
STOPA FLORENTINU 

DOPIS PRO ÚČASTNÍKY 

Ležel přede mnou na podušce z černého sametu. Ušlechtilý, krásný, nedostižný, 

vzácný, krvavý. Florentin. Obdivovaný i prokletý. Florentin. Jeho vybroušené 

plošky odrážely jasné světlo. Vypadalo to, jako by plál vnitřním ohněm. 

Klenotníci nikdy nešetří světlem, protože světlo dává kamenům život. A život 

Florentinu je dlouhý. Mnohonásobně delší než ten můj. 

Budeme sledovat osudy krásného drahokamu. Prošel mnohýma rukama. Z Florencie do Prahy, z Prahy 

do Vídně a Paříže. Patříval Habsburkům i Bourbonům a nechal za sebou stopu, Světlou i temnou. Štěstí i 

zatracení.  

TÁBOŘIŠTĚ:  

Letos nás znovu přivítá stavení 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 přijde večer, je tu opravdu tma.  

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

nad zázračnými kamny, a pro večerní posezení tu máme vytápěnou půdu, které říkáme kokpit a krytou 

stodolu. 

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 neděli 19. července v 9:09 z Prahy Holešovic. Sraz účastníků je v 8:15 v odjezdové hale před 

pokladnami. 

 

S organizací na místě pomohou naši instruktoři v tričku s logem Hobita : - ). Zdravotník si převezme 

dokumentaci – mějte ji, prosím, připravenou.  

V případě komplikací volejte vedoucího přesunu Milana Klímu 733 337 121. 

 

B/ Z Tábora – pokud to máte blíž na jih Čech, můžete se připojit na vlakovém nádraží v Táboře v neděli  

19. července v 11.00. Pokud chcete využít tuto možnost, informujte prosím předem hlavního vedoucího. 

Odtud pokračujeme objednaným autobusem na tábořiště.  

 

C/ Individuální příjezd na tábořiště tentokrát není možný, protože program začíná už v Táboře. 



 

Vše sbalte prosím do jednoho zavazadla a vhodně zvolte jeho velikost. Zavazadla pojedou s námi vlakem. 

Z Holešovic vyjíždíme proto, že je odtud vlak vypravený. Kromě kufru s sebou vezměte malý batůžek na 

cestu.  Do něj dejte jen jídlo a pití na první lehký oběd. Po skončení úvodního programu bude v tábořišti 

odpolední svačina a samozřejmě večeře. Nedoporučujeme velké sladké zásoby na celý týden, naše kuchyně 

se o stravování vašich dětí spolehlivě postará. 

 

ODJEZD:  

DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ:  

A/ Do Prahy – přijedeme na Hlavní nádraží v neděli 26. července ve 12.27. Instruktoři doprovodí děti do 

odjezdové haly k obchodu PONT. Prosíme rodiče, aby na nás počkali tam a nečekali na nástupišti.  

B/ Z Tábora – na vlakové nádraží přijedeme vlastním autobusem v neděli 26. července v 10.45. 

C/ Individuální odjezd je možný po předchozí dohodě 19. července mezi 9. a 11. hodinou 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. Poštu rozdělujeme denně. Návštěvy jsou na našich táborech z 
pedagogických i zdravotních důvodů zakázány. V naléhavých případech kontaktujte nejprve hlavního 
vedoucího. 

Adresa: Chválkov u Kamenice nad Lipou čp. 60  

394 93 Mnich  

Na obálku pište i název tábora, v okolí je táborů více. 

Telefon: hlavní vedoucí, Ivan B a u e r 

603 154 261 /Užívejte prosím v naléhavých případech/  

 

PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE 

• zdravotní a očkovací průkaz dítěte 

• kartička zdravotní pojišťovny /stačí kopie/  

• Prohlášení o zdravotním stavu /je součástí tohoto dopisu/  

• Prohlášení rodičů /je součástí tohoto dopisu/  

 

• POZOR: V případě neodevzdání zdravotní dokumentace na místě srazu do rukou instruktorů 

nemůže Agentura Hobit převzít zodpovědnost za Vaše dítě.  

 

 

 



PŘIPOMENUTÍ DROBNÁ, LEČ UŽITEČNÁ  

• Táborový program je pestrý, naplněný činností, hrou i prací.  

• 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.  

• Mobilní telefony nezakazujeme. Letos dokonce doporučujeme, aby si je děti přivezly, protože 

budou třeba pro některé programy. Jindy bude mobilní telefon bezpečně uložen v objektu a 

označen. Dětem vydáváme telefony v době volna na požádání. 

