
Fakta o klubu 
SK  Břežany  II  byl  za-
ložen v roce 1929 a od té 
doby  se  pyšní  nepře-
tržitým  trváním,  které 
přečkalo jak okupaci, tak 
i  budování  socialismu  a 
dokonce  i  období  priva-
tizací a restitucí.

Oficiálním  dnem  zalo-
žení byl 6. listopad 1929 a 
mužstvo  SK  Břežany  II 
svůj  první  zápas  sehrálo 
na  ve l ikonoce  1930 
s mužstvem  SK  Horní 
Počernice.

Klub  má  v  současnosti 
158 členů, z toho je 17 žen 
a dívek a 28 dětí mladších 
15-ti  let.  Z  všech  členů 
SK je 67 zároveň  i  členy 
FAČR.
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Pár slov úvodem 
Vážení  spoluobčané,  příznivci  a  členové  SK, 
asi se divíte, cože za novou tiskovinu se Vám 
to objevilo v novinových schránkách. Nebojte 
se,  není  to ani  reklamní leták,  ani  propagace 
politické  strany  a  už  vůbec ne  další  bulvární 
časopis.  Je  to  jen  nepravidelný  čtvrtletník, 
který  se  rozhodl  vydávat  sportovní  klub  SK 
Břežany II. Cílem tohoto plátku je seznamovat 
nejen členy SK, ale i ostatní občany naší obce, 
s  děním  v  klubu,  s  novinkami  a  aktuálními 
výsledky.

Naši sponzoři 
• obec BŘEŽANY II 

• SKILL s.r.o. - služby výpočetní 
techniky

• PROFI ELSA - realizace staveb na 
klíč, rekonstrukce bytů, domů a 
koupelen, e-mail: info@profi-elsa.cz, 
tel.: 603 520 743

• BRTEK s.r.o. - prodej písku, štěrku 
a zeminy, zemní práce, autodoprava,   
e-mail: jaroslavbrtek@seznam.cz,  
tel.: 602 266 299

• AUTOSKLO KALFAS - výměny, 
opravy autoskel, autofólie, tónování, 
e-mail: info@autosklozdarma.cz,  
tel: 800 050 505

• FANTOM FACILITY s.r.o. - sprá-
va nemovitostí, ostraha, personální a 
reklamní agentura, e-mail: info@fan-
tomfacility.cz, tel.: 775 333 025

• TOP DISTRIBUTION s.r.o.  
- služby výpočetní techniky

• BETONÁRKA Český Brod s.r.o.  
- výroba betonových směsí, doprava,  
e-mail: betonarka@seznam.cz,  
tel.: 602 342 088

• ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁVODY a.s.  
- těžba, výpal a úprava žáruvzdorných 
ostřiv

• STOBAU SERVIS s.r.o. - prodej 
uhlí a sypkých materialů, odvoz suti, 
auto-doprava, odtahová služba,  
e-mail: info@stobauservis.cz,  
tel.: 777 697 386

• BERRY SERVIS s.r.o. - pěstování 
a prodej drobného ovoce, pěstitel-
ská pálenice a ovocný lihovar

• JAROSLAV POSKOČIL  
- zemědělská výroba

• Karel Straka - soukromá osoba
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A proč nepravidelný čtvrtletník? To proto, že 
chceme aby vycházel vždy před zahájením a po 
skončení  jarní  a  podzimní  části  sezóny.  Před 
zahájením,  abychom  se  podělili  o  plány  do 
soutěží a po skončení, abychom Vám sdělili jak 
se plány podařilo splnit a jak jednotlivá družst-
va  dopadla.  Dále  chceme  také  Vás,  naše 
příznivce, informovat o ostatním sportovním i 
mimosportovním dění v našem klubu.

Kromě  tohoto čtvrtletníku můžete  sportovní 
výsledky klubu sledovat také na internetu a to 
fotografickou  dokumentaci  na  http://sk-
brezany2.rajce.idnes.cz  a  výsledky  na  http://
kolinsky.denik.cz/fotbal_region,  případně  také 
na  oficiálních  stránkách  Fotbalové  asociace 
ČR http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/
stredocesky

Pro komunikaci využíváme naší oficiální elek-
tronickou  adresu  sk.brezany2@gmail.com  a 
pokud  budete  mít  jakékoliv  připomínky  a 
náměty  k  tomuto  časopisu,  budeme  rádi, 
pokud nám je sdělíte a to nejlépe písemně na 
tuto adresu.

