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Masopustní průvod uzavře půlroční program víkendových aktivit pro 
děti z Ploužnice

 22. února 2011

V neděli 27. února projde obcí Ploužnice masopustní průvod, který 
uzavře půlroční snahu občanského sdružení Tosara o pestrý, zábavný a 
smysluplný víkendový program pro děti z Ploužnice a okolí. Procesí 
dojde  do  ploužnické  restaurace  Na  Blízalce,  kde  se  uskuteční 
závěrečná masopustní merenda s hudbou a tancem a kde se zároveň 
organizátoři s dětmi i celou obcí rozloučí. Projekt s názvem „Ralsko 
v pohybu“ finančně podpořila Nadace Vodafone ČR.

   Masopustní  průvod  bude  vyvrcholením  poslední  ze  čtyř 
tvůrčích dílen, kterých se děti mohly v rámci projektu zúčastnit. 
Děti se pod vedením zkušených herců a hudebníka naučily masopustní 
říkadla  a  písničky,  které  během  průvodu  ploužnickým  obyvatelům 
předvedou. Ve spolupráci s lektorkami výtvarných aktivit pak vznikly 
masopustní masky a také plakátky, kterými děti na veselí pozvaly i 
další  místní  obyvatele.  Procesí  se  sejde  ve  14  hodin  před 
ploužnickou klubovnou, odkud se za zpěvu a přednesu říkaček přesune 
až do nedaleké restaurace Na Blízalce. Tam bude program pokračovat 
diskotékou  pro  děti  i  dospělé,  připraveno  je  i  malé  masopustní 
občerstvení. Závěr je plánován na 18 hodin. 

Projekt „Ralsko v pohybu“ měl do Ploužnice přinést nové podněty 
co se týče vzdělávání a trávení volného času dětí. Konal se vždy o 
víkendu jednou za čtrnáct dní a byl složen jak z různých her a 
soutěží, tak z kreativních dílen zaměřených na různá témata (tanec, 
výtvarné  aktivity,  hudba,  divadlo).  Vzhledem  k  hojné  účasti  ale 
hlavně  spokojenosti  dětí  lze  považovat  celý  půlrok  za  úspěšný. 
Aktivity  o.s.  Tosara  navíc  hezky  doplnily  rozvíjející  se 
volnočasovou činnost pro děti a seniory, kterou v místě pořádá samo 
město  Ralsko.  Nejen  proto  by  sdružení  Tosara  chtělo  na  projekt 
navázat, nejlépe už letos v létě, týdenním táborem.

 Občanské sdružení Tosara je neziskovou nevládní organizací, 
která sdružuje mladé lidi se zájmem o vzdělávání, práci s dětmi a 
mládeží, sociální problematiku a romskou kulturu a jejímž hlavním 
cílem  je  zlepšení  životních  a  kulturních  podmínek  sociálně 
vyloučených komunit nebo jednotlivců v ČR i zahraničí. 

Další informace o projektu „Ralsko v pohybu“ a o.s. Tosara 
najdete  na  internetových  stránkách  sdružení  www.tosara.wz.cz, 
případně na stránkách města Ralsko http://mestoralsko.cz/.

 

 


