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Před dávnými časy, stála v krásném
hlubokém lese roubená chaloupka. Žila
v ní hodná čarodějnice Jasmína, která
se starala o les, sbírala bylinky, kterými léčila nemocná zvířátka, zkrátka
pomáhala všem, kdo pomoc potřebovali.
Lidé z okolí se do lesa nebáli vstoupit,
protože věděli, že jim nehrozí žádné
nebezpečí. Ale nic netrvá věčně…
V dalekých severských lesích žila zlá
čarodějnice Gerda, sestra Jasmíny,
která jí záviděla klidný a láskyplný
život. Proto se rozhodla, že to tak
nenechá a vydala se na cestu za
Jasmínou…
Jasmína zrovna pekla perníčky,
které rozdávala chudým dětem, když
se rozrazily dveře a v nich stála Gerda
a zakřičela:
„Jasmíno, proklínám tebe i celý les!“
Vtom les potemněl a Jasmína se
proměnila v perník, kterým obrostla
celá chaloupka. Po celém lese se rozléhal zlý smích, který vyhnal všechna
zvířátka a ptáčky a od té doby se lidé
lesa začali bát.
Uběhlo spoustu času, když jednoho
dne se u chaloupky objevil Jeníček
s Mařenkou, byli celí ustrašení a hladoví, neposlechli totiž rodiče a v lese
zabloudili. Když zjistili, že je chaloupka z perníku, uloupli si kousek, aby
zahnali hlad. Když vtom se rozlétly
okenice a Gerda křičí:
„Kdo mi to tu loupe perníček?!“

Uviděla děti a chtěla je chytit
a potrestat, ale Jasmína jí nepustila,
obrostla perníkem dveře i okna, aby se
nedaly otevřít a volala na děti, ať
utíkají pryč z lesa.
Děti na nic nečekaly a běžely, co jim
síly stačily. Ani nevěděly jak, najednou
byly z lesa venku, zrovna u jejich rodné
vsi. Honem běžely domů a vypověděly
mamince a tatínkovi, co v lese zažily.
Ani rodiče na nic nečekali a šli za
dědou Kubou, který byl moudrý a světaznalý. Ten jim poradil, aby šli do
sousedního království, kde žije čaroděj Vilemín, který Jasmíně určitě
pomůže…
Jak Kuba poradil, tak učinili,
Vilemína našli a protože byl Vilemín
hodný a silný čaroděj, rozhodl se, že
Gerdu vyžene pryč z lesa.
Když přišli k chaloupce, Jasmína
povolila dveře, Gerda vylétla ven
a chtěla všechny začarovat. Ale
Vilemín byl rychlejší a proměnil Gerdu
v černou skálu. Zlé kouzlo pominulo, les
se rozzářil a Jasmína stanula před
Vilémínem ještě krásnější než dříve.
Zamilovali se do sebe a tak tu spolu žili
a starali se o les, zvířátka i lidi…
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20. 10. — bylo nečekaně teplo, slunce svítilo, dokud nezapadlo za obzor.
Scházeli jsme se poněkud složitěji, poté co přišel Maty, nás bylo šest.
Začali jsme příšerným příběhem. Potom se pustili do činnosti
inspirované marionetami. Spojeni po dvojicích jsme překonávali
trasu pomocí dvou desek ovládaných šikovností putujících. Soustředění však nebylo předností dnešních účastníků.
V další části jsme se rozdělili na dvojice podle věku a zahráli si
»Kukačky«. Najít si správný způsob umísťování vajec (v našem
případě kaštanů) bylo pro výsledek rozhodující.
Pak jsme si připomněli, jak vypadají listy stromů — zkusili jsme
malou poznávačku. Výsledky nebyly moc oslnivé, i když si myslím,
že kaštan, dub, javor a gingo by měl poznat každý…
Jako poslední jsme si venku zahráli dvě kola vybíjené. Na závěr
jsme se přesunuli do klubovny. Kdo ještě nehlasoval, vhodil rozhodnutí do schránky, přečetli jsme konec příběhu, a rozdali si nový Siháček.
27. 10. — bylo slunečno, bez větru a příjemné teploty. I přes školní volno proběhla
pravidelná schůzka. Sešli jsme se v komorním počtu — 4 + 2.
Nejprve jsme kolem klubovny sbírali listy stromů, které dokáže
pojmenovat — lípa, javor, líska, jasan, vrba, jírovec, jeřabina a dub,
to byly listy, které se daly najít.
Potom jsme vyslechli úvod čtvrtého příběhu. No a pustili se do
soubojů na trámku. Tyč s bambulí na konci v ruce jsme zkoušeli vychýlit protivníka tak, aby se neudržel. Po soubojích jsme si vyslechli
k příběhu nápovědu. V další části jsme si připravili hřiště před střelnicí
a zahráli si Hutututu… Okovi nebyl k poražení silou, Maty však přišel
s nápadem, který se ujal a tak souboj nebyl to fiasko.
Pak jsme hráli »na přihrávky«. Tým se pokoušel o co nejvyšší počet
nepřerušených přihrávek. Okova výška nakonec rozhodla.
Na závěr jsme se přesunuli do klubovny, zatopili a zahráli si »Jedna,
dvě zombie jde…«. Ukázalo se, že pokud neudělají hráči nějakou chybu, nemá
zombík moc šancí, ale hráči chyby dělali. :–) Pak jsme si četli konec příběhu…

