A pak kaprovi došlo, že i kdyby se
létat naučil, stejně musí být ve vodě,
protože na souši by nepřežil.
Naštěstí šel kolem malý chlapec
a když kapra spatřil, bylo mu ho líto
a hodil ho zpátky do vody. Kapr mu
poděkoval, zamával ploutvičkou
a vodou si to upaloval do svého domečku.

Ilustrace: Testérka fotky: Canon S120
e-mail: sihasapa@centrum.cz

V jednom potoce, na samotě u lesa,
žil jeden kapr, ale nebyl v tom potoce
sám, měl kolem sebe hejno jiných
kaprů, štik, okounů a sumců a dalších
rybek. Každá byla jiná, některé byly
zbarvené tak, jiné zase onak.
Každá měla v řasách svůj domeček,
kam se na noc zachumlaly a spávaly
tam.
A ten kapr se jednoho dne rozhodl,
že se naučí létat, protože když se
vynořil nad vodu, spatřil houf ptáčků
a zatoužil po tom, také se prolétnout.
Snažil se mávat ploutvičkami,
mrskal kolem sebe hlava nehlava, ale
létání mu prostě nešlo. Až to ostatní
kapři jednoho dne nevydrželi a zeptali se ho, co to vlastně dělá. Tak jim
s hrdostí oznámil, že se učí létat.
Jéjda, kdybyste viděli, jak se ti kapři
začali smát.
„Vždyť nemáš křídla, nemůžeš
létat, létají jen ptáci a ty jsi ryba.
Koukej si radši ulovit něco k snědku,
ať tě rybáři pochválí, až bude výlov.“
A tak se kapr snažil alespoň pořádně najíst, aby z něj nebyl hubeňour.
Přece jen mu to ale nedalo a i když
se mu ostatní vysmívali, nepřestal
zkoušet létat.
Zamával ploutvičkami a hop, najednou vzlétl na břeh a ocitl se na suchu.
„Jejda, co si teď počnu, když
nebudu ve vodě, tak leknu,“ začal
naříkat.
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8. 12. — teploty se už blížily k nule. Celou schůzku jsme strávili v klubovně.
Dnešní účast byla poněkud menší. Přečetli jsme si začátek devátého
příběhu a pak si zahráli »Lov jablek«. Původně jsem si myslel, že to
bude bleskovka, jak jsem se však mýlil…
Vyslechli jsme druhou část příběhu a potom jsme si vyzkoušeli
regatovou šestku. Všichni si nakonec s úkolem poradili, jen Matěj
potřebuje potrénovat návaznost uzlů.
Pokračovali jsme vikingskými souboji ve hře »Truhla«. Nejzajímavější podívanou měli ti, kteří sledovali, jak se hráči marně
snažili zasáhnout soupeře.
Před koncem jsme si ověřili, jestli všichni vhodili rozhodnutí do
schránky a pak přečetli dokončení příběhu. Rozdali jsme si »nové
číslo« oddílového časopisu, který vyšel potřetí v historii s půltým
číslem. Rozdali jsme si taky přehled akcí » do konce roku « a taky
» na začátek roku 2022 «15. 12. —byly teploty kolem 8 °C a jemně mžilo, po sněhu ani
památky. Opět jsme schůzku strávili v klubovně.
Začali jsme čtením úvodu do desátého příběhu
a potom se seznámili s nitkovým telefonem. Bohužel se
ukázalo se, že drátek je příliš tenký, takže poslechnout si slova zvládla jen první dvojice. Přišlo tak
náhradní řešení — hledání »šeptajícího zařízení«. To
bylo docela odolné, takže vydrželo i drsné zacházení.
Následovala druhá část příběhu (to už byla na scéně
první moucha). Pak přišla chvíle pro »bažinu«. Udržet se
na kamenech co nejdéle, to byl cíl.
Jako poslední jsme se vrátili zpátky v čase (tak
o třicet let) a zahráli si »čáru«. (oblíbená kratochvíle školních přestávek). S ohledem na průběh schůzky jsme nevyráběli lampičky, ani nezdobili stromeček…
Před závěrem všichni vhodili své rozhodnutí do schránky a my si dočetli
závěr příběhu, ano byl dost děsivý. Pak už jsme se vydali k domovům.

