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A po roce jsme tu opět s naším „DÍKY“ 

 

Naše poděkování všem, novým i těm, kteří nám znovu a znovu pomáhají 

s uskutečněním Pohádkového lesa v Hejnicích, je vždy upřímné, a ještě nikdy to nebyla 

jen prázdná slova. „Děkujeme“ 

 

O tom, zda Pohádkový les v Hejnicích v roce 2017 bude, či nebude a jaká bude 

jeho podoba, rozhodoval opravdu každý z vás. Takřka do poslední chvíle nebylo jisté, zda 

se podaří zajistit potřebný finanční obnos a stejně tak, zda se najdou lidé, kteří rádi a 

s úsměvem ve svém volném čase udělají něco pro druhé, cizí, ale především pro děti. 

Oba dva subjekty jsou velice důležité a jeden bez druhého nemohou fungovat. Fakt, že 

se Pohádkový les uskutečnil i letos, proto považujeme za důkaz, že když lidé něco chtějí, 

dokážou mnohé. Letos se uskutečnil Pohádkový les v Hejnicích již po dvaadvacáté a 

Centrum Mateřídouška jej připravovalo po desáté. 

 

Pokud se našeho Pohádkového lesa někdo z vás se svými dětmi či vnoučátky 

přímo osobně zúčastnil, pak to víte, letos se Pohádkový les uskutečnil opravdu v lese, 
počasí se vydařilo a sluníčko rozsvítilo oblohu, takže počasí bylo pohádkové.  

Pro děti byla připravena 1,5 km dlouhá trasa s deseti pohádkovými zastávkami, kde děti 

plnily připravené úkoly. K dobré náladě přispěl v cíli zábavný program pro děti od Divadla  

Vanda a Standa, skákací hrad i občerstvení. Pohádkový les se dětem i rodičům velice líbil 

a atmosféra byla vskutku báječná, však se nás na palouček do lesa vešlo téměř 550 

osob. To je asi to největší poděkování, které můžeme dostat, když vidíme spokojené a 

usměvavé tvářičky dětí ba i dospělých. 

 

 

Za celé Centrum Mateřídouška z. s., vám ještě jednou vyjadřujeme svůj upřímný 

obdiv a vřelý dík za vaši pomoc. 

 

Na akci se podílelo: 61 dobrovolníků a 20 subjektů 

Hlavní záštitu poskytlo: Město Hejnice 

Kulisy pomáhala zajistit Základní škola a Mateřská škola Hejnice a při samotné realizaci 

významně pomáhali SDH Hejnice, žáci ZŠ Hejnice, studenti  Gymnázia a SOŠPg 

Jeronýmova Liberec, Gymnázia Frýdlant a dalších středních škol. 

Fotografie z Pohádkového lesa, který se konal 28. května 2017 u příležitosti oslav 

Mezinárodního dne dětí, naleznete opět na našich webových stránkách 

www.materidouska.net a Facebooku. 

   

 

 

V Hejnicích, 1. 6. 2017       Alena Nováková 
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