
18.6.2016 

Pohádková říše Fábula zahajuje 
sezonu plnou akcí a novinek 
tradiční Staročeskou poutí! 
Silák, medvěd, kejklíř, flašinetář… Nic vám to nepřipomíná? A co třeba potulní cikáni předpovídající slibnou 

budoucnost, cukrová vata a pouťové perníky? Ano, hádáte správně  Fábula pro vás nachystal pravou 
nefalšovanou staročeskou pouť v Pohádkové říši! 

Dnes opět otevírá své brány Pohádková země skřítka Fábuly a všechny děti i dospělé zve na slavnostní 
zahájení sezony 2016 Staročeskou poutí. Můžete se těšit na zápasy siláka s medvědem, věštění 
budoucnosti, kejklíře a potulné muzikanty, divadlo a spoustu a spoustu další zábavy. 

Zavřete oči a představujte si, jak…  

…pouťový orchestr hraje k tanci a poslechu, mezi zástupem zvědavých dětí prochází rozšafný flašinetář, 
odněkud zaznívají kramářské písně potulných tuláků, akrobati a kejklíři předvádí nevěřícímu publiku své 
kousky a nejsilnější muž světa si s troufalými návštěvníky měří své síly. Přemůže ho někdo? Své umění 
předvádí i chlupatý medvěd, rozpustilí loutkoherci a světa znalí komedianti… 

…jen pozor na kapsáře! A na krásnou a tajemnou cikánku s očima černýma jako noc, která ve vaší dlani 
vidí budoucnost blízkou i dalekou, ale za to, co chcete slyšet si nechá dobře zaplatit. 

Tak už přestaňte snít apřijeďtesi staročeskou pouť se vším všudy užít jako rodinný výlet do Pohádkové říše 
FÁBULA. Zábavní park skřítka Fábuly tak zahájí prázdniny plné kulturních akcí a novinek. Návštěvníci se 
budou moci tradičně těšit na Prohlídku pohádkového sklepení s živými bytostmi, která však letos bude opět 
trochu jiná, pohádkové bludiště, mini ZOO, království hlavolamů, tvořivé dílny,… Nově však zážitkový park 
skřítka Fábuly otevírá atrakci obřích společenských her, divadlo na zelené louce, dobrodružnou cestu 
skřítka Fábuly a také rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit i občerstvení. 

Jestli tedy nevíte, kam o víkendu s dětmi, zvolte celodenní výlet do Pohádkové říše Fábula a nezapomeňte, 
že akce se koná za každého počasí. Jsme totiž venku, ale i pod střechou. 

Program akce 
10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

15:00 divadelní představení 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 

Po celou dobu akce probíhá doprovodný program – silák, medvěd, věštění budoucnosti, kejklíř, hrátky 
s ohněm, divadlo , stánkový prodej a další 

Změna programu vyhrazena. 

 



 

25.6.2016 
Pohádkové dovádění aneb Křtíme 
nový velký dětský koutek 
Zábavní areál skřítka Fábuly vás zve na Pohádkové dovádění. Pohádkové bytosti si pro vás  připravili velký 
karnevalový rej, spoustu soutěží, divadlo, malování na obličej a samozřejmě stálý program pohádkové říše. 
Akce se koná za každého počasí. Jsme totiž venku, ale i v chládku a pod střechou. 

I naše ježibaba sní o tom, jaké by to bylo, vypadat jako krásná princezna a  čert i náš vodnickej si zase 
občas hrají na krále Pohádkové říše. Proto bytosti na poslední předprázdninovou sobotu připravili pro děti, 
dospělé, ale i tak trochu pro sebe, velký pohádkový karneval. Jestli tedy nevíte, kam o víkendu s dětmi, 
zvolte výlet do Pohádkové říše Fábula. Dnes jsme totiž připravili celodenní program pro děti, které nemají 
nikdy dost a nenechají rodiče vydechnout. 

Jednou z nových atrakcí sezony 2016 je velké venkovní dětské hřiště. A právě jeho provoz dnes budeme 
slavnostně zahajovat. O doprovodný program pro děti se přímo na hřišti postará náš kašpárek. Bude 
s dětmi soutěžit například v pantomimě nebo v umění rozesmát. Vyzkouší s nimi všechny nové houpačky a 
prolézačky a také dětem připraví spoustu lahví dětského šampaňského na slavnostní přípitek při samotném 
křtu. Budeme také zdarma malovat dětičkám na obličej, co si jen budou přát a vše vyvrcholí velkým 
pohádkovým karnevalem. Při něm vaše ratolesti vybijí veškerou  energii a vy si mezitím odpočinete třeba 
v krásném stylovém prostředí krčmy u loupežníka. 

