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Kosmický raketoplán je prvním vesmírným dopravním prostředkem, který v sobě spojuje 

charakteristické prvky tří odlišných tříd létajících strojů: nosné rakety, kosmické lodě a 

plošníkového letadla. Z této trojjedinosti vyplývají nové, charakteristické rysy způsobu 

pilotáže. Ve startovní fázi se blíží charakter letu spíše pohybu rakety, na oběžné dráze se 

družicový stupeň ovládá jako pilotovaná kosmická loď a během přistání se způsob pilotáže 

podobá řízení klasického letadla. 

 

–  09:00 start automatické sekvence 

–  05:00 start APU a hydrauliky 

– 03:30 družicový stupeň na vnitřní zdroje 

– 03:10 zkoušky vychylováni motorů SSME 

– 02:55 tlakování vodíku a kyslíku do nádrží 

–  00:25 aktivace hydrauliky SRB 

–  00:04 start zážehové sekvence SSME 

+ 00:00 90 % tahu motorů SSME 

+ 00:02 zážeh SRB, odděleni propojení na pozemní zařízení 

+ 00:03 odpoutání od vypouštěcího stolu 

 

Výzkumy hovoří jasně. Lidstvo nepřežije na Zemi déle než několik stovek let. Naději pro 

pokračování lidského druhu nabízí druhá nejmenší planeta sluneční soustavy, Mars. 

Současné objevy hovoří o zdrojích vody a podmínkách vhodných pro život. Třicet pečlivě 

vybraných pozemšťanů pod vedením sedmi zkušených kosmonautů podnikne cestu 

vesmírem a bude mít za úkol vybudovat na rudé planetě první základnu. Jaké překážky na 

posádku cestou čekají? A co teprve na samotném Marsu? Mnoho věcí se může pokazit. 

Neselže technika? Konečně jde o vůbec první výpravu s lidskou posádkou k rudé planetě. 

Lidé jsou plní očekávání a naděje na záchranu je na dosah ruky. Sdílí však opravdu každý 

tuto radost? 

  



 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ÚČASTNÍCI, 

je mojí milou povinností poslat Vám ty nejdetailnější instrukce k táboru Mars 2017. Letos 

se na Marsu potkáte kromě mě také s dalšími instruktory, kteří právě teď pilně sestavují 

poslední střípky naší vesmírné skládanky - Jindrou Fukou, Péťou Pospíšilovou, sourozenci 

Martinem a Kačkou Holeyšovskými, Lukášem Markem a také Pájou Bukovskou. 

  

Čeká nás dobrodružný týden na pomezí Vysočiny a České Kanady. Podsadové stany se 

promění v kajuty vesmírného korábu a nebudeme řešit nic menšího než záchranu lidstva. 

Doufám, že jste připraveni! 

 

Šmoulla  

 

PS: Celý týden s námi mohou prožívat i rodiče. Na stránku tábora budeme zhruba jednou 

denně v noci přidávat zprávy. Sledujte adresu www.agenturahobit.cz/mars-2017 

 

DOPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ 

Společnou dopravu 

vlakem z Prahy organizujeme v sobotu 8. července ráno. Pojedeme 

vlakem R 709 Matthias Braun, který odjíždí z Prahy Hlavního nádraží 

do města Tábor v 9.32. S ohledem na to je setkání účastníků stanoveno 

v 8.55 v dolní hale na hlavním nádraží před restaurací Potrefená Husa. 

S organizací na místě pomohou naši instruktoři, zdravotník si převezme 

dokumentaci. 

Ke společné dopravě je možné se připojit ve městě Tábor a sice v 11.00 na vlakovém 

nádraží.  

 

Individuální příjezd  

je možný přímo na tábořiště a to mezi 11.00 – 11.15. Na místě bude 

připraven instruktor, který dítko včetně dokumentace převezme. 

Dohledávka tábořiště: www.agenturahobit.cz/objekt 

 

DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ 

Společně se do Prahy vrátíme v sobotu 15. července ve 12:27 a přiveze nás R 718 

Konopiště. Instruktoři doprovodí děti do dolní haly k restauraci Potrefená Husa. 

Je také možné se odpojit ve městě Tábor u budovy vlakového nádraží v 10.30 nebo odvézt 

dítě přímo z tábořiště mezi 10.00 a 10.30. 

 

Prosím, vyplňte Vámi zvolený způsob dopravy zde: 

www.agenturahobit.cz/doprava-mars 

http://www.agenturahobit.cz/mars-2017


 

 

 

KORESPONDENCE A NÁVŠTĚVY 

První vítáme, druhé zakazujeme. Pokud posíláte na tábor menší děti, pište 

jim velmi často! Poštu rozdělujeme denně. Návštěvy jsou na našich 

táborech z pedagogických i zdravotních důvodů zakázány. V opravdu 

naléhavých případech kontaktujte nejprve hlavního vedoucího. 
 

