
Ringobal 8. 10. 2022 

Sotva jsme se rozkoukali v novém školním roce, už je tu pro nás 
první PTO akce! Kroužek, dvě branky a několik hráčů - to je vše 
potřebné k Ringobalu. Letos se uskuteční v Zamilovaném hájku. 
Nezbývá než obout tenisky, vyburcovat bojového ducha a ukázat, 

co v nás je. Pojďme zabojovat o první body 
do Zelené Ligy! 

Sraz: sobota 8. 10. v 7:00 u klubovny  

Návrat: sobota 8. 10. v 18:15 u klubovny 

Cena: 100 Kč startovné 

Na sebe: oddílové tričko 

S sebou: 2x jízdenka na 60 min, sportovní oblečení, boty na sport v trávě 

(může být mokro), svačina, pití, deník, psací potřeby, pláštěnka, kroj!  
    Těšíme se! Míša (737 890 287) 
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