A co je jinak u

a nového?

AGENTURA

Dokončili jsme rekonstrukci hájenky v jižních Čechách
a poprvé ji otevíráme pro naše stanové tábory. Kdo přijede,
uvidí, jak je tu krásně, uslyší, jak šumí staré smrky, a ucítí, jak
voní les.
Okolí nového střediska jsme prozkoumali a na mnoha
místech si už představujeme připravované programy. Nová
místa nabízí nové možnosti a my uděláme všechno pro to,
abychom v nových kulisách pro vás vytvořili nevšední
prázdninové představení plné zážitků v duchu hobití tradice.
Mgr. Ivan B a u e r – HOBIT

Nabídka akcí jaro/léto 2011
...

zodpovídá některé dotazy . . .

Jak získat další informace? Na našich internetových
stránkách, elektronickou poštou nebo telefonicky.
Jak se přihlásit? Jedinou formou je písemná přihláška
podepsaná rodiči. Formulář přihlášky je přiložen nebo je také ke
stažení na našich internetových stránkách.
Naše akce odpovídají zásadám
intenzivního rekreačního režimu
a jsou vedeny kvalifikovanými
instruktory.
Mgr. Ivan Bauer
AGENTURA HOBIT

Víkendové akce:
Pro 10 – 17 leté:

Světla a stíny (19. – 20. 3.)

Pro odvážné 14 – 18 leté:

Zlatý kříž (30. 4. – 1. 5.)

Letní tábory 2011:
Pro nejmenší:

Mikulášovy patálie (2. – 9. 7.)

Pro „střední“:

Strážce duší (30. 7. – 6. 8.)
Legendy Středozemě (6. – 13. 8.)

mobil: 603 154 261
e-mail: hobit@ivanbauer.cz,
internet: www.agenturahobit.cz

Pro starší (do 19 let):

Puzzle (14. – 21. 8.)

Pozdrav od

a pro Vás

Malí hobiti našli odvahu k velkým věcem. Vydali se na cestu k Hoře
s důvěrou i hravostí. Nevěděli, jak to dopadne, ale vyrazili. Také my jsme
před čtrnácti lety vyšli na cestu. Věřili jsme tehdy, že děti jsou hledači,
kterým můžeme pomoci. Věřili jsme, že jim stačí pootevřít vrátka, aby
vstoupily do světa fantazie. Nespletli jsme se! Rok co rok přicházejí, mnohé
se vracejí, aby s námi prožily kousek léta, aby se na svět podívaly přes
sklíčka kaleidoskopu, aby našly svou cestu.
Naše tábory jsou malé a komorní. Chystáme je maximálně pro 30
dětí. Naši instruktoři jsou přátelští a přece mají autoritu. Všechny je znám už
dlouho. Nemůžu říct, že od kolébky, ale můžu říct od dětských tenisek a
gumových rukávků. Jejich zkušenost mi dává jistotu.
Pro účast na našem táboře nepotřebujete žádné speciální vybavení,
ani náročnou přípravu. Potřebujete jen chuť objevovat a žasnout.
Neslibujeme vám extrém ani adrenalin beze smyslu. Slíbíme vám vzájemnost
i samostatnost, spolupráci i soutěž, pohyb i zamyšlení, pot i klidné spočinutí.
Vyberte z naší nabídky a přijeďte!
Těší se na Vás Mgr. Ivan B a u e r
HOBIT a všichni instruktoři.
K cenám uvedeným dále: V ceně každého tábora je ubytování, stravování
formou plné penze, vstupné, pojištění, zapůjčení materiálu a pedagogický
doprovod a doprava. Letos hradíme účastníkům obě cesty – tedy cestu z
Prahy na místo a zpět – a také proto je cena tábora vyšší než vloni.
POZOR sleva! Pokud se s námi vydáte na kterékoli 2 stanové tábory po
sobě, dostanete slevu 500,- Kč z celkové ceny. Možnost, aby účastníci zůstali
v tábořišti, je i mezi táborem Legendy Středozemě a kurzem Puzzle. Budou
mít šanci odpočívat a bude pro ně připraven lehký program.
Pomozte nám s propagací! Pokud máte tábory s Hobitem rádi a věříte, že
mají smysl, doporučte nás, prosím, svým známým a jejich dětem. Pokud
nový účastník uvede v přihlášce na tábor, že se přihlásil na Vaše doporučení,
obdržíte od nás slevu 500, - Kč z ceny některého z letních táborů.*
* Uvedená sleva se vztahuje pouze na 1 účastníka; člena rodiny, která získala alespoň jednoho
nového účastníka. Slevy nelze kumulovat. Nárok na slevu nemají instruktoři agentury Hobit a
jejich rodinní příslušníci. Sleva je neplatná, pokud se doporučený účastník na tábor nenastoupí.

