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CHVÁLKOV U KAMENICE NAD LIPOU 
 

 
Tak jste přišli. Přišli jste si vyslechnout příběh. Příběhy jsou jako děti. Zůstanou tu po nás. 
Příběhy jsou jako pochodně, které osvětlují cestu. Snad i můj příběh Vám osvětlí cestu… 
Nebyl jsem nikdo. Jen Karel z Čech. Zažil jsem chvíle bezradnosti a zoufalství ve vězení na 
Lokti, pamatuji si otcovy zablácené jezdecké holínky. Matka je objímala a volala : „Vzal jsi mi 
zem, syna mi neber!“ Odkopl ji. 
Zažil jsem hlad a odcizení, ale zažil jsem také opojení z vítězství, i tichou radost z četby. Znám 
tíhu odpovědnosti i hrdost z dokonaného díla. Byl jsem statečný i opatrný, velkorysý 
i skromný, zbožný i bezbožný. Tak mi velela moje gotická duše. 
Ale všechno jsem překonal, protože jsem měl v srdci velikou lásku. Lásku k lidem a k zemi. 
Čechy byly pro mne korunou rodové moci i prostým domovem. A proto právě sem, do svých 
Čech, jsem ukryl to, co mi bylo nejdražší. Právě tady začíná i končí Zlatá cesta Via Aurea. 
 
Letos se vydáme po stopách Karla IV. Ledacos o něm víte. Byl vladařem 
a diplomatem, rytířem a kurfiřtem. Byl to ale také člověk jako vy. Měl své slabosti 
i radosti. O jeho skvělých činech se píší knihy. Ale dosud nikdo nepsal o Zlaté cestě, 
kterou Karel připravil pro své následovníky. Čeká nás překvapivý středověký příběh. 
 
TÁBOŘIŠTĚ: 
Mnozí z vás znají. Opět míříme na jih, do naší staré chalupy v lesích na pomezí 
Vysočiny a České Kanady. Sedmým rokem na ní pracujeme, už víme, že je to to 
pravé místo pro hobití prázdniny a teď ji znovu oživí vaše hlasy, zase tu zazní naše 
písničky.  
Je to místo kouzelné, malebné a jakoby zapomenuté. Do vsi kilometr, rybník na 
dosah. Za stany šumí staré smrky, k usínání kuňkají žáby, když padne večer, je tu 
vážně tma a hvězdy tu září opravdu jasně. 
Uvnitř je kuchyň i hygienické zázemí, sprchy a toalety, pod klenbu někdejší konírny 
se vejdeme všichni, sušit můžeme nad velkými kamny. Vloni přibyla půda – 
adaptované podkroví – v naší řeči zvané kokpit, a tak je tu zase útulněji. 
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. 
 
PŘÍJEZD: 
DOPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 
Z Prahy – sraz bude v Lázeňské ulici na Malé Straně v Praze před kostelem Panny 
Marie pod řetězem, a to v sobotu 30. července v 8:30. 
(Příjezd možný metrem. Pokud pojedete autem, využijte parkoviště na 
Malostranském náměstí.) 
Na místě srazu vybereme povinnou dokumentaci a naložíme kufry, které odveze 
dodávka. Dětem tedy dejte jen malý batůžek – viz dále. 
Toto místo srazu má opodstatnění, protože náš program začíná na Karlově mostě. 
Teprve později se přesuneme na vlakové nádraží. 



S organizací na místě pomohou naši instruktoři. Jiné varianty příjezdu nejsou 
tentokrát možné. 
 
ODJEZD: 
DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 
A/ Do Prahy – přijedeme na Hlavní nádraží, děti doprovodíme k prodejně PONT, 
a to v sobotu 6. srpna. Příjezd vlaku od Tábora je ve 14:26 (R 644 Lužnice). 
B/ Do Tábora – k budově vlakového nádraží přijedeme autobusem 6. srpna ve 
12:15. 
C/ Individuální odjezd je možný po předchozí dohodě 6. srpna mezi 10:00 
a 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. 
 
„Snažil jsem se sám sebe opracovat, jako to dělají sochaři s kamenem, abych dovedl pomoci 
druhým, abych znamenal něco pro ně, pro blízké, pro Prahu i pro zemi, které jsem byl králem. 
Neusiloval jsem násilím dosáhnouti ničeho, netoužil jsem být nad jinými, ale mezi nimi 
a s nimi.“ 
         Karel IV. 
 
POPLATEK ZA TÁBOR: 
Poplatek uhraďte prosím v plné výši nejpozději do 15. 7. 2016. V opačném případě 
zařadíme náhradníky a vám naúčtujeme storno poplatky. Náš účet má číslo 
0442403309/0800 a je veden u České spořitelny v Kutné Hoře. Konstantní symbol 
platby 0308, jako variabilní symbol uvádějte prosím rodné číslo dítěte. 
Pokud jste tábor již v plné výši uhradili, považujte prosím tyto řádky za bezpředmětné. 
 
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. 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/ 
• kartička zdravotní pojišťovny /stačí kopie/ 
• Prohlášení o zdravotním stavu /je součástí tohoto dopisu/ 
• Prohlášení rodičů /je součástí tohoto dopisu/ 

 
Per sapéra ad astra.   Po strmých cestách ke hvězdám.  



