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Jak to zvládáme

C O S E S TA L O

31. 3. — bylo pravé jarní počasí, svítilo slunce a teploty se
pohybovaly kolem dvaceti stupňů.
V tento den by byla velikonoční schůzka, kdybychom
se věnovali výrobě velikonočních ozdob. Protože dlouhodobá hra vyhodnocení úkolů za minulý týden skončila,
bude každou středu pro zájemce připraveno zadání.
Protentokrát je pojmenováno „NA KRÁTKO“.
Podle toho, jak si s ním kdo poradí budou se objevovat
body v oddílovém. První zadání bude svázáno s velikonočnímu svátky, pomlázka, vajíčka a jiné ozdoby, však to
znáte
7. 4. — v posledních dnech zažíváme krátký návrat zimy. I když
by bylo lepší říci, pravé aprílové počasí.

Přes noc, anebo i během dopoledne sněží, odpoledne se objeví slunce, ale i tak
je chladno teploty nejvíce deset stupňů.
autoři vydání: Michael a Pavouk (tel. 605 150 727)
příspěvky: Michael

KAPITÁN KIKING A TLUSŤOŠI
Kapitán Kiking byl zkušený obchodník,
ale stalo se, že neměl štěstí na výběr
posádky. Jednou musel dva členy posádky
vysadit na pustý ostrov a odplout.
Členové posádky mu teď chyběli. Když
tehdy připlouvala loď do přístavu, všiml si
kapitán dvou obrovitanánských hromotluků. Hlasitě se jeden druhému chechtali
a mávali na Kikinga. Větší chlapíky Kiking
v životě neviděl. Podobali se sobě, jako
jedno obří vejce, druhému obřímu vejci.
Kapitán se trochu obával, aby se
s takovým nákladem loď nepotopila, jenže
na druhou stranu tihle dva alespoň
pořádně zaberou za lano a to by se
setsakra hodilo. Vezměte sebou mě,
kapitáne, škytal první. Já jsem tesař, ale
tady tlusťoch vám z té kocábky udělá
ledatak ponorku. Vezměte radši mě,
kapitáne, já vám možná můžu udělat z lodi
ponorku, ale tady tlusťoch, když skočí do
vody, zvedne se taková vlna, že vám
vyplaví loď támhle na tu palmu.
Takhle pokračovali dál, a dál, a kapitán
Kiking se tak chechtal, že se skoro
nemohl nadechnout. Nakonec se rozhodl
vzít na loď oba. Ale přikázal jim, že jeden
musí vždycky stát na pravoboku, a druhý
na levoboku, nebo první na přídi a druhý na
zádi. Budou zkrátka fungovat jako váhy.
Dlouhé měsíce pluli tlusťoši spokojeně
s kapitánem Kikingem a nepřestávali se
špičkovat, až jednoho dne, bylo to zrovna
v největším horku, kdy do plachet nefoukal ani vánek, zívala celá posádka, včetně
kapitána. Aby se Kiking v tom bezvětrném
moru trochu rozveselil, chtěl si zase
vyslechnou nějaký ten vtípek. „Héj,
hromotluku pojď sem,“ křiknul.
Jenomže to neměl dělat. Oba dva
tlusťoši se zvedli a zamířili ke kormidlu.

WEB: www.volny.cz/sihasapa
vyšlo: 14. 4. 2021

povídka
V tu ránu se loď naklonila.
„Zpátky, zpátky,“ volal Kiking, ale už
bylo pozdě. Loď se rozkymácela natolik,
že se v jednu chvíli úplně převrátila dnem
vzhůru. Všecko zboží sletělo do moře
a námořníci vyletěli z lodi jak z trampolíny.
Vy si to možná nedovedete dost dobře
představit, ale ta největší potupa a ostuda co si kapitán může utrhnout, je převrátit loď na záda za úplného bezvětří.
Námořníci plavali okolo jako bezbranné
hejno rybiček a už, už mířili na ostrov,
když kapitán zakřičel: „Tak to ne! Vy tu
loď obrátíte, jako že se Kiking jmenuju.“
„Ale jak kapitáne, vždyť tu nestačíme,
ten kýl je hrozně úzký.“ Namítal rozklepaný Třasořitka.
„Tlusťoch a tlusťoch ji dotáhnou na
břeh, tam ji obrátíme.“
Měli jste vidět ten děs v očích námořníků. Jenže kapitánu Kikingovi si nedovolil,
vzdorovat nikdo. A tak se všichni chytili
provazů a rychle plavali ke břehu.
Třasořitkovi se podařilo dohodit lanem
na břeh a jeden z tlusťochů za něj ze
všech sil zabral. Loď se ani nepohnula.
Proto se za něj postavil i ten druhý
tlusťoch a zabral taky. A zase nic.
Ještě nikdy nikdo neviděl kapitána
Kikinga tak smutného, seděl na břehu
a z levého oka mu ukápla slzička tak slaná,
jako samo moře.
Oba tlusťoši najednou zmizeli kdesi
v houští. Za chvíli se ozval mohutný dusot.
Kiking se postavil a pak uviděl, jak se na
něj v plné rychlosti řítí ti dva obrovitánští tlusťoši. Jen tak, tak stačil Kining
uhnout, když okolo něj proletěli a žbluňk
do vody. Zvedla se taková vlna, že všichni
námořníci skončili v korunách palem.
Představte si, že silná vlna vyplavila loď
zpátky na břeh. Kikingovi ukápla dnes již
druhá slzičky tentokrát z pravého oka.

