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SOBOTA 22.ČERVNA 2013 od 13:00 - FANTOMASOVO



Ku příležitosti svých 41tých narozenin si Vás dovoluji pozvat na …. 

                ův  

      tinový slet  

 

O co jde: 
ANO ten vpravo na obrázku jsem opravdu já 

FANTOMAS a bude mi brzy již celých 41. Dlouze jsem 

přemýšlel, jestli v té zimě a dešti vůbec něco pořádat a 

zvažoval i zrušení předem nahlášené akce, ALE dnes se 

rozjasnilo a zasvítilo a tak věřím, že se to do příštího 

víkendu vysuší a vylepčí a tak Vás rád přivítám v mém 

letním sídle na oslavě svých narozenin, která posílí Vaši 

mysl a zneškodní případné neduhy a chmury. Nebojte, i 

když se stanete na chvilku mými otroky, půjde pouze o 

příjemné posezení ve Fantomasově Fčelí hospůdce, kde 

bude možno přemýšlet nad záhadou Fantomasovi 

existence…. Navíc budete moci i tančit ve víru libé hudby různých žánrů a stylů (pogem počínaje a pogem 

konče …) + hraní na přání až do rána. K jídlu snad taky něco bude (rohlíky koupím),  k pití bude samozřejmý 

uvítací slavný peprmintový burbon či medové tajemství  a další převratně dobré nápoje, které nám John Debil 

se vší láskou namíchá a připraví …  Vše bude prokládáno exkursemi do včelína, přednáškou o Fantomasově 

životě, značením trubců, náhodným sportem všerozličným, předčítáním Haubertových a jiných 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, sud Svijan i Plzně, náhradní pivní basa a 

jejich kamarádi … To znamená i TY a koho vezmeš s sebou je na Tobě, děti (areál je oplocen a vlaky kolem již 

nejezdí a tak se jim snad nic nestane), muže, ženy, přítelkyně, přátelé, milenci a milenky vítáni! Pouze prosím 

doplnit počet a čas příjezdu. 

  

Kde, že to bude: 



Nejlépe dorazit k Fantomasově HRADU, tam nechat na parkovišti 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 … ). Letošní deštivé počasí oFšem maličko 

komplikuje rozbahněností okolí vjezdy vozidel a patrně dojde i na lehčí podmočenost stanů atd… 

http://www.mapy.cz/s/41fT


 

Kdy to bude:   

 

Sobota 22. června 2013 –  od cca 13.00  průběžné přijímání 

hostů + volná zábava + pidi přednáška Fantomas & život + včelí 

exkurze, mezitím možná i nějaká ta soutěž, kánoistika, 

traktoristika či jiné sporty podle nálady a počtu účastníků …  

volná zábava – punkotéka  především ve stylu Punk not dead + 

na přání 

konec do ztracena …  

Neděle 23.června 2013 – Fantomas recovery day 
probuzení …. přechod do recovery či safe mode … 

dojídání a dopití co zbylo ;-) … kdo co zvládne … 

Co koho napadne + úklid … 

 

Pro některé, pouze dovětek, že se … nejedná se o akci podporující alkoholismus, násilí či jiné neřesti … bude 

se podávat voda, pivo Plzeňské a Svijanské, medovina, peprmintový burbón a jiné „slabší“ nápoje a hlavně se 

bude soutěžit, slavit, tančit, klábosit a zábavovat …  

 

 

 

           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 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! 

 

 

mailto:tomas.barton@tpc.cz

