
 
 
FOLKLORNA SKUPINA 

Zreče, 26. junij 2015 
 
Spoštovani prijatelji, udeleženci projekta Zlata zrna za novo tisočletje! 
 
Pšenica, posejana jeseni na naši »srčkasti« njivici, pridno raste in nas opominja, da se 
nezadržno bliža čas za našo žetev, ki bo, kot smo najavili že ob setvi (in v prvem pismu 
30. maja!), v soboto, 11. julija 2015,  zato vas ponovno prosimo za vašo čimprejšnjo 
najavo udeležbe! (Rezervni termin je naslednja sobota, 18. julija). 
 
Program (ostane nespremenjen): 
09.30 do 10.00 - PRIHOD IN PRIJAVA EKIP 
10.30 do 12.30 – ŠTIRI ZANIMIVE IGRE (tekmovanje ekip s po 2 do 4 tekmovalci pri 
posamezni igri, nagrade za skupno zmago za prva tri mesta -  malo znanja, malo sreče in 
veliko smeha) in DROBEN PRIGRIZEK PRED ZAČETKOM ŽETVE 
13.00 – KULTURNI PROGRAM 
13.30 - ZAČETEK ŽETVE, po opravljenem delu pa VESELI LIKOF z brezplačno toplo 
pohorsko malico za vse predhodno najavljene udeležence (tudi tiste, ki ne bodo tekmovali, 
seveda!). 
 
Ker torej želimo vsem pravočasno najavljenim sodelujočim zagotoviti toplo malico in ker je 
podatek o udeležencih pomemben tudi za druge priprave vas vljudno prosimo, da nam 
čimprej, sedaj pa zares še v teku tega vikenda, sporočite čimbolj točno najavo ali na 
prireditev pridete in koliko vas bo. Če pa se nam nikakor ne morete pridružiti, vam bomo 
hvaležni tudi za to informacijo (še vedno pa upamo, da takih ni!). 
 
Najave sporočite po e-pošti kot odgovor v skladu z navodili v tej pošti. 
 
Lep pozdrav in nasvidenje čez dobra dva tedna v Zrečah!  
 
Andrej Krančan,  Marjanca Šloser,    Zdravko Ivačič,  
vodja Folklorne sekcije strokovni vodja in mentorica FS  predsednik KUD 
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