Když polní myška dorazila do
města, její sestřenka ji přivítala
a provedla ji po domě. Polní myška se
nemohla vynadívat na široká schodiště a prostorné pokoje, žasla nad
množstvím drahocenných věcí.
Všechno bylo tak nádherné, až oči
přecházely. Pak ji sestřenka zavedla
do komory, kde byla připravena
spousta lahůdek — sýry, slanina,
maso, koláče i dorty.
Myšky začaly hodovat, ale najednou se ozval nějaký šramot. Městská
myška ustrašeně vyskočila od jídla
a prchala do svého úkrytu. Polní
myšce nezbylo nic jiného než ji
následovat. Tak seděly dlouhou dobu
bez hnutí v těsné díře, dokud šramot
neustal. Teprve po dlouhé chvíli se
odvážily vylézt ven.
„Pojď, ochutnej ještě koláč,“
lákala sestřenku městská myš. Ale
polní myšku přešla na dobroty chuť.
Doposud ji nepřešel strach, který
prožívala po celou dobu, dokud trvalo
nebezpečí.
„Milá sestřenko,“ řekla smutně,
„nemohu u tebe zůstat. Můj domov
je sice chudobný a nemohu ani
pomyslet na dobroty, jaké máš ty.
Zato se mohu najíst v klidu a beze
strachu. Nehněvej se, ale odcházím
zpátky na venkov, tam je můj domov,
tam se nemusím ničeho bát.“

Život v blahobytu nebývá
vždycky šťastný.

Ilustrace: Testérka fotky: Canon S120
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Městská myš jednou přišla na
návštěvu na venkov ke své příbuzné
polní myši. Radostně se přivítaly
a sotva si pověděly všechny novinky,
chystala se městská myš k návratu
domů.
„Milá sestřenko,“ podivila se polní
myška, „myslela jsem, že se u mě
zdržíš déle. Chtěla jsem ti ukázat
naše pole a louky a seznámit tě se
sousedy. Viděla bys, jak je u nás na
venkově hezky.“
„Nezlob se, drahá,“ řekla městská
myš, „ale jsem zvyklá na své pohodlí.
Ty, jak vidím, nežiješ zrovna v blahobytu. Tvůj dům je chudě zařízený
a těch pár zrnek a kůrka chleba
k obědu, to nejsou právě vybrané
lahůdky. Já žiji v domě u bohatých
lidí. Tam se všechno jen leskne,
běhám po perských kobercích a o pochoutkách, které si denně dopřávám, se tobě muže jen zdát. Abys
neřekla, že jsem nevděčná, zvu tě na
oplátku na návštěvu k sobě. A když
se ti v mém domě zalíbí, můžeš u mě
zůstat napořád.“
Polní myšce bylo trochu líto, že se
bohaté příbuzné její skromný příbytek a jednoduché pohoštění nelíbí.
Ale srdečné pozvání na návštěvu do
města ji potěšilo. „Děkuji ti za pozvání, sestřenko, máš dobré srdce,“
řekla, „určitě se k tobě vypravím.
Jen co se rozloučím s rodinou a známými, začnu se chystat na cestu.“
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8. 4. — bylo teplo, sluníčko svítilo a zvláštní režim‘ prodloužili do 30. dubna.
Vyšla čtvrtá sada NA DÁLKU — a byla vyhodnocena
třetí řada úkolů, která měla tři části.
PRVNÍ byl obrázek co vypadal jako QR kód. byla to
však šifra, která připomněla, že začátkem dubna jsme
už měli Uctívače, a tím i luštění, za sebou. Podstatou
bylo použití braillova písma.
DRUHÝ bylo video z tábora
2017. Nejdříve bylo třeba
zjistit jak se jmenuje originál
hudebního doprovodu a potom
pozorným prohlédnutím
zjistit, kolikrát se na obrázcích objevil Pavouk.

