
 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA ČAR A KOUZEL V BRADAVICÍCH 

VÁŽENÝ STUDENTE / VÁŽENÁ STUDENTKO,  

JSME POTĚŠENI, ŽE VÁS MŮŽEME INFORMOVAT O VAŠEM PŘIJETÍ DO 

ŠKOLY ČAR A KOUZEL V BRADAVICÍCH. 

PROSÍM ŘIĎTE SE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ PŘILOŽENÝCH 

V NAŠEM DOPISU A POŘIĎTE SI VŠECHNY POTŘEBNÉ VĚCI NA VÝUKU.  

VÝUKA ZAČÍNÁ 21. ČERVENCE, BUDE NA VÁS ČEKAT VLAK DO BRADAVIC 

NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ NA NÁSTUPIŠTI 9 A 3/4. 

  

SE SRDEČNÝM POZDRAVEM 

 ALBUS PERCIVAL WULFRIC BRIAN BRUMBÁL 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 

21.  – 28. ČERVENCE 2019 

FANTASY TÁBOR PLNÝ MAGIE A KOUZELNÝCH ZVÍŘÁTEK 

MILÝ TÁBORNÍKU, JSME RÁDI, ŽE SES S NÁMI ROZHODL PROŽÍT KOUZELNÝ TÝDEN 

V MAGICKÉM SVĚTĚ Z PERA J. K. ROWLINGOVÉ. NESETKÁME SE JEN S KOUZLY, ALE I 

S MAGICKÝMI TVORY, O KTERÝCH SE TI ZATÍM ANI NESNILO. POZNÁŠ, ŽE KAŽDÝ TVOR NA 

SVĚTĚ JE JEDINEČNÝ, PROSTĚ FANTASTICKÝ, A ZA TO BYLO, JE A BUDE TŘEBA VŽDY 

BOJOVAT, STEJNĚ JAKO ZA SVOBODU, PŘÁTELSTVÍ A LÁSKU.  

SETKÁŠ SE S MNOHÝMI NÁSTRAHAMI, KTERÉ TI NÁŠ PŘÍBĚH UCHYSTÁ, NAŠTĚSTÍ 

NA NĚ NEBUDEŠ NIKDY SÁM - MLOK, LETA, THESEUS, ALBUS BRUMBÁL A MNOZÍ DALŠÍ 

NA TEBE UŽ ČEKAJÍ A SAMOZŘEJMĚ NEJEN LIDÉ, TĚŠÍ SE NA TEBE I HRABÁK, VĚTVÍK A 

JINÍ TVOROVÉ I NETVOROVÉ… 

„O TOM JACÍ JSME, NEROZHODUJÍ NAŠE SCHOPNOSTI, ALE NAŠE VOLBY. JIŽ BRZY NÁS 

VŠECHNY ČEKÁ ROZHODNUTÍ. JSOU JENOM DVĚ CESTY. TA SNADNÁ A TA SPRÁVNÁ. VŠECHNO 

BYCH VSADIL NA LÁSKU. NELITUJ MRTVÉ, LITUJ ŽIVÉ A PŘEDEVŠÍM LITUJ TY, KTEŘÍ ŽIJÍ BEZ 

LÁSKY.“                                           

                                                                                                                           BRUMBÁLOVY PRAVDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TÁBOŘIŠTĚ: 

Letos nás znovu přivítá naše milá chalupa v lesích na pomezí Vysočiny a České 

Kanady. 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. 

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

všichni, pro večerní posezení tu máme krásnou vytápěnou půdu a další společný 

prostor máme v otevřené stodole. 

Jako kdyby tu čas plynul pomaleji. Nevěříte? My ano. Věříme, že se Vám tu bude líbit. 

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. 

 

PŘÍJEZD: 

DOPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 

A/ Z Prahy – sraz bude v neděli 21. července v 8:30 na Hlavním vlakovém 

nádraží v odjezdové hale u obchodu PONT. Odjíždíme rychlíkem č. 709 Vltava v 9:31 

směr Tábor.  

Na místě srazu náš zdravotník vybere povinnou dokumentaci. Připravte dětem 

průkazky pro slevy na jízdu vlakem, pokud je mají.  

B/ V TÁBOŘE 

V neděli 21.7. v 11:00 u vlakového nádraží. Tam na nás čeká objednaný autobus, 

který nás všechny odveze na tábořiště. Ale napište nám to prosím nejpozději do 17.7. 

kvůli objednávání místenek. 

C/ Pokud chcete přijet přímo na tábořiště, je to možné do 11:30. Ale napište nám 

to prosím nejpozději do 17.7. kvůli objednávání místenek. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ODJEZD: 

DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 

A/ Do Prahy – přijedeme v neděli 28. července na Hlavní nádraží vlakem od 

Tábora ve 14:27 (rychlík č. 716 Vltava), děti doprovodíme k prodejně PONT. 

B/ Do Tábora – k budově vlakového nádraží přijedeme autobusem ve 12.30 

C/ Individuální odjezd je možný po předchozí dohodě po 11:30 z naší základny u 

obce Chválkov. 

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

nejschůdnější. Vyhneme se tak případným nejasnostem. 

      

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     

    

Kontakt:    Hlavní vedoucí: Milan Klíma: tel: 733 337 121, email: movie@centrum.cz                                              

                              (Telefon 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 
A/ Zdravotní a očkovací průkaz dítěte - modrý nebo žlutý  

B/ Kartička zdravotní pojišťovny - stačí kopie 

C/ Zdravotní potvrzení od lékaře - formulář je v pdf jako druhá 

příloha emailu nebo použijte jiný se shodným obsahem (platnost je 

dva roky) 

D/ Prohlášení rodičů - formulář je v pdf jako druhá příloha emailu 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 nechceme řešit případné 
ztráty či poškození. Proto zvažte, zda dát dětem mobilní telefon. Letos to 
nezakazujeme, protože bychom jej mohli využít i při nějakých programech, ale 
upozorňujeme, že telefony uložíme v objektu a vydáme je dětem jen na dobu 
poledního klidu.  

• Nezapomeňte na předepsanou zdravotní dokumentaci.  

• 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 vybavení dětí. 

• 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  
  
Mgr. Milan Klíma    Mgr. Ivan Bauer 
hlavní vedoucí /733 337 121/  vedoucí agentury HOBIT /603 154 261/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ!!! 

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 

• blok a psací potřeby, pastelky a fixy na kreslení 

• čelovku nebo baterku a náhradní baterie 

• pytel na špinavé prádlo 

• povinná dokumentace - viz výše 

• drobné kapesné 
 

 
DŮLEŽITÉ: 

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

se vejde ve stanu pod postel  

Na program ještě přibalte: 

• společenské plesové oblečení - pro dívky šaty, pro chlapce alespoň 

kalhoty a košili  

• jedny černé tepláky, nebo jiné kalhoty a jedno bílé triko na zničení. 
(Opravdu! Hodně bláta tam bude.) 


