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Dnes mám jedno překvapení – část Polepáčku pro vás napsal Lukáš Diviš a obrázky doplnil Filip Kohout –
velcí Anderseňata:
Ahoj kamaráde,
duben už je tady. Začínají rozkvétat květiny, všude začnou poletovat
motýli. Já mám pro všechny pár tipů a rad co v následujících dnech
bude:
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem se konala 1. dubna od 18 hodin. Noc byla plná
zábavy. Malovalo se, hráli jsme si, tvořila se chobotnice, skládalo se
puzzle a koukalo se na pohádku. Na tuto noc plnou pohádek přišlo 15
dětí. Děkuji tetě Radce a místostarostce paní Kučerové za tuto noc.
Lukáš Diviš
Polepáček dodává, že tématem byla pohádka Malá mořská víla, kterou
namaloval kamarád Filip K.

Soutěž o největší dýni
Je to tu zas! Soutěž o největší dýni. Tak kdo z vás vypěstuje největší dýni? Nakupte
semínka a pěstujte! Největší dýně dostane odměnu. Největší rekord drží zatím
Barča Abrahámová se skórem 400 cm z roku 2009. Tak kdo z vás překoná rekord?
Lukáš Diviš
Čarodějnice
Tak už se těšíte? A na co se to vlastně těšíte? No přece na čarodějnice! Ti, co už byli minule, tak vědí, jak
taková akce vypadá. Budete si moci namíchat koktejl, opéct buřty a ochutnat různé čarodějnické dobroty,
například: mařenčiny prsty, otrávené hrušky, lesní muchomůrky. Už se na vás moc těším.
Lukáš Diviš
Já bych si dovolil k pozvánce ještě dodat, že kromě buřta si budete moci upéct taky hada, čarodějnických
dobrot bude mnohem více … a hlavně budeme volit nejošklivější čarodějnici!  Vzhledem k věku
čarodějnic a čarodějů bych doporučil, aby se podívali do svého rodného listu, jak se vlastně jmenují a
kolik jim je roků. Čarodějnický seminář je v sobotu 30. dubna od 18 hodin, tak si nezapomeňte
natankovat plnou nádrž, aby vám koště doletělo až k polepskému rybníku.
Polepáček
Hrad a zámek Staré Hrady
Dalšími z cestovatelských cen byly vstupenky na hrad a zámek ve Starých Hradech. Tak jako každý hrad i
Staré Hrady jsou opředeny pověstmi. Ta nejtajemnější je o templářích. Říká se, že byli původními
vlastníky tvrze Stará. Z výprav do východních zemí si přivezli sochy dvanácti apoštolů v životní velikosti.
Ty zde nechali zakopat a kopáče zaživa zazdili, aby nedošlo k vyzrazení místa úkrytu. Když chtěli templáři
později poklad přemístit, skončili strašlivou smrtí, prchajíce před přízraky zemřelých. A tak podle pověsti

skončí každý, kdo by se chtěl pokladu zmocnit, neboť duše
mučedníků bdí nad pokladem doposud. Jiná verze legendy je, že se
nejednalo přímo o sochy apoštolů, ale o obrovské valouny zlata,
které při správném postavení otevírají bránu do časoprostoru.
Na Starých Hradech jsou k vidění prohlídkové okruhy s Dračí
čarodějnou
královskou
komnatou, Zámecké
pohádkové
sklepení, Hradní pohádková půda nebo Čarodějná Bestyjola. Více
informací a hlavně obrázky najdete na www.starehrady.cz.
Moc se těším, až mi Ti z Vás, kteří cestovatelskou cenu vyhráli,
napíšete, kde jste byli na výletě a co všechno jste viděli a zažili. A
taky se moc těším na fotky. Dárek v podobě turistického deníku na
samolepky z cest čeká na svého majitele 
Další tipy na výlety – Mirákulum, Dinopark Praha, ZOO Liberec, Plavecký stadion Liberec, Kino 99 Kolín,
Farma Blaník – o těch si budeme psát postupně.
teta Lenka
Literární soutěž
Správné odpovědi z minulého měsíce:
1b - Ali-baba měl 40 loupežníků.
2b - Kutilská dvojice se jmenuje Pat a Mat.
3c - Mach a Šebestová vlastnili sluchátko.
4a - Pú a kamarádi žili ve Stokorcovém lese.
5a - Téma letošní Noci s Andersenem byla Malá Mořská Víla.
Jako první odevzdaly správné odpovědi Terezka a Bára Záhorovy, Veronika Kopecká a Bára a Lucka
Nehasilovy.
Soutěžní otázky na duben:
1. Správný název dvojice je Kuba a:
a) Kuba Kukula
b) Jakub Kubila
c) Kuba Kubikula

4. Kolik zlatých vlasů měl děda Vševěda:
a) 5
b) 3
c) 7

2. Nerozlučný kamarád Káti je pejsek:
a) Škubánek
b) Mazánek
c) Hajánek

5. Psí parťák Štaflíka byl:
a) Špageta
b) Špagetka
c) Žebříček

3. S Ferdou Mravencem v knize vystupuje:
a) brouk Cvalík
b) brouk Pytlík
c) brouk Sáček
Na správné odpovědi se budu těšit do 17. května. teta Radka
Na závěr si připomeneme, co nás čeká v nejbližší době:







Každou středu od 16 hodin – taneční kroužek s Lenkou.
Lichý pátek (29. 4., 13. 5. a 27. 5.) od 16 hodin v knihovně – tvoření s Radkou.
V sobotu 30. dubna u polepského rybníku od 18 hodin Čarodějnický seminář.
Do úterý 17. května odevzdat tetě Radce v knihovně odpovědi na literární soutěž.
Nezapomenout nakoupit a zasít semínka dýní na soutěž O největší dýni ….
V neděli 29. května se můžeš těšit na oslavu dne dětí, minule jsem prozradil, že bude u rybníka,
dnes přidávám, že bude v indiánském, takže už teď si můžeš shánět kostým a těšit se 
Tak ahojky za měsíc, Polepáček, Lukáš Diviš, Filip Kohout a tety Radka s Lenkou

