Kalendár akcí 2022

ÚVODEM...
Naši milí,
rodiče, děti, přátelé a příznivci.
Posílám Vám hobití kalendář a přidávám pár osobních řádek.
Může za to Pandora! Fakt! To ona kdysi dávno otevřela skříňku,
ze které vyšla chamtivost, závist, nedůvěra, bezohlednost,
smutek, hněv, pomsta, hloupost, hulvátství a nadřazenost,
zkrátka všechno to, čeho jsme si v posledních dvou letech užili
víc než dost. Ale na dně té skříňky byla také naděje! Velká,
věčná a uklidňující.

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

A s nadějí Vám píšu. S nadějí spojujeme odchod některých
stran, s nadějí spojujeme novou vládu, s nadějí se díváme
k obzoru, naději nám ukazuje maják střežící skalnaté pobřeží,
naději máme! My otevíráme s nadějí pětadvacátou hobití
sezónu.
Naše naděje pramení z toho, že je pořád dost těch, kteří se
obejdou bez playstationu, kteří si klidně natlučou nos při jízdě
z kopce, kteří ctí volnost i odpovědnost, těch, kteří chtějí trávit
prázdniny s Hobitem. Pro Vás to chystáme.
Přinášíme Vám Kalendář akcí, prosím vybírejte.

S úctou a 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

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

1. – 10. července 2022
Čechy
21 let a více
Mgr. Ivo Farský
2 000 Kč

„Je pravda, že v dnešní době jsme tuze málo odvážnými křižáky, ba i chodci.
Nepouštíme se do žádných vytrvalých nekonečných počinů.
Naše výpravy, to jsou jen okružní cesty, které se večer vracejí ke starému
krbu, od něhož jsme vyšli. Polovinu cesty jdeme ve vlastních šlépějích.
Snad i na tu nejkratší cestu bychom měli vyrazit v duchu nesmrtelného
dobrodružství, v přesvědčení, že se nikdy nevrátíme – připraveni poslat
svoje nabalzamovaná srdce zpět do svých osiřelých království.
Kdo je připraven opustit otce i matku, bratra i sestru, ženu, dítě i přátele
a nikdy už je nevidět, kdo zaplatil svoje dluhy, napsal svou závěť a vyřídil
všechny své věci, kdo je úplně volný, ten je připraven k cestě.“
Henry David Thoreau
V dnešní době je slovo pouť často spojováno s představou množství lidí
pohybujících se v hluku pouťových atrakcí. Pouť však vždy byla a doposud
je především cestou k určitému cíli. Pouť je často spjatá s nábožensky významným místem. Poutníci ji konali na znamení pokání, s touhou po očistě
a obnově duchovního života.
Pravá pouť umožňuje poznávat sebe samého a může vést až k uzdravení
člověka.
Poutnictví člověku nabízí příležitost poznávat mnohem bezprostředněji
krajiny i regionální kulturu lidí, s nimiž se na své cestě setkává. Pojetí pouti
záleží na poutníkovi samotném, je zkrátka cestou do neznáma. Bílých míst
na mapách je dnes málo, bílých míst v našich hlavách je pořád dost.
Jsi-li připraven/a, zveme Tě na cestu k nám a k sobě.
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https://www.agenturahobit.cz/cesta/

kurzy

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

9. – 16. července 2022
Chválkov u Kamenice nad Lipou
6 – 11 let (nejdříve po ukončení 1. třídy)
Jakub Bradna
4 450 Kč

