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Ahoj kamarádi!
Nedávno jsme společně oslavili den dětí na
Cestě Smolíčka pacholíčka. Na krátké trase
jste se mohli setkat se sedmi jezinkami, které
pro vás měly připravené nejrůznější úkoly.
V cíli pak na všechny Smolíčky čekal jelen a
zasloužená odměna:
Paní Jezinko, moc Vám děkuji za mamuta
Mambu, který spí každý den u mě v postýlce.
S pozdravem Gabča Czanková.
Milé Jezinky! Mockrát Vám děkuji za plyšového pejska, dala jsem mu jméno Myšulka.
Všechny úkoly byly lehké, až na házení šiškou do plata od vajíček. Nejzábavnější však
bylo hledání dušiček pod hrnkem. Eliška
Výlet na Český Šternberk
Den dětí si užili především ti nejmenší a aby to nebylo vám starším líto, rozhodla se
kulturní komise připravit pro vás k ukončení školního roku výlet vlakem na Český
Šternberk. Prohlédneme si hrad, možná na nádvoří uvidíme sokolníky s výkladem, pak se
vydáme pěšky do Ledečka podle řeky Sázavy a pokusíme se najít poklad …. Cesta je
dlouhá asi 7 km a vede většinou lesem.
Na výlet se pojede v sobotu 26. června. Sraz je ráno v 8 hodin na autobusové zastávce u
pomníku, odkud půjdeme pěšky na vlak na Hluboký Důl. S sebou si vezměte pohodlné
boty, svačinu, pití, pláštěnku, kapesné, pokud bude počasí přát a budete-li se chtít
vykoupat, tak si přibalte i plavky a ručník.
Návrat je plánován kolem 16 hodin,
vystoupíme zase na Hlubokém Dole a do
Polep dojdeme pěšky.
Děti mladší 6 let mohou jet pouze
s dospělým doprovodem, školáci mohou jet
sami. Jízdné a vstupné do hradu bude všem
dětem hrazeno z obecního rozpočtu, dospělí
si platí tyto částky sami.
Přihlášky přijímá do středy 23. června paní Mačková - tel. 604 987 341, nebo paní
Syřínková - tel. 728 445 856, nebo paní Kučerová - e-mail irena.liska@seznam.cz.
Pro šikulky tady máme jednu detektivní soutěž, k jejímu úspěšnému zdolání budete
potřebovat jen nějakou chytrou knížku o Českém Šternberku nebo můžete hledat na
internetu (www.hradceskysternberk.cz). Odpovědi posílejte SMS na tel. 723 514 533 nebo

na e-mail irena.liska@seznam.cz do pátku 25. června 2010. Výherce získá
„českošterberskou“ kšiltovku, v případě více správných odpovědí budeme losovat přímo na
nádvoří hradu .
Soutěžní otázky:
1) Ve kterém roce byl hrad Český Šternberk založen?
2) Zajímavé je, že dnes bydlí na hradě potomci zakladatele hradu. Jak se tento
zakladatel jmenoval?
3) Co je na erbu Sternbergů? (Kdo se učí německy, má vyhráno.)
4) Kolik místností si na hradě prohlédneme?
5) Pod hradem teče řeka. Jak se jmenuje?
Do soutěže držím všem šikulům palce a těším se na spoustu odpovědí. A nakonec ještě
pověst o pokladu z Českého Šternberku:
Pověst o hradu Český Šternberk
Již od věku třináctého ční nad řekou Sázavou hrad Český
Šternberk. Vypravuje se zde o pokladech i o čertech. Nedaleko
hradu stojí vysoká skála, obklopená temným lesem. Pověst
praví, že ve skále byla kdysi puklina, která vedla až do nitra
skály. Tu také objevil jeden z pánů a ukryl zde rodový poklad.
Bylo parné léto a místní sedlák se procházel zrovna po lese,
když se přihnala bouřka. Sedlák nevěděl, kde se má skrýt, až
stanul před skálou a objevil puklinu. Ukryl se tedy v ní a čekal,
až déšť přejde. Avšak pršelo dlouho a sedlák, znaven horkem,
usnul.
Tu však letěl kolem čert, a jak známo pekelníci nemají rádi vodu. Ukryl se proto také do
skály. A když spatřil sedláka, zaradoval se. „Další hříšná duše, určitě chtěl uloupit panský
poklad“, říkal si, vzal sedláka a odletěl s ním do pekla. Ozvala se při tom taková rána, až se
skála zavřela. Ohlušující rachot byl slyšet až do vsi.
Zatím se na statku selka o svého muže strachovala. Když se dlouho nevracel, poslala
jednoho pacholka, aby se šel po něm podívat. Mezitím bouřka přestala a mladík stále
hledal svého pána. Už se blížil podvečer, když došel až před skálu. Připadala mu nějak
podivná, obešel ji a tu mu svitlo, že ve skalisku bývala štěrbina a ta tu teď není. Mládenec
se tomu převelice podivil a pojednou spatřil před sebou kus látky. Jaké bylo jeho
překvapení, když zjistil, že je to látka ze sedlákovy vesty. A ještě něco podivného viděl, ve
skále byla otištěna podkova. Tu zde zanechal čert, kopyto se mu do skály otisklo, když
sedláka odnášel.
Sedláka již nikdy nikdo neviděl. Říká se, že v místě, kde sedlák tenkrát za bouřky usnul, se
skála na Velký pátek otvírá a sypou se z ní dukáty přímo do řeky.
Krásné prázdniny a v září zase ahoj. Těší se
Polepáček
P.S.1: Do soutěže Budko, kdo v tobě přebývá bohužel nepřišla žádná odpověď, takže
všechny ceny zůstávají u mne schované v trezoru na nějakou příští velkou soutěž.
P.S.2: Na začátku prázdin dostanete do svých schránek mimořádné letní číslo
s prázdninovou soutěží o ceny. Těšte se!
P.S.3: Nezapomeňte zalévat svoje dýně, ať trumfnete loňský rekord!

