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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. Chci Vám k němu napsat pár osobních 
řádků. Tentokrát o dveřích. Už slyším, jak se divíte. Cože?  
O dveřích? No ano. Denně míjíme spousty dveří. Některé bez 
povšimnutí, jiné s údivem. Některé nadšeně rozrazíme, jiné 
opatrně pootevřeme. Za jedněmi se skrývá zpustlá tajemná 
zahrada, za jinými pískem sypané cestičky. O dveřích jsou  
i verše.

Za dveřmi tě vždycky něco čeká,
jen zbabělec otevřít se leká.
Otevřít musíš, ač nevíš, kudy k cíli,
Otevřít musíš, než promeškáš svou chvíli.

Hobit otevírá dveře další sezóny. Už jsme na táborech otevřeli 
bránu Mórie i skříň Narnie, středověkou hradní kobku i kouzelná 
dvířka. Co nás čeká letos? Tak jako každý rok otevíráme čtyři 
tábory a Setkání Společenstva. Ale za letošními dveřmi je i něco 
nového. 

Poprvé nabízíme putovní tábor pro osmnáctileté a starší  
po hřebeni Krkonoš a poprvé míříme do americké minulosti. 
Právě proto, že chceme udržet zájem těch nejstarších, upravili 
jsme letos věkové limity na některých táborech. 

Vážení a milí, čtěte, vyberte si a otevřete s námi dveře do léta. 
Panty jsme namazali. Těšíme se na Vás.

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

MeZI NeBeM A ZeMí

Budeme se pohybovat vysoko. Vysoko v horách, budeme mezi nebem  
a zemí. Půjdeme po samém hřebeni, kde odolá už jen kleč, kde nebe je volné 
a modré. Jestli tě lákají daleké obzory, přijeď!

Obzory jsou tu proto, aby probouzely zvědavost. My se vydáme nejenom 
k obzorům v krajině, ale také k obzorům svým, neboť putování je cestou 
k porozumění sobě samému. Mezi nebem a zemí se dějí věci neobyčejné. 
Setkáte se s tajemnými příběhy, se zajímavými hosty i s vlastními myšlenkami.

Ticho, sny, melodie, souznění, svítání, šum větru, sdílení, déšť, cesta…

27. června – 4. července 2020
Krkonoše
18 – 26 let
Mgr. Luboš Říha
4 450,–

Půjdeme pěšky. Nemusíte se bát extrémů, ale musíte mít dobré boty. Spát 
budeme pod hvězdami i pod střechou a jíst budeme často to, co uneseme. 
Programem by mohlo být jenom samotné putování, ale nebude! Také čekej 
akci, výzvy a hry.

Až tvoje myšlenky načechrá vítr dravý,
tehdy pamatuj, že´s poutník, přítel a posel dobré zprávy.

http://www.agenturahobit.cz/mezi-nebem-a-zemi/

http://www.agenturahobit.cz/mezi-nebem-a-zemi/


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

kurzy

kurzy

leT ORlA

Tajné dveře se otevřely a za nimi se odkryl krásný oválný prostor, který sloužil 
jako pracovna. Proti dveřím stál masivní stůl z Rezoluce. Obrovská okna za 
ním nabízela dechberoucí výhled na mladý začínající stát, který si teprve 
nedávno vybojoval svou svobodu a demokracii. Deklarace nezávislosti 
na králi a Koruně to ostatně zaručovala. Nyní stojí v čele on. Není to tak 
dávno, co ho znalo sotva pár přátel, teď ho bude znát celý svět. Přešel  
ke stolu a našel na něm dopis.

Tomu, kdo přijde po mně.

