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Byl jednou jeden hluboký les a v něm
žili tři zlí trpaslíci. Bydleli v jeskyňce pod
velkým dubem, jehož koruna skrývala orlí
hnízdo. V něm spaly tři kouzelné dubové
víly, které s trpaslíky hlídaly svůj domov
plný všelijaké havěti, ta nebyla ledajaká…
… otravovala jim život!!! Proto trpaslíci
nakoupili od každé barvy tři lahvičky
čistících prostředků. Začal velký boj!
Trpaslíci s vílami začali podle barev.
Bílou barvou namalovali svou jeskyňku,
žlutou zase kuchyňku, červenou namalovali červánky, modrou zase ložnici. Černá
byla nejdůležitější: načernili sami sebe,
i tu havěť, a tak byli neviditelní. Zdálo se,
že si můžou v neviditelném světě dělat co
chtějí. I ta havěť si dělala, co chtěla ale
netušila, že je sledována. Trpaslíci byli
lstiví, závistiví, zákeřní a podlí! Měli
nachystanou pastičku na všechny otravné brouky, pavouky, žáby, ptáky, žížaly,
ba i bazilišky. A ta pastička měla být
začátkem dobra v jeskyňce.
Vůbec to však nebylo jednoduché.
Havěť i trpaslíci byli rovnocennými
soupeři, než trpaslíka Žejdlíka napadl
svými kusadly velký černý pavouk, kousl
ho přímo do zadku a způsobil tak velké
pozdvižení. Všichni se najednou shlukli
pod dubem a začali Žejdlíka ošetřovat.
To byl začátek hrozného dne. Žejdlík
začal kulhat a bylo mu úplně jedno, co
dělá, křičel, kopal a nadával na kamarády,
víly, lesní havěť, prostě na celý les. Do
dubu kopl tak silně, až z něho spadly tři
velikááánské žaludy a praštily pavouka
přímo mezi tři oči. Orlí hnízdo spadlo
a zdraví trpaslíci, rozzlobení jako vždy,
hnízdo rozdupali na třísky a tři vejce
rozklepli na pánev. Najednou začala
vejce bublat, rozpínat se a celé jejich
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pohádka
obydlí bylo plné dusivého sirovodíku.
Otevřeli tedy tři okna i dveře, aby
vyvětrali a pustili dovnitř alespoň tři
žejdlíky čerstvého vzduchu.
Všem se rázem zbarvilo do růžova,
nejen tělo, ale i čepičky a místnůstka,
protože do místnosti vlítly tři dubové víly
a vypustily tři růžové vánky. Byla to
kouzelná mlha a způsobila velkou změnu.
Najednou začali trpaslíčci přátelsky
a láskyplně švitořit, pobíhat kolem
škvařící se pánve a objímali se. Byli rádi,
že jejich špatné vlastnosti úplně zrůžověly. Ale jednomu se přeci jen zrůžovět
nedaří, on totiž nemá rád růžovou barvu.
Proměnit se ale v přátelského trpaslíka
moc chtěl, a tak poprosil víly, zda by
i jeho náladovost, vzteklost a špatnou
náladu nemohly přebarvit aspoň na jinou
veselou barvičku. Třeba jarně zelenou.
„Ano, pod podmínkou, že nám spravíte
naše rozšlapané hnízdo.“ Druzí trpaslíci
ale neměli na spravování vůbec náladu.
„Ať rozbité hnízdo spraví jen ten,
který nebude umět svou zlobu a náladovost ovládat. Zavolali o radu sově. Sově
se nelíbilo vstávání ve dne, ale když
viděla, jak je trpaslík smutný, roztáhla
svá křídla a snesla se za nimi k velkému
suchému pařezu. Ukázala jim, kde rostou
kouzelné maliny, ale měla podmínku:
„Společně musí nasbírat tři plné džbánky, aby mohla uvařit kouzelnou malinovou
polívku, která působí proti zlobě.“
Avšak protože byli ze zla unavení, lehli
si do vany plné malinové pěny a usnuli.
Skřítci pěkně chrupkali a do tří mezitím
usnul i celý les. Víly začaly sbírat maliny
místo dalšího kouzlení. Avšak netrvalo
dlouho a usnuly také. Potom byli odpočatí
a než se stihli probrat, sova uvařila,
uklidila a přitom našla zvonec a téhle
pomatené dlouhé pohádky je konec!
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8. 9. — byla první poprázdninová schůzka. Bylo slunečno a teplo.
Sešli jsme se všichni aktivní, kteří po řádění omezení vytrvali — takže nás
bylo deset. Začali jsme procházkou kolem
vzpomínek i novinek v klubovně i na zahradě.
Potom jsme se střídavě věnovali házení
‚zpola naplněných‘ lahví a střelbou v leže.
Docela nám to všechno šlo.
Potom jsme ve dvojicích házeli syrovým
vejcem. Cílem bylo samozřejmě, aby
nepadalo na zem, a hlavně aby to přežilo…
V dalším čase jsme běhali na čas krátkou »nízkou« překážkovou dráhou
a nakonec jsme si zahráli vracečku.
Na závěr jsme předali ocenění za předchozí pololetí a šušně za červnové
bodování.
15. 9. — byla druhá poprázdninová schůzka. Stále svítilo slunce, takže bylo teplo.
Po začátku se ukázalo, že dnešní setkání bude povýtce,téměř kompletně,
chlapecké. Kája nám referovala, jak se dívky, jak si s nim postupně
zkoušela promluvit, nějak vymluvily, že dnes z toho nic nebude…
Začali jsme střelbou v kleku. Ti, kteří nestříleli ze vzduchovky
shazovali talíři nebo ringem na sobě postavené špalíky a foukačkou
trefovali tenkými šipkami do terče.
V dalším čase jsme zdolávali krátkou překážkovou dráhu. Čas byl
samozřejmě rozhodující. Potom jsme se pustili do postupné
vybíjené. Byly dvě hřiště, ten do vybil postupoval výše, ten kdo byl
vybitý klesal níže. Vydrželi jsme to dlouho. V šest jsme ještě
jednou přestavili hřiště a poslední půlhodinu jsme si zahráli
lacrosse. Kája se ukázala jako přebornice, rychlost šikovnost
a přesnost, tak jak to má být.
Před rozchodem jsme ještě předali Siháčky těm, kteří minule nebyli a připomněli si Starobělskou pažbu.

