
 

 

   ZÁŘIJOVÁ SLOVENSKÁ HUSIČKA  

 

    Jak jsme slíbili, tak plníme. Zveme Vás proto na již čtvrtý 

ročník putování na Slovensko na husí hody do dědiny 

Slovenský Grob. Tento dietní víkend nebude letos o letních 

prázdninách. Bývá tam totiž velké horko. Na Vaše četná přání 

jsme konání přesunuli na termín 5. - 7. září 2014. 

Ubytování je zajištěno jako každý rok v penzionech Grobský 

dvor ( šest pokojů ) a Karolína ( devět pokojů ). Celkem tedy 

patnáct pokojů. A rovněž jako každý rok budou k páteční 

večeři husí játra. K sobotní večeři pak bude pečená husa, 

lokše a zelenina, pivo Zlatý bažant, atd. 

 

Páteční program: 

Každý samostatně příjezd do Slovenského Grobu. Je možno se 

někde potkat a jet na Slovensko společně. Třeba jako minule 

před motorestem U Husára ( u Břeclavi ). Máte-li nějaký 

nápad na páteční program, sem s ním. 

19.00 společná večeře - husí játra 



Sobotní program:  

Odjezd 9.00 – 9.30 ( určí prezident klubu !? ) 

Pojedeme přes Bratislavu kolem vodního díla Gabčíkovo do 

Maďarského města Gyor. Zaparkujeme u nákupního centra na 

kraji historické části Gyoru. Centrum města si prohlédneme a 

oběd si dá každý samostatně. Nic organizovaného. Aby byla 

nějaká změna, zpáteční cesta povede jinudy. 

19.00 společná večeře - husí hody 

 

Nedělní program: 

Odjezd 9.30 – 10.00 ( určí prezident klubu !? ) 

Pojedeme do Břeclavi, kde jako pokaždé v cukrárně důstojně 

zakončíme náš husí výlet. 

13.00 odjezd domů,  

kde se všichni zvážíme. Výsledky vážení každý povinně a 

poctivě umístí na klubové stránky, kde pro tento účel bude 

zřízena samostatná kolonka. 

Záloha ve výši 500,- Kč posílejte, prosím, na účet číslo: 

102074852/0300, VS číslo Vašeho mobilu. Je možno zaplatit i 

osobně v hotovosti. 

Záloha bude na Slovensku vrácena. Kdo nepřijede, záloha 

propadá. 



Přihlásit se a zálohu zaplatit máte možnost do 25.6.2014. 

 

V tento okamžik jsou již z PODYJÍ přihlášeni a zálohu mají 
zaplacenou: 

  1. Klempovi 
  2. Malí 
  3. Šílovi 
  4. Brožíkovi  
  5. Třešňákovi 
  6. Třešňáková ml. 
  7. Láskovi 
  8. Horákovi 
  9. Žežulkovi 
10. Bílí 
11. Fialovi 
12. Mejzlíkovi 
 
 
Kdo se přihlásí, bude včas informován o případných detailech 
a změnách. 
 
Krásné dny přejí Zdeňka a Michal Klempovi 


