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Milí přátelé, děti, rodiče a příznivci Hobita,
posíláme Vám Kalendář akcí naší pětadvacáté sezóny. Fakt. 
Je to už čtvrt století. Mnohé se za tu dobu změnilo, ale naše 
priority zůstávají stejné. Opravdovost, vzájemnost, přátelství, 
tvořivost, zážitek, cesta. Píšu tyhle řádky v prosinci, kdy noci 
jsou dlouhé, v době, která není snadná. Proto Vám posílám do 
té tmy pár řádek pro potěšení.
„Sluneční jitro je planoucí meč! Nad planiny se vzneslo slunce 
– jitřní plameňák. Letí, tiché a zářící. probudil ses, narodil ses! 
Začal nový den, ve kterém se odehraje všechno!“
M. Nevrlý. Karpatské hry.

Těšme se na společné léto. Nechme si v myslích příslib 
teplých dnů, dlouhých zelených soumraků a prázdninových 
dobrodružství. Začíná nová sezóna, ve které se odehraje 
všechno. Prosím, vybírejte!

S díky a úctou 
Mgr. Ivan Bauer
HOBIT

ÚVODEM...

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



• máme 25 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

ARBORIÁNÍ V TEMNÝCH ČASECH

Melk vjede do dvora pekárny. Dnešní rozvážku má za sebou. Vtom strne! 
Z průjezdu vidí na dvoře šedé auto. Vedle něj stojí chlapík v koženém kabátě 
a šedém klobouku a pokuřuje. Jsou tady! Jako blesk obrátil kolo a šlápl do 
pedálů. Neviděli ho! Co teď? Šlape jako o závod. Mizí za rohem. Trochu 
se uklidnil. Hlavou mu víří divoké myšlenky. Kam teď? A už ví! Vzpomněl si 
na ty šťastné dny, kdy vyráběli plán Staré čtvrti. Ještě že to tehdy všechno 
prohledali! Ty červené linky na plánu značily propojené domy. Někde se dalo 
projít celým blokem, jinde třeba šlo vyjít v domě do patra a přes pavlač se 
dostat do docela jiné ulice. Tady! Melk vede kolo uličkou. Je mu zima  
i horko zároveň. Potí se. Námahou nebo strachem? Sám neví. Ledový vítr 
mu proniká na kůži. Z kůlny se dostal na schodiště domu. Otevřel nízká 
dvířka a zmizel ve tmě. Na jak dlouho?

Vyšli do předsíňky a zjistili, že vstupní dveře jsou zamčené. Honza 
zacloumal klikou a zabušil. Lucka zavolala: „Haló, pane! Otevřete! Otevřete!“
Zpoza dveří se ozvalo: „Nepište nic! Nic o Arboriánech! Nesmíte o nich psát! 
Rozumíte? Už ani slovo. Už nikdy!“ Znělo to podivně vášnivě a naléhavě.  
A mělo to překvapivé pokračování: „Slibte mi to! Pak vás pustím.“

8. – 15. července 2023
Chválkov u Kamenice nad Lipou
10 – 14 let
Mgr. Ivan Bauer
5 220 Kč

Příběh nás letos zavede do lesa i do města, do nedaleké minulosti i žhavé 
současnosti. Zavede nás k pokračovatelům arboriánů i k dědicům jejich 
odkazu. Bude to hra i zápas. Osvědčíte v něm vlastní odvahu i vzájemnou 
spolupráci. Dávno odložený případ totiž poznamenal mnoho dnešních živo-
tů. Ten příběh nám nastaví zrcadlo. Chceš se do něj podívat?

