
 Na křídlech života 
 20. - 27. srpna 2022 

 „Nejraději bych se přeměnila ve slunečnici. Jsou tak vysoké a krásné, pořád se usmívají na 
 slunce. Kterou květinou bys chtěl být ty, Harolde?” 

 „Nevím, Maude. Možná jednou z těchto.” 

 „Proč to říkáš, Harolde?” 

 „Protože jsou všechny stejné. Nijak se neliší.” 

 „Ale kdepak, podívej. Některé jsou docela malé, jiné zas trochu buclaté. Jedny rostou a pak 
 zatáčí doleva, druhé spíš doprava. Některé dokonce ztratily všechny okvětní lístečky. Tolik 
 odlišností v jedné kytici kopretin. Víš, Harolde, mám pocit, že trápení na světě pochází od lidí, 
 kteří si připadají takhle stejní. To oni sami dovolují, aby se s nimi tak zacházelo, přitom je každý 
 z nás jedinečný. I v poli kopretin bude každý z nás jedinečný.” 

 Každý má právo dělat chyby a občas ze sebe udělat blbce. Nesmíš ale nechat ostatní, aby tě příliš 
 soudili. Je to tvůj život a jedeš sem, aby sis nastavil hranice, abys byl sám sebou. Ale víš, kdo 
 vlastně jsi? 

 TÁBOŘIŠTĚ: 
 Letos  zavítáme  do  penzionu  Kačeří.  Objekt  se  nachází  v  CHKO  Broumovsko  na  kopečku  na 
 samém okraji obce Teplice nad Metují – Lachov. 
 Objekt  má  velkou  společenskou  místnost,  jídelnu  a  vybavenou  kuchyni.  Účastníci  budou  spát 
 uvnitř  objektu  v pokojích.  Kolem  objektu  je  zahrada  a  krásná  krajina,  kterou  budeme  hojně 
 využívat na aktivity. Doufáme, že se Vám tu bude líbit tak jako nám. 

 DOPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ: 
 A/  Z  Prahy  –  v  sobotu  20.  srpna  rychlíkem  R  945  Hradečan  v   9:08  z  vlakové  stanice     Praha, 
 hlavní  nádraží.  Sraz účastníku je v 8:00 před prodejnou Pont ve spodní hale nádraží  . 

 S  organizací  na  místě  pomohou  naši  instruktoři  v  tričku  s logem  agentury.  Zdravotník  si  převezme 
 dokumentaci – mějte ji, prosím, připravenou. 



 V případě komplikací při odjezdu volejte: 
 ●  Vedoucí přesunu, Tomáš Fiala – 602 452 824 
 ●  Hlavní vedoucí, Roberta Bimbová – 608 599 200 

 B/  Z Hradce  Králové  –  pokud  to  máte  blíž  na  východ  Čech,  můžete  se  připojit  na  vlakovém 
 nádraží  v Hradci  Králové  ,  nejpozději  v  sobotu  20.  srpna  v  10:50.  V  11:04  odjíždí  navazující 
 vlak  SP  1384/1858  do  Teplice  nad  Metují.  Pokud  chcete  využít  tuto  možnost,  kontaktujte,  prosím, 
 předem hlavní vedoucí. Na přestupu nemáme mnoho času. 

 C/  Individuální  příjezd  na  tábořiště  je  možný  v   sobotu  20.  srpna  mezi  12:00  –  13:00  .  Pokud 
 chcete využít tuto možnost, informujte prosím předem hlavní vedoucí. 

 Vše  sbalte  do jednoho  zavazadla  a  vhodně  zvolte  jeho  velikost.  Účastníci  si  zavazadla  povezou 
 vlakem,  který  zahrnuje  i  přestup,  tak  na  to  myslete  při  balení,  ať  doprava  proběhne  hladce.  Do 
 batůžku  s sebou  mějte  prosím  oběd  na  cestu  a  láhev  s  pitím.  Nedoporučujeme  velké  sladké  zásoby 
 na celý týden, naše kuchyně se o stravování vašich dětí spolehlivě postará. 

