Kalendár akcí 2021

ÚVODEM...
Milí hobiti, děti, rodiče, příznivci a přátelé,
posílám Vám s nabídkou našich akcí také pár osobních
řádků. Vím, že svítící monitory už nás všechny trápí, online
svět nás pohlcuje a oslabuje a říkat – ano, bude líp – bych
si netroufal. A přece! Právě teď je třeba si udržet naději. Ne
laciný populismus, ne zesměšňování úsilí, ale malou, vytrvalou,
stálou, pevnou vlastní naději, která pomáhá.

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

Víte, jak to bylo s Prométheem, viďte. Ukradl Diovi oheň,
docela malý plamínek, a daroval ho lidem. Rozlícený Zeus
pak nechal do krásné skříňky uzavřít všechny způsoby zla,
choroby a strach, síly chamtivosti, závisti, nenávisti, nedůvěry,
hněvu, pomsty, smutku a zoufalství a skříňku věnoval Pandoře.
Pandora byla krásná, svůdná, ale taky zvědavá. Skříňku
otevřela a všechny ty hrůzy pustila mezi nás. Ale na dně té
krásné skříňky byla také naděje. Tak ji hledejte, nacházejte,
opatrujte a držte.
S nadějí se dívám k jaru a létu a těším se na tábory, které pro
Vás chystáme. Je jich letos pět. Vrátili jsme se k obvyklému
věkovému rozložení a nabízíme čtyři týdny pro děti. Kromě toho
přidáváme letos týden pro děti a rodiče, který mě opravdu láká.
Vím, že jste teď se svými dětmi trávili opravdu hodně času, ale
jsem si jist, že to bude příjemné.
Čtěte, vybírejte, těšíme se na Vás!
S nadějí
Mgr. Ivan Bauer
HOBIT

proc jet práve s námi?
•
•
•

máme víc než 20 let zkušeností
máme kvalifikované instruktory
máme to rádi

co nabízíme?
•

zážitek i zábavu

•
•

soutěž i spolupráci
nové cesty i stará přátelství

kurzy

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

2. – 9. července 2021
Chválkov u Kamenice nad Lipou
rodiče s dětmi ve věku 5 – 9 let
Mgr. Ivan Bauer
dospělý 4 500,– / dítě 3 800,–

Myslím, že první slzy přišly, když kouřovou clonou procházela druhá.
Z kruhu kolem ohniště, kde seděly děti, začalo být znát napětí. Seděly
nehnutě, ale připravené vyrazit, a aby ten okamžik setkání nepropásly,
upřeně sledovaly valící se kouř. Když vyšla první, nikdo nechápal, co se
právě děje. Ozval se jen jediný hlásek: „To je moje maminka!“ a pak se ten
hlásek rozběhl směrem k té neznámé paní. Když vyšla druhá a další hlásek
vyrazil z kruhu, aby ji objal, začalo dětem docházet, o co tu jde, a v očích jim
zaplálo, jak zatajily dech. V ten moment se mi samovolně spustily slzy. Byl
to poslední večer tábora Ať žijí duchové a děti prolomily kletbu zlé Arkany
a vysvobodily všechny zakleté maminky. Vysvobodily svoje vlastní maminky.
Byl to jeden z nejkrásnějších a nejdojemnějších momentů, které jsme mohli
na táboře prožít.
Rodina. Nevybíráme si ji, ale přesto nás k ní poutá vlákno prožitků,
vzpomínek, emocí a vztahů. Když jsme děti, je pro nás táta s mámou celý
svět, a my jsme to samé pro ně.
V letošním roce vás zveme na zbrusu nový hobití týden! Týden, kam se
vypravíte jako rodina, a zkusíte si to spolu jinde než doma nebo na výletě.
Chceme, abyste si to užili. Proto můžete počítat s programy, které budou
připravené výhradně pro vás, s programy, které budou jen pro vaše děti,
a jiné si zase zkusíte všichni společně. Přijeďte zažít to, o čem vám děti
vyprávějí!
Rodinný týden bychom vám chtěli nabídnout se vším, co je pro hobití
společenstvo typické a co nám naše chválkovská základna nabízí, a proto
vás ubytujeme ve dvoulůžkových podsadových stanech. V noci tedy čekejte
opravdovou tmu a ráno paprsky slunce prodírající se skrz mlžný opar
a kmeny stromů. Budeme uprostřed lesa, bez signálu, notebooky proto
nechte doma – nepočítejte s „forest office“, počítejte s týdnem v hobitím
rytmu!
Rodinou, která se může přihlásit, máme na mysli buňku ve složení rodiče
a vlastní potomci v počtu min. 2 a max. 4 lidé. Podrobné informace pošleme
jako vždy s předstihem.
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http://www.agenturahobit.cz/kids/
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PRVNÍ ROZSVÍTÍ
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

