pověsti

Na stráni u osady Skarvanes na
ostrově Sandoy stojí balvan, jemuž
se říká Zlatý kámen. V něm svého
času bydlel álf, který měl zálusk na
manželku Ásbjorna ze Skarvanesu.
Byl tak neodbytný, že musela hledat
způsob, jak se před ním uchránit.
Jednoho dne se vydala k jeho kameni.
Tvářila se mile a požádala ho o radu,
co si počít s trolly, kteří nikdy nedají
pokoj její krávě a úplně ji očarovali.
Álf byl rád, že jí může pomoct – to se
rozumí samo sebou – a poradil jí, ať
krávě uváže kolem krku jitrocel. Ten
lidé za starých časů často nosili
u sebe jako ochranu proti kouzlům.
Jakmile žena přišla domů, uvázala si
jitrocel kolem krku sama. Když za ní
álf příště přišel, nemohl se k ní
dostat a poznal, že ho napálila. Řekl jí:
Hanba tobě, že ses ptala,
abys odpověď mou znala.
To, co kráva dostat měla,
pro sebe jsi sama chtěla.
Pak utekl a už se nikdy neukázal.

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

ÁLF ZE ZLATÉHO KAMENE

autoři vydání: Michael a Pavouk (tel. 605 150 727)
příspěvky: Michael

Skrytí lidé, zvaní též álfové, jsou
vysoké postavy, mívají šedivé šaty
a černé vlasy a bydlí v pahorcích.
Jeden álfský pahorek je na severu
ostrova Streymoy, jižně od
Haldorsvíku. Álfové žijí jako jiní lidé,
vyplouvají na moře rybařit, chovají
ovce a dobytek, který se pase společně s obyčejnými zvířaty.
Skrytí lidé mohou sami sebe a všechny věci, které jim patří, učinit pro
lidi neviditelnými. Proto když člověk
něco hledá, často se říká, že to
„schovala álfka“. Álfové rádi vytahují
z kolébky nepokřtěné děti a pokládají
místo nich své vlastní. Ty pak mezi
lidmi vyrůstají jako vyměněnci.
Často také zmizí malé děti, které
se venku pohybují samy – to je unesli
skrytí lidé. Někdy se najdou velmi
daleko od osady a vyprávějí, že je po
celou dobu, kdy byly pryč, krmil
nějaký velký člověk.
Mladým álfkám se často zalíbí
křesťanští mladíci a snaží se je
k sobě přilákat a svést. Když má
pasáček žízeň a padne na něj únava,
otevře se pahorek, vyjde z něj dívka
a nabídne mu něco k pití, pivo nebo
mléko. Pokud mladík z nápoje nesfoukne pěnu, pije až do zapomnění,
neboť právě v pěně je ukryto kouzlo,
jímž ho álfka ošálí, získá nad ním moc
a odvede si ho do álfského pahorku.
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5. 1. — byla první schůzka v novém roce. Pokračovaly netradičně vysoké teploty
přelomu roku, bylo kolem deseti stupňů.
Nejprve jsme se přivítali, chvíli poklábosili a přečetli si úvod příběhu s číslem
dvanáct. Pak jsme, na netradičně „vylepšeném“ koberci, lovili
šneky. Lovili jsme v několika kolech na různých místech paluby.
Po přečtení pokračování příběhu a prostorové úpravě klubovny
jsme si zahráli přebíhanou s přetahováním lana. Některé dvojice
bylo tak časově sladěné, že souboje končily vždy remízou.
Potom jsme si oživili vzpomínku na »balónek«, přepinkávací hru,
u které je důležité protažení a správný úder.
Protože v lednu bývá tradičně uzlařská Regata, vyzkoušeli
jsme si, jak zvládáme Regatovou šestku. Protože se čas posunul
k závěru, odhlasovali jsme a dokončili čtení příběhu.
Před závěrem jsme si rozdali »nové číslo« oddílového časopisu,
vyhlásili vítěze bodování v prosinci — gratulujeme Káji a předali
ocenění za bodování v minulém pololetí.
12. 1. — bylo několik stupňů pod nulou, na zahradě lehký sněhový poprašek. Schůzku
jsme strávili v klubovně.
Začali jsme úvodem do dalšího z »Příšerných příběhů«. Potom se každý snažil
dostat nenápadně k hlídači kamene a vzít si jednu z uložených věcí. Všichni byli
úspěšní. Potom jsme stříleli disky na papírové válečky, tady už úspěchy nebyly
tak časté. Trefit váleček se podařilo jen občas.
V dalším čase se Veverka proměnila v čarodějnici a ostatní se snažili nenápadně se přiblížit a ukrást ji šátek ze sukýnky.
Následně jsme trochu upravili uspořádání stolů a rozděleni na dva týmy se
snažili trefit krabičky sirek tak, aby opustily desku stolu. Nejprve jsme
cvrnkali kameny domina a potom vypouštěli poskakující ping-pongové míčky.
I když je Regata zatím odložena, pustili jsme se do vázání regatových šestek.
Všichni přítomní kombinaci zvládli.
Před závěrem jsme si připomněli hru s mincí (někteří neznali pravidla — je to
možné?). Potom jsme uklidili a vydali se chladným večerem zpět k domovům.

