LIŠKA A HROZNY

a přemýšlel, jak sehnat něco dobrého

Liška se naučila chodit do blízké

k jídlu. Náhle uviděl na vysokém

vsi na slepice. Dokázala se potichu

skalisku kozu. Klidně okusovala trávu

vloupat do kurníků a její návštěvu

a větvičky a nevěděla, že ji vlk pozoru-

pokaždé zaplatila některá slípka

je.
„Tebe bych si dal k obědu a možná

životem. Jeden sedlák už měl dost

by mi zbylo i na večeři,“ pomyslel si

Nakonec ji jedné noci přistihl. Jen

vlk. Ale protože nedokázal lézt po

zenou.

taktak se stačila dát na útěk.
„Jen počkej, zlodějko, já ti ukážu!“
křičel, hodil po lišce kámen a málem
ji přizabil. Lišku pronásledoval i sedlákův pes. Utíkala před ním ze všech
sil a nakonec se jí podařilo ukrýt se
v dolíku pod jakousi zídkou. Když po
nějaké chvíli pes odběhl s nepořízenou, vylezla ze svého úkrytu. Po
zídce se pnul vinný keř, z něhož
visely nádherné fialové hrozny.
Hladová liška dostala na hrozny
chuť. „Vypadají dobře, jsou veliké,
pár si jich natrhám, alespoň trochu
zaženu hlad,“ rozhodla se. Ale ouvej!
Ať se natahovala, jak chtěla, ať
vyskakovala, jak nejvýš uměla,
nepodařilo se jí ani na jeden hrozen
dosáhnout. Nevzdala se hned a zkoušela šplhat po keři.
Veškerá námaha však byla marná.
Když odcházela s prázdným žaludkem, řekla si: „Co je mi po hroznech,
vypadá to, že jsou pořádně kyselé,
jen bych si zkazila chuť.“

Ne každý, kdo ti lichotí, to
s tebou myslí dobře.

Nepomlouvej to, co nedokážeš
sám získat.

skalách, pomalu se loučil s myšlenkou
na dobrý oběd.
„Kdybych tak mohl kozu přilákat
k sobě dolů,“ řekl si v duchu. A dostal
nápad.
„Dobrý den, kozičko,“ pozdravil
zdvořile, „to máme dnes krásný den.
Závidím ti, jak jsi obratná, když
dokážeš vyšplhat po kamení do takové
výšky. Ale proč na skalisku okusuješ
ubohou travičku? Tady pod skálou je
tráva vysoká, šťavnatá a jemná jako
hedvábí. Seběhni dolů, uvidíš, jak si
pochutnáš!“
Koza nebyla hloupá. Hned uhodla,
o co vlkovi jde. „Vlku, divím se, že se
najednou staráš o mé dobro a zajímá
tě, zda je tráva, kterou jím, zelená
nebo suchá. Nesháníš spíš pochoutku
pro sebe? Kdybych seběhla dolů, co se
se mnou stane?“
Pak si už vlka nevšímala a dál se pásla
na skalisku. Vlk musel odejít s nepoří-

jejích lotrovin a na lišku si počíhal.
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22. 4. — bylo opět slunečno. Život stále plyne ve zvláštním režimu.
Vyšla šestá sada NA DÁLKU — a byla vyhodnocena
pátá řada úkolů.
PRVNÍ úkol připomněl Tajemství uctívačů Ginga,
a talismany, které máme v klubovně — 1) mluvící kámen
2) Zlatá Pagoda 3) Jangin 4) Hvězdný poutník 5) Posel
se svitkem. Jako první jsme získali Jangin v roce
2006.
DRUHÝ úkol spočíval se
spočítání špalků, které jsem
vyfotil na zahradě u sousedů.
Bylo jich 51 a spočítat je
vyžadovalo pozornost a čas.

