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Nebo ne? Má pravda se velmi dlouho brousila. Zkoumal jsem ji a hledal s nadějí a intuicí, v úvahách jsem ji

filtroval a zhušťoval, jak nejlépe jsem dovedl, potom jsem ji, zprvu obezřetně, prohnal svým motorem, abych viděl,

co se stane. Objevilo se několik zpětných zážehů, aby ne, na závodní dráze došlo i k jednomu či dvěma výbuchům.

Celý od sazí, ale moudřejší, po chvilce se mi rozsvítilo a já si uvědomil, že na tuhle zvláštní pohonnou směs jsem

svou mysl nechal jezdit větší část svého života. Ještě dnes přidávám stále oktan s opatrnou bezhlavostí, kapku po

kapce. Avšak nerozhodl jsem se převařit získaná fakta jen tak pro nic za nic, nebo proto že bych je pravidelně

nedoplňoval. Zanícený, abych objevil smysl bytí a náměty, podle kterých žít, jsem se vydal na cestu...

Doprava na kurz:

Kurz pro tebe začne na srazu v neděli  2. srpna 2015 v 9:30 na  pražském Hlavním nádraží  - v dolní hale u

prodejny Pont (odjezd směr Starkoč 10:11). 

                                                                                             . 

Pokud by to pro tebe bylo lepší, můžeš se na místo konání kurzu dopravit i po vlastní ose. Dej nám to ale předem

vědět na níže uvedený kontakt a dostav se ve 14:30 do haly vlakového nádraží v Meziměstí, kde proběhne první

aktivita kurzu. 

Doprava z kurzu:

Do Prahy na Hlavní nádraží se vrátíme v neděli 9. srpna 2015 v 15:45. Rozloučíme se s tebou opět u prodejny

Pont. Individuální odjezd z objektu je možný mezi 9:00 a 10:00.

Kde kurz bude:

Letos nás přivítá pěkně rekonstruované rekreační středisko v obci Vižňov na Broumovsku, na úpatí Javořích hor,

patnáct kilometrů východně od Adršpachu. Objekt je vybaven vlastní kuchyní, společným sociálním zařízením na

každém patře a velkými pokoji, které umožní ve chvilkách odpočinku sdílet dojmy ze společně prožitých dnů.

Společenská místnost nám poslouží jako útočiště za špatného počasí. 

Adresa pro korespondenci: Vižňov 305, 54 701 Náchod

Důležité upozornění pro rodiče:

Program bude nabitý a některé jeho části neproběhnou v objektu, účastníci proto nemusí být vždy dostupní na

telefonu. V nutných případech neváhejte kontaktovat hlavní vedoucí nebo jejího zástupce (viz kontakty níže), kteří

vám rádi poskytnou informace o průběhu kurzu či zodpoví jakékoliv dotazy.



Oblečení a vybavení:

Na kurz si sbal do velkého batohu nebo kufru, s kterým se ti bude dobře cestovat. Program probíhá za každého

počasí, proto výbavu nepodceňuj! Budeš potřebovat:

 dostatek sportovního oblečení (kraťasy, kalhoty – dvoje, trička) 

 dvoje! sportovní boty (jedny do bahna ☺)

 tepláky a tričko kategorie IV. (tzn. „když se to zničí, tak to nevadí“) 

 nepromokavou bundu nebo pláštěnku

 šátek 

 plavky, ručník 

 přezůvky do budovy

 samozřejmě prádlo a ponožky

Jiné vybavení:

 karimatka/alumatka

 funkční! svítilna s nabitými bateriemi 

 zavírací nůž – jen pokud máš (pak na něj vezmi i pouzdro)

 blok, propisky a fixy

 hygienické potřeby

 potřeby na opalování (slunit se nebudeme, ale běhat venku ano) 

 pytel na špinavé prádlo

Nezapomeň:

Jídlo  na  nedělní  oběd  (společně  začínáme  večeří),  kartičku  zdravotní  pojišťovny  (stačí  kopie),  zdravotní

potvrzení a prohlášení, jež jsou součástí tohoto dopisu, a osobní doklad.

Rozmysli si, zda s sebou budeš brát drahé elektronické přístroje (tablety apod.) – v přírodě, kam se moc nehodí, se

bez nich obejdeš (s vyjímkou těch potřebných na program, viz speciální vybavení níže). O dostatek jídla i pití po

celou dobu akce bude postaráno, vezmi si jen nedělní oběd, vodu na cestu (alespoň 1,5 litru) a případně „ČPZku“

(čokoládu poslední záchrany).

