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Nekonečný příběh 
pohádkový fantasy tábor pro menší děti 

(23. – 30. července 2016) 
 Via aurea 

překvapující středověká detektivka 
(30. července – 6. srpna 2016) 

 Stopařův průvodce po Galaxii 
veselý sci-fi tábor na motivy ztřeštěného příběhu 

(7. – 14. srpna 2016)  
Mozaika snů 

zážitkový kurz z filmových světů 
(14. – 21. srpna 2016) 



. . . léto s em . . . 
 
Vážení a milí rodiče, naši příznivci a přátelé, 
 
ačkoli je ještě brzy, otevíráme první stránky táborových příběhů. Ačkoli je 
ještě trochu daleko, otevíráme dveře létu. Říká se: „Jdi a otevři dveře. 
I kdyby za nimi nic nebylo, aspoň průvan bude…“ Za našimi pomyslnými 
dveřmi jsou čtyři prázdninové týdny, které Vám chceme nabídnout. 
 
Dveře léta se s tajemným skřípnutím otvírají. Za nimi vidíš vysoké nebe, 
koruny smrků, hladinu rybníka, zář táborového ohně a bílé stanové plachty. 
Dýchne to na tebe vůní pryskyřice, kouře i mateřídoušky. Zas bude tábor! 
 
Skalní hobití instruktoři zůstávají, mladí elévové přinášejí nové nápady 
a brání nám, abychom nezpohodlněli, nezlenivěli a neokorali. Stará chalupa 
nás zase přivítá a rozezní se mladými hlasy a novými písničkami. Dávné 
příběhy ožívají, aby nadcházející léto bylo plné zážitků. 
 
Co pro Vás chystáme? Nejmenší táborníci prožijí s Bastienem a Atrejem 
Nekonečný příběh, starší zamíří do časů krále a císaře Karla IV. Stopařův 
průvodce po Galaxii bude námětem třetího tábora a pro nejstarší chystáme 
Mozaiku. Mozaiku barev, mozaiku pocitů, mozaiku vztahů i mozaiku filmů. 
Opravdu pestré a trpělivě poskládané týdny. 
 
Věřím, že si vyberete. Věřím, že se zase setkáme. To Vy děláte hobití léto 
létem. To Vy jste kamínkem v mozaice našich táborů. Těším se na Vás. 
 
S úctou a radostí  

Mgr. Ivan B a u e r – HOBIT 
 
 Setkání hobitího společenstva 
 Termín: 8. – 9. 10. 2016 
Cena: 700,- Kč 
 Datum si zapamatujete dobře, ne? Teď už zbývá jenom přijet. Přijet a mezi 
zlátnoucím listím najít letní vzpomínky. Ale nebudeme jenom vzpomínat. 
Konduktér píská, bílá pára syčí, kola se otáčejí, vyrážíme na cestu. Kam, to 
prozradíme včas. Sledujte naše stránky a rezervujte si lístek na Orient expres. 



Víkend otevřených dveří Předkrm III 
 Termín:   květen 2016 
Místo konání:  Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:  děti i rodiče 
Hlavní vedoucí:  Mgr. Ivan Bauer 

Zase ty dveře! Nebo spíš vrata. Nebo to mohou být kouzelná dvířka. 
Otevírají se, abychom se na dvoře ve Chválkově zas mohli potkat. Vrata, 
dveře, dvířka a za nimi? Pohádky, zázraky a fantazie. Otevřete a vstupte. 
Otevřete a pojďte společně žasnout. Už dvakrát jsme se takhle setkali a 
pokaždé jste mě potěšili. Přijeďte zas! 
  
Ještě jste s námi nebyli? Rozmýšlíte, kam děti v létě poslat? Váháte, zda 
mohou spát ve stanu? Posíláte děti na tábor poprvé a chcete se přesvědčit, že 
se nebudou bát? Přijeďte také spolu s dětmi! 

 
Provedeme Vás naším objektem, ukážeme Vám tábořiště. Sledujte naše 
internetové stránky, kde se o této akci dozvíte více. Těšíme se na setkání 
s rodiči, dětmi, dědečky i babičkami. 
 
 Možnost pronájmu naší základny 
 Pod krovem Chválkova můžete pobýt s rodinou nebo přáteli, můžete tu 
uspořádat komorní akci nebo si pronajmout celé tábořiště pro akci s dětmi. 
Ceny se určují dohodou dle typu akce a počtu účastníků. Zavolejte, napište. 



