
P O Z V Á N K A 
na stretávku absolventov triedy 4.C SPŠE Stará Turá 

 po 30 rokoch 

 
Vážená spolužiačka, vážený spolužiak, 

 
týmto Ťa srdečne pozývam na výročné stretnutie absolventov 4.C triedy SPŠE Stará Turá, 
ktoré sa uskutoční v dňoch 30. - 31. mája 2015 v prekrásnej oblasti kopaníc pri Starej Turej 
Podvišňové  www.tabor-podvisnove.sk. Pozor, tento krát je zajedané ubytovanie. Dúfam, že 
tento benefit všetci radi využijete. 
 
Program stretnutia: 
Sobota 

 zraz od 13.00 hod  zvítanie sa pred starou dobrou priemyslovkou  
(počkáme sa pri Irish Pub-e, pizzeria tam už asi nebude, majú ju preložiť na štadión od 
1.4.2015) 

 14.00 – presun do Podvišňového (autami sa presunieme a poberieme všetkých, čo 
prídu bez áut) 

 15.00 – oficiálny prípitok a otvorenie stretnutia  

 Pohostenie - hlavný chod 

 16.00 – Diskusie na témy typu „Čo som robil, odkedy ste ma naposledy videli“ 
eventuálne „Prečo ste ma nespoznali“ (fotografie povolené). 

 Ďalej voľná zábava, rozhovory v dvojke, trojke, štvorke, .... 

 18.00 – opekača pri ohni – mäso, špekáčiky, slanina, klobása, ... 

 Voľná zábava až do rána 
 
Nedeľa 
- budíček (komu sa kedy podarí) 
- raňajky  
- lúčenie sa (ženy povinný plač) 
 

O hudbu sa bude treba postarať, vlastné MP3 súbory si môžete priniesť i CD.  
Na stretávke sú zabezpečené nealko nápoje, strava a ubytovanie s posteľným prádlom. 
Akékoľvek domáce pochutiny (sladké aj slané) sú povolené, ba priam žiaduce (to je 
poznámka hlavne pre naše žienky domáce).  

 
Alkohol!: Len pre Info- vínko ponúkajú Chateau Topoľčianky 0,75 l- s prívlastkom 

neskorý zber, 24 druhov alkoholu + nealko, pivko.  
Alkoholické nápoje môžeme objednať i svoje – pripomienky posielajte do mailu, alebo 

facebook, či telefonicky, spravíme po Veľkej noci ochutnávku. 
Ak máte domáce prebytky akéhokoľvek skupenstva (prednostne tekuté), akejkoľvek farby 
(nemyslíme tým ale sirup, med a podobné pomaly tečúce tekutiny), kľukne prineste na 
ochutnanie. 
 

Dôležité upozornenie: 
Dobrovoľne povinné príspevky min. 30€ prosím uhraďte do konca marca (musíme zaplatiť 
zálohu za rezervaciu) na účet: 

 2700481748/8330  ( SK3283300000002700481748) 
Pre identifikáciu platby uveďte prosím do správy pre prijímateľa svoje meno. 
 
Účasť podveďte mailom, telefonicky, SMS čo najskôr!!!!! 
 
V prípade, ak stretávka dopadne dobre, poďakovať sa môžete Janke . 
 
V prípade, ak to nedopadne dobre – hodíme to na toho, kto opustí stretávku prvý! 
(pre istotu obráť na druhú stranu) 

http://www.tabor-podvisnove.sk/


 

 
Ako nájdete tábor Podvišňové – všetko je na webe 

 
 GPS pozícia je:  

GPS: 
 
+48° 50' 27.28", +17° 44' 0.19" 

 
 
Tí, čo neprídu autom, ale prostriedkami hromadnej dopravy, dajte dopredu vedieť, kedy 
prídete do Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej..., skúsime spraviť „zber“ a doviesť vás na 
chatu. 
Ak máte akékoľvek ďalšie nápady, ktorými by sme mohli spríjemniť náš pobyt, neváhajte a 
rýchlo píšte na janka@spsest.sk, alebo volajte na 0905760646. 

 
 
DO SKORÉHO VIDENIA! 
 

 

Jana  


