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„Jmenuji se Bastián,“ řekl kluk, „Bastián Baltazar Bux.“„To je dost zvláštní jméno,“ vrčel muž, 
„třikrát B za sebou. No, za to nemůžeš, ty sis ho nedal. Já se jmenuju Karel Konrád Koreander.“ „To 
jsou tři K za sebou,“ podotkl hoch vážně.  
„Hm,“ zabrumlal staroch, „máš pravdu!“ Zabafal z dýmky a vypustil několik obláčků. 
„No, vždyť na tom nesejde, jak se jmenujeme, stejně už se neuvidíme. Teď by mě zajímala už jen 
jedna věc, totiž proč jsi před chvilkou vpadl do mého krámku s takovým tartasem. Skoro to vypadalo, 
jako bys před něčím utíkal. Je to tak?“ „Pravděpodobně jsi vyloupil pokladnu v nějakém obchodě,“ 
vyslovil svou domněnku pan Koreander, „nebo jsi ztloukl nějakou starou paní nebo něco takového, 
co vy dnes provádíte. Policie ti je v patách, milé dítě?“  
Bastián zavrtěl hlavou. „Tak to konečně vyklop,“ vybídl ho pan Koreander, „před čím jsi utíkal?“ 
 

TÁBOŘIŠTĚ: 
Letos nás opět přivítá naše stará chalupa v lesích na pomezí Vysočiny a České Kanady. 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 novými krbovými kamny a pro večerní posezení tu máme půdu – tedy 
v naší terminologii kokpit. 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 
A/ Z Prahy – v sobotu dne 23. července rychlíkem R 641 Nežárka v 11.34 z Prahy, hlavního 
nádraží. Sraz účastníku v 10.55 na hlavním nádraží před restaurací Potrefená Husa. S organizací 
na místě pomohou naši instruktoři, zdravotník si převezme dokumentaci. 

 
B/ Z Tábora – pokud to máte blíž na jih Čech, můžete se připojit na vlakovém nádraží v Táboře, 
kde můžeme děti vyzvednout ve 13.00, buďte tam prosím ale nejpozději ve 12.45. Pokud chcete 
využít tuto možnost, informujte prosím předem hlavního vedoucího. 
 
C/ Individuální příjezd je možný přímo na tábořiště a to mezi 13.00 – 13.30. Jak se tam 
dostanete, lze najít zde: http://www.agenturahobit.cz/objekt/.  
Pokud chcete využít tuto možnost, informujte prosím předem hlavního vedoucího. 
 

DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ: 
A/ Do Prahy – přijedeme v sobotu 30. července ve 12:26 a přiveze nás R 646 Konopiště. 
Instruktoři doprovodí děti opět do dolní haly na místo srazu. 
 
B/ Do Tábora – u budovy vlakového nádraží je možné děti vyzvednout po předchozí domluvě a to 
v 10.45. 
 
C/ Individuální odjezd je možný po předchozí dohodě 30. července mezi 10:30 a 11:30 z naší 
základny u obce Chválkov. 
 

Vyplňte prosím co nejdříve požadovanou variantu dopravy:  https://goo.gl/bCjGxv 

 
  

http://www.agenturahobit.cz/objekt/
https://goo.gl/bCjGxv


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. 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 Josef Bukovský: tel. 724 826 951 

/v případě nutnosti Mgr. Ivan Bauer – 603 154 261, na táboře nepřítomen/ 
 

PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE DÍTĚTE 
 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/ 

 doklad o zaplacení tábora /můžete–li jej opatřit/ 
 

PŘIPOMENUTÍ DROBNÁ, LEČ UŽITEČNÁ 
 Program probíhá za každého počasí, nepodceňujte proto vybavení dětí. 

 Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, že budeme 
s dětmi cvičit, plavat, hrát lesní hry, bude umět potřeba číst a psát.  

 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. 

