
PROKOLA 2017
aneb návrat ke kořenům

Co vše s sebou??  

Pojízdné kolo- tvůj celotýdenní dopravní prostředek, helmu na hlavu, kvalitní 
pevnou obuv, spacák, stan, karimatku, karitaťku, teplé oblečení, plavky, 
Bibli, nějaké korunky, šátek na krk, větrovku a vše co uznáš za vhodné a co 
budeš schopný týden vozit na svých zádech.  

Cestu na Dobříš -1.7., ale i cestu z Dobříše 8.7. si každý organizuje sám. Je to 
již první dobrodružná „hra“ při této akci :-).   

Těšíme se na Tebe 

                                     Tvůj X Team pro Ježíše. 



Nazdar všichni kamarádi 
našeho letního xka. 
Nadešel čas uspořádat další 
akci, na které „potrápíš“ 
své tělíčko a možná  
i trošičku dušičku :-) 

Letos nás společně totiž čeká malinkatý návrat ke  kořenům xka….těšíš 
se?? My ano! Jak je z  nadpisu evidentní, pojedeme letos na  kola, která 
budou Tvým jediným, osobním dopravním prostředkem po  naší nádherné 
Šumavě. Sejdeme se na Dobříši č.p. 249, odkud všichni společně vyrazíme 
vstříc novým zážitkům směr Šumava-Kvilda. Jestli to máš blíž na  Kvildu, 
začni na  Kvildě. Odtud se každý dobrodruh bude pohybovat na  svém 
bicyklu :-) po Povltavské stezce směr České Budějovice. A aby to nebylo tak 
jednoduché, jak se může prozatím zdát, věz, že háček se objevuje právě teď. 
Každý z účastníků si poveze svou bagáž sám na svých bedrech. Záleží tedy 
jen na tobě, zda si povezeš jen životně důležité věci, anebo si s sebou zabalíš 
i čajový servis po babičce. 

Pokud budeš potřebovat spinkat, musíš si s sebou vzít spacák. Jestli nechceš 
chrupkat pod širákem za každého počasí, doporučuji si s sebou zabalit také 
stan. Bivakovat budeme po  campech, které potkáme cestou. Baštit budeš, 
buď co si ulovíš, nebo přivezeš a  poté uvaříš ve  svém ešusu -na  ohýnku 
(ohýnek vozit nemusíš, uděláme si jej :-)). 

V  campu většinou bývá možnost zakoupení drobného občerstvení, 
ovšem za  korunky… je to tedy v  režii každého samotného. Ale s  výbavou 
to nepřeháněj, ještě jednou opakuji: Každý si veze veškeré vybavení sám 
na svých zádech!! :-) Jo a sprchy v kempech se platí... 
Dočetl jsi to až sem??Nezavřel jsi přihlášku po prvním zděšení?? SUPER!! 

Termín celé akce je od 1.7.(sobota) do 8.7.(sobota) 2017 

Cena: 1350,-Kč (ubytování a doprava) = jídlo a zážitky každý sám.  



PŘIHLÁŠKA
J e  s u p e r,  ž e  d r ž í š  t e n h l e  p a p í r  v   r u c e  a   v ě ř í m  t o m u ,  ž e  s e  h o  c h y s t á š  v y p l n i t .

Toto je nutnost pro tvé přijetí:

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

Adresa domů (úplná): ..........................................................................................................................

EE-mil: ................................................................................................................................................

Mobil: ..................................................................................................................................................

Věk: .......................................... Datum narození: ...............................................................................

Z administrativních důvodů je tato akce soukromou dovolenou každého z nás. To znamená, že 
v plném rozsahu zodpovídáte za své chování i se všemi důsledky. Každá aktivita je plně dobrovolná 
a nikdo z nás tě nebude k ničemu nutit (i když bysme hrozně rádi – protyrani a spol.) - to ty musíš znát 
své schopnosti! Nikdy nedej výkon před bezpečí. Podpisem stvrdíš, že po dobu akce budeš respektovat 
autoritu realizačního týmu. Na oplátku ti slibujeme, že naši autoritu nezneužijeme k tomu, abychom 
tě ponížili, zneužili nebo využili, ale využijeme k tomu, aby sis to řádně užíl. 

Souhlas stvrzuji podpisem: ........................................................................

Pokud ti ještě není 18 jar, nech toto lejstro podepsat svého rodiče, aby věděl, do čeho jeho ratolest jede 
a že s tím souhlasí.

Rodičovský souhlas: ........................................................................

Toto jsou věci pro zvýšení tvého komfortu:

Přijal jsi Ježíše jako svého osobního Pána a Spasitele?  jo – ne

Chodíš s někým?  jo – ne

Vědí to lidi jako pastor, rodiče…  jo – ne

Pokud jo, pojede s námi?  jo – ne

Pokud jo, napiš jméno, abyste mohli být spolu v týmu: ………………….........................………………….

Pokud se s někým sčuchneš až na kempu, prosíme tě, nechte si vzplanutí citů až po kempu. 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.

Plavec, OPRAVDU!!?  jo – ne

Máš na něco alergii?  jo – ne

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

Máš nějaké zdravotní problémy?  jo – ne

Pokud jo, tak jaké : ………………………………………….......…………………………………………………….

Veškeré info :  Bůvol –     608 176 353   EE-mil: bigbuvol@seznam.cz
  Bůvolina – 732 641 646 EE-mil: buvolina@seznam.cz

Platit lze  - keš – z ručky do ručky
 - převodem – 107- 6080080297/0100
 jako variabilní symbol napiš datum narození (příklad: 1361978 – to jako 13.6.1978)
 - složenkou na Olga Hrubá, Pičín 41, 262 25

Přihláška je platná ve chvíli, kdy zaplatíš
celou výši pobytu.

TĚŠÍME SE NA TEBE!!