Příteli, tvá úloha je nesnadná. Je tvým údělem vést mladý národ k lepším zítřkům 
a upevnit jeho místo v dějinách světa. Je mým privilegiem a ctí býti ti nápomocný 
v hledání té správné cesty, jak se stát tím, který tento národ povede dál. Abys 
tuto funkci vykonávati mohl, musíš se stát nejlepší verzí sebe sama. Následuj 
Bratrstvo do Filadelfie a vše se ti vyjeví. Nechť tě cestou provází v mysli vše, zač 
jsme tak dlouho bojovali. Věřím, příteli, že tak jako já, použiješ veškerou svou 
kuráž a schopnosti k tomu zachovat si ten nejcennější z titulů, totiž býti čestným 
a upřímným.

E pluribus unum.

Tvůj George Washington

11. – 18. července 2020
Chválkov u Kamenice nad Lipou
12 – 16 let
Jakub Bradna
4 350,–

Nikdy není pozdě studovat vlastní minulost, a právě v těžkých dobách jako 
jsou tyto, je nutné ohlédnout se zpět na cestu, kterou jsme ušli. Vydejte se  
s námi na tábor, který bude odkrývat nejenom taje amerických dějin a skutky 
slavných prezidentů, ale zároveň odhalí i schopnosti, o kterých jste možná 
netušili, že máte. 

Náš příběh se odehrává v Americe 21. století. Náš hrdina ale jde po cestě 
prezidentů z dob dávných. lincoln, Washington, Kennedy a další. Budeme 
se muset vypořádat s problémy moderními i odvěkými. Ne každý má to, co je 
pro tuto cestu třeba, ale třeba jsi to právě ty, koho hledáme.

http://www.agenturahobit.cz/let-orla/

http://www.agenturahobit.cz/let-orla/


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

kurzy

kurzy

STOPA flOReNTINU
19. – 26. července 2020
Chválkov u Kamenice nad Lipou
9 – 14 let
Mgr. Ivan Bauer
4 320,–

S naším hrdinou budete muset osvědčit zdatnost a vytrvalost, důvtip  
i samostatnost. Oceníte starou moudrost i pevné přátelství. florentin nepřináší 
jen radost a bohatství. Jeho dědictví je temné pro ty, kteří myslí pouze  
na sebe. Vybírejte správně.

Celý rozzářený spočíval na sametové podložce a svítil tisícovkou odlesků 
ve své jiskřivé nádheře. Tajuplný, zlatý a třpytivý. florentin. Kámen králů  
a královen. Stvořený pro krásu, ztracený, oplakávaný i proklínaný. florentin. 
V sále hotelu Richmond se koná prestižní aukce drahých kamenů.  
Pod položkou číslo 710 je v katalogu žlutý diamant o váze 81,56 karátu. 
Vyvolávací cena tři sta padesát tisíc švýcarských franků. Kdo jej získá?  
Kdo se zapíše do dlouhé řady majitelů?

Ten kámen opravdu existuje. Jeho osudy jsou barvité a pestré. My půjdeme 
od jeho posledního majitele na samý začátek. Prvním majitelem zlatého 
kamene totiž byl sám císař Rudolf. A právě rudolfínská doba zarámuje náš 
příběh. Vědci i šarlatáni, alchymisté i podvodníci, jezuitští vyzvědači i krásné 
dámy… Ty všechny můžeme potkat. Ale protože budeme sledovat dlouhou 
cestu florentinu staletími, čekejte nečekané. Poutník a Versutius způsobí 
nejeden zvrat v našem vyprávění.

Místnost byla vysoká a prostorná. Viděl nahrbenou postavu u stolu, která  
v hlubokém zaujetí pročítala jakési svitky. Viděl oheň planoucí v krbu. Polena 
hořela neklidně. Oheň praskal. Planoucí jiskernaté uhlíky vylétaly z ohniště 
až na kamennou podlahu. Plameny měnily barvu od stříbrně lesklé ke žluté, 
oranžové až k blankytně modré. Byl v tom nepokoj a pohyb. Připomínalo mu 
to jeho život. „Kde jsem?“ ptal se.

http://www.agenturahobit.cz/stopa-florentinu/

http://www.agenturahobit.cz/stopa-florentinu/


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

kurzy

kurzy

DRAčí DOBRODRUžSTVí

Byly doby, kdy se lidé na ostrově Berk draků báli. Každý mladý Viking chtěl 
s draky bojovat a porazit je. Byly také doby, kdy se lidé s draky přátelili. 
Kdy společně čelili hrozbám a nesnázím. A pak se draci ztratili. Stali se jen 
legendami, kterými se straší malé děti, když je rodiče zahání do postelí.