Čeká na vás samozřejmě i stálý program prohlídky pohádkového sklepení s živými bytostmi z českých 
pohádek, království hlavolamů, tvořivé dílny, bludiště, mini ZOO. Nově ale i divadlo, obří společenské hry a 
další volnočasové vyžití , jako například střelba z kuše či dobrodružná cesta skřítka Fábuly. 

Program akce 
10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

14,00 křest hřiště a slavnostní přípitek 

15,00 – 17,00  pohádkový karneval 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 

Po celou dobu akce probíhají soutěže pro děti a malování na obličej zdarma 

Změna programu vyhrazena. 

 



2.7.2016 

DEN DĚTÍ V POHÁDKOVÉ ŘÍŠI 
FÁBULA aneb vysvědčení s sebou 
Po vysvědčení si naše děti jistě zaslouží za svou celoroční píli odměnu. Jak lépe je potěšit než přichystat 
jen pro ně zážitky, atrakce a zábavné programy? Vezměte je na výlet do Pohádkové říše Fábula! 

Bytosti z Pohádkové říše Fábula zvou všechny děti a jejich rodiče na Den dětí! Čeká vás bohatý 
doprovodný program, divadelní představení, den plný soutěží, úkolů a tedy i odměn a výher v dětské 
tombole. Přijďte ukázat vysvědčení naší čarodějnici, jestli jste ho měli lepší, než ona. 

První prázdninová sobota v Pohádkové říši bude patřit jak jinak než dětem. Pohádkové bytosti si na Den 
dětí připravily bohatý doprovodný program. Divadelní představení budou střídat soutěže, zábavné hry a 
atrakce pro děti. 

A abychom naše malé i velké školáky náležitě odměnili za celoroční školní úsilí, připravil si křítek Fábula 
velký koš dárečků a dobrot a ty bude rozdávat každému dítku, které si s sebou přinese vysvědčení. Další 
drobnosti pak budou moci děti vyhrát během soutěží, a aby těch dětských úsměvů bylo dnes co nejvíce, 
vyhlásil na Den dětí skřítek Fábula velikou dětskou tombolu. 

Dětským dnem zahájí Pohádková říše Fábula prázdniny plné kulturních akcí a novinek. Návštěvníci se 
budou moci tradičně těšit na Prohlídku pohádkového sklepení s živými bytostmi, která však letos bude opět 
trochu jiná, pohádkové bludiště, mini ZOO, království hlavolamů, tvořivé dílny,… Nově však zábavní park 
skřítka Fábuly otevírá atrakci obřích společenských her, divadlo na zelené louce, dobrodružnou cestu 
skřítka Fábuly a také rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit i občerstvení. 

Jestli tedy nevíte, kam o víkendu s dětmi, zvolte celodennívýlet do Pohádkové říše Fábula a nezapomeňte, 
že akce se koná za každého počasí. Jsme totiž venku, ale i pod střechou. 

Program akce 
10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

15:00 divadelní představení 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 

Po celý den probíhají soutěže, dětská tombola … 

Změna programu vyhrazena. 

 

 



3.7.2016 

Skřítek Fábula vstupuje do české 
knihy rekordů! 
Nebaví už vaše děti obyčejné hry jako člověče, nezlob se nebo pexeso? V pohádkové říši Fábula 
stoprocentně i vaše ratolesti odloží mobily a tablety a právě tyto hry si zahrají. Jsou totiž opravdu obří. 

Přijďte se zúčastnit zábavného dne plného zážitků  a hlavně zapsání originální atrakce nejen pro děti do 
České knihy rekordů a kuriozit. Ve spolupráci s agenturou Dobrý den vás dnes v Pohádkové říši Fábula 
čeká spousta zábavy, od překonávání rekordů, soutěží, divadelních představení až po stálý program 
Pohádkové říše. Akce pro děti pořádaná tento víkend se koná za každého počasí. Protože jsme venku i 
pod střechou, výlet vám nepokazí ani horko, ani déšť. 

Tento víkend bude zábavní park Pohádková říše Fábula plný rekordů a kuriozit. V průběhu dnešní kulturní 
akce nejenže společně pokřtíme a zahájíme provoz nové atrakce Obřích společenských her, ale po celý 
den se budou moci návštěvníci zapojit do pokusů originálních rekordů pohádkových bytostí. Schválně, 
přidáte se k naší ježibabě v překusování žížal? 

