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Letní tábory a kurzy 2013 
 

Bacha, černý paraple! 
tradiční historický stanový tábor 

(13. – 20. července 2013) 
 

Hvězdný prach 
kouzelný fantasy tábor 

(20. – 27. července 2013) 
 

Lotrando a Zubejda aneb 
Pod dubem, za dubem 

pohádkový tábor pro menší děti 
(27. července – 3. srpna 2013) 

 
Mysterra – planeta komiksů 

akční sci-fi komiksový tábor pro starší 
(27. července – 3. srpna 2013) 



. . . léto s em . . . 
 
Vážení a milí rodiče, naši příznivci a přátelé, 
 
držíte v rukou šestnáctý Kalendář našich táborů. Než ho prolistujete, rád bych 
Vám poděkoval za důvěru, kterou nám prokazujete. Není samozřejmá a my si 
jí vážíme. Školy, třídy i děti se k nám vrací a my chceme pokračovat. 
 
Mohu napsat, že tým instruktorů je stabilní. Mohu napsat, že ačkoliv někteří 
instruktoři už pracují a nemají v létě tolik volna, neváhají vzít si na tábor 
dovolenou, protože léto bez Hobita mít nechtějí. Mohu napsat, že nápady 
jsou nejcennějším bohatstvím a že je pořád máme. A konečně mohu napsat, 
že Chválkov se stává naší srdcovkou, a že se sem, do jihočeských lesů, 
těšíme. 
 
Máme za sebou patnáct let a před sebou dva letní měsíce a čtyři tábory. 
Řečeno slovy pana Tolkiena, kterého máme rádi: „Cesta jde pořád dál a dál, 
kupředu, pryč jde od mých vrat. Na lehkých nohou dám se vést…“ 
 
Pojďte, půjdeme v létě kousek cesty spolu. Prosím, vybírejte! 
 
S úctou a radostí  

Mgr. Ivan B a u e r – HOBIT 
 
 

Setkání Hobitího Společenstva 
 
Cena: 700,- 
Termín: 5. – 6. října 2013 
 
Hobit není jen o lidech, kteří přijedou a zase odjedou. Hobit tvoří pevné 
vazby a přátelství. Hobití léto určitě nekončí 31. srpnem. Setkání 
Společenstva je jeho důležitou součástí a my se na vás budeme těšit. 
 
V minulém roce jsme Setkání pořádali dříve, než bylo zvykem. A rozhodně 
se to osvědčilo. Babí léto je krásné. Není ještě zima na kulicha a šálu, ale lesy 
už zlátnou a vzduch voní. Přijeďte, zahrajeme si spolu ty nejlepší hry 
uplynulého léta, zazpíváme si ty nejoblíbenější písničky, podíváme se na 
fotky. Vzpomínky hřejí jako dobrý čaj. A hlavně budeme zase spolu.  
 
Sledujte naše internetové stránky, kde se již před létem dozvíte víc. 



Už tradiční historický stanový tábor 
Bacha, černý paraple! 
 
Termín:  13. – 20. července 2013 
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro: Táborníky ve věku 9 – 14 let 
Hlavní vedoucí: Mgr. Ivan Bauer 
Cena:  3.750, - Kč 
 

Ležel pokojně. Měl zavřené oči. Zvedl ruku 
a přidržel si moji dlaň. Tiše řekl: 

„Nesmíš je zklamat, chlapče. Slib mi to! 
Musíš jít dál.“ 

 
Historický tábor je naše klasika a přece 

bude neobyčejný. Letos zamíříme do 
nedávné minulosti. Do minulého století. 
Budeme sledovat osudy rodu Wágnerů v 
časech dobrých i zlých, v časech války i po 
ní. Zavítáme do swingového kabaretu i do 
zatemněného města. To dědictví si 
předávaly generace. Co tají stará chalupa? 
Kdo a proč se tu skrýval? Co hledal starý 
Wágner, když chodil s busolou po kraji 
svého dětství? 

 
Měsíc svítil jako rybí oko. Krumpáč zazvonil o kámen. Hromada 

vykopané hlíny se vršila u zdi. Posvítil dolů. Spokojeně kývl a zvedl nevelký 
balík zabalený ve voskovaném plátně. Nevím, co v něm bylo. Vím jen, že se 
tatínek usmál. Měl jsem strach. Ale ten úsměv jako by všechnu úzkost smazal. 
Byli jsme tu jen my dva. Já a on, a já věděl, co musíme udělat. 

