
 

 

 

Lebo: 

Bolo nám povedané: „ Ak nebudú Vasiloviny, nebude stretávka. Uvidíte, že nikto  nepríde.“ 

Bolo nám napísané: „ Je to pravda, prihlásených ľudí je žalostne málo, musíte napísať  
       a poslať Vasiloviny!“ 

Píšeme a posielame Vám teda: Vasiloviny = pozývací list. 

 

Vážená a milá IRŠ –áčka, vážený a milý IRŠ – ák a taktiež vážení 
a milí príslušníci ich rodín bývalých, súčasných ale aj budúcich, 

hrdzavci, fosílie a neviem kto ešte...... 
Nevyčkajúc 20. výročia od stretávky na Donovaloch (1991) poverilo „grémium generálneho“ 
Banskobystrický vajdonát zorganizovaním stretávky IRŠ 2010. Organizačný výbor zasadol, 

rokoval, vyhlásil tender, vyberal, bral úplatky a nakoniec vyhlásil víťaza.  

„And the winner is“: 

CHATA MLADÁ HORA V SEBECHLEBOCH 
Ktorá sa nachádza: 

Na webe: http://www.sebechleby.eu  aj  na Zemeguli:   +48° 17' 36.50", +18° 56' 13.32" 

V prospech víťaza  hovoria nasledovné fakty:  

- v extraviláne obce sa nachádzajú vinohradnícke pivnice, víno vyrábajú  z miestnych 
samorodých odrôd (ako je napríklad Concordia) 

- malebné prostredie, poloha -  stred Slovenska, cca 70 km od Banskej Bystrice, všetci to 
máme rovnako blízko, či ďaleko (hlavne my z Banskej Bystrice) 

- Dvorskí si môžu doniesť  Ronyho 
- v extraviláne obce sa nachádzajú vinohradnícke pivnice, víno vyrábajú  z miestnych 

samorodých odrôd (ako je napríklad Concordia) 
- my si môžeme priniesť Labku, ale neprinesieme, lebo bude rodiť 
- kvalitné služby  bývalého pionierskeho tábora, teraz „Školy v prekrásnej prírode“ 
- nízke ceny (nocľah 7€, raňajky 2€, obed 3,30€, večera 2€, deti do 6 rokov stravu za polovicu), 

pes čo si urve alebo mu uloví majiteľ 
- k dispozícii sú 3 – 4 – 5 posteľové izby a 5 posteľové chatky 
- v obci sa nachádza pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará hora, ktorú navštívime 



- v extraviláne obce sa nachádzajú vinohradnícke pivnice, víno vyrábajú  z miestnych 
samorodých odrôd (ako je napríklad Concordia) 

- Najstarší literárny záznam o obci Sebechleby znie :  
„In villa vero Zebehgleb terram ad depcem aratra bum duabus domibus hominum”  

- erb obce Sebechleby tvoria tri zlaté chleby v striebornom koši umiestnené v červenom štíte - 
(na zlatý kľúčik zabudliííí ?) 

- takmer 10 rokov svojho života tu strávila jedna z nás – Beata Bachmayerová, t.č. Janoušková 
A najpodstatnejší fakt je že: 

- v extraviláne obce sa nachádzajú vinohradnícke pivnice, víno vyrábajú  z miestnych 
samorodých odrôd (ako je napríklad Concordia) 
 

Pozývame Vás teda na Stretávku IRŠ MD-1 2010 

v dňoch 21. až 23. mája. 
Dúfame, že prídete v aspoň takom hojnom počte ako Rusi v šesťdesiatomôsmom – 
tanky,samopaly a vyznamenania nechajte doma ale  alkohol si treba priniesť. Zároveň si Vás 
dovoľujeme požiadať o informáciu „KTO PRÍDE, S KÝM PRÍDE, AKO DLHO BUDE“. Hoci sa 
prihlásiť môžete na http://irs.md1.sk/ , boli by sme Vám ale vďační, aby ste nám dali vedieť 
na náš mail dubajova@orangemail.sk.  

Predpokladaný príchod v piatok (21.5.) podvečer a odchod v nedeľu (23.5) po raňajkách.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papierová navigácia: 

Ak nepôjdete skratkou cez 
Ukrajinu a Maďarsko 
pravdepodobne dorazíte do 
Sebechlieb v smere šipky od 
Krupiny a Hontianskych 
Nemiec. Potom sa už len 
pomedzi domy, lúky, polia 
popri priehrade približujte 
k miestu činu v červenom 
krúžku. Ak Vám táto mapka 
nepomôže potom Vám už 
nepomôže ani pánboh  
a budete sa musieť obrátiť na 
domácich alebo vlastné GPS. 

Šťastnú cestu !!!!! 

 