Zážitkový týden pro nejstarší

Puzzle
Termín:
Místo konání:
Určeno pro:
Hlavní vedoucí:

14. – 21. srpna 2011
Chválkov u Kamenice nad Lipou
všechny od starých 13letých po mladé 19leté
Mgr. Jindřich Fuka

Když se řekne puzzle, každý si vybaví stovky malinkých kousků
tvrdého papíru s nožičkami a dírkami, na každém z nich část obrazu, tvary a
barvy. Nedávají velký smysl, dokud je neposkládáme. Ale každý z nich má své
místo, které je možné najít. Pak vznikne skutečný obraz.
A z čeho poskládáme naše puzzle? Můžeš čekat recesi na
stromech i netradiční sporty, taneční maraton i pohled do svého nitra
v chrámu přírody, trochu strachu i radost z vítězství. Ochutnáte, co jste ještě
neochutnali, prožijete příběhy z různých koutů světa.
Jakou barvu má statečnost? Jaký tvar má nadšení? Každý je
kouskem velkého puzzle – skládanky života.
Zážitkový
kurz Puzzle je určen pro
všechny, kteří mají
odvahu
přestat
být
dítětem, a přesto si ještě
umějí hrát. Kurz Vám
nabízí
vytržení
od
počítače a internetu a
šanci
prožít
něco
netradičního. Mládež ve
vašem věku potřebuje
zkoušet, učit se a
zároveň o světě také přemýšlet a my Vám s tím pomůžeme. Vstaňte od stolu
a pojeďte s námi! Šest instruktorů pro Vás chystá nezapomenutelný týden!
Jeho příběhy ale budete tvořit hlavně vy.
…ubytování v přírodě ve stanech s podsadou * zázemí pevného objektu
* program naplněný akcí i tvorbou * nové zážitky, noví lidé, zajímaví
hosté * šance složit si své puzzle :-) * zkušení instruktoři…
Cena:

3650, -

radě národů, která se ve třetím věku Středozemě ještě nekonala.
„Strč si ty nesmysly do svýho špičatýho ucha!“
„Jste pouhý nezdvořák s mastnými vousy, mistře trpaslíku!“
„Synové Gondoru krvácejí, musíme jít do války!“
Kudrnatý človíček s chlupatými chodidly se styděl mluvit do věcí
lidí, elfů a trpaslíků. Nepříjemný hluk mu však nedělal dobře, protože byl z
prosluněných luhů Západní Čtvrtky zvyklý na svůj klid.
Ebenová hůl udeřila do podlahy. Dunivý zvuk utišil hašteřící se
zástupce národů. Do ticha vstoupil čaroděj, z jehož bílého roucha zářila
vůkol naděje. Síň však náhle potemněla. „Na východě se stahují mračna,“
promluvil čaroděj, „takový chlad jsem nepocítil od dob, kdy se démon Illidan
pomocí Sargerasova oka pokusil rozpoltit Northrend, střechu světa.“
Lidé Gondoru přikyvovali: „Ano, to bylo v dobách, kdy Mrazivý
smutek, nejstrašnější meč všech dob, vyrval duši z prince Arthase.“
Čaroděj přešel bolavou vzpomínku na lidskou legendu a pokračoval:
„Rozhodovat můžeme jen o tom, jak naložit s časem, který nám byl dán.“
„Musíme vyslat družinu, schopnou ponořit se do legend, aby
vypátrala příčinu zla,“ vložil se do rozhovoru král elfů.
Čaroděj souhlasně přikývl a dodal: „Společenstvo legend. Takový
podnik má naději na úspěch pouze, budou-li jej tvořit zástupci všech: člověk,
trpaslík, elf a hobit.“
Budeš raději následovat sličné elfy dlící ve slonovinové věži, nebo
houževnaté, ale poněkud přisprostlé trpaslíky, či snad statečné, ale zrádné
lidi, nebo pohodlné, ale mnohá překvapení skrývající hobity? Existuje mnoho
zla, které tlusté zdi ani lesklé meče nezastaví. Nalezneš jiný způsob, jak
hrozbu zkázy Středozemě zažehnat?
Legenda národů Středozemě, zatím nenapsána, nabízí své prázdné
listy právě Tobě. Jak naložíš s časem, který Ti byl dán? Epické bitvy se
zlem? Druhá svačina před třetí večeří? Kutání magického mithrilu? Slavné
písně vznešených sálů? Namáhavé stopování žijícím lesem? Následování
přátelství? Tula yo ni vantien ar eleninnar tirien…
„Elen síla lúmenn' omentielmo“
…stanový tábor * zázemí objektu * čtyři týmy – čtyři národy – který
z nich si vybereš? * nový, napínavý, dobrodružný a silný příběh * jak
začne – jak se bude rozvíjet – jak skončí? To záleží jen na Tobě…
Cena:

