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Jednou v zimě, když napadl sníh, si
děti postavily sněhuláka.
„Páni, ten je krásný, ten se vám ale
povedl,“ volala na děti maminka.
Davídek a Verunka se na sebe
pyšně podívali. Však se jim opravdu
povedl. Oči měl ze sušených švestek,
místo nosu mrkev a na hlavě starý
červený hrnec. A protože se už
začalo stmívat, zavolala maminka
děti domů…
V noci mrzlo, až praštělo. Verunka
ve spánku uslyšela tichounké cinkání.
„Davídku, Davídku, co to je?“
Budila Verunka svého brášku.
„Nech mě, já chci spát, ráno se
podíváme,“ a tak děti znovu usnuly.
Ale cinkání tu bylo zase. Verunka
se znovu probudila.
„Davídku, vstávej, jdeme se podívat na zahradu.“
Davídkovi se moc z teplé postýlky
nechtělo, ale nakonec vstal. Děti si
vzaly bundy, čepice a kozačky.
Páni, to vám byla venku zima. Děti
potichu chodily po zahradě a poslouchaly, jestli uslyší znovu to cinkání.
A opravdu, bylo to jako malé zvonečky.
„Už to vidím!“ volal Davídek a utíkal
za sněhulákem.
Sněhulák se celý klepal zimou, jak
byl celý zmrzlý, a tak to vypadalo,
jako když zvoní rolničky.
„Copak se ti stalo, sněhuláku?“
ptala se Verunka.

„Copak ty to nevidíš?“ cinkal sněhulák, „Je mi zima.“
„Jak ti může být zima, jsi přece ze
sněhu,“ divila se Verunka.
„To teda nevím, ale asi tady zmrznu,“ cinkal zase sněhulák.
„Co budeme dělat? K nám domů ho
vzít nemůžeme, tam by roztál…“
Ale Verunku něco napadlo. Sundala
sněhulákovi z hlavy hrnec a dala mu
svoji čepici.
„Zima, zima,“ cinkal dál sněhulák.
Davídek si sundal šálu, tak já ti ji
sněhuláku půjčím. Ach jé, to je
teplounkou, děkoval dětem sněhulák.
Ale děti už utíkaly se ohřát do svých
postýlek.
Ráno, když šly do školky a školy,
hledala maminka čepici a šálu.
„Vy nezbedové, kampak jste je
zase dali?“
Ale děti nic neřekly. Kdopak by jim
uvěřil, že sněhulákovi byla v noci
zima.
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2. 12. — byl poslán na e-maily osmý úkol k dlouhodobé hře. Ve zkratce — najít ježka
ukrytého v listí. Uvázat ambulantní »4«. Úkol fotografický měl tentokrát téma:
„první sníh a led“. V očekávání pravidelné schůzky příští týden, úkoly plnil pouze
Seba — zaslouží si pochvalu.
9. 12. — proběhla, po devíti týdnech, další pravidelná schůzka. Zopakovali jsme si, co se
v minulých týdnech událo v naši dlouhodobé hře. Kam všude se Bert vydat a co
všechno musel splnit.
Na začátku se všichni (kromě Seby, ten už ho našel) vydali hledat, v listí vedle
kaštanu, ježka.
V klubovně jsme si pak připomněli co všechno Bert, hlavní postava naši
dlouhodobé hry, zažil a co musel zvládnout. Přečetli jsme si zprávu pro dnešní
schůzku. Potom jsme se pustili do opakování uzlů, v lednu je totiž čas tradiční
Uzlařské Regaty.
Potom jsme vázali o bonbóny, kdo byl nejrychlejší a zadaný uzel
uvázal nejrychleji, ten bonbón získal. Na závěr si ti zdatnější
vyzkoušeli Regatovou »6«.
Pak už nadešla chvíle pro zdobení stromečku. Docela se povedl,
a na závěrečném nástupu jsme předali ocenění za vítězství
v měsíčním bodování za říjen — gratulujeme Matějovi, a za listopad
— gratulujeme Seastianovi. Všichni přítomní pak dostali šušně za
oba měsíce.
Před rozchodem jsme si ještě prohlédli kuchyňský kout a hledali
něco, co by se Bertovi mohlo hodit — nakonec jsme našli SKŘETÍ
VOUSY – výborná absorpční schopnost…
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První schůzka v novém roce 2021
bude ve středu 6. ledna.
Přejeme všem pěkný konec roku,
užijte si Vánoce, a v novém roce se
těšíme nashledanou.

Uzlařská regata — ve vázání
šesti základních uzlů na čas,
byla v lednu ZRUŠENA.
Organizátoři slibují nalezení
nového termínu…

2. prosince se
na mříži objevila osmá
zpráva, a na e-maily odešlo
zadání.
Bylo třeba najít ježka v listí
a vzít si zprávu na něm připevněnou.
Jako úkol sportovní se
objevilo vázání ambulantních
»4«.
Úkol fotografický — měl
zadání »PRVNÍ SNÍH
A LED«.

Pěkně se mi to povedlo — šipkovník po kůrou
užírá červ. Je mrška hodně snaživý, když
jsem se ho smažil přesvědčit, aby si trochu
odpočinul, nechtěl o tom ani slyšet. Musím
někde sehnat lenost, to by ho zastavilo.
Kde hledat? Na hradě mají knihovnu, tam se
určitě něco dozvím. Hm, ale dostat se do
hradu nebude tak snadné. Naštěstí jsem
v lese potkal dva staré pařezy, ty vědí
o tajné chodbě, ale nechce se jim hýbat…
Naštěstí mi řekli, že je svědí lišejník. Jestli
najdu ježka, mohl bych je podrbat. Ta úleva!
Dobře si pamatuju, jak se mi ulevilo, po užití
pemzy v koupeli, když mi rostly šupiny.
osmá kartička

NĚCO NA BEDNU…

9. prosince jsme si na schůzce přečetli další úkol.Prohlédli
jsme si kuchyňku a našli obálku se skřetími vousy.

