
Podzimní akce SRPŠ při ZŠ Bzenec 
 
     V sobotu 13. října 2012 se na nádvoří zámku ve Bzenci uskutečnil další ročník Dýňového 
odpoledne, tentokrát s podzimními strašidýlky. Počasí nás ještě den před akcí strašilo víc, než 
obvykle – zima a déšť ale naštěstí ustoupily a akce mohla začít za svitu podzimního sluníčka. 
Letošním překvapením bylo vystoupení žongléra Tomáše Svobody a také ukázka vyřezávání 
dýní panem Josefem Kuchařem. Děvčata z aerobiku ZŠ představila pod vedením paní učitelky 
Kosířové vystoupení inspirované Piráty z Karibiku a také rozhýbala všechny přítomné při 
společných tanečcích.  Členky sdružení si pro děti připravily soutěže, za které bylo možné 
získat drobné odměny a také dobré občerstvení – i přes přízeň počasí byl teplý čaj třeba ☺. 
Děti také mohly pracovat ve výtvarné a korálkové dílničce nebo si nechat obličej ozdobit 
obrázkem. Vyřezávané dýně, které si přinesly z domu, byly oceněny odměnou a pak společně 
v areálu rozsvíceny.  
 

 
 

     V pátek 9. listopadu proběhl Lampionový průvod. Počasí nám opět přálo a počet účastníků 
se zdál zase o něco vyšší než loni ☺. Průvod obešel náměstí ulicemi Krále Vladislava, 
Horním náměstím a pak se kolem pošty vrátil zpět. Nově se této akce zúčastnili členové 
skupiny Todesmüde Fechter se svou ohňovou show. Anet, Bára, Martin a Lampák připravili 
dětem i dospělým úžasný zážitek, na který budou ještě nějakou dobu jistě vzpomínat a protože 
nám ještě nepředvedli všechno, co umí (zabývají se i historickým šermem), je možné, že se 
s touto partičkou na některé naší další akci opět setkáte. Pro velký úspěch na Dýňovém 
odpoledni jsme požádali paní učitelku Kosířovou, aby s dětmi ještě jednou předvedla tanečky, 
ke kterým se můžou přidat i ostatní a toto vystoupení se opět velmi líbilo! Pro všechny bylo 
připraveno občerstvení a teplé nápoje a také malá diskotéka přímo na náměstí.  



 
      
Doufáme, že se Vám akce, které pořádáme, líbí a je příjemným zjištěním, že je navštěvují jak 
místní, tak hojně i lidé z okolních obcí. Výtěžek z akcí je věnován ve prospěch dětí ze ZŠ 
Bzenec. 
 
     Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat našim tradičním sponzorům: firmě WIKY 
Kyjov i pobočce Bzenec, Cukrárně Jitka, PAJA Bzenec a také organizacím a lidem, kteří nám 
pomáhají se zajištěním či propagací našich akcí: Městu Bzenec, Rádiu Jih a p. Nejezchlebovi!  
 
     Za výbor SRPŠ při ZŠ Bzenec Mgr. Alexandra Korvasová 


