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KAPITÁN KIKING A MOŘSKÁ PANNA
Loď kapitána Kikinga plula temnou nocí.
Vichr foukal tak, že se s každou vlnou
přelila voda přes palubu. Posádka seděla
v podpalubí mezi sudy a klepala se tam
strachy. I Kiking měl nervy na pochodu.
Zrovna se chystal schovat k ostatním
do podpalubí, když další vlna vyvrhla na
palubu něco velikého a slizkého. Mrsklo to
hlavou a pláclo o zábradlí dlouhými
plavými vlasy. Byla to mořská panna.
Kiking už o mořských pannách slyšel
hodně, a byl proto právem jako na trní.
„Hlásím, žena na palubě,“ pronesla
mořská panna svým hedvábným hlasem
jako by nic.
Kapitán se zadíval do jejich akvamarínových očí a na chvíli cítil, jak sám podléhá jejímu kouzlu. Pak si rychle nafackoval,
promnul si spánky a už, už se chystal
pannu shodit zpátky do moře. Ona však
v tu chvíli vycítila nebezpečí, oči ji zrudly
jako dva majáky, a dál už kapitán nevěděl
nic. Svět mu potemněl a on se tvrdě
skácel na palubu.
Když se konečně probral, svítalo a bouře ustala, ačkoli pevnina se stále ještě
ztrácela v mlze. Kiking se po schůdcích
sesunul do podpalubí. S posádkou tu za
stolem seděla krásná plavovláska a hráli
karty. Všichni námořníci měli oči jenom
pro ni, jejich cennosti už ležely před ní.
„Co se to tu, u mořský okurky, děje?“
„Jenom hrajeme karty kapitáne,
abysme si ukrátili tu bouři.“
„Venku už je dávno boží den.“
„Ani jsme si nevšimli,“ zašveholil
Křivák, který se s Kikingem znal už od dob
kapitána Zlatokopa.
Kiking se na něj zadíval, a hned si všiml,
že mu chybí úplně všechny jeho zlaté
zuby. Ty teď ležely na stole před plavovláskou. Byla to ona, mořská panna.

„Holomci,“ zhrozil se Kiking. „Co
všechno jste prohráli? Loď? Vsadili jste
moji loď? To jsem ještě neviděl!“
„Jediný způsob, jak ji získat zpátky, je
vsadit proti ní život vaši posádky,
Kikingu,“ zamrkala zase ta mořská panna.
„A když prohraju?“ zeptal se Kiking.
„Promění se v mořské panny a budou na
věky věků bloudit mořem, a lovit hloupé
námořníky.
Všichni členové posádky naráz polkli.
„Beru!“ zahřímal Kiking jak se na
kapitána sluší, ale pěkně vyschlo v krku.
V podpalubí se udělalo skoro nedýchatelně, a posádce stékal pot po tvářích.
„Zahrajeme si prší, čtyři karty osm kol,
rozdávám,“ řekla mořská panna.
„Moje loď, já rozdávám.“
„Jak chceš,“ zamlaskla a hodila po něm
balíček karet.
Od začátku to pro Kikinga nevypadalo
dobře. Samy karty jako by byly proti
němu. První tři kola prohrál.
Začaly se mu potit dlaně, to se mu do té
doby nikdy nestalo. A pak mu to došlo. To
nebyl žádný pot. Ta panna si sebou
přitáhla balíček falešných karet a doteď
z něj ještě kapala voda.
Zvednul balíček do výše očí a vyhodil ho
oknem. Mořská panna po něm nenávistně
blýskla očima. Pak z kapitánského stolku
vytáhl úplně nový balíček a začal rozdávat. „Teď budeme hrát s těmihle.“
No co si myslíte, to byla jiná hra. Ta
mořská potvora neměla žádnou šanci.
Nejen, že Kiking získal loď zpátky, ale
vyhrál taky všechny Křivákovy zuby i
cennosti ostatních námořníků.
„Dobře Kikikngu, tentokrát jsi mě
porazil, ale měl by sis obstarat lepší
posádku. Tihle tě jednou připraví o všechno, a popluješ na voru jako ubožák,“ řekla
mořská panna tvrdě a vyšvihla se z podpalubí. Pak to udělalo šplouch, a ona
zmizela v bílém hřbetu vlny.