TŘETÍ úkol byl fotografický — vyfotit mraky, kdo by
nestihnul, měl šanci pojmenovat tvar mraků na jednom
ze třech nabídnutých obrázků.
15. 4. — Vyšla pátá sada NA DÁLKU — byla vyhodnocena
čtvrtá, velikonoční, řada, s těmito úkoly:
PRVNÍ poskládání origami kuřete podle
návodu. Někteří zvolili poněkud větší
papír, takže měli spíše slepici :–).
DRUHÝ byl založený na pozornosti. Byla
připravena fotka skříněk v klubovněÚkolem bylo spočítat počet pistolí
a pušek na cenách za Pažbu. Druhou části
bylo spočítat zvířata a pojmenovat je.
Tady si pochvalu zaslouží Kája za plameňáka, protože jsem nečekal, že si ho někdo všimne.
TŘETÍ byl, znovu fotografický, tentokrát trochu volnější —
jarní motiv — květinky, kuřátka nebo rašící pupeny. Ti kteří se zapojili poslali
fotky z každé motivu…

HOŘCOVÁ VÝZVA

V den naší páté (ne)schůzky byla od autorů zveřejněna druhá padesátka úkolů, takže teď je už k dispozici kompletní stovka .
Připomínám jedno z hlavních pravidel, které by mělo všem znít
v hlavě: Hraj fair play. Úkol zadejte ke schválení až tehdy, kdy ho
opravdu splníte celý dle daného popisu. Mladší mají jistou výhodu,
protože některá pravidla pro kmety jsou docela drakonická…
Zvažte jestli zvládnete některé více
bodované úkoly. Oceňuji ty, kteří se pustili
do Ledového sprchování. Vícedenní úkoly
se naplánujte tak, ať je stihnete splnit.
Jsou zase úkoly, které jsou ve své podstatě
snadné, jen chtít — třeba Hořec v okně,
nebo nekupovat a nepít pití z PET lahví.

CHVÁLÍM VŠECHNY ZA PŘIPOJENÍ SE.
Z dětí vás zapojilo osm, podporu máme
i v malé pavoučici Ivušce. Na čelních místech se střídají Ondřej a Kája.
Mezi staršími se zapojili kromě Milach
a Pavouka i Oková, která zdatně zastupuje
Oka, kterému účast znemožňuje jeho
zaměstnání v záchranných složkách.
Zapojili se i Zuzka a Libor.

A vy, kteří jste ještě nezačali? Stále
máte dost času, letošní Hořcové výzva běží
až do 17. května.

LETEM SVĚTEM

Mezi Starou Bělou a Paskovem leží Krmelín. Kromě toho, že zde sídlí známé
pekařství Boček, má od roku 1969 nezaměnitelnou dominantu. Na kopci nad
Krmelínem se tyčí jakási rozměrná betonová skulptura…
VODOJEM KRMELÍN
se nachází na Krmelínském kopci (327 m),
je to dvoukomorový zemní vodojem a má
celkovou kapacitu 40 000 m3, sloužící
k akumulování pitné vody. Je součástí
páteřního systému výroby a distribuce
pitné vody v Moravskoslezském kraji.
V současné době jsou do vodojemu přivedeny tři významné přívodní řady. Dva z nich
přivádějí pitnou vodu z úpravny vody v Pod-

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím luštitelé. Tentokrát jsou pro vás připraveny dva úkoly. jeden
snadný, ten bude za dva body, druhý složitější, ten bude za čtyři body.
Zamyslete se, odpovězte. Doplňte a správně spočítejte.
»4«

Dodržujte následující pravidlo:
Sečtete-li všechna čísla v řádku,
sloupci nebo diagonále, musí být
výsledkem vždy číslo 15.

Který z následujících čtyř vzorů bude
jeho správným odrazem v zrcadle?
1

2

3

4

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz.
Řešení z minulého čísla: » datel, ježek, sova, pařez, mech, jelen «
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N

Uspořádejte čísla 1 až 9
do dolního čtverce!

»2«

TVOŘIVÝ KOUTEK

technicky upravená fotografie Památníku vod

Zde je čtverec se vzorem.
Ten bude odražen v zrcadle.

hradí u Vítkova ze zdroje Kružberk, třetí
pak pitnou vodu z úpravny vody v Nové Vsi
u Frýdlantu nad Ostravicí ze zdroje Šance.
Poprvé jsem psal o tomto technickém
zařízení v Siháčku č. 210. V té době nebylo
možné zjistit jakékoli zprávy a původu
železobetonové výtvarné dominanty ani
o jejím autorovi. Dnes už je situace jiná.
Plastika se jmenuje „Památník vod“. Autorem je Rudolf Valenta. Rok po dokončení
díla emigroval a žil a tvořil zpočátku v Anglii
a poté, do roku 2014, v Západním Berlíně.
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