Sekce obřích společenských her se skládá například z Fábulo, nezlob se o rozměrech bezmála 8 metrů 
čtverečních a vaše rodina si ho bude moci zahrát s figurkami výšky 60 cm. Stejně tak dáma, logik, pexeso, 
domino nebo třeba kartky mariášky, to vše pro vás skřítek Fábula připravil. 

Návštěvníci se samozřejmě mohou tradičně těšit i na Prohlídku pohádkového sklepení s živými bytostmi, 
která však letos bude opět trochu jiná, pohádkové bludiště, mini ZOO, království hlavolamů, tvořivé dílny,… 
Nově však zábavní park skřítka Fábuly otevírá také  divadlo na zelené louce, dobrodružnou cestu skřítka 
Fábuly , nebo rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit i občerstvení. 

Jestli tedy nevíte, kam o víkendu s dětmi, zvolte celodennívýlet do Pohádkové říše Fábula. 

Program akce 
10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

14:00 – 
14:45 

křtíme atrakci obřích společenských her a zapisujeme ji do České knihy rekordů 
a kuriozit 

15:30 – 
17:00 

Pohádkové bytosti uskutečňují rekordy společně s dětmi a rodiči 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 

Po celou dobu akce probíhají soutěže a jednotlivé pokusy o rekordy našich Pohádkových bytostí. Můžete 
se samozřejmě přidat. 
Změna programu vyhrazena. 

 



4. - 10.7.2016 

Vodnické prázdniny Josefa 
Dvořáka 
Znáte vývojová stádia vodníka? Byl nejdřív chuchel, chuchle nebo vodňany? Pokud nevíte, přijďte se 
alespoň pokusit vypočítat lehkou matematickou úlohu o jedné známé a dvou neznámých. 

Skvělý tip na výlet tento týden vám nabízí zábavní park Pohádková říše Fábula. U nás o dušičku nepřijdete 
a namísto utopení vás čeká celodenní zábava a nabitý program nejen pro děti. Vodnická škola plná 
humoru, divadlo, vodnický rej, soutěže a samozřejmě stálý program pohádkové říše. A protože se herec 
Josef Dvořák stal tváří Pohádkové říše, jistě vám jeho doporučení pomůže při volbě, kam s rodinou třeba 
dnes na výlet. Akce se koná za každého počasí. Jsme totiž venku, ale i v chládku a pod střechou. 

Když se řekne vodnické prázdniny, většina z vás si jistě vybaví zábavu typu soutěží, malování na hrnečky a 
lovení rybiček. Nebojte, i o tohle u Fábuly dnes nepřijdete, ale k tomu se můžete těšit na opravdu bohatý 
divadelní a doprovodný vodnický program. Již u vstupu si z vás udělá skřítek Fábula vodníky, vodnice, víly 
a rusalky. Namaluje vás, ozdobí pentlemi a pozve dál do pohádky. 

Originální zábava bude následovat třeba formou divadelního představení nebo zábavné show „Vodnická 
škola skřítka Fábuly“ inspirovaná známým a oblíbeným kabaretním číslem Josefa Dvořáka, zakončená 
pořádně mokrým vodnickým rejem. A protože nejslavnější český herecký vodník Josef Dvořák se stal tváří 
Pohádkové říše Fábula, při soutěžích budeme dětem rozdávat také ceny s jeho pohádkami a písničkami, 
pohlednice a samozřejmě spoustu sladkostí. 

Mimo doprovodného programu se můžete těšit i na stálý program prohlídky pohádkového sklepení s živými 
bytostmi z českých pohádek, království hlavolamů, tvořivé dílny, bludiště, mini ZOO. Nově ale i obří 
společenské hry a další volnočasové vyžití , jako například velké dětské hřiště plné atrakcí, střelba z kuše či 
dobrodružná cesta skřítka Fábuly. 

Program akce 
10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

15:00 vodnická škola a vodnický rej 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 

Změna programu vyhrazena. 

 

 



11. - 17.7.2016 

Pohádkovou říši Fábula ozdobí 
v týdnu princů a princezen 
Jasněnka (Michaela Kuklová) 
Jedna z nejoblíbenějších akcí léta  je opět tu. Letos však váš rodinný výlet na týden princů a princezen 
získá opravdu královsky pohádkový nádech. V sobotu 16.7. přijede do Pohádkové říše Michaela Kuklová. 
S princeznou Jasněnkou si budou moci děti popovídat, vyfotit se, zatančit a také se zúčastnit soutěže o 
nejkrásnějšího prince a princeznu. Dále vás čeká divadlo, škola princů a princezen, opravdová bitva za 
záchranu naší Jasněnky a další akce pro děti . 