10. – 17. července 2021
Chválkov u Kamenice nad Lipou
14 – 18 let
Mgr. Milan Klíma
4 480,–

Hope Newtonová je nadaná a nadšená studentka technického gymnázia.
Jejího tatínka, inženýra NASA, právě vyhodili z práce kvůli škrtům
v rozpočtu vesmírného programu.
„Budu nezaměstnaný a nedá se to zvrátit…“ zoufá otec.
„Jsou dva vlci,“ usmála se na tatínka.
„Nech toho, Hope!“ zakroutil hlavou.
„Vyprávěl jsi mi ten příběh celý můj život a teď je řada na mě. Dva vlci mezi
sebou neustále bojují. Ten první je temnota a zoufalství. Ten druhý je světlo
a naděje. Který z nich vyhraje?“
„Ten, kterého krmíš.“ vzdychne tatínek.
„Výborně.“ zazubí se Hope, tatínek jí dá pusu na čelo a Hope odchází do
školy.
„Zničili jste mé dětství!“ její ruka vyletí ke stropu. „Každá země či teroristická
skupina s jaderným materiálem…“ žádný učitel ji nevyvolá, „...je schopna
způsobit ohromné škody.“ Její ruka sahá výš a výš. „Klimatické změny
mají své zastánce a odpůrce. Zvyšování vodních hladin a další vodítka
naznačují…“ její ruka vytrvale visí ve vzduchu, „...že míříme přímo do…“
„řitní otvor neboli anus se u savců používá k…“
Konečně ji vyvolá třídní učitel: „Můžeme s tím něco dělat?“ zeptá se Hope.
„Promiňte, slečno?“
„Chápu, že jde všechno do kopru. Ale jak to hodláme napravit?“
Budoucnost lidstva. Chceš jen nečinně přihlížet, nebo ji chceš spoluvytvářet? Opustíme planetu? Najdeme paralelní vesmír? Vrátí se civilizace zpět
do svých počátků jeskynních obydlí nebo vzejde nový technologický věk?
Poznáš opravdové vědce i skutečné reportéry. Nadchne tě povídání o vesmíru? Nebo raději napíšeš článek? Natočíš reportáž? Nebo tě láká makat do
poslední kapky potu?
Potkáš se s těmi, kteří to ještě nevzdali! Budeš jeden z nich?
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Budoucnost může být děsivá. Nestabilní vlády. Přelidnění. Válečné konflikty. Hlad. Nedostatek vody. Kolaps životního prostředí. Ale musí to tak být?
https://www.agenturahobit.cz/prvni-rozsviti/
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DOCTOR WHO?
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

17. – 24. července 2021
Chválkov u Kamenice nad Lipou
10 – 15 let
Jakub Bradna
4 350,–

