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Máme pre teba všetkých 5P

���perfektný Personál

���Prostredie podľa predstáv

���Program plný prekvapení

���Plnohodnotná Papanica

���Prvá Pomoc pre prípad potreby

www.twistovo.sk
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NOVINKA!

Jarná Snehovica
���1. 3. – 6. 3. 2015

bláznivý Funny days
���1. 7. – 8. 7.���8.7. – 16. 7.���16. 7. – 24. 7.

obľúbený Miliónový tábor
���24. 7. – 1. 8.���1. 8. – 8. 8.���8. 8. – 15. 8.

teenagerský 4TEENage party
���22. 8. – 28. 8.

útulný denný tábor Pohodička
���13. 7. – 17. 7., 27. 7. – 31. 7., 3. 8. – 7. 8., 10. 8. – 14. 8.

Vyber si svoj tábor šitý na mieru a zaži s nami prázdniny podľa seba!



Kde nájdeš resort Oliwa?

���V Trenčianskej Teplej v čarovnom
prostredí obkolesený lesom,

���raňajkovať, obedovať a večerať chodíš do
veľkej jedálne,

���zabávaš sa v krbovke,
���spíš v budove typu hotel alebo v obľúbenom

domčeku, kde spíš s tromi, štyrmi, piatimi
alebo šiestimi kamarátmi,

���kecáš na terase, z ktorej máš výhľad na
každého a na všetko,

���opekáš si pri ohnisku alebo pri vonkajšom
grile,

���ihrisiek máš na výber, hráš plážový volejbal,
tenis, floorbal, volejbal, basket, vybíjanú
alebo futbal na super tráve 20 x 40 m,

���osviežiš sa v bazéne,
���hlavu si prevetráš na štvorkolkách,
���ak prší stolový futbal alebo playko

ti vyplní čas,
���punc hviezdnej zábavy ti dotvoria kostýmy,

kulisy, svetelná a zvuková aparatúra.

...cez prázdniny až na vysnívanú zem...
(Fajnovka)
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Máš chuť na niečo chladené? Je tu Jarná Snehovica
���pre 9 – 15 ročných

Lyžuješ, snowborduješ alebo
sa iba rád guľuješ, staviaš
snehuliakov, či šialene jazdíš
na sánkach? Jarné
prázdniny, Liptovský Ján,
penzión Limba – to je tá
správna voľba! 
���Len 30 metrov od vleku,

zrenovované izby s TV
a sociálkami na izbe. 

���Výborná kuchyňa, plná
penzia v cene.

���Skvelé lyžiarske stredisko, Javorovica, pre lyžiarov aj nelyžiarov
a ak nebude dosť snehu, umelo zasnežujú 4 zjazdovky 20 km dlhé
(nočné lyžovanie).

���Nemáš lyže? Požičovňa lyží,ski servis a pre nelyžiarov aj lyžiarska
škola je ti k dispozícií.

���Ak nebudeš mať dosť, zbehneme sa vykúpať do termálneho
bazénu, ktorý je len na skok, do hotela Máj.

Tak neváhaj, veď nie je o čom! Naši animátori sú skúsení lyžiari a poniektorí
lyžiarski inštruktori. Výstroj pôjde našim Vivarom pred tebou a ty zažiješ
srandu na ceste vlakom, ale ak nemáš rád vlaky, rodičia ťa môžu aj priviesť.



Nepovinný príplatok:
Celodenný Skipas – 6 Eur/os/deň
Termálny bazén Hotel Máj – 

3,80 Eur/os/vstup
Poistenie: 3,30 Eur/pobyt

(storno zo zdrav. dôvodov,
úraz s trvalými následkami)

Doprava vlak BA – Liptovský
Mikuláš – BA a zo stanice
minibus – Lipt. Mikuláš – Lipt.
Ján-Lipt. Mikuláš – podľa
aktuálne platného cenníka ŽSR

Pre každého máme darček
táborové tričko Twistovo!

