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Roman Štolfa

Prázdninový kolotoč v Bohumíně 
je tradiční projekt města,
kterou ká trojka s partnery 
pro děti a mládež chystá. 

Prázdninový kolotoč je vždy na dané téma. 
Zábava je tak zaručena. 

Od roku 2013 spolek Posejdon 
přidal se k Prázdninovému kolotoči. 
Přidal se s vodáckým programem na Gliňoči. 

Kostymérka Oldřiška vyrábí masky a dekorace, 
takže  město Bohumín už navštívil: 
nosatý vodník, džek sperou, Pepek námořník 
a letos i celá šmoulí delegace. 

Na Šmouliádu zavítal i Gargamel, 
jen Azraela tu nikdo nikdy neviděl. 

Dnes převažuje barva bílá a modrá. 
Bílé vousy taťky Šmouly a čepice děti zaujaly, 
nejednu Šmoulinku jsme tu rázem měli. 

Prostě dobrá práce, 
protože Gliňoč změnil se 
ve šmoulí vesničku pro ty dekorace.   

Šmoulování na vodě 
probíhalo také v dobré náladě. 

I tady byla jasná pravidla: 
Každé dítě vestu si musí obléci, 
pokud se chce na svět ze člunu podívat. 

Z lodí je tu na výběr: 
plastové kánoe a nafukovací raft. 
V loděnici ve Věřňovicích zůstal laminát. 

Dnes plácek u vody změnil se na přístav. 
Jak uchopit pádlo víme, můžeme tedy pádlovat.  

Obdivovat můžeme okolí. 
Překrásné stromy, nádhery přírody.  

Z mokrého programu jdeme na ten suchý. 
Na šmoulí lyže netřeba nám speciální boty. 
Lyžujeme na suchu, lodičky taháme, 
tvoříme domečky šmoulí...  

Dnes nevyužili jsme jen klády u ohniště. 
S kamarády na hry u vody sejdeme se příště. 

Vyšel suprově 
ten den žlutým sluncem osvícený. 
Díky všem za pomoc byť se jen slovem podíleli. 

ká trojka = K3 Bohumín
džek sperou = Jack Sparrow 

Slova od účastníků akce Šmouliáda na Gliňoči 
projektu Prázdninový kolotoč v Bohumíně ze dne
24.7.2018: loď, šmoula, voda, mokro, laminát, 
gliňoč, kánoe, lyže, zábava, nos, Azrael, stromy, 
vesta, vodník, člun, pádlo, čepice, kláda, 
kamarádi, vousy, hry, modrá, slunce, žlutá,  
vesnička, slovo, přístav, šmoulování, Šmoulinka, 
supr
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