Měla jsi ji vidět, dokud to šlo, tu starou dobrou planetu. Oranžová, plamenná
oblaka. Druhé slunce vycházející na jihu. Pohoří zářící diamantovou září.
Listí jako stříbro. Každé ráno lesy v záři sluncí vypadaly jak zchvácené
nádherným požárem. A když přišel podzim, vánek hučel mezi větvemi jako
píseň všech časů. A tam, na kontinentu Odhodlání, mezi pohořími Samoty
a Útěchy, stála Citadela Pánů času. Tam, na špici tohoto kopulovitého
města, shlíželi na celý vesmír a celý čas. Zapřisáhlí neúčastnit se, pouze
pozorovat. Taková byla Gallifrey ve hvězdokupě Kasterobura. Říkali jí
Zářný klenot devíti systémů. Můj Domov. Nejsem totiž jenom Pán času,
jsem poslední z Pánů času. Jméno, které nosím, je slib, který jsem jim dal.
„Nikdy krutý, nikdy zbabělý. Nikdy se nevzdat, nikdy neustoupit.“ Dávali mi
různá jména. Přicházející bouře. Hrdina Kaskády medúza. Duch Pandoriky.
Zbojník Sherwoodský. Rytíř jejího veličenstva. Blázen s modrou budkou.
„Které sis nakonec vybral?“
„Doctor.“
„Doctor? Doctor who?“
Vydejte se s námi a s Doctorem na výpravu prostorem a časem, kde
všechno je možné a nic není nedosažitelné. Již dnes můžeme navštívit
planiny Marsu a už zítra můžeme popíjet čaj s královnou Viktorií. Celý
prostor a čas je otevřen našim dobrodružstvím. Pojďte s námi na cestu
v TARDIS odhalit tajemství. Kdo je Doctor? Kde jsou Páni Času? Co se
stalo s Gallifrey? To a ještě víc vás čeká letos na táboře Doctor Who.
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https://www.agenturahobit.cz/doctor-who/
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ČERNÝ MERKURIT
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

25. července – 1. srpna 2021
Chválkov u Kamenice nad Lipou
10 – 14 let
Mgr. Ivan Bauer
4 320,–

Knihovna musela být ve své době úžasná! Ještě teď budila úctu. Tehdy,
před sto lety tu mezi regály procházeli pánové v buřinkách a pročítali
objemné svazky, dokud se čas na velkých hodinách nezastavil, ruch neutichl
a celou tu krásu nepanoval zmar, chlad a plíseň. Nad vchodem byla mužská
busta z šedého kamene. Statná hruď, vysoký límec, kníry.
„Kdo to je?“
„To je Hanuš Pokorný“, odpověděla knihovnice. „Vynálezce, génius, možná
největší člověk své doby.“
Letos se spolu vydáme do časů, kdy svět byl okouzlen možnostmi techniky,
kdy člověk poprvé rozsvítil žárovku. Málokdo si ale tehdy kladl také otázky
znepokojivé, otázky o tom, kam překotný rozvoj techniky povede.
O Edisonovi jsi asi slyšel. O Křížíkovi možná. O Hanušovi asi ne. A přece to
byl právě on, kdo objevil černý merkurit. Látku, které se přezdívalo Skrytá
síla. Hanuš byl čestným hostem odborných konferencí i šéfem expedic do
neprobádaných pralesů. Byl neúnavný, pracovitý, ale nebyl chamtivý. Jeho
krásná snoubenka Anna mu nastavovala jasné zrcadlo. Možná proto svůj
největší objev ukryl. A my se vydáme po jeho stopách do míst nečekaných.
Klenutá křížová chodba. Kdysi tu byl klášter. Temnotu v pravidelných
odstupech protínaly paprsky měsíčního světla přicházející vysokými okny.
Ve svitu lampy tu stál zástup duchů. Ne, ne, byly to jen sochy přikryté bílými
prostěradly. Ale bylo jich spousta.
I ve starém klášteře nás může překvapit žhavá současnost. Merkurit láká
i dnes! Jak by se dal využít! Jak na něm vydělat! A tak náš příběh kromě
postav stoletých zalidní třeba bezohledný developer Klement, zlatokopka
Alice i starý pan Veltstein. Budete pročítat staré dopisy, luštit dávno
zteřelé deníkové záznamy, budete bojovat s vychytralým protivníkem těmi
nejmodernějšími prostředky.
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https://www.agenturahobit.cz/cerny-merkurit/
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LOTRANDO A ZUBEJDA
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