Termín 2015 Počet dní Cena za pobyt Poistenie

1. 3. – 6. 3. 6 149 3,30
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FuNNy Days 
Čítaj ako počuješ – jednoducho Fany dejz, svetovo bláznivé dni, keď

každý deň je iný, každý deň je funny!
���Pre 6 – 15 ročných

�Festivalový deň – zahráš si Limo pong, prekričíš
táborovú stenu, postavíš stan, popísmenkuješ na
táborovom koberci, natočíš reklamný spot a pri
táboráku si opečieš chutnú špekáčku.

�Vodný deň – to sú zbožňované mokré tímové
hry na suchu aj pod vodou, ale suchý rozhodne
nezostaneš!

�Slovenský deň taký ako sa patrí – pripravíš
dobroty z vylosovaných ingrediencií, ale
chutnať ich bude porota. zaMiluješ si Slovensko a zatancuješ si aj

na ľudovú nôtu. Dáme súťaž o najdlhší tímový
korbáč a večer pôjdeme všetci na sedláka ☺
�Letný Christmas day – sánkovačka, guľovačka,

snehuliaci a anjelská večera. Neveríš? Príď
a uvidíš, že nekecáme...

�Karnevalový výlet do Rio – Teplíc, vraj nás tam
už všetci poznajú.

�Funny Olympiáda s olympijským ohňom –
myslíme aj na lenivejších,prechádzka na
chodúľoch, beh na stonožke alebo Ritné sumo,
to ťa zaručene postaví na nohy.
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�Jasné, že aj pravé Twistovské
rekordonáhody, nočné kino
s pukancami a na želanie ešte viac
obľúbeného FREE TIMU – štvorkolky,
fucik, voliš aj na piesku, basket,

pingpong, šípky, či každodenné
kúpanie v osviežovacom bazéne
pri cool hudbe, čo si len vyberieš.

�A na záver TOMORROWLAND
NIGHT – biely outfit sa ti bude
hodiť...

Termíny
2015

Počet
dní

Cena za pobyt
do 31. 3. 2015

Cena za pobyt
od 1. 4. 2015 poistenie autobusová

doprava

1. 7. – 8. 7. 8 142 152 4,40 16,00 Eur

8. 7. – 16. 7. 9 159 169 4,95 16,00 Eur

16. 7. – 24. 7. 9 159 169 4,95 16,00 Eur
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Miliónový tábor
To je tábor za všetky drobné!

���Pre 6-15 ročných

���MEGAhra o 1 milión twisťákov.
���Olympijské víťazstvá na rozhýbanie kostí.
���Majstrovstvá Adidas vo futbale v origoš dresoch na našom

Twihrisku – Modrí veľkí anjeli versus
Červení malí diablici,
roztlieskavačky, maskoti – zápas za
všetky drobné.
���Miliónové hry bez hraníc –

mokré tímové hry vo vode aj na
suchu, Faktor strachu
premiestňovačka na slepo,
obľúbená sladká tortová
prestrelka alebo pieskové hrady.

���Tvorivá ZóNA – maľovanie
na tvár ale aj na papier, lego
hry, výroba náramkov alebo
šperkov z Fima, ktoré si
odnesieš domov, to sú
všakovaké kreatívne dielne
plné fantázie.

���Promenáda po Tepliciach –
akčný výlet spojený s hrami.
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���Miliónové večerné programy, diskotéky, nočný
Amfik s pukancami pod hviezdnou oblohou...

���Najsucho, najticho, najvajcovod? – to sú
twistovské rekordonáhody!

���Štvorkolky, floorbal, streľba z luku,šípky, tenis,
plážový volejbal, Aqua aerobic pri dobrej
hudbe, to je jednoducho FREE TIME.

���...že prší a nuda? Zabudni! Open Mind – to sú
zábavné IQuizíky a TwistLamohlavy alebo PS3,
Buzz quiz, Aktivity, ping pong, stolový futbal to istí!

���Miliónový megatáborák s opekačkou a s gitarou.
���Záhadná nočná hra.
���Pikoškový múr pre

všetkých, ktorí
chcú, aby sa na
nich nezabudlo,
máme už peknú
zbierku múdrostí.

���Koleso šťastia – vytočíš si svoj darček,
preskočku v jedálni alebo večeru s animátorom.