Tento týden zve zážitkový zábavní park Pohádková říše Fábula do svých bran všechny krásné princezny a 
udatné rytíře. Kdo přijde v kostýmu, získá od Fábuly  hned u vstupu malý dárek . Děti i rodiče se mohou 
těšit na Školu princů a princezen, která je naučí královským způsobům, tanci a šermu. Dále pak na 
divadelní představení, či dobrodružnou trasu za záchranu princezny Jasněnky. Cesta od čarodějnice bude 
poseta nejenom střevíčky, ale i spoustou zábavných originálních úkolů, za jejichž splnění bude na děti 
čekat odměna. Akce  pro děti bude vrcholit tento víkend. V sobotu do Pohádkové říše dorazí sama 
princezna Jasněnka Michaela Kuklová. Po celý den se bude věnovat společenské konverzaci 
s návštěvníky, jak se na urozenou dámu sluší. Vyhlásí však také vítěze soutěže o nejlepší královský pár – 
nejkrásnějšího prince a princeznu z řad dětí a nejchytřejšího a nejšikovnějšího krále a královnu z řad rodičů. 
Nemyslete si ale, dostat glejt s pečetí a být opravdu korunován, to mohou jen ti nejlepší. Proto budete 
muset prokázat spoustu odvahy a humoru v soutěžích, které na vás budou čekat.V neděli ukončí týden 
princů a princezen velká bitva. A protože všichni moc dobře znáte pohádku o princezně Jasněnce a 
létajícím ševci, dovedete si představit, že nebude jednoduché zlou čarodějnici a černokněžníka porazit. Tak 
nám přijeďte na pomoc a využijte tento tip na výlet! 

Návštěvníci se také budou moci tradičně těšit na Prohlídku pohádkového sklepení s živými bytostmi, která 
však letos bude opět trochu jiná, pohádkové bludiště, mini ZOO, království hlavolamů, tvořivé dílny,… Nově 
však zábavní park skřítka Fábuly otevírá atrakci obřích společenských her, divadlo na zelené louce, 
dobrodružnou cestu skřítka Fábuly a také rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit i občerstvení. 

Jestli tedy nevíte, kam o víkendu s dětmi, zvolte celodenní výlet do Pohádkové říše Fábula a nezapomeňte, 
že akce se koná i za špatného počasí. Jsme totiž venku, ale i pod střechou. 

Program akce 
10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

15:00 škola princů a princezen 

Sobota – 17:00 královská korunovace princeznou Jasněnkou (Michaela Kuklová) 

Neděle – 17:00 záchrana princezny Jasněnky – velká bitva 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 



18. – 24.7.2016 
Ať žijí strašidla! 

Kdo se bojí, nesmí do lesa… 
Využijte krásný tip na výlet – Tento týden vás v Pohádkové říši kouzly pobavíme, ale i některým naučíme. 
Skřítek Fábula pořádá rej strašidýlek, a proto pozval na návštěvu i věhlasného čaroděje z říše českých 
pohádek. Budeme hrát divadlo, čarovat, tančit v maskách kouzelných bytostí a vše zakončíme vyhlášením 
missáka v kategorii nejkrásnější strašidýlko Pohádkové říše Fábula. V žádném případě však nebudeme 
nikoho strašit. 

Největší zázraky vždy samozřejmě zmůže čistá láska, ale často je třeba k dobrému konci i prokázání 
odvahy, důvtipu a upřímného srdce. A to vše budete muset, milí návštěvníci tento týden v Pohádkové říši 
mít. Dobrodružnou cestou plnou úkolů, hádanek a nástrah, kterou pro vás nachystal nejvyšší čaroděj ze 
světa pohádek to vše začne… 

Snad žádná česká pohádka se neobejde bez kouzelných bytostí a strašidýlek. Přijďte si s nimi zadovádět! 

