
                                                                   P O Z V Á N K A 
                                na  IV. tábor veteránů v Potštejně ve dnech 7. – 9. září 2018 
 
   Vážení kamarádi, 
dovolte nám naše osobní pozvání na „IV. veteránský pionýrský tábor“ který se uskuteční v letním RS 
Rubena Hradec Králové v Potštejně „Pod Homolí“ za účelem letního soustředění veteránů k našim 
785. narozeninám. Proto zveme Vás – kamarády dobré pohody. 
 
Program: 
 
SO 8.9. 2018      -  sraz do 10:30 hod v RS Rubena HK „Pod Homolí“ v Potštejně      
                                (možno přijet již v pátek večer, pořadatelé tam budou) 

 - 13.00 hod. zahájení organizovaného programu   
 - 18:00 hod. (oficiální přivítání, gratulace)     

                             - od 20:00 hod. volná zábava, hudba, zpěv a tanec  
 
NE 9.9. 2018      - pokračování organizovaného programu 
                             - po obědě úklid tábora a odjezd domů 
 
    Noclehy jsou zajištěny v chatkách RS Rubena HK (2L chatky, sociálky s teplou vodou, kuchyň, 
společenská místnost). Vezmi svůj spacák nebo povlečení. Za nocleh bude vybírán poplatek 150,- Kč 
za osobu a noc. (Pavel Grosman). 
Stravu a pití zajišťují oslavenci po celou dobu pobytu. 
 
Na Vaši účast na naší společné oslavě se těší a zdraví Vás : 
 
Imlauf Martin (55)                                  Mesner Jiří (65)                              Rejzková Jana (65) 
Bednář Oldřich (60)                               Slezáková Jaroslava (65)               Lábus Josef (70)   
Sodomka Vladimír (65)                          Lhotová Marcela (65)                   Grosman Pavel (70) 
Sodomková Květoslava (65)                  Janeček Jiří (65)                            Řehák František (75) 
 
 
 
Zdravíme kamarády, 
takové pozvání se nedá odmítnout. Věříme, že se zúčastníte a svými vtipnými taškařicemi a nápady 
obveselíte nás oslavence. Prosíme o zaslání přihlášky (účast, příp. ubytování), abychom mohli zajistit 
potřebné množství jídla, pití a ubytování. 
Navrhujeme : - každý účastník přiveze 1x láhev dobrého vína nebo kořalky 
                          - budeme rádi, když přivezete něco sladkého, slaného či jiné pochutiny  
Závazné přihlášky prosím adresujte e-mailem : vlsodomka@seznam.cz do 22. srpna 2018 
(736 186 138) 
Za přípravný výbor IV. tábora veteránů se na Vás těší Vladimír SODOMKA.  
 
 
 
 
 
 
                                                              
 