Termíny
2015

Počet
dní

Cena za pobyt
do 31. 3. 2015

Cena za pobyt
od 1. 4. 2015 Poistenie autobusová

doprava

24. 7. – 1. 8. 9 159 169 4,95 16,00 Eur

1. 8. – 8. 8. 8 142 152 4,40 16,00 Eur

8. 8. – 15.8. 8 142 152 4,40 16,00 Eur
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4TEENage
���Mládeži prístupný iba pre 15, 16, 17... aj niečo ročných!

Pre tých, ktorí si prázdniny užívajú až do posledného dňa,
nenormálna pohoda, klídek, leháro a hlavne dobrá partia.

���Bazén párty pri osviežovacom bazéne.
���Dobitie Oliwovej pevnosti – hry na odvahu, presnú strelu, česť

a dôvtip teenagera.
���Happy time – haluzoviny a twistovské rekordonáhody.
���Helloteen alebo Helloween párty.
���Promenáda do Teplíc na kúpeľné oplátky,

suveníry alebo iné zbytočnosti na pamiatku.
���Free time – relax podľa seba.
���Slušné žúrky, gitara, táborák, Chalaňove

túžby a Cica deň, tajomná nočná hra.
���Filmová romantika pod hviezdami

s „téglikom“ pukancov do plna.
���Diskotéky aké chceš a dokedy chceš.
���...kopec športu stačí si len zvoliť...
���A na záver si naj teeňáci zatočia Kolesom šťastia k tomu

rozlúčková párty pod nočnou oblohou, grilovačka a ovocná
drinkovačka.

Toto nie je len tábor, toto je skvelá 7-dňová párty
pre naj teeňákov, zaručene nesmieš chýbať!
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Termín 2015 Cena za pobyt
do 31. 3. 2015

Cena za pobyt
od 1. 4. 2015 Poistenie autobusová

doprava

22. 8. – 28. 8. 129 139 3,85 16,00 EUR
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Denný tábor POHODIČKA
���pre všetkých 6 – 12 ročných od Trenčína, Trenčianskej Teplej

a Dubnice, ktorí cez deň nechcú byť sami
Ráno prídeš a večer spíš doma

Žiadna nuda ti nehrozí, iba veľa zábavy,
noví kamoši proste tábor, z ktorého sa ti
nebude chcieť ísť domov, v ktorýkoľvek
prázdninový deň od 8.00 – 17.00 hodiny.

A čo u nás zažiješ?
���osvieženie v bazéne,
���zábavné hry,
���jazdu na štvorkolkách,
���všakovaké kreatívne aktivity, 
���šport aký si len vyberieš – futbal,

volejbal, basketbal, tenis, floorbal,
ping-pong,

���stolový futbal , šípky, fresbee,
���relax pri dobrej hudbe, či pri filme.

Každý deň bude hejjj – každý deň bude
holidejjj :-)

Tak nestrácaj čas nudou a príď si s nami
vyplniť voľné prázdninové dni.

Termín 2015 Cena Poistenie

13. 7. – 17. 7. 61,00 2,35

27. 7. – 31. 7. 61,00 2,35

3. 8. – 7. 8. 61,00 2,35

10. 8. – 14. 8. 61,00 2,35



Letný tábor zadarmo?
Maličkosť, stačí iba 5 krokov a výhra môže byť tvoja!

���Stiahni si aplikáciu na čítanie QR-kódu.
���Naskenuj kód a odpovedz na 7 otázok – sú

v ňom
���Odpovede pošli na mail twistovo@twistovo.sk

najneskôr do 14. 6. 2015
���Prihlás sa do svojho tábora.
���Zaplať minimálne zálohovú platbu.
Spomedzi prihlásených a zaslaných správnych
odpovedí žrebujeme 15. 6. 2015 tieto výhry:
1x – HLAVNÁ VÝHRA – Letný tabor Twistovo
podľa vlastného výberu ZADARMO
2x zľava na letný tábor 50 % z ceny pobytu
3x zľava na letný tábor 30 % z ceny pobytu
4x Darčekový balíček – osuška Adidas, tričko

a hrnček Twistovo

POZOR! Ak vyhráš, platbu, ktorú si už uhradil
za tábor, vrátime späť.