Speciální vybavení a úkoly:

Následující řádky se týkají věcí, které budeme potřebovat na program, proto je, prosím, nezapomeň a ber je jako

povinnou součást výbavy. Budeme od tebe chtít, abys:

1) Přivezl prostěradlo nebo jinou bílou látku, ze které bude možné vytvořit tuniku.

2)  Přivezl  MP3 nebo mobil  se  sluchátky,  zkrátka jednoduchou elektroniku,  která  si  umí stáhnout a  přehrát

zvukovou stopu (tj. včetně příslušného datového kabelu).

3) Popřemýšlel nad něčím, co dovedeš a jsi na to hrdý. Pokud na to potřebuješ nějaké rekvizity (například míčky,

pokud umíš žonglovat), vezmi si je s sebou!



4) Vytvořil krátký inzerát, který nám umožní se lépe poznat. Popiš v něm jaký/á jsi, co máš rád/a a s kým bys

chtěl/a trávit čas a jak, zkrátka jako v běžném inzerátu vysvětli, koho hledáš (kamaráda či partnerku?, spřízněnou

duši?, někoho, kdo sdílí tvoje zájmy?). Inzerát nepodepisuj svým jménem, ale vymysli si originální značku. A

hlavně  -  nikomu  svůj  inzerát  neukazuj,  ale  pošli  ho  do  28.  7. 2015 na  e-mailovou  adresu

jedelska.anna@gmail.com. 

Platba za kurz:

Pokud jste ještě kurz v plné výši nezaplatili, učiňte tak, prosím, nejpozději do 19. 7. 2015. Náš účet má číslo

0442403309/0800 a je veden u České spořitelny v Kutné Hoře. Konstantní symbol platby je 0308, jako variabilní

symbol uvádějte prosím rodné číslo účastníka nebo číslo faktury.

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se neváhej ty nebo tvoji rodiče obrátit na telefonní číslo 602 729 939

nebo  e-mail  jedelska.anna@gmail.com (Bc.  Anna Jedelská – hlavní vedoucí kurzu  Carpe diem).  V průběhu

kurzu můžete v naléhavých případech volat také 732 146 601 (Mgr. Jindřich Fuka - zástupce hlavní vedoucí).

Těšíme se na tebe!

Za agenturu   a instruktorský tým VrAnKulLuPeJi,

 Anna Jedelská

mailto:jedelska.anna@gmail.com


Součást povinné dokumentace:

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 

–  PODLE VYHLÁŠKY NESMÍ BÝT STARŠÍ JEDNOHO DNE – PŘINESTE K ODJEZDU !

A/ Prohlašuji,  že  dítě  .............................................…….........  je zdravé.  Ošetřující  lékař mu/jí  nenařídil  změnu

režimu, zvýšený zdravotnický dozor, ani karanténní opatření. Dítě nejeví známky akutního onemocnění. Není mi

známo, že by dítě přišlo v posledních dnech do styku s infekční chorobou, která by ohrozila ostatní účastníky.

B/ Beru na vědomí, že dítě bude v průběhu kurzu pod dohledem užívat pilu a sekeru.

C/ Beru na vědomí, že pokud by dítě svévolně poškodilo inventář, může provozovatel žádat náhradu.

D/ Dávám tímto souhlas s tím, že Agentura Hobit může použít fotografie a video zachycující účastníky pro účely

tvorby videozáznamu z kurzu a pro propagační účely Agentury Hobit.

E/ Souhlasím s tím, že v případě potřeby ošetří dítě vyškolený zdravotník tábora. (Vyhláška tento souhlas žádá, ač

nám, lidem z praxe, přijde, mírně řečeno, nelogický.)

F/ Z kurzu dítě pojede - do Prahy

- vyzvedneme si je přímo na objektu osobně

G/ Při návratu - dítě smí odejít z nádraží domů samo

- dítě si na nádraží převezmeme

- dítě si na nádraží převezme /vypište kdo/

……………………………………………

G/ U svého dítěte upozorňuji na /zdravotní omezení, alergie, zvláštnosti apod./

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

..............................................................................………………………………………….........................................

POTVRZENÍ LÉKAŘE – stačí z minulých akcí, platí rok

Potvrzuji, že dítě .................................................................. r.č. ..................................... 

je zdravé a může se zúčastnit kurzu s intenzivním rekreačním režimem. Dítě prodělalo tyto 

choroby: ......................................................................................…………………………………………………......

U dítěte upozorňuji 

na ..................................................................................................................................................................................

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

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

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

razítko a podpis lékaře

Jméno rodiče:…………………………. Podpis:…………………….. Datum:…………….


	– podle vyhlášky nesmí být starší jednoho dne – přineste k odjezdu !