„Další cedule s nápisem Tajemná chýše připevněna.“
„Kolik ti jich zlejda Stan dal k rozvěšení, Dippere?“
„Tahle je poslední, Mabel.“
„Slyšíš to? To neznělo jako strom. Spíš jako plech. Počkej.“
Před dvojčaty Dipperem a Mabel Pinesovými se otevřel mechanický strom
plný přístrojů a páček.
„Co asi dělá tahle?“ Jen co Dipper zatáhl za páčku, Mabel s křikem
zahučela do nově otevřené tajné skrýše vedle stromu. Naštěstí mělké.
„Jsi v pořádku, Mabel?“
„Podívej, Dippere, stará kniha.“
Dvojčata objevila deník Městečka záhad. Byl označen šestiprstou rukou
s číslem 3. Dipper začal deníkem listovat.
„Podívej, gnómové, minotauři, čarodějné kostky, víly a dokonce…“
„JEDNOROŽEC!!!“ vykřikla Mabel.
„Komu tak asi deník patří?“
„Podpis je utržený, ale jestli někdo odhalí záhady téhle knížky, budeme to
my, Dippere.“
„Budeme Záhadná dvojčata?“
„Jasňačka, Záhadná dvojčata!“
V lesnatém americkém Oregonu leží Městečko záhad plné… no, záhad.
Na každém rohu se skrývá nějaká podivnost a nejvíc jich je v turistické
atrakci Tajemné chýši. A právě sem za svým prastrejdou Stanem přijíždí
dvojčata Dipper a Mabel Pinesovi strávit svoje léto. Čeká nás dobrodružství,
tajemství, nečekaná přátelství, překvapivá odhalení, ale také zjistíme, jak
důležitá je rodina. Naši hrdinové jsou sourozenci, občas se mají rádi, občas
se nesnáší. Ale když jim pomůžeme a budeme všichni spolupracovat, třeba
odhalíme i dávné rodinné tajemství.
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https://www.agenturahobit.cz/mestecko-zahad/
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B UĎ O DVÁŽNÝ, B UĎ R OZVÁŽNÝ
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

16. – 23. července 2022
Chválkov u Kamenice nad Lipou
10 – 14 let
Michal Walder
4 470 Kč

„Haló, kamaráde, blahopřeji k tvému vítězství. Opravdu obdivuji tvou
obratnost.“
Oba se naráz otočili. Spatřili mladého muže. Usmíval se a zřejmě mluvil
k Jirkovi. A když se Jiří zatvářil nechápavě, neznámý dodal:
„Mluvím o tom přepadení dnes v poledne, tam u továrny. Viděl jsem to
všechno od začátku. Jak ti vyrazili míč z ruky a jak padla první rána.
K takovým nechutným klukovským pranicím je vás ale opravdu škoda.
Vždyť byste snad mohli měřit svou odvahu a sílu někde jinde a jinak! Copak
nemáte opravdu nic užitečnějšího a zábavnějšího na práci než se toulat po
ulicích a rvát se?“
„A co tedy máme dělat?“ ptal se rozpačitě Vilík.
Neznámý se zatvářil velmi tajemně a pokračoval: „Vím o mnoha krásných
dobrodružstvích, lepších než ty vaše věčné rvačky nebo běhání po kinech.
O takových, při nichž byste museli ukázat svou odvahu, chytrost
a vytrvalost. Opravdu o krásných dobrodružstvích... ale na to vše jste tady
moc pohodlní a také trošku nesportovní.“
Tohle Vilíka dopálilo. „A proč? Proč jsme pohodlní a nesportovní?“ vyjekl
vztekle, uražen posměšky neznámého.
Jirka vzhlédl s obavou k mladému muži, jak odpoví na Vilíkovu troufalost,
ale ten se sotva znatelně usmál a pak pravil záhadně: „Přijde čas, kdy se
budu moci přesvědčit. A ten čas přijde brzo. Velmi brzo.“
Jak jsi na tom ty? Je ti milejší pohodlný městský život nebo hledáš
dobrodružství? Pokud sis vybral/a druhou možnost, pak pojeď s námi na
tábor inspirovaný knihami Jaroslava Foglara. Les nám tentokrát nebude jen
kulisou a přítelem, ale i domovem, bojištěm, nástrojem a inspirací. Budeš žít
v přírodě, budeš spát pod hvězdami. Budeš potřebovat odvahu i rozvahu,
abys obstál. Třináct bobříků nečekej, ale výzvy ano. Budou to zkoušky
těla i ducha, kde budeš soupeřem sám sobě, bude to společenství kolem
táborového ohně.
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https://www.agenturahobit.cz/bobr/
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POSLEDNÍ ARBORIÁN
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

