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. . . léto s

em . . .

Váţení a milí rodiče, příznivci a přátelé,
drţíte v rukou patnáctý Kalendář našich táborů. Neţ ho prolistujete, rád bych
Vám poděkoval za důvěru, kterou nám prokazujete. Není samozřejmá a my si
jí váţíme. Školy, třídy i děti se k nám vrací a my chceme vytrvat.
Máme v Hobitu „staré“ instruktorské matadory i nové zdravotníky, máme
mnoho autorských ověřených her, ale ještě více nových zvonivých nápadů.
Máme za sebou kapitolu kutnohorskou a nad sebou jihočeské hvězdy. A
vězte, ţe nad Chválkovem září opravdu jasně.
Máme před sebou čtyři tábory a v sobě hrdost i pokoru. Proţijte kousek léta
roku 2012 s námi. Máte z čeho vybírat.
S úctou a radostí
Mgr. Ivan B a u e r – HOBIT

Tradiční

Setkání Společenstva
Termín:
Určeno pro:

Víkend na začátku října 2012
Celé hobití společenstvo

Hobit není jen o lidech, kteří přijedou a zase odjedou. Hobit tvoří vazby a
přátelství. Připojte se! Hobití léto nekončí 31. srpnem. Končí Setkáním
společenstva, na němţ se znovu sejdete se svými kamarády i protihráči, na
němţ společně zavzpomínáme na to, co jsme proţili.
Na Vaše přání budeme v roce 2012 Setkání pořádat dříve, neţ tomu bylo
zvykem. V babím létě budeme mít ideální podmínky pro naše aktivity.
Neváhejte a zúčastněte se. Vytáhneme nejlepší hry a zazpíváme u ohně
nejoblíbenější písničky. Hobit je tu pro Vás, buďte jeho součástí!
Sledujte naše internetové stránky, kde se o Setkání společenstva 2012 jiţ před
létem dozvíte víc.

Dobrodruţný tábor pro menší děti

Nezapomenutelná dobrodruţství Willyho Foga
Termín:
Místo konání:
Určeno pro:
Hlavní vedoucí:
Cena:

30. června – 7. července 2012
Chata Radost v Orlických horách
Děti od 6 do 11 let (nejdříve po ukončení 1. třídy ZŠ)
Lukáš Marek
3.770, - Kč

Jsem Willy Fog všem známý,
mám dobrodruţné plány,
dlouhou cestu chystám.
S přáteli svými právě
nástrahy zvládneme hravě,
vítězství ţe čeká nás, to vím.
“Pane Fogu a proč vlastně jedeme po všech těch zemích?”
“Přeci proto, že chceme dokázat, že svět se dá objet za 80 dní! A přitom
určitě poznáme spoustu nových přátel.”
…
“Pane Fogu, kdy už budeme v Singapuru? Jsem hrozně moc zvědavý, jak to
tam vypadá.“
„Ještě poplujeme chvilku lodí, Chiko, a pak dorazíme k jeho břehům.“
…
“Pane Fogu, ty pyramidy jsou opravdu veliké a nádherné.”
“Přesně tak, Chiko, a to jsi ještě nebyl u Čínské zdi.”
Jak bude příběh pokračovat dál? Dokáţeme objet celý svět? Kam
se dostaneme? To můţeš spolu s námi ovlivnit i Ty. A rozhodně si to spolu
uţijeme. Přijeďte s Willy Fogem a jeho přáteli poznat nepoznané, zaţít
spousty legrace a potkat nové kamarády při společné cestě kolem světa.
Tento tábor je pro všechny holčičky i kluky, kterým uţ bylo šest
a ještě jim není dvanáct. Ţe 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 záţitků.
...ubytování v pevném objektu se zázemím, který známe * strava pětkrát
denně * pitný reţim * vyváţený program naplněný pestrou činností...

Uţ tradiční historický stanový tábor

První muţ království
Termín:
Místo konání:
Určeno pro:
Hlavní vedoucí:
Cena:

22. – 29. července 2012
Chválkov u Kamenice nad Lipou
Táborníky ve věku 9 – 14 let
Mgr. Ivan Bauer
3.690, - Kč