3790, -

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 způsob placení:
a) vklad nebo převod na účet č. 442403309/0800 u Česká spořitelny a.s., konstantní
symbol: 379, jako variabilní symbol uveďte rodné č. účastníka
b) hotově
c) žádám o vystavení faktury adresovanou na firmu/organizaci:

Jméno a příjmení rodiče/zákon.
zástupce:

Podpis rodiče/zákonného
zástupce**:
Podpis účastníka akce**:

V .................................. dne ..................
* Rodné číslo a ostatní údaje budou použity pouze pro interní potřeby Agentury Hobit.
** Svým podpisem dávám souhlas k použití obrazových a zvukových záznamů účastníka z této
akce pro účely propagačních materiálů agentury Hobit a tvorbu videozáznamu z tábora.

Dokážeš pomoci druhým? Uneseš nečekané? Věříš, že svět nám nastavuje
zrcadlo a odráží naši tvář?

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.
z
d
e

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

•
•
•
•

Jsi obětavý, nebo myslíš sám na sebe?
Jsi vytrvalý, nebo se snadno vzdáváš?
Jsi mluvka, nebo dokážeš mlčet?
Jsi takový, jak sis myslel?

I takové otázky ti může položit Strážce duší.
…stany s podsadou * malý táborový kolektiv * zázemí pevného objektu
* vzrušující příběh * soutěž i spolupráce * výzva i skromnost…
Cena:

o
d
s
t
ř
i
h
n
ě
t
ě

POZOR! Máme novou poštovní adresu:
Mgr. Ivan Bauer
Agentura Hobit
Jungmannovo náměstí 445
284 01 Kutná Hora

Čeká tě pestrý týden v neporušené přírodě na břehu rybníka, čeká
tě napínavý příběh, spousta nových her i vysoká hvězdná obloha, čekají tě
překvapující úkoly, ve kterých se ukáže, jaký jsi, čeká tě nečekané, čeká tě
setkání se Strážcem duší.

Další kontakty:
Mobilní telefon : +420 603 154 261
E-mail
: hobit@ivanbauer.cz
Webová adresa : www.agenturahobit.cz

3780, -

Fantasy tábor

Legendy Středozemě
Termín:
Místo konání:
Určeno pro:
Hlavní vedoucí:

6. – 13. srpna 2011
Chválkov u Kamenice nad Lipou
táborníky ve věku 10 – 16 let
Mgr. Milan Klíma

„Nányë alassëa omentielmanen“
Napříč mramorovým sálem zářily dva křížící se
proudy světla. První svítil západním oknem,
pod kterým se tyčila nádherná socha elfí
princezny Lúthien Tinúviel. Východní proud
světla lehce stínila socha smrtelníka Berena.
Elfové si svých legend váží. Dnes sousoší nešťastných milenců přihlíží Velké

Historický stanový tábor

. . . s

Strážce duší

em na jaře . . .

