OPEN POVAŽSKÉ PODHRADIE
vyhlasuje nešťastný zemepán

... a čo zme v praľese??
nie?
tak nehádžte hrach na
stenu a príďte bojovať s
Alzheimerom na:

už po 19. krát v Aničkinej drevenici
(REKREAČ STREDISKU PRIEDHORIE)
z poverenia Liptovskej stolice v dňoch

02.09.2016 až 04.09.2016
OSOBY a OBSADENIE

Jurko Jánošík z Terchovej

Ing. Peter Bielik - Pribinova 970/24, 017 01 Považská Bystrica
042-4327310, 0905 750 098 bielikp@px.psg.sk
zbojník Uhorčík, prestúpivší
Ing. Peter Mego - mego@px.psg.sk
zbojník Ilčík, hrachoodolný
Ing. Ferdinand Žernovič - 0905-642580, inel@inel.sk

PRICVÁLANIE
DRESS CODE
13.00 až 14.59
koňa si môžete nechať na dvore, recidivista J.J. ho zaiste postráži
DOPĹŇANIE ENERGIE
váš mešec odľahčíme
o 56 Zlatých Éčiek
a zato sa môžete aj vyspať v stoličnom väzení na cele s pričňou.

euríkov

DISCIPLÍNY

zlatých

alebo pokuta 5

PRÍNOS

hlavná: stoličný (župný) šach (preukázaný liečebný účinok proti Alzheimerovi), stačí 2x1 hod. a získate 8 neurónov
vedľajšie: hod hrachom na cieľ (bez liečebného účinku)
hod hrachom pod nohy (stolové, stoličné a jánošíkove)
hákovanie (údeného rebra)
hľadanie jánošíkovho pokladu (všimnite si, že všetky disciplíny začínajú na "h")

ODMENY
odmeny nebudú, pretože recidivista J.J. všetko ukradol a prepil. Ale zato máme pripravenú veľmi peknú konštrukciu
s pódiom, kladkou, lanom a hákom, to je pre tých, ktorí skončia vo svojich kategóriách na posledných miestach.
nešťastný zemepán stanovil:
ötok - 13 - 14.59
2.4.
15 - 19.30
19. 49
majd
hatok - 07 - 08.00
3.4.
08 - 12.29
12.31
13.30 - 17.29
18.00
majd
furt majd
hétok - 07 - 08.00
4.4.
08. - 12.29
12.31
13.30 - 15.30
15.31

čerpanie z vašich mešcov
úvodná fáza boja družiny J.J. s pandúrmi zemepána
žranica
zbratanie recidivistov s predstaviteľmi stolice, pitie
vytrávení bojovníci dojedia zvyšky z večera
pokus rozhodnúť boj J.J. versus zemepán
čo ste si upiekli, to si zjeme
bitka prešla do zákopovej vojny, nikomu sa už nechce
naberieme energiu, družina J.J. podáva halušky
keď treba piť, všetci zrazu pookriali
hľadá sa poklad J.J., kam ho ten smrad zakopal?
opäť ráno, jesť sa už nikomu nechce
zasa sa biť? Načo je to dobré?
jeme len zo zotrvačnosti
posledný útok, poslední mŕtvi
šibenica je už hotová, budú "odmeny"

zápočet do ØDE rapid

PRÍKLAD VZOROVÉHO HĽADANIA POKLADU

tu je možno poklad ale asi nie

Z výpovede recidivistu menom J.J.
pred stoličným súdom Liptova:
"Keď som šiel zo šachu
pandúri zo strachu
pred mojím opaskom
hodili mi hrachu
spadol som.
Poklad by ste chceli?
Nie polku, lež celý?
Urobím vám
cez rozpočet škrt,
z pokladu vám nedám
ani prt.
Šak ste vy šikovní,
šachisti,
hľadajte v záhumní,
v tráve i v lístí.

zdrapiac poklad, upaľuj s vetrom o závod

49° 00' 05.08" szš
18° 29' 08.71" vzd

na neúspešných čaká doma
odmena

na toto som skoro zabudol

