Klub KOLAPS vás zve již na 10. vědeckou lemuresologickou akci na téma

POco HAlucinace Deformace KAterze
Zkráceně

Pohádka 2006
tedy něco jako:
Malá porucha vnímání změny podoby duševní očisty v literárním díle
Pamětníci ví, že klubu Kolaps je vlastní výzkum na poli a lukách tajemna a nadpřirozena.
Nejinak tomu bude i letos, kdy své vědecké úsilí zaměříme na bádání v pohádkách a ve všem co
k nim náleží. Probádáme bubáky a strašidla, pohádkovou krásu a pohádkové bohatství, kraje kde
(údajně) vítězí dobro nad zlem, nadpřirozená kouzla a čáry, i tvůrce a sepisovatele těchto literárních
pohádkových pokladů.
Jsi-li dost odvážný, umíš se vrátit do pohádkových časů, a hlavně máš-li chuť se s námi vypravit do
pohádky, pozorně prostuduj následující informace a postupuj podle nich.
Za klub KOLAPS Vás zvou emeritní poradové
J. A. S. Water Closet, I. Van Kyeff, E. Kennybow, P. O. Libtesi, M. C. Cowrall
Termín expedice:
Odjezd:

12.–14. 5. 2006
pátek 12. května 2006 z „Masaryčky“.
Sraz je na pozici 50° 5' 15.8" N, 14° 25' 58.71" E (před informační tabulí) odpoledne v šest hodin a šest minut.
Návrat:
Tamtéž v neděli 14. 5. 2006 snad, asi, možná v 17.38 hodin, nedojde-li ke zdržení ze strany ČD a dalších strašidel.
Poznávací znamení: Víme o vás, že jste pěkná čísla. A tak pro přehled budete mít na čele samolepku velkou
min. 25x25 mm, s dobře čitelným číslem rovnajícímu se počtu týdnů, co jste na světě.
Ubytování:
Loc: 50° 33' 13.72" N, 14° 9' 26.37" E základna Mentaurov (www.mentaurov.info),
spaní ve vlastních spacácích po jednom. Papuče či jiné přezutí s sebou!
Stravování:
Buď v pohádkové krčmě „U Hladů“, nebo vlastní. Společný bude pouze „grogg“,
možnost vaření v kuchyňce po oddílech.
S sebou:
Plecháček a misku generála Ešusa, šátek, jídlo, trochu krupice, mouky a mléko na
kouzelné hry, baterku, TOpapír, zápalky, „liháček“ či „plyňáček“, pršiplášť, provázek
a uzlovačku, spací váček, šátek či dva, zavírací špendlík, písadlo a blok, může se
hodit nočník, Hygošcajky, láhev na vodu s vodou, členové Kolapsu legitimaci
a zájemci o členství svoji ošklivou podobenku 3x3 cm, dále samozřejmě vše na
vícedenní výpravu a nezapomeňte na poznávací znamení.
Doporučená literatura: Erben: Zlatovláska, Horák: České pohádky, Andersen: Flétnové hodiny, Němcová:
Pohádky, Werich: Fimfárum, Drda: České pohádky, Sbírka zákonů České republiky.
Dále:
Počet míst je omezený stejně jako účastníci! Vyplněné přihlášky odevzdejte s obolosem 250,– Kč osobně emeritním poradům, či po dohodě vedoucím na schůzce,
nejpozději do 20. výročí havarie jaderné elektrárny v Černobylu. Infolinky
603 400 736, 603 721 200.
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Závazná přihláška na akci KOLAPSu „POHÁDKA 2006“

Já……………………………………………………...….

(

Též zvaný(á)………………...............……………………..

Sídlem…………………………………………………...
narozen(á) ...………………………................……………
Se závazně přihlašuji na vědeckou expedici POHÁDKA 2006 a skládám za sebe částku 250,– Kč.
Podpis účastníka ……………………………......……

podpis zák. zástupce……………………………….....…..

Potvrzení o zaplacení 250,– Kč na „POHÁDKA 2006“

......………………………….. podpis příjemce