Pohádkový fantasy tábor pro menší děti  Nekonečný příběh 
 
Termín:   23. – 30. července 2016 
Místo konání:  Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:  děti od 6 do 11 let (nejdříve po ukončení 1. třídy ZŠ)  
Hlavní vedoucí:  Mgr. Luboš Říha 
Cena:  3.890,- Kč  
„Jmenuji se Bastián,“ řekl kluk, „Bastián Baltazar Bux.“  
„To je dost zvláštní jméno,“ vrčel muž, „třikrát B za sebou. No, za to 
nemůžeš, ty sis ho nedal. Já se jmenuju Karel Konrád Koreander.“ 
„To jsou tři K za sebou,“ podotkl hoch vážně.  
„Hm,“ zabrumlal staroch, „máš pravdu!“ Zabafal z dýmky a vypustil 
několik obláčků. 
„No, vždyť na tom nesejde, jak se jmenujeme, stejně už se neuvidíme. Teď by 
mě zajímala už jen jedna věc, totiž proč jsi před chvilkou vpadl do mého 
krámku s takovým tartasem. Skoro to vypadalo, jako bys před něčím utíkal. 
Je to tak?“ „Pravděpodobně jsi vyloupil pokladnu v nějakém obchodě,“ 
vyslovil svou domněnku pan Koreander, „nebo jsi ztloukl nějakou starou 
paní nebo něco takového, co vy dnes provádíte. Policie ti je v patách, milé 
dítě?“  
Bastián zavrtěl hlavou. „Tak to konečně vyklop,“ vybídl ho pan Koreander, 
„před čím jsi utíkal?“ 
 
Co Tě čeká? Příběh plný fantazie a pohádkových bytostí, příroda a kamarádi, 
kteří ti pomohou se všemi nástrahami. Zkusíme řídit létajícího psa Falca, 
navštívíme stříbrné město Amargánth, budeme bojovat o Slonovinovou věž. 
Se vším nám snad pomůže i kouzelný Atrej. Porazíme Nicotu a zachráníme 
Dětskou císařovnu? 

 
Tento tábor je pro všechny holčičky 
i kluky, kterým už bylo šest a ještě jim 
není jedenáct. Že jsi na táboře ještě 
nikdy nebyl? Nevadí, nemusíš se 
ničeho bát. Vezmi kamarády a pojeď 
s námi! Čeká nás spousta her, zábavy, 
malování a nevšedních zážitků. 

 
 ...ubytování ve stanech s podsadou * zázemí pevného objektu * krásná 
příroda * strava pětkrát denně * program naplněný pestrou činností... 



Překvapující středověká detektivka Via aurea 
 
Termín:  30. července – 6. srpna 2016 
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro: táborníky ve věku 9 – 14 let 
Hlavní vedoucí: Ivan Bauer 
Cena:  3.980,- Kč  
Nebyl jsem nikdo. Jen Karel z Čech. Zažil jsem 
chvíle bezradnosti i zoufalství, ale zažil jsem také 
opojení z vítězství i tichou radost z četby. Byl jsem 
statečný i opatrný, velkorysý i skromný, zbožný 
i bezbožný. Tak mi velela moje gotická duše. 
 
Čechy byly pro mne korunou rodové moci i prostým domovem. A proto právě 
sem, do svých Čech, jsem ukryl to, na čem záleží. Vyzvedněte, co dlouho bylo 
skryto. Přišel čas! Náš čas! Slyšíte? Vítr zpívá, praporce vlají.  
 
Zdá se to snadné, ale stíny tají někoho, kdo nechce být poznán, někoho, kdo 
neváhá udeřit, někoho, kdo umí tiše vyčkávat. Někoho, kdo nechce, aby 
příběh pokračoval. Mějte se na pozoru! 
 
„To je dost! Kdes byl tak dlouho?“ 
„Musel jsem podle řeky, šlo to pomalu.“ 
„A přinesl jsi to?“ 
„Ne, pane. Já se tam nedostal. Drapli mě lidi pána z Koldic. Musel jsem…“ 
„Hlupáku! Dát se chytit! A zrovna od nich! Teď dobře poslouchej…“ 
 
Tentokrát se vydáme do časů Otce vlasti, Karla IV. Zůstalo po něm skvělé 
dědictví. Málokdo ale ví, že Karel ukryl také něco, co bylo určeno jen 
vyvoleným lidem jiného věku. Něco, co tajila Zlatá cesta – Via aurea. Pojď 
s námi na tu cestu. Vydej se stopami krále, v nichž se mísí bláto i zlatý prach. 
 