TŘETÍ úkol fotografický — zadával vyfotit východ
nebo západ slunce. Oba úkazy probíhají velmi rychle.
Takže kdo nebyl připraven, tomu se dokumentační
fotka nemohla povést.
29. 4. — Vyšla sedmá sada NA DÁLKU, a vyhodnotili jsme sadu
šestou, úkoly byly tyto:
PRVNÍ se týkal buzoly.
Trochu mě mrzí, že nikdo
nemyslel na zásadní pravidlo —
střelka ukazuje VŽDY na
sever. Pojmenování částí
buzoly už zvládli všichni bez
potíží, Danka byla excelentní.
DRUHÝ byl poznávací. Ten předmět s prapodivným
tvarem, jako Sputnik, byl teploměr.
TŘETÍ fotografický měl tentokrát téma: „Tak běží čas…“, úkolem bylo
vyfotit hodiny, které máme kolem sebe. Potěšilo mě, jaké všechny druhy si ti,
co poslali fotky vybrali. Od kuchyňských, přes kostelní, až po ty, které si sami
vyrobili, když se učili poznávat čas…

HOŘCOVÁ VÝZVA

VŠICHNI, KTEŘÍ NEPOLEVUJÍ SI
ZASLOUŽÍ POCHVALU.
Z dětí je aktivních šest — Matýsek,
Tete, Pašík, Kája, Richardson, Ogo —
kteří se svými zisky podílí na tom, že jsme
se dostali do padesátky.
Mezi staršími se na ziscích výrazně podílí
Milach, Pavouk i Oková.
Ostatní se zatím drží zpátky.

Pro ty nejlepší se množství úkolů,
které ještě mohou splnit, úží.
U některých se nemusí podařit
dosáhnout požadavků, další vyžadují podmínky, které není snadné najít.
Vy, kteří se do dalších úkolů nepouštíte, zkuste najít morální síly. A vy kteří
jsme ještě nezačali? Stále máte dost
času. Letošní Hořcové výzva běží až do
17. května.

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím všechny luštitele. Pro dnešek jsem připravil klasickou šifru. Většina z vás
zná seriál „Hra o trůny“. V době, kdy jsem opustil střední školu frčelo „Twin Peaks“
odtud pochází známá hláška: „Sovy nejsou tím, čím se zdají být.“ Při luštění si to
vezměte k srdci. Vyluštěte a odpovězte na otázku.

·-·/---·/-/·/-/·-//-···/-//·/-·-/-·/·--/--/·-·-/·-/-//

V době začátku bláznění kolem nového
typu chřipkového viru čínského původu, se
zprávy o přírůstcích v českých ZOO do
zpráv dostaly, ale vzápětí zapadly.
Mohli jste zaregistrovat, že v děčínské
ZOO přišla na svět samička horského sudokopytníka žijícího na úpatí Himaláje…

se vyskytuje na pomezí v Číny, Indie
a Myanmaru v nadmořské výšce 25004500 metrů. Žijí v menších smíšených
stádech o 10-30 kusech. Živí se trávou,
listy a výhonky bambusu a různých dřevin.
Nejsou to žádní drobečci, Výšku v kohoutku mají 100-130 cm, délka těla je 170220 cm, délka ocasu 15-20 cm. A váží 150350 kg.
Dospělý Takin Indický
Kůže takinů produkuje olej, který
V České republice jsou Takini chováni ve
efektivně impregnuje jejich srst a chrání
čtyřech
ZOO a Děčín je čtvrtou, které se
tak zvířata proti dešti a mlhám. Rohy mají
podařilo
takina
odchovat.
na hlavě obě pohlaví, u samců dosahují délky až 60 cm.

---·/·-··/----/-·-/-·/··--/-/·-//·-/-·/---/--//···/
·--/·--/--/-·--/···/---·/-//---/·/-·-/-/

Řešení z minulého čísla:
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Jako každé mládě je i malá Takiní
slečna roztomilá
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řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz.
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Už osm týdnů běží letošní kolo. K dispozici je sto základních úkolů
a pět bleskovek. Zatím to byly úkoly, které se daly při troše nasazení
splnit. Tři úkoly (pokud jste neplnili) se za bod dají stále splnit.
Pamatujte na hlavní pravidlo, vždy než kliknete na splněno, slyšíte:
Hraj fair play. Mladší mají lehkou výhodu, protože pravidla jsou pro ně
méně náročná…
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