PŘÍPADOVSKÉ LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
Poslední srpnový den úderem 13. hodiny odstartovala zejména našimi nejmenšími netrpělivě očekávaná akce
v režii ochotnického spolku TŘEBIVADLO a za finanční podpory OÚ Třebichovice a Pohostinství Případov, která
dala poslední sbohem letošním letním prázdninám.
Akci jsme nazvali Případovským loučením s prázdninami a ti z vás, kteří se jí zúčastnili, nešetřili chválou. Pro děti
to byly dva dny nezměrné radosti a zážitků, které jim zpříjemnily nástup do školy a mnohé z nich mohly paní
učitelce hned první den vyprávět, že jejich největším prázdninovým zážitkem bylo setkání s Bílou paní na hradě
Okoři…
Zejména pro ty z vás, kteří nemáte možnost nahlédnout na internet, kde jsou stovky obrázků, nabízíme malou
fotografickou připomínku oněch dvou posledních dnů letošních prázdnin…

Tři, dva, jedna: S T A R T a začínáme soutěžit…
Kdo získal nejvíc bodů,
postavil se na špalek a dostal diplom s cenou.
Kategorie a špalky byly tři.

Dosoutěženo, rozdány ceny a pěkně nám vyhládlo. Tak hurá pro dříví a opékat buřty na ohýnku. Zazpívat při kytaře nám moc nešlo, musíme se
naučit nějaké táborové písničky! Děkujeme Petrovi a Vlastě za ukázku zvěřeny – ptáka a kuny, Standovi za hudební doprovod a Martinovi za limču.

A blíží se večer, šeří se, vzduch chladne
a nás čeká bojovka. Sice to mělo být
překvapení, ale znáte to.
V Třebichovicích se nic neutají!
Všichni vědí, že se jede na hrad. Dopravu
exkluzivním busem s klimatizací a skvělou
řidičkou Lídou zajistilo Třebivadlo
z vlastních zdrojů.
Cesta na hrad byla roubená stromama,
což několikrát předzpíval Zdeněk a děti
s nadšením opakovaly.
Pod hradem byla černo černá tma, ale světla
na cimbuří dávala znamení, že se na hradě
něco děje. Tak vzhůru za dobrodružstvím!

Na hradě Okoři světla zas zahoří, Bílá paní vůbec nešla spát…
Vydali jsme se tedy vzhůru k hradní bráně. Zarachotil v ní klíč, brána se otevřela a přivítala nás hradní delegace a pozvala dál. A my kráčeli po
svíčkami osvětlené cestě do nitra tajemného hradu Okoře. Na nádvoří jsme potkali šaška Šášulu, který tam prováděl své kejkle, viděli jsme ducha,
jenž podle pověsti kdysi býval kočí, ale provinil se rychlou a neopatrnou jízdou, přičemž zapříčinil velké neštěstí sobě i druhým, když celý povoz
převrhl do rybníka a musí tu strašit jako duch a nahánět lidem hrůzu. Málem se mu to podařilo, ale až když se odmaskoval…
Jenže děti se jen tak něčeho nezaleknou, zvlášť když je osobně uvítala Bílá paní Leontýnka v šatech bílých jako sníh,
levitujíc nad hradbami hradu. Po prohlídce hradeb jsme se všichni vrátili zase na zem a udělali si společný obrázek.
Duch zůstal pro jistotu neviditelný, aby neděsil čtenáře.

Na zpáteční cestě nás chytl pěkný slejvák. A také policejní hlídka. Nejprve nám chtěla sebrat řidičku, ale když jsme výměnou nabídli několik
zlobivých dětí, příslušníci si to rozmysleli, protože si nechtěli kazit zbytek noci a propustili nás. Ale byla to zlovůle toho hradního ducha, který se
mstil za vyrušení a sesílal na nás hromy a blesky a tu hlídku, dokud jsme se nedostali do spacáků.
V neděli ráno se vstává, cvičí, snídá. Následuje příprava představení, hry a jiná zábava. K obědu se podává italská kuchyně.

Po 24 hodinách loučení přichází finále v podobě představení pro rodiče.
Děti hrají, zpívají, tancují a sklízejí potlesk.
Tak takové bylo rozloučení s prázdninami po případovsku…

FOTO: http://trebivadlo.rajce.idnes.cz/31.8.-1.9.2013_Pripadovske_louceni_s_prazdninami/
Závěrem několik vzkazů. Všem, kteří se podíleli na pořádání akce, patří poděkování mnoha rodičů a prarodičů, kterým jsem slíbila,
že jejich vzkazy předám. Ohlas byl právem veliký, protože aktéři této společenské události do toho šli naplno a se srdcem dokořán.
Vše bylo umocněno dětskou radostí a úsměvem. Nemohu vyjmenovat všechny, kteří mají na úspěchu akce zásluhu, bylo jich
opravdu hodně. Mé osobní poděkování ale patří dvěma osobám, v jejichž hlavách se nápad zrodil – Vendule Liškové a Janě
Povondrové. Všem zúčastněným velké díky za vydařenou akci.
Markéta Jehličková, starostka

