
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTURA HOBIT 

Kalendář akcí 2018 



 
 

  

Vážení rodiče, milí přátelé, 

tak jako každý rok Vám posíláme Kalendář akcí. Představujeme Vám jednadvacátou hobití sezónu. Ano, 
naše společná cesta trvá už dvacátý první rok. Připomenu jen pár řádek z Tolkienova příběhu, kterým to 
kdysi začalo: 

„Cesta jde pořád dál a dál, 
Kupředu, pryč jde od mých vrat. 
Na lehkých nohou dám se vést, 
až tam, kde se stýká mnoho cest. 
Až k cestě větší, nežli znám…“ 

Jsem velmi rád, že s námi zůstáváte. Děkuji Vám za to, že jdete s námi. 

Cesty mám rád. Ty travnaté a tiché, ty rozpálené letní, ty plné barevného listí i ty sněhem zaváté. Všechny 
někam vedou. Za nejbližším zákrutem něco tají. Asi proto jsem si pro úvod letošního Kalendáře akcí vybral 
tenhle obrázek. My jsme na cestách za ty dvě desítky let potkali rytíře i námořníky, australské domorodce 
i české odbojáře, kosmonauty i elfy. Naše táborové příběhy otevřely dětem cestu do Středozemě i do 
viktoriánské Anglie, na rudou planetu i do bájných pověstí. Chceme jít dál! Cesta není jen prázdným 
příměrem. Cesta vede od samoty k přátelství, od nudy k nadšení, od úsilí k úspěchu. Některé cesty vedou 
také od sdíleného veselí ke ztišení a přemýšlení. Jiné začínají nesmělými krůčky a končí vzájemným objetím. 
A všechny se před námi otevírají. Přidejte se! Pojďte s námi! Přijměte naše pozvání.  

Usaďte se pohodlně do křesla, udělejte si šálek čaje nebo kávy a trochu času. Nespěchejte. Pročtěte si 
Kalendář spolu s dětmi jako byste četli barevný bedekr po exotické destinaci. Zjistěte, kam letos míříme. 
Čtěte a vybírejte. Těšíme se na Vás. 

       S upřímnými pozdravy 

       Ivan B a u e r  -  HOBIT 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dvacet – slavnostní premiéra dokumentárního filmu 
k 20. narozeninám Agentury HOBIT 
Termín:   6. dubna 2018 
Čas:   20:00 – 22:00 
Místo konání:  Kino NFA Ponrepo, Bartolomějská 291, Staré Město, Praha 
Určeno pro:   Současné i bývalé účastníky, rodiče, přátele  
Cena:   Zdarma 
 

„Rozhodovat můžeme jen o tom, 
jak naložit s časem, který nám byl dán.“                                 

                                                                 J. R. R. TOLKIEN 

V minulém roce jsme oslavili dvacáté narozeniny. Při této příležitosti vznikal na loňských táborech dokumentární 
film. Chceme v něm shrnout dvě dekády činnosti agentury. Budeme spolu svědky mnohých her, příběhů i zážitků 
z letních táborů roku 2017. Především se ale ponoříme do vzpomínek několika desítek účastníků a instruktorů. 
Zjistíme, co nám všem přináší rozhodnutí prožívat čas, který nám byl dán, právě na letních táborech a jiných 
akcích agentury Hobit. 

Zúčastněte se spolu s námi slavnostní premiéry půlhodinového filmu v malebných prostorách pražského kina 
Ponrepo. Součástí večera bude i malé občerstvení, jedinečná setkání a příjemná popovídání. 

Neváhejte a využijte možnosti vidět film jako první! 

