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Bylo jednou jedno peklo. Bylo veliké
a bydlela v něm spousta čertů. A takový
čert, aby se stal čertem, musel se naučit
spoustu čertovských dovedností jako je
kouzlení, ale také plivání ohně. A právě
o plivání ohně vypráví tento příběh.
Už za dávných časů se v tom pekle
narodil čert. No, narodil, každý přece ví,
že čerti se nerodí, čerti se plácají
z čertovské hlíny, hříšné vody a oživují se
pekelným ohněm.
Jednou mistr v plácání čertů uplácal
jednoho malého čertíka. Jako každý
výrobek z hlíny, se musí vypálit, to platí
i o čertech. Tak toho malého čertíka
z hlíny mistr čert, který se jmenoval
Plácal, vypálil pekelným ohněm. Jakmile
dílo dokončil, čertík vyskočil, až všude
kolem lítaly jiskry, div mistrovi Plácalovi
nezapálily kožich. Čertík pobíhal a výskal
a všude kolem něj létaly jiskry. Mistr
Plácal ho stěží chytil a hodil ho vědra, kde
to jen zasyčelo. Malý čertík celý vyplašený vylezl z vody a oklepal se. Cítil, že má
stále vodu v uších a tak se nadechl, zavřel
oči, zacpal si nos a zatlačil. V tom mu s uší
vyprskla voda. Pak se ještě jednou oklepal
a usmál se. Plácal si ještě vyklepal jiskry
z kožichu a pak mu dal jméno.
„Budu ti říkat Jiskrnáč, ty malý nezbedo.“ Usmál se na něj Plácal.
Když se Jiskrnáč v pekelné školce
naučil mluvit, poslali ho do školy. Školu
měl rád, vynikal v historii, ve čtení i psaní.
Ale kouzlení mu moc nešlo. Jednou ho
učitel, mistr Plameňák, vyvolal k tabuli.
„Tak Jiskrnáči, pověz nám, jaké druhy
ohňů pliváme.“
Jiskrnáč se zamyslel a začal povídat.

