Jménem všech dobrovolníků z Radčic a blízkého okolí zveme všechny děti v doprovodu rodičů,
babiček, dědečků, tetiček a strýčků do Radčic na

2. ročník POHÁDKOVÉHO LESA
…aneb pohádkového putování z vesnice do vesnice…
které se uskuteční v

sobotu 15.6.2013

Účastníci budou moci vyzvedávat své „Cestovní pasy“ od 13:00 hodin na startu v Radčicích
(pod zastávkou BusLine), vykročit do pohádky bude umožněno do 15:30 hodin
V okolních lesích budeme putovat, po značené trase dlouhé 4 km, převážně mezi českými
pohádkovými postavičkami, které dětem připraví všelijaké všetečné úkoly a překvapení.
Cíl naší dobrodružné cesty bude tentokrát v Jirkově za hasičskou zbrojnicí, kde obdrží naši malí
cestovatelé zaslouženou odměnu a bude zde připraveno ve spolupráci s SDH Jirkov lákavé
občerstvení pro všechny účastníky.
Startovné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč
Letos trasa pozměněna, až na 2 obtížnější úseky relativně sjízdná i pro kočárky ( ale budeme se
pohybovat v přírodě, po lesních cestách....takže s „golfáčem“ nezvladatelná). Proto kočárky
doporučujeme pouze zdatným jedincům.
Při nepříznivém počasí bude akce přesunuta na jiný termín. O případném zrušení termínu
( v případě vytrvalého deště...) bude rozhodnuto v sobotu 15.6.2013 v 11:00 hodin a aktuální
informace bude umístěna na www.radcice.eu ( nebo poskytnuta telefonicky)
Těšíme se na Vás!
Bližší informace:
Jana Fichtnerová, email: jana@tfnet.cz, mobil 774 356 015
Kateřina Krejčová, email: KatkaKrejcova@seznam.cz, mobil 721 786 178
Akce se koná za podpory:
Obec Radčice, Město Železný Brod, SDH Jirkov, SDH Radčice, BLAŽKOVÁ IVA - DAŇOVÝ PORADCE,
Martin Šeda - SHADOWS PRESS, MICHAL BERNAT – ŽALUZIE, ALŽBĚTA CHRZOVÁ

Do Radčic je možné využít autobusového spojení BusLine a.s. spoj 530851 104 (odjezd 13:10 hod Železný Brod,
aut. nádraží, - příjezd 13:34 hod do Radčic)
Pokud přijedete do Radčic automobilem je možné k návratu využít: autobusové spojení spoj 530851 106
Jirkov odjezd 17:09 hod , nebo se vrátit po „ zelené“ turistické trase dlouhé cca 1,5km

