
 

  
DRAČÍ DOBRODRUŽSTVÍ 

 
Tábor pro odvážné mladé Vikingy 

26. července - 2. srpna 2020 
 
 

Vítejte ve vesničce Blp. Dřív tady možná nebyli draci, ale to už je teď minulostí. 
 

I když jste mladí, jste silní, jste Blpané! A jak se pozná správný Blpan? No 
samozřejmě, má draka! Ale mít draka není samozřejmost. Draci jsou divoká 

stvoření, která si nemůže osedlat někdo, kdo se bojí. Mít draka vyžaduje 
odvahu, je to čest a také velká zodpovědnost. Proto se musíte naučit vše 

potřebné, abyste neublížili sobě ani svému drakovi. Drak totiž není hračka, je to 
živý tvor. Proto již brzy započnete studium v naší drakoškole, nejlepší na světě! 

 
 

Milí mladí přátelé, 
 
rozhodli jste se s námi prožít dobrodružný týden s opravdovými draky a drsnými 
Vikingy na motivy filmů Jak vycvičit draka. Nečekejte ale filmový scénář. Čekají vás 
zcela nová dračí dobrodružství. 
 
Během týdne budete muset prokázat odvahu i respekt. Někdy na to budete sami, 
jindy budete spolupracovat, a přitom budete muset myslet i na ostatní kamarády. 
Se svými draky se vypravíte do neznámých zemí po stopách tajných legend, které 
mohou rozplést jen ti, kteří mají pro strach uděláno. 
 
Ale nebojte, nástrahami vás provede Škyťák a Astrid. Úsměv na tváři vám vykouzlí 
jejich kamarádi Rybonoha a Rafaňák. A kdyby šlo do tuhého, určitě nás zachrání 
Bezzubka. 
 
 
Jak se ale na tato dobrodružství připravit? V tom vám pomůže tento dopis. 
Přečtěte ho, prosím, pozorně. Jeho součástí je také Seznam vybavení a přiložen je 
formulář Prohlášení rodičů i Potvrzení od lékaře, která budeme potřebovat. 
 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je zdravotní prohlášení doplněno 
o specifická prohlášení v souvislosti s nemocí covid-19. Vyplňujte jej, prosím, 
poctivě. Ze stejného důvodu doložte, prosím, letošní potvrzení od doktora.  
 
V případě dotazů kontaktujte hlavního vedoucího: Jindřich Fuka, tel: 732 146 601, 
mail: fukajindra@seznam.cz. 
 
 

TÁBOŘIŠTĚ: 
Letos nás opět přivítá naše chalupa v lesích na pomezí Vysočiny a České Kanady. 
Je to kouzelné místo. 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, sprchy a 
toalety, i kamna, co umí zahřát. Adaptované podkroví (v naší řeči zvané kokpit) 
nabízí komorní prostor pro klidné povídání při svíčkách a další společný prostor 
máme v otevřené stodole. 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 TÁBOR: 
Doprava je letos vzhledem k doporučením směřujícím k omezení šíření 
nemoci covid-19 netradiční! Čtěte, prosím, následující řádky pozorně: 
 
Letos bychom Vás výjimečně chtěli požádat, abyste dopravili děti na tábor 
individuálně (viz detaily níže). Důvodem je snaha minimalizovat riziko zavlečení 
nemoci covid-19. Za tímto účelem MZ ČR důrazně doporučuje nevyužívat veřejnou 
hromadnou dopravu. Dává nám to smysl, protože od účastníků i instruktorů 
budeme mít zdravotní prohlášení, tábořiště uklizené a dezinfikované, do města 
nepůjdeme, ale lidi v tradičně nacpaném vlaku nemáme pod žádnou kontrolou. 
Cestu zpět zajistíme my, a to objednaným dezinfikovaným autobusem až do Prahy 
(viz níže). Věříme, že nás pochopíte a podpoříte a omlouváme se za případné 
komplikace. 
 
Dopravte, prosím, účastníky v neděli 26.7.2020 mezi 15:15 a 15:45 na náves na 
parkoviště před prodejnu COOP na adrese Mnich, Chválkov 86 
(https://mapy.cz/s/kerutazafe) (pozor na autonavigace, Chválkovů je více!). 
 
Pozdější start je dán vzhledem k povinnosti mít mezi turnusy minimálně 8 hodin. 
S organizací na místě pomohou naši instruktoři, kteří již následně také zajistí odvoz 
věcí na tábořiště. Vy sami na tábořiště, prosím, nejezděte, program začne ve vsi 
Chválkov.  
 
Zdravotnice si na místě děti zkontroluje a převezme si dokumentaci (potvrzení 
lékaře a prohlášení rodičů). Upozorňujeme, že pokud by dítě jevilo známky 
akutního onemocnění s příznaky nemoci covid-19, nemohli bychom ho na 
tábor přijmout. 
 
Pokud byste chtěli přijet jinak, je to možné pouze po předchozí dohodě s hlavním 
vedoucím! 
 