1. – 8. srpna 2021
Chválkov u Kamenice nad Lipou
6 – 11 let (nejdříve po ukončení 1. třídy)
Mgr. Luboš Říha
4 290,–

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země
pěkná – rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností,
ale jsou tu také loupežníci. Nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando!
A když si strašlivý loupežník povšiml, že jeho syn je již veliký, prohlásil:
„Vykoupat, odvšivit, učesat, voblíct! Ráno půjde do školy! Ať se naučí
německy a francouzsky a umí hrát na piáno a tancovat šotys nebo kvadrilu
a jíst z talíře a smrkat, jak se patří.“
V té samé době, daleko předaleko, za pouští písečnou, horkou jak plotna,
u moře Sargasového leží sultánství Solimánské. Tam vládne sultán
Solimán – má velké břicho a velké starosti se svou jedinou
dcerou – krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
A to je jen začátek.
Ať už příběh Lotranda a Zubejdy znáš nebo ne, s námi určitě zažiješ ještě
něco navíc. Podíváme se pod pokličku toho známého z pohádky a navíc
odhalíme tajemství českého lesa i cizokrajné pouště.
Co tě čeká? Krásná pohádka, spousta písniček, příroda a kamarádi, kteří
ti pomohou se složitými nástrahami. Ochutnáme chléb s tvarohem a se
solí, povíme si něco o cizích zemích, naučíme se staré tance a hlavně
pomůžeme Lotrandovi mladšímu. A k nám se jistě připojí i DrVostěp DrNec.
A nezapomeň, že kam nechodí slunce, tam chodí doktor.
Tak honem, pohádka už volá!
Tento tábor je pro všechny holčičky i kluky, kterým už bylo šest a ještě jim
není dvanáct. Že jste na táboře ještě nikdy nebyli? Nevadí, nemusíte se
ničeho bát. Vezměte kamaráda(y) a pojeďte s námi! Čeká vás spousta her,
zábavy, malování a nevšedních zážitků.
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https://www.agenturahobit.cz/lotrando-a-zubejda/
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SETKÁNÍ SPOLEČENSTVA
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

17. – 19. září 2021
bude upřesněno
bývalí i budoucí účastníci
Michal Walder
1 100,–

To dávné město s vlnami svých střech,
s temnými gotickými věžemi,
kde chodí ticho s prstem na ústech
temnými kamennými síněmi.
Uličky Malé Strany skrývají dosud své tajemství. A právě v jejich bludišti se
chystá 17. – 19. září Setkání společenstva.
Tentokrát vám chceme představit nový koncept dvoudenní městské hry, který
bychom rádi později nabídli i veřejnosti. Přijďte si to užít jako první.
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https://www.agenturahobit.cz/setkani-spolecenstva-2021/

jaké jsou naše tábory
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.

v cem jsme dobrí
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. Staré pověsti pražské i Barevné
pohádky, příběh o prokletém drahokamu a jiný o samolibém
prezidentovi. Ochočili jsme Fantastická zvířata i laskavé draky.
Dívali jsme se z hřebenů hor i z hradních věží. Ať už nás na
cestách provází stárnoucí císař Rudolf nebo ambiciózní mladík
Johny, vždycky se snažíme nejen o to, abychom dali dětem
zábavu, ale víc o to, abychom jim ukázali směr. Pojďte s námi!

další informace
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.

naše základna ve chválkove
Tedy pár informací o kouzelném místě, kde děti tábor prožijí:

•

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.

a pronájem?
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.
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