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V sobotu na Dřínově

zábava byla,

sluníčko svítilo,

prase se rožnilo.

Diváci jásali,

smíchem padali,

Zemana vítali,

slivku si dávali.

Srdcovky

● ● ●
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přijďte se podívat a podpo
netradičním sportovním

27

začátek akce 14:00 hod

      BOHATÉ

večerní diskotéka 
 tanci a poslechu hraje DJ Apollo
Na akci vás srdečně zve Obec Dřínov a Spolek dřínovských žen

Dřínov pořádá hry bez hranic,

bez smíchu se nestane vůbec nic.

Soutěžící makají,

a diváci jim tleskají.

Klobásy, makrely a prase

a příští rok to bude zase.

Výhra to je sen,

a proto patří všem.

Hospůdka na hřišti
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                                                AKCI PODPORUJE:
 

 
 
 
 

te se podívat a podpořit jednotlivé sout
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27. 6. 
Na fotbalovém h

čátek akce 14:00 hod

BOHATÉ OBČ
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HRANIC
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AKCI PODPORUJE: 

řit jednotlivé soutěžní týmy
klání družstev, které se uskute

6. 201
Na fotbalovém hřišti 

átek akce 14:00 hod

BČERSTVENÍ
TOMBOLA 

začátek : 19:00
tanci a poslechu hraje DJ Apollo

a akci vás srdečně zve Obec Dřínov a Spolek dřínovských žen
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Na Dřínově, tam to žije, 

zábava je nejlepší! 

Soutěží se, trošku pije, 

diváci se potěší! 

Shořelo jim tady prase, 

přišlo nám to k smíchu! 

Příště přijedeme zase, 

zkrotíme Počenicím pýchu. 

Pačlavice 
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klání družstev, které se uskuteční 

2015 

átek akce 14:00 hod  

ERSTVENÍ 

19:00  
tanci a poslechu hraje DJ Apollo  

a akci vás srdečně zve Obec Dřínov a Spolek dřínovských žen 

● ● ● 
Dřínov malá vesnička,

o tom je naše básnička.

Zábava tu bývá skvělá,

jelikož ji dobrá parta dělá.

Diváci se dobře baví,

protože tu prase mají.

Smích je slyšet od všech z nás,

příští rok tu budem zas.

Litenčice 
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NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI DŘÍNOV  
    ZAČÁTEK AKCE 14:00 HOD 

ZÁPIS DRUŽSTEV 13:00 – 14:00 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ODMĚNA PRO VÍTĚZNÝ TÝM:   

        1. MÍSTO: BEČKA PIVA 100 PIV 

                   2. MÍSTO: BASA PIVA 20 PIV 

           3. MÍSTO: MINI PACK 6 PIV 
 

 

 

NAHLÁSIT SE MŮŽETE DO 19. 6. 2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ  

DŘÍNOV OBEC@DRINOV.CZ, TEL: 573 37 30 31 

 

 

HRY BEZ HRANIC 
netradiční sportovní klání Dřínov 2015 

  PŘIJMĚTE PROSÍM POZVÁNÍ NA NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ  
                   KLÁNÍ DRUŽSTEV, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 

27. 6. 2015 
 

                  SESTAVTE 6TI ČLENNÝ TÝM Z 

TĚCH NEJSILNĚJŠÍCH         

A NEJCHYTŘEJŠÍCH 
 PŘIPOJTE SE K NÁM A ZMĚŘTE SÍLY V NETRADIČNÍCH  

DISCIPLÍNÁCH S DALŠÍMI BORCI A PŘEBORNÍKY  

Z OKOLNÍCH OBCÍ A FIREM 
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