Pro dnešní zadání „NA KRÁTKO“, jsou v hlavní roli sirky. První část spočívala
ve vytvoření a pojmenování modelů slavnostních ohňů. V druhé části bylo
potřeba stavět sirky na hrdlo plastové lahve. Spořádaně jako komín, a pak na
chumel s několika omezujícími pravidly. Počty použitých sirek jsou podstatné…
Jsem zvědav, jak se komu povede.

hranice

pagoda

pyramida
pzramida

Přes všechna protivenství se koncem března podařilo uzavřít
naši poslední dlouhodobou hru.
Na počátku, začátkem října a i v dalších měsících až do vánoční
schůzky se plnění úkolů, které se nedaly provádět jinak než
samostatně, při návštěvách zahrady za klubovnou, se
účastnilo osm z třinácti dosavadních členů oddílu.
V novém roce, kdy jsme se opět na schůzkách nemohli setkávat už zůstali jen
tři srdcaři a statečně plnili zbytek úkolů. Mise se povedla a Bertův táta je opět doma.

Konečné pořadí v dlouhodobé hře

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím luštitele. Dnes je pro vás připravena šifru, o co se jedná určitě brzy
odhalíte. Vyluštěte a odpovězte na otázku.
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řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » Máma Berta, táta Herbert a syn Bert «

LETEM SVĚTEM

12. 4. 2021 uplynulo 60 let od
okamžiku, kdy lidé překonali síly
pozemské gravitace a člověk poprvé vzlétl
do vesmíru. Přestože od té doby vzlétli do
kosmu lidé více než tisíckrát, zůstane Jurij
Alexejevič Gagarin navždy tím prvním,
NAVŽDY PRVNÍ
V prosinci 1957 vznikla v konstrukční
kanceláři Sergeje Koroljova plánovací
sekce a mezi její úkoly patřila i příprava
pilotovaného kosmického letu. V lednu 1958
se na její popud začal vyvíjet nový třetí
stupeň pro raketu R-7. Stejně jako v USA
existovala domněnka, že správnou cestou
do vesmíru je okřídlené těleso. Jenže
výpočty ukázaly, že žáru při vstupu do
atmosféry nejsou schopné odolat žádné
stávající slitiny.
Skupina navrhla jako nejjednodušší
způsob realizace pilotovaného letu kabinu
zvonovitého tvaru o průměru 1,8 m. Ujal se
také nápad pilota vystřelit před přistáním
ve vystřelovacím sedadle, díky čemuž se
vůbec nemusel řešit přistávací systém.
Počátkem roku 1961
byly před dokončením
n

tři kabiny Vostok, verze 3KA, které už
dovolovala let s člověkem na palubě.
Přes všechny potíže se stává zázrak.
9. března letí úspěšně Korabl-Sputnik 4,
potom 25. března Korabl-Sputnik 5. Dva
dny poté je po vzrušené debatě rozhodnuto: dodržíme dohodu z 12. února, v příští
lodi poletí člověk. Dne 29. března to potvrzuje i státní komise s tím, že let proběhne
někdy mezi 10. a 20. dubnem. Vostok
s Jurijem Gagarinem na palubě nakonec
startuje 12. dubna 1961.
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březnovou cenu získal
Matýsek

poř. jméno 3.3. s364 10.3.17.3. s365 24.3. 31.3. s366
1. Matýsek 8 3
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7
8
3
2
7 3
7
7
3
8 7
2
2. Tete
3. Seba
7
8
6
7
3
3
7 3
4. Danka 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5. Veverka –
–
–
–
6. Ríša
–
–
–
–
–
–
–
–
7. Kája ml –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8. Kája
–
–
–
–
9. Matyáš –
–
–
–
–
–
–
–
10. Patrik –
–
–
–
–
–
–
–
11. Paťa
–
–
–
–
–
–
–
–
12. Viki
–
–
–
–
–
–
–
–
13. Kiki
–
–
–
–
–
–
–
–
14. Olča
–
–
–
–
–
–
–
–
15. Matouš –
–
–
–
–
–
–
–

DrH
8
9
8
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
–
–

kronika celk
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
–
–

