném přespání a dobré snídani se rozejdeme v sobotu dopoledne
domů.
Přihlášky můžete rezervovat telefonicky nejdéle do 24. srpna u paní Elišky
Šrettrové (tel. č. 608 112 828).
----------------------------29. srpna zveme všechny příznivce sportu a ostatní zájemce na tradiční
přátelské utkání v kopané mezi starou gardou Brandova a starou gardou
Mostu. V týmech se vám představí bývalí hráči obou mužstev.
Zahájení utkání v 15:00 hodin na fotbalovém hřišti v Brandově.
Budeme rádi, pokud se budeme moci setkat na některé z připravovaných
akcí, Obecní úřad Brandov

------------------------SK Krušnohoří z.s. pořádá sportovní fotbalový kemp
SK Krušnohoří z.s. ve spolupráci s grassroots trenérem mládeže, pořádají ve
sportovním areálu v Brandově za účelem podpory sportu a mládežnického
fotbalu ve dnech PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 24.8. až 28.8.2020 pětidenní
příhraniční sportovní kemp. Kemp bude zaměřen na fotbal a také další
sportovní aktivity s různými soutěžemi a také návštěvami různých
sportovních a volnočasových aktivit. Kempu se mohou zúčastnit děti ve věku
od 6 do 13 let. Přivítáme jak kluky, tak i děvčata.
Cena kempu: 2.050 Kč pro členy SK Krušhohoří z.s.
Přihlášky zasílejte na níže uvedenou E-mail adresu nejpozději do 12.7.2020.
V případě dalších informací i k zaslání přihlášky se kdykoliv obraťte na Petra
Mareše, telefon 777859108, petr.seiffen@gmail.com

