Na vršku v malé vesnici, kde stál na
kopci malý kostel, žily také děti.
Jednoho večera, když se za soumraku
vydaly cestou směrem ke kostelu kde
právě kostelní zvon odbíjel večerní
klekání, potkaly navíc i místní lidi
z vesnice, kteří se bavili popíjením
dobrého vína v jedné odlehlé vesnické
hospůdce.
Děti zvědavě nahlížely skrze okna
až do chvíle, kdy si uvědomily, že
venku už je pořádná tma, doslova jako
v pytli. Uvědomily si, že už mají být
dávno doma. Ze samého strachu se
vydaly rychlou chůzí domů, avšak
neobvyklou cestou. Aby byly doma co
nejdříve, vzaly to zkratkou přes
hluboký a černočerný les. Strach
z toho, že se na ně budou rodiče
zlobit a také z klekánice, je donutil ke
zkrácení cesty.
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STRAŠIDELNÁ CESTA PŘES
LES

V dáli skrze stromy svítil velký
měsíc, který dodával lesu magické
kouzlo barev a odstínů. V lese mimo to
jen sem tam probleskla letící světluška. Děti z toho ale mnoho nevnímaly.
Našlapovaly totiž za zvuku praskání
větví v hlubokých houštinách a na
mysli měly jen to, aby se co nejdříve
dostaly domů.
Byly v lese úplně samy a dostaly
strach. Nemohly zapomenout na
vyprávění o klekánici, která po večerním zvonění strká děti nemilosrdně do
pytle. Všechny děti se daly na útěk
a běžely co jim nohy stačily. Když
v tom přímo před nimi stála postava
v roztrhaných šatech. Starou shrbenou babici osvětloval Měsíc a děti
strnuly hrůzou.
Už je to tady, pomyslely si děti,
nebyly jsme večer včas doma a teď
nás klekánice strčí do pytle. Nohy
dětem ztěžkly tak, že se nemohly ani
pohnout. Stály tak proti klekánici
minutu, dvě a možná i tři. Klekánice
ale pořád nic nedělala a jedno z dětí –
chlapec jménem Jenda – se odvážilo
pohnout. Když udělal krok, silueta
klekánice se změnila. Najednou to
nebyla stará babice, ale jen několik
starých větví, které jí připomínaly.
Jenda zavelel a všechny děti se
opět rozeběhly. Zanedlouho byly ve
vesnici a rozešly se do chalup ke svým
rodičům. Od nich si také vyslechly
své, hlavně se ale poučily z leknutí,
které jim připravil onen shluk větví
připomínající starou klekánici. Od té
doby se potom už nikdy neopozdily.
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Klekání bylo zvonění, které se
opakovalo ráno při rozednění,
v poledne a večer. Lidé při
tomto zvonění měli pokleknout
a pomodlit se modlitbu „Anděl
Páně“ — proto klekání.
P o d l e p ov ě s t í z a č í n á
Klekánice spolu s večerním
klekáním obcházet vesnici
a odnášet do temné noci zlobivé
děti, které jsou po setmění
ještě venku nebo doma neposlouchají.
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7. 9. — byla první schůzka po prázdninách. Bylo slunečno a teplo.
Přivítali jsme se a řekli několik slov k tomu co nás v nejbližším čase čeká.
Kromě Oka a Milacha byl s námi i Jirka. Jestli bude na schůzky chodit ukáže to,
jaký bude mít tento semestr rozvrh. Z dětí přišli Ríša, Maťo, Seba a Matěj.
Protože první víkend v říjnu je Starobělská pažba, začali jsme připomínkou
střelby. Stříleli jsme z kleku.
Potom dostal každý do ruky hadrák a… …a pak se objevily Kája a Kája ml. Tak
dostaly hadrák taky a došlo k házaní a chytání. Každý si vybral vedoucího,
kterému hodil, ten pak hod vrátil a pokud byly obě chycení úspěšné, posunul se
úspěšný chytač o krok dále. hráli jsme na tři kola.
Potom jsme točili s lanem. Nejdříve, abychom se dostali do rytmu, jsme probíhali
tam a zpět. Potom jsme společně v řadě přeskakovali a skákající ubývali…
V poslední části jsme hráli na malém hřišti vracečku. Před rozchodem k domovům jsme si předali ocenění za minulé pololetí, šušně za červen.
14. 9. — jsme se sešli podruhé po prázdninách. Bylo deštivo, pršelo chvílemi i vydatně,
a tak jsme strávili schůzku v klubovně.
Na začátku jsme si připomněli části, ze kterých se skládá vzduchovka. Cílem
bylo, vyhledáním kartiček a správným seřazením na nich uvedených písmen,
získat heslo. To nakonec odhalili všichni: » bude pravěk ZS «.
Překvapivé? No uvidíte.
Protože vzduchovky jsme s dešti nechali odpočívat, stříleli jsme
z foukaček — deset šipek do terče. Dále jsme si vyzkoušeli, po
dvojicích, poznávačku. Se zavázanýma očima musel každý poznat,
co dostal do ruky a říci k čemu se používá. Následně si každý
z dvojice na papír nakreslil dvanáct koleček, a jeho spoluhráč do
nich napsal čísla. (od jedné do dvanácti :-)). Potom musel každý
přiložit špičku fixu uvázaného na provázku na čísla po sobě, na čas.
Před závěrem jsme seřadili stoly do řady a pak se utišil vítr a… …
potom se objevil »lodní démon«. Než jsme se rozešli, předali jsme
cenu za měsíční vítězství v červnu Káji a všichni si odnesli vytištěný plán akcí na 2. pololetí roku 2022.
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nejlepší z foukačky byla Kája