Rodičové, pokud si chtějí vaše děti užít program na maximum, nezapomeňte je přistrojit do kostýmů 
strašidýlek. Na všechny mrňousky, kteří se na dnešní kulturní akci pro děti takto připraví, čeká hned u 
vstupu odměna. A hlavně se také budou moci zúčastnit prestižní soutěže o nejkrásnější strašidýlko 
pohádkového světa. Pokud se vám ale nechce nebo nemáte možnost vyřešit kostým předem, můžete 
využít služeb půjčovny kostýmů přímo v areálu Pohádkové říše. Téměř po celou dobu akce se budete moci 
setkat s čarodějem 1. kategorie, který poctí Pohádkovou říši svojí návštěvou a bude předvádět mnoho ze 
svého kouzelnického umění. A možná vás i nějakému tomu kouzlíčku přiučí.  I divadelní pohádka pro děti 
nebude jen tak nějaká, ale těšit se můžete na představení „Strašidlo Hejkal“. A na ty nejvytrvalejší čeká 
v závěru dne vždy pohádkový rej strašidýlek. Kulturní akce dnes tedy vrcholí tancem, dováděním a 
spoustou zábavy. 

Návštěvníci se samozřejmě mohou tradičně těšit i na Prohlídku pohádkového sklepení s živými bytostmi, 
která však letos bude opět trochu jiná, pohádkové bludiště, mini ZOO, království hlavolamů, tvořivé dílny,… 
Nově však zábavní park skřítka Fábuly otevírá také  divadlo na zelené louce, dobrodružnou cestu skřítka 
Fábuly , nebo rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit i občerstvení. 

Jestli tedy nevíte, kam o víkendu s dětmi, zvolte celodenní rodinný výlet do Pohádkové říše Fábula. 

Program akce 

10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadlo poro děti „Strašidlo Hejkal“ 

15:00 kouzelnické představení 

17:00 volba missáka aneb kdo získá titul nejkrásnějšího strašidýlka, rej strašidýlek 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 



25. – 31.7.2016 
Divadelní festival v pohádkovém 
království skřítka Fábuly 
Přijďte si užít divadelní pohádky a vyzkoušet si pantomimická představení s pohádkovými bytostmi 

Využijte bezva tip na výlet s dětmi a přijeďte na divadelní festival do Pohádkové říše Fábula. Pohádky si 
užijete vždy, za každého počasí – za horka či deště v chládku pod střechou a za pěkného počasí venku, 
pod širým nebem. Už jste si někdy vyzkoušeli pantomimu, či práci s loutkami? Pod vedením našich 
pohádkových bytostí budete mít možnost a ještě si u toho užijete spoustu legrace. 

Tento týden nepřijdete o nic ze stálého programu rodinného areálu Pohádkové říše Fábula, jako je 
prohlídka sklepení s živými bytostmi, dobrodružná cesta, hlavolamy, mini ZOO a spousta dalších atrakcí pro 
děti. K tomu všemu se můžete těšit na divadelní pohádky pro děti a na nich samozřejmě bude, která 
pohádka se stane tou vítěznou a získá putovní pohár skřítka Fábuly. S pohádkovými bytostmi si 
zasoutěžíte v pohádkovém kvízu a pobavíte se v interaktivním pantomimickém představení. 

Přijďte v divadelním kostýmu, odměna vás 
nemine! 
A zpráva pro všechny děti i dospěláky, kteří se rádi předvádí – Přijdete-li v jakémkoliv divadelním kostýmu, 
čeká na vás malý dáreček a v pohádkovém sklepení vás pohádkové bytosti vezmou k sobě „ do učení “. 
Nejenže si tak užijete pocit, být na chvíli středem pozornosti a vysloužíte si možná i malý potlesk. Naučíte 
se však i něco málo z dovedností bytostí ze světa kouzel a fantazie. A pro ty, kdo nemají čas nebo možnost 
si nějaký kostým přichystat, bude samozřejmě připravena půjčovna kostýmů, kde si určitě nějaký ten 
kousek vyberete. 

Hledáte-li tedy akce na Vysočině a akce pro děti tento víkend, vězte, že české výlety jsou nejlepší vždy za 
pohádkou. Výlety Vysočina a výlety Jižní Čechy můžete vždy propojit s návštěvou pohádkové vesničky 
skřítka Fábuly a nezapomenutelné zážitky pro děti budou zaručeny. 

Program akce 

10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

15:00 divadlení představení 

17:00 soutěže a pantomima 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 



1. – 7.8. 2016 
Prázdninový rej s hitrádiem 
Faktor 
Která žena by nechtěla být královnou krásy? Přijďte podpořit k získání tohoto titulu ježibabu Pohádkové říše 
Fábula! 

Nejlepší tipy na výlety s dětmi jsou vždy za zážitky a za pohádkou. Tento týden vás v Pohádkové říši 
Fábula čeká opět obojí. Stálý program plný pohádkových bytostí, divadla a atrakcí pro děti je povýšen na 
jedinečnou celodenní zábavu díky exkluzivní módní přehlídce všech bytostí ze světa dětské fantazie. 
Přijďte povzbudit naše soutěžící a užít si u toho spoustu legrace! 

