Teplická fotbalová stará garda vyhrála turnaj ve Velké Jesenici. Představí se i na Oslavách broumovského
Napsal uživatel René Herzán
Středa, 21 Červen 2017 04:05

Teplická fotbalová stará garda "vyloupila" při své první účasti cenu za 1. místo, když na 32.
ročníku turnaje hráčů nad 35 let ve Velké Jesenici třikrát zvítězila a jednou remizovala. Tepličtí
fotbalisté si zahrají i v sobotu při Oslavách 90 let broumovského fotbalu, kdy je čekají výběry
Broumovska a Policka.
{jathumbnail off}
Třináct teplických borců doplnila čtveřice hráčů z Broumovska a postupně zdolali Českou
Skalici 3:1, remizovali s Velichovkami 2:2 (prohra na penalty 0:2), vyhráli s domácí Jesenicí 1:0
a stejný výsledek uhráli s Novým Městem nad Metují. Na zaslouženém vítězství ve velmi
kvalitně obsazeném a zorganizovaném turnaji se podíleli tito hráči: brankář Petr Šubrt, obránci
Jirka Krym, Petr Zápotočný, Radek Kalaš, Milan Brandejs, Luboš Kudláček, Vašek Mareš,
Radek Lauryn, záložníci Honza Mach, Petr Schejbal, Lukáš Lorenc, Ervin Wilke, Martin Veselík,
Pavel Filip a útočníci Dan Šimon a Zdeňkové Florián a Fichtner.

V sobotu 24. června se teplický tým zúčastní turnaje výběrů Broumovska, Policka a Teplicka.
Ten začíná ve 12 hodin. Následovat bude zápas broumovských Krajánků se současným týmem
Slovanu Broumov. V Broumově už potřetí vyhlásí Legendy fotbalu a potom začne zápas starých
gard AC Sparta Praha - Slovan Broumov. Fotbalový den zakončí taneční zábava se skupinami
Remake Revival a Mamut s.r.o.

Fotbalový turnaj se o prázdninách hraje i v Teplicích nad Metují. "Fotbalový oddíl TJ Slavoj
Teplice nad Metují zve v sobotu 22. července fanoušky staré gardy, aby přišli podpořit naše
borce na 2. ročníku turnaje O cenu Teplických skal. Stejně jako v loňském roce se bude hrát na
šířku teplického stadiónu. Potvrzené máme týmy Lípy nad Orlicí, Stěžer, Velichovek, Stárkova,
Broumova a samozřejmě Teplic nad Metují. Čekáme další přihlášky z Polska - druholigový tým
žen z Jaworzyna Slaské a v jednání jsou mužstva z Božanova a Velkého Poříčí," představil
turnaj Petr Zápotočný z teplického oddílu kopané.
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