K odpovediam nezabudni uviesť svoje celé
meno a názov tábora do ktorého si
prihlásený!

Výhercov budeme kontaktovať osobne a mená
zverejníme aj na našom Fb a na webe.
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Táborové fóriky z twistovskej kroniky
Naj texty: téma dňa PIKAČU
Beží, beží Pikačú, po pláži, po piesku
Potom prídu cunami, zaleje ho vlnami
Kričí, kričí o pomoc: Chce sa mi cikať, strašne moc
Verejné WC za rohom, prepitné berú pod oknom
Pikačú je veľký pán, nie je žiadny chuligán, vonia ako tulipán
Ked Pikačú svoje sily strhne, Cunami sa rýchlo zvrhne
Príde veľká cibuľa, cíbik si tam kotúľa
Pikačú sa smeje hlasno, cibuli to v hlave zhaslo
Pikačú je zachránený, šťastný koniec zabalený.
...alebo 
Poriadne prepražený a prepitý Pidgeotto praskol,
pretože pil predražené pivo Plzeň.  Pikaču
povedal: „Prosím pokoj Pokémoni, pripravíme Pidgeottovi poriadne
pohostenie pre plážový pohreb“. Pikaču prišiel pre prasknutého
Pidgeota pekne pomalým pohrebným Peugeotom. Pikaču predniesol
pohrebný príhovor, po príhovore priniesli Pidgeottovi priatelia
prepravky piva Plzeň pre počesť Pidgeotta. Prestali plakať, pretože
pražili palacinky pre Pikačua. Po pohrebe prespali pri pomníku

Naj názvy tímov z náhodne vylosovaných slov:
Spotené kuriatka, Endokrinologickí diabetologici, Slizskí čarodejníci,
Otorinolaryngologické nechty, Spotené veci, Bradavičnaté 
banány, Divé palacinky, Divergentné baklažány, Štipľavé šľapky,
Vyfackované toitoiky
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Naj Pipove menu – Farebný deň
Raňajky – Zlaté švédske raňajky
Desiata – Keksíček hnedý
Obed – Polievka zelená, perkelt ružový,

cestoviny biele
Olovrant – chlebík červený
Večera – Zemiaky žltočervené

Pipove menu 2. – Deň na ruby
Raňajky – ylots eksdévŠ
Desiata – skeK
Obed – ávokšárh akveiloP aľdenk
a éksvalsitarb onhets évočvarB
Olovrant – uokirpap s beilhC
Večera – koravírp ývocivošoŠ

Naj neplánované hlášky
„Dnes bolo temno, ale zajtra príde noc“
„Z akého prasaťa je bravčové mäso?“
„Stavanie stanu 28 minút, pre dobro spoločnosti, predčasne ukončené“
„Celý deň bol plný nezmyslov“(Deň naruby)
Animátorka: „Adamko, dnes sa osprchuješ, inak ťa prídem ja!“
Adamko: „Dobre, aspoň ťa uvidím nahú“.
„My sme ako mesiac. Veď niekedy musí prísť NOV.“ 
„Nevadí, že máš zlomenú ruku, hlavne že si tu“.
„Ak vyjde slnko, budem nosiť tvoje špinavé ponožky“(Vyvolávanie slnka).
„Tá špekačka je ako moja mama opeká sa ako ona v Chorvátsku a nič“.
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Odpovede na 10 najčastejších otázok...

1. V cene tábora máš:
���príjemné ubytovanie s novým nábytkom, budeš mať dostatok úložného priestoru,

vlastnú posteľ, vlastnú skriňu, vlastnú poličku... prístelky nemáme 
���6x denne dostatok výbornej domácej stravy bez polotovarov
���Raňajky si naložíš podľa svojej chuti z nášho bufetového stola
���Ani smädný nebudeš – celodenný pitný režim je vždy poruke
���Animátorov , zdravotníkov a zdravotnícke vybavenie
���Program, techniku, kulisy, kostýmy, ceny do súťaží, medaily
���DéPéHá

