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KAPITÁN KIKING A POSEIDON
Každý námořník ví, že před plavbou na
moři je třeba boha Poseidona obdarovat,
aby si ho posádka neznepřátelila.
Jenže ten den, si Kiking přál jedinou
věc, rychle pryč z přístavu. Hlavně kvůli
zprávě o velmi výhodném obchodu, na
nedalekém ostrově se prodává levné obili,
olivy a ryby. Tam přece musíme být první,
napadlo Kikinga.
„Rozvažte lana, bleskem,“ houknul
Kiking, když tu ho trknulo, že málem
zapomněli obětovat Poseidonovi. Mělo ta
však háček, kapitán si za živa nemohl
vzpomenout, jestli je na lodi CO obětovat.
Zachmuřil se, a šel hledat, čím by se
vládci moří mohl zavděčit.
Námořníci nevěděli, co se děje, a tak se
chvíli rozčilovali, a pak zase loď přivázali.
Slyšeli jen rány ozývající se z podpalubí.
„Jste v pořádku kapitáne?“
„Já,“ kapitánova hlava vykoukla nad
schodištěm, „vždycky!“
Vystoupal nahoru a v ruce držel zaprášenou láhev s posledním lokem vzácného
sladkého moku.
„Nalej Poseidonovi,“ houkl kapitán na
nového námořníka, a dal mu láhev do ruky.
„Tak na co koukáte. Říkal jsem přece
rozvažte lana.“
Námořníci brumlali, ale dali se opět do
pohybu. Jenže říká se ‚důvěřuj, ale
prověřuj‘, a v tom udělal Kiking zase
jednou chybu.
Dotyčný nováček se zálibně zadíval na
láhev a protože tehdy na lodi sloužil
vůbec poprvé, rozkaz si vyložil po svém
nalil si celý hlt do krku.
Kapitán si ničeho nevšiml, protože už se
hnal ke kormidlu, rozdával rozkazy co je
kde třeba povolit, utáhnout a rozmotat.
Jistě tušíte, že to nedopadlo dobře.
Celá posádka doufala v dobrý obchod,

však na něm taky záviselo jestli budou mít
v příštích týdnech co jíst.
Poseidon však mezi tím zuřil.
„Co si ten Kiking myslí, že je snad
vládcem moří? Já mu ukážu, kdo je tady
Poseidonem,“ zahřměl, nafoukl se a poslal
všechny proudy proti Kikingovi.
Už drahnou hodinku kapitán šteloval
lana a začínal propadat trudomyslnosti.
Plachty se pořád smýkaly sem, tam, ať už
pluli vpravo nebo vlevo a co hůř, připadalo
mu, že loď se ani nepohnula.
„Tohle není normální, v tomu musí být
zakopaný pes,“ procedil mezi zuby a
zadíval se na svoji posádku. Na levoboku
stál ten nešťastník, třásl se jako osika,
až mu zuby drkotaly.
„Že tebe pálí svědomí,“ houkl na něj.
„Jjjjjo.“
„Tak cos proved, že tys ošidil
Poseidona,“ zakřičel Kiking. „Jjjjjo.“
„Co si to za námořníka, to nás ještě
přijde draho.“ „Jjjjjo,“ vykoktal nováček.
Jenže co teď. Poslední kapičku rumu už
spotřebovali, a nemohli se pohnout ani
o píď. Mohli by tady klidně zemřít žízní.
A tak Kiking vyslovil jediné možné řešení.
„Musíme zavolat Poseidona.“
Nováčka museli v tu chvíli odnést do
podpalubí, protože padnul do mdlob.
„Poseidone, Poseidone, Poseidone,“
volali námořníci do té doby, než voda před
nimi začala vřít a na hladině se blýsknul
trojzubec. Pak se Poseidon narovnal,
a vyplivl mořskou rybičku.
„Tfuj, tak to jste vy, kdo si myslel, že
mě může obejít. Vida Kiking, od tebe bych
teda takovou lumpárnu nečekal.“
Kapitán Kiking se tvářil provinile jak
nejvíc mohl a ani nedutal, protože s Poseidonem nebylo radno se dohadovat.
„Za tuhle nehoráznost vás stihne trest.
Poplujete do přístavu, a tam nakoupíte
všechny ryby, které rybáři včera vylovili
a vrátíte je zpátky do moře.“
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14. 4. — ano, ano, zima se letos nechce vzdát. Je pravda, že jsem
už v klubovně netopil, ale při přípravě pomůcek na toto
„NA KRÁTKO“, jsem si při štípání polínek dřeva vzal
rukavice. Chladné a sněhovo-deštivé počasí posledních
dnů připomíná, že na počasí jsme pořád malí páni.
Na zahradě za klubovnou vznikla trasa pro Seatonův
běh, na parapetu přibyly složky s »novým Siháčkem«
a pod lavicí jsou stále i odměny pro případné navrátilce…
V průběhu týdne přišly výsledky od věrné trojky.
Poslední den ráno přišla i zpráva od Ondřeje, poslal
výsledky Setonova běhu co běhal Ríša.

