
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

MOZAIKA SNŮ 
FILMOVÝ KURZ PRO STARŠÍ 

14. – 21. SRPNA 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Díváte se někdy na někoho a přemýšlíte, co se jim honí hlavou?“ 
„Bylo to úžasné, jen oni a já. Navždy. Nebo spíš na 33 sekund.“ 
„Jmenuju se Smutek. Jsem modrá.“ 
„No, ahoj. Já jsem Radost. Jsem žlutá.“ 
„A to byl teprve začátek. Vedení v hlavě se od té doby jen plnilo.“ 
„Tohle je Strach. Je fialový. Vážně dobře tě umí udržet v bezpečí.“ 
„Tohle je Nechuť. Je zelená. Pomáhá ti, aby ses neotrávil fyzicky, i společensky.“ 
„To je Vztek. Je rudý. Na všem mu až moc záleží, hlavně na upíraných věcech.“ 
„Máme je rádi. Už to nemůže být lepší. Konečně, je jim 13 až 18 let.  
 Co by se asi tak mohlo přihodit?“ 

 
 

http://www.agenturahobit.cz/mysterra-planeta-komiksu/


TÁBOŘIŠTĚ: 
Letos nás opět přivítá stará chalupa v lesích na pomezí Vysočiny a České Kanady. 

Je to místo kouzelné, malebné a jakoby zapomenuté. Do vsi kilometr, rybník na 
dosah. Za stany šumí staré smrky, k usínání kuňkají žáby, když padne večer, je tu 
opravdu tma. 

Uvnitř je kuchyň i hygienické zázemí, pod klenbu někdejší konírny se vejdeme 
všichni, sušit můžeme nad zázračnými kamny a pro večerní posezení tu máme 
půdu – tedy v naší terminologii kokpit. 

Věříme, že se Vám tu bude líbit tak, jako nám. 
Kdybyste to místo hledali na mapě – nejbližší vsi jsou Chválkov a Mnich. Asi na 

půl cesty mezi nimi je v lesích lokalita Hájek a to je naše nové tábořiště. Okraj lesa 
protíná silnice č. 128, nejbližší větší město je Kamenice nad Lipou. 

 

SRAZ: 
DOPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 
A/ Z Prahy – sraz bude na hlavním vlakovém nádraţí před prodejnou PONT 
14. srpna v 9:00. Odtud odjedeme vlakem směr Tábor v 9:34. 

  S organizací na místě pomohou naši instruktoři. 
B/ Z Tábora – pokud to máte blíž na jih Čech, můžete nás potkat na vlakovém 
nádraţí v Táboře, kam dorazíme v 11:00. V případě, že se chcete sejít na 
táborském nádraží, zavolejte prosím předem. 
C/ Individuální příjezd na tábořiště vzhledem k programu tentokrát není možný.  
 

ODJEZD: 
DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 
A/ Do Prahy – přijedeme opět na hlavní nádraţí, naši instruktoři doprovodí děti 
k prodejně PONT 21. srpna v 18:30. 
B/ Do Tábora – k budově vlakového nádraží přijedeme vlakem z Obrataně                      
21. srpna v 16:30. 
C/ Individuální odjezd je možný po předchozí dohodě 21. srpna mezi 14:00 
a 15:00 z naší základny u obce Chválkov. 
Vyznačte prosím na přiloženém formuláři, jaká varianta odjezdu zpět je pro Vás 
nejschůdnější. Vyhneme se tak případným nejasnostem. 
 

POPLATEK ZA TÁBOR: 
Poplatek uhraďte prosím v plné výši nejpozději do 17. 7. 2016. V opačném případě 
zařadíme náhradníky a Vám naúčtujeme storno poplatky. Náš účet má číslo 

0442403309/0800 a je veden u České spořitelny v Kutné Hoře. Konstantní symbol 
platby 0308, jako variabilní symbol uvádějte prosím rodné číslo dítěte nebo číslo 
faktury. 
Pokud jste tábor již v plné výši uhradili, považujte prosím tyto řádky za 
bezpředmětné. 
 

KORESPONDENCE: 
 
Adresa:    Tábor s Hobitem (Pište prosím i toto označení, v okolí je táborů víc) 
                      Chválkov u Kamenice nad Lipou čp. 60 
             394 93 Mnich 
    
Telefon:          hlavní vedoucí, Milan Klíma 
                       733 337 121, nejlépe ráno nebo později večer,  
                       na tábořišti signál moc není, ale ozveme se vám co nejdříve zpět. 
                      /Telefon užívejte prosím jen ve velmi naléhavých případech/ 



 

PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE 
 zdravotní a očkovací průkaz dítěte /modrý nebo žlutý/ 

 kartička zdravotní pojišťovny /stačí kopie/ 

 Prohlášení o zdravotním stavu /je součástí tohoto dopisu/ 

 Prohlášení rodičů /je součástí tohoto dopisu/ 
 

 Povinnou dokumentaci budeme vybírat při předání dítěte. Připravte si ji, 
prosím. Pozor, bez této dokumentace nebudeme moci Vaše dítě na tábor 
přijmout. 

 
PRVNÍ STŘÍPEK PRVNÍHO STŘÍPKU MOZAIKY: 

 Letos se výjimečně první drobné úkoly rozbíhají již před kurzem a sice na 
facebookové události Mozaika snů. Jejich plnění je dobrovolné. Nicméně je 
doporučujeme vaší pozornosti, protože jejich splnění není bezvýznamné. 
Umožní úspěšným řešitelům jistý náskok pro první etapu. 