 

ADRESA Tábor Agentury Hobit  

 Chválkov u Kamenice nad Lipou čp. 60 

 394 93 Mnich 

 

TELEFONICKÉ KONTAKTY 

Hl. vedoucí Ing. Josef Bukovský, +420 724 826 951 

Zástupce Mgr. Jindřich Fuka, +420 732 146 601 

Zdravotník Ing. Pavla Bukovská, +420 721 473 183  

PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE DÍTĚTE 

• zdravotní a očkovací průkaz dítěte (modrý nebo žlutý) 

• kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 

• prohlášení o zdravotním stavu (součástí tohoto dopisu) 

• prohlášení rodičů (součástí tohoto dopisu) 

PŘIPOMENUTÍ DROBNÁ, LEČ UŽITEČNÁ 

• Program probíhá za každého počasí, nepodceňujte proto vybavení dětí. 

• Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, že 

budeme s dětmi cvičit, plavat, hrát lesní hry apod. 

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

a nedokážeme zajistit, aby o ně dítě nepřišlo nebo nebyly poškozeny. 

• 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 

nebo dietní potřeby. Pomůžete nám i dětem. 

  

Pište prosím adresu přesně, 

v okolí je několik dalších 

táborů a již několikrát se v 

minulosti stalo, že díky 

nepřesně napsané adrese 

dopisy nepřišly včas! 



 

 

 

SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ 

MOBILNÍ TELEFONY 

Z pedagogických a organizačních důvodů nedovolujeme na táboře dětem 

mobilní telefony. Chceme děti vtáhnout do příběhu, do programu i do 

společenství a to je těžké, pokud je dítě denně v kontaktu s maminkou. 

Nechceme řešit ani vzájemné „soutěžení“ o to, kdo má lepší a dražší mobil, 

ani nechceme řešit případné ztráty či poškození. 

Upřímně věříme, že týden děti bez techniky vydrží a že jim to může prospět, aby se nestaly 

závislými na moderních technologiích.  

V případě nutnosti můžete volat hlavního vedoucího nebo zástupce.  

 

Děkujeme za pochopení. 

VYBAVENÍ

• Bílé tričko bez potisku (nutné na 

program) 

• teplý spací pytel (i v červenci umí 

uprostřed lesa být pěkně chladno. 

Nespoléhejte na spacák za 199,- 

z hypermarketu) 

• karimatka 

• spodní prádlo, dostatek ponožek 

• 1 silné vlněné ponožky 

• min. 3 trička 

• 1 dlouhé kalhoty 

• 2 krátké kalhoty 

• 1 vyloženě sportovní kalhoty 

• 1 další tepláková souprava na spaní 

• teplý svetr 

• lehčí větrovka vhodná i do deště 

• pláštěnka 

• plavky 

• čepice nebo klobouk proti slunci 

• šátek na zavázání očí apod. 

• dvoje sportovní boty (na sport 

nedoporučujeme keeny apod.) 

• vhodné letní polouzavřené boty 

• holínky 

• přezůvky do objektu 

• kapesníky 

• 2 ručníky 

• hygienické potřeby 

• opalovací krém 

• 1 balení toaletního papíru 

• dobře označený 3dílný ešus nebo 

dvě jídelní misky (ne malé nízké 

plastové talířky, ze kterých nelze 

jíst polévku ale pořádnou jídelní 

sadu) 

• příbor 

• dobře označený plecháček nebo 

plastový hrnek s ouškem 

• psací potřeby, pastelky a blok 

• zavírací nůž s pojistkou 

• svítilna + náhradní baterie 

• příruční batůžek (na krátké výpravy) 

• pytel na špinavé prádlo 

• přiměřené kapesné 

• povinná dokumentace

 

Vše sbalte do kufru. Nedoporučujeme cestovní batohy, krosny apod.  Špatně se v nich udržuje na 

táboře pořádek.  V nouzi použijte širokou cestovní tašku s dobrým přístupem z vrchu.



 

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 

• Prohlašuji, že dítě (jméno): ..................................................................................................................

je zdravé. Ošetřující lékař 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. 

• Prohlašuji, že zajistím, aby mé dítě nemělo na táboře mobilní telefon. V případě nutnosti mohu 

telefonovat hlavnímu vedoucímu nebo sledovat zprávy na webu Agentury Hobit. 

• Beru na vědomí, že dítě bude v průběhu tábora pod dohledem užívat pilu, sekeru a další nástroje. 

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

• 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. 

• Souhlasím s tím, že v případě potřeby ošetří dítě vyškolený zdravotník tábora. 

• U svého dítěte upozorňuji na zdravotní omezení, alergie, zvláštnosti: 

 

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

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

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

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

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

Datum: 8. července 2017  
Jméno a příjemní rodiče, podpis:  .............................................................................................................. 
 

POTVRZENÍ LÉKAŘE  

Poznámka: toto potvrzení smí být maximálně 1 rok staré a musí být platné do 16. července 2017.  

 

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, datum: 


