„Nepla%te, ž e sem odeš la,
ten klid a mír mi p ejte
jen v srdcích v#%nou vzpomínku
si na mne uchovejte”

S hlubokým žalem v srdci a velk slz v oku, oznamujeme
všeckým poz stalým, p#íbuzným, známým aj neznámým, aj celej
chase na Brn&nsku, že nás do(asn& opustila naša drahá a
milovaná, op&vovaná a proklínaná maminka, babi(ka a
kamarádka

Zem ela po dlúhej, 'ažkej a úmornej práci v noci na popele%ní st edu
za nemalého p isp#ní pán( Müllera a Turgau
a asistence pána %ervoto%a

Našu drah( zesnul(, doprovodíme na poslední cest# k jejímu šesti týdennímu
odpo%inutí za b éskání Starob eclavské cimbálové muziky,
reje fašankových maškar a Slatinské chasy

v sobotu 2. února 2008 o 23.30 hodin
kdy sa s+( rozl(%íme ve Slatin#, v sále restaurace “ Slune%ní dv(r”
známé také jako restaurace “ U Šup(”

Poslednímu rozl#&ení bude od 19.oo hodiny p(edcházat kondolen&ní ob(ad
Jako projev ú%asti budou p ijímány obrázky tišt#né Státní tiskárnou cenin
a to v hodnot# 70,-K% na osobu

Ob%anské sdružení Slatinští stárci o.s., Divadelní soubor
J.K. Tyla a restaurace Slune%ní dv'r si Vás dovolují pozvat na

První obecní fašank
který se bude konat

v sobotu 2. února 2008
Fašank za%ne v 15.00 fašankovou obch zkou masek.
Pr'vod masek bude za%ínat u restaurace Slune%ní dv'r a p'jde k radnici, ke kostelu, k restauraci u Jand', k restauraci
U Vedr', k poslednímu “sedlákovi” panu Komárkovi na P#emyslovo nám. a zp*t ke Slune%nímu dvoru. Do pr'vodu rádi p#izveme r'zné maškary všech v*kových skupin. Proto tedy neváhejte a p#ij,te se s námi veselit.

Temuto poslednímu rozlou%ení bude p edcházat

Fašanková obch#zka maškar
kdy sa všeci zejd( o 15.oo hodin# na P emyslov# nám#stí p ed restaurací
Slune%ní dv(r, kde za%ne rej a bujaré veselí.
Bude sa chodit po d#din#, aj na radnicu sa dojde.
Taky k poslednímu sedlákovi Franckovi Komárkovi sa zajde vinšovat.
Ani na pana fará a nezapomene.

Od 19.00 budeme pokra%ovat fašankovou zábavou v restauraci Slune%ní dv'r, která bude o p'lnoci zakon%ena pochováním basy. Zábavu zahájí pásmem fašankových tanc' tane%níky OldStars B#eclav spole%n* se Slatinskou chasou.

Jménem celej zarm(cenéj rodiny:

Celý Fašank hudebn* doprovodí a k tanci zahraje
Starob#eclavská cimbálová muzika.

Radek H-EBA/KA - dlúholetý milenec, opatrovatel aj trýznitel
Karel REBENDA st. - zamestnavatel
Renata ŠUPOVÁ - soky a a oprašovatelka
Slatinští ochotníci - poh#ební pla%ky
Slatinská chasa - naša kráva sa napila z vašéj puténky, tož zme do
rodiny

www.slatinsti-starci.cz

Slatinští stárci o.s.

