Ústřední výbor svazu čarodějnic, Praha -Ďáblice
Věc: POZVÁNKA

Krásná příšero,
vzhledem k velkému počtu účastnic na loňském sletu místních i přespolních
exemplářů se svaz čarodějnic rozhodl opakovat tuto akci i letos.

VELKÝ

SLET ČARODĚJNIC

se uskuteční 30. dubna 2009.
Shromáždění se uskuteční na hřišti TJ Sokol Prostřední Bečva střed v 18.00 hodin.
Po minulém setkání se v našich řadách objevilo několik čarodějnic, které se na slet nedostavily
z důvodu malé informovanosti. Jejich námitky a protesty byly vyslyšeny a proto opět i letos dojde
k volbě

MISS ČAROD
ARODĚJNICE
AROD JNICE
Dle přísně utajovaných a střežených, pod hrozbou prokletí prováděných průzkumů, bylo zjištěno,
že jste jeden z nejlepších exemplářů a máte naději na zdolání všech zadaných úkolů a překážek při
volbě. Přestože nevíme, zda patříte i Vy k těm ubrblaným a protestujícím jedincům, zveme Vás
srdečně na letošní slet. Vaše účast na tomto shromáždění nutná. Váš vzhled a Vaše vystupování
Vám již předem zajišťuje jednu z nejvyšších příček.
Podmínky a pravidla účasti v soutěži se nemění. Během soutěže je přísně zakázáno používat
jakékoli zaklínadla a kouzla!!!
Žádáme Vás, aby jste si vzala pokud možno nové, neometené a reprezentující koště. Vzhledem
k tomu, že se bude létat ve větších hejnech, je nutné, aby jste se dostavila absolutně střízlivá a
během letu dodržovala bezpodmínečně letové předpisy. Moderní dopravní prostředky jako mopy,
vysavače, turbokošťata a další, jsou zakázané s ohledem k účasti starších, ba zastaralých a
prehistorických košťat, pometel a smetáků. Před sletem doporučujeme znovu prostudovat vyhlášku
č. 13/1616 Sb., o Bezpečnosti letu na koštěti a jiných zařízeních. Pro přesnou evidenci se dostavte
se všemi potřebnými doklady.
Sraz před volbou MISS bude v 17.00 – 17.30 hodin v Základní škole. V letošním ročníku bylo
upuštěno od doohyzďování jednotlivých čarodějnic. Bylo zjištěno, že každá soutěžící byla
dostatečné odporná a další úprava zevnějšku by mohla vyvolat nepatřičnou konkurenci mezi
účastnicemi. Před začátkem soutěží se celé hejno žadatelek o titul odbelhá za zvuků čarodějných
tónů na taneční rejdoviště na hřiště ve středu obce.
Na závěr soutěže se bude konat VELKÝ TANEČNÍ REJ.
Občerstvení včetně uzených netopýřích křidýlek, myších smažených ocásků, koktejlů z žabích
chlupů a nožiček, guláše z nakládaných muchomůrek a další vyhlášené pochoutky zajištěno.
Srdečně zve SVAZ Dobrovolných čarodějnic pod záštitou obecního úřadu, SDH a dalších
místních složek.
------------------------------------------------------ ZDE ODSTŘIHNĚTE ------------------------------------PŘIHLÁŠKA do soutěže MISS ČARODĚJNICE
Jméno ………………………………….. Přezdívka …………………………………………………..
Věk …………….. Bydliště …………………………………………. Výška ………………………….
Váha ……………………………… Míry: prsa ………… pas…………. boky………… nos…………
Počet zubů …………………….

Umělé končetiny ANO – NE,

Čarodějnické zvíře ……………………Typ koštěte:……………….

Hrb ANO – NE
……….………………………..
čitelný podpis vlastní krví