Připravujeme: 
v této rubrice Vás budeme seznamovat s plány klubu na nejbližší období a to 
jak  na  poli  sportovním,  tak  i  mimosportovní  činnosti.  Některé  aktivity 
budeme zveřejňovat s větším předstihem a proto ne vždy bude u akce uvedeno 
přesné datum konání.  Pro zjištění konkrétního termínu akce sledujte proto 
plakátovací plochy v obci.

• Ukončená družstva žáků - 6. prosince 2014 v kiosku na hřišti

• Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu - 25. prosince 2014 v kiosku 
na hřišti

• Novoroční punč - 1. ledna 2015 odpoledne na hřišti

• zahájení zimní přípravy I.A mužstva - 3. ledna 2015

• Staročeská zabíjačka - na přelomu ledna a února 2015

Fakta o klubu 
SK má přihlášeny ve  fot-
balových soutěžích tři zás-
tupce ,  dvě  d r už s tva 
dospělých a jedno družst-
vo žáků.  Kromě  družstev 
v soutěžích chceme také 
pokračovat  s přípravkou 
pro  ty  nejmenší ,  kteří 
dělají  své  první  fotbalové 
krůčky. 

I.B družstvo hraje 4. třídu 
a  družstvo  žáků  okresní 
přebor  okresu  Kolín.  I.A 
mužstvo  reprezentuje  náš 
klub, a tedy vlastně  celou 
obec, v krajské soutěži – 
I.B  třídě,  organizované 
Středočeským  krajským 
fotbalovým svazem.

Krajská  soutěž  I.B  je  v 
celé  historii  klubu  druhá 
nejvyšší soutěž, jakou jsme 
kdy hráli. Pouze v období 
1982 - 1984 se v Břežanech 
hrála I.A třída, což je kraj-
ská  soutěž  o  stupínek 
vyšší.
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Výsledky  sice  nejsou  zrovna  exce-
lentní,  ale  důležité  je,  aby  to  kluky 
nepřestalo  bavit  a  naopak  aby  měli 
chuť  se  poprat  s  nepř íznivými 
výsledky  a  snažit  se  zlepšovat  svou 
hru.  Družstvo  má  naplánované 
společné  ukončení  sezóny,  kde  si 
rozebere  výsledky  a  plán  zimní 
přípravy. Ukončená bude již tradičně 
spojena  s  mikulášskou  a  to  dne 
6. prosince.  Kromě  všech  hráčů 
jsou vřele zváni i jejich rodiče.  

Za družstvo žáků nastupují:  
Vojtěch  Pekárek,  Bohuslav  Tříska, 
Lukáš Tuček, Lukáš Chlepko, Tomáš 
Frýda,  Stanislav  Navrátil,  Lukáš 
Hačecký,  Petr  Cézar,  Vasyl  Zayats, 
Přemysl Ernest, Vratislav Ouhrabka, 
Tomáš Pouznar, Josef Nekolný

Současnost klubu 
Sportovní klub SK Břežany II je, vedle Sboru dobrovolných 
hasičů, druhé nejstarší sdružení v obci a co do počtu členů 
jednoznačně největší. Klub je, v souladu s legislativou, regis-
trován u Ministerstva vnitra  ČR a má statut  občanského 
sdružení.

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, která je složena 
ze zástupců všech oddílů a je svolávána jedenkrát ročně. Výkonným orgánem 
valné hromady je výkonný výbor SK. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů 
SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. 

Výkonný výbor je volen na funkční období 2 let a v současném období 2014 až 
2016 pracuje ve složení:

• Stanislav Navrátil předseda klubu       .....
• Martin Kolář místopředseda klubu       ............
• Vladislav Pikner  jednatel / tajemník klubu       ......
• Karel Karban pokladník / manažer       ............
• Petr Navrátil manažer       ..............
• Libor Fránek manažer       ..............
• Libuše Karbanová členská základna / brigády       .....
• Jaroslav Pasovský člen       .....
• Karel Straka  člen       .............