2. Priobjednať si môžeš:
���Spoločný BUS – 16,00 EUR (BA-TR.Teplá-BA) Nastúpiť môžeš aj

na diaľničnom odpočívadle Zeleneč a Červeník
���Poistenie – 0,55 eur/deň – storno zo zdrav. dôvodov, predčasný

odchod z tábora zo zdrav. dôvodov, úraz s trvalými následkami, strata batožiny

3. Zľavy získaš:
���Do 31. 3. 2015 zľavu 10.00 eur z ceny pobytov pri zaplatení min. zálohovej platby

40,00 EUR (zľava sa nevzťahuje na jarný tábor Snehovica a na denný tábor Pohodička)
���Ďalších 10 eur z ceny pobytu ti odpočítame, keď budeš mať chuť ísť do dvoch akýchkoľvek

letných táborov. Zľavu si uplatníš pri druhom tábore a k tomu dostaneš táborové tričko
4. Stravu budeš mať:
Výbornú, plnohodnotnú, domácu a až 6x denne.Strava je podľa noriem školského stravovania
a pravidelne ju kontroluje príslušný hygienický úrad. Čo je hlavné – nevaríme z polotovarov,
všetko si pripravujeme sami. V prípade akejkoľvek zdravotnej diety nás kontaktuj, ešte
pred príchodom do tábora.

5. Čo keď ti bude smutno a nebodaj sa ti bude chcieť aj plakať:
Tvoj animátor sa ti bude venovať, budeš mať celodenný zábavný program, nájdeš si nových
kamarátov... zo skúseností vieme, že tento smútok ti čoskoro prejde, nevzdávaj to hneď na
začiatku a nevolaj pri prvej smutnej slzičke domov. Všetky deti sú tu bez rodičov. Skús si
tábor vychutnať od prvej minúty, lebo potom pôjdeš domov s plačom, že tu chceš zostať ☺
Rada pre rodičov: Ak by predsa len smútok dieťaťa bol neprekonateľný aj na tretí deň,
skontaktujeme sa s vami a budeme riešiť situáciu spoločne. U detí je smútok väčšinou
chvíľkový a do telefónu to môže niekedy vyzerať, že je neúnosný. Doporučujeme preto,
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aby ste sa najskôr skontaktovali s hlavným vedúcim a spoločne zvážili, či je nutné prísť
si pre dieťa do tábora.

6. Do kufra si nezabudni zabaliť:
Hygienické potreby (kefka, pasta, mydlo, šampón, šampón proti všiam...), uterák, osuška,
pyžamo, prezúvky, dostatočné množstvo spodnej bielizne a ponožiek na každý deň, oblečenie
do teplého ale aj chladnejšieho a daždivého počasia (tričká s dlhým rukávom, teplejší pulover,
pršiplášť, nepremokavá bunda najlepšie s kapucňou, nepremokavá obuv), tenisky, športový
úbor, plavky, šľapky, pokrývku hlavy (šiltovku, klobúk), slnečné okuliare, opaľovací krém,
repelent proti hmyzu a kliešťom, menší ruksak na výlety, fľašu na vodu, pero a menší
poznámkový blok, obálky s adresami, známky, baterku, pravidelne užívané lieky, kynedril
v prípade potreby, primerané vreckové (deti pôjdu na výlet, prípadnú platbu v lekárni hradí
dieťa alebo rodič počas tábora), Prehlásenie o bezinfekčnosti potvrdené od lekára a Preukaz
poistenca (doporučujeme kópiu)

7. Či ťa môžeme poslať domov keď nebudeš rešpektovať naše pravidlá?:
Áno, môžeme. Za alkohol, cigarety, drogy, za úmyselné ničenie majetku tábora a za vedomé
psychické alebo fyzické ubližovanie ostatným deťom!!! ...ani tebe by sa nepáčilo, keby ti
niekto ubližoval a kazil ti tábor, na ktorý si sa celý rok tešil.