31. července – 7. srpna 2022
Chválkov u Kamenice nad Lipou
9 – 14 let
Mgr. Ivan Bauer
4 480 Kč

Byla temná noc. Přes bledý měsíc pluly cáry mraků, koruny stromů
v zámeckém parku pročesával vítr, rval z nich listí a hučel ve větvích. Černé
průčelí zámku narušil mihotavý plamínek. V jeho odlesku bylo vidět vysokou
tmavou postavu. Pohybovala se tiše a jistě. Došla k oknu, z parapetu vzala
ozdobnou kazetu a otevřela ji.
Tři děti, Lucka, Patrik a Honza narazí na starý příběh, jenže se ukazuje,
že příběh neskončil, že se mění kulisy a kostýmy, ale povahy lidí zůstávají
stejné. Po rodovém odkazu dnes pátrá SEZAM, Spolek pro Existenci Záhad
A Mystérií a ten je zatraceně současný!
V patře našli rozlehlý sál. Právě prohlíželi hromadu nějakých zaprášených
knížek, když zaslechli pomalé kroky. Nejdřív strnuli, ale pak následovala
blesková akce. Patrik zmizel ve výklenku, kde byla opřená o zeď široká
prkna. Honza skočil pod masivní psací stůl, skrčil se mezi šuplíky a snažil
se nedýchat. Lucka stála nahoře na tribuně. Lehla si na zem a schovala se
za sloup. Kroky se blížily. Neznámý prošel chodbou. A zastavil se uprostřed
sálu. Nic podezřelého asi nezpozoroval, protože se obrátil k odchodu.
Všichni si oddechli. Ale jenom na okamžik.
Když se totiž po chvíli odvážili ze svých úkrytů ven, zeptal se Patrik
roztřeseným hlasem: „Viděli jste ho?
Lucka byla bledá a neříkala nic.
Honza potvrdil to, co Patrik nechtěl ani domyslet. „Ten chlap měl kápi!
Zelenou! Byl o zelenej mnich!“
Můžete čekat romantický příběh, akční hry, staré dopisy i moderní techniku.
Budete hloubat nad záhadami, budete utíkat před pronásledovateli. A mezi
kmeny buků prochází poslední Arborián, stromový mnich.

kurzy

https://www.agenturahobit.cz/posledni-arborian/
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NA KŘÍDLECH ŽIVOTA
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

20. – 27. srpna 2022
Teplice nad Metují
15 – 18 let
Ing. Roberta Bimbová
4 990 Kč

„Neodpovím-li sám za sebe, kdo za mě odpoví? Ale odpovídám-li jen sám
za sebe, jsem to ještě já?“
Talmud
Jsem tady! V každém okamžiku svého života něco prožívám a všechno
kolem se mění. Sám se rozhodnu, co budu dělat, kde budu žít. Jenže
s každou takovou změnou bude můj život složitější a já na to budu muset
reagovat. Každý tyhle změny zažil. Určitě! Moji rodiče, učitelé, mí kamarádi
tím taky procházej. Moje zkušenost bude ale úplně jiná.
Občas toho všeho mám dost, nevím, na co myslet dřív, tak radši vyrazím
ven a nemyslím na nic. Kámoš to má dost podobně, ale zbytek třídy to tak
neprožívá. Někdy tam úplně nezapadáme. Je ale klidně možný, že to mají
taky stejně, jen to nesdílí. Radši se schovávají za to, že se občas předvádí
jak hovada. To fakt nechci.
„Čím jste lepší, tím víc se budete muset dál zlepšovat.”
David Allen
								
