Rodičovský ples
V sobotu 20. února 2016 PRADUB z.s. navázal na činnost Unie rodičů a pořádal již XIII.
Rodičovský ples. Velký sál dubické sokolovny byl tentokrát proměněn na svět integrovaného
záchranného systému. O tematickou výzdobu se postarali žáci naší školy v rámci výtvarné
výchovy a pracovních činností. Vytvořili obrazy automobilů typických pro hasiče, policii
a záchranáře.

Ples zahájili slavnostní polonézou žáci 8. a 9. třídy. Další předtančení se neslo v rytmu
velmi svižném. Bývalí žáci naší školy si připravili jump. K dobré náladě velkou měrou
přispěla i hudební skupina NOA, která celý večer hrála k tanci i poslechu.

Tak jako loni i letos svým tanečním uměním obohatili náš ples kamarádi z Bohuslavic.
Taneční amatéři předvedli náročnou choreografii jednoho z nejkrásnějších tanců – waltze.

Pravidelní návštěvníci plesu vědí, že na ně čeká tematická křížovka. Odevzdané, správně
vyluštěné tajenky jsou slosovány a jeden luštitel odměněn.

Letos opět nechybělo noční překvapení v podobě taneční kreace. Partu místních recesistů
HROBESO, tentokrát nahradili mladší návštěvníci plesu. Vystoupení se neslo v duchu
výzdoby a tématu celého plesu IZS.
Krátce po půlnoci proběhlo tolik očekávané losování tomboly. Díky všem sponzorům
byla tombola i letos bohatá.

Dětský maškarní karneval v Dubicku
V neděli 21. února 2016 se uskutečnil maškarní karneval, který pro všechny děti, jejich
rodiče a prarodiče uspořádal PRADUB z.s.ve spolupráci s SDH a Základní a mateřskou
školou v Dubicku.
Karnevalové předtančení zahájili žáci 8. a 9. třídy slavnostní polonézou, následovalo
vystoupení děvčat zájmového kroužku aerobiku DDM Magnet Mohelnice.

Před tradičním průvodem masek nám členky SDH Dubicko předvedly ukázku práce
zásahové jednotky. Poté již následovala promenáda masek. Každý účastník dostal odměnu –
nafukovací balonek.

Zábavné odpoledne bylo plné tance, dovádění a soutěží, do kterých se kromě dětí zapojili
i přítomní rodiče. Karnevalový program tradičně vyvrcholil bohatou tombolou.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou nebo věcnými
dary a také všem pořadatelům. Výtěžek z maškarního karnevalu bude využit ve prospěch dětí
ZŠ a MŠ Dubicko.
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