Dětský karneval v Budíškovicích
Dětský karneval v Budíškovicích má již svou tradici. Spoustu dětí z Budíškovic i z blízkého
okolí se těší na pestrý program, který jako každý rok připravuje pro všechny děti i rodiče
Sokol Budíškovice z.s. s odborem SPV. Letos se do příprav dětského karnevalu zapojila i
Obecní knihovna Budíškovice a její čtenáři. V neděli 21. února se sešlo téměř 70 dětských
masek v kulturním domě v Budíškovicích, aby si společně zasoutěžily, zatancovaly si a
pobavily se.
Pro všechny děti byly připraveny soutěže o ceny a také společné soutěže, do kterých se mohli
zapojit i dospělí. Děti dostaly u vstupu kartičku, do které sbíraly razítka za každou soutěž a
taštičku, do které si dávaly zasloužené odměny. U každého stanoviště čekaly na děti dvě
pohádkové postavy a úkol, který děti plnily. Děti jezdily slalom s nákladem, házely míčky do
klobouku, stavěly iglú, poznávaly lesní plody nebo chytaly ryby v rybníčku. Společně s rodiči
pojídaly koláče, přetahovaly se lanem a sbíraly barevné míčky. Jako bonus si mohly děti
uvařit domácí mýdlo, do kterého si přidaly sušené bylinky, mýdlové vločky nebo hračku.
Mýdlo si každý odnesl domů.
Celým odpolednem nás provázel DJ Lumír, který nám pouštěl do reproduktorů dětské ale i
moderní písničky, na které jsme s dětmi tancovaly. Po celé odpoledne DJ Lumír vytvářel
hudebním doprovodem příjemnou atmosféru.
V letošním roce nás přijel navštívit oblíbený klaun Bublín a předvedl nám čarování s
bublinami. Ukázal nám, jak se vyrábí velké bubliny, malé bublinky, ale také obří bubliny, do
kterých dokázal zavřít i člověka. Součástí představení byla dílnička pro děti, kde si mohl
každý vyzkoušet výrobu bublin i bublinek.
I letos bylo zajištěné občerstvení pro všechny děti i rodiče. Nechyběla ani cukrová vata a
popcorn od paní Launové nebo flambované palačinky, které připravili žákyně SOUzas Dačice
Jitka Urbancová a Barbora Janáková. Také žáci z oboru Cukrářská výroba SOUzas napekli
perníčky a koláče pro děti, za co jim děkujeme. Děkujeme také ZŠ a MŠ Budíškovice za
pomoc s výzdobou sálu na karneval. Děkujeme také všem sponzorům, bez kterých by to
nikdy nešlo. Jsou to: Obec Budíškovice, ČUS Praha, SOUzas Dačice, Hron Dačice, Pekárna
Dačice, Čech odpady, Pokorný Dačice, Centropen, Waldviertler Sparkasse, Orion,
Pohostinství Kalvas, p. Zetocha Milan, Truhlářství Karkoška. Děkujeme také všem, kteří nám
pomáhali s organizací celého odpoledne a aktivně se zapojili do veškerých příprav dětského
karnevalu. Na dětských tvářích bylo vidět, že odchází domů spokojené, unavené a nabité
novými zážitky. Věříme, že toto odpoledne bylo příjemné nejen pro děti, ale i pro rodiče.
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