
 

 

 
DVA ROKY PRÁZDNIN 

 
Tábor pro malé dobrodruhy 

6. – 13. července 2019 
 

Na jachtě jménem Chrt se plavila skupinka malých dětí. Na palubě nebyl žádný 
dospělý. Hlavní stěžeň byl přeražen metr nad palubou a nikdo nebyl schopen loď 
řídit. Ze všech sil ji alespoň drželi po větru. Bouře řádila dva týdny s neobyčejnou 

prudkostí. Chrt, zmítaný obrovskými vlnami, dosáhl nakonec pobřeží neznámé země. 
Jaký osud čeká skupinu trosečníků zavlečenou na tři tisíce mil daleko od domova? 

 
 

Milí táborníci, rozhodli jste se s námi prožít dobrodružný týden na motivy knihy 
Julea Verna. Jak možná víte, příběh začíná chystanou romantickou plavbou, která 
se změní v boj o přežití. Jako mají trosečníci, budete i vy muset prozkoumat okolí, 
překonat nesnáze a přičinit se společně o všechno, co chcete mít. Poznáte cenu 
ohně, cenu vědomostí, ale hlavně cenu přátelství. Ale nebojte, nebudete na to sami. 
Povedou vás klidná Grace, šikovný a hodný Briant i trochu prudký, ale schopný 
Doniphan. A jídlo vám připraví usměvavý lodní kuchař Moko. 
 
Jak se ale na toto dobrodružství připravit? V tom vám pomůže tento dopis. 
Přečtěte ho, prosím, pozorně. Jeho součástí je také Seznam vybavení a přiložen je 
formulář Prohlášení rodičů i Potvrzení od doktora, které budeme potřebovat. 
 
V případě dotazů kontaktujte hlavního vedoucího: Jindřich Fuka, tel: 732 146 601, 
mail: fukajindra@seznam.cz. 
 
 

TÁBOŘIŠTĚ: 
Letos nás opět přivítá naše chalupa v lesích na pomezí Vysočiny a České Kanady. 
Je to kouzelné místo. Táborová loučka ozářená sluncem, kolem štíhlé smrky 
i mohutné duby, rovný les na hry. K večeru tu koncertují žáby, a když padne tma, 
noc je projasněná lampičkami hvězd. Uvnitř je kuchyň i hygienické zázemí, sprchy a 
toalety. Adaptované podkroví (v naší řeči zvané kokpit) nabízí komorní prostor pro 
klidné povídání při svíčkách a další společný prostor máme v otevřené stodole. 
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 tábořiště. Okraj lesa protíná 
silnice č. 128, nejbližší větší město je Kamenice nad Lipou. 
 
 

DOPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ: 
Odjezd je letos netradiční! Čtěte, prosím, následující řádky pozorně: 
 
A/ Z Prahy – v sobotu 6. července lodí pražské paroplavby v 8.30 z Rašínova 
nábřeží (mezi Palackého a Jiráskovým mostem). Sraz účastníků je mezi 7.30 a 7.50 
na náměstí Pod Emauzy (MHD Palackého náměstí, parkovat lze v ulici Pod 
Slovany). Zde naložíme kufry do našeho auta, účastníci pojedou jen s batůžkem, 
do nějž patří jídlo, pití, oblečení a určené vybavení (viz dále). Není třeba být na místě 
dříve (my tam nebudeme), naopak v 8.00 začneme společný přesun na loď. 
 
S organizací na místě pomohou naši instruktoři, zdravotnice si převezme 
dokumentaci – mějte ji, prosím, připravenou.  



 

 

 
B/ Individuální příjezd na tábořiště je vzhledem k programu možný jen po 
předchozí dohodě s hlavním vedoucím! 
 
 

DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ: 
A/ Do Prahy – přijedeme na Hlavní nádraží v sobotu 13. července v 14.27 a 
přiveze nás R 716 Vltava. Instruktoři doprovodí děti do dolní haly k prodejně PONT. 
 
B/ Do Tábora – u budovy vlakového nádraží je možné děti vyzvednout ve 12.45. 
 
C/ Individuální odjezd z tábořiště je možný po předchozí dohodě mezi 10:30 a 
11:30 z naší základny u obce Chválkov. 
 
Zvolený způsob návratu vyznačte v přiloženém Prohlášení rodičů. Případné změny 
oznamte, prosím, hlavnímu vedoucímu! 
 
 

KORESPONDENCE A NÁVŠTĚVY: 
První vítáme, druhé zakazujeme. 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 

 
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! 
 