Již tradiční kulturní akce pro děti a jejich rodiče připadla tento rok na první týden v srpnu. Ať už bude horko 
nebo déšť, na této akci o celodenní zábavný program nepřijdete. Připravené je tradičně pohádkové sklepení 
plné živých bytostí, hlavolamy, dílny, obří společenské hry, atd. V 11,30 vás čeká divadelní pohádka 

Po pohádce se na vás těší naše loupežnická banda v Hostinci u Bambitky se svými specialitami a 
dobrotami. Odpoledne pak program vyvrcholí velkou módní přehlídkou. Naše pohádkové bytosti se vám 
předvedou nejprve ve své původní podobě a v druhém kole se převléknou za ty, kterými vždy toužily být. 
Ježibaba za princeznu zlatovlásku, čert za vílu, kašpárek za rytíře, atd. Budou se vás snažit přesvědčit 
všemožnými způsoby, aby jste právě jim dali svůj hlas – vlastně křik. Vyhodnocení probíhá totiž na základě 
nejhlasitějšího aplausu. Děti i rodiče budou proto vybaveni poklicemi, paličkami a dalšími rachotícími a 
břinkajícími předměty. Hlavně si však připravte hlasivky, budete je potřebovat. A pro ty, koho fandění stále 
ještě neunaví, máme po skončení přehlídky nachystané speciální soutěže. Ale pozor, v tradičních dětských 
disciplínách se utkají rodiče. Děti pak rozhodnou o vítězích a ti získají samozřejmě odměny. Pokud se tedy 
chcete odreagovat od každodenních starostí, vězte, že této týden v pohádkovém království skřítka Fábuly 
máte jedinečnou příležitost. 

Hledáte-li tedy akce na Vysočině a akce pro děti tento víkend, vězte, že české výlety jsou nejlepší vždy za 
pohádkou. Výlety Vysočina a výlety Jižní Čechy můžete vždy propojit s návštěvou pohádkové vesničky 
skřítka Fábuly a nezapomenutelné zážitky pro děti budou zaručeny. 

  

Program akce 
10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

15:00 módní přehlídka pohádkových bytostí 

16:00 zábavné soutěže  

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 

 



8. – 14.8. 2016 
Pohádkové putování s Karlem IV 
Obstojíte v testu staročeštiny? Přijďte si vyrobit svíčku z včelího vosku nebo panenku ze slámy a  vyzkoušet 
si tak něco málo ze života našich předků. 

I pohádkové bytosti u skřítka Fábuly dobře vědí, kdo byl otec vlasti a tak se rozhodly připojit se k oslavám 
700 let výročí od narození krále Karla IV. Zábavní park v Kamenici nad Lipou tak pro návštěvníky připravil 
bohatý doprovodný program pohádkové a trochu středověké zábavy pro celou rodinu. 

Návštěvníci se mohou těšit na kejkle, chůzi na chůdách, plivání ohně a velkou pohádkovou bitvu, kterou 
bude kulturní program vrcholit. Pro děti i dospělé bude připravena také královská cesta Karla IV., 
dobrodružná cesta plná úkolů a otázek z dob středověku. Dokážete si například poradit s úkolem, „Dones 
hole hlívy a jablka zrnaté! I toť vše v látce.“?  nebo,  co uděláte, když vám někdo řekne“I vzplani vráz.“? 

Při pohádkovém putování u skřítka Fábuly potkáte i samotného Karla IV. a nejen děti se tak budou moci 
seznámit s důležitými okamžiky z dob jeho života formou králova vyprávění a jednotlivých soutěžních úkolů. 
Za odměnu pak mohou být pasováni i na samotné rytíře. 

Chybět samozřejmě nebude stálý program pro děti i dospělé v podání pohádkové říše, který obsahuje 
prohlídku pohádkového sklepení s živými bytostmi z českých pohádek, divadelní pohádku pro děti a 
spoustu volnočasových aktivit, jako návštěva bludiště, království hlavolamů, obřích společenských her, mini 
ZOO nebo tvoření v dílnách. Přijďte si vyrobit svíčku z včelího vosku nebo panenku ze slámy a vyzkoušet si 
tak něco málo ze života našich předků. 

Návštěvníci jistě uvítají i možnost občerstvení v zážitkovém hostinci U loupežníka Bambitky nebo 
pohádkové cukrárně. 

Pohádková říše je otevřena od 10 do 18 hod. a akce se koná za každého počasí. Areál je venkovní, ale i 
pod střechou. 

