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schránka
Pro další schůzky byly znovu připraLetošní rok jsme, 23. června,
vovány úkoly, které mohli všichni plnit
vzdáleně. Tentokrát, po tom, co slogan
uložili do oddílové schránky už
„NA DÁLKU“ začaly používat školy,
osmou zprávu o činnosti oddílu.
měly pojmenování „NA KRÁTKO“,
Pro uložení zprávy jsme
protože jsme věřili, že omezení už
využili poslední schůzku před
nebude trvat dlouho. I tak mělo „NA
KRÁTKO“ šest pokračování, které
prázdninami.
plnila věrná trojka.
ZPRÁVA DO
SCHRÁNKY
ZPRÁVA
DO ODDÍLOVÉ
ODDÍLOVÉ
SCHRÁNJKY
12. května začaly pravidelné schůzky.
Toto je osmá zpráva, kterou budeme
Mohli jsme se začít scházet a odstřílet
ukládat do oddílové schránky. Popisuje
všechny disciplíny oddílové střelecké
události v oddíle SIHASAPA ve Staré
ligy. Podařilo se nám uspořádat i třetí
Bělé od června 2020 do června 2021.
ročník Memoriálu Lubomíra Blažka.
Toto období bylo obdobím dusivého
Obnovených schůzek se účastnilo
zaškrcení.
devět dětí. Aktuální dětské složení
V červnu 2020, po prvním bláznění
oddílu je (v pořadí podle doby v oddíle):
kolem čínského viru, přišlo na obnovené
Tete, Veverka, Paťa, Kája, Kája ml.,
schůzky postupně 15 dětí. Prázdniny
Matěj (dříve Matýsek), Danka, Patrik
jsme se užili, tábor proběhl a my o dění
a Seba.
v civilizaci nic nevěděli. V září 2020,
Jako pomocníci při akcích se oblevili
kdy bylo stále svobodně, se nás sešlo
Jirka a Kuki.
stále 15. Nikdo nový se neobjevil.
Od října 2020 do března 2021 jsme
V říjnu ještě proběhla Starobělská
hráli dlouhodobou hru Dračí historie
pažba, a pak nastaly další měsíce
inspirovanou příběhy dračího kluka
omezení.
Berta. Závěrečná proběhla v rámci
Na poslední pravidelné schůzce
poslední schůzky před prázdninami.
7. října jsme se fotili v maskách draka
Uzlařská Regata i 72 hodin byly
a začala nová dlouhodobá hra Dračí
v tomto období zrušeny. Neproběhl
historie. Až do prosince byly úkoly pro
taky žádný tradiční oddílový sraz.
hru připravené na zahradě klubovny. Do
Novoroční výšlap byl jediným turisticplnění se zapojilo osm dětí. 9. prosince
kým výletem a účastnili se ho i hosté,
proběhla jedna a 16. prosince druhá
jak děti tak rodiče. Na hranicích
pravidelná schůzka, ta byla Vánoční.
uzávěr jsme uspořádali turnaje Mölkky
Od ledna 2021 už zase platilo omezea Osadníci z Katanu.
ní. Dračí historie pokračovala opět
Počet dětských členů oddílu
úkoly na zahradě klubovny. Po novém
SIHASAPA ve Staré Bělé je tak nyní 9,
roce však plnila úkoly jen věrná trojka
vedoucí jsou stále dva Milach a Oko.
Seba, Matěj a Tete. Společným úsilím
Všichni níže podepsaní ukládají, během
přivedli boj dračího kluka Berta
poslední schůzky, tuto zprávu do
k úspěšnému konci — osvobození táty
oddílové schránky.
Herberta — 31. března.
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C O S E S TA L O