„Každý čert musí umět plivat pět druhů
ohňů – žlutý, červený, modrý, zelený
a fialový.“
„Výborně, a teď mi řekni, jaký je mezi
nimi rozdíl.“ Odvětil mistr.
„Žlutý oheň je ten obyčejný, spálí vše,
co hoří… Oheň červený, ten jiskří, prská
a udělá hustý dým, to aby čerti mohli
v klidu zmizet, když jde do tuhého. Pak je
oheň modrý, ten hoří na čemkoli.
Nehřeje, ale chladí. Pak máme oheň
zelený…“
„Dobře, dobře, to stačí, je vidět, že to
umíš a teď mi nějaký předveď.“ Přerušil
ho mistr. „Například fialový.“
Jiskrnáč se zarazil a trochu se roztřásl. Vždyť přeci fialový oheň se učí
teprve týden. Ostatní žáci se snažili
odtáhnout co nejdál od Jiskrnáče a zalézali do lavic, jakoby tušili, co přijde.
Jiskrnáč pokrčil rameny, chvíli se
soustředil a pak plivl. Jenže mu z pusy
nevyskočil oheň fialový, nýbrž červený
spolu s modrým a to se nemělo stát. Všude
okolo Jiskrnáče to začalo prskat, čoudit
a začalo to práskat a bouchat. Jiskrnáč
rychle někam odběhl a hned byl zpátky
s vědrem vody. Položil jej na zem a strčil
do ní svou čertí huňku. Nikdo nechápal, co
to dělá. Jiskrnáč se vzápětí postavil do
dveří, nadechl se, ucpal si nos, zavřel oči
a zatlačil. V tom mu z pusy a z uší začala
prskat voda jako z rozprašovače. Za
chvíli se už ze třídy vyvalil jen poslední
oblak kouře. Všichni přítomní čerti
zůstali stát v údivu.
„Cos to, …jak jsi to…co se to…. cos to
udělal s tou vodou?“ Koktal udivený mistr
Plameňák.
„Omlouvám se, mistře Plameňáku, přeci
hasil…“ Odvětil čertík.
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5. 2. — se po sérii teplých dnů ochladilo. I tak jsme část schůzky strávili venku.
Začali jsme v klubovně získáním potřeb v dlouhodobé hře :-).
Ujasnili jsme si, jak bude putování v dalších týdnech vypadat. Potom
jsme se oblékli a vydali ven.
Na zahradě jsme strávili tři čtvrtě hodiny. Hráli jsme několik kol
VČASNÉHO NÁVRATU (ano, to je ta hra s hřebíkem). V povívajícím
větru pronikal chlad do nekrytých částí těla. Zvláště ruce bez
rukavic dostávaly zabrat. Vrátili jsme se do vyhřáté klubovny.
Tady jsme se rozdělili na dva týmy. Všichni se postavili na židle
a zahráli jsme si SEŘAĎTE SE PODLE …. Tady se ukázalo, že Danka
a její ‚mladí měli docela velkou převahu.
Potom jsme si poslechli krátkou zvukovou ukázku, těm zkušenějším
bylo jasné, co nás teď bude čekat. Všichni se postupně vystřídali
v roli skal a argonautů, a snažili se protáhnout se mezi nimi.
Na závěr jsme vyhodnocovali. Noví členové dostali oddílová razítka, Kája
a Veverka svedli souboj v KOSMOTESTU. Vyplatili jsme šušně za leden, rozdali
si »nové číslo« časopisu. Nakonec jsme si řekli, co se bude dít na začátku února.
12. 2. — v čase jarních prázdnin, byla mimořádná herní schůzka.
19. 2. — bylo pod mrakem, teploty se pohybovaly kolem deseti stupňů. Chvíli jsme byli
venku, ale většinu schůzky jsme strávili v klubovně.
Začali jsme přesouváním postaviček v dlouhodobé hře. Poprvé jsme si vyzkoušeli putování. Dnes se objevili téměř všichni, a tak putování po mapě chvíli
trvalo, potom jsme šli na zahradu.
Venku bylo herní pole — začali jsme hrát ZA ZVÍŘATY. Kruh, uprostřed
kterého stála trojnožka se třemi plyšáky. Admirálův papoušek Karel, Medvídek
Teddy, a pirátský papoušek. Každý měl desku a čtverec z linolea. Jejich přesouváním se každý rychle přesouval doprostřed a tam lovil jedno ze zvířátek.
Pak jsme se vrátili do klubovny. Nejprve jsme si připomněli, co je buzola a jak
s ní pracovat. Potom si Páťa a Viki vybrali své týmy a pustili jsme se do řadící
hry. Tým který se seřadit správně podle zadání, získal bod.
Nakonec jsme si zahráli bláznivou hříčku 1 - 2 - ZOMBIE JDE… Před závěrem
jsme předali oddílová razítka těm, kteří je ještě nedostali.

Minulé dvě putování proběhly ve třech týdnech. Přerušené byly
jarními prázdninami. Přesto jsme v dlouhodobé hře bodovali třikrát. Proběhla totiž pololetní
výprava. Zisky jsou tak obzvláště vydatné.
První týden jsme se v omezeném počtu snažili ‚Vrátit včas‘. Na další schůzce jsme se
přesouvali po podložkách ‚Za zvířaty‘. Na výpravě jsme se pak vydali ‚Cestou na jih‘

DLOUHODOBÁ HRA

Po příchodu na schůzku si každý vytáhne z losovacího zařízení podmínky
a podle toho se ukáže, jak byla naplánovaná cesta úspěšná. (znáte to: déšť sníh,
mráz, vítr, přepadení, zloději, nehoda… Ale taky: slunce, průvodce, bedna s jídlem …
je toho spousta, co se může přihodit)
Každý pohyb znamená posunutí o tři pole (libovolným směrem).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NĚCO NA BEDNU…

Kolik zápalek
musíte přemístit,
aby byly všechny
tužky stejně dlouhé

ún
or

Zdravím luštitele. Dnes jsem pro vás vybral úlohu se sirkami.
Řešení vyžaduje trochu představivosti, tak hurá do toho.

