
 

  

 

Asterix a Obelix na letním pobytu 

 

16 dětí se na konci července ocitlo v galské vesnici. Během celého týdne děti ukázaly 
týmového ducha a společně pomáhaly Asterixovi a Obelixovi najít tajné přísady do lektvaru, 
jelikož Římané zničili okolní lesy, aby Galové nemohli lektvar vařit. Také se chystaly na 
velký boj proti římským vojákům. K tomu jim pomáhala také Falbala a Panoramix.  

 

V jednotlivých dnech plnily různé úkoly a výzvy, které pro ně byly přichystány. Nebylo to jen 
o fyzické přípravě, ale mladí Galové uplatňovali své znalosti, vědomosti a dovednosti. 
Vyzkoušeli si například, jak se vaří opravdový kotlíkový guláš, ukázali své plavecké 
dovednosti, vydali se túru do vedlejší galské vesnice a mnoho dalšího.  

 

Za jednotlivé výzvy dostávaly děti drahé kameny, které předposlední den vyměňovaly za 
různé ingredience, které byly nezbytné pro uvaření lektvaru. Nakonec se jim podařilo nalézt 



 

  

všechny suroviny a společně s Panoramixem připravili kouzelný lektvar, aby 
se mohli utkat ve velkém boji. I když boj proti Římanům byl náročný, nakonec Galové 
s přehledem vyhráli, ubránili svou vesnici a Římané se zde již neukázali. Za odměnu jim paní 
kuchařsky připravily výborný dort ve tvaru helmy a tímto jsme všichni oslavili výhru.  
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