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Jak to zvládáme

H A S A PA
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C O S E S TA L O

8. 1. — byly teploty několik stupňů nad nulou. Byla to první schůzka v roce 2020.
Na počátku jsme si sedli kole stolů a chvíli si povídali o tom, jak jsme prožili
konec roku a jaké byly Vánoce.
V další části jsme si připomněli, že hlavní událostí
v lednu je Uzlařská regata. Ti zdatnější se pustili do
vázání regatové šestky, další si prohlíželi Milachův
loňský cancák. Několikerým vázáním dosáhli někteří
významného zlepšení. Inu, ještě pár týdnů zbývá.
Jako poslední jsme si připomněli japonskou hru
o cestě Tsuro. Jednoduchá pravidla umožňují, aby ji
společně hráli starší i mladší. Tato první hra seznámila všechny s podstatou a strategií. Hra je, pokud ji
všichni soustředěně hrají, velmi rychlá a přináší
i nečekané zvraty.
Před závěrem jsme vyhlásili výsledky pololetního
hodnocení za druhou polovinu roku 2019.
Před rozchodem jsme si rozdali »první číslo« oddílového časopisu v roce 2020.
15. 1. — byly teploty nad nulou, ale povívající vítr nedělal pobyt venku moc příjemným. Po
chvíli rozvažování jsme strávili celou schůzku v klubovně.
Začali jsme hledáním cesty minovým polem. Umění soustředit se
a neopakovat chybu musí ještě dopilovat téměř všichni.
Protože je leden ve znamení Uzlařské regaty, zlepšovali se
někteří ve vázání „Regatové »6«“. Zbytek zápolil ve vázání jednotlivých uzlů.
gata 2020
Potom jsme přestavěli stoly, v klubovně
se setmělo, a my hráli „Slepého hlídače“.
Loupit není žádná hračka, ale někteří
jsou rychlí a mají dobrý odhad.
Na závěr jsme si rozdali » Plán akcí
na 1. pololetí 2020 « a pozvánku na
»Uzlařskou Regatu« s návratkou.
Uzlařská Re
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Byl jednou jeden král a ten měl krásnou
dceru. Nechal postavit skleněnou horu
a řekl: „Kdo dokáže vyběhnout nahoru bez
toho, aby upadl, dostane moji dceru.“
Byl jeden, který by královskou dceru
ze srdce rád měl. Princezně si líbil a tak
řekla, že poběží s nápadníkem, aby ho
chytila, kdyby uklouznul.
Běžela spolu, ale když byli uprostřed,
uklouzla a spadla. Skleněná hora se
otevřela a princezna zmizela uvnitř.
Nikdo nevěděl, kam se poděla. Nápadník
naříkal a vrátil se do zámku. Král proklel
svou urputnost a nechal skleněnou horu
rozbít, neboť si myslel, že dceru dostane
zpět, ale místo, kam se propadla, nenašli.
Mezitím se princezna dostala až na dno
obrovské jeskyně. Tam jí přišel naproti
starý vychrtlý muž s dlouhým šedivým
vousem. Ten ji řekl, že pokud se stane
jeho děvečkou a bude pro něj pracovat,
tak jí zachová život. A tak se stalo.
Každé ráno stařec vyndal z kapsy
žebřík, přistavil ho ke skále a vystoupal
po něm nahoru na svět. Potom ho vytáhnul
a šel za svými záležitostmi. Princezna
zatím musela uvařit, ustlat mu postel
a obstarat celou domácnost. Když přišel
stařec domů, přinesl s sebou vždy
hromadu zlata a stříbra.
Běžel čas, jak bývá jeho zvykem,
neúprosně a bez ustání.
Mnoho, přemnoho let princezna
u starce sloužila, až docela zestárla,
a tak jí začal říkat Réza Rezatá, zatímco
on sám byl Zloduch Zlodušný.
Když byl zase jednou nahoře na světě,
aby tam ubohým lidem kroutil krky,

