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Drazí kamarádi,

 i v roce 2021 pořádáme přívesnický divadelní tábor „U nás na statku.“
 Žijeme sice stále v době Covidové, ale nepřipouštíme si, že bychom nezažili léto jako kdysi, takže bez ohledu na to, jak to všechno 
dopadne, spouštíme stavidla příprav. Reagovat budeme prostě aktuálně s přibližujícím se termínem.
 Letos připravujeme celý příběh na motivy bláznivých, až surrealisticky pojančených pohádek, které jejich autor František Rachlík 
nazval již v roce 1944 Balty čili Kobaltické pohádky, které vypravuje dědeček Hermelín Hranostaj Barabínský.  
 Nyní nám dovolte, abychom citovali sami sebe: „Pedagogové dramaterapeutického oboru Olomoucké univerzity Palackého jsou 
natěšeni na startovních pozicích, kuchař vycídil kuchyň a zakoupil si nový gastro dres, traktor byl naolejován a stodoly a sad stojí tam, kde 
mají stát. Pes Šála je z toho těšení emočně nezpůsobilý a pořád kňourá, kdy už zase přijedou děti,  co by mohl olizovat a dokola se ptá, kdy 
už to bude.“ Kočky Špína a Smetáček netuší, že se něco chystá (Tato věta je novinka). 
 „Na pět dní se ponoříme do příběhu a abychom to stihli, budeme stále na nohou i na zádech, budeme venku i pod střechou, 
hejbat se i lenošit, budeme si hrát i tvořit, budeme se řechtat až nás budou brnět pupky, budeme pažravčit,  kdy se nám zlíbí, až do sežrání 
zásob. Bude kino i nějaká ta vesnická kultura.“   
 Těší nás, že zájem je rok od roku větší  a proto jsme nachystaní na čtyři turnusy.  Dva dojížděcí a dva přespávací. Pro snadnější 
logistiku vás opět prosíme o výběr preferovaného termínu a jednoho náhradního, to pokud by se někdo přihlásil již do turnusu zaplně-
ného. Závazně s vámi počítáme po vyplnění a zaslání přihlášky. My vše sklepeme a vyladíme a individuálně si s vámi termíny potvrdíme. 
Dejte vědět kamarádům vašim, i vašich dětí, co touží přirozeně po radosti a příliš neotálejte s přihláškou. 

A nyní přistupme k informační části:

Místo:    Nová ves III. č.p. 11 , Svojšice, 28002
Termíny:  Dojížděcí turnus 
   1. turnus / 2. – 6. srpen – tento je náhradní a otevřeme ho až v případě velkého zájmu 
   2. turnus/  9. – 13. srpen 
   Přespávací turnus
   3. turnus: 16. – 20. srpen 
   4. turnus: 23. – 27. srpen 
   Turnusy budou zakončeny společnou slavností účastníků a jejich hostů poslední den
Stravování:  Celodení, nikdo nebude strádat hladem, i ti rozmazlenější odjedou tlustí
Počet lektorů:  5
Počet účastníků:  max 27
Věk:   5-12 let (individuálně lze domluvit výjimku v případě účasti sourozenců)

Cena:   Dojížděcí 3000 Kč
   Přespávací 3700 Kč
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„Jestliže se malí hoši naučili novému ošklivém slovu, 
nemají pokoje pokud je nenapíšou křídou na dveře – 
nu a to je literatura, řekl jeden světoběžník“ 

V případě neuskutečnění tábora kvůli Covidu, budou veškeré zálohy vráceny. 
V případě onemocnění dítěte v průběhu tábora se vám vrátí částka (přepočítaná na den) za dny, 
které děti neabsolvují. 
POZOR! Pokud se odhlásíte týden před termínem vašeho turnusu, záloha vrácena nebude, 
jelikož z minulých zkušeností nejsme schopni v takto krátkém čase již obsadit náhradníky.
Příjezdy, odjezdy, platby a další informace budou upřesněny v manuálu, 
který dostanete po odeslání přihlášky.  

Za přípravný výbor se těší
Eliška, Amálka, David, Lenka, Tobiáš , Šála, Špína a Smetáček  Dvořákovic
Pája, Máří, Kamča, Standa a Štěpán. 

Kontakty: 
davidkytka@gmail.com, 603849039
elakytka@gmail.com, 739461317


