
POHÁDKOVÝ VÝLET 
s nádechem velkého dobrodružství -  

  CESTA ZA FRYMÍKEM 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na zcela neobyčejný výlet, který v sobě skrývá mnohá překvapení. FRYMÍK – 

maskot Beskydské šachové školy jen jednou v roce dovolí malým šachistům se podívat na jeho kouzelný 

domeček se zahradou. Aby to děti a doprovod neměli tak jednoduché, bude pro ně připraveno mnoho úkolů, na 

které budou dohlížet pohádkoví kamarádi. 
 

Sraz:  14. 6. 2014 v 9.00 hodin 

    na   nádraží ve FRÝDLANTĚ nad Ostravicí   
   VLAKOVÉ SPOJENÍ: 

                - vlak z F-M odjíždí v 8.29 hod., ve Frýdlantu n. O. je v 8.43 hod. (nejedná se o objednaný vlak vedoucím akce ) 

 

Účastníci: určeno dětem narozeným 2006 a ml. + minimálně v doprovodu 1 dospělého; záleží jen na vás, 

jestli půjdete s celou rodinou či příbuznými (za děti po dobu akce zodpovídá jejich doprovod) 

 

Trasa:  pohádková stezka velkého kamaráda FRYMÍKA s jediným úkolem, najít jeho domeček a 

zahradu, kde budou pro vás přichystaná další překvapení. Více napoví Frymíkova MAPA, viz 

druhá strana. Putovníci půjdou vyznačenou trasou tempem, jaké sami uznají za vhodné 

   

:  nebudete-li si jistí, zda se akce z důvodu počasí uskuteční, volejte vedoucího akce nebo        

sledujte www.chessfm.cz nutná aktualizace (zelené šipky) stránek 

- V PŘÍPADĚ SE AKCE RUŠÍ 

- kočárek doporučujeme jen po konzultaci s vedoucím akce 

- Frymík bude mít připraveno ohniště pro opékání párků (párky s sebou)  

 bude zajištěno drobné občerstvení 

 ti z vás, co se rozhodnou zůstat na neřízený program, doporučujeme deku 

- ukončení akce se plánuje  přibližně na 12.30 hodin u Frymíkova domečku (konec řízené 

části), cca v 14 hodin konec neřízeného programu (opékání párků, .…..) 

- za děti po dobu akce zodpovídá jejich doprovod starší 18ti let 

 

VZKAZ OD FRYMÍKA:  
- účastník CESTY, který bude nejvíce podobný vámi vybrané figurce z šachového království  

  bude po zásluze „pohádkově“ odměněn 

  - vzkaz není určen pouze pro děti  

 

Cena:   60,- Kč za „oficiálního účastníka“ výletu (dítě narozené 2006 a mladší) 

  - každé dítě si odnese nezapomenutelné vzpomínky, odměny 

  

Web:   fotografie z Cesty 2012  na stránkách BŠŠ -  www.chessfm.cz   →   sekce Mateřské školy 

 

 

Vedoucí akce: Martin Kocur  732 22 49 66, m.kocur@chessfm.cz 

Středisko volného času KLÍČ, Frýdek-Místek 

http://www.chessfm.cz/
http://www.chessfm.cz/
mailto:m.kocur@chessfm.cz


 
 



SKUTEČNÁ MAPA, SKUTEČNÁ TRASA :) 

* mapa slouží jen  rodičům … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