 

Vzhledem ke kapacitě sálu vás prosíme, abyste si své místo zarezervovali na našich internetových stránkách. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hříšní lidé města pražského 
Termín:   13. května 2018 
Místo konání:  Praha 
Určeno pro:   Smíšené rodinné týmy - rodiče i děti 
Hlavní vedoucí:  Mgr. Ivan Bauer 
Cena:   Bude sdělena s detaily akce  
 

Frajeři a slečny, když jdete po Praze,    Předvedem vám příběh, nad nějž hezčí není, 
vyhněte se radši, každý těžký váze,   o lásce a zradě, příběh policejní. 
která vůbec neví, že dnes v noci shoří,    Dozvíte se věci o zločinu, hříchu, 
už jdou po rajonu páni inspektoři.   hněvu, pláči, smutku, ale hlavně smíchu. 

Hra v pražských uličkách na motivy známého seriálu. Pan rada Vacátko i detektivové z pražské „Čtyřky“ mají 
pohotovost. Pojďte jim pomoci s pátráním. Těšte se na pestrý program, na zapeklité úkoly, na dobový kolorit a na 
společný čas, který můžete strávit se svými dětmi. 

 

 

Více informací o akci naleznete na našich webových stránkách. Pokud již teď projevíte zájem, 
pošleme Vám informace včas e-mailem. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať žijí duchové 
Termín:   14. – 21. července 2018 
Místo:   Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:   Holky a kluky od 6 do 11 let (po 1. třídě ZŠ) 
Hlavní vedoucí:  Mgr. Ivan Bauer 
Cena:    3.890,- Kč 
 

Zavolejte stráže,      Vám se asi zdá že, 
zbláznilo se páže,     páže nedokáže, 
zbláznilo se páže,     páže nedokáže 
prý chce dobýt hrad!     ztéci pevný hrad! 

Znáte tuhle písničku? Pojeďte! Znáte tuhle pohádku? Pojeďte! Potkáte se s rytířem Brtníkem i s jeho dcerkou 
Leontýnkou, s prodavačem Jouzou i s jeho švagrovou Černou kronikou. Naučíme se spousty písniček, budeme střílet 
z praku a taky stavět hrad. Ale nejen to. My se budeme muset do družiny rytíře Viléma z Brtníku také dostat 
a získat jeho důvěru, aby meč a zbroj vyměnil za plášť a parádní škorně. A tak nás čeká rytířský turnaj i lov se 
sokolem. Budeme potřebovat odvahu i dvornost. 

A co určitě v pohádce nebylo? Chybí tam poslední část příběhu. Poslouchejte: 

„Rytíř Vilém Brtník z Brtníku na svých cestách poznal velmi krásnou dívku. Jmenovala se Kateřina. Byla mírná 
jako hříbě, laskavá jako letní vánek, krásná jako jarní kvítko, ale také moudrá. Brzy spolu měli dceru Leontýnu 
a byli velmi šťastní. Ale pak jedné noci paní Kateřina záhadně zmizela. Nikdo nevěděl, kam se poděla. Rytíři 
zůstal jen obraz, který nechal ke svatbě vymalovat. Zůstal sám s dcerou. Ve dne se staral, jak mohl, a v noci plakal 
a vysedával před obrazem, ze kterého se na něj jeho nejdražší smutně dívala hlubokýma očima…“ 

Co se stalo s paní Kateřinou? Kam zmizel vzácný obraz? To jsou jen některé otázky, na které budeme hledat 
odpověď. 

milá pohádka * poutavý příběh * dětští hrdinové * nové postavy * středověký hrad * spousta her 

 

 



 
 

  

H.O.B.I.T. aneb Hoď obavy bokem i Ty! 
Termín:   21. – 28. července 2018 
Místo konání:  Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:   Všechny akční lidi mezi 14 a 18 lety 
Hlavní vedoucí:  Mgr. Luboš Říha 
Cena:   3.950,- Kč 
 
„…tentýž den jedenáct šerpů dopravilo do tábora III úctyhodný náklad lan, stanů a kyslíkových lahví. Nosiči pak 
nechali čtyři horolezce v táboře. Teď už to bude jen na nich.“ 

„Vítejte na cestě kolem světa, na cestě za různými národy. Pojďme objevit rozdíly mezi jednotlivými kulturami. 
V Evropě se seznamuje stiskem ruky. Ale jak se seznámit s Eskymákem?“ 

