HOBITÍ SETKÁNÍ
SPOLEČENSTVA
5. 10. – 6. 10. 2019
VÍKEND S HOBITEM
Po Glóinově boku seděl mladší trpaslík, jeho syn Gimli. Vedle Glorfindela se seskupilo
několik dalších poradců z Elrondova domu, jejichž náčelníkem byl Erestor; a s ním byl
Galdor, elf z šedých přístavů, který přišel od Círdana, stavitele lodí. Byl tam rovněž cizí elf
v zelené a hnědé, Legolas, posel svého otce Thranduila, krále elfů z Temného hvozdu. A
trochu stranou seděl vysoký muž sličné a ušlechtilé tváře s tmavými vlasy a šedýma očima,
hrdý a strohého pohledu. Byl oděn v plášti a ve vysokých botách jako pro cestu na koni. A
vskutku, ač byl jeho oděv bohatý a plášť podšitý kožešinou, vše bylo potřísněno dlouhým
putováním. Měl stříbrné okruží, v němž byl zasazen jediný bílý kámen, kadeře měl střižené
u ramen. Na bandalíru nesl veliký roh se stříbrným náustkem a ten mu nyní ležel v klíně.
„Zde“ obrátil se Elrond ke Gandalfovi, „je Boromir, muž z Jihu. Přijel za úsvitu a žádá o
radu. Pozval jsem ho, aby se zúčastnil, protože tady dostane odpověď na svoje otázky.
https://youtu.be/Y80ofCkPbdE

MÍSTO:
Setkání se letos uskuteční v Kutné Hoře. Spát budeme ve třídách na základní škole Kamenná stezka.
Ta se nachází pár minut pěšky od nádraží, na samém okraji historického centra. K dispozici budeme
mít třídy, tělocvičnu, školní hřiště a celé historické centrum města s jeho malebným okolím. V něm se
bude odehrávat většina programu, pokud to počasí dovolí. Ve škole budeme mít zázemí po celou dobu
akce.
ODJEZD Z PRAHY
Sraz je v sobotu 5.10. v 7:30 v dolní hale Hlavního nádraží u prodejny PONT
Na místě budou naši instruktoři, kteří si děti převezmou a odejdou s nimi na nástupiště. Odjíždíme
přímým vlakem č. R977 v 8:03 směr Brno-Královo Pole. Na nástupiště děti odvedeme již sami. Ve
vlaku budeme mít rezervované kupé, abychom měli jistotu, že si sedneme. Do Kutné hory přijedeme
po 9. hodině. Od nádraží Kutná hora město dojdeme do školy pěšky.
PŘÍJEZD DO PRAHY
Konec akce je v neděli 6.10. v 16:00 v dolní hale Hlavního nádraží u prodejny PONT. Prosíme
rodiče, aby nechodili na nástupiště vlaku, děti dovedeme k prodejně, kde akce končí.
Příjezd vlaku č. R982 z Kutné Hory je v 15:52 na pražské hlavní nádraží. Děti doprovodíme až
k prodejně PONT, kde se rozloučíme a kde si je můžete převzít.
V případě, že chcete při odjezdu nebo příjezdu děti předat na jiném místě (Kolín, Kutná Hora), napište
prosím hlavnímu vedoucímu akce na e-mail lukas.houser@gmail.com do 30.9.2019.
PLATBA
Zaplacení poplatku 880Kč za akci můžete provést převodem na účet č. 442403309/0800 vedený u
České Spořitelny, pak nám prosím na akci přineste potvrzení o zaplacení, nebo jej pošlete na adresu
ivan.bauer@seznam.cz.
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DOKUMENTACE
-

Vytištěná a podepsaná přihláška na akci
Potvrzení o zaplacení (pokud nebylo posláno dopředu)
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

JÍDLO
Obědy a večeři máme zajištěné v místní restauraci, děti dostanou nedělní snídani a sobotní a nedělní
svačinu. Prvním jídlem bude sobotní oběd. Zvažte proto množství jídla či pamlsků, které děti dostanou
na cestu.
DŮLEŽITÁ PŘIPOMENUTÍ
• Chceme děti vtáhnout do barvitého příběhu, do programu i do společenství, a to je těžké, pokud je
dítě 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. Nezakazujeme to, protože
bychom jej mohli využít i při některých programech.
• Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, že budeme s dětmi
cvičit, hrát lesní hry apod. Proto nejsou naše akce vhodné pro děti s vážným zdravotním handicapem.
Výjimky zvažujeme s rodiči a lékařem.
• 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! Pošlete nám
email na adresu lukas.houser@gmail.com. Nezapomeňte uvést také závažné skutečnosti, o kterých
bychom měli vědět – alergie, fobie, výchovné zvláštnosti apod. Pomůžete nám i dětem.

Za celý realizační tým Setkání Vám přeji krásný zbytek září
Lukáš Houser

V případě jakýchkoli dotazů volejte na 737 417 567 (Lukáš Houser) nebo 603 154 261 (Ivan Bauer)
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DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
Věci doporučujeme sbalit do baťohu – lépe se s ním cestuje vlakem. To co mám na sobě, si nemusím
znovu balit do baťohu, stačí mi to jednou.
VYBAVENÍ:
• Spací pytel
• Karimatka
• spodní prádlo, ponožky
• trička
• dlouhé kalhoty
• tepláková souprava na spaní
• teplý svetr
• větrovka
• čepice
• šátek /nutný i pro hry/
• sportovní boty /botasky apod./
• přezůvky do objektu
• ručník
• hygienické potřeby
• plecháček na pití
• psací potřeby, pastelky a blok
• baterka
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