21. 4. — bylo pravé aprílové počasí. Slunce, pak vydatný déšť,
a nakonec zase slunce. Bylo však docela teplo, kolem 18 stupňů.
Před přípravou zadání pro tento týden jsem se pustil do uklizení vánočního
stromu, už bylo na čase. Na stole se tak opět objevily ceny z »našich« ročníků
Po stopách tajemství Uctívačů ginga.
Dnešní zadání „NA KRÁTKO“ je svázáno s tradiční severskou hrou Mölkky.
Připravil jsem herní sady a obdélník pro házecí místo. Pak jsem si několikrát
vyzkoušel deset hodů, které budou podstatou zadání. Rozhodl jsem, že nejlepší
bude nejkratší vzdálenost ke kuželkám, která může být 3 metry.
sada je připravena

první hod

zlatá pagoda na místě

NA KRÁTKO

Se zadáními nové
náplně času, kdy se
nekonají schůzky
jsme začali 31. března. Takže pokud správně počítám, proběhly čtyři kola.
PRVNÍ SADA – VELIKONOCE
Letos to vyšlo tak pěkně, že první víkend
v dubnu pokryl Velikonoční svátky.
Ne nadarmo tak zadání obsahovalo
činnosti spojené s přípravami i naplněním
velikonočního odkazu.
· uplést pomlázku nebo ozdobit vajíčka
· udělat papírové kuře / fotku v rámečku
· foto úkol — „Velikonoční zátiší“

DRUHÁ SADA – SIRKY
· ze sirek nebo špalíků postavte modely
slavnostních ohňů.
· skládejte sirky na hrdlo plastové láhve.
spořádaně a potom halabala
· foto úkol — „Mraky“

TŘETÍ SADA – ZABĚHEJ SI
· zaběhni Setonův běh, snaž se dosáhnout co nejlepšího času
· napiš morseovkou jména židlí, které
jsme poznali v Dračí historii
· foto úkol — „Jarní ozvěny zimy“

ČTVRTÁ SADA – MÖLKKY
· na deset hodů se snaž získat co nejvíce
bodů házením na Mölkky kuželky
· vylušti netradiční šifru
· foto úkol — „Barvy jara“

NĚCO NA BEDNU…

TAMARÍN ŽLUTORUKÝ (Saguinus
výskyt Tamarína žlutorukého
midas)
napaden, ostatní ho brání. Jsou to také
patří mezi ploskonosé opice a své jméno
získal podle žlutých či oranžových chlupů
na svých končetinách. Jeho přirozeným
místem výskytu jsou lesnaté oblasti na
severu Amazonky v Brazílii, Guyaně,
Francouzské Guyaně, Surinamu.
Žije ve skupinách čítajících od 4 do 15
členů s menší konkurencí mezi samci
v oblasti rozmnožování. V období množení
rodí mláďata vždy jen jedna samice ve
skupině. O mladé tamaríny se starají
primárně otcové, ale v péči se střídají
i další členové skupiny. Prioritou ve skupině
je obrana, a pokud je jeden z tamarínů

teritoriální zvířata, která mohou být
agresivní. Mají ostré tesáky a drápy na
všech prstech.
Tamaríni žlutorucí jsou výjimečně dobří
ve šplhání a tráví většinu času v korunách
stromů a na větvích. Jsou rychlí a hbití
a jsou schopni dalekých skoků či seskoků
ze stromů na zem až z výšky 18 metrů bez
zranění. Jejich jídelníček zahrnuje hlavně
ovoce, květiny, nektar, hmyz, žáby,
pavouky či ještěrky. Mezi jejich přirozené
predátory patří malé kočky, dravci a hadi.
Tamaríni jsou zvířata hravá, zvědavá
a učenlivá. Jsou hned v několika ZOO v ČR.
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Zdravím ohýbači mozkových závitů. Dnes jsem pro vás vybral dvě úlohy. Za tu
první můžete získal dva body, za tu druhou taky dva body.

Opět jsem,
získal inspiraci
při sledování
televize. v podstatě náhodou, jsem zahlédl v dokumentu Davida Attenborougha (to je známá postava
britských dokumentů o přírodě) zvíře, kdy mě okamžitě napadlo. Ta podoba — vždyť vypadá jako
nějaký chrlič!

Posuňte jednu zápalku tak,
aby bal výsledek správný

1
2
Jednu z barevných tyčí
přesuňte tak,
aby vznikl čtverec

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » byla to loď šestá – Korabl-Sputnik 6, určená pro člověka třetí «
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