Škyťák však na draky nezapomněl. A protože mu moc chybí společné létání, 
rozhodl se, že v létě svého kamaráda Bezzubku vyhledá a opět se společně 
vydají na dobrodružnou výpravu. Jeden starý Viking mu totiž vyprávěl 
zajímavou starou legendu: „Říká se, že mimo náš svět existují ještě úplně 
jiné světy. Některé jsou kouzelné, svítí na nich slunce a po zelené trávě 
se procházejí jednorožci. Jiné jsou temné, převládá na nich noc a vrzající 
staré stromy vám podráží nohy svými kořeny, když se běžíte schovat.  
Ten, kdo sebere dost odvahy, aby všechny tyto světy prošel, může prý najít klíč  
ke šťastnému životu.“ A takový poklad by přeci chtěl získat každý!

Bohužel jsou ale i lidé, kteří ostatním štěstí nepřejí. A tak je možné,  
že Škyťákovo a Bezzubkovo putování bude těžší, než se na první pohled zdá. 

26. července – 2. srpna 2020
Chválkov u Kamenice nad Lipou
6 – 11 let
Mgr. Jindřich Fuka
4 290,–

Máte rádi příběhy o Škyťákovi, Bezzubkovi a jejich kamarádech? O Astrid  
a Bílé běsce? My ano! A proto se v létě opět na týden vydáme za drsnými 
Vikingy i opravdovými draky. čekejte příběhy o strachu z neznáma,  
o opravdovém přátelství, o důležitosti rodiny i o lásce. Některé budete znát  
z filmů či knížek, jinými vás překvapíme.

čekejte dobrodružné spaní v podsadovém stanu, šumění lesa, dobré jídlo 
a celodenní program. Těšte se na vyprávění příběhů u praskajícího ohně. 
Těšte se na léto s námi!

http://www.agenturahobit.cz/draci-dobrodruzstvi/

http://www.agenturahobit.cz/draci-dobrodruzstvi/


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

kurzy

kurzy

SeTKÁNí SPOlečeNSTVA
19. – 20. září 2020
bude upřesněno
bývalí i budoucí účastníci
Michal Walder
bude upřesněna 

Pojeďte s námi na tradiční Setkání hobitích účastníků a instruktorů. 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.

Stromy se barví, léto končí a my na něj máme spoustu skvělých vzpomínek. 
Pojďme si společně převyprávět dobrodružství s draky, vydat se na stopu 
florentinu, proletět se na křídlech orla nebo se znovu ocitnout na horizontu 
hor.

http://www.agenturahobit.cz/setkani-spolecenstva-2020/

http://www.agenturahobit.cz/setkani-spolecenstva-2020/


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 i středověkou detektivku, vikingskou legendu  
i viktoriánskou povídku. Byli jsme na vodě i v jeskyních, v hradních 
sklepeních i v podzemí pražské čističky.  Povolaným vypravěčem 
byl hrdý pan Jindřich z lipé i moudrý Alchymista, doktor Watson 
i emigrant Jakub. Naše tábořiště se mění v hollywoodský ateliér 
i 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.
Cena každého tábora zahrnuje dopravu na místo a zpět, 
celodenní stravování, ubytování, pojištění, vstupné, materiál 
a programové vybavení a pedagogický dohled. Platbu můžete 
podle potřeby rozložit.

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;

•	 v posledním roce 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.

Tedy 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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