Těžké veřeje zaskřípěly. Ovanul ho vlhký zatuchlý vzduch. Chvílí stál na
nejhořejším stupni a mhouřil oči před čadivým kouřem pochodně. Pak se
vydal dolů.
„Tak jsi přišel? Přišel ses podívat, jak tady hniju?“
„Přišel jsem tě vyslechnout.“
„Právem útrpným? S katem a pacholky?“
„Nejsi zrovna moc uctivý.“
„Nikdy jsem nebyl. Nevím, proč bych s tím měl začínat zrovna teď.“
„Protože jsem tvůj král.“
„Pravda, odpusť, Milosti, zapomněl jsem, že král je víc než přítel.“
Vězeň se dívá přímo, neuhýbá pohledem a v jeho jasných očích král vidí sebe.
V mihotavém světle pochodně ožívají vzpomínky. Bitevní pole pod Holičem,
lov na Žebráku, tajná noční výprava… Je to, jako by mezi nimi neležela
trpkost zajetí.
Historická detektivka nás zavede na začátek 14. století. Náš
příběh začíná v nejistých dobách, kdy, jak praví Kronika zbraslavská, „ten,
kdo měl dva pláště, jeden raději prodal a koupil si meč.“
Třináctiletý Orlík je obviněn z nejtěţšího zločinu. Nejspíš by se
jeho jméno dávno ztratilo v propasti času, ale najde mocného ochránce v
panu Jindřichovi z Lipé a ukazuje se, ţe případ není zdaleka tak jasný, jak se
zdálo. Nitky případu míří vysoko, aţ na královský dvůr, jeho vlákna jsou jako
pavoučí síť. Hledání pravdy není snadné a čas neúprosně ubíhá… Nasbíráš
dost důkazů? Máš odvahu vystoupit proti mocným?
Čekej poutavý příběh, pátrání plné dramatických zvratů, akční
terénní hry i gotické tance a rytířská klání. Čekej tradičně naplněný a barevný
týden s Hobitem.
...ubytování ve stanech * zázemí známého pevného objektu * strana 5x
denně * malé druţiny * neznámé hry * soutěţ i spolupráce * detektivka...

. . . proč jet s

em? . . .

Pokud Hobita ještě neznáte a rozhodujete se, zda si některý z našich
táborů či kurzů vybrat, snad vám pomůţe následujících pár řádků:
• naše malá organizace funguje jiţ čtrnáct let;
• naši instruktoři a vedoucí jsou proškoleni podle platných předpisů;
• naše priority jsou: bezpečnost – radost – spolupráce;
• náš program je vţdy připravován přesně pro konkrétní věkovou skupinu;
• na našich akcích zaţijete vţdy něco nového (ţádný celodenní sběr hub);
• našim cenám odpovídá kvalita a propracovanost našich akcí.
Jen na čtyřech táborech posledního léta děti zaţily například
• lampiónovou plavbu na pramicích na Červené Lhotě;
• pečení vlastnoručně připraveného těsta;
• celodenní pátrací hru v uličkách Jindřichova Hradce;
• tvorbu koláţí a jejich aukci pro Pomocné tlapky, sdruţení, které cvičí
asistenční psy;
• stavbu a zapálení signálních majáků;
• big swing – vysokou lanovou překáţku v korunách smrků se zkušeným
instruktorem;
• výuku středověkých tanců;
• slavnostní zakončení kurzu vypuštěním lampionů se soukromým přáním.
Kdybychom zapátrali hlouběji v minulosti, mohli jste s námi zaţít také
• noc v komnatách hradu Lipnice;
• šití panenek pro fond Unicef;
• rýţování rutilů pod paříţovskou přehradou;
• výrobu 432 origami jeřábů jako cvičení trpělivosti;
• strategickou hru s vysílačkami a signálními praporky;
• noční výsadek týmů na neznámém místě v kulise II. světové války.
Zkrátka, volna mnoho nebude. Ale zábavu a záţitky Vám slíbit můţeme!

Jezdíte naopak s Hobitem uţ dlouho a vyzkoušeli jste, ţe to má smysl?
Ztraťte za nás, prosím, občas slovo a nabídněte tento kalendář dál. Budeme se
vţdycky snaţit dostát očekáváním. Chceme se dál řídit slovy pana Tolkiena:
„Rozhodovat můţeme jen o tom, jak naloţit s časem, který nám byl dán.“

Fantasy - dobrodruţný tábor

Návrat do Bradavic
Termín:
Místo konání:
Určeno pro:
Hlavní vedoucí:
Cena:

29. července – 5. srpna 2012
Chválkov u Kamenice nad Lipou
Táborníky ve věku 11 – 15 let
Mgr. Milan Klíma
3.680, - Kč

