
ŽENY, PANÍ, DĚVČATA 
NASTARTUJTE KOŠŤATA !!!!!    
 
Konec dubna už se blíží. Začíná Vám loupat v kříži? 
To znamení je jednoznačné, že  
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už brzy začne!!! 
 

   Dostavte se 30. dubna 2010 na REJDOVIŠTĚ TJ Sokol Prostřední Bečva (Tajemné 
Ježibabí Sdružení odpudivých kouzelnických osobností a lektvarovařičů). Vše zahájíme 
slavnostním čarodějným skučením v Základní škole v 18.00 hodin a přeletíme na Rejdoviště. 
 

   Jako každoročně i v tomto roce jsme bedlivě prozkoumaly veškeré vaše kádrové materiály, 
provedly pečlivý průzkum ve vašem okolí i u rodiny. Dospěly jsme k názoru, že jste bytostí zcela 
záporného charakteru a pocházíte z exemplářů ženského původu (čarodějnice, ježibaby, strygy, 
bosorky, baby Jagy, jezinky, bezinky, divoženky, vodní žínky, bludičky, meluzíny, domovnice, 
ranice, dopolednice, polednice, odpolednice, večernice, nočnice, půlnočnice, Bílé paní a další 
početné   –ice). Jako takové máte  100% předpoklady umístit se na nejvyšší  „šibeniční“ příčce  

soutěže o titul   MISS MISS MISS MISS ČARODARODARODARODĚJNICE.JNICE.JNICE.JNICE. 
   Letošní ročník bude probíhat ve velkém zastoupení čarodějnic ze spřátelených zemí bývalého 
socialistického tábora, účast přislíbily i megery ze Západní Evropy a USA.  Budeme mít čest 
přivítat vzácného hosta až z dalekého Franknštajnova.  
   Podmínky a pravidla účasti v soutěži se nemění. Během soutěže je přísně zakázáno používat 
jakékoli zaklínadla a kouzla!!!     
   Považujeme za bezpředmětné vás upozornit na, to že konkurence bude velmi vysoká a je tedy 
nezbytně nutné „důstojně“ reprezentovat naši zemi. Vzhledem k účasti zástupkyň z cizích zemí je 
důležité dodržování bezpečnosti, aby nedošlo k mezinárodnímu konfliktu!  Proto je na letošním 
ročníku povolen minimální obsah mandragory v krvi 0,898 promile.  Nejvyšší povolená 
rychlost letu 70 m.n.k./s (mávnutí netopýřích křídel za sekundu),  maximální výška letu 3276 h.o. 
(hadích ocásků) a maximální hlučnost letu 13 k.m. (kočičích mňouknutí). 

Program:  - Slavnostní zahájení 
        - Skučení čestných hostů 
        - Prověřování kondice jednotlivých exemplářů 
        - Volba Miss čarodějnice  

          (posuzovat bude laická i „odporná“  porota) 
        - Zapálení vatry  a VELKÝ  TANE ČNÍ  REJ 
     
   Pravá a nefalšovaná čarodějnice je v dešti nerozpustná. Přesto bude celé 
prostranství zabezpečeno proti případnému navlhnutí, aby nedošlo    
k trapnému odhalení falešných uchazeček o čestný titul MISS čarodějnice.     
   Občerstvení včetně ropuchy nakyselo, oka z oběšence, tasemnice 
v těstíčku, ženského jazyka v jedovaté slině a slepého střeva s bradavicí 
zajištěno. Nápoje, jako studený pot s ledem, fuseklové thé s citrónem, 
zpěněná krev a jiné  budou taktéž  k dispozici. 
K  rejd ění a křepčení křivonohých kolegyň bude vyluzovat čarodějné 

zvuky  DJ  DARIO SNIPE.  
 

   Přejeme Vám hodně zdaru a košťátka nových tvarů. Všechny v podroušeném stavu, zveme 
tímto na oslavu.  

Svaz  Dobrovolných čarodějnic pod záštitou  obecního úřadu. 


