
Město Hora Svaté Kateřiny, obec Nová Ves v Horách, obec Vysoká Pec, obec Boleboř, Horský klub Lesná a Tourismusverein Seiffen

Tento den je finančně podpořen z Cíle 3 Společného fondu malých projektů.
Další významní partneři akce: Lesy ČR, město Jirkov, VRC Lesná, Nadační fond 
Obnova Krušnohoří, město Most.

 Atrakce pro děti: prolézačky, skákací hrad, skluzavka, vláček BIMMELBAHN (jízdenky), tvořivé dílny 
ze Seiffenu (baslení, štípání zvířátek z obručí, apod.), sladké i věcné odměny pro soutěžící, ukázka 
kynologů z Vysoké Pece, ukázky vojenské techniky, při dobrém počasí průlet sportovních letadel, 
ukázka sokolníků.
 

Krásy Krušnohoří očima dětí – velká obrázková soutěž
 

Ve venkovním altánku mohou, jako již vloni, děti kreslit obrázky na zadaná témata. Nejnápaditější 
obrázky budou oceněny věcnými cenami a vystaveny na veřejných místech organizátorů akce.
 

Cílem letošní výtvarné soutěže je vybrané obrázky malých „umělců“ využít pro mezinárodní 
omalovánky i s uvedením dětského autora. Omalovánky budou distribuovány u organizátorů, dále 
poputují do dětských domovů a mateřských škol.
 

Vyhlášení vítěze a oficielní představení omalovánky proběhne 5. 6. 2011 na Lesné. Informace budou 
průběžně k dispozici na webových stránkách organizátorů akce.
 

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení ve formě stánkového prodeje a další stánkové atrakce.

Mikroregion Lesenská pláň a Tourismusverein Seiffen si vás dovolují pozvat na česko/německý dětský den:

Pohádková Lesná
6. 6. 2010 od 13 do 17 hodin

Program
13:30  Zahájení, vč. představení partnerů a projektů

14:00 Otevřena cesta pohádek (do vyčerpání odměn), dětské soutěže, hry
14:30 ukázka programu mladých hasičů z Hory Sv. Kateřiny

15:00 Divadelní scénka ochotnického spolku DivOch z Vysoké Pece
15:45 Vystoupení krojovaného souboru ze Seiffenu „Živé hračky“

16:30 Volná zábava (reprodukovaná hudba, disco pro děti)

Doprava
Doprava zajištěna zdarma z obcí:
Vysoká Pec, Boleboř autobusem

odjezd 12:00 hod. od OÚ Vysoká Pec, 12:30 hod. od OÚ Boleboř.
V případě velkého zájmu se bude trasa opakovat. Odjezd z Lesné v 18:00 hod.

Nová Ves v Horách, Hora Svaté Kateřiny autobusem
ve 12:00 hod. je odjezd z Nové Vsi v Horách od hraničního přechodu 

ve 13:00 hod. je odjezd z Hory Svaté Kateřiny z náměstí
odjezd z Lesné do Nové Vsi v Horách je v 16:45 hod.
odjezd z Lesné  do Hory Svaté Kateřiny v 18:00 hod. 

Seiffen vláčkem
odjezd v 11:30 hod. od Informačního centra

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunf/ Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.


