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V sobotu 1. června 2013, letos nám to vyšlo přesně na Den dětí, se konal v Lukavci dětský 

den. Již dlouho dopředu připravovaná akce se měla konat na hřišti u koupaliště. Avšak pro 

deštivou prognózu počasí bylo rozhodnuto uspořádat akci v budově restaurace Lucerna, která 

v tu chvíli neměla nájemce, což nám umožnilo využít celou kapacitu budovy od sálu až po 

byt. Vzhledem k tomu, že již v sobotu od rána vydatně pršelo, bylo jasné, že rozhodnutí bylo 

správné. 

Počáteční obavy organizátorů, že v tak špatném počasí přijde málo dětí, se rozplynuly ještě 

před samotným zahájením, kdy se sál začal plnit dětmi lukaveckými  i přespolními.  

Na programu byla pohádková stezka, kde děti plnily různé úkoly, výtvarná dílna, skákací 

hrad, malování na obličej, operativně zřízené lakování nehtů a v neposlední řadě možnost 

„pochovat si“ a pohladit, či se vyfotit s živým hadem - hroznýšem královským.   

Různá zákoutí budovy nám umožnila vytvořit ideální stanoviště pro pohádkové postavy 

v rámci pohádkové stezky, z nichž nejvíc bylo nahoře v bytě. Pro mnohé návštěvníky 

dětského dne, zejména pro ty nedětské, byla akce tak trochu i dnem otevřených dveří, neboť 

se do obecního bytu nad „hospodou“ podívali poprvé.  

Ačkoliv venku lilo jako z konve, myslím si, že si děti oslavu svého svátku opravdu užily. A 

navíc k sobě měly mnohem blíž než venku na hřišti, což občas vedlo ke karambolům, zejména 

na skákacím hradu. (Poznámka autora: slibuju, že příště objednám větší).  Kromě zážitků a 

boulí si děti domů odnesly výrobky z výtvarné dílny a odměny za absolvování pohádkové 

stezky.  

Moje poděkování patří všem spoluorganizátorům a sponzorům, bez nichž by dětský den 

nikdy nebyl tím, čím byl.  

Sponzoři:  Betonárka – Věra a Petr Charvátovi, Blanka Janoušková, Eva Menclová, Kateřina a 

Karel Krutilovi, Klub malé kopané Lukavec, Město Lázně Bělohrad, Obec Lukavec, Zdena 

Podzimková, Zuzana a Jan Bartošovi. Snad jsem na nikoho nezapomněla, a pokud ano, 

předem se omlouvám.  

 

Tak zase za rok a snad za lepšího počasí! 

 

Fotky doplním co nejdříve. 
 
 
 

 

 

 

 



 


