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      Milí sousedi, lesní víly, divo
hejkalové, bazilišc
na již 3. přílucký 

Vaše účast na shromáždění, jako zvlášt

Vezměte si řádně promazané a naolejované košt
typizovaný dopravní prost

Nezapomeňte na osv

Vzhledem k předpokládanému létání v hejnech je nutné, abyste se dostavili s 
poloprázdnou nádrží, ve st

Pohonné látky mohou být v pr

� Sraz v 17:30 hodin v parku 

kontrole a prohlídce společ

� Po přistání a zaparkování vznášedel

účastníků, opékání ještěrek, žab, vu

� Samoobslužné aktivity pro d

trapičů a podobné havěti odpovídají jejich rodi

� Slavnostní tanec místních č

dobrovolné kulturní vystoupení)

� Veselice - zábava, tanec a vyhlášení nejzajímav

� Na děti čekají malé dárečky

           Srdečně zve  místní klub senior
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ní, jako zvláště originálního exempláře, je velmi žádaná

 promazané a naolejované koště s odrazovými skly, p
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Pohonné látky mohou být v průběhu letu doplňovány.
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Letíme za každého počasí. 
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„ Letu zdar!“ 

POZVÁNKA NA 3. P ŘÍLUCKÝ SLET 
ČARODĚJEK A ČARODĚ

30. DUBNA 2015 

ějky a čarodějové, 
váni                                                   

který se koná: 

e, je velmi žádaná! 

 s odrazovými skly, případně jiný 

). 

edpokládanému létání v hejnech je nutné, abyste se dostavili s 

ovány. 

a nezbytné technické 

řístav. 

ebatování a skučení všech 

říšerek, rodinných 

 (uvítáme jakékoliv další 

ů. 

íluckých čarodějek. 

CKÝ SLET 
ARODĚJŮ 


