
Vánoce v srpnu anebo rozloučení s prázdninami 
pro děti - 27.8.2016

Po létě, které zase ufrnklo jako voda, jsme se v Litochovicích již po 
šesté v řadě sešli k netradiční oslavě nazvané Vánoce v srpnu, jakožto 
rozloučení s létem a prázdninami, jakožto oslavou pro naše nejmenší. 
Nápad celé akce se zrodil před šesti lety v hlavách rodiny pana 
Jakubíčka, který od prvního ročníku chystá ve spolupráci s místními 
dobrovolníky za finance, které vložili dobrovolníci a spoluorganizátoři, na 
konci prázdnin vše, co k vánocům patří. Ze sbírek mezi příznivci se vždy 
navaří bramborový salát, řízečky, posbírají se drobné i větší dárky, 
hračky a předměty pro děti pod stromeček, zajistí se občerstvení, hudba 
i fotografové, zcela přirozeně každý človíček, který chce pro své děti 
něco udělat, přesně ví, kdy a co má dělat. Již podruhé v řadě  přispívá 
finančně i materiálně i Obec Prackovice, nicméně litochovická akce již 
po šesté všem zcela jasně ukázala, jak má správňácká komunita v obci 
fungovat - rodiče, babičky, dědové i přátelé se prostě rozhodnou něco 
zorganizovat pro své ratolesti i pro svou vlastní zábavu a nemusí k tomu 
zastávat žádné funkce, nemusí být členy žádných souborů, nepotřebují 
k tomu kdovíjaké prostředky, aby se dobře pobavili - vymýšlíme to sami 
a pro sebe, dobře se u toho bavíme a máme radost, že sejdeme se 
svými sousedy ve zcela netradičních situacích - třeba na sánkovačce v 
parném létě. Jako vždy se o proudy pěny postarali naši spolehliví a 
chrabří dobrovolní hasiči a především Slávek Dbalý, jehož pěnové 
radovánky mají kouzlo upřímné dětské radosti a nadšení. Však 
nezapomně l ani vykoulet v pěně naše dámské osazenstvo 
zastupitelstva obce. V ten den jsme ale všichni byli přítomni jako mámy 
a tátové, se zalíbením jsme hleděli na to, jak děcka baští řízečky a salát, 
jak srkají limonádu a jak nám mizí a zase se vynořují v haldách chladivé 
pěny, která byla v tomto horkém sobotním odpoledni naprostým 
balzámem. Náš bodrý Santa-Petr už svým majestátem budil důvěru a 
zalíbení dětí, a když dětem přidal kromě svého CHOCHOCHO i krásné 
dárečky, které si losovaly z modrého prádelního koše, byl jejich. Tímto 
moc děkujeme z celého srdce všem, kteří přispěli k úspěšnému konání 
této akce - jak pomocí, nápady, ale i svou přítomností, milou myšlenkou 
a úsměvem, příjemným hovorem se sousedy. Letošní šestý ročník se 
prvně konal na dětském hřišti u kulturáku v Litochovicích a nově 
poopravená silnice poskytovala dostatečný sešup pro naše řádění “na 
sjezdovce”. No posuďte sami z několika fotografií:













Více fotografií na Facebooku obce…