Přepážka na nádraží King´s Cross. Nástupiště 9 a 10. Skřípot koleček
nádražního vozíku. U něj stojí asi čtyřicetiletý muž s nachovou jizvou ve
tvaru blesku na čele. Najednou se k němu obrátí jeho prvorozený syn:
JSP: „Tati, co když se dostanu do Zmijozelu?“
HP: „Jamesi Siriusi Pottere, kdysi dávno mi zachránil život Severus, ten
nejstatečnější člověk, kterého jsem znal, a ten byl ze Zmijozelu.
JSP: „Ale co kdyby přece?“
HP: „Tak by zmijozelská kolej získala báječného mladého čaroděje. Ale
poslyš, jestli to pro Tebe tolik znamená, můžeš si vybrat Nebelvír, Moudrý
klobouk k Tvému přání přihlédne.“
JSP: „Vážně?“
HP: „Vážně. Se mnou to tak bylo.
Připravený?“
Konec nebo začátek? Tam,
kde krásný příběh J. K. Rowlingové
končí, náš příběh začne…
Příběh, v kterém Tě čekají
dobrodruţství Jamese S. Pottera, Harryho syna. Jeho první lásky, strasti
dospívání, ale také mnoho magie a kouzel, která se bude muset James naučit,
aby obstál před zlem, které se vrátilo do Bradavic. Zlo totiţ nezmizelo
z kouzelnického světa, kdyţ zemřel Ten, jehoţ jméno nemůţeme
zapomenout. Černá magie se nikdy zcela nevytratí. Vţdy bude pokoušet
mladé ambiciózní čaroděje bez zábran.
Příběh, který můţeš vyprávět Ty sám, společně se svými
kamarády. Ano, fanoušci úspěšné kniţní a filmové série se mohou s námi
vrátit do Bradavic a společně tvořit a ţít příběh, který si nepřečtou v knize,
ani nezhlédnou v kině.
...stanový tábor * zázemí objektu * strava pětkrát denně * dospívání
v kouzelném světě * magie a akce * přátelství a láska * nový příběh se
známými prvky, jehoţ můţeš být součástí...

Záţitkový kurz pro teenagery

Labyrint
Termín:
Místo konání:
Určeno pro:
Hlavní vedoucí:
Cena:

18. – 25. srpna 2012
Základna Obůrka v Moravském krasu
Všechny akční lidi mezi 14 a 18 lety
Mgr. Jindřich Fuka
3.660, - Kč
Motto: „Mezi tím, co chceme a co
musíme, se utváří celý náš ţivot.“
(Karel Čapek)
Co je to Labyrint? Labyrint je...

...tak nám zabili Ferdinanda. * Ch. A.
Lindbergh po 33 a půl hodinách letu
dokončil první sólový přelet Atlantiku. *
Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy
a pot. * E = mc2 * Ze všech putyk ve všech
městech na celým světě si vybere zrovna tu
mou. * Surrealismus: Diktát myšlení za
nepřítomnosti jakékoli kontroly prováděné
rozumem, mimo jakýkoli zřetel estetický nebo morální. * Help! I need
somebody, Help! Not just anybody… * V 9 hodin a 7 minut odstartoval Jurij
Gagarin v kosmické lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. * Make love. Not
war! * Mám sen, že synové někdejších otroků a synové někdejších otrokářů si
jednoho dne společně sednou ke stolu bratrství. * Edmund Hilary a šerpa
Tensing Norgay stanuli na nejvyšším vrcholu světa...
Labyrint je 20. století v 7 dnech záţitkového kurzu!
Sto let. Kolik to bylo nádechů a výdechů a kdo si je proţil? Co u
toho cítil? A podle čeho se vlastně rozhodoval? Bylo to století pláče i smíchu,
naděje i zbabělosti, pohybu i klidu. A kaţdý, kdo v něm ţil potřeboval
odvahu k velkým činům. Náš týden bude stejný. Budeš mít odvahu do toho
jít? My Tě chceme na Labyrint! Projdi s námi tím nejpestřejším stoletím.
...ubytování v pevném objektu * krásná příroda * silné příběhy *
vyváţený program naplněný akcí i poetikou * zkušení instruktoři...

...

zodpovídá některé dotazy . . .

1. Jak získat další informace?
Na našich internetových
stránkách, elektronickou poštou nebo telefonicky.
2. Kdo se můţe přihlásit? Kdokoli, komu je mezi 6 a 18 lety
a umí ještě ţasnout. Nepotřebuješ ţádné speciální vědomosti ani
vybavení. Stačí jen chtít! Nehledej dobrodruţství v kníţkách.
Přijeď!
3. Jak se přihlásit? Jedinou formou je písemná přihláška
podepsaná rodiči. Formulář přihlášky je součástí tohoto
kalendáře a je i ke staţení na našich internetových stránkách.
4. Co zahrnuje cena akce? Ceny uvedené v tomto kalendáři
zahrnují jízdné, celodenní, stravné a pitný reţim, ubytování,
dopravné v místě, vstupné, pojištění po celou dobu akce,
pedagogický doprovod, náklady na materiální zabezpečení akce
a vyváţený celodenní program. Ţádné další náklady uţ tedy
mít nebudete. Naopak, v případě, ţe se zúčastníte táborů První
muţ království i Návrat do Bradavic, můţete na místě zůstat a
dostanete slevu 500,- Kč z ceny druhého tábora.
Naše akce odpovídají zásadám
intenzivního rekreačního reţimu
a jsou vedeny kvalifikovanými
instruktory.
Mgr. Ivan Bauer
AGENTURA HOBIT
mobil: 603 154 261
e-mail: hobit@ivanbauer.cz,
internet: www.agenturahobit.cz

