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Daleko za horami, loukami a bažinami
se rozprostíral hluboký les, hustě
zasypaný bílou peřinkou. V lese žili bílí
zajíci s červenýma očima, albíni. Žil tam
i jeden vlk, jedna kuna a několik dalších
zvířátek. Vlk byl starý, škodolibý protiva,
který se často přejídal. Ostatní zvířátka
v lese tím pádem měla větší a větší strach
o svůj život…Jednoho dne bílí zajíci opět
seděli pod svým stromem, pod kterým
měli noru, tulili se k sobě, aby se zahřáli,
a povídali si, co se jim za celý den přihodilo veselého i méně veselého. Jak byli
zabraní do vyprávění, nevšimli si, že se
přiblížil vlk. Ten se nedočkavostí celý
třásl, že jim něco provede. Po chvíli našel
klacek a mrštil s ním do koruny velkého
stromu. Maminka zaječice si toho všimla
a vykřikla:
„Pozor, padá sníh!“
Zajíci se rychle snažili dostat do nory.
Maminka zaječice se schovala až na
poslední chvíli, málem zůstala ležet pod
sněhem, ale stihla to.
„Jste tu všichni a v pořádku?“ zeptala
se.
Teprve teď si mohla s úlevou oddechnout.
Zajíci ale teď byli uvězněni ve své noře
a museli čekat na pomoc. Mezitím začali
přemýšlet nad tím, jak to provést, aby je
starý vlk přestal trápit. Přemýšleli
dlouhé dva dny. Napadlo je například, že
vykopou jámu, do které vlk spadne.
Všechny nápady ale končily otázkou – jak
vlka nalákat?
Třetí den je to napadalo. Třetí den se
také dočkali záchrany. Kuna si řekla, že

zajíce dlouho neviděla a šla je hledat.
Když viděla sněhem zasypanou noru,
hned věděla, co se stalo a začala hrabat.
To bylo radosti. Zajíci hned kuně vysvětlili svůj plán. Kuna je chytrá, má ráda,
když se něco děje, a tak souhlasila.
Večer kuna seděla se zajíci u jejich
pelíšku. Konečně ve větru ucítila číhajícího vlka a šla k němu.
„Nechoď ke mně nebo tě sežeru!“
„Pokud mě sežereš, bude na tebe
naštvaný ten druhý vlk,“ odpověděla
kuna.
„Jaký druhý?“ divil se vlk. „To je moje
teritorium a jsem tu jenom já!“
„Chceš vědět, kde jsem ho viděla?“
lákala kuna.
Vlk byl samozřejmě zvědavý a následoval kunu k zamrzlé řece.
„Tady rybáři vysekali díru a ten druhý
vlk tu lovil ryby, zahlédla jsem ho tam
dole,“ vymýšlela si kuna.
Vlk se nahnul nad díru. A opravdu – tam
dole se z vody díval druhý vlk. Skutečný
vlk se zvědavostí naklonil ještě víc,
smeknul se na zamrzlé ploše a spadl do
ledové vody. Naštěstí se zachytil o okraj
ledu a s drkotajícíma zubama se vystrašeně díval na kunu.
„Přestaneš už jen tak pro zábavu lovit?
Jsi neustále přejedený a my trneme
strachy. Stejně jako teď ty ve vodě,“
kárala kuna.
Vlk pokýval hlavou na důkaz slibu a kuna
mu pomohla z vody ven. Vlk ještě několik
dní a nocí ve svém doupěti přemýšlel nad
svým slibem. Nakonec se vrátil k řece
a na zamrzlou hladinu vytesal slova, která
si vypůjčil od lidí: „Je nutno jíst, abys žil,
ne však žít, abys jedl.“
(Jules Laforgue)
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16. 12. — proběhla vánoční schůzka. Vzhledem k omezením, naše poslední letošní setkání.
Všechny, kteří dorazili, přivítala slavnostně vyzdobená klubovna. Uložili jsme
dárečky pod stromeček a cukroví na připravené talíře.
Nejprve jsme si povídali o vánočních zvycích a některé si i vyzkoušeli. Protože
vánoční punč byl připravený, slavnostně jsme si připili a zvěčnili se na fotografii. Potom si každý vytáhl z vějířku kartiček osudu, objevil se ÚSMĚV, ŠTĚSTÍ,
PŘEKVAPENÍ, ale i BRATŘÍČEK a SVATBA… No uvidíme, co z toho se příští rok
splní.
Potom jsme se usadili před plátnem a promítli si (u nás už tradiční) pohádku.
Letos to byl »Dlouhý, Široký a Bystrozraký«. Po pohádce každý napsal své
vánoční přání a připevnil ho na stromeček. V novém roce se na ně podíváme a
zjistíme, která se splnila…
Pak už přišla chvíle na přípravu lodiček. Do skořápky jsme připevnili svíčku a
vložili lístek se svým jménem a pustili na vodu. Snad poprvé se stalo, že nakonec
zůstala jen jedna svítící svíčka…
Vrátili jsme se ke stolům a začalo losování dárečků. Jak už to tak bývá, někdo
byl spokojenější a někdo méně. Jako zvláštní dárek dostali všichni přítomní
a oddílovou lžičku se svým jménem.
Před závěrem jsme si zazpívali několik vánočních koled (máme co zlepšovat),
rozdali si »poslední
letošní číslo« oddílového časopisu, rozloučili se a s přání všeho
nejlepšího se vydali ke
svým domovům…
20. 12. — m ě l y b ý t t r a d i č n í
»vánoční orientační
závody« letos byly
s ohledem na omezení spojená s bojem v »čínským virem« ZRUŠENY :-(
Stejně dopadl i tradiční vánoční turnaj v »Osadnících z Katanu«. Vánoční
schůzka se tak stala poslední oddílovou akcí v roce 2020.

Na »Vánoční schůzce« jsme se naši dlouhodobé hře nevěnovali.
Posledním zjištěním bylo nalezení obálky se »Skřetími vousy« při
prohledání hradní kuchyně.
Dnes přinášíme celkový přehled bodování za minulé
pololetí. Schůzek bylo 15, ale v klubovně jsme se sešli pouze
sedmkrát.
Úkolů v »Něco na bednu…« bylo sedm, a víkendová akce
byla jediná Pažba. V pořadí se umístili hlavně ti, kteří plnili úkoly DDH…

V prvním čísle roku, přinášíme,
jako obvykle, výsledky oddílové
bodování za poslední půlrok.
Výsledky druhého pololetí roku
2020 si můžete prohlédnout
o kousek níže.
Vyhlásili jsme také čestné
pololetní ocenění za období po
prázdninách 2020:
zlatá stálice – Tete
stříbrná stálice – Matýsek
bronzová stálice – Seba
stálice – Kája, Veverka
skokan oddílu – Seba

Dlouhodobé hodnocení umožňuje
Popra 2020 usilovat o oddílové
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řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
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