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��� Čaká vás všetkých 5P
��� perfektný personál

��� prostredie podľa predstáv

��� parádny program

��� plnohodnotná papanica

��� prvá pomoc pre prípad potreby

Cez

prázdniny až

na vysnívanú

zem...

(Fajnovka, hymna

Twistovo)
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��� Tábor šitý na mieru 
bláznivý ��� Funny days ��� 29. 6.-7. 7. ��� 7. 7. – 15. 7. ��� 15. 7. – 23. 7.

obľúbený ��� Miliónový tábor ��� 23. 7. – 31. 7. ��� 31. 7. – 8. 8.

jedinečný ��� Teletábor ��� 8. 8. – 16. 8.

teenagerský ��� 4TEENage ��� 23. 8. – 29. 8.

a ....útulný ��� Denný tábor Pohodička ��� 14. 7. – 18. 7.
��� 21. 7. – 25. 7. ��� 4. 8. – 8. 8. ��� 11. 8. – 15. 8.

www.twistovo.sk

Žijeme
len raz,

práve tu
a práve teraz...

(Ego)
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Svet
zázračný

nám núka sny...
(Elán)

��� Náš Oliwa resort
v Trenčianskej Teplej

Keď raňajkujeme,obedujeme a večeriame, tak...
��� vo veľkej jedálni, na skok od krbovky,

v ktorej sa zabávame
Keď sa stretávame, tak...
��� na nadúrovňovej terase, z ktorej vidíme na každého
��� pri vonkajšom grile a ohnisku, kde si nielen

opekáme
Keď športujeme, tak...
��� na ihrisku na plážový volejbal, ako profíci na tenisovom

kurte, hráme futbal na trávnatom ihrisku 20x40 m
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��� pod slnečnou oblohou sa osviežujeme v bazéne
��� hráme floorbal, basket, volejbal, nohejbal, hádzanú na profi ihriskách,

alebo stolný tenis a stolový futbal, štvorkolky, PS3, lacross
A keď konečne spíme, tak:
��� v budove hotelového typu a v obľúbených

novozrekonštruovaných domčekoch
��� v izbách troj, štvor a päť-posteľových
A atmosféru zábavy dopĺňajú:
��� profesionálne kostýmy, kulisy,  svetelná a zvuková aparatúra
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��� FuNNy Days
čítaj ako počuješ – jednoducho Fany dejz...

svetovo bláznivé dni, keď každý deň je iný,
každý deň je funny...

��� Festivalový deň á la ibiza – aj ty si zahráš limo pong,
prekričíš táborovú stenu, postavíš stan, k tomu live
koncert kapely ale aj drinkovačka, a opekačka 

��� Alebo ťa dostane americký zombieland? – rozhodni o svojom osude cez
deň a na super zombie nočnej hre o osude celého ľudstva

��� Tak toto tu ešte nebolo! Nájdeme aj Pandorru – dokážeš v nej prežiť svoju
budúcnosť?

��� Watter day – vitaj, námorník! Budeš sa plaviť na
vlastnoručne vyrobenom plavidle, nájdeš poklady
tisíc míľ pod morom a skúsiš slalom pod vodou

��� Spolu pôjdeme na Karnevalový výlet
do Rio – Teplíc

��� Zažijeme neopakovateľnú párty Tomorrowland night
po belgicky – v bielom outfite

��� Zastávka na Olympe – Funny Olympiáda aj pre tých
lenivejších – prechádzka na chodúľoch, beh na stonožke, či Ritné sumo. To
ťa zaručene postaví na nohy!

��� Nezabudli sme ani na pravé Twistovské rekordonáhody,
nočné kino, opekačku a obľúbený FREE TIME – štvorkolky,
floorbal, fucik, voliš aj na piesku, basket, pigpong, šípky,
či každodenné kúpanie v bazéne pri cool hudbe.

