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Mikroregion Lesenská pláň (obec Boleboř, Nová Ves v Horách, Vysoká Pec, město Hora Svaté 

Kateřiny) pořádal 2. ročník dětského dne s názvem „Pohádková Lesná“. Slunečné počasí a téměř 1500 

návštěvníků pomohli naplnit pořadatelům cíle projektu Pohádková Lesná 2010 konáním dětského 

dne podpořeného z fondu malých projektů Ziel 3 / Cíl 3, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Spolupráce Mikroregionu Lesenská pláň a občanské sdružení Horský klub Lesná v Krušných horách 

spolu s Turistickým sdružením Seiffen začala vánočními akcemi v Seiffenu a navázala na 1. ročník 

Pohádek na Lesné 2009. Těchto aktivit využili organizátoři akce k upevňování vazeb mezi těmito 

subjekty a především mezi obyvateli zájmového regionu. 

Nedělní odpoledne bylo zahájeno slavnostním uvítáním místních organizátorů – Antonína Herzána 

(předsedy HKL, VRC, KBS a Nadačního fondu Obnova krušnohoří) - Milana Čapka (předsedy 

Mikroregionu Lesenská pláň) a pozvaných hostů Milana Šťovíčka (ředitele školy Humanitas), Davida 

Kádnera (nově zvoleného poslance do parlamentu ČR za Věci veřejné), pana profesora Vladimíra 

Bejčka (z Fakulty životního prostředí v Praze a ČZU v Praze), p. Börner a Catrin Bilz z Turistického 

sdružení Seiffen. 

Pestrý program zahájily malé mažoretky z partnerské školky Kaštánek. Svým roztomilým tanečním 

představením zaujaly pozornost všech návštěvníků. Dále následovala ukázka programu mladých 

hasičů z Hory Svaté Kateřiny a Jirkova. Na své si přišli i milovníci divadla, ochotnický spolek DivOch 

z Vysoké Pece představil svou novou scénku „Chování člověka v lese“. Pozadu nezůstali ani němečtí 

partneři, kteří si připravili vystoupení krojovaného souboru ze Seiffenu „Oživlé hračky“. Jejich 

vystoupení překládala p. učitelka Mgr. Eva Vokurková ze 4. ZŠ Jirkov. Příznivci zvířátek mohli 

shlédnout ukázku výcviku kynologů z Vysoké Pece a sokolníků z Prahy. Celý program byl obohacen 

scénkami místních dobrovolníků, přeletem letadel nad hlavami návštěvníků a příjezdem obrněných 

vojenských transportérů. Malí zájemci si tak mohli na vlastní oči prohlédnout interiér vojenské 

techniky a společně se vydat jízdou na vojenskou výpravu, coby účastníci výcviku.  

V letošním roce se Lesná stejně jako v loni proměnila v ráj pohádek. Organizační tým převlečený do 

kostýmů pohádkových bytostí pro děti připravil spoustu stanovišť s úkoly. Děti nejdříve musely 

poznat o jakou pohádkovou postavičku se jedná a poté se vrhnou na plnění úkolů. Zatloukání hřebíků 

do špalíku u hajného Robátka byla pro šikovné ručičky snadnou disciplínou. Včelka Mája s Vilíkem 

zase poletovali nad házením kroužků, vodník Česílko pomáhal dětem s chytáním rybiček, Pipi Dlouhá 

Punčocha radila při určování vycpaných zvířátek, čarodějnice, černokněžník, klaun a mnoho dalších, ti 

všichni se podíleli na přípravě Pohádek na Lesné 2010. 

V průběhu odpoledne byly připraveny pro děti kreativní dílny z německého Seiffenu. Zruční zájemci 

tak měli možnost vybarvit si dřevěná zvířátka, skládat hlavolamy, vymalovat perníková srdce a 

vyzkoušet spoustu dalších tvořivých činností. V areálu návštěvníci využili obrovskou nafukovací 

skluzavku, skákací hrad a nové prolézačky. Ti, co se chtěli vydat na výlet po Krušných horách, 

nastoupili do vláčku BIMMELBAHN, který děti i dospělé povozil a ukázal jim tak blízké okolí Lesné. 

V závěru odpoledne byla vyhlášena velká obrázková soutěž na téma „Krásy Krušných hor očima dětí“. 

Cílem soutěže bylo nakreslit obrázek podle daných předloh.  Jednalo se především o objekty a 



kulturní památky Krušných hor, které měly děti co nejvýstižněji nakreslit. Tak jako v loni i letos budou 

vybrána ta nejzdařilejší díla, která se využijí na zhotovení dětských omalovánek. Odměnou za 

výtvarný výtvor obdržel každý z řady malých umělců nápoj a špekáček, který si mohl okamžitě opéct 

na připraveném ohništi. 

Pohádky na Lesné skončily. Poděkování za finanční podporu patří zvláště Euroregionu Krušnohoří, 

Silnicím GROUP, Vodohospodářské stavební Chomutov, firmě Marius Pedersen, Lesy ČR, městům 

Most a Jirkov. Děkujeme všem obcím, které se podílely na organizaci a příprav, jejich zástupcům a 

obyvatelům, kteří s námi strávili hezké odpoledne a těšíme se opět příští rok NASHLEDANOU.  

 


