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Jediné o čem můžeme rozhodnout, je jak 
naložíme s časem, jenž nám byl dán...

Rodičům, dětem i všem našim příznivcům

posíláme Kalendář akcí. Milí hobití přátelé, udělejte si čas  
a přečtěte si spolu, co pro vás připravujeme. Nabídka je pestrá. 
Jako krasohled.

Krasohled. Znáte tu věcičku. Malá trubička plná zázraků. Otočíte 
tubusem a před vámi se objeví zas nový obrazec. Třpytivý, 
krásný, trochu pomíjivý. Podmanivý, neobyčejný, skutečný  
i snový. Tak na tuhle hračku jsem si vzpomněl při psaní úvodu 
letošního Kalendáře. I v naší činnosti se potkáváme s krásou, 
s proměnlivostí i s fantazií. I naše plány jsou barevné, pestré  
a různorodé. Otočte a podívejte se.

Barvy se střídají a prolínají. Červená je dychtivost a nadšení, 
modrá klid a spočinutí, bílá značí čistotu a šlechetnost, oranžová 
vitalitu, zelená je barva empatie a náklonnosti. Ne, nelekejte 
se, nechci vám dávat přednášky z psychologie, ani z dějin 
umění. Jen bych rád, abyste tohle všechno v naší činnosti našli, 
abyste v krasohledu zahlédli kousek prázdnin, abyste si vybrali.  
Co uvidíme, záleží přece na každém z nás.

Ať se vám barevná sklíčka skládají do těch nejkrásnějších 
obrazů. Obrazů radosti, odvahy, moudrosti a přátelství.

S úctou 
Mgr. Ivan Bauer

HOBIT

ÚVODEM...



• Máme víc než 20 let zkušeností
• Máme kvalifikované instruktory
• Máme to rádi

• Zážitek i zábavu
• Soutěž i spolupráci
• Nové cesty i stará přátelství

proc jet práve s námi? 

co nabízíme? 



Termín: 
Místo konání: 
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

kurzy

kurzy

Její útěk už trval čtyři dny. Ztřeštěný, zmatený útěk chodbami a tunely. Byla 
hladová a vyčerpaná a otvírat další a další dveře bylo čím dál tím těžší. 
Našla si skrýš, uzoučkou kamennou chodbičku, pod světem, kde byla 
v bezpečí, nebo se za to alespoň modlila, a konečně usnula. Pod ulicemi 
Kutné Hory je svět, o kterém se většině lidí nikdy ani nesnilo. Město nestvůr  
a světců, bestií a andělů, rytířů v brnění a bledých dívek v černém sametu. 
Je tam také anděl jménem Islington, který žije v síni ozářené svícemi, a starý 
Bailey, který bydlí na střechách. Ve štolách žijí lidé, v labyrintu Bestie. Jsou tu 
nebezpečí a krásy, na jaké fantazie nestačí. Přijeď s námi navštívit svět těch, 
kteří propadli trhlinami našeho světa. Pomoz zachránit dívku, která si říká 
Dvířka, před lidmi, kteří jí neúnavně pronásledují.  

30. – 31. března 2019
Kutná Hora
12 – 19 let
Martin Holeyšovský
650,-

Akce Nikdykde je postavena jako tzv. „overnight“. To znamená, že začne 
večer a běží celou noc. Bude to noc plná zážitků, dobrodružství a tajuplných 
příběhů. Zároveň pokládáme za důležité vás ujistit, že bezpečnost účastníků 
bude zajištěna takto:
1. žádný účastník nebude nikdy během akce sám a většinu času bude  

s týmem i instruktor;
2. instruktoři budou mít kontakty na účastníky a všichni účastníci budou mít 

mobilní číslo na dva různé instruktory;
3. každý účastník bude mít mapu města;
4. instruktoři mají k dispozici auto a mohou se tak v případě jakýchkoliv 

problémů rychle přesunout tam, kam bude třeba.
Nakonec upozorňujeme účastníky, že je povinné, aby si z pátku na sobotu 
dopřáli dostatek spánku!

NIKDYKDE



Termín: 
Místo konání: 
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

kurzy

kurzy

DVA ROKY PRÁZDNIN

Na jachtě jménem Chrt se plavila skupinka malých dětí. Na palubě nebyl 
žádný dospělý. Hlavní stěžeň byl přeražen metr nad palubou a nikdo nebyl 
schopen loď řídit. Ze všech sil ji alespoň drželi po větru. Bouře řádila dva týdny 
s neobyčejnou prudkostí. Chrt, zmítaný obrovskými vlnami, dosáhl nakonec 
pobřeží neznámé země. Jaký osud čeká skupinu trosečníků zavlečenou na 
tři tisíce mil daleko od domova?

