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5. Den partnerů OFS HK 

Sportovní hala a bowling Předměřice nad Labem, 10.1.2015 

 

   
 

Program: 

8,30 – 16,15 h – 5. Halový fotbalový turnaj partnerů 

16,30 – 18,00 h – Dražba hodnotných sportovních relikvií 

18,00 – 20,00 h – 5. Bowlingový turnaj partnerů 

18,01 - ??,?? h – Diskotéka na přání - DJ Moucha 

Vstupné dobrovolné - bude věnováno Dětské onkologie FN Hradec Králové 
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       CHARITATIVNÍ AKCE:              

Den partnerů je tradičně spojen s charitativní akcí. Na charitativní 

účely ve prospěch Dětské onkologie Fakultní nemocnice Hradec 

Králové je věnován výtěžek z dobrovolného vstupného, finanční   

pokuta za vstřelenou branku ve fotbalovém turnaji od 10,-- Kč výše a 

zejména výnos dražby sportovních relikvií.  

Příspěvek je možné zaslat i na charitativní účet OFS Hradec Králové 

číslo 256299368/0300.  

Díky těmto aktivitám bylo      

Dětské klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové předáno: 

1. ročník – 2011 - Kč 11.500,--       2. ročník – 2012 - Kč 28.157,-- 

3.  ročník – 2013 - Kč 93.670,--       4. ročník – 2014 – Kč 158.450,-- 

      Nabídka hlavních relikvií do dražby: 

® reprezentační dres ČR – Island – Rosický + podpisy týmu 

® dres San Jose Sharks – Hertl s podpisem  

® dres Chelsea – Čech s podpisem   

® dres Arsenal – Rosický s podpisem 

® střelecká kamizola Kostelecký – Peking 2008 s podpisem    

           

® další relikvie s podpisy významných osobností (aktuálně na 

www.ofshk.cz) 



 

5. Halový fotbalový turnaj partnerů 

Účastníci:   

BELsport    •   HLDS-Hradecká lesní a dřevařská spol.   •   Hradecký deník   •   CK VOTROK   •   

Fakultní nemocnice HK   •   Bafuňáři OFS HK   •   BD Group   •   JAKOteam   •   LEGALcom    

Turnaj hraje každý s každým, o konečném pořadí rozhodne počet bodů, skóre, …  

I v tomto ročníku je vstřelená branka oceněna 10,- Kč, hattrick 50,- Kč. 

Výtěžek střelecké potence bude věnován Dětské onkologii Fakultní nemocnice 

Hradec Králové. 

Přesný rozpis utkání a pravidla turnaje jsou k dispozici přímo v místě turnaje. 

 

 

Dražba sportovních relikvií 

V dražbě budou hodnotné sportovní relikvie od významných zejména českých 

sportovců či oddílů (zejména fotbalistů a hokejistů!) i jiné!  

– seznam i ukázky dražených relikvií v místě turnaje či na www.ofshk.cz 

Výtěžek dražby bude věnován Dětské onkologii FN Hradec Králové. 

Účast v dražbě je veřejná! 

 

5. Bowlingový turnaj partnerů - dvojic 

Do turnaje se může přihlásit kdokoli z hráčů, funkcionářů či realizačního týmu 

partnerů i hostů v den konání do 14,00 h. Dvojice mohou být i smíšené. 

Systém a rozlosování bude provedeno na místě dle počtu přihlášených. 



            

PARTNEŘI OFS HRADEC KRÁLOVÉ 

Sezona 2014/2015 
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