Čekej živý středověk, korouhve i pochodně, rytířský boj i rozvahu mnichů, 
noční přepad i společnou vigilii. Čekej dobrodružné pátrání i překvapivé 
rozuzlení. Čekej, že se dozvíš něco o druhých i o sobě. Čekej nečekané! 
 
...ubytování ve stanech s podsadou * zázemí pevného objektu * logika * 

soutěž a spolupráce * kulisy středověku * zase nová detektivka... 



. . . proč jet s em? . . . 
 

Pokud Hobita ještě neznáte a rozhodujete se, zda si některý z našich 
táborů či kurzů vybrat, snad vám pomůže následujících pár řádků: • naše malá organizace funguje již osmnáct let; 
• naši instruktoři a vedoucí jsou proškoleni podle platných předpisů; 
• naše priority jsou: bezpečnost – radost – spolupráce; 
• náš program je vždy připravován přesně pro konkrétní věkovou skupinu; 
• na našich akcích zažijete vždy něco nového (žádný celodenní sběr hub); 
• našim cenám odpovídá kvalita našich akcí, na nichž pracujeme půl roku. 
 
Na našich táborech děti jen minulý rok zažily například: • setkání s draky v životní velikosti; 
• příběhem motivovanou prohlídku Chýnovských jeskyní; 
• dvoudenní plavbu na kánoích po Lužnici; 
• vztyčení dvanáctimetrového stožáru s plachtovím; 
• noční přechod hranic; 
• návštěvu tajuplné čističky vod z počátku 20. století; 
• středověkou bitvu na Kozím hrádku; 
• čtyřhodinový expediční výstup na horu „Everest“ bez pomoci šerpů, při 

kterém někteří uběhli víc než půlmaraton; 
• chůzi po žhavých uhlících; 
• a mnoho, mnoho dalšího… 

 
Zkrátka, volna mnoho nebude. Ale zábavu a zážitky Vám slíbit můžeme! 
 
 Mohlo by Vás také zajímat, kde děti vybraný týden prožijí. Přikládáme 
tedy pár vět o objektu, kde pořádáme naše stanové tábory: • je to typická jihočeská chalupa s uzavřeným dvorem; 
• uvnitř je sedm místností a sociální zařízení s dostatkem teplé vody; 
• k dispozici je vybavená kuchyně se sporáky a lednicemi; 
• rekonstruovaná půda se hodí pro komorní večerní programy; 
• v bezprostředním okolí šumí voňavé smrkové lesy a máme tu i rybník; 
• v dosahu jsou města Tábor a Jindřichův Hradec a zámek Červená Lhota; 
• na vlastním palouku za chalupou stojí stany s podsadou a hangár; 
• máme to tu rádi a stále to tu vylepšujeme; 
• prohlédněte si, prosím, fotografie, které najdete na našich stránkách pod 
 odkazem REKREAČNÍ OBJEKT. 



Veselý sci-fi tábor na motivy ztřeštěného příběhu Stopařův průvodce po Galaxii 
 
Termín:   7. – 14. srpna 2016 
Místo konání:  Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:  děti od 9 do 15 let  
Hlavní vedoucí:  Mgr. Jindřich Fuka 
Cena:  3.990,- Kč 
 Toto je příběh jedné knihy, knihy zvané Stopařův průvodce po Galaxii. Není 
to pozemská kniha – na Zemi nikdy nevyšla a až do oné strašlivé katastrofy 
o ní ani žádný pozemšťan neslyšel, ani ji neviděl. Možná, že jde 
o nejpozoruhodnější knihu, jakou kdy vydalo mamutí nakladatelství v Malém 
medvědu, o němž rovněž žádný pozemšťan nikdy neslyšel. V této knize se 
kromě mnoha nepravd a omylů nachází i mnoho moudrého: 

 
„Všechno, co vidíte, slyšíte nebo jakýmkoliv 
způsobem vnímáte, je charakteristické pro vás. Vy 
si vytváříte vesmír podle toho, jak ho vnímáte, 
takže všechno ve vesmíru, co vnímáte, je 
charakteristické pro vás.“ 
 
„Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou 
někdo přišel na to, k čemu vesmír je a proč tu je, 
vesmír by okamžitě zmizel a jeho místo by zaujalo 
něco ještě mnohem bizarnějšího. Existuje jiná 
teorie, která tvrdí, že už se to stalo.“ 
 
„S gumovou kachničkou není člověk nikdy sám.“ 
 
Ten film je šílený. Ty knihy o něco poetičtější. Náš tábor bude od každého 
trochu. Pojď s námi číst v průvodci Galaxií. Rozjeď svou představivost na 
plné obrátky. Bude to zábavný hobití týden v barvách sci-fi. Budeme utíkat 
katastrofám, bojovat za své přátele, skládat vogonskou poezii a hledat smysl 
života, vesmíru a tak vůbec. A hlavně se pořádně bavit! 
 