 

Zprávy z tábora 
Na webové stránce http://www.agenturahobit.cz/nekon-pribeh/ bude možné sledovat krátké 
zprávy z našeho tábora včetně fotografií. Zprávy budeme přidávat zhruba jednou denně, většinou 
v noci.  
 
Děkuji, že jste si vybrali právě tábor Nekonečný Příběh s Agenturou Hobit! 
 
S pozdravem,  
Josef Bukovský, hlavní vedoucí 
Tel.: 724 826 951 
Mail: bukovskyjosef@gmail.com    

http://www.agenturahobit.cz/nekon-pribeh/
mailto:bukovskyjosef@gmail.com


Seznam doporučeného vybavení, čili co vzít na sebe a s sebou 

 

Důležité 
Velká zavazadla pojedou po vlastní ose z Prahy autem s vlekem /s plachtovou nástavbou/, proto 
děti vybavte příručním batůžkem, do kterého přibalte pití na cestu a oběd. Stravování začíná 
odpolední svačinou. 
 

Mobilní telefony 
Z pedagogických a organizačních důvodů nedovolujeme na táboře dětem mobilní telefony. Chceme 
děti vtáhnout do 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 týden děti bez techniky 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. J. Bukovský 724 826 951.  

Děkujeme za pochopení. 
 

Vybavení
 Kratší vlastní dětskou knihu pro 

předčítání před spaním 

 Teplý spací pytel /i v červenci umí 
uprostřed lesa být pěkně chladno. 
Nespoléhejte na spacák za 199 
z hypermarketu/ 

 karimatka  

 spodní prádlo, dostatek ponožek 

 1 silné vlněné ponožky 

 3 trička 

 1 dlouhé kalhoty 

 2 krátké kalhoty 

 1 tepláky nebo šusťáky pro 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 

 malé temperové barvy a štětec 

 jasně označený 3dílný ešus nebo 
dvě jídelní misky. Ne malé nízké 
plastové talířky, ze kterých nelze 
jíst polévka nebo párek s kaší!!! 

 dobře označený plecháček na pití 
nebo jiný hrneček dostatečné 
velikosti s ouškem! 

 škrabka na brambory 

 psací potřeby, pastelky a blok 

 zavírací nůž s pojistkou 

 svítilna + náhradní baterie 

 příruční batůžek 

 pytel na špinavé prádlo 

 přiměřené kapesné 

 povinná dokumentace /viz výše/
 
Vše sbalte do kufru, snáze než v taškách nebo velkých batozích se v něm udržuje 
pořádek! 



Prohlášení rodičů 

PODLE VYHLÁŠKY NESMÍ BÝT STARŠÍ JEDNOHO DNE – PŘINESTE PROSÍM K ODJEZDU! 

A. Prohlašuji, že dítě, jméno: .............................................……......... je zdravé. 
Ošetřující lékař mu/jí  nenařídil změnu režimu, zvýšený zdravotnický dozor, 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. 

B. Prohlašuji, že zajistím, aby mé dítě nemělo na táboře mobilní telefon. V případě 
nutnosti mohu telefonovat hlavnímu vedoucímu nebo sledovat zprávy na webu 
Agentury Hobit. 

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

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

E. 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. 
F. Souhlasím s tím, že v případě potřeby ošetří dítě vyškolený zdravotník tábora. 

/Nová vyhláška tento souhlas žádá, ač nám, lidem z praxe, přijde mírně řečeno, 
nelogický./ 

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

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 
POTVRZENÍ LÉKAŘE  
/smí být maximálně 1 rok staré a musí být platné do konce tábora/ 
 
Potvrzuji, že dítě ............................................................. r.č. ............................. …. 
je zdravé a může se zúčastnit tábora s intenzivním rekreačním režimem. Dítě 

prodělalo tyto choroby:....................................................………………………………… 

................................................................................................................................ 

U dítěte upozorňuji na …..………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................ 

          
 
...................................... 

         razítko a podpis lékaře 
 
 
 
Jméno rodiče:……………………. Podpis:………………………. Datum:………………… 

 