Výkonný výbor si pro své funkční období stanovil tyto priority:

1. Zajištění sportovní činnosti všech družstev na nejvyšší možné úrovni
2. Zkvalitnění péče o areál SK
3. Práce s členskou základnou a její vyšší zapojení do činnosti klubu

Výborové  schůze  se  konají  v  kiosku  na  hřišti  každé  úterý,  kromě  zimní 
přestávky, a jsou veřejné.
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Družstvo I.A 
Vedoucí družstva: Vladislav Pikner   
Trenér: David Fikejz                        
Asistenti trenéra: Vojtěch Mišák,       

Michal Pikner                                     

I.A mužstvo reprezentuje již druhou 
sezónu náš klub v krajské soutěži, I.B 
třídě. Mužstvo vstupovalo do soutěže 
s cílem získat co nejvíce bodů a vyh-
nout  se  před  jarními  odvetami  ses-
tupovým  starostem,  ale  přitom 
nabídnout divákům fotbalovou podí-
vanou. V prvních dvou zápasech jsme 
ale  nezískali  ani  bod a  přitom jsme 
inkasovali  devět  branek.  Po  těchto 
zápasech  trenér  David  Hubáček 
oznámil, že jako trenér chce skončit 
a že dál bude pokračovat pouze jako  

hráč.  Na  post  hlavního  trenéra  byl 
jmenován David Fikejz, jeho asisten-
ty  se  stali  Vojtěch  Mišák  a  Michal 
Pikner,  vedoucím  mužstva  zůstal 
Vladislav Pikner. 

Tato změna se projevila  pozitivně  a 
nový realizační tým mužstvo doslova 
“nakopl”  k  sérii  vítězných  zápasů  a 
tedy i k zisku tolik potřebných bodů. 
Nicméně  i  porážky  patří  k  fotbalu, 
takže v celkové bilanci za podzimní 
část  soutěže  získalo  I.A mužstvo 
celkem  25  bodů  a  obsadilo  třetí 
příčku  krajské  soutěže,  I.B  třídy, 
oddělení C.

Družstvo žáků 
Vedoucí družstva: Karel Karban st. 
Trenéři: Radek Hačecký,                    
 Stanislav Navrátil st.                                  

Družstvo  žáků  podává  v  okresním 
přeboru statečné výkony, ale bohužel 
pouze  statečnost  nestačí  k  lepším 
výsledkům.  Družstvo  je  složeno  z 
kluků  od  6  do  15  let,  což  pro  tuto 
soutěž není zrovna optimální. Stejně 
tak i nepříliš velký počet hráčů neu-
možňuje  lepší  prostřídání  při  hře. 
Proti fotbalovějším a mnohdy i fyzic-
ky zdatnějším soupeřům se jim proto 
hraje  špatně,  zvláště  pak  když  ti 
starší, na kterých by měla ležet zod-
povědnost  za  hru,  to  těm mladším 
moc neulehčují  a  nepodávají  takový 
výkon, jaký by se od nich očekával. 

První  polovinu  podzimní  části  sou-
těže družstvo žáků zakončilo na neli-
chotivém  předposledním  místě  se 
ziskem pouhých třech bodů.  Střelci 
našich branek byli Vojta Pekárek se 7 
góly a Bohouš Tříska se 2 góly.
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družstvo I.B 
Vedoucí družstva:  Stanislav Navrátil st.

V I.B mužstvu působí hráči různých 
věkových kategorií, od těch v doros-
teneckém věku,  kteří  teprve  sbírají 
fotbalové zkušenosti, jako jsou Matěj 
Beneš, David Kolář, Martin Kolář, až 
po ty zkušené, kteří se jim snaží za-
čátky  usnadnit  a  patří  k  oporám 
mužstva.  Jsou  to  především  Honza 
Svoboda, Jarda Jedlička, Jan Soročin, 
Mirek  Baňka,  Jirka  Bárta  a  nebo 
Vašek Hubáček. Mužstvo pravidelně 
doplňují  také hráči  ze širšího kádru 
I.A mužstva.  To  ale  také,  kromě 
jiného,  znamená,  že  mužstvo  hraje 
pokaždé v jiné sestavě,  což  se také 
pochopitelně  negativně  odráží  na 
podávaných  výkonech  a  dosažených 
výsledcích.  Po  docela  zdařilém  za-
čátku soutěže se druhá polovina  

podzimní  části  soutěže  příliš  nepo-
vedla a poslední čtyři zápasy mužstvo 
prohrálo.  Bohužel  jsme  měli  také 
smůlu,  kdy  v zápase  s  mužstvem 
Podlipan  Kšely  se  zranil  brankář  a 
kapitán mužstva Honza Kramer, a to 
tak  nešťastně,  že  v průběhu zimní 
přestávky jej čeká operace ramene.