„Musíme se bez otálení vydat k nějakému obydlenému místu!“ řekl Doniphan.
„A je zde nějaká cesta?“ namítl Briant. „A když je, víme, kam vede?“
„Vím jen jedno,“ reagoval prudce Doniphan, „totiž že je nezbytné odejít  
ze škuneru před příchodem mrazů a dešťů. Proto nesmíme vidět hned  
na každém kroku překážky!“
„Je lepší, když je vidíme,“ odvětil Briant. „Je to lepší, než se pustit jako blázni 
nazdařbůh přes kraj, který neznáme!“
„To je náramně snadné, nadávat do bláznů těm, kdo s tebou nesouhlasí,“ řekl 
ostře Doniphan.
„Nemá cenu se hádat,“ vmísila se Grace do vznikající hádky. „Chceme-li se 
z toho dostat, musíme se napřed dohodnout! A musíme zjistit, jestli jsme 
ztroskotali na pevnině nebo na ostrově.“

6. – 13. července 2019
Chválkov u Kamenice nad Lipou
6 – 11 let (alespoň po 1. třídě ZŠ)
Mgr. Jindřich Fuka
4.290,-

Pojďte s námi prožít dobrodružný týden na motivy knihy Julea Verna. Jako 
jeho malí trosečníci, budete i vy muset prozkoumat okolí, překonat nesnáze 
a přičinit se společně o všechno, co chcete mít. Poznáte cenu ohně, cenu 
vědomostí, ale hlavně cenu přátelství. 
Ale nebojte, nebudete na to sami. Povedou vás klidná Grace, šikovný a hodný 
Briant i trochu prudký, ale schopný Doniphan. A jídlo vám připraví usměvavý 
lodní kuchař Moko.
V náročných zkouškách se ukáže nejen jejich, ale i váš charakter. Zvítězí 
přátelství nad pýchou a blaho všech nad sobectvím a osobním prospěchem? 
Uspět můžete jen ve spolupráci! Dokážete to? Dva roky prázdnin vám 
nabídnout nemůžeme. Báječný týden vašich prázdnin ano.
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Pro koho akce je:
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kurzy
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VERSUS VERITAS!

„V rozlehlé síni seděl na trůně muž ve zlatém hávu a kolem něj stály zvláštní 
postavy. Byly tu dny, měsíce i roky. Bylo tu líbezné jaro s vínkem květů, horké 
léto, byl tu podzim s plností hroznů i šedovlasá zima. Četl jsi to? To je bomba! 
To musíme udělat! To nikdo nemá!“
„Šéfe, vy myslíte udělat to jako zážitkovku? Jako v kostýmech?“
„Jo! A rychle! Katalog musí být venku co nejdřív. Vy to zkrátka vyzkoušíte! 
Všechno!“

Takhle nějak to celé začalo. Jako příprava netradičního zájezdu. Čtyři 
expedice vyrazily po stopách dávných bájí, aniž tušily, co je čeká. Věci nejsou, 
jak se zdají, pravé záměry jsou skryté a v prastarém příběhu je víc pravdy, 
než bys čekal.
Vichr hvízdal v lanoví a rval plachty na cáry. Vlny byly čím dál hrozivější. 
Palubní chronometr ukazoval poledne, ale kolem byla hluboká tma. Vrchol 
stěžně ozářila sinavá záře blesku a vzápětí zahřměl ohlušující hrom. Bylo 
to, jako když se řítí lavina. Přístroje se dočista zbláznily. Nic nefungovalo. 
Praskot, hukot, nepopsatelný rachot. A do toho šplíchance deště a vln. Příď 
našeho Falconu se propadla dolů a jen neochotně a pomalu se nořila z vln. 
Voda stékala z příďové nástavby po celých gejzírech. Vydrží?

13. – 20. července 2019
Chválkov u Kamenice nad Lipou
10 – 14 let
Mgr. Ivan Bauer
4.320,-

Výprava prošla mnohým nebezpečím a ani nejmodernější vybavení vždycky 
nezaručilo úspěch.  Ale to nejzákeřnější nebezpečí ji teprve čeká. Nečekané, 
tajené. Odkud? Od koho? Jsou nepřáteli potomci dávných Médů nebo je 
nepřítel mnohem blíž?
Náš příběh začíná v obyčejné cestovní kanceláři, pokračuje v místech 
řeckých bájí a končí… Potkáte v něm statečného Hérakla, chamtivého Midase 
i krásnou Kirké. Budete si zahrávat s ohněm a hledat cestu z labyrintu, budete 
luštit šifry kilikijských pirátů. Ale hlavně sami zjistíte, že věci nejsou, jak se 
zdají, a minulost je se současností svázána pevnými pouty.
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FANTASTICKÁ ZVÍŘATA

„Kdo koho přemůže?
Brumbál Grindelwalda?
Grindelwald Brumbála?              
Mlok dobrému pomůže.