Lucka, Honza a Patrik odkrývají tentokrát minulost nedávnou. Tak nedávnou, 
že její pamětníci ještě žijí. A přece tu nebude nouze o tajná sledování, dra-
matické úniky a překvapivá odhalení. Protivníci jsou tentokrát velmi současní 
a jejich tajemství velmi temné.

https://www.agenturahobit.cz/arboriani/



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

kurzy

kurzy

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI

Drahý Marty,
pokud jsou mé výpočty správné, tento dopis tě zastihne přesně v momentě, 
kdy do DeLorean udeřil blesk. Ujišťuji tě, že i přesto, jak fatálně tato situace 
vypadala, jsem živ a zdráv v roce 1885. Ten blesk způsobil přetížení 
okruhů a rozházel časoprostorové kontinuum, a tudíž nebylo možné 
kontrolovat, v jaké době se ocitnu. A také zničil létající okruhy, takže už si 
moc nezalítáme. DeLorean jsem schoval do ruiny jedné opuštěné hájovny, 
daleko od všech zvědavých očí. Tam bys ho měl roku 1955 snadno objevit. 
Za žádnou cenu se mě nepokoušej zachránit. 
Jsem v naprostém pořádku a žiji šťastný a spokojený život kováře. Jakékoliv 
budoucí či minulé cestování časem by jen mohlo rozházet to, co už takhle 
drží pouze na vlásku. Děkuji ti za všechno. 
Tvůj přítel pro všechny doby. 
D. 

P.S. Pokud ti z jakéhokoliv důvodu tento dopis nedošel roku 1955 – něco 
je vážně špatně s časoprostorem. A já už ti bohužel nemůžu pomoci. Přeji 
hodně štěstí – budeš ho totiž potřebovat. 

15. – 22. července 2023
Chválkov u Kamenice nad Lipou
10 – 15 let
Johana Šaštinská
5 230 Kč

Vydejte se s námi a našimi hrdiny na cestu do budoucnosti… nebo snad 
minulosti? Navštívíme minulé hobití tábory, oživíme stará a nabídneme nová 
přátelství. Naučíme se, jak se cestuje časem, ale i to, jak se to rozhodně 
dělat nemá. Cesta to rozhodně nebude jednoduchá, čeká nás spousta 
nástrah, nesnází a zvratů. Nebude chybět ani dobrodružství a zábava. 
Má minulost spát, nebo je stále živá? Necháte minulost raději bezpečně 
zakonzervovanou, nebo se ji rozhodnete změnit? A co vás bude čekat 
potom, až se navrátíte zpátky do budoucnosti?

https://www.agenturahobit.cz/navrat-do-budoucnosti/



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

kurzy

kurzy

LABYRINT ŽIVOTA

„Život je premiéra – repríza už nebude.”
Neznámý autor
 
Taky máš pocit, že jsme za poslední roky byli víc doma než venku a prožitků 
ubylo? Máš pocit, že to ještě není úplně ono a chtěl bys s tím něco udělat? 
Pak je tento kurz právě pro tebe.
Čas je to jediné, co nám patří. Pokaždé, když se ráno probudíš, máš o den 
méně času. Všichni ho ztrácíme váháním a odkládáním a život nám pak 
utíká mezi prsty. To nechceš! Nechceš život jako vyhlídkový let. Chceš ho 
prožít naplno. Leť!
Život prozařuje slunce, měsíc a láska. Nedovol nikomu, aby s tebou špatně 
jednal. Važ si svého srdce, své mysli, těla a duše. 

„Život začíná tam, kde končí strach.”
OSHO, duchovní učitel z Indie

„Na velkých hodinách času je jen jediné slovo – teď! Po ulici Potom dojdeš  
k domu Nikdy.“
Miguel de Cervantes y Saavedra

23. – 30. července 2023 a víkend na podzim
Zámek Holovousy u Hořic
15 – 18 let
Mgr. Luboš Říha
6 200 Kč

Kurz Labyrint života bude takový, jaké naše kurzy bývají, a přece jiný.  
Bude o slastech i strastech života. O strachu ze života i odvaze žít naplno. 
Bude o životě, jaký je a jaký může být, jaký ho máme a jaký si ho uděláme. 
Radost vykoupená únavou, úspěch zaplacený dřinou. Jahody se šlehačkou 
i boty v bahně. Hra i život.
Pojď! Pojď a neboj se toho, protože hrát si můžeme vždycky. Celý týden se 
bude odehrávat na velmi krásném místě nedaleko Hradce Králové, na
renesančním zámku Holovousy s parkem a kaplí.

