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Místní oddíl florbalu, FBK Atlas Blansko, Vás co nejsrdeãnû-
ji zve na 20. roãník Vánoãního turnaje. Pfiijdûte se podívat 28.
a 29. prosince na sportovní halu Údolní 10. Bude se na co kou-
kat. (28. 12. 7.00 – 20.00, 29. 12. 7.30 – 16.00) 

Florbal v Blansku vznikl v roce
1997. Za tûch uplynul˘ch 20. let zaÏil
Atlas jak vzestupy, tak i pády. Nyní
má Blansko ‰est druÏstev.  V souãas-
né dobû hájí muÏské áãko druhou
pfiíãku Jihomoravské ligy muÏÛ. Ze
skromného cíle nesestoupit se tak rá-
zem stál cíl nejvy‰‰í – po postupu
v minulé sezónû bojovat o postupové
místo i v této soutûÏi. Dorostenci se
i pfies poãetnû slab‰í roãníky a na po-
hled spí‰e nepfiíznivé v˘sledky stateã-
nû drÏí ve druhé lize dorostencÛ na 8.
místû. Star‰í Ïáci Atlasu jsou zatím
neporaÏeni a z druhého místa útoãí na

zlatou pozici. Mlad‰í Ïáci a elévy bo-
jují v ligách, které nejsou hodnoceny.

Na v˘‰e zmínûném Vánoãním turnaji
mÛÏete shlédnout krom vlajkové lodi
klubu, muÏského A t˘mu, i mnoho ji-
n˘ch uskupení. Nûkteré jsou regionální,
jiné znaãnû pfiespolní. Spoleãn˘m jme-
novatelem jim v‰ak je herní kvalita, 
která potû‰í oko i nároãného diváka.
Neváhejte tedy a zavítejte v tento svá-
teãní ãas na kousek florbalu od regionál-
ních manãaftÛ. Kde jinde si chcete 
nechat vytrávit od vanilkov˘ch rohlíãkÛ?
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Pozvání 
na Vánoãní turnaj

Pfiejeme na‰im zákazníkÛm 
krásné Vánoce a úspû‰n˘ 
vstup do nového roku. 
Dûkujeme Vám za projevenou dÛvûru 
v uplynulém roce a do nového roku 2017
Vám pfiejeme hodnû zdraví, ‰tûstí, 
osobních i pracovních úspûchÛ.

Hodináfiství Anna Dokoupilová 
Boskovice 777 130 317

PF 2017

AÈ pod Va‰imi 
stromky nechybí 

dárky od nás.

Pfiejeme krásné 
pokojné Vánoce.

Sunar 
5+1 
zdarma  

Vibovit 50+50
+ lampiãka

GS Condro 
Diamant 

VICHY 

dárková 
sada   

Voltaren 150 g
1+1

330 Kã

440 Kã

599 Kã

od 990 Kã

FBK Atlas Blansko – star‰í Ïáci.


