z úradnej moci, zverenej mu
spolkom šachových obcí
VYHLASUJE:

OPEN POVAŽSKÉ PODHRADIE
V REKREAČ. STREDISKU PRIEDHORIE
na

31.08.2018 až 02.09.2018

ERIKINA KULTÚRNA KOMISIA
OBČAN
OBČAN

STAROSTA
STAROSTA

Ing. Peter Bielik - Pribinova 970/24, 017 01 Považská Bystrica
042-4327310, 0905 750 098 bielikp@px.psg.sk
DOZOR
DOZOR

OBČAN
OBČAN

Ing.Peter
PeterMego
Mego--mego@px.psg.sk
mego@px.psg.sk
Ing.

VSTUP do šachovej Hornej-Dolnej
(ošklbanie)

PRÍVOZ

uvítanie od Eriky

(zabudnete)

v krčme u Terezy

nepomôžu žiadne triky

po desiatom promile

zameria sa na Euríky

aj na prehry nemilé

Rapidečku parkujte pred miestnym šachovým úradom (MŠÚ) od 13.00 do 14,999 hoďky
/polovodičom pri parkovaní pomôže Brmbalík/

ČO NA SEBA?

bezpečnosť nadovšetko aj keby mal pri tom niekto zomrieť

ČO SO SEBOU?

Spústu ÉČIEK, pretože budete cálovať toto všetko:

Také to 64-mi štvorčekmi dekorované plátno.
Hodiny /spisovne duálny digitálny manuálne prepínaný časomer/
PS: môžu byť aj presýpacie, v tom prípade si prineste lokaja s lopatkou a pieskom, ktorý zabezpečí prihodenie lopatky piesku po každom ťahu.

CHCETE AJ SÚŤAŽIŤ?
Niektorí tam ešte stále chodia kvôli hraniu tej nepochopiteľnej a neskutočne zložitej hry, čo ju nazývajú šach. My ostatní sme si už dávno uvedomili, že je to zbytočná snaha a chodíme tam pre zábavu.

HLAVNÁ AKTIVITA
Už ste to niekedy hrali? Tak stručné pravidlá:
ŠACHOVÝ OFSAJD - keď si pred partiou podáme ruky, s nevinným výrazom potiahnem:
1.Sc4 a okamžite odbehnem na WC. Súper je dezorientovaný. *
ŠACHOVÝ FAUL - celou silou kopnem súpera pod stolom do kolena. Keď vykríkne od bolesti, vetím: "Pichá ťa v kolene? V našom veku tu už lepšie nebude."
ŠACHOVÝ AUT - nenápadne zoberiem súperovu figúrku a spakruky ju presuniem mimo
šachovnice. Ak sa náhodou súper spýta, kde je, mám pripravenú odpoveď: "Keď tam nie je, tak tam ani nikdy nebola!"

* DEZORIENTOVANÝ = ide z Orientu (po česky de z Orientu)

PENZIA
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Tereze

XE
58E

= dones poriadnu hotovosť

58+10+5+5+X E

tradičný futbal oduševnených nemehiel

VEDĽAJŠIE AKTIVITY

preberanie noviniek zo sveta šychu

Jan Becher za prehru/Jan Becher za prehru
hľadanie CO krytu či odviatej kadzibúdy

DOSLEDKY VEDĽAJŠÍCH AKTIVÍT

A ICH NÁPRAVA

ODMENY
pre najhorších:

pre najlepšieho:

žrací medveď na čechov i porazených
zápočet už
dočaká
ØDE

rapid

ZÁVEREČNÁ...
smútok

hľadanie skončeného ročníka

a domov

eštestále
stále treba
treba niekomu
niekomu pripomínať
pripomínať súradnice,
súradnice, ach
ach Bože...
Bože...
ešte

už
vástešíme
tešíme
užsa
sa na
na vás

49° 00' 05.08" szš
18° 29' 08.71" vzd

kolektív
H-D,
kolektív
H-D.
a.s. a.s.

