
VERSUS VERITAS 

ČILI SMĚR ŘECKO 

13. 7. – 20. 7. 2019 

 

PŘÍBĚH O TOM, ŽE DÁVNÁ MINULOST A ŽHAVÁ SOUČASNOST MAJÍ MNOHO SPOLEČNÉHO. 

 

TÁBOR S HOBITEM 

 

Když padla tma, stáhl si kapuci hluboko do obličeje, do rukávu schoval krátkou bronzovou dýku 

s vykládanou rukojetí, naposledy se rozhlédl a vyšel z paláce. Tiše proklouzl podél zdi a ponořil se 

do hlubokých večerních stínů. Kráčel rychle a jistě k zahradní zdi. Jeho ostře řezanou opálenou tvář 

na mžik ozářil oheň světel na přístavní hrázi… 

Kam jde ten muž? Proč se skrývá? To ukáže čas. Náš příběh začíná v současné cestovní kanceláři, ale 

brzy, velmi brzy se ocitneme v antickém světě mezi fénickými obchodníky, řeckými umělci, 

kilikijskými piráty a egyptskými jezdci. 

TÁBOŘIŠTĚ: 

Mnozí z vás znají. Opět míříme na jih, do naší staré chalupy v lesích na pomezí Vysočiny a České 

Kanady. Už na vás čeká. 

Je to kouzelné místo, máme to tu rádi. 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. Čas jako by tu plynul pomaleji. 

Uvnitř je kuchyň i hygienické zázemí, sprchy a toalety, pod klenbu někdejší konírny se vejdeme 

všichni, sušit můžeme nad velkými kamny. Adaptované podkroví, v naší řeči zvané kokpit, nabízí 

komorní prostor pro klidné povídání při svíčkách a druhý společný prostor máme v otevřené stodole. 

Tam už jsme měli redakci novin i kabinu kosmické lodi. Od loňska přibyl sklad potravin vybavený 

mrazákem, a tak budeme moci nakupovat pohodlněji. 

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. 

ODJEZD: 

DOPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 

Z Prahy – sraz bude v dolní hale Hlavního nádraží u prodejny PONT, a to v sobotu 13. 7. v 8:45. Zde 

vybereme povinnou dokumentaci. Nedávejte ji tedy na dno kufru. :-) S organizací na místě pomohou 

naši instruktoři. Odjíždíme rychlíkem č. 709 v 9:31 směr Tábor. Odtud až na tábořiště nás doveze 

objednaný autobus. Pokud chcete přijet přímo na tábořiště, je to možné, ale komunikujte to prosím 

předem. Zavolejte nebo napište do 6. 7. 

 



PŘÍJEZD: 

DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 

A/ Do Prahy – přijedeme na Hlavní nádraží, děti doprovodíme k prodejně PONT, a to v sobotu 20. 7. 

Příjezd vlaku od Tábora je v 14:27. Jde o rychlík č. 716. 

B/ Do Tábora – k budově vlakového nádraží přijedeme autobusem 20. 7. v 12:30 

C/ Individuální odjezd je možný po předchozí dohodě v sobotu 20. 7. dopoledne z naší základny. 

Vyznačte prosím na přiloženém formuláři, jaká varianta odjezdu zpět je pro Vás nejschůdnější. 

Vyhneme se tak případným nejasnostem. 

 
 

„Vždyť už jsi toho chlapa měl v rukou.“ 

„Myslíš toho Méda? Měl, ale Rada rozhodla, že mu nesmíme ublížit. Má statut posla. Je to vyslanec 

a k tomu kněz.  Ani vlas mu nesmíme zkřivit. Zatím…“ 

„K čertu s ním! Vyslanec a kněz! Najít spolehlivého člověka, dost mu slíbit a může být hotovo.“ 

„Hirame, ty mluvíš jako dítě! Kdyby zahynul, jel bys pak do Médie, abys to oznámil? Divil by ses, 

kdyby pak v Médii umírali naši obchodníci?“ 

„No dobrá. Co tedy navrhuješ?“ 

 

 
KORESPONDENCE A NÁVŠTĚVY: 

První vítáme, druhé zakazujeme. Dětem pište velmi často! Poštu rozdělujeme denně. Návštěvy jsou 

na našich táborech z pedagogických i zdravotních důvodů zakázány. Respektujte to, prosím! 