I.B  mužstvo  vsítilo  celkem 34  bra-
nek,  o  které  se  podělili  celkem  13 
hráčů. Nejlepším střelcem se 7 góly je 
Jan  Svoboda,  následován  se  6  góly 
Vojtou  Mišákem,  s  5  góly  Pavla 
Mišáka  a  3  góly  Honzy  Soročina. 
Dále  následují  dvougóloví  Martin 
Musílek,  Franta Huc,  Marek Jansta, 
Karel  Karban  a  jednogóloví  Jarda 
Jedlička,  david  Kolář,  Václav  Krch, 
Lukáš Procházka a Jirka Štíbr.

Za celou půlsezónu je třeba poděko-
vat fanouškům, kteří povzbuzují naše 
mužstvo  ať  už  v  domácí  zápasech, 
tak  i  doprovází  mužstvo  na  hřiště 
soupeřů.  Věříme, že mužstvo se jim 
za  je j ich  př ízeň  i  nadále  bude 
odvděčovat, podobně jako v podzim-
ní  části,  kvalitní  fotbalovou  podí-
vanou, hezkými góly, ziskem bodů  a 
tedy  i  setrváním v  horních  patrech 
tabulky krajské soutěže. 

Za I.A mužstvo nastupují:  
Václav Krch, Lukáš  Procházka,  Ro-
man  Veselý,  Tomáš  Kulvajt,  Filip 
Soukup,  Jan  Svoboda,  Matouš  Trej-
bal,  Vojtěch  Mišák,  Michal  Pikner, 
Marek  Jansta,  Karel  Karban,  Ivo 
Štolc, David Volf, Jan Moško, David 
Hubáček,  Tomáš  Mašanský,  Pavel 
Mišák, Jindřich Tůma.
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Družstvo I.A 
Vedoucí družstva: Vladislav Pikner   
Trenér: David Fikejz                        
Asistenti trenéra: Vojtěch Mišák,       

Michal Pikner                                     

I.A mužstvo reprezentuje již druhou 
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ty  se  stali  Vojtěch  Mišák  a  Michal 
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Tato změna se projevila  pozitivně  a 
nový realizační tým mužstvo doslova 
“nakopl”  k  sérii  vítězných  zápasů  a 
tedy i k zisku tolik potřebných bodů. 
Nicméně  i  porážky  patří  k  fotbalu, 
takže v celkové bilanci za podzimní 
část  soutěže  získalo  I.A mužstvo 
celkem  25  bodů  a  obsadilo  třetí 
příčku  krajské  soutěže,  I.B  třídy, 
oddělení C.

Družstvo žáků 
Vedoucí družstva: Karel Karban st. 
Trenéři: Radek Hačecký,                    
 Stanislav Navrátil st.                                  

Družstvo  žáků  podává  v  okresním 
přeboru statečné výkony, ale bohužel 
pouze  statečnost  nestačí  k  lepším 
výsledkům.  Družstvo  je  složeno  z 
kluků  od  6  do  15  let,  což  pro  tuto 
soutěž není zrovna optimální. Stejně 
tak i nepříliš velký počet hráčů neu-
možňuje  lepší  prostřídání  při  hře. 
Proti fotbalovějším a mnohdy i fyzic-
ky zdatnějším soupeřům se jim proto 
hraje  špatně,  zvláště  pak  když  ti 
starší, na kterých by měla ležet zod-
povědnost  za  hru,  to  těm mladším 
moc neulehčují  a  nepodávají  takový 
výkon, jaký by se od nich očekával. 

První  polovinu  podzimní  části  sou-
těže družstvo žáků zakončilo na neli-
chotivém  předposledním  místě  se 
ziskem pouhých třech bodů.  Střelci 
našich branek byli Vojta Pekárek se 7 
góly a Bohouš Tříska se 2 góly.
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Výsledky  sice  nejsou  zrovna  exce-
lentní,  ale  důležité  je,  aby  to  kluky 
nepřestalo  bavit  a  naopak  aby  měli 
chuť  se  poprat  s  nepř íznivými 
výsledky  a  snažit  se  zlepšovat  svou 
hru.  Družstvo  má  naplánované 
společné  ukončení  sezóny,  kde  si 
rozebere  výsledky  a  plán  zimní 
přípravy. Ukončená bude již tradičně 
spojena  s  mikulášskou  a  to  dne 
6. prosince.  Kromě  všech  hráčů 
jsou vřele zváni i jejich rodiče.  