 ODJEZD: 

 DOPRAVA Z TÁBOŘIŠTĚ JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 

 A/  Do  Prahy  –  přijedeme  na  Hlavní  nádraží  v  sobotu  27.  srpna  ve  13:46  rychlíkem  R  928 
 Krakonoš  .  Instruktoři  doprovodí  děti  do  odjezdové  haly  k  obchodu  PONT.  Prosíme  rodiče,  aby 
 tam na nás počkali a nečekali na nástupišti. 

 ●  Vedoucí přesunu, Tomáš Fiala – 602 452 824 

 B/  Individuální  odjezd  je  možný  po  předchozí  dohodě  27.  srpna  mezi  10:00  a  11:00  z  naší 
 základny  penzionu  Kačeří,  Lachov,  Teplice  nad  Metují.  Vyznačte,  prosím,  na  přiloženém 
 formuláři,  jaká  varianta  odjezdu  zpět  Vám  nejvíce  vyhovuje.  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  dlouhodobě.  V  opravdu  naléhavých  případech 
 kontaktujte nejprve hlavní vedoucí. 

 Adresa:  Penzion Kačeří, Lachov 14, 547 59 Teplice nad Metují 

 Kontakt:  hlavní vedoucí Roberta Bimbová, tel. 608 599 200 
 zástupce hlavní vedoucí Lukáš Marek, tel. 776 615 223 



 PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE - vybírá zdravotník před odjezdem 

 ●  Kartička zdravotní pojišťovny - stačí kopie 

 ●  Zdravotní potvrzení od lékaře - formulář je přiložen k tomuto dopisu, případně využijte 
 jiný se shodným obsahem. Potvrzení má platnost dva roky, stačí nám kopie. 

 ●  Prohlášení rodičů - přiloženo k tomuto dopisu 

 PŘIPOMENUTÍ DROBNÁ, LEČ DŮLEŽITÁ 

 Táborový  program  je  pestrý,  naplněný  činností,  hrou  i  prací.  Program  probíhá  za  každého  počasí, 
 nepodceňujte proto vybavení dětí. Nedávejte dětem s sebou věci choulostivé nebo drahé. 

 Nevyžadujeme  žádnou  předchozí  přípravu  či  znalosti.  Přesto  upozorňujeme,  že  budeme  s dětmi 
 cvičit,  běhat,  hrát  lesní  hry  apod.  Proto  nejsou  naše  tábory  vhodné  pro  děti  s vážným  zdravotním 
 handicapem. Výjimky zvažujeme s rodiči a lékařem. 

 Pro  hladký  průběh  týdne  proto  prosíme  o  uvedení  veškerých  zdravotních  problémů  Vašich  dětí 
 předem!  Vypište  je  do  „Prohlášení“.  Nezapomeňte  uvést  také  další  závažné  skutečnosti,  o  kterých 
 bychom  měli  vědět  –  alergie,  fobie,  výchovné  zvláštnosti,  psychické  či  fyzické  omezení  apod. 
 Během  vybírání  předepsané  dokumentace  Vám  bude  k  dispozici  zdravotník,  se  kterým  můžete 
 případná  omezení  konzultovat.  Důkladným  vyplněním  prohlášení  a  uvedením  veškerých  omezení 
 pomůžete  nám  i  dětem.  V  případě  dotazů  či  nutné  konzultace  předem  volejte  či  pište  hlavní 
 vedoucí, je Vám k dispozici. 



 SEZNAM DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ 

 Balte  oblečení  na  tábor  s rozmyslem.  Je  nutné  mít  oblečení  sportovní  pro  pohybově  náročné  akce, 
 oblečení  teplé  pro  chladné  večery,  oblečení  nepromokavé  pro  deštivé  dny,  oblečení  zničitelné  pro 
 akce  náročné,  ale  i  oblečení  pohodlné  pro  běžné  nošení.  Vše  sbalte  do  jednoho  zavazadla  (kufr  či 
 krosna).  Nezapomeňte  na  předepsanou  dokumentaci,  kterou  je  třeba  předložit  při  odjezdu.  Na 
 první  den  sbalte  do  batohu  oběd  ,  stravování  začíná  odpolední  svačinou.  Bydlíme  v  pevném 
 objektu, místo spacího pytle a karimatky zabalte prosím 1 set povlečení. 

