
I vy můžete přispět do Žďárského deníku! Podělte se s ostatními čtenáři o vše, co vás ve vašem okolí zaujalo,
překvapilo, potěšilo, nebo naopak rozzlobilo. Neostýchejte se ukázat ostatním čtenářům snímky svých čtyřno-
hých miláčků, dětí, kamarádů, oslav, zážitků z cest a všeho, co je pro vás důležité.
Pište na e-mail: redakce.zdarsky@denik.cz

V Rudě dětem připravili námořnický karneval
A co by to byl karneval bez balonků? I na ty se na závěr dostalo a spustily se na masky společně s deštěm bonbonů

Opět po roce jsme se sešli v
Rudě a uspořádali pro děti z ši-
rokého okolí karneval, tento-
kráte v námořnickém duchu.
Přijely k nám krásné masky.
Dokonce nás navštívila i moř-
ská panna, která si odnesla z
tomboly jeden ze třech nád-
herných dortů s pohádkový-
mi postavičkami.

Pomoci s moderováním
nám přišli zaměstnanci domu
dětí a mládeže, kteří si pro zú-
častněné připravili tanečky a
soutěže, za které si děti odná-
šely sladkosti. Zpestřením od-
poledne bylo taneční vystou-
pení místní základní školy,
kdy dívky tančily s pompony a
chlapci se předvedli jako pi-
ráti, a společně pak zatanco-
vali na znělku z filmu Piráti z
Karibiku. Na pořádek v sále

dohlíželi husité, kteří stíhali i
obsluhovat. Vyvrcholením
karnevalu byla jako obvykle
tombola, která díky štědrosti
sponzorů byla velká, a tak si
každá maska odnášela hod-
notnou cenu. Letos ta hlavní
byla velký dort se Shrekem,
oslíkem a jejich obydlím.

A co by to byl karneval bez
balónků? I na ty se na závěr
dostalo a spustily se na masky
společně s deštěm bonbonů.
Závěrem patří velké díky je-
denáctce sponzorů, díky kte-
rým mohla být tato akce tak
štědrá.

Další fotografie si můžete
prohlédnout na webových
stránkách obce Ruda. Pořa-
datelem zábavné akce byla
Obec Ruda a Základní škola
Ruda. (TZ)
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