Příběh třináctý – CLACH CROTACH
Davy přijel s otcem do severního Skotska. Byl to zapadlý kout a Davy cítil zlost,
nejen, že to byl „konec světa“, ale místní
k tomu ještě provozovali nepochopitelné
věci. Viditelně věřili tajemným silám
spojeným s minulostí. Uctívali jakýsi
směšný kámen, který se tyčil v dunách
nedaleko moře.
Davy se rozhodl, že provede něco, aby
ho místní spolu s otcem vyhnali. Ukradl pár
věci od kamene. Z písku se však vynořily
tváře a pak i ruce s stáhli ho pod zem…

NĚCO NA BEDNU…

Nazdar ohýbači mozkových závitů, minulé rébusy jste moc nezkoumali. Uvidíme,
jak se vám podaří vyřešit dnešní zadání. Čekají vás dva úkoly, každý za dva body.
Máte devět kuliček, které vypadají
napohled všechny stejně, pouze jedna
z nich je o něco lehčí. Všechny ostatní jsou
stejně těžké. Jako pomůcku máte váhu
s dvěma miskami.
Kolikrát musíte vážit, abyste zjistili,
která z kuliček je ta lehčí?

Dva otcové a dva synové jdou do lesa.
Každý střelí zajíce. Spolu střelí tři
zajíce.
Jak je to možné?

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » nad pi s, pod lo žka, před á k, v o dák, za jí c, u li ční k «

Náš letošní lednový výšlap nás dovedl na KOzubovou. Vrchol je významný nejen díky rozsáhlé chatě, ale i díky kapli, která v sobě skrývá i rozhlednu, která je i v dnešní době přístupná.
KAPLE SVATÉ ANNY
Ta zde byla postavena z iniciativy
faráře Ploszeka z Hnojníka v letech
1936-37. Stavbu podle projektu architekta Dawida z Českého Těšína řídil Jan
Kisza z Ropice. Slavnostní vysvěcení
dokončené stavby z godulského pískovce
proběhlo na sv. Annu dne 26. 7. 1937 za
účasti cca 10 tis. lidí.
Nedaleká turistická chata byla vystavěna v roce 1929 a svému účelu sloužila
až do roku 1973, kdy vyhořela. V roce
1989 byl na jejím místě zprovozněn díky
karvinské společnosti Kovona současný
horský hotel Kozubová.
Kaple s rozhlednou zažila několik úprav.
V roce 1968 byly původní dřevěné schody
na rozhlednu nahrazeny železným
schodištěm. V roce 1998 a 1999 rozhledna prošla rozsáhlou venkovní a vnitřní
rekonstrukcí, na kterou kromě věřících
přispěly i okolní obce. Na jaře a v létě
2017 proběhly za necelých 400 tis. Kč
další opravy objektu, a to z podnětu
jablunkovského faráře Janusza Kiwaka.
Byl očištěn celý vnější kamenný obklad,
vybudováno venkovní posezení a položena
dlažba před vstupem do kaple. Kaple byla
vymalována a získala zdobenou železnou
mříž a vstupní dubové dveře, dále nové
ozvučení a nasvícení. V blízkosti kaple
byla vykáceny stromy pro lepší výhled
z rozhledny.
Kaple s rozhlednou je dnes v majetku
církve. Dříve byla přístupná cca 3 až 4
krát do roka v době konání církevních
akcí (např. pouť na sv. Annu, Vánoce,
Silvestr, setkání s biskupem apod.).

kaple jak jsme ji letos viděli

V roce 2006 se situace pro turisty zlepšila,
když se podařilo vyjednat zpřístupnění
objektu díky dohodě mezi církví (Farní úřad
Jablunkov) a provozovatelem hotelu na
Kozubové, kde je možné požádat o přístup.
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Příběh dvanáctý - PŘÍRODA
George byl synem bohatého obchodníka. Miloval přírodu, ale otec chtěl, aby se
zabýval obchodem jako on. Hned po
škole ho vyslal jako plavčíka na jedné ze
svých obchodních lodí — aby se „otrkal“.
Loď však nejprve poškodila bouře
a pak uvízla v hustých řasách. Vypadalo
to, že zemřou hladem. George však na
řasách našel zvláštního šneka, a ten se
dal jíst. Bohužel se ukázalo, že šneci jsou
sice pomalí, ale velmi žraví. Postupně ze
všech námořníků zbyly jen kostry…

LETEM SVĚTEM

pořadí jméno
1. Veverka
2. Kája
3. Seba
4. Tete
5. Maťo
6. Maty
7. Matěj
8. Danka
9. Kája ml
10. Viki
11. Patrik
12. Ríša
13. Paťa
14. Kiki
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