Městská hra v barokní Praze

Termín:
Místo konání:
Určeno pro:
Hlavní vedoucí:

30. července – 6. srpna 2011
Chválkov u Kamenice nad Lipou
táborníky ve věku 9 – 15 let
Mgr. Ivan Bauer

Náš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod
nánosem všednosti jsou ukryta fascinující tajemství, útržky dávno minulých
dějů. Nejsme tu docela sami. Oceánem věčnosti putují Strážci duší. Přicházejí
vedeni Prozřetelností, aby uchránili, co má zůstat skryto a odhalili to, co má
být odkryto. Jen někteří však mohou spatřit jejich tvář.
Vydáme se po stopách dávného příběhu devíti odvážných jezdců,
devíti rytířů. Měli nelehký úkol, ale věřili, že ho dokončí. Jejich cesta byla
dlouhá, ale provázel je někdo, jehož pomoc nečekali, někdo, kdo věděl víc.
Někdo, kdo neomylně rozlišoval Pravdu od Lži.

Světla a stíny
Termín: 19. – 20. března 2011
Místo konání: Praha

Určeno pro: všechny od 10 do 17 let
Hlavní vedoucí: Mgr. Ivan Bauer

Dionýsio Miseroni byl sklář a rytec.
Umělec. Génius svého oboru. Miloval drahé
kameny a dovedl jim vdechnout život. Povýšil jejich
krásu na nesmrtelnou. Štvanici nebo souboj
šermířů, kvetoucí zahradu i věrný císařův portrét.
To všechno zachytil do drahých kamenů. Císař si jej
hluboce vážil právě pro jeho opravdovost, nadání a
zápal pro práci. Ale mocný příznivec odešel, Rudolf zemřel a skvosty z
rytecké dílny bylo třeba zachránit. Vydáme se po jejich stopách.

Svatá země je ztracena! Se širokým mečem nad hlavou se vrhl do
dusivého mračna kouře a prachu. Protivníci byli všude… Už celé hodiny si
nedopřával ani chvilku oddechu, ale útok
nepolevoval. Spíš se zdálo, že sílí. Požáry
propukaly na všech stranách. Tohle je konec?
Copak jsou odsouzeni k porážce?
léto 1291

Ten příběh nás zavede do Prahy 17. století, do tajemných uliček
a zákoutí, která neznají ani rodilí Pražáci. Ale nečekejte průvodce s
deštníkem a suché výklady! Čekejte akci, pátrání a noční cestu. Praha má
mnoho tajemství, která střeží, a jen ti vnímaví je mohou odhalit.

Ale to je úžasné! Pane profesore –
to je vynikající! Opravdu si myslíte, že zamířili
sem? Je ta zpráva Ibn Fadlána autentická?
Víte, co by to znamenalo? Vždyť dosud to byly
jen dohady! O těch freskách se nic určitého
nevědělo! A kdy bychom tedy mohli zahájit
výzkum?
podzim 2010

Cena:

Tak tyhle příběhy spojuje víc, než si myslíte. Staletí, která leží mezi nimi,
nehrají žádnou roli. Strážci duší putují prostorem i časem. Byli tam a jsou i
tady! Stačí jen naslouchat a dívat se. Ale ne každý je dokáže rozeznat a ne
každý jim porozumí. Zkusíš to? Chceš vědět víc? Věříš si?

…městská hra v úžasné barokní kulise * netradiční jarní víkend…
(Více informací již nyní v pozvánce na stránkách www.agenturahobit.cz)
720, - / 850, - (bez / s dopravou Kutná Hora – Praha a zpět)

Overnight akce v historickém Táboře

Zlatý kříž
Termín: 30. dubna – 1. května 2011 Určeno pro: odvážné od 14 do 18 let
Místo konání: Tábor
Hlavní vedoucí: Matěj Pudich
Jan Žižka stál na kraji silnice v teplákovce a ve výkladní skříni se
na okamžik objevila jeho zarostlá tvář s páskou přes oko. Do svítání zbývala

