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môžete pomôcť

Súťažte s nami o lístky na FRAGILE
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Milé kolegyne, milí kolegovia, ak máte chuť prežiť deň v pohybe na zdravom vzduchu, urobiť niečo pre 
svoju kondíciu a navyše pomôcť tým, čo to potrebujú, využite náš lákavý tip. 

V sobotu 27. júna 2015 sa v réžii občianskeho združe-
nia Zdravie v  pohybe, obce Lučatín, Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, Marathon BB, TRIAN ŠK 
UMB Banská Bystrica a iTrener.sk uskutoční už štvrtý roč-
ník pretekov Imunoglukan Lučatínska 11.

V prípade, že sa do bežeckých disciplín prihlásite pod 
značkou klubu Svetielko nádeje, ušetríte na štartovnom 
1 alebo 2 (štafeta) €, a  pričiníte sa tak o  to, že výťažok 
z pretekov poputuje na adresu chorých detí.

Ak vás naša ponuka zaujala, zaregistrujte sa do štvrt-
ka 25. júna 2015 online na adrese www.marathonbb.com. 
Prezentácia sa uskutoční v čase od 8:00 do 9:00 hod. na 
detské trasy a do 9:30 hod. na hlavnú kategóriu v priesto-
roch futbalového ihriska TJ Mladosť Lučatín. Rovinatá 

cestná trať v dĺžke 10,5 km vedie z Lučatína do Slovenskej 
Ľupče a späť (štafetový beh dvojíc – 2 x 5,25 km).

Štart pretekov
9.20 hod. – beh detí s rodičmi (300 m)
9.30 hod. – beh žiakov (1 750 m)
9.50 hod. – odchod autobusu do Slovenskej Ľupče 

(odvoz druhých bežcov z dvojíc štafi et)
10.00 hod. – štart hlavnej kategórie spolu so štafeto-

vým behom

Všetkým odhodlaným bežcom za účasť a reprezentá-
ciu vopred ďakuje Svetielko nádeje!

V  aktuálnom vydaní eZvestí sme popri športovcoch neza-
budli ani na verných fanúšikov kultúry a umenia – či všetkých, 
čo radi súťažia.

Slovenská pošta pre vás v duchu minuloročných pozitívnych skú-
seností a nastúpenej tradície pripravila sériu regionálnych spoločen-
ských podujatí, tento raz venovaných folklóru a rôznym hudobným 
žánrom v stvárnení a cappella. Za pozornosť však stojí novinka – žre-
bovanie o  dvadsať voľných lístkov na každé z  jej pokračovaní pre 
všetkých zamestnancov z akéhokoľvek kúta Slovenska. 

POZOR! Zážitok zo spojenia skvelej vokálnej skupiny FRAGILE, 
umeleckého súboru LÚČNICA, gurmánskeho zážitku v závere veče-
ra (to všetko v moderátorskom sprievode Romana Juraška) čaká už 
budúci týždeň na tých, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa spoločen-
ského podujatia 

v pondelok 29. júna 2015 o 19:30 hod. v Trnave 
(HOLIDAY INN, Hornopotočná 5, 20 lístkov) a

v utorok 30. júna 2015 o 19:30 hod. v Nitre 
(PKO, J. Kráľa 4, 20 lístkov).

Neváhajte a do piatka 26. júna nám napíšte na adresu 
lubuska.anna@slposta.sk. Už teraz sa tešíme na príjemné stretnutie!

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a. s., Tomáš Drucker Vás pozýva  

na 3. ROČNÍK REGIONÁLNYCH VEČEROV PRE ZAMESTNANCOV.

Môžete sa tešiť na výnimočné spojenie 

VOKÁLNEJ SKUPINY FRAGILE 
A TRADIČNE VÝBORNEJ LÚČNICE.
Večerom Vás bude sprevádzať moderátor Roman Juraško

a nebude chýbať ani tradičné krájanie torty.

PKO | JANKA KRÁĽA 4 | NITRA 
DŇA 30. JÚNA 2015 O 19:30

R.S.V.P. | Svoju účasť potvrďte emailom na: lubuska.anna@slposta.sk alebo telefonicky  

na  02/59 39 33 86 do 15.06.2015. Odporúčame formálne, elegantné oblečenie. Vstup  

do priestorov eventu je najskôr od 19:00. Plánované ukončenie slávnostného večera je 22:30.

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a. s., Tomáš Drucker Vás pozýva  

na 3. ROČNÍK REGIONÁLNYCH VEČEROV PRE ZAMESTNANCOV.

Môžete sa tešiť na výnimočné spojenie 

VOKÁLNEJ SKUPINY FRAGILE 
A TRADIČNE VÝBORNEJ LÚČNICE.
Večerom Vás bude sprevádzať moderátor Roman Juraško

a nebude chýbať ani tradičné krájanie torty.

HOLIDAY INN | HORNOPOTOČNÁ 5 | TRNAVA 
DŇA 29. JÚNA 2015 O 19:30

R.S.V.P. | Svoju účasť potvrďte emailom na: lubuska.anna@slposta.sk alebo telefonicky  

na  02/59 39 33 86 do 15.06.2015. Odporúčame formálne, elegantné oblečenie. Vstup  

do priestorov eventu je najskôr od 19:00. Plánované ukončenie slávnostného večera je 22:30.


