Dubnové novinky Mateřské školy Ostrá

Jak jsme křtili knihu
V polovině dubna se cílem našeho dopoledního putování stalo místo, kterému se lidé v
dávných dobách raději vyhýbali, protože zde byly nebezpečné močály, toulali se zde vlci,
divoké kočky a navíc zde, podle vyprávění, strašily duše loupežníků. Ano, máte pravdu vydali jsme se na zříceninu hradu Mydlovar, který byl postaven pravděpodobně kolem roku
1280 a jehož sláva končí v 16. století, kdy je od roku 1561 pustý. Náš cíl jsme si ale nevybrali
tak úplně náhodně. Ve dnech nedávno minulých se dočkala druhého, doplněného vydání
kniha Karla Sellnera „Tři bratři z Mydlovaru“, kterou vlastním nákladem vydal a
přílohami doplnil pan Mgr. Václav Kořán.
A právě s panem Kořánem jsme si dali malé dostaveníčko přímo pod zříceninou. Poprosili
jsme ho o nahlédnutí do příběhu tří bratrů Roudnických, Cypriána, Mikuláše a Jana. Nyní již
víme, že se na polorozbořeném hradě Mydlovaru ukrýval před pronásledovatelem Cyprián,
který byl odsouzen za pytláctví a uvězněn, ale z vězení za pomoci přátel utekl. Do těchto
lesních končin zavítal jednoho dne i císař Ferdinand I. se svojí loveckou družinou. Císaře
vzdáleného od družiny napadl rozzuřený kanec. Cyprián, skrývající se v lese, však císaři
přispěchal na pomoc, jednou ranou sekyrou do hlavy kance zabil a zachránil císaři život.
Císař ho pak za svou záchranu odměnil šlechtickým titulem a erbem s vyobrazením bobra,
jenž se v tu dobu hojně vyskytoval ve zdejší krajině. V rodině Roudnických se předává z
pokolení na pokolení tato prastará pověst o získání šlechtického titulu s erbem.
Na závěr povídání jsme si pro pana Kořána připravili malé překvapení. U zrodu každé knihy
by měly stát sudičky, které by knize daly do vínku šťastnou cestu ke čtenářům a mnoho
prodaných výtisků. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme první křest druhého vydání knihy
„Tři bratři z Mydlovaru". Knize jsme popřáli, aby se stala vyhledávaným titulem, který
bude mít své místo v knihovně mnoha spokojených čtenářů.
Čas strávený s panem Kořánem pod kdysi slavným hradem byl velmi příjemný a moc
děkujeme, že si ve svém programu na nás pan Kořán udělal čas a přijel za námi se svým
poutavým vyprávěním.

Čarodějný slet
Všem příznivcům tajemných kouzel se na vědomost dává, že ve čtvrtek 28. dubna se v naší
mateřské škole konal 1. ročník

Sletu čarodějů a čarodějnic.

Na celý den se naše

školka proměnila ve vrcholek Kamenné hory v Ostré, na kterém se malé čarodějnice a malí
čarodějové pokoušeli vůbec poprvé složit obtížnou čarodějnou zkoušku a získat tak právo
nosit titul " Čaroděj

první kategorie". Postupně museli všichni čarodějní adepti předstoupit

před přísnou zkušební komisi, která se skládala z letitých a kouzel znalých čarodějnic Jitky, Mirky,
Blanky a Vladěnky, a prokázat odborné znalosti z následující čarodějných předmětů:

•

Znalost kouzel Velké čarodějné knihy a ovládání kouzelnické hůlky

•

Věštění z koule

•

Umění vaření lektvarů věčného mládí

•

Let na koštěti

•

Zvládnutí stezky čarodějné odvahy

Na závěr celého čarodějného řáděný bylo úspěšným adeptům, kteří celý rok pilně studovali
kouzelnické umění, předáno Čarodějné vysvědčení. Gratulujeme a již nyní se těšíme na naše další
setkání na Kamenné hoře!!!!!! Tak příště 
Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá

