
Ku příležitosti svých 37tých narozenin se Vás dovoluji pozvat na ….

 Fantomasův 3.slet  Fantomasův 3.slet 
FČELY, PUNK - VZ, TIBET, SUBMARINE

O co jde:

 Po  delším  uvažovaní  a  na  základě  jednoho  pondětu  od  Vás,  jsem  se  přeci  jen  rozhodl 
zorganizovat  další  Fantomasův  slet.  Tentokráte  ovšem  v  menším  měřítku  než  minule,  ale 
přesto v podobném duchu. Bude se jednat o několikadenní společensko-zábavnou akci, která 
posílí  Vaši mysl  a  zneškodní  případné neduhy a  chmury.  Můžete soutěžit  (lodněponorková, 
bludiště,žihadla,Tukanova  střelnice),  přemýšlet  nad  záhadou  Fantomasovi 
inteligence (témata tradiční VZ, Fantomas, ale i nově TIBET, fčely),  přítomen 

bude dokonce i slavný John Debil se svou pivní basou... Navíc budete moct i tančit ve víru libé 
hudby různých žánrů a stylů (pogem počínaje a pogem konče …) + hraní na přání až do rána . 
K jídlu napečeme masíčko a další libé pokrmy budou, k pití  bude samozřejmý uvítací  slavný 
peprmintový  burbon  a  další  převratně  dobré  nápoje,  které  nám  John  Debil  se  vší  láskou 
namíchá a připraví  …  Vše bude prokládáno  exkursemi  do včelína,  přednáškou o  Fantomasově výpravě do 
Tibetu,  značením trubců,  náhodným sportem všerozličným,  předčítáním  Haubertových  veršů ,  filmovou  a 
hudební produkcí, odpočinkem, podřimováním a dalšími doposud nevídanými zážitky a atrakcemi … 

!!! PROSTĚ NEVÁHEJTE A PŘIJEĎTE !!! 

Kdo tam bude:
Fantomas, Traktor ZETOR, John Debil, citroen DS , trubec Vilík , pivní basa a 
jejich kamarádi … To znamená i TY a koho vezmeš s sebou je na Tobě, děti (MŠ 
bude v provozu po celou dobu akce) , manželky, přítelkyně, přátelé, milenci a 
milenky vítáni ! Pouze prosím doplnit počet a čas příjezdu. 

Kde, že to bude:

Nejlépe dorazit k Fantomasově hradu, tam nechat drožky a věci a po modré dorazit pěšky do Fantomasova.



Fantomasovo Loc GPS: 50°26'11.39"N,15°8'6.93"E – Dolní Bousov – v rozlehlých budovách ranče za 
rybníkem  a  jeho  okolí  …  Ubytování  v přilehlém  Fantomasově  stanovém  městečku  či  jeho  blízkém 
podrybníkovitém hradu (omezený počet lůžek, stylem kdo dřív … ).



Kdy to bude:    26.-28. června (Pá,So,Ne…) 2009   – kdy se dostavíš, ale hlavně jak dlouho vydržíš, je jen na 
Tobě viz. předpokládaný  harmonogram. Detailní program spolu s instrukcemi k cestě, soutěžím atd…  bude 
ještě detailně upřesněn po Tvém závazném přihlášení …
 
Časový harmonogram  – rozpis dní a akcí:
Pátek 26.června 2009 – rozjezd
16.30 příjezd, prezentace a rozlosování 
po té začátek soutěží
konec soutěží 
vyhlášení vítězů a předávání HODNOTNÝCH cen
volná zábava – diskotéka především ve stylu Československé diskotéky + na přání
konec do ztracena … 
Sobota  27.června 2008 – Fantomas Open Day
probuzení, kontrola a znovuobnovení stavu – lépe přijet už v pátek či co nejdříve !
13.00 Přednáška Fantomas & TIBET, včelí exkurze, volná zábava, průběžné přijímání 
hostů a nabírání sil na další odpoledne a večer
15-16.00 prezentace a rozlosování
po té začátek soutěží
konec soutěží 
vyhlášení vítězů a předávání HODNOTNÝCH  cen
vyhlášení dvojitých vítězů (přeživších z minulého dne) – cena cen tzv. 
FANTOMASOVA CENA !
volná zábava – punkotéka  především ve stylu Punk not dead + na přání
konec do ztracena … 
Neděle 28.června 2009 – Fantomas recovery day
probuzení …. přechod do recovery či safe mode …
dojídání a dopití co zbylo ;-) … kdo co zvládne …
Co koho napadne + úklid …

Omluvenky či náhradní termíny Omluvenky či náhradní termíny     neexistují !!!! Bez vyjímek !!! Bude to prostě SUPER !!!neexistují !!!! Bez vyjímek !!! Bude to prostě SUPER !!!    
Pro některé, pouze dovětek, že se … nejedná se o akci podporující alkoholismus, násilí či jiné neřesti … bude 
se podávat RC kola,voda, pivo léčivé Plzeň Urquell, medovina a jiné „slabší“ nápoje a 
hlavně se bude soutěžit, slavit, tančit, klábosit a zábavovat … Jo a vybranní jedinci 
mohou dostat ZDARMA žihadlo … včely se už Těší !

Váš FANTOMAS

Prosím o závaznou přihlášku co nejdříve s     uvedením následujících informací :  

přijedu + x-osob (klidně pozvi i své přátelé ať Nás je víc !)
na dny PÁ/SO/NE… požaduji ubytování (mám stan, spím venku, vyžaduji postýlku v hradu … ) Máš možnost 
chtít jednu píseň při diskotéce, proto uveď svou nejoblíbenější píseň či kapelu a bude Ti vyhověno ! Další 
připomínky a poznámky …

TOHLE VŠECHNO POSÍLEJ BUĎ NA -> tomas.barton@tpc.cz … nebo volej na …. +420-777-172451 … 
a hlavně hned a nepřemýšlej, jestli jsi to dočetl až sem je jasný, že nebudeš chybět !

Jede se za každého počasí ! Stany a přístřešky připraveny !


	 Fantomasův 3.slet 

