
 

 

 

 

 

Nad střechou se čtyřmi kouzelnými vikýři vyšly hvězdy. Tady jim můžete být blíž než ve městě, protože 
tady jsou krásně vidět. V noci je tu opravdu tma. Lišky tu dávají dobrou noc. Nad smrky se třpytí měsíc a odráží 
se v hladině rybníčku a na zdi chalupy tančí odraz plamenů. Kolem ohně sedí spousta rodičů a jejich dětí. 
Společně ochutnávají první sousta letošního hobitího léta – Předkrm. 
 

Přijeďte si prohlédnout chválkovské hobití sídlo. Ti nejmenší z Vás se mohou přesvědčit, že se nemusí 
bát odjet na stanový tábor Letopisy Narnie, že les je kamarád. Děti i rodiče, babičky i tetičky si budou moci 
prohlédnout chalupu i okolí a na cokoliv se zeptat přímo na místě. 

Můžete si popovídat s vedoucími, kteří budou trávit léto s Vašimi dětmi, a navíc Vás čeká malá 
ochutnávka programu z každého tábora. Všichni společně zasedneme k prvnímu letošnímu ohni a budeme se 
tam veselit. Agentura Hobit pořádá společnou akci pro děti i rodiče. U toho nemůžete chybět. 

Servírujeme Předkrm a přejeme Vám dobrou chuť. 
 
Termín: 26. – 27. dubna 2014 
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou čp. 60, PSČ 382 82 
Na místo se prosím dopravte po vlastní ose. Kudy se k nám dostat? Kudy za svět? 
Klíčová je silnice č. 128, která spojuje Černovice a Mnich. Pojedete-li od Černovic, nezajíždějte vůbec do vsi 
Chválkov. Jeďte po zmíněné silnici. Za druhou odbočkou na Chválkov projedete les a na jeho okraji, kde začíná 
stromořadí, je autobusová zastávka. U ní se vlevo odděluje cesta k nám. Místo bude označeno. 
Cena: akci pro Vás chystáme ZDARMA 
Určeno pro: děti i rodiče – jak přihlášené, tak ty, kteří ještě váhají. Zkrátka pro všechny, kdo s námi možná 
chtějí strávit kousek letošního léta. Také rádi uvítáme všechny příznivce a přátele Agentury Hobit. 
 
Program: 
Sobota 26. 4. 
14:00 – 18:00 ochutnávka z tábora Letopisy Narnie – Aslanovy děti  

prohlídka objektu a tábořiště, setkání se lvem Aslanem, pořádně vypečená táborová hra 
18:00 – 19:00 přivítání dalších návštěvníků, kteří mají zájem i o jiný tábor než Narnii 
19:00 – 22:00 táborový oheň, společný večer 
Neděle 27. 4. 
09:00 – 10:00 společný milý ranní program 
10:00 – 12:00 ochutnávky, čili ukázky programů z táborů Tajemství tří, Pro čest a slávu! a Hra o trůny 
12:00 – 12:45 společná hra pro všechny 
13:00  rozloučení, odjezd 
 
Můžete přijet na kteroukoliv část programu a kdykoliv zase odjet. Jen nám prosím svůj záměr vyznačte v níže 
přiložené přihlášce. Nocleh Vám zajistíme ve spacím pytli na matraci na nově zrekonstruované půdě objektu. 
Pokud budete mít zájem o komfortnější ubytování, můžeme zprostředkovat i blízký hotel v městečku Černovice. 
Pokud byste hotel chtěli zajistit, volejte nejpozději do 13. 4. 
O hladu Vás nenecháme, ač krmě bude prostá. K večeři bude připravená hutná polévka a chleby s pomazánkou 
a něco zeleniny, „kontinentální“ snídani Vám také zajistíme, kávu a čaj vaříme. 
Své závazné přihlášky prosím posílejte nejpozději do 20. dubna 2014. 



Co s sebou? 
Spacáky (pokud budete plánovat nocleh na Chválkově), blok a psací potřeby, šátek, případné vlastní zásoby dle 
chuti. 
 
Kontakt: 
Mgr. Milan Klíma (hlavní vedoucí)  733 337 121 movie@centrum.cz 
Mgr. Ivan Bauer (vedoucí agentury) 603 154 261 ivan.bauer@seznam.cz 
 
 
 

Přihláška na akci PŘEDKRM 
Termín a místo konání akce: 26. – 27. dubna, Chválkov u Kamenice nad Lipou 

Jméno/a dětských účastníků:  

Jméno/a rodiče/ů:  

Adresa bydliště:  

Kontaktní telefon a email:  

Den a čas příjezdu na akci: 
(vyplňte prosím podle přiloženého 
programu) 

 

Den a čas odjezdu z akce: 
(vyplňte prosím podle přiloženého 
programu 

 

Nocleh: 
(podtrhněte) 

 
ve spacáku na Chválkově / mám zájem o zajištění hotelu v Černovicích 
 

Mám zájem o informace k táboru: 
(zakroužkujte) Letopisy Narnie    Tajemství tří    Pro čest a slávu!    Hra o trůny 

Poznámky, dotazy:  
 

Podpis:  
 

mailto:ivan.bauer@seznam.cz