Uvědomte si, jak může návštěva jednoho dítěte rozlítostnit ostatní a narušit soudržnost. V opravdu 

naléhavých případech kontaktujte nejprve hlavního vedoucího. 

 

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: 603 154 261, nejlépe ráno nebo později večer.                                                                      

(Užívejte prosím jen ve velmi naléhavých případech. Pokud Vás bude zajímat, 

co se na táboře děje, sledujte naše webové stránky, budeme sem vkládat 

drobné denní zpravodajství.) 

 

PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE 
• zdravotní a očkovací průkaz dítěte /modrý nebo žlutý/ - máte-li 

• kartička zdravotní pojišťovny /stačí kopie/ 

• Prohlášení o zdravotním stavu /je součástí tohoto dopisu/ 

• Prohlášení rodičů /je součástí tohoto dopisu/ 
 



DŮLEŽITÁ PŘIPOMENUTÍ 

• 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. Proto zvažte, zda dát dětem mobilní 
telefon. Letos to nezakazujeme, protože bychom jej mohli využít i při některých programech, 
ale upozorňujeme, že telefony uložíme v objektu a vydáme je dětem na dobu poledního 
klidu.  

• Nezapomeňte na předepsanou zdravotní dokumentaci (lékařské potvrzení platí rok, stačí 
tedy jakékoli, třeba i z jiné akce, soustředění, školy v přírodě apod. Nemusíte těsně před 
táborem spěchat k lékaři). 

• Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, že budeme 
s dětmi cvičit, plavat, hrát lesní hry apod. Proto nejsou naše tábory vhodné pro děti s vážným 
zdravotním handicapem. Výjimky zvažujeme s rodiči a lékařem.  

• Program probíhá za každého počasí, nepodceňujte proto táborové 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. 

• V seznamu vybavení je několik drobností, které nám pomohou při programu. Čtěte prosím 
pozorně. 
 

 

 

S přáním krásného léta 

      Ivan B a u e r 

V případě jakýchkoli dotazů volejte.  603 154 261 



 

SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ 

DŮLEŽITÉ: 

Věci doporučujeme sbalit do kufru – lépe se v něm udržuje pořádek. Zvolte raději nižší, který se vejde 

ve stanu pod postel. 

 

VYBAVENÍ: 

• Spací pytel 

• Karimatka – letos určitě bude třeba i na program 

• spodní prádlo, dostatek ponožek 

• 1 silné vlněné ponožky 

• 2 trička 

• 1 košile pracovní 

• 1 dlouhé kalhoty 

• 2 krátké kalhoty 

• 1 tepláky nebo šusťáky pro sport 

• 1 další tepláková souprava na spaní, v noci může být chladno 

• 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 

• příbor (talíře zapůjčíme) 

• plecháček na pití 

• psací potřeby, pastelky a blok 

• zavírací nůž s pojistkou 

• baterka + náhradní baterie 

• pytel na špinavé prádlo 

• přiměřené kapesné 

• povinná dokumentace /viz výše/ 
 

Speciální programové vybavení 

• Společenský oděv na závěrečný ceremoniál – u hochů stačí jednobarevná košile s kravatou, 
u dívek letní šaty, sako a velkou večerní nečekáme. 

• Máte-li staré jednobarevné prostěradlo, které už nepotřebujete, dejte ho prosím dětem s sebou. 
Budeme z něj vyrábět chitón. Pokud nemáte, nezoufejte, poradíme si. 