DŮLEŽITÁ LETOŠNÍ PŘIPOMENUTÍ 
• Z pedagogických a organizačních důvodů nechceme, aby děti na táboře 

užívaly mobilní telefony. Chceme děti vtáhnout do středověkého 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 šest dnů děti bez techniky vydrží a že jim to může 
prospět, aby se nestaly závislými na moderních technologiích.  
Přesto dětem mobilní telefon dejte, budeme ho potřebovat v závěru tábora. 
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. 

• 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.) 

• Malý batůžek na cestu by měl být opravdu malý. Dítě jej bude celý den nosit. 
Dejte sem tedy opravdu jen VELKOU SVAČINU, MOBILNÍ TELEFON 
a PROPISKU. O pití na celý den se postaráme, aby děti netahaly velké 
plastové lahve. Se svými kufry se setkáme až na tábořišti. Večeře je 
plánována na 18:00. 

 
DŮLEŽITÁ KAŽDOROČNÍ PŘIPOMENUTÍ 

• Táborový program je pestrý, naplněný činností, hrou i prací. Děti samy 
připravují dříví, pomáhají v kuchyni, škrábou brambory, drží noční hlídky. 

• 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 pozorně. 

 
„Pane, pane! Otec Petr není ve své komnatě! Ani v kostele! Nikde!“ 
„Dospělý muž se přece nevypaří.“ 
„Já vím, pane, ale …. On je tam nepořádek, vypadá to, jakoby ho někdo….“ 
„Mrtvý neutíká. Když tu není, je živ. Uklidni se Janku a mluv jasně. Pojď, podíváme se 
nahoru.“ 
 
I tohle je úryvek z našeho táborového příběhu. Co se Otci Petrovi stalo? Těšte se na 
rozuzlení. 
 

S přáním krásného léta  
 
Mgr. Ivan Bauer 
hlavní vedoucí /603 154 261/  



SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ 
 
DŮLEŽITÉ: 
Věci doporučujeme sbalit do kufru – lépe se v něm udržuje pořádek. Vezměte si ale 
také batůžek na první den, viz výše. 
 
VYBAVENÍ: 
• Spací pytel 
• Karimatka – chcete–li, na postelích ve stanech jsou molitany 
• spodní prádlo, dostatek ponožek 
• 1 silné vlněné ponožky 
• 2 trička 
• 1 košile pracovní 
• 1 dlouhé kalhoty 
• 2 krátké kalhoty 
• 1 tepláky nebo šusťáky na sport 
• 1 další tepláková souprava na spaní 
• 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 
• jídelní misku (hlubší) a lžíci nebo příbor 
• plecháček na pití 
• škrabka na brambory 
• 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: 
• svatý ostatek jako dar pro Karla (třeba kůstku z nedělního oběda) 
• hezký oblázek 
• slavnostní oděv na současnou odbornou konferenci o Karlu IV. (alespoň košile 

a kravata, lehké letní šaty) 



PROHLÁŠENÍ RODIČŮ: 
– podle vyhlášky nesmí být starší jednoho dne – přineste k odjezdu! 
 
A) PROHLAŠUJI, ŽE DÍTĚ …………………………………………. 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. 
V případě onemocnění dítěte zajistím (po domluvě se zdravotníkem kurzu) 
v nejkratší možné době jeho odvoz z kurzu domů. 
Dítě je poučeno o pravidlech hygieny. 

B) Beru na vědomí, že dítě bude v průběhu tábora pod dohledem užívat pilu 
a sekeru. 

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

D) 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. 

E) Z tábora dítě pojede  - do Prahy 
- do města Tábora 
- vyzvedneme si ho přímo na tábořišti osobně 

F) Při návratu   - dítě smí odejít z nádraží domů samo 
- dítě si na nádraží převezmeme 
- dítě si na nádraží převezme /vypište kdo/ 
………………………………………………………. 

G) U svého dítěte upozorňuji na /zdravotní omezení, zvláštnosti apod./ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

H) Dítě je alergické na: …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

J) Dítě je plavec / neplavec (nehodící se škrtněte) 
K) Dítě trpí / netrpí nevolností v dopravních prostředcích (nehodící se škrtněte) 
L) Souhlasím s tím, že v případě potřeby ošetří dítě vyškolený zdravotník tábora. 
 
 
Jméno rodiče: ……………………………  

Podpis: ……………………………  

Datum: …………………………… 

Telefonní kontakt na rodiče: …………………………… 



POTVRZENÍ LÉKAŘE: 
 – potvrzení má platnost jeden rok od vydání, po skončení akce jej vrátíme 
 
Potvrzuji, že dítě …………………………………………… r. č. ……………………………, 
zdravotní pojišťovna ……………………………………… je zdravotně způsobilé 
a může se zúčastnit tábora s intenzivním rekreačním režimem. 
 
Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO – NE 
 
Dítě prodělalo tyto choroby: ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………............. 
 
Dítě je alergické na: ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………............. 
 
Dítě užívá tyto léky (typ/druh, dávka): ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
U dítěte upozorňuji na: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

…………………………… 
razítko a podpis lékaře 

 
 
 
V ……………………… dne ……………………… 
 
 
 
 
 
Jméno rodiče (čitelně): ………………………… 
 
Podpis rodiče: …………………………………… 
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