Úsmev,
vie ho každé
dieťa, k nemu

dovedie ťa hneď...
(Modus)

6 – 15
rokov

6



Termíny 2014 Cena za pobyt
do 31. 3. 2014

Cena za pobyt
od 1. 4. 2014 poistenie autobusová

doprava

29. 6. – 7. 7. 155 Eur 165 Eur 4,95 Eur 16,00 Eur

7. 7. – 15. 7. 155 Eur 165 Eur 4,95 Eur 16,00 Eur

15. 7. – 23. 7. 155 Eur 165 Eur 4,95 Eur 16,00 Eur
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��� Miliónový tábor...
to je tábor za všetky drobné ☺

��� Miliónové večerné programy – Koleso šťastia, disko párty, nočné kino
s pukancami pod hviezdnou oblohou

��� MEGA hra o 1 MILIÓN twisťákov, to nie je preklep, tu už nejde o fazuľky!
��� Olympijské víťazstvá na rozhýbanie kostí
��� Majstrovstvá vo futbale v Adidas dresoch na našom origoš

Twihrisku, zápas za všetky milióny:
Modrí veľkí anjeli versus Červení malí diablici

��� Twis-capový tenisový turnaj, Vodné hry, Promenáda
po Tepliciach, akčný výlet spojený s hrami, štvorkolky,
floorbal, streľba z luku, šípky, tenis, plážový volejbal,
Aqua aerobic pri dobrej hudbe, to všetko a ešte
oveľa viac je obľúbený FREE TIME

��� Tvorivá ZóNA – maľovanie na tvár i papier,
lego hry, výroba náramkov alebo šperkov
z Fima, ktoré si odnesieš domov, kreatívne
dielne plné fantázie

��� Prší a nuda? Zabudni. OPEN Mind – to sú
zábavné IQuizíky a TwistLamohlavy

��� Miliónový Megatáborák
s opekačkou pri gitare

��� Pikoškový múr pre všetkých, ktorí chcú,
aby sa na nich nezabudlo!

6 – 15
rokov
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Termíny 2014 Cena za pobyt
do 31. 3. 2014

Cena za pobyt
od 1. 4. 2014 Poistenie autobusová

doprava

23. 7. – 31. 7. 155 Eur 165 Eur 4,95 Eur 16,00 Eur

31. 7. – 8. 8. 155 Eur 165 Eur 4,95 Eur 16,00 Eur

Tak už
sme tu, toto

nás osloví..každý
kto chce, ten sa

zabaví!
(Fajnovka)
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��� TELEtábor
Miesto, kde to žije. Miesto, kde sa z vašich hviezdičiek stanú „stár“
a z veľkých televíznych hviezd sa stanú opäť deti. Ak máš 6 – 15 rokov,
príď a vychutnaj si zábavu v televíznom štýle...

��� Hry na motívy obľúbených televíznych programov
��� Hra vylosovaných tímoviek Panelák, Maf story, Xfaktor, Pod Povrchom,

či Profesionáli o parádnu výhru 
��� Páli ti to? súťaž pre všetkých, nielen pre kockáčov
��� Recept na bohatstvo, príprava jedla z ingrediencií získaných náhodným

výberom tak, aby vám chutilo, či necháme to na porotu? 

„Keď
spriadam

krásne vízie,
Citujem z televízie“

(Peter Lipa)
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��� Strašidelne veselý Faktor strachu, neboj, nebude to také drsné!
��� Ovocná štafeta, premiestňovačka na slepo alebo

sladká tortová prestrelka, to sú tímové HRY bez HRANÍC
��� Táborová TELE Olympiáda – kde končia tvoje sily

a kde tvoj športový duch?
��� Army deň – prejdi výcvikom profíkov a získaj najvyššiu

hodnosť – generál večera
��� Máš šťastie v hrách? zatoč Kolesom šťastia a možno vyhráš práve ty!
��� Daj si svoje FREE TIME – štvorkolky, lacross, floorbal, futbal, plážový

volejbal, tenis, kúpanie, vodný aerobic a kóóópec inej srandy
��� Jasné že aj AMFIK, netradičná nočná hra, opekačka a k tomu

