
Tradice se musí dodržovat, ať je doba jakákoliv :-) Pohádkový les se již stal jednou z těch tradic, které
neodmyslitelně patří k začátku podzimu v Psárech a Dolních Jirčanech. Nejinak tomu bude i letos, proto
si Vás dovolujeme pozvat na již 9. ročník této dětmi i dospělými oblíbené akce, která se letos ponese v
duchu „retro“.

Co Vás čeká a nemine?
Společně se svými dětmi se Vy, dospělí, vrátíte do doby, kdy jste Vy sami byli malí, do doby Vašich princů a
princezen, do doby, kdy jste žili ve světě pohádek, dětských filmů a seriálů a fandili hrdinům dobra proti
nástrahám zla :-)

Na Pohádkové trase pro mladší děti (do cca 5 – 7 let) se tak setkáte např. s Rumcajsem, kterému pomůžete s
jeho pověstnou dobrou muškou; opička Žofka Vás provede svou zoologickou zahradou a kdo ví, zda se letos
podaří Dařbujánovi vyléčit Pandrholu…

Na Pohádkové trase pro starší (od 8 do cca 12 let) si v říši řeckých bohů ve společnosti statečného Persea
vyzkoušíte, co znamená smrtící pohled Medusy; Krotitelům duchů pomůžete zbavit svět nadpřirozených
bytostí; s E.T. mimozemšťanem podniknete cestu po planetách a třeba Vás Létající Čestmír naučí létat…

Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz, www.zsamos.cz a
www.msstedrik.cz.

Pro děti i dospělé zahraje skupina Smeč. Občerstvení zajištěno. Na registrované dětské účastníky, kteří
dorazí  k cíli, čeká limonáda, špekáček a dárek zdarma. Doplňkový program. Na závěr akce po setmění (cca
ve 20 hodin) ohnivá show.

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Kdy:  
v sobotu  5. září 2020
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

Kde:  
start  i cíl - na Štědříku v Dolních Jirčanech
(křižovatka Javorová a Ke Kukaláku
- pohádková louka) u mostku
Sledujte, prosím, značení, které Vás
dovede na start Pohádkového lesa.

Startovné:
50,-  Kč

S sebou:  
odvahu, dobrou náladu, fantazii,
pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)