 „Pozor, pozor! Všem, kdo nás slyší, pozor, pozor! Mimořádné vysílání Rady bezpečnosti OSN – soustřeďte se na 
označených bezpečných místech!“ 

 „Nenávist Lancasterů a Yorků je věčná, nikdy neuhasne, ani sto let války nestačí.“ 

„Proč vrtí pes ocasem? Protože je chytřejší než ocas. Kdyby byl ocas chytřejší než pes, vrtěl by ocas psem.“  

A na závěr ještě něco: „Znali jsme jistého Vavrdu, byl to blázen do cyklistiky a na kole byl schopen jezdit za 
každého počasí a v každém terénu.“ 

Už jsi něco z toho slyšel či dokonce zažil? Nevadí. Nebo naopak vůbec nic? A znou nevadí! Uvítáme nové tváře 
i ostřílené borce. Letos si užijeme některé programy a hry netradičně – na kole. Budeme jezdit po malebné krajině 
Jižních Čech, ale nečekej cyklomaraton – kolo nám pomůže k tomu dostat se na zajímavá místa. Čeká nás akce, 
zamyšlení i bourání stereotypů. 

ubytování ve stanech s podsadou * zázemí pevného objektu * fantastická strava * drsné hry * nádherné výhledy * 
netradiční hosté * vyčerpáni i relaxace * závod i divadlo * vlastní kolo nutné 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alchymista – dobrodružná výprava za štěstím 
Termín:   29. července – 5. srpna 2018 
Místo konání:  Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:   Děti od 9 do 15 let  
Hlavní vedoucí:  Mgr. Milan Klíma 
Cena:   3.960,- Kč 
 

„Člověk má vždy podmínky k tomu, aby udělal to, o čem sní. 
Žádné srdce nikdy netrpělo, když se vydalo hledat své sny. 

Když něco chceš, celý vesmír se spojí, abys toho dosáhl. 
Každý člověk na Zemi má poklad, který na něj čeká. 

Tvé srdce je tam, kde je tvůj poklad.“ 

         PAULO COELHO – z knihy Alchymista 

„A jak mám najít svůj poklad, když ani nevím, co hledám?“ zeptal se pokorně chlapec. 
„Naučím tě rozumět řeči znamení. Jen ten, kdo začne hledat, najde svůj osobní příběh. Následuj mě.“ Hlas 
Alchymisty zašuměl jako vítr v písečných dunách… 

Bude to dobrodružná cesta za štěstím. Můžeš na ní potkat vznešené jezdce i unavené poutníky. Kdo z nich našel 
štěstí? Uvidíš tajemná znamení v písku, ucítíš vítr ve vlasech při závodě karavan, ochutnáš exotické pokrmy. Ten, 
který přináší neštěstí, by tě rád zavedl k Oceánu slz, ale Tvoje cesta míří do Oázy radosti. Podlehneš? Vytrváš? Co 
pro Tebe znamená štěstí? Kam míříš? Čekej dobrodružné hry, putování pod hvězdami, jízdu na velbloudu, čekej 
souboje s cizí závistí i s vlastní pohodlností. Poznej, co je tvé štěstí! 

„Každé hledání začíná štěstím začátečníka a končí zkouškou dobyvatele. Před úsvitem bývá největší tma.“ 
pousmál se Alchymista. „Jdi dál k pyramidám. A pořád dávej pozor na znamení. Důvěřuj svému srdci, ale 
nezapomínej, že jsi v poušti…“ 

ubytování ve stanech s podsadou * hledání cest ke štěstí *strava pětkrát denně * malé táborové týmy * zázemí 
pevného objektu* šumící koruny smrků 
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Stopou Arboriánů 
Termín:   5. – 12. srpna 2018 
Místo:   Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro:   Táborníky ve věku 10 – 14 let 
Hlavní vedoucí:  Mgr. Ivan Bauer 
Cena:    3.920,- Kč 
 
Po včerejší smršti bylo chladno. Vítr se už zmírnil, ale koruny stromů výhružně hučely a vysoké vlny se tříštily o 
skalnatý břeh. Tudy, mezi servanými větvemi a zlámanými kmeny, kráčel vysoký muž v šedé kápi. Šel rychle. Tu 
náhle vyjekl a seběhl těsně k vodě. Naklonil se nad ležící postavou. Kdo je to? Žije…? 