nezabudnuteľné večerné párty

Termín 2014 Cena za pobyt
do 31.3.2014

Cena za pobyt
od 1.4.2014 poistenie autobusová

doprava

8. 8. – 16. 8. 155 EUR 165 EUR 4,95 EUR 16,00 EUR
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��� 4TEENage
mládeži prístupný pre 15, 16, 17

aj niečo ročných...
...pre tých, ktorí si prázdniny užívajú až do
posledného dňa, nenormálna pohoda, klídek
a leháro, hitovky a hlavne dobrá partia
��� Bazén párty s fruit drinkom
��� Dobitie Oliwovej pevnosti – hry na odvahu, presnú strelu, česť

a dôvtip teenagera, výhra – večerný tanec so škaredou Lacertou,
ale akože fakt škaredou

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

suveníry alebo iné rozkošné blbostičky 
��� Free time, relax podľa seba
��� Slušné žúrky, gitara a táborák

Nie
sme zlí

Načo záplava
horkých slín

Sladké výmysly...
(Elán)
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��� Chalaňove túžby a Cica deň
��� Tajomná nočná hra iba pre veľkých
��� Filmová romantika pod hviezdami s„téglikom“ pukancov a diskotéky

aké chceš a dokedy chceš...nenormálne veľa športu 
��� Na záver si naj teeňáci zatočia Kolesom šťastia a zabavia sa na rozlúčkovej

párty pod nočnou oblohou

Termín 2014 Cena za pobyt
do 31. 3. 2014

Cena za pobyt
od 1. 4. 2014 Poistenie autobusová

doprava

23. 8. – 29. 8. 123 EUR 133 EUR 3,85 EUR 16,00 EUR
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��� Denný tábor POHODIČKA
pre všetkých od 6 – 12 rokov od Trenčína,

až po Dubnicu, ktorí cez deň nechcú byť sami

Ráno prídeš a večer spíš doma, žiadna nuda nehrozí,
V ktorýkoľvek prázdninový deň v čase od 8.00 – 17.00 hodiny.

A čo u nás zažiješ?
��� Osvieženie v bazéne
��� Zábavné hry
��� Jazdu na štvorkolkách
��� Šport, aký si len vyberieš – futbal, volejbal,

basketbal, tenis, lacros, ping-pong...
��� Relax pri dobrej hudbe alebo pri filme

Na tričku
nosím dúhový

nápis:
Neviem byť sám!

(Elán)

Termín 2014 Cena Poistenie

14. 7. – 18. 7. 58,00 EUR 2,30 EUR

21. 7. – 25. 7. 58,00 EUR 2,30 EUR

4. 8. – 8. 8. 58,00 EUR 2,30 EUR

11. 8. – 15. 8. 58,00 EUR 2,30 EUR
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Čo je v cene tábora? 
��� príjemné ubytovanie s novým nábytkom ��� 6x denne výborná domáca
strava v dostatočnom množstve, polotovary nenájdete ��� Raňajky podávané
formou bufetových stolov, každému podľa chuti ��� Celodenný pitný režim
��� Animátorský a zdravotný personál ��� Program s technickým vybavením,
kulisami a kostýmami ��� Poistenie proti insolventnosti CK ��� DPH
Čo sa dá priobjednať?
Nepovinné príplatky:
Spoločná autobusová doprava – 16.00 EUR (BA – TR.Teplá – BA)
S možnosťou nástupu 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, a strata batožiny

Do 31. 3. 2014 zľava z ceny pobytov 10,00 eur
pri zaplatení min. zálohovej platby 40,00 EUR

