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Tisková zpráva (27. 6. 2022) 

 
Den dětí v Drmoulu 

 
Den dětí v Drmoulu proběhl dne 5. 6. 2022 v rámci projektu "Přátelství a poznávání bez hranic", a zahájil jej pan 
starosta Josef Švajgl. Na začátku akce byla podepsána Dohoda o regionální spolupráci paní Dagmar Strnadovou, 
předsedkyní výkonné rady dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňska se spolupracujícím zemským radou 
Florianem Wiedemannem, zastupujícím Landkreis Bayreuth.  
Opět jsme mohli uspořádat velkou akci, které se zúčastnili nejen tamější obyvatelé, ale mohli jsme pozvat i mládež  
z Německa. Hra, zábava a sportovní aktivity děti spojuje bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti. Začátek programu 
zahájilo "Divadlo vetři" svým připraveným programem, ve kterém se rozpohybovaly všechny věkové skupiny. Děti  
i rodiče se zapojili při soutěžích s balónky, kdy museli vytvořit nejdelšího balonkového hada. Malování na obličej 
zajistily Markéta a Tereza. V programu byl zahrnut i výukový program záchranné služby Royal Rangers, kde se děti 
naučily, jak poznat, když člověk nedýchá, jak ho resuscitovat a ošetřit. Také připravili edukativní kvíz, který měl za cíl 
naučit děti i rodiče, kam zavolat, když se děje nějaké neštěstí, jako například požár a jak se zachovat, když uvidí 
zraněného.  
Program Dne dětí nezapomněl ani na to, že je zapotřebí spojit pohyb se zábavou a v rámci 8 stanovišť mohly děti 
plnit soutěžní úkoly, za které dostaly odměnu. Musely zvládnout chytání rybiček, ve lžíci přenést "vajíčko" bez 
rozbití, bez vylití převézt nádoby vody na dětském kolečku a strefovaly se míčky do otevřených úst namalovaného 
klauna. Pro zbystření paměti si musely zapamatovat ukázané obrázky a pak říct, co viděly, házely kroužky na cíl, 
hasily požár, musely zvládnout tradiční skákání v pytli. Manažerky Mariánskolázeňska pro děti připravily jedno 
speciální stanoviště, kde si děti vyzkoušely speciální hru - tzv. BlazePod trainer (světélková reakční hra).  
Velké poděkování patří spřátelenému německému partnerovi, který dětem dovezl i „dětskou svačinku“ v podobě 
jogurtů, džusu, jablek, cereálních sušenek, a to vše v biokvalitě. Bylo vidět, že si návštěvníci program užili a že splnil 
cíl za pomoci učení a sportu sbližovat nejen místní obyvatele, ale i blízké národy. 
 
Den dětí byl realizován v rámci projektu: Přátelství a poznávání bez hranic, číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0147, 
který je spolufinancován z Programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
2014-2020, Dispoziční fond. 
 

 


