
 

Buď Odvážný, Buď Rozvážný 
Foglarovský tábor s Hobitem 

16. – 23. července 2022 

 

Jednoho podzimního dne přišel z hor do Sluneční zátoky starý Indián. Představil se 

jako Svištící šíp a požádal Farella o přístřeší po dobu zimy. Během této doby vyprávěl 

za dlouhých večerů u krbu Royovi své příběhy. Zračily se v nich jeho životní zkušenosti. 

Jednou vyprávěl také o zkoušce hocha na muže. Roy ji chtěl podstoupit. Farell 

souhlasil, a tak hned následujícího dne zkouška začala. V první části zavázal Svištící 

šíp Royovi oči a vodil ho všemi směry v lese. Royovým úkolem bylo dostat se zpátky 

ke srubu. Dokázal to! Druhou částí byla zkouška odvahy, pak vytrvalosti… 

Co uložil Royovi starý Indián? Jaké další zkoušky Roye čekaly? A jaké zkoušky čekají 

tebe? To se již brzy dozvíš. 

Aby ale vše proběhlo hladce, čti následující řádky pečlivě. Dozvíš se v nich všechny 

potřebné informace k našemu společně strávenému týdnu v jihočeských lesích. 

Zvýšenou pozornost věnuj zvláštnímu vybavení, které budeš letos potřebovat a také 

předepsané dokumentaci – budeš ji muset odevzdat při odjezdu našemu 

zdravotníkovi. Kdyby náhodou nebylo něco jasného, klidně se mi ty nebo tví rodiče 

ozvěte na kontakt níže. Rád vám zodpovím všechny otázky. 

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 TÁBOŘIŠTĚ: 

A. Z Prahy – v sobotu 16. července rychlíkem R 711 Vltava v 9.30 z Prahy, 

hlavního nádraží. Sraz účastníků bude v 8.30 před prodejnou Pont 

ve spodní hale nádraží. S organizací na místě pomohou naši instruktoři, 

zdravotník si převezme dokumentaci – mějte ji, prosím, připravenou. V případě 

jakékoliv komplikace při odjezdu volejte: 737 742 486 – Johy Šaštinská. 

B. Z Tábora – pokud to máte blíž na jih Čech, můžete se připojit na vlakovém 

nádraží v Táboře, nejpozději v 11.00. Pokud chcete využít tuto možnost, 

informujte prosím předem hlavního vedoucího. 



 
C. Individuální příjezd na tábořiště je možný v čase mezi 11.00 a 12.00. Pokud 

chcete využít tuto možnost, informujte prosím předem hlavního vedoucího. 

Vše mějte prosím sbaleno v jednom zavazadle, případně můžete mít ještě batoh 

na cestu. Na cestu si zabalte oběd – stravování začíná odpolední svačinou. 

 

DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ: 

A. Do Prahy – přijedeme v sobotu 23. července ve 12.30 vlakem R 722 Vltava. 

Nechoďte nás prosím vyhlížet na nástupiště! Instruktoři doprovodí děti opět 

na místo srazu před prodejnu Pont. 

B. Do Tábora – u budovy vlakového nádraží je možné děti vyzvednout 

po předchozí domluvě a to v 10.45. 

C. Individuální odjezd z tábořiště je možný po předchozí dohodě mezi 10.00 a 

11.00 z naší základny u obce Chválkov. 

Jakékoliv varianty B. nebo C. prosím konzultujte předem s hlavním vedoucím, 

a to nejpozději do pátku 8. července. 

 

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 Michal Walder (tel. 606 285 711) 

 

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, jeho platnost je 2 roky) 

D. Prohlášení rodičů (je přiloženo k tomuto dopisu) 

 

PŘIPOMENUTÍ DROBNÁ, LEČ UŽITEČNÁ 

Program probíhá za každého počasí, nepodceňujte proto vybavení dětí. 

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. 

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. 

Vzhledem k současné vysoké aktivitě klíšťat na území ČR doporučujeme podstoupit 

očkování proti klíšťové encefalitidě. Ve zrychleném očkovacím schématu je možno 

získat dostatečnou ochranu před onemocněním již za 1 měsíc od podání 1. dávky. 

Bližší informace vám poskytne váš praktický lékař. 

Nedávejte dětem s sebou věci choulostivé nebo drahé. V přírodě nejsou k ničemu. 

 

MOBILNÍ TELEFONY 

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 vydáme ho dítěti před zpáteční cestou. 

Přesto ale nemusíte být úplně bez telefonického kontaktu s dětmi. Rádi bychom letos 

na táboře vyzkoušeli koncept „telefonní budky“, ze které budou moci ve volném čase 

děti zavolat domů. Přibalte proto, prosím, dítěti s sebou i kartičku s telefonním 

kontaktem domů. Bližší informace ohledně naší „telefonní budky“ a její telefonní číslo 

vám zašleme těsně před začátkem tábora. 

 

Děkujeme, že jste si vybrali právě tábor Buď odvážný, buď rozvážný s Agenturou 

Hobit! 

 

S přáním krásného léta, 

Michal Walder, hlavní vedoucí 

tel.: 606 285 711 

e-mail.: michalwalder98@gmail.com 

Agentura HOBIT 

  

mailto:michalwalder98@gmail.com


 
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. 

Vybavení: 

• povinná dokumentace (viz výše) 

• pravidelně užívané léky 

• oběd nebo svačina na cestu 

• teplý spací pytel (i v červenci umí uprostřed lesa být chladno) 

• karimatka 

• souprava na spaní (ideálně s dlouhými rukávy i nohavicemi, ať není zima) 

• spodní prádlo, dostatek ponožek (aspoň jedny teplé na večer) 

• dostatek triček 

• dlouhé i krátké kalhoty 

• sportovní oblečení 

• mikina 

• 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 

• opalovací krém 

• repelent 

• kapesníky 

• ešus, příbor a plecháček na pití 

• psací potřeby, blok a set fixů nebo pastelek 

• pytel na špinavé prádlo 

• drobné kapesné 

Na program přibalte ještě toto zvláštní vybavení: 

• tmavě zelenou nebo khaki košili bez vzoru 

• poštovní známky (označené písmenem A nebo B, v libovolném množství – poštu 

vybíráme a odesíláme denně) 

• kartičku s telefonním kontaktem domů 

• turistický batoh s bederním popruhem (objem min. 30 l), láhev nebo láhve 

(objem min. 1,5 l), adekvátní oblečení a boty na pěší přesun 15 km za každého 

počasí 

• čelovka (jakákoliv) 

• kvalitní svítilna (světelný tok min. 300 lm, resp. dosah min. 65 m; pokud tyto 

parametry splňuje čelovka výše, není nutné mít druhou svítilnu) 