Byl to výborný nápad. Když jsem pařezy
podrbal ježkem, viděl jsem, jak se jejich
ztuhlé kořeny uvolnily a pohodlně se
protáhly. V zemi se odhalila chodba. Musel
jsem si poskočit radostí, nečekal jsem, že
to bude tak snadné!
Chodba vedla do hradu. Na jejím konci byly
dveře a ústily do velké síně. Dveře vlevo,
byly zamčené. Dveře vpravo patřily hradní
kuchyni – co asi mají dnes na oběd?
Prošmejdím šuplíky a uvidím, co objevím.
Nejdůležitější bude zjistit, jak otevřít ty
zavřené dveře. Je mi jasné, že to podstatné
bude za nimi, protože v kuchyni je jenom
kuchyňské náčiní a suroviny pro vaření..

barvy podzimu

devátá kartička

Nazdar luštitelé. I kdyby nebyla omezení, k další pravidelné schůzce uběhnou tři
týdny. Připravil jsem pro vás dva úkoly, jeden lehčí, za bod, a druhý náročnější za tři
body. Najděte si chvíli času a získáte základ pro lednové bodování…

Někde v bílých políčkách je ukryto
přesně šest pokladů. Čísla uvádějí,
kolik těchto pokladů se nachází
v sousedním
čtverečku.
(Také
diagonálně
sousedící
políčka
přicházejí
v úvahu.)

barvy podzimu a zrcadlení

2

pro
sine
c

Víte něco o technice?
1
Zde je několik vzájemně
propojených ozubených kol.
Kterým směrem se otáčí
ozubené kolo číslo 4, když se
ozubené
kolo číslo 1
otáčí proti
směru
hodinových
ručiček?

podzimní plody i zrcadlení

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: sestice uzlu ktere se vazi na regate ma i dve zasadni podminky
kterym uzlem se musi zacit a kterym uzlem se musi skoncit — LODNÍ A DRAČÍ

zrcadlení — ve fotografii záleží
i na tom, včas to zmáčknout

pořadí jméno 2.12. 9.12. s359 kronika celk
1. Seba
7
4
6
17
–
2. Tete
–
10
10
–
–
3. Veverka –
9
–
–
9
4. Kája ml –
–
8
–
8
–
–
7
5. Danka –
7
6. Matýsek –
5
–
–
5
7. Patrik –
5
–
5
–
8. Ríša
–
–
–
–
–
–
9. Matyáš –
–
–
–
10. Kája
–
–
–
–
–
11. Paťa
–
–
–
–
–
–
12. Viki
–
–
–
–
–
13. Kiki
–
–
–
–
–
14. Olča
–
–
–
–
–
15. Matouš –
–
–
–

vyrobil Seba

vyrobil Matýsek
vyrobil Ríša

vzor od Milacha

židle v obležení „židliček“

židličky po splnění úkolu č. III

Nejvyšší měsíční
bodové zisky
za historii bodování

Po kolika měsících v oddíle vyhráli měsíční bodování

vyrobila Tete

měsíční bodování

Jako obvykle přinášíme v jednom z prosincových čísel, přehled úspěchů nejlépe
hodnocených členů oddílu. Letos se v oddíle objevily tři nové tváře, dva jsou, tak říkajíc,
„na odchodu“, a jeden se (věkem) zařadil mezi vedoucí. Díky čínskému viru se rok 2020
jistě zapíše do historie oddílu nezapomenutelnými událostmi. Dvakrát během roku byly
přerušeny pravidelné schůzky. Pro členy oddílu je to zkouškou odhodlání.
Stále je čím se inspirovat v tom, jak vysoko se dá v dlouhodobém hodnocení posunout
a čemu se ve svém volném čase věnovat. Tete se blíží k hranici 2345 bodů, což ji posune
v dlouhodobém bodování na 3. místo. Krůček k 8. místu zbývá
Veverce.
V době, kdy neběží pravidelné schůzky jsou mají ti, kteří se
účastní vyhlašovaných úkolů stále zajištěn postup v bodování.
K prémiovému vítězství v měsíčním hodnocení se dopravoval
Matýsek a taky Seba, kterému se to povedlo po třech
měsících v oddíle.
O vítězi měsíčního bodování často rozhodují body za »Něco
na bednu…«, stejně tak i zápisy do kroniky.
Posuny v počtu měsíčních vítězství vidíte v tabulce vlevo.
Tete i Veverka se dělí o druhé místo. Veverka i Kája si letos
zvýšili počet bodů, které si
zapsali ve vítězném měsíci.

Kolikrát vyhráli měsíční bodování (počet / měsíců v oddíle)

židle pro
Berta

28. října přišla na e-maily členů třetí zpráva
k dlouhodobé hře »Dračí historie«. Ta obsahovala i úkol, který měl rozpovídal židli, která
se objevila na zahradě klubovny.
Každý měl vyrobit model z kaštanů a špejlí.
Když tak, zatím mlčenlivá židle uvidí, co se
kolem ní objevilo, rozpovídá se, a pomůže
Bertovi v jeho pátrání po zatoulaném tátovi…

