
hľadanie pokladu, manželky či strateného šťastia

ŠACH

vás rada uvíta na našom červenom koberci pred vchodom do RZ 

a s pompami vás pumpne o rôzne pokuty, štartovné, jedovné a 

spalné.

Ing. Ferdinand Žernovič - 0905-642580, inel@inel.sk

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

PAT

MAT

13.00 až 14.59 parkujte svoje vozy v RS Priedhorie

                         pre vás za desať euríkov neurobili ...

                                  PAT                                  a MAT vám navaria dobroty nevídané.

                      Doporučujeme                                pred pobytom nechať si na Ukrajine 

      pokoviť zvnútra žalúdok                                (aby vydržal P&M menu).

                         PAT a MAT si myslia, že šach je len pre nešikovných, ale čo by sme 

     nátury uložiť na nočný odpočinok.

                        PAT a MAT vám pripravia svojimi šikovnými ru-

     čičkami postieľky a ak už vypijete celý bar, môžu sa slabšie

                                PAT a MAT odporúčajú zaplatiť vstupné 10E a potom už je

                                len na vás, či budete hrať šach, alebo darujete bod súperovi

   (PSSSS: nedarujte nikomu nič, okrem platieb komisii "AJETO"

normálny busines spolu              

žltý či červený kabátik, štýlová čiapočka, palec hore

                             PAT a MAT radia - prineste si tie figúrky, plátenko a časomieru,

                             inak                                      zlíznete odpis finančných aktív ...

                             neskoro                                 ste sa prihlásili? Po 29.8.?

      

maximálny busines spolu              

                                                                                      MAT

                                        PAT

zbieranie húb, hubov a hubičiek

Ing. Peter Bielik - Pribinova 970/24, 017 01 Považská Bystrica

042-4327310, 0905 750 098 bielikp@px.psg.sk 

OPEN POVAŽSKÉ PODHRADIE
má 20 rokov

a preferencie 54%

voľte OPP na trojdňovom mítingu v

REKREAČ STREDISKU PRIEDHORIE

z poverenia volebného okrsku P&M č.20
v dňoch

01.09.2017 až 03.09.2017

"AJETO" KOMISIA

ČO ZA TO?

UVÍTANIE

PRÍVOZ

DRESS CODE

PRÍNOS

AJ SÚŤAŽIŤ?

BUDETE SPAŤ?

HLAVNÁ AKTIVITA

BUDETE JESŤ?

VEDĽAJŠIE AKTIVITY

5E

28E

nič, ale s láskou

potlesk "ajeto" komisie

VROVRO =

CHŔCHŔ = 18E

56E

10EŠTARTOVNÉ =

66E

POKUTA =

SUMSUMÁRUM

2. POKUTA = 5E

HISTORICKÉ OKIENKO:
Pat a Mat nezávisle na sebe založili exaktné odbory 
Patológia (veda o remízovom snažení) a Matológia    

(veda o snahe vyhrať). Ich zlúčením 
v stredoveku 
vznikol šach.

Zabudnite na Indiu a Čaturangu...



Ježiško, zabudol som na ceny - takže opäť nebudú.                                            Aspoň kvety z blízkej lúky...

                             ...ani takúto medailu pre víťaza nemáme.

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

                 ale keby bol víťaz smutný z absencie odmeny, "ajeto" komisia ho takto uteší...

49° 00' 05.08" szš
18° 29' 08.71" vzd

zápočet do ØDE rapid

PRÍKLAD VZOROVÉHO SMÚTENIA PRI NENÁJDENÍ POKLADU

komisia "ajeto" odporúča nasledovný itinerár:

petak - 13 - 14.59            mýto pri vstupe do priestorov klánia, pokuty

1.9. 15 - 19.30            účastníci PataMatiády dávajú prvé Maty        

19. 49                  s 1/2 zaslúžená, s 1/2 nezaslúžená žranica      

mejdan                kompenzovanie zlého svedomia v bare               

šestak - 07 - 08.00          remízové futrovanie pred makačkou PataMatiády                 

2.9. 08 - 12.29          koľkokrát máte chuť niečo urobiť, ale skončí to Matom                 

12.31                   vyhravší súper si vás udobruje žrádlom, ako inak                 

13.30 - 17.29      chcete si kopenzovať zranené Ego, ale P&M nepustia                   

18.00                  nuž čo, opäť príjmete kompenzáciu v podobe buchiet                   

mejdan                ale v bare sú všetci opäť šikovní, skoro ako P&M                      

furt mejdan        hľadá sa poklad P&M, všade, kto nehľadá, zavlažuje                       

sedmak - 07 - 08.00         zasa jesť? aspoň za jednu výhru by ste radi oželeli raňajky                    

3.9.  08. - 12.29           už asi nevyhráte, "šikovnosť" P&M je nákazlivá                 

12.31                    posledné jedlo, zmierení s výsledkom                 

13.30 - 15.30       no ale teraz ste mu to natreli, šťastná výhra, veselosť                          

15.31                    poklad nemáte, odmeny šlohla komisia "ajeto", smer domov               

nspomienky vyblednú, ale 
budú stále živé

ODMENY

ZHRN PROGRAMOVI

ZÁVEREŽNÁ...

http://www.pruzina.sk/index.html

