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Ahoj kluci a holky,
minule jsem pátral po autorovi nebo autorce vzpomínky na rozsvěcení vánočního stromu. Nikdo se mi
neozval, což je mi moc líto, ale nedá se nic dělat. Stejně tak mi nikdo nenapsal, jakou dostal od čerta a
Mikuláše nadílku … 
Vítěze literární soutěže poznáme až za měsíc
Teta Radka vzkazuje, že vítěz literární soutěže bude vyhlášen až v příštím měsíci, protože odpovědi na
prosincové otázky můžete do knihovny nosit i v lednu.
A dál teta Radka vzkazuje, že už teď se můžete těšit na poslední den v březnu – to se totiž v rámci Noci
s Andersenem bude spát v knihovně! Podrobnosti ale pošle až za měsíc.
Taneční kroužek skončil
Teď bohužel jedna nepříznivá zpráva. Teta Lenka se rozhodla ukončit taneční kroužek, protože většina
z Vás chodí ve středu na kroužky jinam a některý jiný den v týdnu zase nemůže teta Lenka. Kroužek by se
obnovil, kdyby se našla jiná ochotná maminka …. Nevíš o nějaké šikovné mamince?
Rok na vsi
Já bych se chtěl vrátit do starých časů, do doby Vašich prababiček a pradědečků, do doby, kdy nebyla
televize, internet ani mobily a supermarkety. Do doby, kdy děti i jejich rodiče žili v souladu s přírodou,
doma chovali slepice, husy a prasata, někdy kravku, na zahrádce pěstovali kromě hrášku taky mrkev,
brambory a řepu, kdo byl bohatší, měl i políčko s obilím ... Na počasí mnohdy záviselo to, jestli bude
dostatek zásob jídla na zimu, když se neurodilo, nebo byla dlouhá a třeskutá zima, nastaly zlé časy. Proto
vznikaly nejrůznější zaříkávadla, pověry a pranostiky, až z nich často vznikly tradice a zvyky.
A tak bych Vám všem chtěl pootevřít okénko do dávné minulosti ….
Hromnice
V kalendáři najdeš Hromnice 2. února. Je to lidový název a
vznikl od slova „hrom“. Co je hrom, to jistě víš, obzvláště
v létě, když zčista jasna přijde bouřka. Kromě burácejícího
hromu doprovází bouřku taky mohutný blesk, ten je vidět
hlavně v noci. Bouřky jako přírodního úkazu se lidé vždy
velmi obávali, protože jim často přinášel ztráty na majetku blesk mohl zapálit dům nebo chlév – a někdy dokonce i na
životech. Proti zlu, které páchal blesk a hrom, lidé v tento
den zapalovali svěcené svíce s prosbami o ochranu a stavěli
je do oken. Svíčkám se říká ….. Jak? To Ti řekne křížovka na
následující straně.

Až budeš vědět, jak se svíčkám říká, napiš mi to na e-mail polepacek@obecpolepy.cz, nebo pošli SMS na
tel. 722 937 844. Musíš to stihnout do konce ledna a nezapomeň připsat svoje jméno a příjmení, ať vím,
kam mám poslat odměnu  Ti, kteří ještě neumí číst a psát, mi mohou vybarvit obrázek, nejpovedenější
otisknu v příštím čísle Polepáčka.
V létě si dám rád zmrzlinový ….
Arašíd jinak
Krmivo pro andulky
Svítidlo
Nádoba na vaření
Večer před spaním si čtu ….
Domácí zvíře
Část ženského oděvu
Myš s dlouhým ocasem

A víš co se na Hromnice, tedy 2. února dělalo na vesnici?
Hospodář měl 3x se svící v ruce obejít svůj včelí úl. To proto, aby měl zdravé včely, hojnost medu a také,
aby mu med nikdo neukradl. Hospodyně v tento den nesmí šít, protože nesmí vzít jehlu do ruky – její
hrot totiž přitahuje blesk, který by mohl uhodit do stavení.
A víš co je zajímavé? Ke svátku Hromnice se vztahuje nejvíc českých pranostik. Prý je jich kolem 40. Kolik
jich znáš Ty? Napiš mi všechny, které znáš nebo najdeš na email polepacek@obecpolepy.cz! Kdo mi jich
pošle nejvíc, ten se může těšit na odměnu 
A ještě jedna (v lednu už tradiční) pozvánka na konec:
Ledová Praha
Letos se koná již 17. ročník, důležitější je ale termín – od pátku 3. do neděle 5. února. Ledovou kartu si
zdarma můžeš vyzvednout kousek od hlavního nádraží na adrese Senovážné náměstí 977/24 v přízemí na
recepci. A k čemu je Ti ta karta dobrá? Ledová karta slouží jako „vstupenka“ na Ledovou Prahu. Když ji
předložíš u pokladny ve vybrané spolupracující instituci, získáš slevu nebo vstup zdarma.
Kartu nikde neodevzdávej, můžeš ji používat celé tři dny, po které akce probíhá.
Zadarmo se můžeš podívat do památníku na Vítkově, do muzea policie, kde si budeš moci udělat vlastní
otisky prstů jako nějaký zločinec, testy a kvízy, které prověří, jestli chodíš bezpečně do školy, uvidíš
ukázku zásahu proti nebezpečnému pachateli atd.
Se slevou na vstupném si můžeš prohlédnout Pražský hrad včetně Zlaté uličky a chrámu sv. Víta, a kousek
vedle Loretu – tam uslyšíš nádhernou zvonkohru. V nabídce je i Židovské muzeum, Poštovní muzeum
nebo skleník Fata Morgana v botanické zahradě. Můžeš navštívit Staroměstskou radnici a třeba si
prohlédnout Staroměstské náměstí z Radniční věže. Nebo můžeš zavítat do muzea voskových figur, do
Strahovského kláštera a tam si prohlédnout historické sály Strahovské knihovny. V Celetné ulici se
v Muzeu čokolády můžeš seznámit s historií a výrobou čokolády a dokonce uvidíš, jak se vyrábí pralinky a
třeba Ti dají (stejně jako mně kdysi) i ochutnat . Klukům by se mohla líbit Síň slávy českého hokeje …
Já myslím, že výběr je široký a sám jsem se několikrát do Prahy vypravil a opravdu jsem si to užil.
Podrobnosti najdeš Ty nebo Tví rodiče na www.ledovapraha.cz. A když mi dáš vědět, co zajímavého jsi
v Praze viděl, nebo jestli Ti chutnala pralinka, či co zrovna kvetlo ve skleníku, budu moc rád. Těším se.
A zase za měsíc ahoj, Polepáček

