Po stopách Vánočních skřítků
Žili byli, kdysi dávno a vlastně i dnes, vysoko v podzemí a hluboko nad mraky, schovaní a přesto všem na očích, kouzelní, ale tak trošku i úplně obyčejní,
avšak neskutečně popletení … skřítci. Krom faktu, že jsou to skřítci opravdu
zbrklí a dalo by se také říct „hromdopolicový“, jsou to hlavně skřítci Vánoční.
Vánoční skřítci mají za úkol připomínat lidem na zemi, o čem Vánoce vlastně
jsou. Že jsou to svátky klidu a míru … svátky plné radosti a krásných zvyků …
jenže … skřítci si celý rok válí šunky po dovolených, leháro pijánko Havaj … a
nejednou ejhle ... nestíhají. A tak se spousta zvyků vytratila a upadla v zapomnění. Letos si ale skřítek přezdívaný „Big bosý Boss“ ty malé popletené skřítečky pohlídal. Zavčas dal každému skřítkovi za úkol, připomenout lidem na
zemi, alespoň jeden vánoční zvyk.
Sestavil 24 člennou elitní zásahovou skřítčí jednotku z těch méně až středně
popletených skřítků, proškolil je Vánočním kouzlem, dal jim pusu a pac a vyslal je do akce. Když však tahle povedená bandička dorazila k nám na Braškov,
od hospody zaštěkal kohout, od Valdeku zabečela sova a protože se, jak známo,
skřítci od nepaměti strašlivě bojí mečících koček a kdákajících prasátek, rozutekli se všemi směry do okolí naší obce. Teď zde čekají schovaní a čekají na
svou záchranu.
PRAVIDLA HRY:
Vydejte se po stopách skřítků a najděte všech 24 popletů schovaných v okolí
obce. Mapa Vám pomůže nesejít z cesty. Sledujte stopy, a pokud najdete hvězdičku, pozorně pátrejte v okolí zhruba 10 metrů. Jistě tam bude ukrytý skřítek. Když ho najdete, dozvíte se zajímavý vánoční zvyk a navíc si od skřítka
můžete vzít jednu (pouze jednu) trofejní známku a nalepit si ji do své sbírky.
Zvládnete najít všech 24?
VÁNOČNÍ HRA BUDE SLAVNOSTNĚ ZPROVOZNĚNA NA
1. ADVENTNÍ NEDĚLI 29.11.2020.
ZVEME BRAŠKOVSKÉ DĚTI, JEJICH RODIČE A PRARODIČE. VEZMĚTE SI
DOBRÉ BOTY DO TERÉNU, LEPIDLO A VYTISKNĚTE SI MAPU S HERNÍ
KARTOU. HRU MŮŽETE PROJÍT ZA JEDEN DEN NEBO SI JÍ ROZLOŽIT NA
VÍCE DNÍ. CELÝ OKRUH TRVÁ KOLEM 2 HODIN.
SRAZ JE NA PARKOVIŠTI PŘED FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM OD 13:00 DO
14:30 HOD. KDE VYSVĚTLÍME HRU. VŠICHNI BUDOU MÍT MOŽNOST
DĚTEM ZAKOUPIT PEXESO VÁNOČNÍCH SKŘÍTKŮ ZA 100,- KČ.
HRA BUDE K DISPOZICI PO CELÝ ADVENT.
Prosíme neničte nám značky, ať si hru užijí i ostatní děti a pokud budeme mít
kladné ohlasy, rádi vytvoříme další hry.
V případě chybějících značek, či chybějících známek trpaslíků s uvedením místa
na trati, nám prosím zašlete
SMS na tel. 604 180 314,
abychom mohli
vše opravit a doplnit.