Usmívám se,
protože vím
Nevzdávám se,
protože smím.

Smím bojovat.
Mohu objevovat.

Smím děkovat,
Mohu milovat!“

21. – 28. července 2019
Chválkov u Kamenice nad Lipou
10 – 14 let
Mgr. Milan Klíma
4.350,-

Černokněžník Grindelwald byl uvězněn. Instinkt však napovídá, že ne 
na dlouho. Proč se ho máme snažit zastavit, když jeho argumenty jsou 
tak působivé? Říká, že arogance, chamtivost a pýcha mudlů přivedou  
i kouzelníky do další světové války. Bojovat s Grindelwaldem by stálo mnoho 
úsilí, jednodušší bude přidat se k němu. Vytrváš, odoláš? Nebo obalamucen 
podlehneš? Mlok Scamander nehledá moc ani bohatství, jen se vždy snaží 
udělat, co je správné. Přidáš se k němu? Pomůžeš mu pečovat o kouzelné 
tvory? Polovid, mečoroh, poetika, všudylezka, tlustobřich, pastelníček, větvík 
nebo hrabák? Kterého si oblíbíš? Určitě všechny!

Slova téhle písně se linula z tlamy prazvláštní zlatavé sovy a za jejího 
líbezného zpěvu Mlok Scamander zapisoval dál do své knihy: 
„POETIKA LASKAVÁ. Klasifikace: XX (neškodný, lze ochočit).
Poetika je zvířecí nitrozpytec, což znamená, že čte myšlenky toho, kdo ji 
nakrmí, přebásní je v nádherné písně, které pak zpívá, když je spokojená, 
jako když mudlovská kočka vrní.“
Když udělal tečku za větou, pohladil Poetiku po hlavičce a dal jí do zobáčku 
další Bertíkovu lentilku tisíckrát jinak. 
„Snad nebude chutnat jako suchý z nosu.“ řekl Mlok a pomalu zavřel 
rozepsanou knihu. Na deskách se zableskl její název:
„FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT“



Termín: 
Místo konání: 
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

kurzy

kurzy

VŠUDE KOLEM

Jsem Petr a hledám… hledám tu pravou. Teda ne tu pravou ženu, ale tu 
pravou inspiraci! Jsem totiž umělec, skladatel. Inspirace přece někde musí 
ležet. Vždyť už se jí tolik našlo. Začalo to dávno v pravěku, kdy vzal člověk 
do ruky dřívka a za pomocí svých hlasivek začal do rytmu skládat první 
melodie. Co ho inspirovalo? Byla to láska ze sousední jeskyně nebo vztek 
nad milostným trojúhelníkem? Co taková renesance, baroko a klasicismus? 
Čím se inspiroval malý Mozart? Co když to byla příroda? Je Mozartova Malá 
noční hudba popisem úchvatného pohledu na hvězdy? Je Turecký pochod  
o výletě skupiny kamarádů do lesa? Chtěl bych se ho zeptat!
Nezůstávejme jen u hudby. Vincent van Gogh si prý nechával zdát o tom, 
jak maluje, a své sny prostě namaloval. Jsou tedy sny ta pravá inspirace? 
Thomas Alva Edison tvrdil, že být géniem je jen z jednoho procenta inspirace 
a zbylých devadesát devět procent je čisté úsilí. Takže musím sednout a tvrdě 
na svém díle pracovat? Tim Berling, zvaný Avici, patrně nacházel inspiraci 
v něčem úplně jiném a fungovalo mu to… alespoň chvíli. Chtěl bych se jich 
všech zeptat!
Je toho skutečně hodně: příroda, lidé, zážitky, politika, vztahy, práce, láska, 
rodina a mnoho dalších oblastí, kde člověk může najít inspiraci. Kdybych to 
měl shrnout, tak mám opravdu pocit, že inspirace je všude kolem.

28. července – 4. srpna 2019
Chválkov u Kamenice nad Lipou
14 – 18 let
Mgr. Luboš Říha
4.360,-

Pojďme na tomto letním kurzu společně hledat a nacházet inspiraci v životě 
kolem nás. Nemusí to být inspirace jen pro hudbu, ale třeba pro kresbu, 
poezii, tanec. Nebo pro život samotný. Čím se inspirovali umělečtí velikáni 
z historie a současnosti? Můžeme se to od nich naučit? Kde můžu inspiraci 
najít já? Všude kolem. 
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SETKÁNÍ SPOLEČENSTVA
5. – 6. října 2019
bude upřesněno
bývalí i budoucí účastníci
Ing. arch. Lukáš Houser
bude upřesněna