ml.

Letošní prázdniny přinesly mezi místa, která by stálo za to navštívit novÉ
souřadnice. Po dvou letech se 13. května 2022 otevřel pro veřejnost
visutý most, který se dostal do rekordních tabulek…

nejlepší v kleku byl Jirka

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím všechny , kterým nečiní potíže trochu si potáhnout mozkové závity.
Tentokrát to bude další z klasických šifer. Vyluštěte a odpovězte na otázky.

VISUTÝ MOST V DOLNÍ MORAVĚ
Delší než pěší mosty v portugalském
a švýcarském středisku. Taková je visutá
lávka, která byla před třemi měsíci
otevřena v Dolní Moravě. V červencovém
čísle se most dostal i na titulní stranu
časopisu Time, který atrakci vybral mezi
50 nejlepších míst na světě, která se
letos vyplatí navštívit.
Most se otevřel 13. května. Ve výšce 95
metrů překonává údolí Mlýnského potoka
z horského hřebene Slamník na hřeben
Chlum. S délkou 721 metrů překonává
dosud nejdelší visutou pěší lávku, která
je v Portugalsku nedaleko města Arouca
na sever od Lisabonu (měří 512 metrů).
Provozovatelé zvolili chytlavý mezinárodní název Sky Bridge 721.
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ří

na posledni schuzce
jsme si pripomneli
casti vzduchovky
napiste jak se
jmenuje cast
uvolnujici hlaven k
zalomeni a jak cast
chranici spoust

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » táboroví NCP se jmenovali Walter Atkins a Ted Bandy «

Most je jednosměrný a vstup je organizován
v časových intervalech. Orientační časové
sloty jsou půlhodinové, první vždy od 10.00
a poslední od 16.00, pro každý půlhodinový
slot je nabízeno 200 míst.
Obsluha bude na lávku pouštět nejvýše 500
osob v jeden okamžik. Lávka má být otevřena
celoročně. Při překročení síly větru 72 km/h
nebo při silné námraze se lávka zavírá.
Neobvyklému zážitku odpovídá i cena. Když
vystoupáte ke vstupu na most po svých, je
vstupné pro dospělé 440,- pro pak děti 245,(3-14,9 let).
Když si pak budete chtít přidat i procházku
po nedaleké Stezce v oblacích, musíte si
připravit dalších 305,- (215,-)
A přidáte-li i Mamutí horkou dráhu dolů
musíte mít dalších 350,- (215,-). Takže pokud
jsme na těchto atrakcích nebyli, ale rádi
byste je navštívili, je třeba začít s šetřením.
Plnit prasátko, chodit na brigády a těšit se na
chvíli až „na to“ budete mít…

titulní strana časopisu TIME

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