Máš připravený ručník? Tak NEPROPADEJ PANICE a pošli přihlášku! 

 
...ubytování ve stanech s podsadou u vlastního objektu * strava pětkrát 

denně * roboti a vynálezy * legrace a veselí * barevný týden... 
 



Zážitkový kurz z filmových světů Mozaika snů 
 
Termín:   14. – 21. srpna 2016  
Místo konání:  Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:  teenagery od 13 do 18 let  
Hlavní vedoucí:  Mgr. Milan Klíma 
Cena:  4.090,- Kč  
„Já jsem tvůj otec.“ 
„Pane Frodo, věřme, že v tomto světě ještě zbylo 
nějaké dobro a že stojí za to za něj bojovat.“ 
„To ty jsi slaboch, Voldemorte. Nikdy nepoznáš 
přátelství a lásku a já tě vlastně strašně lituju.“ 
„Svým mečem budu chránit bezbranné. Budu stát 
na straně slabších a každou nepravost potrestám. 
Tak přísahám na meč a kříž.“ 
„Carpeéé. Carpééé Diem. Užívej dne. To bylo divné, že? Divné, ale jiné.“ 
„Jime, tohle přátelství vás oba ovlivní způsobem, který si v tuto chvíli ještě 
nedovedeš představit.“ 
„Můj profesor tvrdil, že existuje jedenáct základních zápletek ve filmu 
a literatuře. Nesouhlasím. Existuje pouze jedna – KDO JSEM JÁ?“ 
 
Kolik filmů poznáš z těchto citací? Všechny? Super! Ani jeden? Nevadí... 
Jsi fanouškem filmových snů, které společně sní diváci v kinosálech? 
Nadchlo by tě společně s mnoha různými filmovými hrdiny zažít sérii 
neopakovatelných letních zážitků? 
 
Mozaika filmových snů bude pestrobarevná. Jednotlivé střípky nalezneš na 
různých místech – na středověké křížové výpravě, ve školních škamnách, v 
magické říši i v předaleké galaxii. Zažiješ lítou rytířskou bitvu, hororový pád 
střemhlav, detektivní dedukci, fantasy okouzlení, sci-fi let hyperprostorem, 
romantické poblouznění, psychologický výslech i komediální výtlem. 
 

Mozaika snů odpoví na mnohé otázky. 
Takové, které si pokládáme každý. 

Odpovědi na ně jsou ale pro každého z nás jiné... 
 

...ubytování ve stanech u vlastního objektu * catering pětkrát denně * 
hojnost různých příběhů * jedinečná mozaika * coming soon... 



 
 . . .  zodpovídá některé dotazy . . . 

 
1. Jak získat další informace? Na našich internetových 
stránkách, elektronickou poštou nebo telefonicky. 
 
2. Kdo se může přihlásit? Kdokoli, komu je mezi 6 a 18 lety 
a umí ještě žasnout. Nepotřebuješ žádné speciální vědomosti 
ani vybavení. Stačí jen chtít! Nehledej dobrodružství 
v knížkách. Přijeď! 
 
3. Jak se přihlásit? Jedinou formou je písemná přihláška 
podepsaná rodiči. Formulář přihlášky je součástí tohoto 
kalendáře a je i ke stažení na našich internetových stránkách. 
 
4. Co zahrnuje cena akce? Ceny uvedené v tomto kalendáři 
zahrnují jízdné na akci a zpět, celodenní stravování a pitný 
režim, ubytování, dopravné v místě, vstupné, pojištění po celou 
dobu akce, pedagogický doprovod, náklady na materiální 
zabezpečení akce a vyvážený celodenní program. Žádné další 
náklady už tedy mít nebudete.   
Naše akce odpovídají zásadám intenzivního rekreačního režimu 
a jsou vedeny kvalifikovanými instruktory. 

 
Mgr. Ivan Bauer 

AGENTURA HOBIT  
Jungmannovo náměstí 445 

 284 01 Kutná Hora 
 

mobil: 603 154 261 
e-mail: ivan.bauer@seznam.cz 
internet: www.agenturahobit.cz 

 