MĚSÍČNÍ CENU
ZA LEDEN ZÍSKALA

VEVERKA

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » CO DOKÁŽETE «

nečekaně začalo sněžit - kostka /2 -> pohyb
potkal vás silný déšť - kostka /2 -> pohyb
20. zpráva o lodi – až dorazíš k řece –
mrzne až praští - kostka /2 -> pohyb
můžeš si pronajmout loď – lepší cesta
silný orkán - kostka /2 -> pohyb
21. nehoda – kostka
nemoc - nemáš-li sud na ovoce - nejedeš
1, 3 – prasklo ti kolo
přepadení - přicházíte o polovinu potravin
– kladivo, sud , pila máš návod jedeš 1
přepadení - přicházíte o polovinu nástrojů
– jinak 20 $ návod k opravě 2/3 (13 $)
zloději v táboře - kostka
2, 5 – praskla ti osa
- zmizely vaky s vodou 1
– kladivo, hřebíky, pila máš návod jedeš 1
- zmizela pila
2
– jinak 16 $ návod k opravě 2/3 (11 $)
- zmizela sekery
3
4, 6 – praskla ti oj
- zmizelo kladivo
4
– kladivo, sekera, pila máš návod jedeš 1
- zmizel nůž
5
– jinak 14 $ návod k opravě 2/3 (9 $)
- zmizely háky na maso6
9. listování knihou — zpráva o správné cestě
Losuje se postupně z krabičky,
10. listování knihou — návod na opravu vozu
na počátku jsou k dispozici
11. obchodník s potravinami
všechny možnosti, samozřejmě
12. obchodník s nářadím a materiálem
postupně možnosti ubývají…
13. opuštěný tábor - kostka - našel’s
1 – pila
2 – sekera + kniha
3 – vaky
pořadí jméno 5.2.12.2. 19.2. vyp s343 kronika celk
4 – rýže + kniha
1. Kája
9
9
32
4
* 10 –
2. Kája ml 8 *
8
8
1
5 – fazole
7
32
3. Paťa
10 *
6
7
–
4
27
6 – vaky + kniha
6
7
–
4. Danka 8 P
24
3
14. výborný terén – pohyb + 1/2
5.
5
R
3
10
5
–
Ondřej
23
15. zdravá zvířata – pohyb + 1/2
6. Veverka 7 Á
5
6
3
–
21
16. zlatý valoun – u obchodníků
7. Tete
6 Z
6
8
–
20
–
možno vyměnit za dolary (případně
5 D
9
–
8. Viki
–
14
–
na konci)
9. Matyáš – N
4
9
–
13
–
17. skolil jsi jelena – máš-li háky
–
10. Patrik –
I
7
5
–
12
4x maso
11. Matýsek – N
–
6
6
–
12
18. skolil jsi medvěda - máš-li háky
12. Olča
–
Y
4
8
–
12
–
13.
Maťo
–
–
9
4
5
–
6x maso
*
14.
Matouš
–
–
9
–
–
9
19. potkal jsi stopaře – za 1 $ na
*
15. Ríša
3
–
3
–
–
–
*
pole ti bude radit s cestou (ano/ne)

WICHKITAT
Cesta na jih

Už několik let
se daří organizovat jarní výpravu.
Letos jsme po
pěti letech zvolili
jako cíl ZOO.
Vznikla tam
spousta nových
věcí a skupina
soch slovanských
bohů byla podstatnou
částí
úkolovky, kterou
jsme zakončili na
vrcholu Emy.

společně na vrcholu Emy

trasa putování, ušli jsme 8,7 km, vystoupali 358m a sestoupali 368 m