      
Čekej poutavý příběh skutečných hrdinů, pátrání plné nečekaných obratů. 

Čekej akci, terénní a noční hry, ale i odpovědi na nepoložené otázky. Jaký 
jsi? Máš odvahu? Myslíš na druhé? Držíš slovo? Čekej, že budeš sám 
součástí táborového příběhu. Čekej barevný týden s Hobitem. 
 
...ubytování ve stanech s podsadou * zázemí známého pevného objektu * 
strava pětkrát denně * malé družiny * neznámé hry * soutěž i spolupráce 

* rodinná detektivka... 

Ostatní Tábory



Kouzelný fantasy tábor 
Hvězdný prach 
 
Termín:  20. – 27. července 2013  
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro: Děti od 10 do 15 let 
Hlavní vedoucí: Josef „Šmoulla“ Bukovský 
Cena:  3.740, - Kč  
 
Jednou jeden filosof položil otázku: 
„Jsme lidé, protože pozorujeme hvězdy, nebo je pozorujeme, protože jsme 
lidé? Ba co víc, pozorují hvězdy nás?“ 
 

Tristan Thorne je prosťáček z 
anglické vísky Zeď (příhodně 
pojmenované podle kamenného 
valu, který ji obklopuje a chrání 
před paralelním světem za jejími 
hranicemi). Miluje místní krasavici 
a to tolik, že je pro ni schopen 
čehokoliv. Třeba výpravy do 
zapovězeného světa za zdí, odkud jí 
chce přinést spadlou hvězdu. Proti 
sobě má přitom velmi mocné 
soupeře – všehoschopného prince, 
jemuž má hvězda pomoci k získání 
trůnu, a ohavnou čarodějnici, jíž by 
hvězda zajistila věčné mládí a 
krásu. Největším nepřítelem si ale nakonec bude Tristan sám, protože padlá 
hvězda má podobu, jakou by nikdy nebyl čekal… 
 

Ten příběh začíná pádem hvězdy. Říká se, že když padá hvězda, měl by si 
člověk něco přát, protože takové přání se mu splní. Přejme si, abychom 
společně strávili krásný letní týden v prostředí známého fantasy příběhu 
s pohádkovými postavami, příběhu plného zvratů a neuvěřitelných 
dobrodružství, která jinde rozhodně nezažijete! 

 
...ubytování ve stanech s podsadou * zázemí pevného objektu * 
strava pětkrát denně * fantazie a příběhy * jihočeská příroda * 

vyvážený program naplněný pestrou činností... 

Ostatní Tábory



Pohádkový tábor pro menší děti  

Lotrando a Zubejda aneb Pod dubem, za dubem  
 
Termín:   27. července – 3. srpna 2013 
Místo konání:  Chata Radost, Plasnice v Orlických horách 
Určeno pro:  Děti od 6 do 11 let (nejdříve po ukončení 1. třídy ZŠ)  
Hlavní vedoucí:  Mgr. Luboš Říha 
Cena:  3.880, - Kč 
 
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. A 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 za pouští písečnou, u moře Sargasového, leží 
sultánství Solimánské, kde vládne sultán Solimán, který má velké starosti se 
svou jedinou dcerou – krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou. 
 

Že tohle odněkud znáš? Že už jsi to někdy slyšel? 
Pak právě pro Tebe je náš letošní tábor. A pokud tento 
příběh neznáš, rádi Tě s ním seznámíme. 
 

Co Tě čeká? Krásná pohádka, spousta písniček, 
příroda a kamarádi, kteří ti pomohou se všemi 
nástrahami. Ochutnáme chléb s tvarohem a se solí, 
povíme si něco o cizích zemích, naučíme se staré tance 
a hlavně pomůžeme Lotrandovi mladšímu. 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 jedenáct. Že jsi na táboře ještě nikdy nebyl? Nevadí, nemusíš se 
ničeho bát. Vezmi kamarády a pojeď s námi! Čeká nás spousta her, zábavy, 
malování a nevšedních zážitků. 