 Pozor!!! Pro letní část zápolení je třeba se kvalifikovat do 15.7.  

 Podrobnosti zde: https://www.facebook.com/events/1725442301037074/ 
 
 

PŘIPOMENUTÍ DROBNÁ, LEČ UŢITEČNÁ 
 Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, 

že budeme často v pohybu. Proto nejsou naše tábory vhodné pro děti 
s vážným zdravotním handicapem. Výjimky zvažujeme s rodiči a lékařem. 

 Táborový program je pestrý, naplněný činností, hrou i prací. Dítě může 
dostat do ruky sekyru i škrabku na brambory. 

 Program probíhá za každého počasí, nepodceňujte proto vybavení. 

 Nedávejte dětem s sebou věci choulostivé nebo drahé. V přírodě nejsou 
k ničemu. 

 Prosíme Vás, abyste nás upozornili na případné zdravotní problémy Vašich 
dětí předem! Vypište je do „Prohlášení“. Nezapomeňte uvést také další 
závažné skutečnosti, o kterých bychom měli vědět – alergie, fobie, výchovné 
zvláštnosti apod. Pomůžete nám i dětem. 
 
S přáním krásného léta 

  
      Mgr. Milan Klíma 

                                    hlavní vedoucí /733 337 121/ 
      
      Mgr. Ivan Bauer 

                                    vedoucí agentury HOBIT /603 154 261/ 
 

 



 

Seznam doporučeného vybavení, čili co vzít na sebe a s sebou 
Připomínáme pomůcku při balení oblečení a obuvi. Sbalte si na tábor oblečení a boty, které budou 
odpovídat škále čísel 1 – 3. To znamená, že oblečení číslo 1 je opravdu velmi pěkné, společenské, 
v průběhu akce se nezničí a vytáhnete ho jen několikrát během týdne na odpovídající program. Na 
druhé straně oblečení číslo 3 je určeno na program, při kterém se může zcela zničit. Mělo by to tedy 
být něco starého, co s vámi třeba už nevykoná cestu zpátky domů. Oblečení s číslem 2 je pohodlné, 
neformální sportovní oblečení, které jste na táboře zvyklí nosit na aktivity různého charakteru a různé 
obtížnosti. Nezapomeňte ani na boty a sbalte si podle škály 1 – 3 i odpovídající obuv. 

 
Mimo oblečení, které je dále uvedeno v seznamu, vezměte s sebou ještě toto: 

 rozhodně vezměte jednu sadu oblečení č. 3 (tričko, kalhoty), které se může zničit  

 oblečení č. 1 --- společenský oděv (chlapci: košile, kalhoty, sako, motýl/kravata; 
dívky: šaty/sukně/společenské kalhoty, halenka) 

 

Vybavení: 

 menší batoh na cesty a do něj: 
lahev s vodou, bundu, pláštěnku, nedělní oběd* a svačinu na nedělní odpoledne (Na tábořiště 
se dostaneme první den až kolem 17:00, sbalte jej prosím podle toho.) 

 nedělní oběd a svačinu – obědvat budeme v městě Tábor na pěkném místě někde v parku, 

doporučujeme proto sbalit oběd prakticky. POZOR, stravování na tábořišti začíná večeří. 

 spodní prádlo, dostatek ponožek 

 1 silné vlněné ponožky 

 2 trička 

 1 dlouhé kalhoty 

 2 krátké kalhoty 

 1 tepláky nebo šusťáky na sport 

 1 další tepláková souprava na spaní 

 1 teplý svetr 

 větrovka 

 pláštěnka 

 plavky 

 čepice nebo klobouk proti slunci 

 šátek /nutný i pro hry/ 

 dvoje sportovní boty /botasky apod./ 

 sandály /i do vody/ 

 holínky 

 přezůvky do objektu 

 kapesníky 

 2 ručníky 

 hygienické potřeby 

 opalovací krém 

 balení toaletního papíru 

 hrneček na pití 

 škrabka na brambory 

 psací potřeby a blok 

 zavírací nůž s pojistkou 

 baterka 

 pytel na špinavé prádlo 

 přiměřené kapesné 

 spací pytel (na postelích ve stanu jsou molitanové matrace, proto karimatky nejsou třeba) 

 povinná dokumentace /viz výše/ 
 

Vše sbalte do kufru, snáze v něm udržíte pořádek! 
 

Tajný úkol pro rodiče: Tentokrát poprosíme rodiče o pomoc. Potřebujeme přibalit něco, co bude 
pro vaše děti překvapením. Proto to nemůžeme napsat do tohoto dopisu, který čtou i děti. V rámci 
potvrzení přijetí tohoto dopisu mailem na movie@centrum.cz prosím rodiče o sdělení emailu, na 
který můžeme napsat tajnou prosbu, která s k vašim dětem nedostane. Prosíme o pomoc, 
děkujeme za spolupráci.  
 
 

mailto:movie@centrum.cz


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 tábora 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 tábora a pro propagační účely Agentury Hobit. 

 

E/ Z tábora dítě pojede    - do Prahy 

     - do města Tábora 

     - vyzvedneme si je přímo na tábořišti osobně 

F/ 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 jeden rok 

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

je zdravé a může se zúčastnit tábora s intenzivním rekreačním režimem. Dítě prodělalo tyto choroby: 

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

 

U dítěte upozorňuji na 

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

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

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

         razítko a podpis lékaře 

Jméno rodiče (čitelně):…………………………….. 

V .......................... dne ...................    

Podpis rodiče................................................... 