ustlala mu princezna postel, umyla nádobí
a potom pořádně zavřela a utěsnila
všechny okna i dveře a ponechala otevřený jen malý vikýřek, kudy proudilo
dovnitř trochu světla. Když se stařec
vrátil domů, zaklepal na dveře a volal:
„Rézo Rezatá, otevři mi dveře!“ „Ne,“
řekla princezna: „já ti, Zloduchu
Zlodušný, neotevřu!“ Tu ji začal stařec
zaříkávat: „Na zloduší přikázání, na
zloduší zavolání, se, Rézo Rezatá, čin
a moji misku myj!“ Ale princezna řekla:
„Tvoji misku jsem dávno umyla.“ Tu začal
stařec nanovo: „Na zloduší přikázání, na
zloduší zavolání, Rézo Rezatá, neváhej
a moji postel ustýlej!“ „Tvoji postel jsem
dávno ustlala.“ Odvětila princezna. Tu
stařec zvolal: „Na zloduší přikázání, na
zloduší zavolání, se, Rézo Rezatá, hni
a moje dveře otevři!“ Ale protože princezna neotevřela, pobíhal Zloduch
Zlodušný kolem domu a tu uviděl otevřený vikýřek. „Vida, teď se podíváš, co tam
ta Réza Rezatá vyvádí.“ Chtěl se podívat,
ale nemohl hlavu vikýřkem protáhnout
díky svému dlouhému vousu, a tak nejdříve otvorem prostrčil svoji dlouhou
bradu. Na to princezna čekala, vikýřek
zabouchla a Zloduch Zlodušný v něm
zůstal pevně vězet. To bylo pojednou
nářku a křiku, že ho to převelice bolí,
a prošení, aby ho zase pustila. Tu princezna řekla: „Dříve tě, Zloduchu
Zlodušný, nepustím, dokud mi nedáš
žebřík, po kterém stoupáš nahoru na
svět.“ Chtíc nechtíc musel jí říci, kde
žebřík je, a ona pak k vikýři uvázala
dlouhý provaz, žebřík přistavila ke skále
a vystoupala z hory ven, a když byla
nahoře, tak vikýřek otevřela.
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NĚCO NA BEDNU…

Zdravím luštitele. Dnes je pro vás připravená křížovka. Písmena z tajenky doplňte
na prázdná místa a tím získáte řešení.
Během povodní v Ostravě v roce 1997 bylo zatopeno
i hlavní nádraží. Dostalo přezdívku » _ _ _ _stra _ _ «
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přivazují se s ní plavidla
zdravotník ji ocení
uvážeš ji, když je lano dlouhé
spojí i kluzké vlasce
námořník s její pomocí uváže plachtu
horolezec ji umí, ale nepoužije ji

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz,
nebo přineste na schůzku.

Řešení z minulého čísla:
do čtverce s otazníkem patří
tvar označený písmenem »B«,
příklady doplnění obrázku:

Když jsem na konci minulého roku, bylo to přesně 31 prosince, putoval na
místo konání přivítání nového roku, ulovil jsem několik kešek, a poslední
z nich měla název — CWG Doupe Kostelicek. A ten kostelíček byl v obci Řepiště.
Jeřáb, který jsem viděl od okraje obce nepatřil k „průmyslu“, ale ke kostelíku…
DŘEVĚNÝ KOSTEL
sv. MICHAELA ARCHANDĚLA
V Řepištích se nedochovalo i přes velké
stáří obce (založena r. 1270) mnoho historických budov. K jedněm z nejcennějších
a nejstarších patří bezesporu místní
dřevěný kostelík, který nese uvedené
jméno. Nebudu zastírat, že při zmínce
o mém jmenovci se mi vždy zatetelí duše.
Inu znáte to, plamenný meč a tak…
Tento jednolodní filiální kostel je zapsán
Dle ústního podání prodělal kostel mezi
na seznamu nemovitých kulturních památek
léty
1867 a 1891 velké změny, jak vnitřní
a patří do velmi kvalitního souboru slezúpravou,
tak i částečnou přestavbou. Další
ských dřevěných kostelů.
úpravy
byly
provedeny v letech 1931-1932
Názory na založení řepišťského kostela se
v rozličných pramenech různí. Jóža Vochala (věž) a další 1950. Poslední úpravy proběhly
ve "Vlastivědě Těšínska" udává rok 1484, v interiéru kostela v letech 1995 - 1996.
Dnes prochází kostelík zásadní rekonprof. Adamus v "Našem Slezsku" rok 1485.
strukcí.
Proto je částečně rozebrán. Snad
Řepištský kostel byl původně kostelem
se
podaří
opravy dokončit během roku
farním. Od roku 1652 patřil protestantům
2020.
(luteránům), kterým byl v r. 1654 odňat a
přifařen k Šenovu. Později patřil k farnosti vratimovské.
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První dva týdny roku 2020 jsme se ve výpravě na Wichkitat
věnovali přípravě na cestu. Po dvou potýkáních s časem při vázání Regatové šestky, připravení
vyrazili na cestu.
Regatová šestka se zařadila k úkolům ve kterých je možné si průběžně zlepšovat výkon (proto
ta červená barva). Zatím vyrazilo šest „rodin“ — Danka, Paťa, Kája, Veverka, Maťo a Kája ml.

