Z UPLYNULÝCH AKCÍ
…na vodnickém bále…

Tak to bylo téma maškarního bálu pro dìti, který
se konal v sobotu 5. bøezna 2011 v sále hotelu Šumava od 14.00 hodin. Jednotlivé masky jsme pøivítali u vstupu sladkým bonbonem a razítkem
s rybièkou. Poté si dìti mohly zakoupit tombolu,
kde vyhrávaly všechny lístky a bylo jí dost pro
všechny. Po druhé hodinì se sálem rozeznìla písnièka o vodnici Vodnìnì, která žila v jednom nedalekém rybníku a zahájila náš bál, kde vodnice
Janina pøivítala všechny dìtské masky a jejich
doprovod. Na øadu také pøišlo podìkování všem
sponzorùm a potom se kouzlilo, abychom rozumìly øeèi našich vodních pøátel. Rybí kouzlo tady
je, voda nám teï èaruje. Nesmíme se bát, øeè ryb
chceme znát. A už jsme šli na návštìvu k vodníkovi na dno rybníku, kam nás pozval ve své
písnièce. Na rybièky a hrneèky s dušièkami. První
byla soutìž pro všechny dìti, kde jsme ..pøenášeli
dušièky…(tedy malé míèky na polévkové lžíci) –
všichni to zvládli a zasloužili si malou odmìnu
v podobì sušenky. …potom jsme si zatanèili na
písnièku Waterloo a Nonstop od Michala Davida.
O zpestøení se postarala skupina dìtí ve vìku od 8
do 10 let z Domažlic, která chodí na dance aerobic
pod vedením Ivany Kozinové. Vystoupili se
skladbièkou: Mì se líbí BOB…!!! Následovala
soutìž pro dìti od ètyø do šesti let + rodièe, která
se jmenovala …HRA NA MOØE…- spoleènì jsme
èarovali, plavali a šplouchali se v moøi, dokonce se
pøed žralokem ukryly na ostrovì a zahráli si na
…spadla lžièka do kafíèka… . Opìt jsme spoleènì
tanèili…a pøišla na øadu …SOUTÌŽ PRO
VŠECHNY KLUKY…-dokázali nám všem, že mají
svaly a zvládli kliky (za odmìnu dostali
èokoládièku) a poté …SOUTÌŽ PRO VŠECHNY
HOLKY… - spoleènì zazpívali písnièku HOLKA
MODROOKÁ. Tanèíme…èas letí a máme tu
soutìž pro dìti od jednoho roku do tøí let …ŽABÍ
RADOVÁNKY…- zaèínáme øíkankou „Skáèe žába po blátì…“ a na písnièku Plavecká škola pak
skáèeme do rybníèkù a houpáme obruèí èi toèíme
se dokola…a následují …ŽABÍ ZVEDAÈKY…
rodièe s dìtmi tancují a mìní se polohy dítìte.
Tanèíme …úspìch slaví PTAÈÍ TANEC i ZUZANA
a je to tady ***VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍ MASKY***(vyhrávají všechny masky a odnášejí si
sladkou odmìnu) pro dìti od sedmi let máme
pøipravenou soutìž – nazvanou …PLAVÁNÍ POD
MOSTEM…-ve dvojicích stojí za sebou a
podbíhají z jednoho konce na druhý, a když jsme

skonèili propuklo…hromadné házení
konfetek… poté tanèíme a ještì stíháme si
zahrát hru …ÈÁP ZTRATIL ÈEPIÈKU…a to už
se náš vymìøený èas chýlil ke konci, že jsme si
jen taktak každý staèil nasbírat trochu
VODNICKÉHO ŠTÌSTÍÈKA…a byl tu KONEC!
Podìkování
TJ Dynamo, odbor ÈSRS
Dìtský maškarní bál a maškarní pro dospìlé
5.3. 2011-03-14 Dìkujeme všem sponzorùm,
kteøí se s námi na této akci podíleli: Telefony –
Schöpfer, Pekárna Novotný, Pekárna Kotaèka,
Sklo-porcelán M. Šánová, Karpem a.s.
Horšovský Týn, JOKO – obchodní centrum,
Mariina lékárna, Reha – Arnika, Paula, Praktik,
Salon Duet, Pan Sochùrek – výkopové práce,
Drogerie TETA, CK BUS TOUR Foltýnová
s.r.o., DÌTSKÝ RÁJ p. Anderleová, DELTA,
Plastik, Lékárna U bílé labutì, Apollo.