23. 6. —bylo zataženo, ale nepršelo. Pro náš dnešní program, po vedrech minulých dnů,
to bylo výborné.
Sešlo se nás nakonec jedenáct, devět dětí a tři starší. Nečekaně
se totiž dnes objevili Ondřej a Ríša. Nejprve jsme si přečetli
zprávu o tom, co proběhlo v posledním oddílovém roce, a přidali pod
text svá razítka, nebo podpisy.
Sbalili jsme potřebné pomůcky, dva provázky správné délky a tři
dlouhé hřebíky, a vyrazili. Během cesty jsme hráli pozorovací hru.
Milach přečetl na co si dávat pozor, a ten kdo věc spatřil první
(a ohlásil to), dostal jednu sirku.
Les nám v Palésku ubývá a tak podrost zarůstá stále větší části.
Stezky jsou však stále průchozí, takže jsme k plotu kolem skladu
trhavin dorazili bez komplikací. I když Milach sliboval, že tentokrát najdeme schránku raz, dva, přece jen to napoprvé nebylo. Tubu se zprávami jsme pod kamenem našli, otevřeli (tentokrát bylo vše v pořádku), vložili
jsme osmý svitek, udělali společnou fotku a vydali se zpět.
Na zahradě klubovny jsme si spočítali, kolik se komu podařilo donést sirek.
Potom si předali kartičky „Výzvy“ věrné trojce, za úspěšné dokončení »Dračí
historie« na konci března, a všem přítomným za uložení osmé zprávy do oddílové schránky. Potom jsme si rozdali taky zpěvník pro tábor 2020, a »nové číslo«
oddílového časopisu.
Na závěrečný čas jsme se přesunuli k ohništi, připravili posezení. Kája ml.,
a po ní Kája, se pokoušeli křesadlem rozdělat oheň. Nakonec byl úspěšným
Ondřej. Trošku jsme se osvěžili kompoty, štrůdlem ozdobeným šlehačkou (to
byl loni nápad Veverky). Nakonec jsme se pustili do vyhlášení nejlepšího
v červnovém bodování. Obě Káji měli, se započítáním dnešní schůzky, shodný
počet bodů. Rozdělovací úkol s uzly však dokončila jen Kája ml., takže vyhrála
(poprvé) — gratulujeme.
Před rozchodem jsme si popřáli úspěšný konec školního roku, pěkné prázdniny a pověděli si, že první schůzka v září bude ve středu osmého. S některými se
potkáme i během prázdnin na letním táboře.

Pololetní
hodnocení

letos proběhl od 16. do 31.
července, stejně jako
v posledních několika letech, na louce poblíž Raduňského zámku.
Tématem byl Zaklínač.
Inspirován fantasy příběhy
Andrzeje Sapkowského.

SIHASAPA po uložení zprávy do schránky

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím všechny luštitele. Na úvod nového oddílového roku jsem připravil
klasickou šifru. Přečtěte si otázku, a odpovězte na ni.
Jestli jste na táboře nebyli najdete odpověď i na oddílových stránkách
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skokan oddílu – Patrik
Co ocenění znamená:
Stálicí oddílu je ten kdo se
v předchozím pololetí umístil
na místech 1.-5. a v aktuálním
pololetí neklesl o více než dvě
místa.
Skokanem oddílu je ten kdo se
zlepší o nejvíce míst a v předchozím pololetí a byl bodován
alespoň v polovině měsíců.
Skokanem může být vyhlášen
i nový člen oddílu, který se
v pololetním bodování umístil na
jednom z prvních třech míst
a zúčastnil se alespoň dvou akcí.
Podstatné je, že body
dlouhodobého hodnocení
umožňují získat oddílové ceny!

---//
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řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: V ČERVNU JSME ULOŽILI OSMOU ZPRÁVU

bude 2. října

Tato přehledná tabulka ukazuje, jak jste si v průběhu
uplynulého pololetí vedli. V prvním pololetí 2021 bylo celkově
12 úkolů k »Dračí Historii«, z šestice uzlů Regaty započítána
první víkendová akce, 6 úkolů »Na krátko«, následovalo
7 běžných schůzek a druhá víkendové akce — Memoriál
Lubomíra Blažka.
Maximální počet bodů, které jste mohli získat byl 367, podle
toho vidíte, jak jste si vedli.
Pořadí v dlouhodobé hře, zakončené v dubnu je ve sloupci
»DrHis«.
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Letní tábor

Opět přinášíme přehled
oddílového bodování ke konci
prvního pololetí. Vidíte, že ti,
kteří plnili úkoly i v době, kdy
byla pravidelné schůzky
zapovězeny, a udržovali tak
oddíl při životě se umístili
s náskokem na předních
místech.
Čestné pololetní ocenění za
období před prázdninami 2021
jsou tyto:
zlatá stálice – Tete
stříbrná stálice – Matýsek
bronzová stálice – Seba
stálice - Kája

pořadí jméno 2.6.MLB 9.6. s371 16.6. 23.6.s372 liga kronika celk
1. Kája ml 9 5
9
3
8
9
3 6 10 62
2. Kája
7
10 4 10 3 10 8
9 62
1
3. Tete
6
–
9
8
9
–
–
9 41
–
4. Patrik 6 8
9
–
38
2
–
6
7
–
–
5. Matýsek 7 5
34
5
2
7
7
–
–
6. Paťa
–
31
6
5
8 6
–
–
6
–
6
4
–
4
–
7. Seba
–
26
–
6
6
8. Danka –
21
–
8
–
7
–
–
6
–
9. Veverka –
–
–
7
9
–
–
–
–
16
–
10. Ríša
8
–
–
–
–
–
–
–
8
11. Matyáš –
0
–
–
–
–
–
–
–
–
12. Viki
0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13. Kiki
–
0
–
–
–
–
–
–
–
–