• 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 hale luxusního ženevského hotelu Richmond se to hemží lidmi. Stejně jako 
každý rok se tu koná jedna z nejprestižnějších aukcí šperků na světě. Letos se 
však v katalogu vyjímá skutečný skvost – pod položkou 710 je v něm zapsán 

„bezejmenný žlutý diamant o váze 81,56 karátu, zasazený mezi patnácti 
malými brilianty“. Jeho vyvolávací cena činí 350 000 švýcarských franků. 
Drahý kámen takové velikosti bez udání původu nebo jména – to je velmi 

neobvyklá nabídka. Na veřejnost prosakovaly domněnky, že by se mohlo jednat 
o zlomek legendárního Florentinu. Že by se objevil po tak dlouhé době? 

 

S přáním klidného zakončení školního roku  

       Ivan B a u e r 

            hlavní vedoucí tábora 

PS: Všem rodičům pošleme do konce června ještě jeden separátní mail k táborovému programu. 
Očekávejte ho a přečtěte pozorně. 

 

RADY K VYBAVENÍ 

Balte raději do kufru a balte s rozmyslem. Je třeba mít oblečení sportovní pro pohybově 

náročné akce, oblečení teplé pro chladné večery, oblečení nepromokavé pro deštivé dny, 

oblečení, ale i oblečení pohodlné pro běžné nošení. Z programových důvodů je nutné, aby 

si účastník přivezl jeden slavnostní oděv, a to v kombinaci černá – bílá. Černý spodek, bílý 

vršek. Hochům postačí černé kalhoty a bílá košile, dívkám lehké šaty nebo sukně a 

halenka. Ostatní uvádíme v seznamu níže. 

 

 

 

 



Doporučené vybavení  

 spodní prádlo, dostatek 

ponožek  

 1 silné vlněné ponožky  

 3 trička  

 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/  

 2 ks roušek s sebou a jednu 

na obličej 

 dvoje sportovní boty 

/botasky apod./  

 sandály /i do vody/  

 holínky  

 přezůvky do objektu  

 kapesníky  

 2 ručníky  

 hygienické potřeby  

 balení toaletního papíru 

 opalovací krém a repelent  

 plecháček na pití  

 psací potřeby, pastelky a 

blok  

 zavírací nůž s pojistkou  

 baterka + náhradní baterie  

 malý batůžek  

 pytel na špinavé prádlo  

 přiměřené kapesné  

 povinná dokumentace /viz 

výše/  

 spací pytel a karimatku 

 

Porcelánové nádobí a příbory zapůjčíme, ešus není potřeba. 

 

Chceš ještě něco prozradit? 

 

Doba, o které chceme vyprávět, byla dobou radostného tvoření i temných intrik. Dobou 

rozvoje věd i nesmlouvavých bojů o víru. Osudy Florentinu jsou spjaté s odvážným 

poručíkem i s podlým zlodějem. S nešťastnou královnou i krásnou císařovnou. S uvážlivým 

panem Vilémem i nesnášenlivým zpovědníkem Spezzou. Čekej pestrý program, poutavý 

příběh a překvapivý závěr. A pamatuj, že císař Rudolf žádného neutiskoval, ani jiným 

utiskovati nedopouštěl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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) v nutném případě bezodkladně 

jeho odvoz z kurzu 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. 

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



 

OSOBNÍ ÚDAJE 

L) 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 

M) Z tábora dítě pojede  - do Prahy 

- do města Tábora 

- vyzvedneme si ho přímo na tábořišti osobně 

N) 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 N) výše: 

 

Jméno rodiče:   ………………………………… 

Telefonní kontakt:  ………………………………… 

 

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

 

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



POTVRZENÍ LÉKAŘE 

 – potvrzení má platnost dva roky 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 dále upozorňuji na: ……………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

…………………………… 

razítko a podpis lékaře 

 

 

 

 



  
 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   
 
 

Jméno příjmení dítěte: 
Datum narození: 
Trvale bytem: 
 
 1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily 
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.).  
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil 
tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na společných aktivitách.  
 
 
V ....................................... Dne ...................................Podpis zák. zástupce 
 

 
 

Osoby s rizikovými faktory  
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 
systémovou farmakologickou léčbou.  
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 
hypertenze.  
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 
protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 
(dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z 
bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.    
 
 
Protože přicházejí dotazy k současné situaci, shrnu informace pro všechny rodiče. 
 
1. Jak víte, v rámci rozvolnění už jsou povolené akce pro stovky lidí a na našem táboře nás není ani 50. 
2. Teplá voda je k dispozici v dostatečném množství. 
3. Dezinfekcí jsme vybaveni centrálně. 
4. Vnitřní prostory objektu vytíráme denně. 
 
 

 


