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Zajisté jste již vyslechli spousty
nejrůznějších pohádek, avšak už jste
někdy slyšeli pohádku, jenž se odehrávala v tom nejhlubším mořském
příkopu na světě? Tam dole, kde si
všichni myslí, že žádný život není?
Opak je pravdou.
Žijí tam miliony pestře zbarvených
rybiček, želv, mořských hadů či
korálů. V neposlední řadě zde ale žije
také ryba Šklíba a had Pat. A za jaké
situace se vlastně poznali a proč se
z nich stali nerozluční přátelé? To se
dozvíte na dalších řádcích.
Ošklivé veliké rybí tělo světlehnědé barvy, oškubané ploutve a především křivé a ohnuté zuby čouhající
ven z kulatých rybích úst. Takhle
nějak vypadala ryba Šklíba.
Právě v jedné ze svých poničených
ploutví nosívala Šklíba malé světýlko.
To jí vždy pomáhalo s lovem maličkých rybek k jídlu. Rybky mají totiž
rády světlo, a proto za ním vždy
s chutí vyrazily. Netušily však, že je
to past! Jakmile rybky hbitě dopluly
ke světýlku, Šklíba neváhala, otevřela pusu a jakmile byly rybky vevnitř —
cvak! Šklíba pusu zavřela a už ani
jednu z rybek nepustila ven.
Avšak jednoho dne, kdy Šklíba ve
spánku — po náročném dni, narazila
do obrovského kamene, a zkřivily se jí
zuby natolik, že nebylo v jejích silách
ústa dokonale zavřít.

Zkrátka jí z úst všechny rybky
ihned uplavaly, protože Šklíba už
neuměla pusu zavřít jako dřív. Trvalo
to již týden, co trpěla hlady. Měla
velké obavy, co s ní bude.
Když jednoho dne přemýšlela
o svém osudu, opět do něčeho vrazila.
Tedy spíš do někoho. Byl to tvor
slizký, dlouhý a hubený.
„Já jsem mořský had Pat,“ představil se ten sražený tvoreček.
Stejně jako ryba Šklíba, ani on té
krásy příliš nepobral. Vyjma svého
vzhledu však měli ještě jednu společnou věc — oba trpěli velkým hladem.
Had Pat totiž neměl funkční světýlko. Z ničehož nic v něm zapraskalo
a přestalo svítit. Na rozdíl od Šklíby
však měl však ústa plná malých a zároveň ostrých zoubků
„Ty máš zuby a já mám světlo!“
Vykřikla Šklíba a samým štěstím se jí
rozzářily oči.
Šklíba a Pat se spolu vydali na svůj
první společný lov a těšili se, že je již
nebude trápit každodenní kručení
v břiše.
Dokonale se doplňovali. Šklíba vždy
pyšně plavala před Patem držíc
v oškubané ploutvi svítící světýlko.
A Pat? Byl to hbitý mořský had.
Jakmile spatřil hejno ryb, jenž se
ženou za světlem, mrštně připlaval
a uvěznil je v ústech. A pak se podělil
se Šklíbou.
Přátelství Šklíby a Pata bylo tak
pevné, že vydrželo až dodnes.
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22. 12. — se teploty vrátily k nule, na zahradě byl jemný poprašek sněhu. Vánoční schůzku
jsme strávili v klubovně.
Přivítali jsme všechny co přišli a také několik hostů. Uložili dárečky pod
stromeček a rozložili přinesené cukroví. Na úvod jsme si rozdali vánoční přání,
které jsme vloni pověsili na stromeček, protože od ledna do dubna pravidelné
schůzky nebyly, zůstaly viset na šňůře doteď, a zjistili, co se komu o minulých
vánocích splnilo.
Pak jsme si přečetli úvod do jedenáctého příběhu, tentokrát vánočního,
a rozdali si hlasovací kartičky. Ukázali jsme si nové desky na historické kroniky.
(ano, kroniku píšeme od roku 2006).
Potom jsme vyzkoušeli některé vánoční zvyky. Krájení jablka, louskání
vlašáků, házení střevícem (hnidopich Ondřej říkal, že to všechno je jen na
zkoušku, protože ještě není štědrý večer ;–) ).
Přečetli jsme si pokračování »Příšerného příběhu« a pak přišla na řadu
obrázková DIA pohádka, tentokrát to byly »Tři zlaté vlasy Děda Vševěda«.
Potom jsme si nalili punč, udělali letošní společnou fotku a pustili se do ochutnávky cukroví.
Další na řadě bylo tradiční pouštění
lodiček a pak už jen rozdávání dárečků. Ověřili jsme jestli všichni vhodili
své rozhodnutí do schránky a dočetli
si závěr příběhu.
Před závěrem jsme si rozdali »nové
číslo« oddílového časopisu. Popřáli
jsme si pěkné vánoce i čas do konce
roku a vydali se k domovům.

