HOHENLOHE petangový klub
a Pétanque Stupava

Doprava:

Autom / BUS-om (viď obrázok)

pozývajú všetkých nadšencov hry pétanque
na turnaj o

Stupavské zelé

dňa

13. októbra 2018 (sobota)
Miesto:
Prezentácia:
Začiatok turnaja:
Typ turnaja:
Hrací systém:
Online registrácia:
Štartovné:
Kontakt, informácie:

pétanque ihriská (areál ZŠ a športovej haly Tatran),
ulica Školská, Stupava
8,00 - 8,30 hod.
9,00 hod.
dvojice / double / doublette
Swiss + KO (max. počet tímov – 53 / 26 ihrísk 12x3)
do 11.10. 2018 (portal.sfp.sk)
10,00 € (s licenciou, bez licencie) – ceny, obed, nápoje
5,00 € (junior)
Ján „Jonesy“ (0905 451936, jtatelier@gmail.com)

Autobusom (zastávka Stupava ZŠ – obojsmerná a následne peši cca 3 minúty):
Slovak Lines
linka 102401: Bratislava – Marianka – Stupava – Borinka
Bratislava – Pri krematóriu – Krče – Stupava, Mást – Stupava, ZŠ - Stupava, dom
dôchodcov - Stupava, aut. st.

Stupavské zelé je chránenou značkou a len druhým slovenským produktom
s chráneným označením pôvodu na území Európskej únie.
Do zoznamu ho zapísali 11.mája 2017.

IDS BK 215: Bratislava - Marianka - Stupava;
IDS BK 219: Bratislava - Stupava - Borinka

kyvadlová doprava Bory Mall (cestujúcich prepravuje bezplatne)
Stupava, aut. st. - Stupava, dom dôchodcov - Stupava, ZŠ - Stupava, Mást - Krče
- Pri krematóriu - Bory Mall.

Mohlo by Vás zaujímať:

DNI ZELÁ

Linka premáva v čase 9:30 (zo Stupavy) - 21:00 (z Bory Mall) v intervale 60
minút. Dopravcom je spoločnosť Slovak Lines, autobusy sú vo farbách Bory
Mall.

OKTÓBER – Už viac ako dvadsať rokov patrí prvý
októbrový víkend kapuste (po záhorácky zelé). Dni zelá v Stupave
dlhodobo patria medzi najväčšie festivaly na Záhorí, každoročne prilákajú
tisíce návštevníkov. Hlavnou myšlienkou festivalu je zachovávanie tradícií
regiónu Záhorie, propagácia tradičného pestovania a spracovania kapusty,
prezentácia miestnych súborov, združení, kultúrnych pamiatok a v
neposlednom rade aj miestnych kulinárskych špecialít. V roku 2017 získalo
"Stupavské zelé" chránenú značku pôvodu na úrovni Európskej únie.
Každoročnou súčasťou bohatého programu je trojdňový Remeselnícky
jarmok a výstava ovocia a zeleniny s názvom Úroda. Atraktívnou je aj
súťaž vo varení kapustnice „My varíme ze zelá“. Kultúrny program je
zameraný na všetky vekové skupiny, ponúka množstvo súťaží, atrakcií,
gastronomických variácií regionálnych jedál a živých koncertov. Bohatý
trojdňový program končí v nedeľu slávnostným ohňostrojom.
Dátum konania:
5. 10. 2018 - 7. 10. 2018 začiatok od 14:00
Miesto konania:
Mesto, Stupava
Typ akcie:
trhy, výstavy, veľtrhy
Info: http://www.mkic.sk/kultura-1/podujatia/#evt_31_8