Příběh devátý - PIROSKA
Námořník Richard Stiles se plavil na
lodi vezoucí osadníky z Evropy do
Ameriky. Zpočátku všichni překypovali
nadšením, po první bouři však začala
být nálada dosti pokleslá.
Mezi osadníky ho zaujala rusovlasá
dívka, vždy s dobrou náladou. Když si
konečně Richard dodal odvahu a oslovil
ji zjistil, že ani on ji není lhostejný.
Slíbil, že se s ní v Americe usadí. Před
koncem cesty se však ukáže, že Piroska
je upír a nechala si ho jako posledního…

LETEM SVĚTEM

Příběh desátý –– ŠEPTAJÍCÍ
Příběh
ŠEPTAJÍCÍ CHLAPEC
CHLAPEC
Roland byl starší kluk, který velel partě
uličníků ve čtvrti. Společně objevili mrtvého chlapce. V obličeji měl děs, ale rty
byly pevně stisknuté, jako by ho uškrtili
— byl to šeptající chlapec, zaznělo…
Soupeřem Rolanda byl řezníkův syn
Jack. Roland se rozhodl, že před odjezdem do školy, si s ním vyřídí účty, nechtěl
totiž přijít o vliv mezi kluky, až se po
semestru vrátí zpět. Když Roland na
setkání dorazí, Jack je mrtvý. Podivný stín
je heno much, které záhy zahubí i jeho…

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím luštitele. Pro přelom roku jsem si pro vás připravil opět šifru. Vyluštěte
a odpovězte na obsažené otázky.
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řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: v pohádce vystupuje » sedm « zvířat;
a byli to » žaba, plž, had, mlok, puštík, pavián, mravenečník «

O Vánocích často mluvíme jako o chvílích klidu, míru a kouzelných setkání.
S válkou, ať už jakoukoliv, bychom taková slova spojovali jen těžko.
A přesto... Na jednu mrazivou noc vzpomínalo několik vojáků se slovy: Úžasné zvuky
ticha, objetí a dobrá nálada. To všechno zcela neplánovaně, neschváleně, ale pochopitelně. Byly totiž Vánoce 1914 a stal se zázrak.

Krátký, krásný mír v hrozné válce
V kontrastu s nespravedlností a beznadějností války jsou některé momenty
příměří takovým malým kouzlem. To asi
nejznámější se stalo o Vánocích roku
1914, kdy si vojáci z obou stran nepřátelské linie podávali ruce, zakazovali střílet,
a dokonce společně zpívali a hráli fotbal.
Ano, klid zbraní jsme ve výjimečných
případech, k jakým Vánoce určitě patří,
už párkrát zažili. Ale tohle byl doslova
Vánoční zázrak. Však si ho také pod
tímhle názvem dodnes připomínají
všichni nadšenci do military historie.

Rozkazy stranou, rozhodli Němci
Velitelství si na podobné bratříčkování
nepotrpí a také se později v první i druhé
světové válce nic podobného neopakovalo. O Vánocích roku 1914 však šly všechny
rozkazy stranou a do příměří se
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První schůzka v novém
roce 2022 bude ve středu 5. ledna.
Přejeme všem pěkný
konec roku, užijte si
Vánoce, a v novém roce
se těšíme nashledanou.

V sobotu 8. ledna bude
tradiční »novoroční výšlap«.
Přesné informace, kam,
v kolik a odkud se včas
dozvíte.

zapojilo až 100 tisíc převážně britských
a německých vojáků.
K zázraku došlo nejprve v okolí belgického
městečka Ypres a postupně se rozšířil.
Iniciativa prý přišla z německé strany.
Zákopy ozdobili stromečky a svíčkami. Němci
z tamních saských pluků mluvili dobře anglicky, zastavili střelbu, začali pískat, což
Britové opětovali, a postupně došlo i na
výměnu pár slov. A jak se říká: Slovo dalo
slovo... až z toho byla kouzelná Tichá noc.
Jen si to představte. Celé měsíce posloucháte jen rachot kulometů, hvízdání kulek
a najednou: Veselé Vánoce!
Území nikoho se na konci roku 1914 proměnilo v neplánované místo vánočních oslav. Vojáci
si připravili společné mše, zpívali, pili, vyměňovali si dárky, cigarety nebo konzervy.
Britové a Němci, všichni dohromady slavili,
a dokonce hráli zmiňovaný fotbal.
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pořadí jméno 1.12.
1. Kája
10
2. Seba
5
3. Matěj 5
4. Danka 9
6
5. Maťo
6. Veverka 8
7. Tete
–
5
8. Ríša
9. Kája ml –
10. Viki
–
11. Paťa
–
12. Maty
–
13. Patrik
–
14. Kiki
–
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