CO SE STANE

Uzlařská regata

V sobotu 15. 1. 2022
NEPROBĚHNE. Náhradní termín má být do konce března.

Příběh jedenáctý - POSLEDNÍ DÁREK
Miranda Butlerová spolu s rodiči slaví
Vánoce. Nemá dobrou náladu, všechno
se točí kolem jejího mladšího bratra.
Má ráda rozdávání dárků, ale nebaví
ji všechny ty věci, které je nutné
vydržet před tím, než k předávání
dárků dojde. Přece jen se dočká.
Při rozdávání však zůstane pod
stromečkem jeden poslední, na kterém
není napsáno žádné jméno Nakonec ho
rozbalí její bratr Ralf…
Je to malý bubeníček, hračka, která

se dá natáhnout klíčkem. Když si ji
Ralf prohlíží, najednou vykřikne, zdá se
mu, že ho bubeníček kousnul.
Miranda si vzpomene že tuhle hračku už
viděla, měla ji mezi věcmi tulačka, kterou
hospodyně před svátky odehnala od domu.
Mirandě to přišlo směšné, ale tulačka se
na ní zle podívala.
Při večeři se málem zadusí kouskem, co
našla v pudingu, je to klíček, klíček k bubeníčkovi. Když odejde od stolu. Spěchá do
Ralfova pokoje, aby bubeníčka natáhla.
Když tak udělá Bubeníček ji zakousne…

NĚCO NA BEDNU…

Nazdar ohýbači mozkových závitů. Pro toto číslo jsem pro vás připravil RÉBUSY.
Dříve byly velmi oblíbenou kratochvílí. Pro ty co neznají podstatu, čtete písmena jak je
vidíte a pro správné řešení si pomáháte přidáním umístění — nad, pod, za, před, u —
případně písmena čtete tak, jaké je jejich pojmenování – EM, DÉ, HÁ… — anebo, jak se
písmeno jeví ke svému okolí —takže, s chutí do toho…
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řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » stalo se v roce 1914, jednalo se o první světovou válku «

V prvním čísle roku, přinášíme,
jako obvykle, výsledky oddílové
bodování za poslední půlrok.
Výsledky druhého pololetí roku
2021 si můžete prohlédnout o kousek níže.
Vyhlásili jsme také čestné
pololetní ocenění za období po
prázdninách 2021:
zlatá stálice – Kája
stříbrná stálice – Seba
bronzová stálice – Matěj
skokan oddílu – Maťo
Dlouhodobé hodnocení umožňuje
Popra 2021 usilovat o oddílové
pořadí jméno bodů ceny. Stačí jen
1. Kája
185 nebát se, ukázat co
2. Seba
135 ve Vás je. Pak taky
3. Matěj
100 splnit předepsaný
85 úkol, který je pro
4. Maťo
81 cenu určený.
5. Ráša
6. Veverka 68
V tomto pololetí,
68
6. Paťa
se
o získání oddílo8. Kája ml. 65
vých
cen nepokusil
63
9. Viki
nikdo,
je to ale
60
10. Tete
56 škoda. Mnozí z vás
11. Danka
39 by jistě úkol
12. Maty
33 zvládli
13. Patrik
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Členské příspěvky
Začal nový rok a tak je
třeba zaplatit členské
příspěvky. Platí se na půl
roku. Výše příspěvku činí
200,- Kč na jedno pololetí.
Zaplatit je třeba do konce
ledna. Bez zaplacení nemáte
nárok na oddílový časopis
a oddílové ceny.

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. Paťa
–
11. Viki
–
12. Maty
–
13. Patrik
–
14. Kiki
–
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