
 

 

 
 

Líbí se vám televizní reality show ROBINSONŮV OSTROV? 

Chtěli byste si také vyzkoušet, jaké to je žít na  

PUSTÉM OSTROVĚ a hledat zde POKLAD? 

Zkusit žít v primitivních podmínkách, soutěžit a bít se o každou 

vymoženost civilizace, rozdělávat oheň křesadlem, postavit si 

přístřešek pro přespání, shánět potraviny a vařit jen ze základních 

surovin?   Chcete poznat sami sebe – vyzkoušet, jestli máte na to 

přežít i v takových podmínkách? Dokážete přespat pod širým 

nebem, upéct si na ohni králíka, uvařiv v kotli slepici?  Současně si 

ovšem zahrajete opravdu dobrodružné hry, 

zajezdíte na lodích, ale hlavně poznáte nové 

přátele a opravdu naplno si užijete týden 

prázdnin.  

Láká tě to? Pak je tenhle tábor to pravé místo 

pro tebe!! 

Tábor je sice v duchu zmíněné reality show, ale 

není vyřazovací a je možno z drsných podmínek 

kdykoliv na vlastní přání přejít do 

odpočinkového prázdninového programu. 
PROGRAM Každý dobrodruh začíná na základně se základním vybavením, které si může v první třetině pobytu 

vylepšovat úspěchy v různých individuálních soutěžích. Ve druhé třetině týdne se utvoří kmeny, které střídavě na 

základně a na ostrově soutěží o společné vybavení a nejlepší místo na OSTROVĚ, v poslední třetině pobytu jsou 

kmeny na ostrově, kde mezi sebou soutěží o závěrečnou odměnu – POKLAD.  

 

TERMÍN sobota 3. 8. až sobota 10. 8. 2019 

 

 

MÍSTO základna ASGARD – rybník Březina u obce 

Roseč – okres Jindřichův Hradec. Pro představu o základně 

navštivte www. azimut8.eu nebo naše fb stránky 

https://www.facebook.com/asgard8  

UBYTOVÁNÍ zpočátku v podsadových stanech, v závěru 

na ostrově 

VYBAVENÍ vlastní vybavení si vezmou účastníci dle 

seznamu – speciální vybavení (např. vodácké a herní) bude 

bezplatně zapůjčeno 

STRAVA účastníkům budou poskytnuty potraviny i 

tekutiny pro plnou penzi po celou dobu pobytu 

 

CENA CELÉHO POBYTU pro účastníka jen 2.500,- Kč 
 

V ceně je zahrnuto – stravování – ubytování – pedagogický a odborný 

dozor – technické zabezpečení a režie  

 

KDO se může zúčastnit:  Chlapci i děvčata ve věku od 13 do 17 let  

POČET ÚČASTNÍKŮ je omezen na 30 osob 

PŘIHLÁŠKY: on-line na www.azimut8.eu 

INFORMACE si vyžádejte emailem info@azimut8.eu  

nebo na mobilu 606 644 101 

www.azimut8.eu
mailto:info@azimut8.euz

