Milí demografičtí přátelé, kamarádi,
Studentský demografický klub a Mladí demografové pro Vás připravili a srdečně Vás zvou na VÁNOČNÍ VEČÍREK,
který se bude konat 14. PROSINCE OD 19:00 V UČEBNĚ LEVÁ RÝSOVNA. Je to až ve třetím patře nebudu to tam mít
s dárečky daleko… 
Součástí večírku bude kromě tradiční hostiny i bohatý zábavný program jehož součástí bude například i tombola
vánočních dárků založená na principu "kdo chce něco od Ježíška dostat, musí i něco přinést", takže neváhejte a vezměte
nějaký dáreček. Já se dárečků ujmu a rozdám hodným a milým účastníkům večírku.
Dlouho jsem uvažoval nad tím, jak výše zmíněnou hostinu zajistit a hlavně jak zajistit její dostatečnost a různorodost, pak
mne napadlo řešení vskutku šalamounské: každý, kdo se chce večírku zúčastnit (a já doufám, že Vás bude hodně, protože
demografie je můj oblíbený obor…), donese nějaké dobroty jako vstupenku . Přičemž, aby se Vám (já nic moc nesním)
nesešla například spousta cukroví (jistě Vás nemusím poučovat o nepříjemnostech diabetu) a nic jiného (kdy by naopak
hrozila např. dehydratace), navrhuji Vaše kulinářské (ev. nakupovací) aktivity trochu koordinovat. Pokud se tedy chcete
zúčastnit (což doporučuji ), napište potvrzovací mail (který zároveň slouží jako přihláška na večírek), který bude
obsahovat, co s sebou přinesete, například z těchto kategorií:
-slané pohoštění (koláče, řízky, nevím co…)
-sladké pohoštění (cukrovíčko, buchty, koláče…)
-ovoce + zelenina (je to zdravé )
-zob (chipsy, oříšky,...)
-jiné (aby to nespadlo do kolonky „slané“ nebo „sladké“, napadají mne kyselé okurky nebo wasabi…volte ale raději takové
poživatiny, které se skutečně spotřebují… …jinak si to sníte sami)
Do téhož emailu také prosím zmiňte, zda a případně jaké pití s sebou přinesete. Tento email neposílejte na mou adresu
(jsem trochu staromódní, nemám mail…), ale na mou milou asistentku pro tento rok (gabi.mysakova@gmail.com).
Prosím, pokuste se ozvat do 11. prosince.
Těším se, že vás všechny uvidím (Vy mě možná ne, ale vážně budu s Vámi )

Váš Ježíšek