Příběh čtvrtý – BAHNO
začal na obchodní lodi, kde si bratři,
dvojčata, Petr a Ben připravovali loďku
s nákladem, aby vyrazili za pašeráky.
Cesta se jim povedla a poté, když
přesvědčili pašeráky, že jim z jejich
strany nic nehrozí, zboží předali a dostali domluvenou hotovost.
Na zpáteční cestě k lodi je v bažinách
potkala nehoda. Na loď se vrátil jen Ben.
Petr se utopil a s ním zmizely i peníze.
Ben měl vidiny, při jedné z nich viděl
Petra na ráhně, lekl se, spadl a zabil se…

NĚCO NA BEDNU…

Pozdravy všem luštitelům! I tentokrát je pro vás připravena šifra. Tentokrát je
to další z klasických šifer a otázka se týká toho, co se dělo na posledním oddílovém
srazu. Ale i ti, kteří se nezúčastnili jistě dokáží odpovědět na otázku. Jeden kousek se
totiž nachází v klubovně.

na srazu jsme si po
celkem dlouhe dobe
zahrali i hru pri
ktere spolu zapoli
dva tymy jak se jmen
uje nastroj ktery si
hraci hraci podavaj
i a co pri tom rikaji
řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: ten, kdo vyluštil obrácenou morseovku, se musel následně začíst do
příběhu, potom jistě rozpoznal, že podobnou zápletku měla jednoznačně SNĚHURKA

Minulý víkend jsme byly během Srazu na blízkém kopci jménem Metylovická
Hůrka. Každého kdo se na vrcholu ocitne uhodí do očí podivná a nevzhledná
stavba. Když jsem trochu zapátral, nalezl jsem nějaké zprávy, které ukazují, že
jako vždy, je to o lidech. Tentokrát se však nedá napsat, že historie má dobrý konec.
UBYTOVNA NA ČUPKU
Původně turistickou útulnu na metylovickém Čupku (524 m n. m.) vybudovali
v roce 1933 manželé Závodní. Útulna se
stala oblíbenou a hojně navštěvovanou,
k tomu se zde konala řada akcí. Rok 1948
znamenal změnu vlastnické struktury —
majitelem se stala Jednota. Po ní objekt
patřil Dolu Jan Šverma a nakonec
Dopravnímu podniku města Ostravy .
V dobách „největší slávy“ se zde
nacházel i malý bazének se saunou,
pokoje byly vybavené i s vlastním sociálním zařízením. Je zde nádrž na 30 tis.
litrů vody, septik a samozřejmě elektřina. Okolí útulny bylo udržované s výhledy

historická rytina původní ubytovny

na Frýdek-Místek, hosté se opalovali na
balkonech, byly zde lavičky.

RUINA NA ČUPKU
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Příběh třetí - GERALD
nás zavedl za malou Emou, která
milovala loutkové divadlo. Když se
procházela městem s maminkou, potkávala chlapce, kterého dříve znávala.
Teď však byl jako tělo bez duše,
prázdný pohled, šouravé kroky, nevydal
ani hlásku. Po jednom takovém setkání
se k Emě někdo v noci vloupal.
Jednou zase potkala Geralda, začala
utíkat a v uličce viděla loutkaře i s jeho
vozem — ten ji předvedl co jeho loutky
umí a duši Emy přenesl do další z nich…

LETEM SVĚTEM

