Oddíl orienta ního b hu SK Chrast si dovoluje pozvat všechny orienta ní b žce, speciáln
chrastecké a jejich p íznivce na tradi ní

sobota 27.3.2010
hostinec "U Ba kovských" na Skále
za átek akce je v 17:00 hod – prob hne vyhlášení oddílových jubilant a jejich
p íznivc , kte í v roce 2010 slaví kulaté, polokulaté nebo významné životní
jubileum a prob hne jejich kulturní vystoupení
postupn a nevázan tato akce p ejde v tane ní a volnou zábavu, která za ne cca
v 19:30 hod
k tanci a poslechu bude hrát živá hudba
p ípadn bude dopl ována kvalitní reprodukovanou hudbou
bude otev en bar a vý ep – vše za velmi lidové ceny
chlebí ky, jednohubky atd. jako tradi n z vlastních zdroj
gulášek – cena 50,- K – nutno objednat minimáln týden dop edu !!!
50,- K (v cen je pronájem sálu, hudba a ostatní technické výdaje)
30,- K d ti do 15 let (d ti do 5 let zdarma)
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Machá ková Tereza

5

Dotla il Filip
Vacek František jun.
Starka Martin

10

Nechanická Klára
Vacková Anna

12

Dvo áková Klára
Doležalová Anežka

15

Hledík Jakub
Klimeš Jan

18

Krejsa Vladimír jun.
Štursa Ji í

20

Krejsa Martin

25

30

33

35

Drahokoupil Aleš
Kopá ek Jan
Kuban Michal
Martinec Petr
Musilová Kristýna
Blechová Lenka
Dobrkovská Blanka
Leksa Robert
Matras Tomáš
Benešová Pavlína
Žemli ka Michal
Klumpar Ji í
Mikan Petr
Nechanický Radim
Vintr Radek
Klva a Milan

" 12
Machá ek Lubomír
Nechanická Daniela
Vítek Pavel
40

Vacek František

45

Jambor Bohumil

50

Kopá ek Miroslav
Kudlá ek Pavel

55

Matrasová Eva
Záhorec František
Žemli ka Zbyn k

60

Nechanická Vendula
Nechanický Pavel
Dobrkovský Stanislav

75

Štefec Jaroslav

... a jestli jsme na n koho zapomn li, nech nám to odpustí a p idá se mezi nás ...
http://www.obchrast.com