https://www.agenturahobit.cz/labyrint-zivota/



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

kurzy

TŘI VETERÁNI

Náš příběh začíná uprostřed hlubokého hvozdu, kde pod kabáty spí tři 
muži, veteráni, kamarádi. Probojovali se celou Evropou a teď to vypadá, že 
o jejich služby už žádný vladař široko daleko nemá zájem a oni nevědí, jak 
dál. To se má ale brzy změnit. Tři lesní skřítci totiž každého z nich obdaří 
kouzelným dárkem.
Tehdy se změní jejich bezcílné toulání světem na jízdu v kočáře taženém 
dvěma páry grošáků. Jejich bída na řetězec zážitků. Zázračný červený 
klobouk, malinkatá harfička a vyšívaný měšec mění každého z nich.
Pojďte se s nimi vypravit na cestu do království Monte Alba za králem 
Pikolou a krásnou princeznou Bosanou, pro jejíž hluboké oči se sjíždějí 
nápadníci ze všech krajů. Cestou poznáme staré flašinetáře, prohnané 
hoteliéry i úplatné ministry. Pojďte s nimi objevovat nejen kouzla skřítků,  
ale hlavně dobrodružství, laskavost a přátelství.
To jsou totiž dary cennější, ale ne každý to ví. Potkáme se spolu v létě na 
Chválkově u frňákovníku. 

13. – 20. srpna 2023
Chválkov u Kamenice nad Lipou
6 – 11 let (nejdříve po ukončení 1. třídy)
Filip Havlák
5 150 Kč

Hobití tábor pro naše nejmenší účastníky je tentokrát na motivy klasické 
Werichovy pohádky a jejího filmového zpracování. Rádi na něm přivítáme 
všechny holky a kluky, kteří se nebojí trochy táborového dobrodružství. 
Čeká nás týden v romantické hájovně uprostřed lesů a čeká nás spaní  
v podsadových stanech.
Budeme hrát hry, učit se novým věcem a vyprávět si příběh o zázracích. Na 
něm si ukážeme třeba i to, že důležité v životě nejsou věci, ale přátelé  
a umění s nimi vycházet. 

https://www.agenturahobit.cz/tri-veterani/
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Místo konání: 
Pro koho akce je:
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kurzy

kurzy

SETKÁNÍ SPOLEČENSTVA
13. – 15. října 2023
Praha - bude upřesněno
bývalí, současní i budoucí účastníci
Filip Havlák
bude upřesněna

Hobití setkání - akce určená především pro rozloučení s letošními tábory. 
Potkejme se jako každý rok, než nás školní a pracovní povinnosti rozeženou 
do různých koutů republiky. Jako obvykle se bude akce odehrávat v Praze  
s přespáváním v pevném objektu. Veškeré další informace upřesníme na 
našich internetových stránkách včas.

Svět se obléká do podzimních barev, ve chválkovských lesích se už jen 
ozvěnou ozývá smích a křik. Léto ztrácí na síle a čas v něm strávený ti už 
nevrátí ani DeLorean z Návratu do budoucnosti. Potkal jsi mnoho starých  
i nových přátel - takových, jaké nedokáže přičarovat ani Bimbácova 
harfička, a zažil dobrodružství, která si nic nezadají s těmi arboriánskými. 
Také Labyrint ústí do Setkání.
Pojď si ještě naposledy v tomto roce tohle všechno připomenout. Od 
divokých her po klidné chvilky rozjímání. Zváni jsou všichni naši dětští  
i dospělí účastníci, současní i bývalí instruktoři. Užijeme si to nejlepší  
z táborových her a pobavíme se u promítání fotek a rozloučíme se tak  
s pětadvacátou hobití sezónou roku 2023.

https://www.agenturahobit.cz/setkani-spolecenstva-2023/



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!

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

v cem jsme dobrí

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.



• je to typická jihočeská chalupa s uzavřeným dvorem;

• uvnitř je osm 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

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.

rekreační objekt.

naše základna ve chválkove

a pronájem?

Tedy pár informací o kouzelném místě, kde děti tábor prožijí:



www.agenturahobit.cz
Česká 241,
284 01 Kutná Hora

+420 603 154 261
ivan.bauer@seznam.cz

č. účtu: 442403309/0800
IČO: 659 28 024 DIČ: 038-6605140520

AGENTURA HOBIT 2023


