
 
Český svaz čarodějnic, výkonný výbor, Ježibabská 7, Praha 8-Ďáblice 

Č.j.007296/C/95-BA 
 

V Praze dne 10.4.2004 
 

Pozvánka na slet 
 
 

Vážená kolegyně, 
 
jako každý rok, tak i letos se bude konat dne 30. dubna  
 

Velký slet čarodějnic s mezinárodní účastí 
 
Vzhledem k tomu, že jste jednou z nejkvalitnějších zástupkyň rodu Homo 

megeres obludus, zasíláme Vám pozvánku s dostatečným předstihem, 
neboť Vaše účast na Shromáždění, jako zvláště odporného exempláře, je 

velmi žádaná.  
Sraz je ve 20.00 hodin v prostoru Průhonic,  

přistávací plocha bude označena bílým pavoukem.  
Ve 20.30 hodin přiletí formace 

čarodějnic ze spřátelených zemí bývalého socialistického tábora. 
Účast elitních ježibab ze Západní Evropy a USA  

je sjednána.  
Po slavnostním přivítání roj čarodějnic vzlétne  

v sevřeném tvaru nad Prahu,  
kde třikrát zakrouží.  

Poté zamíří k Prčicím, kde ve 22.00 hod.  
proběhne volba Missis and Miss World čarodějnice. 

Váš zvláště odporný a smrdutý zjev,  
příšerná povaha i vystupování 

Vás jednoznačně řadí mezi horké favoritky s umístěním  
v první desítce. 

Jedná se o slavnostní a reprezentační příležitost a Vy, svým ukázněným 
vystupováním před zahraničními hosty, můžete přispět k urychlení 

našeho vstupu do Evropy.  
Vezměte si řádně Promazané a naolejované koště  

s odrazovými skly, dle zák. O čarodějnictví č.999/91Sb. 
Koště musí být nové a neometené.  

Mopy, smetáky a klekačky nejsou povoleny.  
Přímo ideální je koště od renomované firmy  

"Návnada, nástraha, past – Potkan a synové".  
Vzhledem k předpokládanému létání v hejnech je nutné, abyste se 

dostavila ve střízlivém stavu.  
Během letu (tedy i přesunu na místo sletu) 

je nutno dodržovat přepisy platné pro přepravu  
ve vnitrostátních linkách. 

Podle nových mezinárodních směrnic není již dovoleno děsit posádky 
letadel.  

Pojištění všech účastnic je zajištěno hromadnou pojistkou Odborového 
svazu čarodějnic č.12131313. 

 
S pozdravem Letu zdar! 
Vošatka Netopýrů, v.r. 
generální tajemnice 
výkonného výboru 

 



--------------zde odstřihnout(pokud možno nůžkama)-------------- 
 
 
 

Přihláška 
 
Vypište pokud možno hůlkovým písmem a odešlete po nejrychlejší sově na 
výše uvedenou adresu. 
 
Jméno a příjmení ..................................................... 
Přezdívka ............................................................ 
Datum narození............... 
Počet zubů....Počet očí.................Délka nosu.................... 
Rozchod v kolenou................. 
Výška............. Pas.............Prsa.............Boky.............. 
Umělé končetiny (název a počet)....................................... 
Naposledy koupána(přibližně století a důvod).......................... 
Počet sov, koček, pavouků, ještěrek, hadů, ropuch apod................ 
...................................................................... 
 
 
 
 
Vlastnoruční klikyhák........................ 