možná hodina a do ulic Tábora se pomalu vkrádala ranní mlha. Byl zde na
rozkaz své Paní, které šlo o život. Vybavil si ji, s kalichem na tváři a smutkem
v očích a celým tělem mu zalomcoval vztek. Kdosi kradl základní kameny, bez
kterých nemohla duše města, Paní Tábor, žena, kterou miloval a byl jí plně
oddán, přežít. A s její smrtí se rozpadne celé město.
Města mezi sebou ještě nepřestala bojovat, jen dnešní lidé si toho
nevšímají. Husitů ubylo a jemu nezbývá dost lidí, aby ochránili jeho
milovanou Paní, proto volá o pomoc. Mlžnou ulicí se rozezněl dusot kopyt o
kočičí hlavy, Jan Žižka vytáhl palcát. Jakmile bylo vidět více než jezdcův
obrys, vyšlo rytíři Tábora ze rtů nevěřícné: „Ty?“

jako samy hory. Poctivým a chudým pomáhá, povaleče a nepoctivce trestá. Je
krásná a jemná jako ranní rosa, je rychlá jako vítr v korunách, náruč má
otevřenou jako paseky pod vysokým nebem, ale se zlou se potáže, kdo horám
škodí. Tehdy dívka ukáže, tak jako hory, svou odvrácenou tvář. Nebe
ztmavne, koruny hučí a těžké kapky dopadají na zem. To pláče ochránkyně
hor.
A jak tahle stará pověst
souvisí s Mikulášem a jeho kamarády?
Rozhodli se vyrazit do hor. Mají před
sebou týden plný zajímavých a nových
věcí. Nebudou přece o prázdninách sedět
doma. Mikuláš už má sbaleno, bere i
dalekohled. Viktorín nadšeně volá: „To
bude prima! Už se těším. Třeba se s tou
vílou potkáme!“ Jen Celestýn se trochu
bojí, ale když tam budeme všichni spolu,
tak se nemůže nic stát.

Přijdeš do Tábora s písní „Kdož sú boží bojovníci“ na rtech,
nebo se pokusíš město zničit? Tvé rozhodnutí může změnit osud města i
celého jihočeského kraje. Nic není tak, jak se zdá.
Overnight je akce, která začíná v podvečer a končí další den
dopoledne. Noc je nabitá akcí. Ale nebojte se, na bezpečnost zde klademe
zvláštní důraz. A zážitku z takhle strávené noci se jen tak něco nevyrovná.
…nezapomenutelný noční zážitek * přijďte s přáteli nabrat inspiraci…
(Více informací již nyní v pozvánce na stránkách www.agenturahobit.cz)
Cena:

Přidáš se a objevíš spolu s
ostatními krásy Orlických hor? Pomůžeš nám najít Srdce hor? Chceš se
setkat s tou, která hory chrání?

570, - / 750, - (bez / s dopravou Praha – Tábor a zpět)

. . . letní tábory a kurzy s

em . . .

Tábor pro nejmenší

…ubytování v pevném objektu se zázemím, který známe * vyvážený
program naplněný pestrou činností * instruktorský tým se zkušenostmi
s prací s mladšími dětmi * poznávání krajiny a přírody…

Mikulášovy patálie
Termín:
Místo konání:
Určeno pro:
Hlavní vedoucí:

Pojeďte s Mikulášem a jeho kamarády zažít hodně legrace, poznat horskou
přírodu, pojeďte si užít spoustu her. Náš tábor je pro všechny holčičky i
kluky, kterým už bylo šest a ještě jim není dvanáct. Že jste na táboře ještě
nikdy nebyli? Nemusíte se bát. Budete kreslit, sportovat, zpívat a hrát si a
týden uběhne jako voda. A navíc – laskavá ochránkyně hor bude s vámi.

2. – 9. července 2011
Chata Radost v Orlických horách
děti ve věku 6 – 11 let
(nejdříve však po 1. třídě ZŠ)
Lukáš Marek

Podle dávných vyprávění našich předků v Orlických horách
přebývá a laskavě panuje milá a půvabná dívka. Je dobrotivá a spravedlivá

Cena:

3770, -

pečuje trochu i o rodiče: Z tábora pro nejmenší prostřednictvím
internetu poskytujeme denní zpravodajství i s několika fotkami. Můžete si tak
být jisti tím, že je Vaše dítě v pořádku a podívat se, jak pestrý program má.

Hlavní vedoucí všech táborů jsou Vám také k dispozici pro Vaše dotazy.

