
 

 

Kdysi dávno, před tisíci lety, leželo v místech dnešního Hakkemosen pohádkové 

království. Ve vzájemné shodě tu spolu žili lidé s čaroději, vílami, bájnými 

jednorožci a dalšími kouzelnými bytostmi obývající lesy i vody. 

Ovšem jednoho dne se na království snesl obrovský dračí stín... 

 

Přijde si společně s námi poslechnout legendu o třech statečných dětech a stejně jako kdysi dávno ony, 

odhalit drakovu největší slabinu, jeho jméno, ohřát se u ohně a vychutnat si kotlíkový čaj. 

Česká škola v Kodani Vás zve na  

 

Dračí bojovku 

2. března 2019, od 10 hodin v Økobasen Hakkemosen 

 

Přípravy je důležité nepodceňovat. Takový drak, to není žádný domácí mazlíček. Minimálně je dobré vědět s 

kým má člověk tu čest, a tak Vám každou následující neděli odhalíme část Dračí legendy na stránkách 

České školy a kdo se nebojí, tak si ji může večer před spaním přečíst. 

 

- neděle 10. února 2019 - Dračí legenda, díl 1 

- neděle 17. února 2019 - Dračí legenda, díl 2 

- neděle 24. února 2019 - Dračí legenda, díl 3 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE: 

Vstupné činí 35 kr na dítě. Platit můžete hotově na místě nebo přes MobilePay na číslo 81682 (vKodani.cz) 

Vítány jsou všechny věkové skupiny, včetně těch nejmenších. 

Přihlásit své děti můžete ZDE a to nejpozději do neděle 17.února 2019! Přihlášky prosím nepodceňujte. Z 

dračí bojovkou se pojí příprava materiálů pro jednotlivé malé dobrodruhy a tak je pro nás důležité znát 

počet dětí dopředu. 

Odchod za prvním úkolem je v 10:15. Všechny děti budou hledat jednotlivé šifry společně. Mladší děti si 

mohou vzít svoji maminku nebo tatínka s sebou. 

Zajištěn bude oheň a společně uvaříme čaj v kotlíku. Případné špekáčky a jiné dobroty si zajistí každý 

individuálně.  

Adresa je:  Lervangen 27, 2630 Taastrup. Přímo u Økobasen je parkovistě. Z nejbližší autobusové zastávky 

Teknologisk Institut/Gregersensvej, případně Hakkemosevej/Roskildevej, je to 10 minut pěšky.  

 

Případné dotazy pište na iva.halvorsen@gmail.com nebo volejte 51957081. 

http://ceskaskola.dk/
https://doodle.com/poll/x2cuke8zmizp4dxz
mailto:iva.halvorsen@gmail.com