Pokud tedy váháte, kam na výlet s dětmi, zábavní park skřítka Fábuly je ideální volbou. Čekají vás 
celodenní zábava, kulturní akce, česká pohádka i adrenalin. A protože Vysočina i Jižní Čechy jsou pro 
výlety jako stvořené, leží Fábulova pohádková země přímo na rozhraní těchto dvou krajů. Tak neváhejte a 
využijte tento skvělý tip na výlet. 
Program akce 

10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

15:00 velká pohádková bitva 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 

V průběhu dne probíhají kejkle, chůze na chůdách, plivání ohně,… 

 
 
 



15. – 21.8.2016 
Pohádková říše zahalená do 
čokolády 
Kdy jindy vzít děti na výlet do Pohádkového království Fábula, než při týdnu čokolády. Spojením dětských 
atrakcí, divadla, živých pohádkových bytostí, marcipánových a čokoládových dílen a spousty sladkých i 
jiných dobrot, to vše na tvářích vašich dětiček vykouzlí ten nejšťastnější výraz. Připraveny jsou také 
workshopy, ukázky cukrářského umění, výstava čokolády, stánkový prodej a další. 

Není člověka, který by nemiloval čokoládu! 
Myslíte si, že v letních horkých dnech nebudete mít na čokoládu ani pomyšlení? Omyl! Ochladíme vás 
ledovými čokoládovými nápoji, koktejly a čokoládo-zmrzlinovými kombinacemi ve všech možných 
variantách. Přijďte si užít celodenní zábavu a doprovodný program pro děti i dospělé. Čekají vás 
workshopy, degustace, vaření s čokoládou, výstava a prodej čokolády, cukrovinek a fábulových dobrot. 
V tvořivých dílničkách si můžete vyzkoušet práci s marcipánem i originální čokoládové nápady. 

Váš výlet a rodinná zábava bude opravdu bohatá, protože pohádková vesnička skřítka Fábuly má 
připravené samozřejmě i tradiční prohlídky pohádkového sklepení a spoustu volnočasových aktivit pro děti i 
rodiče, jako např. obří společenské hry, mini ZOO, království hlavolamů, zámecké bludiště, atd. 

Festival čokolády v pohádkové říši osladí i tematická divadelní představení, jako: Jak se Otesánek přejedl 
čokoládou, Jak koťátko mělo chuť na čokoládové mlíčko, O čokoládovém koblížku, či Čokoládová 
chaloupka a Ježibaba. A komu už za celý den u Fábuly poleze čokoláda ušima, může zabloudit 
do hostince u loupežníka Bambitky. Tam si totiž na sladkosti moc nepotrpí a na stůl vám donesou pořádný 
kus masa. 

Areál zábavního parku Pohádkového království skřítka Fábuly je pro prázdninový festival čokolády jako 
stvořený. Nachází se totiž venku i pod střechou a některé prastaré budovy říše skýtají takový chládek, že i 
v těch nejteplejších dnech vám u nás bude nádherně. 

Jestli tedy nevíte, kam o víkendu s dětmi, zvolte celodenní výlet do Pohádkové říše Fábula. 

Program akce 

10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadelní představení 

15:00 divadelní představení 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 

V průběhu dne probíhají workshopy, degustace, ukázky cukrářů,… 

 
 



22. -27.8.2016 
Filmové pohádky Josefa Dvořáka 
Tento týden se pohádkové království skřítka Fábuly ponese ve znamení těch nejkrásnějších filmových 
českých pohádek. Projít pohádkovým sklepením bude náročnější a zároveň zábavnější, než kdy jindy. 
Zavzpomínejte na všechny pohádkové hrdiny. Vašim úkolem dnes bude nejenom najít ukryté indicie a 
správnou cestu, ale také odhalit jména pohádkových postav, které na vás ve sklepení čekají. Celým dnem 
vás provede princezna Arabela. Budete spolu hledat poztrácené pohádky, kouzlit a soutěžit. 

Snad všichni známe téměř každou scénu z pohádkového rodinného seriálu Arabela.  A protože herec Josef 
Dvořák, který zde ztvárnil vodníka, se stal tváří zážitkového parku Pohádkové říše Fábula, rozhodly se naše 
pohádkové bytosti vytvořit program pro děti inspirovaný právě tímto příběhem. Od pondělí do soboty na vás 
v pohádkovém sklepení budou čekat postavy z filmových pohádek a vy se nejenom úžasně pobavíte, ale 
také možná pěkně zapotíte. Pokud se vám je totiž nepodaří poznat, zůstanete v říši pohádek navždy. 
Ledaže by vás zachránila krásná princezna Arabela. I ona se ze všech sil snaží najít všechny poztrácené 
pohádky a nejenom děti, ale i rodiče jí mohou pomoci. Odměna za všechno to úsilí vás samozřejmě nemine 
a kdo vydrží až do pěti hodin odpoledne, může si zasoutěžit i v našem zábavném pohádkovém kvízu. 
Samozřejmě nepřijdete ani o dvě divadelní představení a stálý program zábavního parku pohádkové říše. 

