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Ročník V

Ahoj kluci a holky,
část prázdnin je ještě sice před námi, ale já už bych Vás všechny chtěl pozvat na akce, které se budou
konat hned od začátku září.
Ze všeho nejdřív bych chtěl přece jen poblahopřát vítězům naší soutěže, která probíhala v prvním
pololetí a kde jsme hledali pohádkovou postavu. Kdo ode mne tedy dostal cenu? Po celou dobu soutěže
se jednotlivých kol účastnily dvě prima holky – Barča Tichá a Adélka Mikuličová, obě také správně ještě
před závěrečným kolem odpověděly na otázku, kdo že je ta hledaná pohádková postava. Nebudu Vás
déle napínat, byl to vodník. Obě soutěžící dostaly poukázky v hodnotě 300,- Kč na nákup do OC Futura,
aby si mohly vybrat dárek podle svých představ.
Jak jsem slíbil, tak činím a zveřejňuji i řešení hádanek v jednotlivých měsících:
Leden - orobinec
Únor - rybník
Březen – hrníček
Květen - vrba
Červen - pentličky

Duben - fajfka

A teď si pojďme říci, co nás čeká v září:
Rozloučení s prázdninami
Mrzí Tě, že prázdniny už skončily? Tak si je
pojď s námi prodloužit! Přijď v sobotu 5. září
ve 14:00 k rybníku. Skauti a skautky tam pro
Tebe připravili zábavný program plný
soutěží a úkolů pro chytré hlavičky a šikovné
ručičky. Program je vhodný pro děti od 6 do
11 let. A vezmi s sebou klidně i mámu a
tátu, máme pro ně připravený doprovodný
program.
Těšíme se na Tebe, skauti a skautky z 1.
střediska Kolín
A já jen ještě doplním, že pro všechny malé účastníky je připraven buřtík na opékání a limonáda zdarma.

Taneční kroužek
Dosavadní členové trénují vystoupení na polepské posvícení, o kterém se dozvíš v dalším z článků. Nové
členy bude kroužek přijímat hned po posvícení, tedy od 16. září. Děti malé i velké se scházejí pravidelně
každou středu od 16 hodin a kromě toho, že se učí různé taneční styly, užijí si také velkou legraci a jejich

vystoupení už mohly obdivovat třeba maminky, babičky a tetičky při oslavě Dne matek. Kroužek vede
Lenka Záhorová a potřebovat budeš jen sportovní oblečení, boty na přezutí a vodu na pití.

Čauky moji tvořílci,
protože se už v pátek 11. září připravujeme na polepské posvícení, bude se tvořeníčko konat až v pátek
25. září. Podrobnosti přinese zářijové číslo Polepáčka. Těším se na vás
Radka

Polepské posvícení v duchu Moravy
Že to je jen pro velké? Kdepak! Pamatuješ, jak si
Robin před prázdninami přál střílení z luku? Tak si
představ, že zrovna na posvícení se mu asi jeho přání
vyplní. A nejen to, je připravena rodinná soutěž, kde
si mimo jiné budeš moci společně s dospělým
doprovodem vyzkoušet, co všechno o Moravě víš,
jestli umíš dobře zavazovat tkaničky u bot nebo jak se
psalo cyrilicí. Mimo jiné pro Tebe budou připraveny i
nejrůznější dílny a zajímavá promítání. Když většinu z
toho se svým dospělým doprovodem zvládneš,
můžete se všichni těšit na odměny v podobě nějakých
moravských dobrot.
Nechceš soutěžit? Nevadí! Můžeš si přijít zaskákat na
velkém skákacím hradě nebo se svézt na kolotoči a
pak si pro radost vystřelit růži z papíru. Tak vezmi
mamku a taťku za ruku a přijďte. Třeba na oběd!
Můžeš ochutnat valašskou kyselicu nebo švestkové
knedlíky či halušky. A taky štramberské uši a
samozřejmě frgály.
A kdy že to Polepské posvícení v duchu Moravy bude?
V sobotu 12. září od 11 hodin ve Vébrově restauraci.

Nakonec si ještě připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:
 V sobotu 5. září od 14 hodin se společně s kolínskými skauty budeme loučit s prázdninami. Sraz je u
rybníka.
 Počínaje měsícem září na Tebe čeká každou středu od 16 hodin ve spolkové místnosti Lenka
s tanečním kroužkem. Nemusíš hned tancovat, můžeš se přijít jen podívat.
 V sobotu 12. září už od 11 hodin se ve Vébrově restauraci koná moravské posvícení se spoustou
atrakcí, soutěží a dílen, tak určitě přijď.
 V pátek 25. září se na Tebe těší Radka se
svým tvořením, už se pomalu budeme
chystat na adventní trhy.
 Nezapomeň pořádně zalévat dýni, aby se ta
Tvoje umístila co nejlépe v soutěži „O
největší dýni“, která bude probíhat v říjnu,
konkrétní datum upřesníme.
 No a pak zase za Tebou přijdu já, to ale bude
až v druhé polovině září …
Tvůj Polepáček