Za družstvo žáků nastupují:  
Vojtěch  Pekárek,  Bohuslav  Tříska, 
Lukáš Tuček, Lukáš Chlepko, Tomáš 
Frýda,  Stanislav  Navrátil,  Lukáš 
Hačecký,  Petr  Cézar,  Vasyl  Zayats, 
Přemysl Ernest, Vratislav Ouhrabka, 
Tomáš Pouznar, Josef Nekolný

Současnost klubu 
Sportovní klub SK Břežany II je, vedle Sboru dobrovolných 
hasičů, druhé nejstarší sdružení v obci a co do počtu členů 
jednoznačně největší. Klub je, v souladu s legislativou, regis-
trován u Ministerstva vnitra  ČR a má statut  občanského 
sdružení.

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, která je složena 
ze zástupců všech oddílů a je svolávána jedenkrát ročně. Výkonným orgánem 
valné hromady je výkonný výbor SK. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů 
SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. 

Výkonný výbor je volen na funkční období 2 let a v současném období 2014 až 
2016 pracuje ve složení:

• Stanislav Navrátil předseda klubu       .....
• Martin Kolář místopředseda klubu       ............
• Vladislav Pikner  jednatel / tajemník klubu       ......
• Karel Karban pokladník / manažer       ............
• Petr Navrátil manažer       ..............
• Libor Fránek manažer       ..............
• Libuše Karbanová členská základna / brigády       .....
• Jaroslav Pasovský člen       .....
• Karel Straka  člen       .............

Výkonný výbor si pro své funkční období stanovil tyto priority:

1. Zajištění sportovní činnosti všech družstev na nejvyšší možné úrovni
2. Zkvalitnění péče o areál SK
3. Práce s členskou základnou a její vyšší zapojení do činnosti klubu

Výborové  schůze  se  konají  v  kiosku  na  hřišti  každé  úterý,  kromě  zimní 
přestávky, a jsou veřejné.
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A proč nepravidelný čtvrtletník? To proto, že 
chceme aby vycházel vždy před zahájením a po 
skončení  jarní  a  podzimní  části  sezóny.  Před 
zahájením,  abychom  se  podělili  o  plány  do 
soutěží a po skončení, abychom Vám sdělili jak 
se plány podařilo splnit a jak jednotlivá družst-
va  dopadla.  Dále  chceme  také  Vás,  naše 
příznivce, informovat o ostatním sportovním i 
mimosportovním dění v našem klubu.

Kromě  tohoto čtvrtletníku můžete  sportovní 
výsledky klubu sledovat také na internetu a to 
fotografickou  dokumentaci  na  http://sk-
brezany2.rajce.idnes.cz  a  výsledky  na  http://
kolinsky.denik.cz/fotbal_region,  případně  také 
na  oficiálních  stránkách  Fotbalové  asociace 
ČR http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/
stredocesky

Pro komunikaci využíváme naší oficiální elek-
tronickou  adresu  sk.brezany2@gmail.com  a 
pokud  budete  mít  jakékoliv  připomínky  a 
náměty  k  tomuto  časopisu,  budeme  rádi, 
pokud nám je sdělíte a to nejlépe písemně na 
tuto adresu.

Připravujeme: 
v této rubrice Vás budeme seznamovat s plány klubu na nejbližší období a to 
jak  na  poli  sportovním,  tak  i  mimosportovní  činnosti.  Některé  aktivity 
budeme zveřejňovat s větším předstihem a proto ne vždy bude u akce uvedeno 
přesné datum konání.  Pro zjištění konkrétního termínu akce sledujte proto 
plakátovací plochy v obci.