Prázdniny už skoro končí, využijte tento tip na 
výlet přijďte si je naplno užít do pohádky! 
A nezapomeňte, že u nás je připraven program za každého počasí – v horku se ochladíte ve sklepení a 
uvnitř areálu Pohádkové říše, v zimě a dešti se schováte pod střechou a když bude hezky, užijete si 
spoustu aktivit a zábavu pod širým nebem. 

Hledáte-li tedy akce na Vysočině a akce pro děti tento víkend, vězte, že české výlety jsou nejlepší vždy za 
pohádkou. Výlety Vysočina a výlety Jižní Čechy můžete vždy propojit s návštěvou pohádkové vesničky 
skřítka Fábuly a nezapomenutelné zážitky pro děti budou zaručeny. 

Program akce 

10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadlo pro děti  

15:00 divadlo pro děti  

17:00 soutěže – zábavný pohádkový kvíz s princeznou Arabelou 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 

 



28.8.2016 
Narozeniny skřítka Fábuly aneb 
slavnostní ukončení sezony 2016 
Velká narozeninová akce pro děti slavnostně ukončí pohádkovou 
sezonu 2016! 
Dnes bude atmosféra v Pohádkové říši opravdu slavnostní. Spousta zábavy, muziky a dobrého jídla, jak se 
na obří narozeninovou oslavu sluší a patří. A vy všichni jste zváni! 

Hledáte tip na výlet na poslední prázdninovou neděli? Pohádkové bytosti si pro vás dnes připravili opravdu 
velkolepou oslavu. Děti se mohou těšit na bohatý doprovodný program, soutěže a samozřejmě obří 
narozeninový dort. Dospělí zase na velkou grilovačku za doprovodu příjemné muziky. A všichni budeme 
netrpělivě očekávat slavnostní vyhlášení nejoblíbenější pohádkové bytosti prázdninové sezony 2016 . 

Tento den je velmi očekávaný hlavně u našich pohádkových bytostí. Po celé léto totiž probíhá v Pohádkové 
říši soutěž o nejoblíbenější pohádkovou bytost. A právě dnes to celé prázdninové snažení slavnostně 
vrcholí. Takže jestli řešíte, kam na výlet tento víkend, vězte, že dnes to bude u Fábuly opravdu „veliké“. 

Poté, co si užijete celodenní rodinný program v pohádkovém slepení, dílnách, hlavolamech, bludišti,…a 
shlédnete dopolední „narozeninovou pohádku“ a odpolední divadelní příběh“ jak pejsek s kočičkou vařili 
dort“, přijde na řadu slavnostní vyhlášení. Ale nemyslete si, že dnešní kulturní akce přinese ocenění jen 
našim pohádkovým postavičkám. I z řad návštěvníků, kteří celé léto hlasovali, vylosujeme 3 šťastlivce, na 
které čekají velké dárkové koše plné Fábulových dobrot, dárkových poukázek do Pohádkové říše a dalších 
překvapení. 

No a co by to bylo za narozeniny bez hromady dobrého jídla. Po celý den proto budeme hrát na kytaru a 
zpívat a při tom hodovat. Dospělí si nacpou bříško spoustou grilovaných dobrot a děti zase potěšíme 
slaďoučkým obřím narozeninovým dortem. 

Jestli tedy nevíte, kam o víkendu s dětmi, zvolte celodenní výlet do Pohádkové říše Fábula a nezapomeňte, 
že kulturní akce se koná za každého počasí. V horku vás schováme v pohádkovém sklepení, v dešti vás 
čeká zábava pro děti i dospělé uvnitř pod střechou a za příjemného počasí  se můžete těšit na spoustu 
aktivit pod širým nebem. 

Program akce 

10:00 otvíráme zábavní park a veškeré atrakce 

11:30 divadlo poro děti  

15:00 divadlo poro děti  

17:00 vyhlášení nejoblíbenější pohádkové bytosti 

18:00 zavíráme zábavní park a veškeré atrakce 



 


