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Ahoj kamaráde,
konečně pořádná zima, viď? Až postavíš sněhuláka, pošli mi fotku. Já pro Tebe momentálně píšu spoustu
pozvánek na nejrůznější akce, tentokrát některé i mimo Polepy. A je jich tolik, že mi snad nezbude místo
ani na obrázky. Nejdřív ale výherci osmisměrky z minulého čísla ….
Stejně jako v listopadu i v prosinci přišlo hodně správných odpovědí. Nejrychlejšími luštiteli byli Kristýnka
Dvořáková, Ondřej Štěrba a Terezka Fantová a dále přišly správné odpovědi od Báry Abrahámové, Elišky
Šedinové, Lucky a Báry Nehasilových, Adélky a Jakuba Stejskalových. A protože tajenka byla vánoční
(Krájení jablíček), byly v odměnách sušené hrušky, křížaly nebo drobné sladkosti.
A teď už ty slibované pozvánky na nejrůznější akce:
Kroužky pro děti
Po vánočních prázdninách se už zase rozeběhly kroužky pro děti. Taneční kroužek pro děti funguje
každou středu od 16 hodin ve spolkové místnosti na obecním úřadu pod vedením Lenky Záhorové.
Kroužek tvoření s tetou Radkou je každý sudý pátek v polepské knihovně od 16 hodin. Aktuálně se tvoří
už na přivítání jara a na Velikonoce. Oba kroužky jsou zdarma. Neseď doma za pecí a přijď se pobavit
mezi ostatní děti!
Ledová Praha
Letos se koná již 16. ročník Ledové Prahy. Co to je? Možnost navštívit většinu muzeí a památek zdarma
nebo se zlevněným vstupným. Akce je určena i rodinám. Tak třeba se můžeš s rodiči vydat do Zlaté uličky,
do katedrály sv. Víta, nebo si můžeš prohlédnout Prahu z věže Staroměstské radnice. Můžeš se vydat i
například do Klementina a prohlédnout si tam Astronomickou věž, nebojsové se zase mohou podívat do
Muzea pražských pověstí a strašidel. Spousta dalších míst, která takto můžeš navštívit, je uvedena na
webových stránkách: http://www.ledovapraha.pionyr.cz/. Vyzkoušet můžeš i geocachingovuo hru .
A zapomněl jsem na to nejdůležitější. Kdy? O pololetních prázdninách, tedy od pátku 29. ledna do neděle
31. ledna. Já bych se rád letos podíval do skleníku Fata morgána v botanické zahradě. A kam Ty?
Příměstský tábor pro děti – Prázdniny v muzeu
Jestli chceš něco zajímavého zažít a poznat nové kamarády, neváhej a přihlas se (asi bude lepší poprosit
maminku nebo tatínka) na příměstský tábor, který pořádá kolínské muzeum s tímto programem:
středa 10. února - Divadelní den plný zábavy
čtvrtek 11. února - My se knih nebojíme
pátek 12. února - Výtvarné skopičiny
Program začíná v 9 hodin a končí v 15 hodin, cena za den je 300,- Kč (na všechny 3 dny 800,- Kč) a
zahrnuje oběd, pitný režim a materiál na tvoření. Program je vhodný pro ty, kdo chodí do 2. až 5. třídy.
Máš – li zájem, neváhej s přihlašováním, protože kapacita je jen 20 míst. Přihlašovat se můžeš u paní
Boháčkové – tel. 702 007 638 (nebo e-mail bohackova@muzeumkolin.cz). Další zajímavosti a informace
najdeš také na www.muzeumdetem.cz.

Lyžovačka
Máš rád zimu, sníh, hory, lyže a vše, co k tomu patří? Pak tohle je pozvánka právě pro Tebe. Hned po
vysvědčení, v sobotu 30. ledna se můžeš s někým z rodiny vydat autobusem na jednodenní lyžovačku do
Pasek nad Jizerou. Odjíždí se z Polep, další podrobnosti jsou uvedeny v Polepských listech, tak popros
rodiče a vydejte se společně za sportem.
Karneval
Už minule jsem psal, že v neděli 21. února chystá teta Lenka karneval. Možná, že už máš připravenou
masku, to je dobře. A kdo to doteď nestihl, má ještě skoro měsíc čas. Ale určitě neváhejte. Letos si
budete moci zazpívat a zasoutěžit při kytaře s opravdivou zpěvačkou, vystoupí i kamarádi z tanečního
kroužku, a hlavně je připravena spousta krásných cen. Já už se moc těším 
Nový rok - nová soutěž!
A je to tady – 5 otázek, 5 nejrychlejších soutěžících s doručením do knihovny získá odměnu. Jaké otázky
jsem připravila pro 1. kolo?
1. Jak se správně jmenuje jelen hajného Robátka v pohádce Václava Čtvrtka:
a. Větrník
b. Slunečník
c. Měsíčník
2. V mechové chaloupce žil Vochomůrka a:
a. Nosálek
b. Křemílek
c. Mazánek
3. V pohádce O perníkové chaloupce vystupuje dvojice:
a. Honzíček a Jiřinka
b. Jeníček a Madlenka
c. Jeníček a Mařenka
4. Na lesním paloučku tancovala víla:
a. Natálka
b. Rozárka
c. Amálka
5. Kolik vlasů má Rákosníček:
a. 3
b. 7
c. 5
Tak, a teď už stačí jenom vzít tužku a papír, napsat správné odpovědi (nebo popros maminku a tatínka ať
Ti s tím pomohou) a nezapomeň na papír připsat svoje jméno a příjmení a přinést mi ho ve středu do
knihovny, kde už budu netrpělivě čekat. Poslední termín odevzdání odpovědí je ve středu 17. února.
Prvních pět soutěžících se správnými odpověďmi dostane malou odměnu a budou uvedeni v příštím
Polepáčku spolu s dalšími pěti soutěžními otázkami.
Už se moc těším na odpovědi, teta Radka
Uf, to ale bylo tentokrát informací. Tak to pro jistotu zopakujeme:
Každou středu od 16 hodin – taneční kroužek s Lenkou
Sudý pátek od 16 hodin – jarní a velikonoční tvoření s Radkou
29.-31.1. – Ledová Praha
Sobota 30. ledna – lyžovačka v Pasekách nad Jizerou
10.-12.2. – prázdniny v kolínském muzeu
Do 17. února odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na novou soutěž
Neděle 21. února – karneval s tombolou
Tak zase za měsíc, ahóóój, Polepáček
PS. A nezapomeň sypat ptáčkům a poslat fotku sněhuláka … 