Ohlédnutí
Pøíjemný veèer, zažili Ti, kteøí se za námi pøišli
podívat v sobotu 5.3. 2011 do hotelu Šumava na
…MAŠKARNÍ DISKOTÉKU pro DOSPÌLÉ…,
kterou poøádáme v tentýž den veèer od 20.00
hodin. Letošní rok byl obzvláš• nápaditý a úrodný,
v sále se sešlo pøes osmdesát tancechtivých
masek. Velkou pochvalu si zaslouží všechny
masky, které neponechají nic náhodì a do všech
detailù si pøipraví nezbytnou dekoraci a mají i
pìkný výstup, který zpestøí a okoøení celý veèer.
Je vidìt, že nápady opravdu nechybí. Takže moc a
moc chválíme a ceníme si toho. Pro ty – co se
nemohli zúèastnit, tak slovy i fotkami pøiblížíme.
Dámy a pánové, právì jsme se pøenesli do dob,
kdy nás bránila naše èeskoslovenská armáda.
Pøijela nejnovìjším typem armádního terénního
auta znaèky „UAZ“ doprovázená motohlídkou na
tøíkolce. Za zvukù povznášející písnì jsme mohli

vidìt vojenskou pøehlídku, která vyvrcholila
pøedáváním medailí. „No prostì paráda!“ O další
krásný vstup se postaraly dvì milé dívky. Ano, teï
jsme se ocitli na finále MISS. První devatenáctiletá
dívka zvítìzila v kategorii…“Miss spodní
prádlo“…- soutìž moderoval zkušený moderátor
DJ Luboš a asistovali pøíslušníci èeskoslovenské
armády. (…a to pøi ovìøování, zda uvedené míry
souhlasí…) Vše bylo naprosto v poøádku. Druhou
soutìžící byla teprve dívka sedmnáctiletá a ta
zvítìzila v kategorii…“Miss silueta“…I ta se
podrobila ovìøení zadaných mír. Také zde bylo
vše v poøádku. Poté následovala v programu malá
taneèní pauza a o chvíli pozdìji byla promenáda
v plavkách, kterou jsme všichni ocenili bouølivým
potleskem a pískáním. Prostì jsme se výteènì
bavili. Menší vzruch do sálu pøinesla splašená
housenka a také dobøe vybavená rodinka
škopkových s babièkou na koleèkové židli,
s faráøem Otíkem, který pøitlaèil i svoje kolo – ze
známého filmu Slunce, seno, jahody. Zbytek
veèera èi noci jsme spoleènì protanèili a porota
složená z „civilù“ vybírala ty nej… masky podle
svého nejlepšího svìdomí. Bylo opravdu tìžké
vybrat ty nejlepší masky a to ve všech kategoriích!
Výsledky:
Jednotlivci
1.m. Vodnice
2. m. Ozák a Zahradní trpaslík
3. m. Èarodìjnice a Motýl
Dvojice èi páry

1.m. Manželský pár z Mexika (i s dìtmi)
2. m. Miss SILUETA a SPODNÍ PRÁDLO, Mouchy
3. m. Indiáni, Upíøi
4. m. Vinetù a Nšoèi, Doktoøi, Indiánský pár
Hromadné
1.m. Simpsonovi
2. m. Adamsova rodina, Kanibalové – divoké ženy
a muž
3.m. Èeskoslovenská armáda, Roèní období
4. m. Snìhurka a sedm trpaslíkù, Slunce seno
jahody
5. m.Splašená housenka, Velikonoèní kraslice
s koledníkem
A to je vše.. louèíme se s Vámi… nìkdy pøíštì!!!

za odbor ÈSRS, sbor cvièitelek Vrbová Jana
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