 
...ubytování na známé chatě v krásné přírodě * strava pětkrát denně * 

pitný režim * vyvážený program naplněný pestrou činností... 

Ostatní Tábory



Akční sci-fi komiksový tábor 

Mysterra – planeta komiksů 
 
Termín: 27. července – 3. srpna 2013 
Místo konání: Chválkov u Kamenice nad Lipou 
Určeno pro: Všechny akční lidi mezi 13 a 17 lety 
Hlavní vedoucí: Mgr. Milan Klíma 
Cena: 3.760, - Kč 
 
Sledoval omrzlé vrcholky hor, které svíraly údolí, do nějž mířil. V mrazivém 
obrazu noční oblohy ho však něco provokovalo. Jasný modrý kruh. Jako by 
tam ani nepatřila a přece byla součástí oblohy. Sytě modrá a křehká, planeta 

Země. Vydechl obláček 
páry.  

„Bude ráda, že jsem 
přišel už dnes v noci?“ 
usmál se sám pro sebe. 

Z rozlehlého údolí 
náhle vyšlehly plameny. 
Přikrčil se k zemi tak 
rychle, až rozvířil prach. 
Doutnající krátery a hořící 
stavení mu znesnadňovaly 
rozhled. Dal se do běhu. 

Očima těkal od domu k domu a hledal ten, kvůli kterému sem přišel. Hledal 
tu, kvůli níž sem přišel.  

„Ne, to snad...“ V troskách uviděl hořící Thorovo kladivo. Šílené horko 
mu stoupalo do hlavy a zatemnilo mu úsudek. Skoro nevnímal dunivé zvuky 
padajících trámů, pod kterými se zaleskl černý lak batmobilu. Vběhl do domu 
a polkl černý kouř. Vydrápal se po schodech do jejího pokoje, ale nebyla tam. 
V hořícím okně zahlédl potrhaný červený plášť se žlutým písmenem 
uprostřed. 

Zběsile vyběhl zpátky na ulici a civěl do pekelné prázdnoty. „Kde je mám 
hledat?“ Očima zůstal viset na obrovské pavučině.  
 

„Mysterra...“ 
 

...sci-fi a komiksy * nový příběh se starými známými superhrdiny * 
bydlení ve stanech se zázemím pevného objektu * krásná jihočeská 

příroda * zážitkový týden pro starší účastníky... 
Ostatní Tábory



Přihláška na akci s em 
 

Přihlašuji se na akci s názvem: 
 

 

Jméno a příjmení: 
 

Rodné číslo:* 

Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ): 
 

Kontaktní telefon(y) rodičů: 
 

Mobilní telefon účastníka: 

Adresa a telefon rodičů/zákonného zástupce v době trvání akce: 
 

E-mailová adresa účastníka (případně rodičů): 
 

 

Zdravotní pojišťovna: 
 plavec / neplavec 

(nehodící se škrtněte) 

Zdravotní omezení, prodělané choroby, léky, zvláštní upozornění: 
 

Zájmy a záliby: 
 

Zaškrtněte, kde jste se o nás dozvěděli: 
a) od kamaráda;   b) z papírového letáku;   c) ve škole;   d) z internetu;   e) jinde ............................ 
 

Zaškrtněte způsob placení: 
a) vklad nebo převod na účet č. 442403309/0800 u Česká spořitelny a.s. (KS: 379, VS: RČ účastníka) 
b) hotově 
c) žádám o vystavení faktury adresované na firmu/organizaci: 
 
 

Jméno a příjmení rodiče/zákon. zástupce: Podpis rodiče/zákonného zástupce**: 

 
 
V .......................................... dne .............. 

Podpis účastníka akce**: 

 

*Rodné číslo a ostatní požadované údaje budou použity pouze pro interní potřeby Agentury Hobit  
a nejsou poskytovány třetím osobám. ** Svým podpisem dávám souhlas k použití obrazových a 
zvukových záznamů účastníka z této akce pro účely propagačních materiálů agentury Hobit. 

Přihláška na akci s Hobitem 
(instrukce) 

 
Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na níže uvedenou adresu. Přijetí 
přihlášky Vám písemně potvrdíme. Pak se na čas odmlčíme a nejpozději do 14 
dnů před akcí Vám pošleme podrobné informace o místě srazu, odjezdu, návratu, 
potřebném vybavení, atd...  
 
