Vážení rodiče,
jsme potěšeni, že posíláte své dítě na náš tábor, a zasíláme pár informací k odjezdu a příjezdu. S případným
dotazem se obracejte na mě, buď mailem anebo na tel. číslo 728 429 491. K odjezdu prosím dodejte ještě
lékařské potvrzení (je zasláno v hromadném mailu) a bezinfekčnost, která je na spodní straně tohoto papíru.
Máme velkou prosbu na rodiče, zvažte nutnost vybavení dětí elektronickými zařízeními. Vedení tábora za
takovéto věci neručí, v případě že považujete za nutnost zařízením dítě vybavit je tu možnost úschovy u nás.
Jde především o mobilní telefony, notebooky, tablety apod. Chatičky nejsou zařízené na používání většího
množství elektrických spotřebičů a v minulých letech pak okolí zásuvek vypadalo na jednotlivých chatičkách
jako menší elektrárny. Což ani z bezpečnostního hlediska není možné!!!!! Z tohoto důvodu majitel tábora
přistoupil k možnosti vypnutí přívodu elektrického proudu do zásuvek v místech ubytování dětí. Bude tedy
horší možnost mobily dobíjet. K účelu komunikace s dětmi, bude k dispozici erární telefon, jak je již několik
let běžné. Domníváme se, že nás většina z Vás dostatečně zná, a skutečně nechte své děti si užít léto, tak jak
jste měli možnost vy. Jak možná víte, máme rádi pohledy, jak vedoucí, tak děti. Adresu tábora naleznete na
webu, a tak se na ně všichni těšíme.
Odjezd: sobota 17. 8. 2019
sraz: 11:00
Odjezd: 11:30
Místo: Parkoviště u Makra, Černý most
Místo: Parkoviště u Makra, Černý most, plánek naleznete na www.paprsob.cz
Příjezd: Čtvrtek 29. 8. 2019
Příjezd: 15:30-16:00
Místo: Parkoviště u Makra, Černý most
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme.
S pozdravem
Jaromír Prouza a organizátoři PÁPRSOBu
Mail: jara.ob@centrum.cz WWW: www.paprob.cz
______________________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O BEZINFEKČNOSTI

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: ……………………………………………………………….
datum narození: ……………………… bytem: ………………………………………
změnu režimu. Dítě nejeví žádné známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.),
Okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních
dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

V ……………….... dne …… .8.2019

……………………………………….
podpis rodičů

PÁPRSOBÁK na scénu, no tak PÁPRSOBÁK! na scénu!
Tyhle ty mladý, pořád se někde flákaj a myslí si, kdo ví co. Takových jako je běžných herců už jsem zažil. Snědli všechnu
moudrost světa a o nás zkušenějších si myslí bůhví co. Bez zelenýho plátna ani ránu, každej musí mít svého maskéra, asistenta,
trenéra, guru, občerstvení ideálně bez cukru, éček, lepku a taky hlavně eko a bio. Taky pořád někde běhaj, asi v lese za zajícema,
nebo co.
A co pořád říkají o ostatních, třeba taková klapka… že prý ta holka jenom stojí a celý den si píše křídou po tabulce. To by prý
zvládlo děcko. No jo, ale správný Páprsobák, to je hvězda. Ta nám to prodá, že jo. Na tuhle hvězdičku jdou všichni do kina. Bez
té by film vůbec neexistoval. Kdyby aspoň jednou přišla, ta naše hvězdička, včas. Ale já přece počkám, vždyť jsem jenom režisér.
A přitom to ta Páprsobská hvězda ví měsíce dopředu. Jasně jsem to té agentce tenkrát říkal. Hlavně ať dorazí v 11 hodin
v sobotu 17.8.2019 na „Černák“, že nás tlačí čas a každá minuta je drahá!
Tak snad bude mít aspoň všechny rekvizity, když to mají v seznamu, že jo. Tak hlavně aby pak aspoň přišla v něčem slušném
na premiéru…
No tak PÁPRSOBÁCI! Kde jste, člověče!!!

ANO ANO…. Je tomu tak…. Letos nás čeká celotáborová hra na téma filmová studia….. Pokusíme se prolézt všechna
možná filmová studia, která znáte i neznáte…. Tak se připravte a na konci prázdnin to rozjedem…..

CO JE POTŘEBA:
● hrníček s uchem (to „S“ je důležité)
● ešus a příbory (vše podepsané, příborů ideálně dvě sady, dost často se to ztrácí)
● karimatku, která se může položit na klacky, jehličí a kamení (filmaři nejsou ořezávátka a
nepotřebují žádný luxus)
● svítící čelovku (a náhradní baterie) – případně je možné se včas domluvit a v průběhu tábora je
dobít.
● lahve na pití v součtu minimálně 2 litrů
● šátek, neb ten se vždycky hodí (prosíme takový, který se dá použít na různé hry- „HAD“
nestačí!!!!!!
● SI čip (kdo má) a buzolu
● Škrabka na brambory – stačí úplně základní
● Dále třeba psací potřeby, pastelky, kolíčky, šňůru na prádlo, hudební nástroj apod.
● oblečení do pohody i nepohody a hlavně na převlečení, běhací oblečení s dlouhými nohavicemi,
holinky a pláštěnku
● spacák
● prostěradlo na postel + polštářek pod hlavu do chatky.
!!!PROSÍME OPRAVDU DODRŽET TO PROSTĚRADLO!!!
● Společenské oblečení – život herce je občas i velká sláva…. Tak ať nějak vypadáme :-p (nepujdeme
do Národního. Ale holky nějaké pěkné šaty a kluci kalhoty, košile a kravatu J ) Ale berte v potaz,
že jde spíše o srandu, než o super oblečky :-p
Hlavně nenech doma dobrou náladu a brzy na viděnou
Páprsob Crew

PS: Pro všechny starší a zkušené ale i nováčky… pojďme si zkusit zavzpomínat na časy našich rodičů,
a nechme elektroniku doma. Jak jistě víte, každoročně vedoucí vyhlašují mezi sebou soutěž, kdo dostane
nejvíce pohledů. Přidejte se k nám a vaši kamarádi, ať Vás informují o aktuálním dění poštou :-p SMSky jsou
už stejně out ☺, fotky na instagram můžeme doplnit i později.
A za další, protože už nevíme, co teď ve světě pop, rap, techno, disco, country – muziky frčí. A jak víme,
v lese moc wi-fina nefrčí, přijímáme vaše požadavky na hudbu na dííídžinu předem, o formě předání se
domluvte s Járou. Toť asi vše, co jsme chtěli pod řádky sdělit. Případné dotazy, návrhy, připomínky,
nedostatky atd. předem směřujte na Járu.
A těšíme se, že si opět tábor společně užijeme jak vy, tak my.