Starobělská pažba
V sobotu 2. 10. 2021 proběhne letošní
ročník naši střelecké soutěže.
Registrace bude probíhat po celou dobu
konání, poslední účastníci se však musí
přihlásit v 15:00.
začátek: 9:00
ukončení: 16:00
Přijďte si poměřit své střelecké dovednosti se svými vrstevníky. Vezměte s sebou
kamarády, rodiče i známé.

Nedělní turnaj
V neděli 3. 10. 2021 proběhne v klubovně ve Staré Bělé
turnaj ve hře OSTROV.
Registrace k turnaji bude
probíhat v neděli od 9:00 do
9:30.
Ukončení turnaje plánujeme ve
14:00.
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Ze sveta stromu
Během letního tábora 2016 měli jistou roli stromy, na poměry České
republiky, neobvykle velké. Kousek od vrchu Raduňka, tam co jste letos potkali
Vesemira, je jich kolem cesty několik.
Všiml jsem si jich nejen pro neobvyklou výšku a obvod kmenu, ale právě protože
tvoří souvislou řadu kolem cesty.
Když už jsem je podle vzhledu kůry poznal, zjistil jsem, že se vyskytují i podél
cesty co vede ke srubu lesníků. Takže jsme kolem Douglasek i letos několikrát
prošli, třeba při cestě ke koupání k nové vodní ploše…

DOUGLASKA TISOLISTÁ
Do konce září je třeba zaplatit oddílové členské příspěvky. Platí se na půl
roku. Po letech lehce zvyšujeme jejich
částku – příspěvek činí 200,- Kč

NĚCO NA BEDNU…

Nazdar luštitelé. Pro dnešek opět šifra. Přečtěte a zkuste odpovědět na otázku.

v dnesnim sihacku je
pohadka kde je i nazvu
cislo tri dokazete
spocitat kolikrat se
v prihehu cislo tri
vyskytuje pocitejte
vsak i trojice ouvis
ejicich slov treba
barvy vlastnosti nebo
cinnosti
řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: MĚSTO DO KTERÉHO JSTE PUTOVALI VODOU BYLO HAGGE

(Pseudotsuga menziesii)

je stálezelený rychle rostoucí jehličnan.
Původně byl rozšířen od pobřežních oblastí
na západě Severní Ameriky, od kanadské
Britské Kolumbie, přes americké státy
Washington, Oregon až ke střední
Kalifornii. V Evropě se pěstuje od roku
1827, kdy její semena do Skotska přivezl
David Douglas.
Druhové jméno, menziesii, je po
Archibaldu Menziesovi, skotském lékaři,
ten první zdokumentoval strom na
Vancouver Island v roce 1791.
Stromy dorůstají výšky 60–75 m a více.
Ve starých porostech jsou časté stromy
o průměru 1,5 – 2 m.
Douglaska je nejvyšším
žijícím stromem i v České
republice, a to u Vlastiboře
na Jablonecku, kde dosahuje výšku více než 64 m.
Vzhledem ke vlastnostem,
roste dvakrát rychleji
a nemá u nás přirozené
škůdce, se o ní uvažovalo
jako o náhradě smrku.
Předběžná opatrnost však
její využití brzdí, takže je
možné ji vysazovat pouze
jako meliorační a zpevňující
dřevinu.

když jsem se vydal fotil,
vzal jsem si stylové oblečení
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pořadí jméno 8.9.s373 15.9. s374 kronika celk
1. Kája
10 –
9
–
9 28
2. Patrik 6
–
– 14
8
–
3. Seba
4
–
– 14
7
3
4. Matěj 5
–
– 12
7
–
–
–
–
5. Danka 9
9
–
6. Maťo
–
–
9
–
9
–
–
–
7. Kája ml 8
–
–
8
–
–
–
8. Tete
8
8
–
9. Ríša
–
–
–
8
–
8
–
10. Veverka 7
–
–
–
7
11. Paťa
–
–
–
5
5
–
12. Matyáš –
–
–
–
0
–
13. Viki
–
–
–
–
0
–
14. Kiki
–
–
–
–
0
–

