
Píše se rok 50. př. n.l. Celá Galie je obsazena Římany... Ne, počkat, celá Galie ne - jedna vesnice 
stále odolává a vzdoruje nájezdníkům. Je to osada Heřmanice obývaná odvážnými Galy. 

Vy tuto vesnici a její obyvatele neznáte? Dovolte, abychom vám je představili...

       Mezi naše odvážné hrdiny patří Asterix, 
malý bojovník, který oplývá bystrým rozumem
   a svou mazaností přemůže každého Římana. 
       Křídla mu dává kouzelný lektvar síly.

Obelix je dobrosrdečný hromotluk, který 
         se bezhlavě pouští do všech dobrodružstvích 

se svým věrným kamarádem Asterixem. 
         Jeho největší vášní je šprýmování s Římany 
             a lov a pojídání divočáků.

     K tomu, aby měli Galové z Heřmanic 
nadlidskou sílu je zapotřebí kouzelný lektvar, 
    který vaří druid Panoramix. Panoramix 
        se mimo jiné věnuje léčitelství a 
 šejkování kouzelných lektvarů všeho druhu.

        Hlavou všech Galů je náčelník kmene 
    Majestatix. Je to uznávaný válečník, který
      je znám svou rozvážností a statečností. 
     Ničeho a nikoho se nebojí - jen jednoho 
            „že mu spadne nebe na hlavu“.

V Heřmanicích samozřejmě nesmí chybět nejlepší přítel Gala - pes Idefix, místní bard Trubadix, 
stařešina kmene Archaix. Drsné galské podnebí přeje rovněž květinám a Galům po boku stojí věrné 
manželky...  Avšak  nad  idylickou  vesnicí se stahují zlá mračna. Za  hradbami číhají římské  legie  
v čele s Gaiem Bonem a místodržícím Prázdnohlaviem.

Máte-li v sobě aspoň kousek galské krve, přidejte se k našim odvážným kamarádům a pomozte jim 
odvrátit blížící se hrozbu!

Autobus do Galie odjíždí od hotelu Olympik dne 21. února 2015 ve 13:00 hodin. Pro pobyt v drsné 
Galii si nezapomeňte vzít helmy, nepromokavé oblečení a dopravní prostředky pro boj se sněhem 
(dřevěná prkénka různých velikostí a případně hůlky na odstrkávání). Galská vesnice je podlými 
Římany  odstřihnutá  od  elektrického  vedení.  Záložní  generátor  Majestatix  zapíná  každý  den 
přibližně mezi 14. a 15. hodinou  pro navázání mobilního spojení s  galskými  příbuznými  žijícími 
v jiných odlehlých končinách. Místo elektroniky si do svého rance raději přidejte teplé termoprádlo!


