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Ahoj kluci a holky,
minule jsem asi byl moc rychlý, protože můj
dvorní přispěvatel článků a obrázků Filip
Kohout pro mne nachystal nádherný obrázek
ošklivé čarodějnice a já už jsem ho jako
vzpomínku na čarodějnice nestihl otisknout
v minulém čísle Polepáčka. Věřím ale, že si Filip
a jeho další kamarádi o čarodějné noci
namíchali lektvar, který je udělal mladšími a
krásnějšími než je tahle babizna .
Filipe, moc Ti děkuji za krásný obrázek, jsi
šikula!

Těšil jsem se taky, že mi někdo z dětí napíše anebo namaluje, jak se mu líbil dětský den. Já byl letos
nemocný - přepadla mne nějaká rýma a bolely mne všechny kosti, byl jsem z toho celý rozlámaný, takže
jsem si to nemohl užít s Vámi a to mne moc mrzí. Jaké to bylo? Poví mi někdo?
Výpůjční doba v knihovně o prázdninách
Ještě jsem si vzpomněl, …. asi už všichni plánujete, kam pojedete na prázdniny. Tak kdybyste s sebou
chtěli něco pěkného na čtení, teta Radka Vám vzkazuje, že máte možnost si v knihovně knížku vypůjčit ve
středu 21. a 28. června. O prázdninách bude knihovna otevřena jen jednou za 14 dní. Půjčit knížku si
během prázdnin můžeš ve středu 12. a 26. července a 9. a 23. srpna vždy od 16 do 18 hodin. Od středy 6.
září zase každý týden ve stejnou dobu.
Soutěž o největší dýni
Pravidla jsou stejná jako vloni a roky před tím. Měření proběhne v říjnu a vyhraje ten, kdo vypěstuje na
zahrádce největší dýni. To znamená dýni, která bude mít největší obvod na výšku a největší obvod na
šířku. Už roky drží rekord Abrahámovi se součtem obvodů přesně 4 metry. Překonáme rekord?
Rok na vsi pokračuje - dnes trochu tajemně svatojánskou nocí
Od letního slunovratu, který nastává 21. června (máme nejdelší den a nejkratší noc), síla slunce pomalu
slábne. A z toho pramení původně pohanská oslava, kdy se lidé snažili slunci jeho sílu a moc dodávat.
Nejvíce byl rozšířen zvyk zapalovat ohně, protože se věřilo, že teplo a světlo ohně pomohou doplnit sílu
slunci. Lidé také věřili, že oheň má očistnou sílu, proto ho přeskakovali. Kolem ohňů se tančilo, veselilo a
hrály se různé hry.

Svatojánská noc z 23. na 24. června byla spojena také s mnoha magickými obřady a tajemstvími. Naši
předkové věřili, že v temné noci ožívají temné síly, které mají za úkol střežit poklady země. Mezi ně patřili
čerti, čarodějnice a také bludičky a divoženky.
Bludičky a bludný kořen, který rostl v lese, se stal nástrahou pro
ty, kteří chtěli tuto noc najít poklad. Překročení bludného kořene
způsobilo, že zabloudil. Bludičky (světýlka) ho nalákaly do bažin.
Hodný a poctivý člověk se jich prý ale obávat nemusel, tomu
dokonce bludičky poklad pomohly najít.
Najít poklad ale nebyl žádný lehký úkol. Nejdříve musel člověk
najít kvetoucí kapradí, které rozkvétalo přesně o půlnoci. Zlatý
květ kapradí měl chytit do bílých šatů, když zrovna opadával. Toto
kapradí samozřejmě střežily zlé síly. Pokud se někomu podařilo
květ získat, byl obdařen magickými schopnostmi. Mohl být
neviditelný, rozuměl řeči zvířat i stromů a rostlin a bylo téměř
jisté, že poklad najde. Poklad byl nejčastěji ukrytý ve skále nebo
hluboko v zemi. Květ kapradiny pomáhal zem i skálu otevřít.
Z objeveného pokladu si člověk mohl vzít jen tolik, kolik unesl,
jinak by ho zlé síly krutě potrestaly.
Jak asi ty bludičky mohly vypadat? Nakreslíš mi ji?

A kdyby Ti to náhodou
nešlo, mám pro Tebe jiný
úkol. Albert jede na
prázdniny a neví, co
všechno si má s sebou
zabalit do batohu. Poradíš
mu, které věci si rozhodně
brát nemá? Ty, které se
mu budou hodit, si můžeš
třeba vybarvit 

A zase ahoj, potkáme se
asi až v září, to už bude po
prázdninách… Mezi tím se
můžeš těšit na kolotoče a
houpačky, které ani letos
nebudou
chybět
na
polepském posvícení. Kdy?
V sobotu 16. září na
zahradě
Vébrovy
restaurace.
Polepáček

