
 

 

 

 

 

A je tu zase! Předkrm! Ochutnávka z hobití kuchyně. 
Milí hobití přátelé a příznivci, děti, rodiče, babičky, dědečkové! Chceme se s Vámi zase setkat. Chceme Vás zavést do kraje, 
který máme rádi, do míst, kde oblaka plují rychleji. Chceme Vám ukázat Chválkov, místo, kde se ukrývají vzpomínky a kde 
ožívají naše táborové příběhy. Přijeďte se podívat. Ať už jste naši staří známí, naši skalní příznivci anebo zvažujete, zda na 
tábor vyrazit poprvé. Přijeďte a prožijte s námi letošní Family!ádu. 
Že takové slovo není ve slovníku? Asi není. Ale my víme, že znamená olympiádu rodinných klanů. Rodinný klan může mít dva 
až pět členů, na věkovém součtu nezáleží. A v čem se bude zápolit? Nechte se překvapit. 
Nečekejte běh a hod diskem. Můžete čekat kachní běh a hod CD diskem. Čekejte recesi, spolupráci, radost. Čekejte kousek 
hobitího léta. 
 
Termín:  sobota a neděle 30. – 31. května 2015 
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou čp. 60, PSČ 382 82 

Na místo se prosím dopravte po vlastní ose. Rádi Vám případně poradíme kudy. 
Cena:  200 Kč dospělý, 100 Kč dítě 
Cena zahrnuje: sobotní večeři, nedělení snídani, náklady na program 
Určeno pro: děti i rodiče – ať už pro již přihlášené či potenciální účastníky letních táborů 2015, dále pro 

všechny příznivce Agentury Hobit 
 
Program: 
Sobota 30. 5.  
14:00 – 14:30 slavnostní zahájení Family!ády, zapálení rodinné pochodně 
14:30 – 16:00 vytváření rodinných maskotů 
16:00 – 19:00 první etapa bojů rodinných klanů 
19:00 – 20:00 večeře, táborový oheň 
20:00 – 21:00 druhá etapa bojů rodinných klanů 
21:00 – 22:30 večerní slavnost LAMPÁDEDROMIA 
 
Neděle 31. 5.  
09:00 – 11:00 třetí etapa bojů rodinných klanů  
11:00 – 12:00 představení letošních táborů Rájem i peklem, Jak vycvičit draka a Star Trek: Pán času 
12:00 – 13:00 slavnostní vyhlášení vítězů Family!ády, předání rodinné pochodně 
13:00  rozloučení, odjezd 
 
Nocleh vám zajistíme ve spacím pytli na nově zrekonstruované půdě objektu. Pokud budete mít zájem můžeme 
zprostředkovat i blízký hotel v městečku Černovice.  
Své závazné přihlášky prosím posílejte nejpozději do 18. května 2015. 
 

Co s sebou? 
Spacáky (pokud budete plánovat nocleh na Chválkově), svačinu a pití, blok a psací potřeby, šátek, můžete 
s sebou přivést výtvarné rekvizity na kostým Vašeho rodinného maskota. 
Chcete-li, můžete přijet v rodinných dresech. 
 

Kontakt: 
Mgr. Ivan Bauer     603 154 261      ivan.bauer@seznam.cz 
Mgr. Milan Klíma   733 337 121      movie@centrum.cz 

mailto:ivan.bauer@seznam.cz


Přihláška na akci PŘEDKRM 2 – Family!áda 
Termín a místo konání akce: 30. – 31. května 2015, Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Jméno/a dětských účastníků:  
Jméno/a dospělých účastníků:  
Adresa bydliště:  
Kontaktní telefon a e-mail:  
Datum a čas příjezdu na akci: 
(vyplňte prosím podle přiloženého programu)  
Datum 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) 

Jak vycvičit draka   Rájem i peklem   Star Trek: Pán času   Carpe Diem nebo ne? 

Poznámky, dotazy...  
 

Podpis:  
 
 
 


