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Byla temná noc. Přes bledý měsíc pluly cáry mraků, koruny stromů v zámeckém 
parku pročesával vítr, rval z nich listí a hučel ve větvích. Černé průčelí zámku narušil 
mihotavý plamínek. V jeho odlesku bylo vidět vysokou tmavou postavu. Pohybovala 
se tiše a jistě. Došla k oknu, z parapetu vzala ozdobnou kazetu a otevřela ji. 

Tři děti, Lucka, Patrik a Honza narazí na starý příběh, jenže se ukazuje, že příběh 
neskončil, že se mění kulisy a kostýmy, ale povahy lidí zůstávají stejné. Po rodovém 
odkazu dnes pátrá SEZAM, Spolek pro Existenci Záhad A Mystérií a ten je zatraceně 
současný! 

V patře našli rozlehlý sál. Právě prohlíželi hromadu nějakých zaprášených knížek, 
když zaslechli pomalé kroky. Nejdřív strnuli, ale pak následovala blesková akce. 
Patrik zmizel ve výklenku, kde byla opřená o zeď široká prkna. Honza skočil pod 
masivní psací stůl, skrčil se mezi šuplíky a snažil se nedýchat. Lucka stála nahoře 
na tribuně. Lehla si na zem a schovala se za zábradlím. Kroky se blížily. Neznámý 
prošel chodbou a zastavil se uprostřed sálu. Nic podezřelého asi nezpozoroval, 
protože se obrátil k odchodu. Všichni si oddechli. Ale jenom na okamžik. 

Když se totiž po chvíli odvážili ze svých úkrytů ven, zeptal se Patrik roztřeseným 
hlasem: „Viděli jste ho? 

Lucka byla bledá a neříkala nic. 

Honza potvrdil to, co Patrik nechtěl ani domyslet. „Ten chlap měl kápi! Zelenou! Byl o 
zelenej mnich!“ 

TÁBOŘIŠTĚ: 
 

Letos nás už po dvanácté 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. Uvnitř je 
kuchyň i hygienické zázemí, sprchy a toalety, pod klenbu někdejší konírny se 
vejdeme všichni, sušit můžeme nad krbovými kamny a pro večerní posezení tu máme 
půdu – v naší terminologii kokpit anebo otevřenou stodolu, které podle první lokace, 
kterou jsme do ní kdysi umístili, říkáme redakce. 
 
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 jedeme objednaným autobusem. Sejdeme se v 9.30 před právnickou 
fakultou na Náměstí Curieových v Praze 1. 
 
Jiné možnosti příjezdu nejsou letos možné, protože program začíná v Praze. 
 
DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ: 
 
A/ Do Prahy – přijedeme v neděli 7. srpna  ve 14:30 a přiveze nás R 716 Lužnice. 
Instruktoři doprovodí děti před prodejnu PONT u jednoho z východů, poblíž piana.  

 
B/ Do Tábora – u budovy vlakového nádraží je možné děti vyzvednout po předchozí 

domluvě ve 12.45. 
 
C/ Individuální odjezd z tábořiště je možný po předchozí dohodě mezi 10:00 a 
11:30 z naší základny u obce Chválkov.  
 
Jakékoliv varianty B/ nebo C/ prosím konzultujte předem s hlavním vedoucím. 
 
 

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 kvůli nepřesně napsané adrese dopisy nepřišly včas! 
 
Kontakt: Hlavní vedoucí Ivan Bauer: tel. 603 154 261 
   Zástupce HV: Milan Klíma: tel. 733 337 121 
 
 
PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE DÍTĚTE – vybírá zdravotník před odjezdem 
 

A. Zdravotní a očkovací průkaz - modrý či žlutý 
B. Kartička zdravotní pojišťovny - stačí kopie 
C. Zdravotní potvrzení od lékaře - formulář je přiložen k tomuto dopisu nebo 

použijte jiný se shodným obsahem. Platí dva roky. 
D. Prohlášení rodičů - přiloženo k tomuto dopisu 

 
 
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 a pracovat s nástroji. Samostatnost 
patří k našemu programu. 



 
Proto prosíme, abyste nás upozornili na případné zdravotní problémy a omezení 
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. 
 
Nedávejte dětem s sebou věci choulostivé nebo drahé. V přírodě nejsou k ničemu. 
 
MOBILNÍ TELEFONY 
 
Děti telefony mít mohou, ale nedoporučujeme je. Telefony vybereme a uložíme 
v objektu, abychom je chránili před ztrátou či poškozením. Vydáváme je na 
požádání během poledního klidu nebo v naléhavých případech.  

Chápeme, že chcete být informováni o aktivitách vašich dětí, proto budeme každou 
noc přidávat na webové stránky agentury několik fotografií a stručnou zprávu o 
tom, co na táboře podnikáme.  
 
 
 
Můžete čekat romantický příběh, akční hry, staré dopisy i moderní techniku. Budete 
hloubat nad záhadami, budete utíkat před pronásledovateli. A mezi kmeny buků 
prochází poslední arborián, stromový mnich. 

 
 

 

S pozdravem, 
 
Ivan Bauer, hlavní vedoucí 
Tel.: 603 154 261 
Mail: ivan.bauer@seznam.cz 

mailto:ivan.bauer@seznam.cz


SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ:  

 

DŮLEŽITÉ 

 

Kufry na místě srazu naložíme do autobusu a dopoledne se budeme pohybovat 

„nalehko.“ Dejte tedy dětem příruční batůžek, Do něj sbalte propisku, pláštěnku, případné 

osobní léky a jídlo a pití na první lehký oběd, Po skončení úvodního programu bude v tábořišti 

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

naše kuchyně se o stravování vašich dětí spolehlivě postará. 

 
 
VYBAVENÍ (Sbalte do rozumně velkého kufru, aby se vešel ve stanu pod postel, 
nezapomeňte na předepsanou dokumentaci, kterou je třeba předložit při odjezdu.) 

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 nebo mikina 

 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  

 balení toaletního papíru 

 opalovací krém a repelent  

 plecháček na pití  

 teplý spací pytel 

 baterka + náhradní baterie 

(nejlépe čelovka) 

 zavírací nůž s pojistkou 

 malý batůžek  

 psací potřeby, pastelky a 

blok 

 sada známek na pohledy 

 pytel na špinavé prádlo  

 osobní léky 

 přiměřené kapesné na 

výlet 

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ 

VYBAVENÍ 

 hezké, formálnější oblečení na oslavu (dívkám 
stačí letní šaty nebo halenka a sukně, hoši by 
měli mít alespoň bílou košili) 

 Moc by nám při přípravě her pomohlo 
mít k dispozici fotku Vašeho dítěte už 
před táborem a chceme Vás o ni tímto 
poprosit. Fotka by měla být 
průkazového typu – tedy začínající u 

hlavy a končící kousek pod rameny  , 
ve formátu JPG či PNG, 
alespoň 640 pixelů na 360 pixelů. Úplně 
nám stačí fotka z telefonu. Ideálně co 
nejaktuálnější, na které bude dítě čelem 
k foťáku. Prosím Vás o zaslání fotografie 
na e-mail – tynapech@icloud.com, 
pokud možno do 14.7.2022. 

mailto:tynapech@icloud.com


 

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 tábora 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 účastníků pro účely tvorby záznamů, které 

zveřejní na svých webových stránkách, případně v omezeném rozsahu využije pro propagační 

účely Agentury Hobit. 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 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. (Můžete tedy použít 

potvrzení z jiné akce, ze školy v přírodě ap. 

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 

 

 

 

 


