
 
 
 
 
 
 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD – 25. 10. 2022 

Ze tmy vystupují strašidelné postavy, 

co chvíli se kolem mihne mrtvá nevěsta celá 

od krve, napřáhne se k nám ruka kostlivce 

nebo se díváme do obličeje rozzuřeného 

klauna. Mezitím se slétají čarodějnice a 

všude se koulí oranžové dýně. Ha, konečně 

zachránce – rytíř a hned za ním Batman, 

přišli jako na zavolanou….  

Ne, tohle opravdu není úryvek 

z Hitchcockova hororu, ale čirá skutečnost 

z mirovického náměstí!!! Naštěstí s prvním 

soumrakem nás nestvůry nesežerou, ale 

zažehnou ve svých drápech krásné lampiony 

a světýlka a vše je rázem jasné. 

 

Jedná se o kostýmy dětí, které 

dorazily v úterý 25. 10. 2022 v podvečer 

na lampionový průvod. 

My, členové žákovského 

parlamentu, máme v tuhle chvíli plné ruce 

práce. Už odpoledne se scházíme na 

náměstí, kde za pomoci obce Mirovice a 

mirovických hasičů můžeme ozdobit již 

postavené stoly do stylu Halloweenu - 

světýlka, dýně, pavučiny, balonky. 

Vyzdobit se musí i stan s ozvučením. Tuto 

stránku naší akce si vzal na starosti pan 

Ladislav Košťál. Všude kolem se line vůně 

klobás a buřtíků z občerstvení Ráj uzenin. 



 

O několik desítek minut později jsme připraveni – pro děti je připravena 

spousta dárečků nejen od Spolku rodičů, ale i od společnosti SIKO. Všem ještě 

jednou moc děkujeme. 

V půl šesté začíná akce skvěle 

předneseným projevem Emy 

Syrovátkové a Kateřiny Malíkové ze 

 3. třídy – děvčata, klobouk dolů. Bez 

špetky trémy, rozené moderátorky. 

Každé dítko dostává oproti 

razítku na ruku barevný halloweenský 

přívěšek, za masku či lampion žlutou 

kačenku a pak hurrrááá - průvod může 

začít. Dav se zdá být nekonečný – čelo 

průvodu je už u řeky a u školky jde 

ještě konec zástupu... Famózní.  

  Účast byla opravdu hojná. Moc 

děkujeme vám všem, žáčci i rodiče, že 

jste přišli a podpořili tak naši snahu a 

píli. S o to větší láskou a nadšením se 

vrhneme do přípravy dalších akcí pro 

nás všechny. 

Žákovský parlament a Iveta Trefná 