Tak byl kdesi daleko nalezen hlavní hrdina našeho příběhu, a tak byl nalezen i jeho talisman. Měl za sebou toulavý 
život a před sebou nečekaná setkání. Nějaký čas zůstal se stromovými mnichy – Arboriány, ale slib ho volal domů. 
Jenže doma se mnohé změnilo. Nemohl tu zůstat. Zůstalo jen pár dopisů, pár vzpomínek a pár nápověd pro ty, kdo 
dovedou usuzovat a přemýšlet. Pro ty, kdo se nevzdávají po prvním nezdaru. Jsi to ty? Čti! 

Vildo, Vráno a ostatní, 
dozvěděl jsem se, co se děje u vás doma. Tak radši píšu. O Kurýra se nebojte. Je v pořádku. Osmičku už nehledejte. 
Všechno zatím schovám u sebe, než se to přežene. Celou tu historii jsem poctivě sepsal a uložil na bezpečném místě. 
Víte, kde. Vyzvedněte ji a užijte, jak bude třeba, kdybyste o mně neměli zprávy. Počkejte do dne sai. 

       S důvěrou Jakub „Nilsson“ 

Náš příběh začíná v přístavu, pokračuje v klášteře a obloukem se vrací do Čech. Dostanete do rukou nitky toho 
příběhu. Dostanete do rukou klubko vyprávění o nedávné minulosti a o člověku, který zůstal statečný a věrný. 
Budete pátrat v křivolakých uličkách i pod košatými buky. 

napínavý příběh * nedávná minulost * vzácný strom * hra a život * nečekané otázky * jaký jsi? 

 

 



 
 

 

 

 

  

Setkání společenstva 2018 
Termín:   22. – 23. září 2018 
Místo:   Bude upřesněno 
Určeno pro:   Všechny účastníky akcí s Hobitem 
Hlavní vedoucí:  Jakub Bradna 
Cena:    Bude sdělena s detaily akce 
 
V září hřejivý oheň letních dní již pomalu dohořívá, a proto tebe, milý hobití příteli, zveme co nejsrdečněji do naší 
hobití nory. Taková nora je plná knih, vzpomínek i fotek, dobré nálady, hudby i her. Ale hlavně je plná přátel 
a známých, které jsi potkal nebo teprve potkáš. 

Ať už v létě poznáš dobré duchy, moudrost Alchymisty, ať s námi vyrazíš na kole a obavy hodíš bokem, anebo se 
pustíš do Nilssonova poselství, na Setkání bys neměl chybět! A jestli letos zůstaneš doma, a přece se cítíš být 
hobitem, přijeď taky! I pro Tebe budou naše dveře otevřené a naše náruč dokořán. 

Pojeď s námi na Setkání společenstva a užiješ si skvělou atmosféru s přáteli, zkoukneš videa a fotky a zahraješ si 
nejlepší hry z léta. Zkrátka, připomeneš si to nejlepší, co léto přineslo. 

 

Na viděnou na Setkání! 

 

 

Více informací o akci naleznete před létem na našich webových stránkách. Pokud již teď projevíte zájem, pošleme 
Vám informace včas e-mailem. 

