prvý klub turistov diviaky, klub abstinentov nádej turčianske teplice
a obec čremošné
pozývajú na

2. ročník
NÁRODNÉ STRETNUTIE TURISTOV ABSTINENTOV
NA ČREMOŠNIANSKYCH LAZOCH
v sobotu 14.07.2012
PROGRAM:
10:00 hod.
10:15 hod.
11:15 hod.
11:17 hod.
11:18 hod.
11:30 hod.
11:45 hod.
13:00 hod.

Privítanie účastníkov pred Obecným úradom v Čremošnom
Výstup na Čremošnianske Lazy
Privítanie turistov abstinentov na Čremošnianskych Lazoch
Prednáška na tému: „Dobrá výhovorka je na nezaplatenie“
Spoločenský program, vystúpenie rockových súborov, Ťah chudobnej turistickej tomboly
Odovzdanie dekrétov o účasti na tomto bohumilom podujatí prítomným turistom abstinentom
Slávnostné ukončenie podujatia a návrat do Čremošného
„BAŠAVEL“ v miestnom pohostinstve

Zásadnou a zároveň JEDINOU PODMIENKOU PLNOHODNOTNEJ ÚČASTI na tomto podujatí je:

TURISTA NESMIE MAŤ „BRONTAVÝ NOS“, alebo inak, pozitívne povedané,
V PRIEBEHU KALENDÁRNEHO ROKA SMIE STROVIŤ MAXIMÁLNE „3“ (slovom tri)
(plné) ODMERKY ZNAČKOVÉHO DESTILÁTU.
Napriek rôznym kuvičím hlasom, že na Čremošnianske Lazy prídu len dvaja, (možno len jediný turista, aj to že bude
usporiadateľ – údajne to bude Jano?), ktorý bude zodpovedať kritériám účasti na tomto podujatí, našli sme odvahu
a pozývame všetkých turistov abstinentov na toto stretnutie. Stanete sa tak účastníkmi celosvetovej, už DRUHEJ
premiéry turistického podujatia tohto druhu. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť, ktorá sa môže zopakovať už
len pri prípadnej tretej premiére (ale to už bude vlastne repríza. Nenechajte nás usporiadateľov „v štichu“ a v hanbe –
veľmo, naozaj veľmo vás o to prosíme!!!!! Mnohí, takmer nikto nám neverí keď tvrdíme, že my, turisti, vysokohoráci, sme
jedna usporiadaná rodina, ktorá má neprekonateľný (teda, takmer) odpor k alkoholu a podobným svinstvám. Je možné,
že na Čremošnianskych Lazoch utvoríme svetový rekord (samozrejme, s menovitým zápisom do Guinesovej knihy
rekordov???) v počte abstinentov na meter štvorcový – no uznajte, môžete tam chýbať!!! Na tomto turistickom podujatí
prisľúbili účasť predstavitelia popredných liehovarov zo Slovenska aj z bratskej Českej republiky. Nebudú (možno) chýbať
ani zástupcovia prislúchajúcich „bohumilých“ zariadení, napríklad z Pezinka, Prednej hory aj iných známych to lokalít.
Toto podujatie sa uskutoční za každého počasia (aj keby fúriky padali!) a turisti sa ho zúčastnia na vlastné riziko!!!!
Usporiadatelia sa tešia na stretnutie s vami, priatelia
UPOZORNENIE: Tieto propozície si, prosím, veľmi pozorne prečítajte, nevynechajte ani časť s miniatúrnym písmom – tam bývajú zvyčajne uvedené najdôležitejšie
informácie. Prosíme o správne pochopenie tejto udalosti. Alkoholizmus je veľmi vážna, problematická záležitosť tejto spoločnosti a tejto doby. Zámerom
usporiadateľov je napomôcť pri riešení tohto vypuklého problému a to aj formou recesie a humoru. Toto podujatie sme zaradili do kategórie „turisticko-recesistickénáučné“, s prízvukom na prevenciu a spoločenské správanie. Toto turistické podujatie je prioritne určené príslušníkom našej turistickej komunity, ktorí majú zmysel pre
humor a recesiu, alias, ktorým nerobí problém utiahnuť si zo seba samého. Radi však medzi sebou privítame aj širokú turistickú verejnosť, ktorá svojou účasťou, my
tomu pevne veríme, podporí strastiplnú snahu o riešení tohto problému. Týmto konštatovaním chcú usporiadatelia povedať, že puritáni, zachmúrenci a neprispôsobivý
občania (s výnimkou bezdomovcov, pravda) budú z nášho kolektívu hrubo vykázaní!!! To len aby bolo jasno!!!

www.turistikadiviaky.sk

