
Pozvánka  

 

Podujatie: 13. KT a na 2.ročník súťaže v scrabble o Pohár primátora mesta 

Humenné,  
                                          korý sa uskutoční 10. júla 2021 v Humennom 
 

Adresa:Centrum voľného času DÚHA,  Námestie slobody 1736/48, Humenné   
https://www.duhacvc.sk/ 
  
Program: 

Registrácia od 8:30hod,  
9:00 - 9:15 – otvorenie, privítanie, príhovory, inštrukcie 

9:15 - 1.kolo 
Obed po 4.kole v reštaurácii vzdialenej 50metrov. 

16:30 - ukončenie turnaja 
Dĺžku prestávok medzi jednotlivými kolami budeme podľa potreby 
prispôsobovať.  

Štartovné: 10€ pre členov SSS a nečlenov nováčikov, 13€ pre nečlenov 
 

Organizátorka: Jana Jalčová, 0907 533 767, jalcova.j@gmail.com 
 

Prihlasovanie: Do štvrtka 8. júla 2021 najneskôr do 23:59hod. 
 

Spôsob hry: šachové hodiny, 22 minút pre jedného hráča, na turnaji sa odohrá 7 kôl 
 

Ubytovanie: 
Milénium Café & Penzión, Štefánikova 39, Humenné. www.penzionmilenium.sk. 
Tel. 057/7720917 po 14hod.,  heslo pri volaní na recepciu je SCRABBLE. 

Penziónik neďaleko stanice pri nadjazde, všetky izby s vlastným soc. zariadením 
a sprchou, niektoré s vaňou, na poschodí s balkónikom. Na prízemí k dispozícii 

spoločná kuchynka. Maličké parkovisko pod oknami. 
Ak sa budete chcieť rozhodnúť pre iné ubytko, cinknite pre prípadné 
odporúčanie/neodporúčanie. 

 

Inštrukcie pre motoristov: 
Privádzačom od Strážskeho vojdete do mesta a pokračujete hlavnou cestou, 

nikde neodbočujete. Po pravej ruke miniete Tesco, hlavnú stanicu a pokračujete 
pozdĺž trate (vľavo vidíte park a Karpatiu) bez odbočovania cez kruhový objazd 
popod nadjazd až k malej železničnej stanici – semafór, závory.  Odbočíte 

doprava cez priecestie. Pred sebou uvidíte rozľahlú plochu pešej zóny – južná 
časť Námestia slobody. Obídete ju doprava, pred hotelom  hotelom  Alibaba 

odbočiť doľava. Miniete malé parkovisko. Pokračujete ďalej a zaparkujete na 
väčšom parkovisku pred  červenou poschodovou budovou  - Sociálna poisťovňa 
a Všeobecná zdravotná poisťovňa, Námestie slobody 58. CVČ DÚHA sa nachádza 

na námestí tejto budovy. 
 

Inštrukcie pre nemotoristov: 

MHD v Humennom nepotrebujete, tu je všetko blízko ;o) Zo stanice (spoločná 
pre vlak a bus)  ste na mieste prechádzkovou chôdzou do 15minút. Prípadne 

taxík zo stanice za 2€, tel. č. 0915 440 391, heslo SCRABBLE. 
Keď vystúpite z vlaku alebo autobusu, nájdite podchod, ktorým sa dostanete 
popod koľajisko k bývalému ZK ROH Chemlon (teraz reštaurácia Premiér). Cez 

totálne rozbité veľké parkovisko prejdete popred hlavný vstup na futbalový 
štadión (Chemlonská ulica) okolo kúpaliska, tenisových kurtov, športovej haly 

a zimného štadiónu cez maličký kruháčik (vľavo Kaufland) k prízemnému retail 
parku (CCC, Dráčik, Nay, JYSK, ... ). Za svetelnou križovatkou vidíte červenú 
poschodovú budovu – Sociálna poisťovňa. Na pešej zóne oproti nej je CVČ Dúha. 

 

https://www.duhacvc.sk/
http://www.penzionmilenium.sk/


Menu: 
Polievka: Hokkaido krém   

1. Chrumkavá kuracina na pomarančovej omáčke, jazmínová ryža 

2. PHO ryžové rezance so zeleninou (čínska kapusta, mrkva, pór, sójové klíčky, 
sušená cibuľka) – bezlepkové vegan 

 

Info: 
Milí hráči, hráčky, priatelia.  
Bude mi cťou privítať Vás v mojom rodnom meste, ktoré malo vlani na scrabblovej 

mape Slovenska  svoju premiéru. Verím, že si to mnohí užijete na viac dní minimálne 
tak, ako vlani. Piatkové tatarčané pirohy  platia.  

Nováčikom sľubujeme ohľaduplnosť a ústretovosť, nebojte sa  vyskúšať SCRABBLE  
z obývačkového gauča so SCRABBLEpozitív komunitou z celého Slovenska.  
 

Príďte a užime si to znova naživo ;o) Veľmi sa na Vás teším. DžejDžej 
 

 
MAPA: prosím vložiť  
https://www.google.com/maps/place/N%C3%A1mestie+slobody+1736%2F48,+066+01+Hu

menn%C3%A9/@48.9291053,21.8929601,1959m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x473eb51a5

77a8281:0x4e1cc76a3de941a0!8m2!3d48.9301943!4d21.91342?hl=sk-SK 
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