 



 
 

Pokud Hobita ještě neznáte, čtěte: 
• naše malá organizace funguje již jednadvacet 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 táborech děti zažily například:  
• setkání s draky v životní velikosti;  
• příběhem motivovanou prohlídku Chýnovských jeskyní;  
• dvoudenní plavbu na kánoích po Lužnici;  
• noční přechod hranic;  
• návštěvu tajuplné čističky vod z počátku 20. století;  
• zpěv s operním zpěvákem a dirigentem pěveckého sboru; 
• hru o trůny na zřícenině Kozího hrádku;  
• čtyřhodinový expediční výstup na horu „Everest“ bez pomoci šerpů;  
• chůzi po žhavých uhlících; 
• podvečerní setkání na věži nad tmícím se krajem; 
• noční cestu za bílou paní Perchtou; 
• tvorbu velké trojrozměrné mapy světa; 
• astronomické pozorování; 
• a mnoho, mnoho dalšího!  
 
Zkrátka, volna mnoho nebude, ale zábavu a zážitky Vám slíbit můžeme! 

 

 

 



 
 

  

Kde děti tábor prožijí? 
Všechny letošní tábory pořádáme na naší základně u obce Chválkov blízko Kamenice nad Lipou na pomezí 
Vysočiny a Jižních Čech: 
• 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 je Tábor a Jindřichův Hradec, zámek Červená Lhota i hrad Choustník;  
• na vlastním palouku za chalupou stojí stany s podsadou a hangár;  
• máme to tu rádi a stále to tu vylepšujeme; 
• letos přibyla nová stodola, kam na zimu ukládáme podsady, ale na léto tak máme další krytý prostor. 
Tady můžeme sedět, zpívat a povídat. Už jsme tu zřídili palubu kosmické lodi i redakci nakladatelství. 
 
Prohlédněte si, prosím, fotografie, které najdete na našich stránkách pod odkazem REKREAČNÍ 
OBJEKT. 
 
 

Možnost pronájmu naší základny!  
Pod krovem Chválkova můžete pobýt i 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. 
 
Máte-li zájem, zavolejte, napište. 
  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instruktorský kurz Agentury Hobit 
Termín:  24. a 25. března 2018 + 26. a 27. května 2018 
Určeno pro:  Pro zájemce o instruktorskou práci ve věku od 15 let 
Cena:  Bude sdělena přihlášeným účastníkům a bude pokrývat nezbytné náklady 
 
Motto: „Udělat někoho šťastným je krásnější pocit, než být šťastný.“ 

Počtvrté otevíráme Instruktorský kurz. Přijímáme nové elévy. Chceš to zkusit? Bylo ti alespoň 15 a rád bys 
s Hobitem zůstal i poté, kdy už budeš pro tábory starý/á? Chceš přejít na druhou stranu? Chceš místo hraní hru 
vést? Chceš vidět pod pokličku?  

Přihlas se! 

Nebude to ale snadné. Chceme, aby naši instruktoři něco znali a uměli. Nevezmeme každého. Budou to dva 
víkendy práce, úkoly a zodpovědnost. Ale první krok žádá odvahu. 

Přijeď! Těšíme se na další společné zážitky. 

 

 

POZOR! Přihlášky přijímáme jen do konce února! 

 

 



 
 

 

  

Jak získat další informace? 
Na našich internetových stránkách, elektronickou poštou nebo telefonicky. 

 

Kdo se může přihlásit? 
Kdokoli, komu je mezi 6 a 18 lety a umí ještě žasnout. Věková omezení jsou dána u některých akcí. 
Nepotřebuješ žádné speciální vědomosti ani vybavení. Stačí jen chtít! Nehledej dobrodružství v knížkách. 
Přijeď! 

 

Jak se přihlásit? 
Jedinou formou je písemná přihláška podepsaná rodiči. Formulář přihlášky je ke stažení na našich 
internetových stránkách www.agenturahobit.cz. Místo na akci si můžete na našich internetových 
stránkách také předběžně rezervovat. 

 

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, zákonem požadované pojištění, 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. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na vás! 
 

Mgr. Ivan Bauer 
Jungmannovo náměstí 445 

284 01 Kutná Hora 
 

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

internet: www.agenturahobit.cz  

mailto:ivan.bauer@seznam.cz