Dospívání rozhodně nekončí 18. rokem. Dospívání je cesta k sobě
i k druhým. Za anonymitou je jednodušší plivat jed, ale postavit se za svůj
názor chce kuráž. Tak jo, půjdu do toho, bez předsudků, bez masek, bez
přetvářky. Ahoj! To jsem JÁ, ten člověk uvnitř, za tou spoustou bariér, které
jsem si během života vytvořil. Už se nechci za nic skrývat.
Kurz Na křídlech života je o rozhodování a přijetí zodpovědnosti, o odvaze
a otevřenosti. O interakci a komunikaci. O odvaze hájit i o ochotě přijmout.
Proletíme spolu výšiny i nížiny. Čekej, že si dáš pořádně do těla, těš se
ale i na relaxaci, která k prázdninám prostě patří. Dostaneš možnost utřídit
si myšlenky, fakt se zamyslet ale i úplně vypnout. Čekej pot i slzy, tichou
radost i bouřlivé nadšení. Pojeď s námi na nadupaný hobití týden, tentokrát
v pevném objektu na malebném Broumovsku nedaleko Adršpašskoteplických skal.
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https://www.agenturahobit.cz/kridla/
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MÍSTA KLETÁ – MĚSTSKÁ HRA
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

9. dubna 2022
Kutná Hora
9 – 15 let
Mgr. Ivan Bauer
bude upřesněna

To hrdé město s mořem starých střech
schoulené je mezi věžemi,
vyprávět dovede s prstem na ústech
všem, kdo projdou jeho síněmi.

Kutná Hora je plná příběhů. V tom bludišti křivolakých uliček se skrývají před
blesky fotoaparátů, a přece každý dům a každý patník by mohl vyprávět.
Pojďte ty příběhy oživit, pojďte naslouchat. Celodenní městská hra bude
žádat důvtip, pohyb, spolupráci i pozornost. Dostanete se i na místa, kam
turisté nechodí, budete soupeřit s ostatními týmy, s časem i s nápovědou
samotného mistra Santiniho.
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https://www.agenturahobit.cz/mista-kleta/
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SETKÁNÍ: LA CASA DE PAPEL
Termín:
Místo konání:
Pro koho akce je:
Hlavní vedoucí:
Cena:

14. – 16. října 2022
bude upřesněno
bývalí, současní i budoucí účastníci
Johana Šaštinská
bude upřesněna

„Una mattina mi son alzato,
o bella, ciao! bella, ciao! bella,
ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son alzato
e ho trovato l‘invasor.“

Po létě dobrodružství nekončí, ba právě naopak, teprve začíná! Čeká nás
totiž největší loupež všech dob! Dva a půl bilionu eur zní asi všem hodně
lákavě, co říkáte? A že si myslíte, že tolik peněz v žádné bance nemají?
Přesně tak. Nás totiž nečeká obyčejná banka, ale Španělská národní
tiskárna peněz! My se v tiskárně ukryjeme a všechny peníze postupně
vytiskneme, aniž by policie cokoliv tušila. Proto je pro nás to nejcennější
právě čas, po který dokážeme tiskárnu udržet, a také plán, Profesorův
geniální plán, jak se společně s penězi dostat ven.
Těší se na vás Profesor, Berlín, Tokio, Rio, Nairobi a další členové gangu!
Pokud se k nám chceš taky připojit – jaké světové město se stane tvojí
přezdívkou? Přidej se k nám! Času není nazbyt!

kurzy
https://www.agenturahobit.cz/setkani-spolecenstva-2022/

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.

AGENTURA HOBIT 2022

www.agenturahobit.cz
Jungmannovo náměstí 445
284 01 Kutná Hora
IČO: 659 28 024

ivan.bauer@seznam.cz
+420 603 154 261
č. účtu: 442403309/0800
DIČ: 038-6605140520

