VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ
176. PTO VLČATA
www.vlcata.cz

SVATOJÁNSKÁ NOC
pátek 24. června – neděle 26. června 2016
Svatojánská noc je evropský lidový svátek slavený v předvečer 24. června,
svátku Jana Křtitele. Navazuje na předkřesťanské oslavy letního slunovratu, jako
jsou slovanská kúpadla nebo anglosaská Litha.
Typickým prvkem této noci jsou svatojánské ohně, pálené na kopcích. Symbolicky
představují slunce, které je v době letního slunovratu na vrcholu sil. Tyto ohně se pro
získání síly přeskakují, zapalují se v nich košťata, kterými se pak krouží a v některých
částech Evropy se z kopců pouští hořící kola či sudy, symbolizující putující slunce. Důležitým
prvkem je i svatojánské čarování, týkající se především sběru bylin a milostné magie. S
magií lásky souvisí víra v „devatero bylin“, květy natrhaně v noci tajně na louce, z kterých
dívka uvine věneček, a pak s jeho pomocí zjistí, koho si vezme. Některá jiná svatojánská
milostná kouzla slouží i přímo k přinucení mladíka, aby se do dívky zamiloval. Dále se věřilo,
že v tuto noc lze nalézt zlaté kapradí.

Tak asi takový program čeká vaše děti na Svatojánské noci, která tentokrát
vychází úplně přesně na svatého Jána.
Budeme zpívat, hrát hry, spát pod stanem…. Hledat zlaté kapradí a vařit čarovné lektvary (lektvar pořádkumilovanosti, školomilovanosti, poslušnosti :-)
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S sebou: spacák, karimatku, misku, hrníček, příbor, KPZ, tradiční tábornické
vybavení (dobré oblečení a obutí), pláštěnku, repelent, oddílové tričko na
sebe. Děti vybavte i s ohledem na počasí (někdy se hodí krém na opalování,
jindy spíš teplá bunda :-). Přezůvky tentokrát můžete nechat v klidu doma.
Vše do batohu na záda, žádné věci nevezeme. Od vlaku se půjde kousek
pěšky, tak ať to ty děti unesou :-))
Sraz: v pátek 24. června v 15:45 na nádraží Brno - Židenice, vlak jede v
16:04 hod.
Návrat: v neděli 26. června v 15:53 nebo možná v 16:53 (podle počasí a
upřesníme to na srazu) opět do Židenic.
Cena: 400 Kč na účastníka.
Možno platit převodem na účet, nebo hotově u vlaku.

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Svatojánská noc
v termínu 24.-26. června 2016 a současně prohlašuji, že toto dítě, které je v
mé péči, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo
průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom(a) právních
důsledků, která by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé,
a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a)
přestupku podle § 29 odst. 1 zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o
trestný čin.
V Brně dne: 24. června 2016
………….............................
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