Zabaľ si do kufra: Hygienické potreby (kefka, pasta, mydlo, šampón...), 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 pulóver, 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).
Nezabudnite na: Prehlásenie o bezinfekčnosti a Preukaz poistenca
(doporučujeme kópiu)
Dôležité! Máš nejakú zmenu v stravovaní? napíšte nám to do zmluvy alebo do
mailu ešte pred nástupom, my sa s vami skontaktujeme a zariadime všetko potrebné.
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��� Najčastejšie otázky rodičov???
Čo všetko je v cene? Ubytovanie, strava, pomôcky do programu, animátorský
a zdravotný dozor, ceny do súťaží, DPH, poistenie proti insolventnosti CK
Podľa akých kritérií sa vyberajú animátori? hlavné kritériá sú zodpovednosť,
vzdelanie, kreativita, záujmy, kladný vzťah k deťom a skúsenosti
Kedy je vhodná doba objednať si tábor? ak chcete využiť zľavu, je vhodné
tábor objednať najneskôr do konca marca, kedy sú väčšinou v ponuke ešte
všetky termíny voľné.
Jedálny lístok – aké musí spĺňať kritéria strava? plnohodnotná strava 6x denne
podľa noriem školského stravovania a celodenný pitný režim sú prísne
a pravidelne kontrolované príslušným hygienickým úradom. Nevaríme
z polotovarov.
Ste seriózny tábor? Meradlom našej serióznosti sú naše dlhoročné skúsenosti,
odporúčania vašich známych a predovšetkým spokojnosť odrekreovaných detí,
ktoré sa k nám každoročne s obľubou vracajú. 
Reklamačné podmienky – pri objednávaní tábora sa informujte aj na storno
poplatky, ktoré sú uvedené vo Všeobecných a záručných podmienkach CK,
ponúkame aj sprostredkovanie poistenia storna zájazdu (zo zdrav.dôvodov)
v Európskej cestovnej poisťovni.
Ak dieťa smúti za rodičmi a plače? Naši animátori sa deťom individuálne venujú
a keďže deti majú celodenný plnohodnotný program, zo skúseností vieme, že tento
smútok väčšinou čoskoro prejde. Ak by predsa len smútok dieťaťa bol
neprekonateľný aj na tretí deň, kontaktujeme rodičov a riešime situáciu spoločne
s nimi. U detí je smútok väčšinou chvíľkový a do telefónu to môže niekedy vyzerať,
že je neúnosný. Doporučujeme preto rodičom, aby sa najskôr skontaktovali
s hlavným vedúcim a spoločne zvážili, či je nutné prísť si pre dieťa do tábora.

16



Môžete poslať dieťa domov, pri porušení táborového poriadku? Áno,
môžeme poslať dieťa domov pri závažnom porušení táborového poriadku,
t. j. vedomé psychické alebo fyzické ubližovanie ostatným deťom, alkohol,
cigarety, drogy alebo vedomé ničenie majetku.
Ak máte ešte nejakú otázku, neváhajte nám napísať na twistovo@twistovo.sk

��� 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
��� Zakáz fajčenia, užívania omamných látok a alkoholu,

fyzické a psychické ubližovanie, 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. Neručíme za ich stratu ani poškodenie a nevzťahuje
sa na ne poistenie.

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

��� Dodržuj ich a bude nám fajn ☺

...nálada
je suprová,

ja vedel som, že
oplatí sa ísť do
nášho Twistova

(Fajnovka)
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��� Organizačné pokyny, alebo info linka...
V nástupné dni odchod spoločnou autobusovou dopravou:
v BA od Ikea 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 o 16.00 hod.
Kompletné informácie vám budú včas zaslané po prihlásení do tábora alebo ich
nájdete na našej stránke www.twistovo.sk – tábory – dokumenty na stiahnutie.
Ako sa k nám dostanete? Z BA smer Trenčín, Dubnica n/Váhom –
Nemšová –Tren. Teplice, smer z Bánoviec n/Bebravou na Trenčianske
Teplice,Trenčianska Teplá 
Osobný kontakt:
Twistovo – Oliwa resort
Teplická ul. 102/864, 914 01 Trenčianska Teplá
V dňoch: utorok 9.00 – 13.00 alebo
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-mailový kontakt: twistovo@twistovo.sk
www.twistovo.sk
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��� Ako sa deti nenudia v tábore ☺
NAJ – neplánované hlášky z Pikoškového múru
��� ...v nedeľu sme mali vulgárne mäso.
��� Zuzka: Dnes má Soňa narodeniny. Maču: Dnes je Soni?..
��� Kaja: Poslednú noc nespíme. Šimon: No jasné a z hlavy mi vyrastie púpava!
��� ...ráno je múdrejšie večerať.
��� Kaja, aké krásne je byť Kaja?
��� Ty v modrom pyžame, daj mi pečeň!
��� Deň sa nám končí ku koncu...
��� Čo bude zajtra?Zajtra bude ráno!
��� Prinesiem baterku, nech zapálime oheň.
��� Mali sme radšej zapnúť kalendár a nie stopky (stavanie stanu na čas).

