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Ahoj kluci a holky,
školáci už si pomalu chystají aktovky, bačkůrky a pastelky do školy, ostatní si ještě užívají poslední zbytky
léta. Většina z vás během prázdnin určitě podnikla s rodiči nějaký výlet či dovolenou po Čechách nebo i
v zahraničí. Někteří ještě využili cestovací výhry z karnevalu, a to mě a hlavně tetu Lenku nesmírně těší.
Ale jen jeden Polepáček mi poslal fotky z návštěvy pohádkového okruhu ze Starých Hradů. Ten první a
jediný se jmenuje Lukášek Kubík ….. a Lukášek taky ode mne dostal Turistický deník, kam si bude moci
lepit samolepky z míst, která navštívil. Těší mne, že deník našel kamaráda a moc Lukáškovi i jeho rodičům
gratuluji .
Rozloučení s prázdninami
I v tomto roce pro nás skauti připravili Rozloučení s prázdninami. To
letošní se bude konat v neděli 4. září od 15 hodin u polepského rybníka a
připravili ho skauti z 2. přístavu vodních skautů Poutníci Kolín.
Akce je určena všem šikovným holčičkám a
klukům bez rozdílu věku. Budeš si moci
vyzkoušet lukostřelbu, lanové překážky,
skákání v pytli, střelbu ze vzduchovky, hod
míčkem na cíl, projít bludištěm anebo
vymalovat obrázek. Na závěr si všichni
společně opečeme buřtíky.
Já už se nemůžu dočkat, co Ty?
V Kolíně vzniká nový skautský oddíl benjamínků Mravenci
(malé skautky a skauti):
Hledáme děti od čtyř do šesti let, které mají rády přírodu, hry a chtějí poznat nové kamarády.
Scházíme se každou středu od 16:30 do 17:30 v klubovnách ,,Na Zámečku" (Václavská 4, Kolín IV). První
schůzka letošního školního roku se koná 7. září.
Kontakt na hlavní vedoucí: Karla Žertová, tel. 774 925 841, e-mail karla.zert@gmail.com
Taneční kroužek
Taneční kroužek bude fungovat po prázdninách, poprvé se s tetou Lenkou sejdete ve středu 7. září.
Kroužek tvoření
Kroužek tvoření je bohužel prozatím až do odvolání zrušen, protože teta Radka má momentálně
povinnosti v rodině. Jakmile se bude moci vrátit, bude kroužek obnoven. Teta Radka se už teď moc těší 
Po stopách krále Karla ...
… přesně tak se jmenuje humorné představení určené právě Tobě, které se bude hrát v rámci
Staropražského posvícení ve Vébrově restauraci. Udělej si čas a určitě přijď, bude zábava, budeš si totiž

moci vyzkoušet společně s císařem a králem Karlem IV. jak se stavěl Karlův most, nebo Hladová zeď a
dozvíš se určitě i mnoho zajímavého z jeho života … a možná, že i Ty sám se staneš na chvíli králem
Karlem IV. 
Představení začíná v 15 hodin.

Skákací hrad, střelnice a
kolotoče, malování na obličej,
dílničky ….
Pokud Tě divadlo nezajímá,
nemusíš
být,
kamaráde,
zklamaný, těšit se můžeš na
tradiční zábavu jako je skákací
hrad, střelnice nebo kolotoče,
malování na obličej nebo si
budeš moci sám vyzkoušet
namalovat kamínek jako těžítko
nebo jako dárek pro někoho
blízkého. A na zub budou
připraveny
koláčky
nebo
preclíky a další dobrůtky 
Než to skutečné posvícení
začne, můžeš si čekání zkrátit
tím, že si vlastnoručně nazdobíš
perníkové
srdíčko,
nebo
vyluštíš záhadné nápisy pod
ním ….

Na závěr si připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:
 Do konce prázdnin odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž.
 V neděli 4. září v 15 hodin přijď k polepskému rybníku. Proč? Protože se tam koná tradiční
Rozloučení s prázdninami, které opět připravili kolínští skauti, takže se máš na co těšit 
 Ve středu 7. září od 16 hodin začíná taneční kroužek s tetou Lenkou. Neváhej a přijď si
zatancovat! Kdy začne kroužek tvoření s tetou Radkou, se dozvíš později.
 Kdo nechce tancovat, má rád přírodu, chce poznat nové kamarády a je mu mezi 4 a 6 lety, může
se stát Mravencem, totiž skautem v oddíle Mravenců. Chce to jen přijít ve středu 7. září mezi
16:30 a 17:30 Na Zámeček. Pokud se chtějí rodiče zeptat na podrobnosti, ať zavolají Káje Žertové.
 V sobotu 17. září vezmi mamku a taťku za ruku a přijďte všichni na
Staropražské posvícení do Vébrovy restaurace. Posvícení začíná už
v 11 hodin, stavět Karlův most i Hladovou zeď budeš moci
pomáhat od 15 hodin.
 Nezapomeň pravidelně zalévat dýni, aby narostla co největší a
mohla se zúčastnit soutěže O největší dýni …. Kupované letos do
soutěže neberou …
Těším se, že se na nějaké akci potkáme, Polepáček