Pokud se chcete přihlásit na více našich akcí, můžete si přihlášku okopírovat nebo 
stáhnout na našich webových stránkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...zde je místo pro vaše poznámky a dotazy... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mgr. Ivan Bauer 
A g e n t u r a   H o b i t 
Jungmannovo náměstí 445 

284 01 Kutná Hora 

Kontakty: 
Mobilní telefon 
E-mail 
Webová adresa 

 
: +420 603 154 261 
: hobit@ivanbauer.cz 
: www.agenturahobit.cz 

 



. . . proč jet s em? . . . 
 

Pokud Hobita ještě neznáte a rozhodujete se, zda si některý z našich 
táborů či kurzů vybrat, snad vám pomůže následujících pár řádků: 
• naše malá organizace funguje již šestnáct let; 
• naši instruktoři a vedoucí jsou proškoleni podle platných předpisů; 
• naše priority jsou: bezpečnost – radost – spolupráce; 
• náš program je vždy připravován přesně pro konkrétní věkovou skupinu; 
• na našich akcích zažijete vždy něco nového (žádný celodenní sběr hub); 
• našim cenám odpovídá kvalita a propracovanost našich akcí. 
 
Na našich táborech děti jen minulý rok zažily například: 
• nocleh ve zdech hradu Choustníka; 
• dramatickou divadelní skeč v táborských katakombách; 
• výrobu rodových erbů; 
• plavbu na raftu skrze cáry padající mlhy prozářené zapadajícím sluncem 
• klasický waltz i moderní disco na slavnostním plese na nádvoří 

pohádkového zámku Červená Lhota; 
• kouzelnickou bitvu v hradních zříceninách opepřenou zvukem hromů; 
• pečení pravého francouzského dortu; 
• výuku základů čínštiny; 
• čtení pohádek z celého světa na dobrou noc. 

 
Zkrátka, volna mnoho nebude. Ale zábavu a zážitky Vám slíbit můžeme! 
 
 
Mohlo by Vás také zajímat, kde děti vybraný týden prožijí. Přikládáme 
tedy pár vět o objektu, kde pořádáme naše stanové tábory: 
• je to typická jihočeská chalupa s uzavřeným dvorem; 
• uvnitř je 6 místností a sociální zařízení s dostatkem teplé vody; 
• k dispozici vybavená kuchyně se sporáky a lednicemi; 
• rekonstruovaná půda se hodí pro komorní večerní programy; 
• v bezprostředním okolí šumí voňavé smrkové lesy a máme tu i rybník; 
• v dosahu jsou města Tábor a Jindřichův Hradec a zámek Červená Lhota; 
• 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. 
 
Malé děti stráví tábor na velmi příjemné chatě Radost (www.chataradost.cz). 



 
 

. . .  zodpovídá některé dotazy . . . 
 
1. Jak získat další informace?   Na našich internetových 
stránkách, elektronickou poštou nebo telefonicky. 
 
2. Kdo se může přihlásit?   Kdokoli, komu je mezi 6 a 18 lety 
a umí ještě žasnout. Nepotřebuješ žádné speciální vědomosti ani 
vybavení. Stačí jen chtít! Nehledej dobrodružství v knížkách. 
Přijeď! 
 
3. Jak se přihlásit?   Jedinou formou je písemná přihláška 
podepsaná rodiči. Formulář přihlášky je součástí tohoto 
kalendáře a je i ke stažení na našich internetových stránkách. 
 
4. Co zahrnuje cena akce?   Ceny uvedené v tomto kalendáři 
zahrnují jízdné na akci a zpět, celodenní stravování a pitný 
režim, ubytování, dopravné v místě, vstupné, pojištění po celou 
dobu akce, pedagogický doprovod, náklady na materiální 
zabezpečení akce a vyvážený celodenní program. Žádné další 
náklady už tedy mít nebudete.  
 
Naše akce odpovídají zásadám intenzivního rekreačního režimu 
a jsou vedeny kvalifikovanými instruktory. 

 
Mgr. Ivan Bauer 

AGENTURA HOBIT 
 

Jungmannovo náměstí 445 
 284 01 Kutná Hora 

 
mobil: 603 154 261 

e-mail: ivan.bauer@seznam.cz 
internet: www.agenturahobit.cz 

 