NAJ – príbehy na jedno písmeno
P – PRANIE
Pyšná princezná Perla prala princovi prepotené prádlo práškom Pronto.
Princ Pavol prešiel popod plot a pýta sa princezny: Prečo perieš prádlo práve
práškom Pronto? Princezná povedala: Proste preto, prepotené prádlo
práchnivie. Princ prikývol a po polnoci podliezol poctivo popod plot
V – VIKTORKA, VILKO A VILMA VO VILE
Veverička Viktorka vyšla včera von. Vtom videla včeliaka Vilka s včielkou
Vilmou, vliekli sa vzduchom, viali vlajkou a vlnenými vlasmi. V tom vtrhli
Viktorke do vily a vošli do vane. Viktorka vzhliadla Vilkovi vidličku vo vlasoch.
Veverička vraví Vilkovi: vypadni včeliak Vilko z vily, vypi voňavú vodku
vymiešanú vidličkou vonku. Vilko vypadol. Viktorka vrtko vyhnala Vilmu.
Všetci vyzerali vyslovene vymleto. Voniec.
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SAMURAJ
Žil raz jeden Samuraj
Čo prebádal každý kraj
Aj keď hluchý, slepý bol.
Získať Gejšu by mohol..
Do cesty mu Pokémoni vbehli,
„Čo mám robiť?, som ja vôbec taký zbehlý?“
Hravo však Pikačua zdolal
a jeho elektrošokom odolal.
„Krásne“  gejše ho už čakali
Fukušima, Ondrej, Fučiminagule – sa volali

Fukušima masáž dala,
Samuraja nezískala.
Fučiminagule sushi pripravila,
No Samuraja neohúrila.
Tretia Gejšia, Ondrej, na gitare hrala,
Samuraja tiež nemala.
Keďže Samuraj je slepý aj hluchý,
Tieto „krásavice“ chytil pod pazuchy.
Spolu potom svorne žili
A vo svete už viac nešpatili...

...Včera večer Viliam vo vani vyvrátil večeru... veď vyjedol všetky vajcia vo
Viedni. Váááv!
K – KŠEFTÁR KAROL
Krásny koktavý Karol, ktorý krotieval krtkov, ktoré kopali krtince ku kravám,
kosieval kosou kvety. Karol kúril krbom kravám, kozám, krtkom. Krtkovia kvôli
kúreniu kopali krtince, kozy kotkodákali, kravy kikiríkali. Karol kšeftoval
koksom, ktorý kradol kamarátom. Kamaráti kopali Karola kvôli koksu.
Kamarátka Katka kuchtila kvasenú kapustu, ktorú kradla kvôli Karolovi.
Kvasenou kapustou Karola kreatívne kántrila a ku koncu konala kamarátovi
Karolovi krásny kar.
NAJ – názvy tímov z náhodne vylosovaných slov
��� Chlpaté riadiátory ��� Antibakteriálne vetry ��� Teplí flákači ��� Najlepšie
klobásky ��� Rezňové lopty ��� Vypĺznuté opice ��� Tekvicové polená
��� Smradľavé ponožky ��� Anonymné klobúky ��� Chlpatí voldemorti

...a na záver ako decká kopala múza (výber z bohatej studnice twistovskej kroniky)

20



��� TwistLamohlavy...
��� Tajnička

��� Dva rovnaké twisťáky – hľadaj 5 rozdielov

��� V Osemsmerovke sú ukryté
štyri slová. Vypíš ich názvy.

