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V sobotu 31. kvûtna bylo v parku ko-
lem vily Ïivo. Jak by taky ne, kdyÏ
v‰ichni ti je‰tû ne dospûlí lidé slavili
svÛj svátek – den dûtí.  

Nejdfiív zahráli malí divadelníci pod
vedením Darãi Stloukalové pohádku

si mohli zúãastnûní vyzkou‰et, za coÏ
dostali po splnûní dané soutûÏe razítko
na kartiãku a malou sladkou odmûnu. 

Po zcela vyãerpávajícím doved-
nostním klání dostaly dûti párek pro
rychlé doplnûní energie a diplom, aby
se mohly pochlubit úãastí a splnûním
nelehk˘ch úkolÛ, které pro nû dospû-
láci pfiipravili. A pak uÏ jsme netrpû-
livû ãekali na losování tomboly, kde

hlavní v˘hrou byl krásn˘ a urãitû moc
dobr˘ dort. 

I kdyÏ nás poãasí tro‰ku zkou‰elo,
jestli nám nebude vadit vítr, nebo malá
de‰Èová pfieháÀka, tak celou akci zvlád-
li dûti i dospûlí na jedniãku a s úsmû-
vem, takÏe vûfiíme, Ïe se za rok na DEN
DùTÍ zase uvidíme.

Text: Jana Tome‰ová
Foto: Miroslava Holasová

O Honzovi a Baru‰ce, za kterou sklidili
obrovsk˘ potlesk. Divadelní kritik by
urãitû napsal: „v‰ichni herci se v uvádû-
né hfie zhostili sv˘ch rolí dokonale a od-
vedli naprosto skvûlé v˘kony hodné
profesionálÛ”.

O c h o t n i c k ˘
spolek ve spolu-
práci se spolkem
mysliveck˘m pfii-
pravil devût stano-
vi‰È s úkoly pro
malé i vût‰í soutû-
Ïící. Hod na terã,
poznávání zvífiat,
stromÛ i rostlin,
skládání puzzle,
slalom na kolobûÏ-
ce ãi procházku na
chÛdách, skákání
v pytlích, lov lahví
pomocí krouÏku
na udiãce, nebo
závody ply‰ov˘ch
sportovcÛ, to v‰e

DEN DùTÍ VE SVITÁVCE

Z pohádky O Honzovi a Baru‰ce.


