
         Pozvánka 

        do Pohádkové říše     

        dne 19. září 2018 ve 14.00 h 

v Centru sociálních služeb, p. o., Lidická 86, Prostějov 

 
Byl jednou jeden čaroděj a uměl nejrůznější kouzla a čáry. Začneme ještě 

jednou a od začátku. Za vysokými horami, v Říši pohádek, ve městě Fantazira, 

žije jeden čaroděj, který má na nose kouzelné brýle a jmenuje se Vahlentýn. 

Každý den nosí černý plášť pošitý barevnými knoflíky, velké černé boty a 

vysoký klobouk. Bydlí na vyvýšeném kopci, ve vysoké věži překrásného zámku 

s obrovskou zahradou, se svým kocourem Harlekýnem a komornou Ahmandou. 

Vahlentýn je velmi milý, rád si s každým povídá, navštěvuje své přátele, 

pomáhá lidem, umí vyprávět pohádky a nejraději svůj volný čas tráví společně 

s dětmi. Děti ho mají rády, často ho navštěvují a možná tajně doufají, že se naučí 

čáry a kouzla, která zatím umí jen čaroděj. Pokaždé, když se ho děti zeptají, 

jestli je naučí čarovat, vykulí oči a přívětivě povídá:  

 

Milé děti, znám svá kouzla, která do mé mysli vklouzla. 

Nejsem učitel a neumím vás učit, jak se co dělá, zkuste z mých očí přečíst. 

Od rodičů mám knihu kouzel, kouzlit a čarovat mockrát jsem zkoušel. 

Co se kde děje vidím přes mé brýle, dohlédnu kamkoliv děti, milé. 

Posílám pozdravy a také pozvánku, vezměte kamarády                                                     

a přijďte ke mně do zámku. 

Připravím pro všechny kouzelné hry, společně prožijeme překrásné dny. 

 

Čaroděj domluvil, náhle se zamyslel. Co jsem to jenom udělat chtěl? Už vím, 

napíšu ostatním dětem dopis a v něm pošlu zcela jasný popis. Kde bydlím, ať se 

přijdou podívat, že uvítám je strašně rád. Připravím pro všechny překvapení - 

nejrůznější hry, soutěže a úkoly pro pobavení.  

Na nejrůznějších místech ukryji tajné šifry a počkám si, kdo odpoví na mé 

otázky a správně rozluští záhady s čísly.  

 

S sebou: dobrou náladu, kostým libovolné pohádkové bytosti - princezny, 

vodníci, čarodějové, čarodějky a jiné pohádkové postavy vítány!!! 

Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli ze školní družiny v tento den po 

patnácté hodině! 

 

N. Kalábová, ZŠ Dr. Horáka, PV 

 

Celá akce probíhá – ve spolupráci s projektem Zdravé město Prostějov a CSSP  

http://skoladrhoraka.cz/