8. Animátorov vyberáme:
Zodpovedne a sme na nich nároční. Výberom prejdú len tí najlepší. Okrem všetkých daností
musia mať aj správny happy face ☺

9. Keď náhodou ochorieš pred táborom čo veríme, že nie, ale keby predsa..
Info skôr pre rodičov: Storno poplatky sú uvedené vo Všeobecných a záručných
podmienkach CK, ponúkame aj sprostredkovanie poistenia storna zájazdu zo zdrav.
dôvodov. Ak dieťa ochorie pred táborom, hneď nás telefonicky kontaktujte a pošlite aj
písomné storno s aktuálnym dátumom, môžete aj mailom na twistovo@twistovo.sk. Bez
vášho písomného storna si nebudete môcť poistenie uplatniť. My vám potom pošleme
potrebné dokumenty k uplatneniu poistenia priamo v poisťovni, všetko sa dá vybaviť poštou.

10. A či sme seriózni?
Meradlom našej serióznosti je Certifikát vysokej dôveryhodnosti AA, ktorý nám bol udelený
nadnárodnou certifikačnou spoločnosťou Bisnode Slovensko, ale v neposlednom rade sú
to naše dlhoročné skúsenosti, odporúčania vašich známych, kamarátov, spolužiakov
a predovšetkým spokojnosť detí, ktoré sa k nám každoročne s obľubou vracajú.

Ak máte ešte nejakú otázku, neváhajte nám napísať na twistovo@twistovo.sk
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Naše základné táborové pravidlá
���Bez súhlasu svojho animátora neopúšťaj areál.
���Akékoľvek vzájomné nezhody ihneď nahlás svojmu animátorovi,

iba tak ich vieme vyriešiť, keď o nich vieme.
���Zakázané je fajčenie, užívanie omamných látok a alkoholu,

fyzické a psychické ublíženie, výtržníctvo.
���Dodržiavaj osobnú hygienu ako aj čistotu používaných zariadení

vo svojom okolí.
���Nepoškodzuj majetok detského tábora.
���Informuj svojho animátora a zdravotníka o akejkoľvek zmene

zdravotného stavu.
���Nedoporučujeme nosiť do tábora žiadne cenné veci, telefón,

notebook, Ipad a podobne, pretože neručíme za ich stratu ani
poškodenie a nevzťahuje sa na ne poistenie!

���Ďakujeme ti, že dodržiavaš pokyny animátorov a dbáš, aby si
neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných a nikomu neubližuješ.

Dodržuj pravidlá a bude nám fajn!



Info linka
Organizačné pokyny do tábora:
V nástupné dni sa odchádza spoločnou autobusovou dopravou:
v BA od Ikea na Ivánskej ceste v časoch cca o 13.30 hod, na
diaľničnom odpočívadle Zeleneč cca o 14.15 a Červeník cca
o 14.45 hod. V prípade individuálnej dopravy je potrebné prísť
v deň nástupu cca od 16.00 – 17.00 hod.
Všetky kompletné informácie vám budú včas zaslané na váš email po
záväznom prihlásení alebo ich nájdete na našej stránke
www.twistovo.sk – tábory – dokumenty na stiahnutie.
Ako sa k nám dostanete: z BA smer Trenčín- Dubnica n/V – Trenč. Teplice
Z Bánoviec n/Bebravou smer Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá.

Osobný kontakt:
Twistovo – Oliwa resort,

Teplická ul. 102/864,
914 01 Trenčianska Teplá

Utorok: 9.00 – 13.00
Streda: 9.00 – 13.00

V iných pracovných dňoch
a časoch iba po tel. dohovore.

Poštová adresa:
CK Twistovo s.r.o.

P. O. BOX 38, 820 07 Bratislava
Tel.: 0908 408 408, 0220743377

E-mail: twistovo@twistovo.sk
www.twistovo.sk
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Twistovo – cestovka pre deti 
Máme,
Certifikát vysokej dôveryhodnosti AA�Licenciu na prevádzkovanie CK
�Poistenie proti úpadku CK�13 ročné skúsenosti�Areál s množstvom
ihrísk�Kvalitný program�Naj-sam-lepších animátorov�Domácu, chutnú
zdravú stravu bez polotovarov�Rozumnú cenu