Created by Olena Panasovskafrom the Noun Project

Roklinka vždy skýtala bezpečný úkryt pro všechny, kdo do ní zavítali  
s dobrým úmyslem. Pojďte se v ní setkat s přáteli z léta i s instruktory a zažít 
ještě jeden příběh.
Ať už jste si vybrali putování historií, hledání inspirace, pátrání po magických 
zvířatech nebo jste byli jedním z robinsonů na pustém ostrově, týden utekl 
jako voda.
A tak si nezapomeňte do kalendářů zapsat i jedno datum podzimní. Víkend, 
kdy společně nahlédneme do sbírky těch nejlepších zážitků z léta, kdy se  
v dobré společnosti znovu potkáme se svými přáteli. Užijeme si ty nejlepší  
z letních her, podíváme se na fotky či videa a zkrátka společně prožijeme 
další dobrodružství složená z toho nejlepšího, co léto přineslo.

„Právě pro tento účel jste sem povoláni. Povoláni, říkám, ačkoli já jsem vás  
k sobě nesvolal, cizinci z dalekých zemí. Přišli jste a setkali jste se tu v tomto 
čase krajnosti zdánlivě náhodou. A přece tomu tak není. Věřte raději, že je to 
tak zařízeno, abychom právě my, kdo tu sedíme, a nikdo jiný teď našli radu 
pro nebezpečí světa.
Proto teď budou veřejně vysloveny věci, které byly až do dnešního dne utajeny 
všem, až na několik málo výjimek. A nejdříve, aby všichni pochopili, jaké je 
nebezpečí, bude vyprávěn příběh Prstenu od počátku až do současnosti. Já 
příběh začnu, ale dokončí jej jiní.“

J. R. R. Tolkien



Program každého tábora chystáme od ledna. Je to tedy půl 
roku práce. Každý tábor je jiný, a přece mají jedno společné. 
Legendu. Příběh. Není to jen prosté vyprávění, které nám 
pomáhá s koloritem tábora. Je to záměr, cíl. Naše příběhy nám 
dovolují vést a vychovávat, ukazují, co je správné, nastavují 
zrcadlo. Vždyť příběhy byly po mnoho staletí jedinou školou. 
K tomu se vracíme.
Vyprávěli jsme už ledacos. Pohádku o papírové lodičce, 
středověkou detektivku, vikingskou legendu i viktoriánskou 
povídku. Byli jsme na vodě, v jeskyních, v hradních sklepeních 
i v podzemí pražské čističky. Povolaným vypravěčem byl 
hrdý pan Jindřich z Lipé i moudrý Alchymista, doktor Watson  
nebo emigrant Jakub. Naše tábořiště se mění v hollywoodský 
ateliér či rudolfínskou obrazárnu. Ale ať nás příběh zavede 
kamkoli, vždycky se snažíme nejen o to, dát dětem zábavu, ale 
víc o to, ukázat jim směr. Pojďte s námi!

Přihlášku na vybranou akci vyplníte na našich stránkách a my 
vám její přijetí obratem potvrdíme.
Účastnický poplatek uhraďte prosím převodem. Náš účet má 
číslo 442403309/0800. Můžeme Vám také vystavit fakturu pro 
zaměstnavatele. Platbu můžete podle potřeby rozložit.
Cena každého tábora zahrnuje dopravu na místo a zpět, 
celodenní stravování, ubytování, pojištění, vstupné, materiál a 
programové vybavení a pedagogický dohled.

Malé a komorní. Na táboře není víc než 32 účastníků. Díky tomu 
můžeme mít opravdu individuální přístup a víme, co se mezi 
dětmi děje.
Akční a bezpečné. Neváháme zařadit do programu strategické 
hry, slaňování nebo noční přesun, ale všichni naši instruktoři  
i zdravotníci mají plnou kvalifikaci a zvažují předem možná úskalí.
Otevřené pro všechny ty, kteří si chtějí hrát a dobrodružství 
raději prožívají, než aby ho sledovali na monitoru. Otevřené pro 
vzájemnou komunikaci. Z tábora posíláme denní malý report 
rodičům a s rodiči také ihned komunikujeme v případě nesnází.

jaké jsou naše tábory

další informace

v cem jsme dobrí



• 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; 

• rekonstruované podkroví se hodí pro komorní večerní programy; 

• nedávno nám přibyl další krytý prostor ve stodole. Tady můžeme 
sedět, zpívat a povídat. Už jsme tu zřídili palubu kosmické lodi  
i redakci nakladatelství;

• v bezprostředním okolí šumí voňavé smrkové lesy a máme tu  
i rybník; 

• 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.

Pár informací o kouzelném místě, kde děti tábor prožijí:

Pod krovem naší hájenky 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.

naše základna ve chválkove

a pronájem?

http://www.agenturahobit.cz/objekt/
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