 

DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ: 
A/ Do Prahy na autobusovou stanici Roztyly (u metra C) přijedeme vlastním 
autobusem v neděli 2.8.2020 cca v 11:30. 
 
B/ Individuální odjezd z tábořiště je možný pouze po předchozí dohodě s hlavním 
vedoucím mezi 9:30 a 10:30 z naší základny u obce Chválkov. 
 
Zvolený způsob návratu vyznačte v přiloženém Prohlášení rodičů. Případné změny 
oznamte, prosím, hlavnímu vedoucímu! 
 
 

KORESPONDENCE A NÁVŠTĚVY: 
První vítáme, druhé zakazujeme. 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 Jindřich Fuka: tel. 732 146 601 
 
 

PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE – vybere si zdravotník při předání dětí 
A/ Zdravotní a očkovací průkaz dítěte - modrý nebo žlutý  
B/ Kartička zdravotní pojišťovny - stačí kopie 
C/ Zdravotní potvrzení od lékaře - formulář je přiložen k tomuto dopisu nebo 
použijte jiný se shodným obsahem (je třeba, aby bylo letošní) 
D/ Prohlášení rodičů - je přiloženo k tomuto dopisu 
 
 

DŮLEŽITÁ PŘIPOMENUTÍ 
Nedávejte dětem s sebou věci choulostivé nebo drahé. V přírodě nejsou k ničemu. 
 
Z pedagogických a organizačních důvodů nechceme, aby děti na táboře užívaly 
mobilní telefony. 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 případné ztráty či 
poškození. Upřímně věříme, že šest dnů děti bez mobilu 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. 
 
Pokud na mobilním telefonu trváte, předejte nám ho, prosím, při předání dítěte. 
Bude tak u nás uschován a dítě si pro něj ve volném čase může přijít a zavolat Vám. 

 
Program probíhá za každého počasí, nepodceňujte proto vybavení dětí (viz seznam 
vybavení dále). V seznamu vybavení je také několik drobností, které nám pomohou 
při programu. Čtěte, prosím, pozorně. 
  
Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, že 
budeme s dětmi cvičit, plavat (se zohledněním neplavců dle vámi poskytnutých 
informací) a hrát lesní hry. 
 
Prosíme Vás, abyste nás upozornili na případné zdravotní problémy Vašich dětí 
předem! Vypište je do „Prohlášení rodičů“. Nezapomeňte uvést také další závažné 
skutečnosti, o kterých bychom měli vědět – alergie, fobie, výchovné zvláštnosti 
apod. Pomůžete nám i dětem. 
 
Vzhledem ke Covid-19 neplánujeme výlety do civilizace, tábořiště bude 
desinfikované a skupina homogenní. Na tábořišti a v lesích kolem roušky 
samozřejmě nosit nebudeme, do seznamu vybavení je dáváme pro jistotu. 
 
 
Děkujeme, že jste si vybrali právě tábor Dračí dobrodružství s Agenturou 
Hobit! 
 
S přáním krásného léta, 

Jindřich Fuka, hlavní vedoucí 
Agentura HOBIT 



 

  SEZNAM VYBAVENÍ, ČILI CO VZÍT 
 
Doporučujeme sbalit do nižšího kufru (aby se vešel ve stanu pod postel). Snáze se 
tak udrží ve věcech pořádek a sucho. 
 

Důležité 
Vzhledem ke způsobu dopravy letos není problém mít více zavazadel. Označte 
je, prosím, všechny jménem dítěte, ať si je na tábořišti jednoduše najdou. 
Stravování účastníků začíná nedělní večeří.  
 

Vybavení 
 povinná dokumentace - viz výše 
 teplý spací pytel - i v červenci umí uprostřed lesa být docela chladno 
 karimatka - hodí se pro extra komfort, na postelích ve stanech je vždy molitan 
 souprava na spaní - ideálně s dlouhými rukávy i nohavicemi, ať není zima 
 spodní prádlo, dostatek ponožek - aspoň 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 (ale ať se dají dobře nést - když nemají uši, hrozí 
popálení) a příbor 
 plecháček na pití nebo jiný hrneček 
 psací potřeby a blok 
 set fixů nebo dobrých pastelek (alespoň 10 barev) 
 čelovku nebo baterku a náhradní baterie 
 pytel na špinavé prádlo 
 repelent 
 drobné kapesné  
 případně nějaké trvanlivé sladkosti 
 látkovou nebo pár jednorázových roušek (jen pro případ nouze) 
 

Na program ještě přibalte: 
 jednoduchý vikingský kostým dle vašich 
možností (v nouzi postačí jednoduchá hnědá nebo 
obdobná tunika (větší dospělácké tričko) přepásaná 
páskem nebo šňůrou) 
 pět kamínků (oblázků nebo podobných), které se 
vám líbí, ale s nimiž se případně umíte rozloučit 
(můžete je někde ulovit v první polovině prázdnin) 
 