Kto je kto v TWISTOVE

Vlado Voštinár Klaudia Voštinárová Karin Mokošová
založil, kúpil, inovuje to celé riadi pomáha tej,  

a šéfuje aj animačnému teamu a vylepšuje čo to riadi

Dušan Mikláš Alenka Miklášová Evka Barincová a Ruženka Poliachová
technicky najzdatnejší, prevádzkuje a dohliada, tie,čo super varia, preto šéfujú

preto šéfuje Oliwe aby bolo z čoho variť na striedačku v kuchyni
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TWISTOVO TEAM 2014
...my všetci, vám ďakujeme za dôveru
Maťo R., Kubo Šuna, Naty, Maťo B., Mimčo, Tomáš – Hugo, Tomino J.,
Tomino – Mimoň, Nela, Miška B., Katka B, Miška B., Dominika B., Lacino,
Peťo B.,Marek B., Janka C., Tina, Katka D., Dubra, Katka H., Ivka H., Nincka,
Aďa H., Matúš H., Mily, Braňo, Timo, Jerro, Lenka, Kika J., Kubo K.,
Metodíček, Kika K., Katka L., Viky L., Miška M., Paťa, Nina –Dominika, Pipo,
Wendy, Bibi, Nika P., Ivana P., Bobčo, Miško P., Julka, Vlado, Tomáš R.,
Majka S., Betka S., Zeta, Ivko S., Ivka – Kurča, Betka S., Viky S., Ida, Lukáš,
Paulínka, Evka, Juraj, Adam, Boris, Maca, Mirec, Andy, Slavo, Renáta,
Marek A., Lucia J., Berco, Janka H.
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Obsah: Klaudia
Voštinárová,

Grafika: Juraj Zvalo
Spolupracovala:

Karin Zvalová

Nástupová
Downhill, text a spev Vlado Kucharovič

1.
Odbilo 12 hodín

Ja na chrbát si hodím
To čo mi bude, tak veľmi chýbať

Rodičov nezdravím
Veď už nie som malý
Aj tak sa trochu bojím

Neviem, s kým budem bývať
Kam mierim, cez okno nevidím

To miesto záhadu skrýva
No už niečo tuším, keď počujú moje uši

Ďalšia zástavka je Twistovo
R:

Wooou wooou woooou wooooou wooo
To miesto dobre poznám

Wooou wooou wooou wooou wooo
Miesto kde priateľov mám

Baby su  nádherné, vedúci fajn
Čo viac môžem chcieť

Jedno tajné želanie mám, o rok chcem byť späť
2.

Ráno nezvyčajné, som v novej krajine
Kde slnko nezapadá, nálada nepadá

My máme dnes program, čo nedávajú v telke
sútažime o všetko, ceny vraj budú veľké

Čo vyhrám nik nechce povedať
Nič to,  uvidím čo príde

No už niečo tuším, už počujú moje uši
Hlavná výhra bude TWISTOVO

R:
Wooou wooou woooou wooou wooo

To miesto dobre poznám
Wooou wooou woooou wooou wooo

Miesto kde priateľov mám
Baby su  nádherné, vedúci fajn

Čo viac môžem chcieť
Jedno tajné želanie mám, o rok chcem byť späť

2X
O oo ooo

To miesto dobre poznám
O oo ooo

Viem že nie som tu sáám
O oo ooo

Že tu priatelov mám
O oo ooo

Wo o o ooo

Fajnovka
hymna Twistovo

text a rep: Vlado Voštinár,
hudba: Peter Kučera

spev: Maťa Ondrejková

Alala každý vie
alala v Twistove 
alala že je fajn 

Slnko, voda, špás,
to bol vždy náš sen
cez prázdniny až na

vysívanú zem
tak už sme tu,
toto nás osloví 
každý kto chce,

ten sa zabaví

V diaľke vidím tých, 
čo už idú k nám 

usmiati sú, hneď náladu
dobrú mám 

slnko voda, špás,
veľká pohoda 

že sme prišli sem, 
nebola náhoda 

rap: 
šupa, šleha, pecka, bomba,

nálada je suprová 
ja vedel som, že oplatí sa

ísť do nášho Twistova 

Nové tváre, nové veci 
a že nové lásky ?

limec hore, voňavečka,
nagelujme vlásky 

Plná  miska, dobrá diska, 
aj pečené kurátko 

nový bazén, pekné baby,
škoda že len na krátko 

rozmýšľam, čo bude za
rok, každý tu len žasne 

stretneme sa v Twistove,
brácho to je jasné...


