
Deň Trebuňovcov v Zamagurí
DT 2009

0 – tý ro čník

Goraľu, cy či ňe zaľ, 
goraľu, vroč še do haľ.



Termín a miesto DT 2009

� začiatok dňa 8.5.2009 po 17-tej hodine 
záhradnou párty u Janíka v Spišských 
Hanušovciach  č.1Hanušovciach  č.1

� koniec 10.5.2009 po obede



Program DT 2009

� piatok: večera a voľná zábava,
� sobota 

– 8.00 sv. omša za celú rodinu
– raňajky, desaťboj o pohár „Deda Trebuňu“ 

(detská aj dospelácka verzia), obed, kultúrny 
program + škola tanca, večera, večerný program,

� nedeľa: raňajky, pohoo-pohodička, obed, 
posedenie + vyhodnotenie, rozlúčka



Materiálno - technické zabezpe čenie

� ingrediencie budú zabezpečené,
� každá osoba je aktívne zapojená do služieb 

/služba = príprava + upratovanie/,/služba = príprava + upratovanie/,
� každá samostatná rodina upečie a donesie 

jeden plech koláča /naj vyhráva/,
� podávať sa bude pivo, víno, nealko,
� /tvrdý alkohol si indivindi doniesť/,
� ľudová muzika + DJ mix 



Poplatky DT 2009

Do 31.3.2009 prosím všetkých záujemcov uhradiť      
na tento účet: 520700-4200045324/8360-mBank      
/Predčíslo-číslo účtu/kód banky, VS=20090508 a do správy pre prijímateľa uviesť rodinu a 
počet osôb/ počet osôb/ 

� 25 eur/osoba/celý pobyt
Zľavy:deti do 17 rokov ... 0 eur/osoba

deti  od 18 do 24 rokov ... 10 eur/osoba

Po nesplnení termínu platby, automaticky prichádzate o účasť na DT 2009. 
Sponzorské: podľa finančných možností môžete prispieť aj väčšou sumou. Ďakujeme.
Storno poplatok po termíne 31.3.2009 je 100% zaplatenej sumy .



Menu na  „Dni Trebu ňovcov 
v Zamagurí“ 2009

Piatok  8. 5. 2009
Večera: hanušovský guláš prílohy:  chlieb

cibuľa
Sobota 9.5.2009
Raňajky: opekanie  klobásy prílohy: chlieb

slaniny horčicaslaniny horčica
cibule kečup, feferóny

Obed: zeleninová polievka
grilované kurčacie nôžky (prsia) prílohy: zemiaky
grilovaná krkovička zeleninové šaláty

Večera: bravčový perkelt prílohy: cestoviny

Nedeľa 10.5.2009
Raňajky: praženica ala babička príloha chlieb

Obed: vývar
bravčové pečené prílohy knedlík, červená kapusta

Pochutiny pre všetky dni:        syr, šaláty, zákusky



Desaťboj o pohár "Deda Trebu ňu" 2009

Disciplíny:
� stre ľba zo vzduchovky
� hod basketbalovej lopty na kôš

zhadzovanie plechoviek tenisovou lopti čkou� zhadzovanie plechoviek tenisovou lopti čkou
� elektrické šípky
� kopanie futbalovou loptou z 11 metrov na dielec z pl etiva
� zhyby na ty či od kobercov
� štiepanie triesok
� hod podkovou
� beh do kopca – Granica
� spev



V mene naších predkov

Vás všetkých srdečne pozývame,
veríme, že pozvanie prijmete, pretože 
dúfame, že máte chuť sa stretnúť a zabaviť sa dúfame, že máte chuť sa stretnúť a zabaviť sa 

so svojími najbližšími.

Goraľu, vroč še do haľ, bo tam ostali ojcovje. 
Ke pudžes v daľeki kraj, kto šnimi bedže, to 
kto vje.