 DOPORUČENÉ VYBAVENÍ 
 •  spodní prádlo, dostatek ponožek 
 •  pyžamo 
 •  1 silné ponožky 
 •  4 trička 
 •  1 dlouhé kalhoty 
 •  2 krátké kalhoty 
 •  1 tepláky/šusťáky/legíny na sport 
 •  1 teplý svetr 
 •  větrovka 
 •  pláštěnka 
 •  plavky 
 •  čepice nebo klobouk proti slunci 
 •  šátek /nutný i pro hry, nikoli nákrčník/ 
 •  dvoje sportovní boty /tenisky apod./ 
 •  sandály /i do vody/ 
 •  holínky 
 •  přezůvky do objektu 
 •  kapesníky 
 •  2 ručníky 
 •  hygienické potřeby 
 •  opalovací krém a repelent 
 •  plecháček na pití 
 •  psací potřeby, pastelky a blok 
 •  malý batůžek na jednodenní výlety 
 •  pytel na špinavé prádlo 
 •  povinná dokumentace /viz výše/ 
 •  láhev na pití, min. 1 litr 

 •  1 set povlečení (prostěradlo, 
 přikrývka, polštář) - standardní 
 rozměry peřiny a polštáře 
 (140x200cm, 70x90cm), velikost 
 matrace 85x195cm 

 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 
 •  1 slušné oblečení na společenský večer 

 (např. košile, kalhoty, šaty, sukně, blůza - 
 velkou večerní či sako nevozte, stačí něco 
 lehkého) 

 •  1 doplněk ke společenskému oblečení 
 v prvorepublikovém stylu (např. kšandy, 
 motýlek, čelenka, rukavičky,...) 

 •  Funkční čelovka s náhradními 
 bateriemi 

 •  Sportovní tričko/dres – 1 černé a 
 1 bílé 

 •  Mobilní telefon a nabíječka 
 •  Průhledné pouzdro na paži na svůj 

 telefon (např.  Lidl  ,  Alza  ,  Decathlon  ) 

https://www.lidl.cz/p/crivit-reflexni-pouzdro-na-ruku-na-smartphone-reflexni-bezecky-pasek/p100337150001?mktc=shopping&gbraid=0AAAAACo3zVwcKgvFITMubpG3yeZ6OWgWA&gclid=Cj0KCQjw5ZSWBhCVARIsALERCvyecvIz6teFvu31aQIbhibK1NSL4IreSvgbONq0equHvH7kEWklYHQaAmmcEALw_wcB&fbclid=IwAR3dzmadfTEiYkKZ9VVW88_NVksNFPDOkXLepG-p8lMU5TVer6KpZCjPwmk
https://www.alza.cz/epico-universal-sports-armband-6-5-seda-d5662487.htm?fbclid=IwAR3dzmadfTEiYkKZ9VVW88_NVksNFPDOkXLepG-p8lMU5TVer6KpZCjPwmk
https://www.decathlon.cz/p/bezecke-pouzdro-na-smartphone-cerne/_/R-p-120495?mc=8352142&gbraid=0AAAAADoQNS5McKvzBAt2_x8kNeIAdEr5v&gclid=Cj0KCQjw5ZSWBhCVARIsALERCvyYK5VZyYtvXTl9jelvK1coN-m_u6cIP0G7B6jJXJCb0heYx_q49aQaAmmfEALw_wcB&fbclid=IwAR15t17iBgBovtuYTPGlGTOvic9tMgPemPTYWyVLZWUaN1zpO3rXvPn3_VE


 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  kurzu)  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,  případně  další 
 drobné nástroje. 

 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 

 - 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  :  …………………………………  Podpis  : ………………………….. 

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



 POTVRZENÍ LÉKAŘE 

 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 


