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PŘIHLÁŠKA NA PROHORY

Jméno: ............................................................. Příjmení: ................................................................................................

Adresa domů (celá): ........................................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................. Mobil: ................................................................................

Věk: ............................... Datum narození: ........................................................ Studuješ? ......................................

Z administrativních důvodů je tato akce soukromou dovolenou každého z nás. To znamená, že 

v  plném rozsahu zodpovídáš za své chování i  se všemi důsledky. Jsou to hory, proto je třeba, 

abychom věděli o každém tvém pohybu venku. Pokud ti není 18 let a víc, na horách (sjezdovky 

a tak) se pohybuješ pouze v doprovodu dospělého člověka. Tyran family na tento týden nahradí 

tvou family.

............................................................

Tvůj podpis:

Pro mladší 18 zim žádáme autogram rodiče:

PRO ZKVALITNĚNÍ POBYTU JEŠTĚ PÁR OTÁZEK:

Přijal(a) jsi Ježíše jako svého osobního Pána a Spasitele? jo-ne

Chodíš ještě s někým krom Ježíše? jo-ne

Vědí to lidi jako pastor, rodiče… jo-ne

Pokud jo, pojede s námi? jo-ne

Pokud jo, napiš jméno, abysme vás od sebe nehonili  : 

Jestli se s  někým sčuchneš až na horách, prosím tě, nechte si vzplanutí citů až bude po nich. 

Nechceme procházky a jiné soukromničení bez třetí osoby u lidí, kteří spolu „chodí“ jen několik 

hodin. Pokud s někým chodíš a tady to zapřeš, bereme to tak, že nikoho nemáš. Jestli ještě nejste 

manželé, chtěli bychom, abyste se jako manželé nechovali. Jestli nechápeš, tak mi zavolej, já ti to 

vysvětlim. Pokud s někým chodíte, prosíme vás, chovejte se střízlivě vůči sobě i okolí. Na horách 

nejste jenom jeden pro druhého, ale i pro dalších cca 30 lidí. Nenuťe okolí odvracet zrak, když 

někde budete spolu, aby se mladí necítili trapně. Když půjdete k miláčkovi na návštěvu, vždy si 

prosím nechte otevřené dveře, aby nevznikaly zbytečné dohady, co se za nimi děje. Jestli to není 

to, co chcete, jeďte raději někam sami.

Máš triko X-teamu? jo-ne

Jestli ho nemáš, chceš ho? jo-ne

Budeš chodit na rozcvičky? jo-ne

Máš nějaké zdravotní problémy, které by mohly zkomplikovat pobyt na horách tobě nebo nám? 

(pokud si nejsi jistý, tak nám zavolej) jo-ne

Pokud jo, tak jaké (bereš léky?) : .................................................................................................................................

Máš na něco alergii? jo-ne

Pokud jo, tak na co : ........................................................................................................................................................

Ahoj, chceme tě pozvat na další x-team zimní akci s tajným názvem

OPERACE PROHORY 2017
Neboj se, když název akce začíná PRO-, není určená jen profesionálům. 
Je jedno na čem jezdíš a jak, protože  tě to případně naučíme (pokud 
nejde o koloběžku :D ) a nebo to můžeš naučit ty nás. Hlavně si tady 
chceme užít co nejvíc s Bohem a s partou lidí, který se na tebe těší. 
Možná si něco zahrajeme - jestli i venku nebo jen uvnitř, ještě uvidíme. 
Letošní zima slibuje dostatečné sněhové podmínky, proto je naděje, 
že venku postavíme iglum (je to vlastně nový, trochu hodnější glum 
od jabka). Vážně se není čeho obávat. 
Každopádně termín akce je od  21.1. do  28.1. 2017 ve  Svobodě nad 
Úpou, kde je opravdu svoboda do té doby, něž přijede Tyran se svou 
crew. Protože potom je tu ještě větší svoboda. Jestli chceš jet, tak 
přihlášku vyplň co nejdříve, protože jinak budeš spát venku s iglumem 
v iglú, takže se na sebe asi budete hodně lepit. Děkujeme za přečtení, 
těšíme se na tebe a užívej si s Bohem. 
P.S Hlavně si nezapomeň spacák, přezůvky a  plavky. Rozcvičky jsou 
tento rok ,,povinné“, aspoň Filda to tak tvrdí.

Praktické informace:
termín akce: 21.1. - 28.1. 2017 (od soboty do soboty). 
Příjezd na chatu od 15 hodin. Opuštění chaty do 11.hodiny.
kde: Svoboda nad Úpou, chata Muchomůrka č.p.10 (nad hotelem Prom)
jídlo: 1.den je ve TVÉ režii, další dny bude jedna teplá večeře denně + snídaně 
(pečivo a něco k tomu) + dorážky přes den k dispozici jako vždycky (na výrobě 
jídla a následného úklidu se budou podílet všichni, takže i ty).
co s  sebou: Bibli, spacák, polštářek, přezůvky, plavky a  věci, bez kterých se 
neobejdeš.
cena: 2.700,-Kč za celý pobyt. Pokud si to chceš zkrátit, tak za noc je to 385,-Kč.
placení: keš - z  ruky do  ruky na  místě, složenkou - Olga Hrubá, Pičín 41, 
262 25, převodem - 107-6080080297/0100, do poznámky napiš svoje jméno 
a příjmení.
veškeré info: Tyran Bůvol - 608  176  353, e-mail: bigbuvol@seznam.cz, nebo 
Bůvolina - 732 641 646, e-mail: buvolina@seznam.cz
Těšíme se na tebe!
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