PŘEPADENí

ZÁMKU

ČERVENOŘEČICKÉHO

Ptáte se kým? No přeci našimi nejmenšími.
Byla druhá sobota po svatém Václavu léta od narození páně dvoutisícího osmého a červenořečický
zámek ožívá, vrací se zpět do starých časů. Přicházejí princové a princezny,které vítá jejich družina.Dvorní dámy a pánové, ozbrojení rytíři a samozřejmě nechybí ani šašek.
Při příchodu dostanou malou odměnu a můžou se podívat na makety historických mečů. Nechybí
soutěže a tajné indicie , které je zavedou k tajnému pokladu,
který se ukrývá někde na zámku.
A v čem soutěžili? Například v lukostřelbě, házení kroužků na kord , vyrobení si dráčka a jiných
.Dětem září očka když mají vše splněno a zámek vydá ukrytý poklad, každé si odnáší svou část z
nalezeného pokladu.
Celé sobotní odpoledne provázela příjemná atmosféra, kterou umocňovalo krásné podzimní sluníčkem prozářené počasí, usměvavé tváře dětí i účinkujících. Děti mohli shlédnout ukázky žonglování
a historických soubojů. Večer při setmění pak odměnu v podobě ohnivé show.
A odměna pro pořadatele a účinkující? No přeci rozzářená očka, úsměv na dětské tváři a pocit,
že vrátit se v čase může být i příjemné.
Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a zpříjemnit si tak podzimní odpoledne sobě a svým dětem.
Velký dík patří skupině historického šermu Dačičtí bez kterých, by náš návrat v čase nebyl možný.
Za Spolek pro záchranu památek červenořečických
a Červenořečické maminky
Alena Benešová

Milé červenořečické maminky a Spolku na záchranu památek červenořečických,
blahopřeji Vám a děkuji zároveň za velice pěknou a zdařilou akci.
K životu na zámku nemám žádnou poznámku, bylo veselo, nebylo tesklivo, ani trochu
truchlivo. I když se v komnatách běhoun nenatáh, ani akrobati nezačali kejklovati, však se tu krásně žilo a byl tu ráj - aby ne, když poklad dětem rozdával sám pan král.
Vám - milí červenořečičtí občané musím upřesnit, že píši o "DOBÝVÁNí
ČERVENORECICKÉHO ZÁMKU", kterého jsem byla přítomna s mým' synkem v sobotu 11.10.2008.
Celým programem a soutěžemi pro děti provázela úžasná skupina historického šermu Přátelé pana Mikuláše
Dačického z Heslova.
Mohla bych napsat ještě mnoho pochvalných slov z titulu matky zúčastněné s vlastním dítětem,
ale myslím, že každý, kdo tam v
sobotu byl, ten to ví. Těm, kteří
nepřišli vzkazuji - litujte, bylo to
bezvadné.
A co napsat z titulu místní učitelky? Tak pozorné a nadšené
dětské publikum - to je radost.
Závěr akce byl přímo bombastický - ,JIRE SHOW", chvílemi se
až tajil dech, jakou hru s ohněm
šermíři umí.
Organizátorům celého odpoledne děkuji, že byla pohoda a
klid, tak jak to má být.
Jana Krejčí
učitelka MŠ

