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PRVNÍ ROZSVÍTÍ 
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU 

 

 
 
 
Hope: „Narodil se mi synovec. Dali mu jméno Peter. Peter Key. To je pěkný. To je přesně ten 
námět na reportáž, který hledám několik dní.“ 
Vanda: „Blázníš. Radím ti dobře, to mu ani nenavrhuj, s tím tě pošle do háje.“ 
Hope: „Ale lidi přece chtějí ve zprávách taky nějakou naději. Nový život. Navíc té porodnici 
taková zpráva prospěje. Víš, že ji zdravotní pojišťovny zavřou, když nebude mít alespoň 600 
porodů ročně.“ 
Vanda: „To je sice možný, ale zároveň je to Maxovi úplně volný. Řekne ti na to, že noviny 
prodávají…“ 
Hope: „…skandály, vraždy, katastrofy.“ 
Vanda: „Jop, ale ty dredy Maxíkovi slušej, že jo?“ 
 
 
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. 
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DOPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ: 
 
A/ Z Prahy – v sobotu 10. července v 9:09 z Nádraží Holešovice v Praze, R711 Vltava. Sraz účastníků je v 
8:00 před pokladnami na Nádraží Holešovice. 

 

S organizací na místě pomohou naši instruktoři v tričku s logem Hobita. Zdravotnice Helča si převezme 
dokumentaci – mějte ji, prosím, připravenou.  
V případě komplikací volejte vedoucího přesunu Přemysla Cejhona 606 461 188. 

 

B/ Z Tábora – pokud to máte blíž na jih Čech, můžete se připojit na vlakovém nádraží v Táboře v sobotu 
 
10. července v 11.00. Pokud chcete využít tuto možnost, informujte prosím předem hlavního vedoucího 
Milana Klímu 733 337 121.  
Program začíná v městě Tábor, proto tentokrát neumožňujeme rodičům dopravit účastníky přímo na 
tábořiště. 

 

Potřebné vybavení na celý týden (viz níže) sbalte prosím do jednoho hlavního zavazadla a vhodně zvolte 

jeho velikost. Zavazadla pojedou s námi vlakem a měla by se vejít ve stanu pod postel. Tentokrát je ale 

také důležité mít s sebou větší batoh na jednodenní výlet. Jelikož se hned první den dostaneme do 

tábořiště až později večer, mějte s sebou v tomto druhém zavazadle: náhradní tričko, blok a psací 

potřeby, pláštěnku, sobotní oběd a dostatečně velkou láhev s pitím a respirátor. 
 
 

ODJEZD: 
DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ: 

 

A/ Do Prahy – přijedeme na Hlavní nádraží v sobotu 17. července ve 14:33, R 718 Lužnice. 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 sobotu 17. července ve 12:45. 

 

C/ Individuální odjezd je možný po předchozí dohodě 17. 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, hygienických i zdravotních důvodů zakázány. V naléhavých případech kontaktujte 
nejprve hlavního vedoucího. 

 

Adresa: Chválkov u Kamenice nad Lipou čp. 60, 394 93 Mnich 
 

Na obálku připište Agentura Hobit, v okolí je táborů více. 

 

Telefon: hlavní vedoucí, Milan Klíma 
 

733 337 121 / Užívejte prosím v naléhavých případech. / 
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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/ 
 

Potvrzení COVID – podrobnosti jsme posílali v separátním 

mailu. Jde o potvrzení o prodělané nemoci, očkování nebo 

testování. Pokud je to jen trochu možné, nechte prosím 

dítěti provést PCR test. 

 

• POZOR: Neodevzdáte – li zdravotní dokumentaci 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 telefon tentokrát bude potřeba i pro některé programy, proto jej prosím s sebou 

vezměte a nezapomeňte na nabíječku. 
 

• 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. 
 

 

„CO V SOBĚ NOSÍŠ, ZÁVISÍ JEN NA TOBĚ. Můžeš cokoliv změnit, ale vždy to budeš ty, kdo tuto změnu 
může a musí provést. Nikdo jiný a nic mimo tebe tuto moc nemá. Okolí se tě může snažit přesvědčit, 
ovlivnit i zastrašit, ale zda se necháš, je jen na tobě. 
Tím pádem ti nikdo bez tvého svolení nic trvalého nedá, ale zároveň tě o nic, co k tobě už patří, nikdo 
nepřipraví. 
KDYKOLI SE MŮŽEŠ ROZHODNOUT COKOLI ZMĚNIT, KÝMKOLI SE STÁT, ČEHOKOLI DOSÁHNOUT, 
POUHÝM VYTVOŘENÍM NOVÉHO NEBO ZMĚNOU STÁVAJÍCÍHO PŘESVĚDČENÍ.“ 
 
 
S přáním krásného a zaslouženě odpočinkového léta 
 

Milan Klíma 
hlavní vedoucí tábora 
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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, 

ale i oblečení pohodlné pro běžné nošení. 
 