Kontakt: Hlavní vedoucí Jindřich Fuka: tel. 732 146 601 
 (případně zástupce HV Tomáš Fiala – 602 452 824) 
 
 

PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE – vybere si zdravotník před odjezdem 
A/ Zdravotní a očkovací průkaz dítěte - modrý nebo žlutý  
B/ Kartička zdravotní pojišťovny - stačí kopie 
C/ Zdravotní potvrzení od lékaře - formulář je přiložen k tomuto dopisu nebo 
použijte jiný se shodným obsahem (platnost je dva roky) 
D/ Prohlášení rodičů - je přiloženo k tomuto dopisu 
 
 

DŮLEŽITÁ PŘIPOMENUTÍ 
Nedávejte dětem s sebou věci choulostivé nebo drahé. V přírodě nejsou k ničemu. 
 
Z pedagogických a organizačních důvodů nechceme, aby děti na táboře užívaly 
mobilní telefony. Chceme děti vtáhnout do barvitého příběhu, do programu i do 
společenství, a to je těžké, pokud je dítě denně v zajetí techniky. Nechceme řešit ani 
vzájemné „soutěžení“ o to, kdo má lepší a dražší mobil, ani případné ztráty či 
poškození. Upřímně věříme, že šest dnů děti bez mobilu vydrží a že jim to může 
prospět, aby se nestaly závislými na moderních technologiích. 
 
Chápeme, že chcete být informováni, proto budeme každou noc přidávat na webové 
stránky agentury několik fotografií a zprávy z tábora. Díky tomu budete vědět, co se 
děje a zda je všechno v pořádku. V případě nutnosti můžete volat hlavního 
vedoucího. 



 

 

 
Program probíhá za každého počasí, nepodceňujte proto vybavení dětí (viz 
Seznam vybavení dále). V seznamu vybavení je také několik drobností, které nám 
pomohou při programu. Čtěte, prosím, pozorně. 
  
Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, že 
budeme s dětmi cvičit, plavat (se zohledněním neplavců dle vámi poskytnutých 
informací) a hrát lesní hry. 
 
Prosíme Vás, abyste nás upozornili na případné zdravotní problémy Vašich dětí 
předem! Vypište je do „Prohlášení rodičů“. Nezapomeňte uvést také další závažné 
skutečnosti, o kterých bychom měli vědět – alergie, fobie, výchovné zvláštnosti 
apod. Pomůžete nám i dětem. 
 
Děkujeme, že jste si vybrali právě tábor Dva roky prázdnin s Agenturou Hobit! 
 
 
S přáním krásného léta, 
 

Jindřich Fuka, hlavní vedoucí 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SEZNAM VYBAVENÍ, ČILI CO VZÍT 
 
Doporučujeme sbalit do nižšího kufru (aby se vešel pod postel). Snáze se tak udrží 
ve věcech pořádek. 
 

Důležité 
Velká zavazadla pojedou autem, děti je uvidí až večer, proto je vybavte příručním 
batůžkem, do kterého přibalte dostatek pití na půl dne a svačinu a oběd. 
Stravování začíná odpolední svačinou. Děti vybavte oblečením na plavbu na 
parníku (včetně nějaké bundy) a přibalte šátek, psací potřeby, pastelky a blok.  
 

Vybavení 
 teplý spací pytel - i v červenci umí uprostřed lesa být docela chladno 
 karimatka - chcete-li, na postelích ve stanech jsou nicméně molitany 
 souprava na spaní - ideálně s dlouhými rukávy i nohavicemi, ať není zima 
 spodní prádlo, dostatek ponožek - jedny teplé na večer 
 aspoň dvě trička 
 dlouhé i krátké kalhoty 
 větrovka 
 pláštěnka 
 plavky 
 čepice nebo klobouk proti slunci  
 šátek - nutný i pro hry 
 dvoje sportovní boty 
 sandály - i do vody 
 holínky 
 dva ručníky 
 hygienické potřeby - včetně opalovacího krému 
 kapesníky 
 ešus nebo jídelní misky a příbor 
 plecháček na pití nebo jiný hrneček 
 psací potřeby, pastelky a blok 
 čelovku nebo baterku a náhradní baterie 
 pytel na špinavé prádlo 
 povinná dokumentace - viz výše 
 drobné kapesné 
 

Na program ještě přibalte: 
 pruhované triko - ideálně námořnické modro-bílé 
 zavírací nůž s pojistkou 
 