WEB: www.volny.cz/sihasapa
vyšlo: 12. 5. 2021

povídka

SI

370
Jak to zvládáme

H A S A PA

květen 2021

C O S E S TA L O

28. 4. — bylo slunečno a teplo. Krásné počasí bylo po celou dobu
přípravy.
Nejprve jsem si vyzkoušel zlepšit se v minulých
úkolech. V Setonově běhu se mi to nepovedlo. V deseti
hodech Mölkky se mi, díky poslednímu šťastnému hodu,
kdy jsem skolil 12, podařilo dosáhnout 65.
Potom jsem připravil pomůcky pro skokanské úkoly,
a sám si je taky vyzkoušel. Trojnásobný skok sounož.
A skoky se švihadlem — souvislou řadu a počet přeskoků
za minutu.
Nakonec jsem na parapet přidal »nový Siháček«,
a pomůcky pro plnění zadání.
5. 5. — bylo zataženo, meteorologové slibovali množství deště, ale předpověď se úplně
nevyplnila. Kolem poledne sice pršelo, ale v čase schůzky už nepadla ani kapka.
Nejprve jsem, postavil přístřešek, připravil střelecké pozice a vytáhl vše
potřebné pro střelbu.
Po šestnácté hodině se objevil Sebastián (ano byl jediný, který se přihlásil)
a pustili jsme se do střelby — poloha vleže.
Vystříleli jsme asi 150 diabolek. Potom jsme uklidili pomůcky, a Seba šel
domů. Já ještě připravil pomůcky pro nové zadání »NA KRÁTKO« zkusil si
rychlé splnění první části a taky se vydal k domovu…
munice připravena

Seba – měření výkonu

už jen trefit

PÁTÁ SADA – SKOKEM K CÍLI
byla rozdělena na dvě části.
· tři skoky sounož, po každém skoku si
atlet udělal značku a nakonec svou
výkon změřil.
· skoky přes švihadlo
kolik se podaří skoků bez přerušení
kolik skoků uděláš za jednu minutu.
· foto úkol — „Ptáci volně žijící“

ŠESTÁ SADA – PŘESNÁ TREFA
byla i tentokrát rozdělena na dvě části.
· deset hodů gumovými granáty do
čtverce 1m x 1m, ze vzdálenosti 7 m.
· vzít do rukou, bez pomoci části oblečení, co nejvíce granátů a oběhnou co
nejrychleji metrový čtverec od místa
házení
· foto úkol — „Taky létají po obloze“

NĚCO NA BEDNU…

Nazdar luštitelé. Dnes jsem pro vás připravil šifru. Když zjistíte, která to je,
vyluštěte a pak odpovězte na otázku, která v textu je.

23 17;16;20;13;5;4;15;10;9 3;10;20;13;5;9
11;20;21;5 20;10 14;16;8;13;10 17;19;5;3;10;20;21
17;19;10;2;5;8;26 16 12;1;17;10;21;1;15;
Řešení z minulého čísla:
22 12;10;12;10;15;7;16;23;10;.
4;15;5;20 11;5 21;16 17;19;10;2;5;8
17;16;20;13;5;4;15;10; 12;4;26;27 20;10
17;19;10;8;5;8
nebo
17;19;5;3;21;5;21;5; 11;10;20;21;5
2;22;4;5;21;5 23;5;4;5;21 11;1;12;16;22
2;1;19;23;22 16;3;10 14;5;13;1
i malý je čtverec
14;16;19;20;12;1 17;1;15;15;1;.
23;10;21;5 11;1;12;26 11;5 21;16
16;4;20;21;10;15?
řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz,
nebo přineste na schůzku.

LETEM SVĚTEM

V minulém čísle jste se mohli seznámit s neobvyklým zvířátkem, které mi
hned na první pohled připomnělo chrlič. Podívejme se chrličům na zoubek,
k čemu vlastně slouží a proč mají takové bizardní tvary.
CHRLIČE — poprvé
Chrliče byly podstatnou součástí a architektonickým prvkem především gotické
architektury, zejména katedrál, kdy byly
tesány z kamene. Nejčastěji mívaly podobu
čtyřnohých nebo dvounohých okřídlených
nestvůr mytologické inspirace, nebo
pitoreskních lidských či zvířecích postav,
vždy s doširoka otevřenou tlamou, případně
i s korýtkem na hřbetě.
Ve většině případů sloužily k tomu, aby
odváděly vodu z okapů a chránily tak budovu
před erozí. Nejspíš odtud název chrlič.
Protože chrlí dešťovou vodu.
To proč měly ve většině případů strašidelný vzhled se vysvětluje hned několika
způsoby.
Například, že na budovách katedrál
a kostelů měly křesťany děsit. Díky tomu
pamatovali, že ďábel je blízko, a proto se
svěřovali pod Boží ochranu.
Stejně panovalo přesvědčení, že
chrliče odpuzují zlo. Proto je stavěli

zadní část sušárny s kruhovými věžemi

jeden z chličů v severofradouzském
městě Rouen

na tu stranu chrámu, ze které se mohl
objevit nepřítel. Chrliče tak mívaly hrůzostrašné vzezření.
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NA KRÁTKO

V minulých čtrnácti
dne proběhly další
dvě pokračování .

Oddílová cena
za rok 2021

dubnovou cenu získala
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