• A opět volitelně – pokud by Vás napadl jakýkoli drobný doplněk, který by přiblížil roční období 
nebo konkrétní měsíc z roku, vezměte ho. 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKA (DÍTĚTE) / ÚČASTNÍKA AKCE   

Pořadatel: Agentura Hobit (Mgr. Ivan Bauer, IČO: 65928024, se sídlem Kutná Hora-Vnitřní Město, 

Jungmannovo náměstí 445/19) („Agentura Hobit“) 

 

Za účelem účasti účastníka na akci Agentury Hobit je nezbytné předložit při nástupu na akci tento 

dokument podepsaný zákonným zástupcem účastníka (dítěte), případně plně právně způsobilým 

(dospělým) účastníkem. V případě, že budete mít k některému prohlášení výhrady, uveďte, prosím, 

poznámku přímo v dokumentu. 

Ano □ Ne □ - Tam, kde jsou uvedeny možnosti, zaškrtněte, prosím, zvolenou možnost. 

 

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU ÚČASTNÍKA 

JÁ, NÍŽE PODEPSANÝ/Á, PROHLAŠUJI, ŽE DÍTĚ …………………………………………………. NAROZENO 

DNE………………………….. JE ZDRAVÉ. KRAJSKÝ HYGIENIK ANI OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ DÍTĚTI NENAŘÍDIL 

ZMĚNU REŽIMU, ZVÝŠENÝ ZDRAVOTNICKÝ DOHLED, 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. 

 

DALŠÍ PROHLÁŠENÍ 

A) U svého dítěte upozorňuji na /zdravotní omezení, zvláštnosti. fobie apod./ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

B) Dítě je alergické na: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

C) Dítě pravidelně užívá následující léky, které jsou přiloženy k této zprávě v dostatečném množství 
na celou dobu akce: ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

D) Dítě je plavec (běžně uplave alespoň 50 m)    Ano □  Ne □  

E) Dítě trpí nevolností v dopravních prostředcích   Ano □  Ne □ 

F) Souhlasím s tím, že v případě potřeby ošetří dítě řádně vyškolený zdravotník tábora 

         Ano □  Ne □ 

G) V případě onemocnění dítěte zajistím (po domluvě se zdravotníkem tábora) v nutném případě 
bezodkladně jeho odvoz z tábora domů 



H) Dítě je poučeno o pravidlech hygieny 

I) Prohlašuji, že jsem nezamlčel žádné závažné údaje o psychickém či fyzickém stavu dítěte.  

J) Beru na vědomí, že dítě bude v průběhu tábora pod dohledem užívat pilu, sekeru a kapesní nůž, 
případně další drobné nástroje 

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

 

OSOBNÍ ÚDAJE 

L) Potvrzuji seznámení s přiloženou informací Zásady zpracování osobních údajů Agenturou Hobit. 

M) Dávám tímto souhlas s tím, že Agentura Hobit může použít foto/video/audio-dokumentaci 
(„dokumentace“) zachycující účastníky a osobní údaje v dokumentaci uvedené pro účely tvorby 
záznamů a vzpomínek z akce, které zpřístupní účastníkům a instruktorům dané akce, a které 
zveřejní na svých webových stránkách, případně v omezeném rozsahu využije pro propagační 
účely Agentury Hobit (v kalendáři akcí, na webových stránkách, apod.). Nad takto uvedený rozsah 
nebude dokumentace užívána. Souhlas uděluji na dobu do jeho odvolání. Byl jsem informován, že 
souhlas mohu odvolat kdykoliv.      

Ano □  Ne □ 

 

INFORMACE K NÁVRATU DÍTĚTE 

N) Z tábora dítě pojede  - do Prahy 

- do města Tábora 

- vyzvedneme si ho přímo na tábořišti osobně 

O) Při návratu    - dítě smí odejít z nádraží domů samo 

- dítě si na nádraží převezmeme 

- dítě si na nádraží převezme /kdo + jeho mobilní telefon/ 

………………………………………………………............... 

 

Činím prohlášení o zdravotním stavu účastníka a prohlášení a souhlasy dle bodů A) až O) výše: 

 

Jméno rodiče:   ………………………………… 

Telefonní kontakt:  ………………………………… 

 

Datum:   ………………………………… Podpis: ………………………….. 

 

POTVRZENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ 1 DEN – BEZ NĚJ SE NELZE ZÚČASTNIT AKCE! 

PŘEDLOŽTE U ODJEZDU. 

 


