Ukažte se někdy ve škole
Vaše třídní bude mít radost

Milá spolužačko, milý spolužáku.
Zveme Tě na šesté pravidelné doučování 9. třídy ZDŠ v Orlové - Porubě, školního ročníku
1973/74 po 35 létech. Doučování se koná v pátek 22. května 2009 od 16:00 hodin.
Odloučenou školní budovou pro tento den bude:

Restaurace Orlovka , Staré náměstí 76, Orlová - Město.
Stálý rozvrh hodin není nutno měnit:
•
•
•
•

Prezentace a zápis do třídní knihy.
Hodina dějepravy s důrazem na životní osud jednotlivce.
Hodina pohybové výchovy.
Zdařilý závěr.

Protože se chceš zúčastnit, sežeň urychleně 300,- Kč a zašli je nebo osobně doruč
nejpozději do 10. 5. 2009 na některou kontaktní adresu.
Petr Lalik
Zátiší 87
735 14 Orlová – Poruba

Ing. Zdeněk Kamrla
Závodní 98
703 00 Ostrava – Vítkovice

596 522 329 (domů)
732 781 086 (mobil)

602 727 052 (mobil)
596 615 560 (kancelář)
zdenek@kamrla.eu

Částku také můžeš poukázat na číslo účtu 670100-2205331697/6210, variabilní symbol:
351959, do poznámky nebo zprávy pro adresáta prosím vlož své příjmení.
S pozdravem “Lepší už to nebude” se loučí a na setkání se těší

Zdeněk Kamrla
V Ostravě dne 14. dubna 2009
PS: ještě to pokračuje na druhé straně %

Technické informace
Místo srazu je snad jasné. Je to na
náměstí ve staré Orlové, kdo by přesto
tápal, ať si na serveru www.mapy.cz
zadá adresu:
Orlová, Staré náměstí 76.
Byl jsem to tam dojednat osobně,
prostředí je pěkné, na Internetu je
možno nahlédnout na adrese:
www.grilbar.cz.
Nelekněte se standardní otevírací doby
do 21 hodin. Mám dojednáno, že nás
tam nechají minimálně do 23:00, no a pak se uvidí. Tentokrát opravdu potřebuji, ať všichni
zaplatíte nejpozději do 10. 5. 2009. Podle počtu lidí nás totiž umístí nahoru do patra
(maximálně 15 osob) nebo do přízemí (více než 15 osob). Týden předem musím dojednat
podrobnosti. Jídlo bude pro jednoduchost společné, pokud někomu nebude vyhovovat, tak to
nějak vyřešíme na místě.
V částce 300,- Kč na osobu je zahrnut přípitek a večeře pro účastníky a učitele. Dále
kytky pro učitele, poštovné a základní konzumace nápojů k večeři. Po večeři zaplatím
společný účet a další konzumaci si bude každý hradit sám. Pokud něco zbude, demokraticky
se rozhodneme, co s tím.
Učitele pozvu stejné jako posledně, tedy Marii Blažkovou, Květoslavu Poštulkovou a
Františeka Kněžíka. Návštěva u pana Gvozdka se dojednává.
Hudbu budeme mít vlastní, jako vždy vše zajistím. Koncem minulého roku jsem organizoval
sraz průmyslovky a dal jsem si z výběrem hudby docela práci. Mělo to úspěch a tak doufám,
že se bude líbit i vám všem. Pokud to někoho zajímá, seznam hudby je na webu průmyslovky
na adrese: http://spse.kamrla.eu/sites/default/files/download/Hudba_pro_sraz30.pdf. Kdo si
zapamatuje čísla oblíbených skladeb nebo si to vytiskne, bude mu možno zahrát na přáni.
Naše internetové stránky se v průběhu uplynulých 5 let přestěhovaly na adresu
zds.kamrla.eu. Najdete tam v části Kontakty aktualizovaný adresář se známými kontakty na
všechny spolužáky. Přístupové heslo je stále stejné. Najdete tam také informace včetně fotek
o „malých srazech“, pořádaných posledních 5 let v pravidelných termínech předposlední
pátek v květnu. Těchto srazů se může kdokoliv zúčastnit, pokud ovšem ty webovky čte. Na
tomto webu také naleznete aktualizované informace o přípravě srazu.
Opět na vás všechny apeluji: posílejte mi změny ve svých kontaktech. Nejlépe na
mejlovou adresu. A ještě lépe, sdělte mi všichni své mejlové adresy. Pokud ji nemáte,
tak si ji pořiďte, za chvíli budete bez mejlu nemožní. Minimálně ušetříme při srazech za
poštovné a já to budu mít o hoooooodně jednodušší. To vám ovšem může být jedno.
K pozvánce přikládám aktuální tištěnou verzi seznamu kontaktů. Informaci o srazu prosím
sdělte všech spolužákům, se kterými se stýkáte. To je z technických detailů snad vše, pokud
jsem na něco zapomněl, najdete to na webu zds.kamrla.eu.