CO POTŘEBUJETE NA PROGRAM 
 

• větší batoh na jednodenní výlet 

na první den do batohu: náhradní tričko, blok a psací potřeby, pláštěnku, sobotní 

oběd a dostatečně velkou láhev s pitím a respirátor. 
• mobilní telefon a nabíječka 

• časomíra (mob.telefon, hodinky, stopky)  

Zařízení, které umí spustit čas v určitý moment a měřit dalších 2,5 hodiny. Lze 

použít i klasické hodinky, ale je těžší s nimi čas správně odměřit, s telefonem se zase 

hůře běhá. 

• prázdná krabice od bot s víkem  

Máte-li na výběr, ideální bude bílá či světlá bez jakéhokoliv potisku. Nemáte-li na 

výběr nevadí, polepíme si ji na místě balicím papírem. Pokud nebudete mít přímo 

krabici od bot, postačí jakákoliv jiná krabice s víkem podobných rozměrů. Bude 

potřeba až od druhého dne, proto ji zabalte do hlavního zavazadla (ideálně kufru). 

Můžete uspořit místo, třeba tím, že do ní sbalíte ponožky či prádlo. 
  
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ 
 

• spodní prádlo, dostatek ponožek 

• 1 silné vlněné ponožky 

• 4 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 respirátorů s sebou a jeden na obličej 
během cesty 

• dvoje sportovní boty 

• /botasky apod./ 

• sandály /i do vody/ 

• přezůvky do objektu 

• kapesníky 

• 2 ručníky 

• hygienické potřeby 

• balení toaletního papíru 

• opalovací krém a repelent 

• plecháček na pití 

• psací potřeby a blok 

• zavírací nůž s pojistkou 

• baterka + náhradní baterie 

• čepice nebo klobouk proti slunci 

 
 

• pytel na špinavé prádlo 

• přiměřené kapesné 

• povinná dokumentace /viz níže/ 

• teplý spací pytel (molitany jsou na 
místě, karimatku si můžete vzít pro 
větší komfort) 

• nádobí zapůjčíme, ešus není potřeba 
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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. 
 

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) ani známky infekce covid-

19, tj. zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu. Není mi známo, že 

by dítě přišlo v posledních dnech do styku s infekční chorobou, která by ohrozila ostatní účastníky. 

 

Krajský hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil změnu režimu, zvýšený zdravotnický dohled, ani 

karanténní opatření. Specificky prohlašuji, že ve 14 dnech před odjezdem na tábor nepřišlo dítě do 

styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním (zejména covid-19) nebo podezřelou z nákazy a 

ani žádnému příslušníku rodiny žijícímu s dítětem ve společné domácnosti není nařízena karanténa. 

 

Byl jsem informován, že v případě výskytu nemoci covid-19 na táboře bude muset být tábor ihned 

ukončen. V takovém případě zajistím bezodkladně převzetí dítěte. 

 

Prohlašuji, že jsem seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil 

tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na táboře. Jsem si vědom(a) právních důsledků, 

které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 

 

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 ⬜ 
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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 dítěte 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) Potvrzuji seznámení s přiloženou informací Zásady zpracování osobních údajů Agenturou Hobit.  
M) 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 
 

N)  Z tábora dítě pojede  - do Prahy 
 

- do města Tábora 
 

- vyzvedneme si ho přímo na tábořišti osobně 
 

O)  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 O) výše: 
 

 

Jméno rodiče: ………………………………… 
 

Telefonní kontakt: ………………………………… 
 

 

Datum: 10.7.2021 Podpis: …………………………. 
 

 

POTVRZENÍ MUSÍ BÝT ZE DNE ODJEZDU – BEZ NĚJ SE NELZE ZÚČASTNIT AKCE! 
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POTVRZENÍ LÉKAŘE 
 

Vzhledem k doporučení MZ ČR předložte, prosím, letošní potvrzení – po akci 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 


