
„GJALLARHORN SVOLÁVÁ VĚRNÉ 

BOJOVNÍKY  NA ASGARD“   
 

 

 

HEIMDALL je tím Ásem, který střeží pevnost Vikingských bohů – bájný ÁSGARD. Současně se 

stará o to, aby byla tato pevnost tím bezpečným a příjemným místem pro pobyt všech jeho 

obyvatel i návštěvníků. Obstarává tedy nejen jeho ostrahu, ale i údržbu a správu. V případě 

nebezpečí, nějakých potíží, nebo potřeby oprav povolává věrné bojovníky signálním troubením 

na svůj bájný roh GJALLARHORN. 

 

Pojeďte s námi užít trochu netradičně první rozšířený víkend letošního školního roku, 😊  

Pojeďte s námi oslavit začátek podzimu na ASGARDU. 

 

Mimořádnou shodou náhod se přihodilo, že tak atraktivní podzimní 

čas zůstal na srubu volný. A tak mě napadlo, že bychom to mohli 

využít a společně si trochu „zablbnout“. No a pak jsem ještě 

přemýšlel, jak to pro vás udělat za co nejmenší peníze a napadlo 

mne, že bychom mohli spojit příjemné s užitečným a vznikl takový 

zvláštní projekt. Vy nám pomůžete něco na srubu udělat, a přitom 

se pěkně pobavíme. Takže si na střídačku zahrajeme nějaké hry a 

uděláme nějakou práci na srubu a v jeho okolí. Mimo jiné si 

zahrajeme úplně novou stolní hru Robinson Crusoe, popovídáme 

si, co se připravuje na příští ročník táborů, zajedeme se podívat, 

jestli na ostrově rostou houby a zažijeme i jiné kratochvíle, 

 

KDO: zúčastnit se může kdokoliv kdo má s ASGARDEM cokoliv společného  

 a je mu víc než 11 let 

KDE:  základna ASGARD 

KDY:  středa 27. září až neděle 1 října 2017 

 Přijet a odjet je ovšem možno kdykoliv. 

ZAHÁJENÍ:  pátek v 18,00 na místě 

PŘEPRAVA:  individuální na místo akce. Případně můžeme někoho vzít z Budějovic,  

  nebo pro vás dojedeme autem na vlak do Děbolín, nebo Jindřichova Hradce 

UKONČENÍ:  neděle 1. října ve 14 hodin.  

JÍDLO:   společné od večeře v pátek do oběda a svačiny v neděli.   

PITÍ:  pitný režim (čaj, šťáva) bude též zajištěn.  

NOCLEH:    v teplíčku v podkroví srubu na palandách.  

  Spacák a polštářek vlastní, matrace jsou na místě jako obvykle 

VYBAVENÍ: oblečení pro hry v přírodě a k ohni, na práci okolo srubu nějaké montérky, nebo starší 

oblečení, kterému nebude vadit nějaký ten „šrám“ a pracovní rukavice (budou se také například natírat 

lavičky k táboráku apod.), pak samozřejmě něco na sport, něco na převlečení, něco na spaní, něco na 

mytí, přezůvky… 

CENA:   ZDARMA!!! Čili 0,- Kč  

               V ceně je strava, ubytování i ostatní režie 

JAK SE PŘIHLÁSIT:  napište na email info@azimut8.eu 

 Jméno a Příjmení, Datum narození, Adresu bydliště, Číslo mobilu 

 Čas a místo příjezdu – případný požadavek na vyzvednutí 

 

Informace:  na mobilu 606 644 101  

Wiki 
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