HARMONGRAM FOTBALOVÉ ČÁSTI
14:00 – 18:00
14:00 Sraz všech hráčů a rozhodčích v šatnách tribuny na Stadionu SK Hranice
14:35 Příprava 25 dětí (U9 a U10) v přízemí u šaten tribuny (na starost Jan Kroča)
14:40 Příprava jednotlivých týmů pro 1. utkání ve vestibulu tribuny
14:45 Zahájení fotbalové části a přivítání Petrem Švancarou
14:55 Předání plaket všem hráčům a rozhodčím (od dětí)
15:00 Začátek 1. poločasu utkání SK Hranice + bývalí hráči vs. Osobnosti (20 minut)
15:15 Rozhovor s trenérem týmu Osobností, panem Petrem Johnem Uličným
15:20 Konec 1. poločasu prvního utkání a následné focení hráčů společně s dětmi
15:23 Ukázka práce trenérů kategorií U9 a U10 pod vedením trenérů Jana Kroči, Ladislava
Bělíka, Radovana Perutky a Petra Goláně (děti hrají 15 minut)
15:38 Rozhovor s Náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, panem Petrem Vránou
15:40 Začátek 2. poločasu utkání SK Hranice + bývalí hráči vs. Osobnosti (20 minut)
15:55 Rozhovor s trenérem týmu SK Hranice, panem Radkem Fojtů
16:00 Konec 2. poločasu prvního utkání
16:03 Rozhovor s Janem Jursíkem, šéftrenérem mládeže fotbalu
16:05 Ukázka práce trenérek nově vzniklého dorosteneckého týmu žen pod vedením
Markéty Sehnálkové a Karolíny Matýskové (hrají 20 minut)
16:20 Příprava 25 dětí (U7 a U9) v přízemí u šaten tribuny (na starost Jan Kroča)
16:20 Příprava jednotlivých týmů pro 2. utkání ve vestibulu tribuny

16:25 Zahájení druhé fotbalové části a přivítání Petrem Švancarou
16:40 Předání plaket všem hráčům (od dětí)
16:45 Začátek 1. poločasu utkání spřátelených sportovních klubů v podání starých pánu
Hranice vs. Starých pánů Konstancin Jeziorna (20 minut)
17:05 Konec 1. poločasu prvního utkání a následné focení hráčů společně s dětmi
17:05 Rozhovor s Jiřím Kudláčkem, starostou města Hranice
17:10 Slavnostní ceremoniál ocenění funkcionářů SK
17:12 Nástup všech oceňovaných osob za doprovodu znělky
17:15 Předávání plaket za dlouholetou a obětavou práci ve prospěch rozvoje hranické
kopané + minuta ticha
17:30 Začátek 2. poločasu utkání spřátelených sportovních klubů v podání starých pánu
Hranice vs. Starých pánů Konstancin Jeziorna (20 minut)
17:50 konec 2. poločasu druhého utkání
17:55 Rozhovor s předsedou fotbalu SK Hranice, panem Danielem Vitonským
18:00 ukončení celé fotbalové části Petrem Švancarou, poděkování všem účastníkům a
pozvání na hudební část celé akce – na stagi už Petr Říbal a v 19 hodin skupina
ATMO

Za hladký průběh a celkovou koordinaci této části zodpovídá Jan Kroča s Markem Chudým
společně s trenéry SK Hranice.