B O N K J V K
V R Í N Á N D
K E Č I K H F
B P N H O J W
V M A A T M B
A H R H E N Z
L E K Y C I B

Člen rodiny

Ako sa volá Britský princ?

Mesto v Trenčianskom kraji

Vybrané slovo po B

Druhé najstaršie mesto Slovenska slovenský Rím

V chemických tabuľkách má značku Pb

Čistiaci prostriedok

Najznámejší prehliadač

21
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Twisť ákTwisť ák5

55
Grandus budovus de Oliwus



Ak chceš, vymysli aj ty krátky príbeh na ľubovoľné písmeno z abecedy,
min. počet 25 slov (podľa vzoru na str. 20)

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

��� Zapoj sa do súťaže a vyhraj
Vylúšti twistlamohlavy zo str. 21, napíš krátky vtipný príbeh s rovnakým
začiatočným písmenom, vystrihni túto stranu a pošli na adresu:
CK Twistovo s. r. o
P. O. BOX 38
821 01 Bratislava

Každý mesiac sa dostaneš do losovania o darčeky od CK Twistovo.

Meno a priezvisko ...............................................................................................................

Adresa ...............................................................................................................

Email ...............................................................................................................

Tel.číslo ...............................................................................................................
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��� Twistovo – cestovka pre deti
Máme :
��� 12 ročné skúsenosti
��� licenciu na prevádzkovanie CK
��� poistenie proti úpadku CK 
��� areál s množstvom ihrísk, kvalitný program plný smiechu
��� rozumnú cenu
��� domácu, chutnú a zdravú stravu.. aj s výbornými domácimi buchtičkami..
Neleníme a pracujeme na tom, aby sme boli ešte lepší – pre vás!

Priamo v lese, uprostred Strážovských vrchov, v časti nazývanej „Perla Považia“
sa nachádza Zelená Oliwa – to je to správne miesto pre vaše deti!

Vlado Voštinár
čo to celé vymyslel a založil

Klaudia Voštinárová
čo to celé riadi a vylepšuje

Karin Mokošová
čo pomáha tej, čo to riadi

Čo
bolo bolo,

teraz skúsme nájsť
To podstatné,

to čo je v nás...
(Elán)

a samozrejme tí, čo
to dostávajú do varu smiechu a

zábavy – Kaja • Naty • Mimo • Klembi • Janči
Ivka H. • Katka H. • Dominika M. • Maťo R. • Andy •

Tomino R. • Kubo-Šuna • Maču • Miška B. • Maťo B. • Janka P.
Maťa R. • Mirka • Pipo • Peťa • Maťa Z. • Maťa T. • Foxo

Lacino • Aďa • Ľubka • Klingáč • Krasoň
Marek V. • Miška K. • Luky • Majka S. • Betka

Iva P. • Hugo • Jožo • Viky • Marek • Tomino J.
Slávo • Janka C. • Kika J. • Čiffo • Nika G. •

Ivka N. • Jojo • Mery • Šimon • Evička • Nika P.
Veva • Majka S. • Soňa • Kubo K. • Ivica • Kika K.
Jerry • Paťo • Baška • Domča K. • Katka D. • Katka B.

...my
všetci, vám

ďakujeme za
dôveru!
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Naši
partneri

Skupina
Downhill

Nástupová

Downhill, text 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 nedávaju 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 Vlado Voštinár, hudba Peter Kučera

Alala každý vie
alala v Twistove 
alala že je fajn 

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

CK Twistovo s.r.o.,
www.twistovo.sk,

twistovo@twistovo.sk,
0908 408 408
02/20743377

Obsah: Klaudia Voštinárová
Grafika: Juraj Zvalo

Spolupracovala: Karin Zvalová


