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Ahoj kamarádi, školáci a studentíci!
Tak konečně přišly vytoužené 2 měsíce
prázdnin! Čas sluníčka, koupání,
lenošení, táborů a výletů…
Výletů vlastně ne, Vy na výlety nejezdíte,
jinak byste mi přece dali tip, kam vyrazit,
kde jsem ještě nebyl a kde to neznám!
Anebo jezdíte všichni jen do zahraničí
k moři?
No, to nevadí.
Fotit se dá
všude. Třeba
doma nebo na
zahradě. Tedy,
abyste
tomu
rozuměli,
já
jsem příšerně zvědavý a moc bych chtěl vědět, kam všude
vyrážíte na ty prázdniny. A tak jsem Vás chtěl poprosit,
jestli byste mi mohli poslat nějaké pěkné fotografie (nebo
pohlednice) z Vašich cest i necest, jak a s kým trávíte
prázdniny doma. Fotky můžete posílat průběžně, třeba hned,
jak je nafotíte, nezapomeňte se podepsat. Kontakty jsou
stále
stejné:
schránka
na
obecním
úřadě,
oupolepy@volny.cz nebo irena.liska@seznam.cz.
A protože já mám také prázdniny, sejdeme se společně na
stránkách Polepáčka až v září. Do té doby nezapomeňte
pořádně zalévat své dýně, už určitě pěkně kvetou, někdo má
možná už malé plůdky - tak je pořádně vykrmujte, protože
největší tlouštíci (myslím dýně, ne Vás) dostanou
slibovanou odměnu.
Ahoj v září nad Vašimi fotkami - Polepáček

P.S.1: Na zámku Mnichovo Hradiště jsem minulý rok potkal na zámku princeznu!
Jestli ji chcete vidět taky, máte možnost každou neděli o prázdninách buď od 10,15
hod. nebo od 10,45 hod., doba prohlídky je přibližně 30 minut a stojí 40,- Kč. Kdo
pojede na zámek v neděli 22. července 2007, může být účastníkem Svatoannenské a
Svatojakubské pouti s tradičním jarmarkem a kramářskými písničkami
(www.mnichovo-hradiste.cz).
P.S.2: Kdo chce vidět
dinosaury
a
jejich
příbuzné, musí si zajet do
Plzně, kde se nachází
jeden ze dvou Dinoparků
(ten druhý je ve Vyškově a
další je pak ještě na
Slovensku v Bratislavě).
V životní velikosti tu
najdete kolem 20 zvířat.
Dinopark je hned vedle
zoologické a botanické
zahrady. Ty mohu také
vřele doporučit. Vstupné
do samotného Dinoparku
pro děti do 15 let je 50,Kč (pro dospělé 80,- Kč), pokud si prohlédnete i medvědy v ZOO, jak se krmí
vánočkou nebo závinem, zaplatíte 80,- Kč (rodiče 130,- Kč). Do Plzně můžete jet třeba
vláčkem. (www.dinopark.cz, www.zooplzen.cz)
P.S.3: Pořád čekám nějaké literární dílko na vybraná slova. Já vím, měli jste teď hodně

práce ve škole, abyste měli pěkné vysvědčení. Takže, kdo bude mít chuť si o
prázdninách trošku pohrát a venku bude pršet, může tvořit z těchto vybraných slov:
cihla, hrnec, kalendář, klaun, pampeliška, panenka, rifle, sardinky, šťáva,
telefon, trabant, vajíčko, velbloud, vidle, značka. A doufám, že se pochlubíte také
ostatním.
P.S.4: Starší školáci a studentíci nabo maminky či tatínkové malých dětí, hledám mezi
Vámi kamaráda, který by mi radil, co a o čem psát v Polepáčku, jaké akce a soutěže
by Vás bavily, kam byste chtěli jet na výlet, co se Vám líbí a nelíbí. Vzkaz můžete
nachat i na Polepské návsi na webových stránkách Polep (www.obecpolepy.cz).
Anebo si mezi sebou vytvořte redakční radu a Polepáčka (nebo jak si svůj časopis
nazvete, nechám na Vás) můžete psát sami, s vydáváním Vám pomůžeme. Kontakty
jsou stále stejné.
P.S.5: Teď už opravdu pěkné prázdniny.
Váš Polepáček