• Ukončená družstva žáků - 6. prosince 2014 v kiosku na hřišti

• Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu - 25. prosince 2014 v kiosku 
na hřišti

• Novoroční punč - 1. ledna 2015 odpoledne na hřišti

• zahájení zimní přípravy I.A mužstva - 3. ledna 2015

• Staročeská zabíjačka - na přelomu ledna a února 2015

Fakta o klubu 
SK má přihlášeny ve  fot-
balových soutěžích tři zás-
tupce ,  dvě  d r už s tva 
dospělých a jedno družst-
vo žáků.  Kromě  družstev 
v soutěžích chceme také 
pokračovat  s přípravkou 
pro  ty  nejmenší ,  kteří 
dělají  své  první  fotbalové 
krůčky. 

I.B družstvo hraje 4. třídu 
a  družstvo  žáků  okresní 
přebor  okresu  Kolín.  I.A 
mužstvo  reprezentuje  náš 
klub, a tedy vlastně  celou 
obec, v krajské soutěži – 
I.B  třídě,  organizované 
Středočeským  krajským 
fotbalovým svazem.

Krajská  soutěž  I.B  je  v 
celé  historii  klubu  druhá 
nejvyšší soutěž, jakou jsme 
kdy hráli. Pouze v období 
1982 - 1984 se v Břežanech 
hrála I.A třída, což je kraj-
ská  soutěž  o  stupínek 
vyšší.
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Fakta o klubu 
SK  Břežany  II  byl  za-
ložen v roce 1929 a od té 
doby  se  pyšní  nepře-
tržitým  trváním,  které 
přečkalo jak okupaci, tak 
i  budování  socialismu  a 
dokonce  i  období  priva-
tizací a restitucí.

Oficiálním  dnem  zalo-
žení byl 6. listopad 1929 a 
mužstvo  SK  Břežany  II 
svůj  první  zápas  sehrálo 
na  ve l ikonoce  1930 
s mužstvem  SK  Horní 
Počernice.

Klub  má  v  současnosti 
158 členů, z toho je 17 žen 
a dívek a 28 dětí mladších 
15-ti  let.  Z  všech  členů 
SK je 67 zároveň  i  členy 
FAČR.
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Pár slov úvodem 
Vážení  spoluobčané,  příznivci  a  členové  SK, 
asi se divíte, cože za novou tiskovinu se Vám 
to objevilo v novinových schránkách. Nebojte 
se,  není  to ani  reklamní leták,  ani  propagace 
politické  strany  a  už  vůbec ne  další  bulvární 
časopis.  Je  to  jen  nepravidelný  čtvrtletník, 
který  se  rozhodl  vydávat  sportovní  klub  SK 
Břežany II. Cílem tohoto plátku je seznamovat 
nejen členy SK, ale i ostatní občany naší obce, 
s  děním  v  klubu,  s  novinkami  a  aktuálními 
výsledky.

Naši sponzoři 
• obec BŘEŽANY II 

• SKILL s.r.o. - služby výpočetní 
techniky

• PROFI ELSA - realizace staveb na 
klíč, rekonstrukce bytů, domů a 
koupelen, e-mail: info@profi-elsa.cz, 
tel.: 603 520 743

• BRTEK s.r.o. - prodej písku, štěrku 
a zeminy, zemní práce, autodoprava,   
e-mail: jaroslavbrtek@seznam.cz,  
tel.: 602 266 299

• AUTOSKLO KALFAS - výměny, 
opravy autoskel, autofólie, tónování, 
e-mail: info@autosklozdarma.cz,  
tel: 800 050 505

• FANTOM FACILITY s.r.o. - sprá-
va nemovitostí, ostraha, personální a 
reklamní agentura, e-mail: info@fan-
tomfacility.cz, tel.: 775 333 025

• TOP DISTRIBUTION s.r.o.  
- služby výpočetní techniky

• BETONÁRKA Český Brod s.r.o.  
- výroba betonových směsí, doprava,  
e-mail: betonarka@seznam.cz,  
tel.: 602 342 088

• ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁVODY a.s.  
- těžba, výpal a úprava žáruvzdorných 
ostřiv

• STOBAU SERVIS s.r.o. - prodej 
uhlí a sypkých materialů, odvoz suti, 
auto-doprava, odtahová služba,  
e-mail: info@stobauservis.cz,  
tel.: 777 697 386

• BERRY SERVIS s.r.o. - pěstování 
a prodej drobného ovoce, pěstitel-
ská pálenice a ovocný lihovar

• JAROSLAV POSKOČIL  
- zemědělská výroba

• Karel Straka - soukromá osoba
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