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STEZKU S ČARODĚJNICÍ MATYLDOU UKONČÍME UŽ TUTO NEDĚLI 22. LISTOPADU

Milí přátelé, už jen do této neděle (včetně) pro vás na Konopišti organizujeme stezku s
čarodějnicí Matyldou. Pokud jste tam ještě nebyli, nebo si ji chcete zopáknout, je nejvyšší čas
vyrazit.
.

Proti původnímu plánu akci o týden zkracujeme. Omlouváme se vám za to. Pokusíme se vám
však vysvětlit proč se tak děje.
.

Velmi nás potěšil, ale zároveň i překvapil, velký zájem o naši konopišťskou stezku. Chodili ji plnit
nejen lidé, kteří navštěvují Hvězdičku, ale i mnoho dalších z Benešova a okolí, a často i běžní
turisté ze vzdálenějších míst. Pro nás to znamenalo, že 1-2x denně jsme museli stezku
kontrolovat, opravovat drobné závady a doplňovat odměny. Dělali jsme to rádi, i protože jsme
měli velkou motivaci v emailech, zprávách, ale i ústních poděkováních od vás. To nás vždy
pohladilo po duši.
.

Celkem jsme dosud (středa 18.11.) v cíli stezky rozdali 600 ks balíčků bonbónů, 5 kg jednotlivých
bonbónů, 700 omalovánek s Matyldou a 800 ks různých omalovánek a obrázků. Jsme si jisti, že
99,999 % z vás, kteří jste stezku absolvovali se chovalo podle pravidel, ale bohužel párkrát se
nám stalo, že odměny prostě někdo vybral. Stane se .
.

Suma sumárum, těch 15 dní, kdy byla a ještě pár dní bude stezka otevřená, pro nás bylo hodně
organizačně náročných a popravdě řečeno i naše zásoby odměn už docházejí. Prosíme vás tedy o
shovívavost. Dělali jsme, co jsme mohli a moc nás to bavilo, ale teď už je čas se stezkou skončit.
Každopádně víme, že se tenhle koncept líbil a určitě to není naposledy, co ho v našich aktivitách
využijeme.
.

Užijte si s Matyldou poslední dny na naší stezce. A moc se na vás těšíme na našich dalších akcích.
Věříme, že už nám naše plány nebude komplikovat ten protivný virus.
.

Mějte se krásně. Pá, pá...

