O KOZE, JALOVICI A OVCI, KTERÉ
UZAVŘELY SPOLEK SE LVEM
Koza a jalovice se daly s ovcí svést,
aby vstoupily do spolku s všemocným
lvem, co ovládal kraj celý. O zisk
i o ztrátu se s nim měly dělit.
Do pasti se chytil jelen, když přehléd lest co koza připravila. Ta hned
běží do lesa pro své společníky.
Když se sešli, lev na drápech počítá
a praví: „K dělení jsme všeho všudy
čtyři.“
Na čtyři díly pak jelena rozsápal.
Sám vzal si kus, hodný pro hrdlo
velmožovo.
„Ten,“ povídá, „patří mně, už z toho
důvodu, že jedině já se nazývám král
zvířat.“
„No, k tomu se nedá nic namítat,“
povídá koza
„Druhý kus mi také právem náleží,
jistě chápete jakým, inu právem
silnějšího,“ pokračuje lev.
„Jako nejstatečnější v nás všech
mám nárok i na třetí kus, a kdyby
čtvrtý díl někdo z vás chtěl, milí
přátelé, zemře dřív, než jej okusí.“
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e-mail: sihasapa@centrum.cz

Jeden vlk vám byl jen kost a kůže,
tak dobře hlídali psi stáda.
A tenhle vlk potkal psa, který
jednou zabloudil, krásného hafana
s mohutným hřbetem.
Vlk by hrozně rád psího druha
rozsápal. Takový měl hlad.
Musel by však bojovat a hafanův
zjev napovídá, že by se bránil ze všech
sil.
Proto psa pokorně pozdravil a lichotivě s ním promluvil: „Vypadáš dobře
brachu, hladem určitě netrpíš.
„Jen na tobě záleží, abys byl tak
tlustý jako já,“ povídá pes.
„Opusť lesy ještě dnes.
Špatně jsi na tom ty i tví bratři, jako
žebráci, chudí jak se patří. Vašim
krutým údělem je jen umírat hlady.
Nikdo vás nechrání. Ani hlt zdarma
není, nad vším visí hrozba usmrcení.
Pojď se mnou. Bude se ti žít lépe!“
Vlk se nedůvěřivě ptá: „Co budu
muset dělat?“
„Nic,“ povídá pes, „jen hlídat dobře
dům a prohánět tuláky, k pánům se
lísat a chránit je.
Odměna za to bude skvělá: Spousta
jídla, co smíš spořádat, kostičky
z kuřat, z holoubat a něžností od pánů
si užiješ.“
Vlk se vydá se psem a v duchu si
kreslí všechnu tu krásu, až dojetím mu
slzí oko.
Cestou si všimne, jak je psí krk
olysalý. „Copak se ti stalo?“ ptá se.
„Nic.“
„Jak to nic?“

„Škoda řečí!“
„No řekni co!“
„No, asi z obojku, kterým bývám
přivázán. Jinak mi ale svědčí!“
„Přivázán?“ vykřikne vlk. „Ty nemůžeš běhat, kam chceš?“
„Ne vždy. Co je na tom, prosím?“
„Co na tom!?
Jen tolik, že tohle mi za to nestojí!
Z vašich jídel všech neokusím ani
ždibec! Takhle nechci žít. A už prchá
k lesu zpátky, a utíká dodnes.

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

VLK A PES

WEB: www.volny.cz/sihasapa
vyšlo: 20. 5. 2020

bajky

SI

350
Jak to zvládáme

H A S A PA

květen 2020

C O S E S TA L O

6. 5. — bylo pod mrakem, občas i trochu sprchlo. Na zahradě klubovny i v klubovně
proběhla POPRVÉ (ne úplně obvyklá) schůzka.
Nejdříve jsme se pozdravili, pověděli si, jak je důležité mít svá tajemství,
a pustili se do věcí, které jsme pro dnešek připravili.
Zprvu jsme stříleli z pistole a hledali heslo ve skrývačce spočívající v hledání písmen v částech vzduchovky. Výsledkem bylo — VEJCE. A kolem vejce se
to vše točilo. Ve dvojicích jsme si házeli vajíčkem (natvrdo uvařeným) tak, aby
nespadlo na zem. Potom jsme se pokusili splnit úkol
z hořcové výzvy, ale bohužel jsme nebyli úspěšní,
protože vajíčka byla přece jenom o něco větší než bylo
potřeba a tak už víme, že je třeba najít láhev s o něco
větším hrdlem.
V poslední části jsme si na chvíli trénovali Lasrosse,
a poslední desetiminutovku jsme sehráli jako zápas.
Na závěr jsme si rozdali Siháčky z období NA
DÁLKU a také »nové číslo« oddílového časopisu.
Předali jsme také oddílové ceny vítězkám za březen a za duben.
13. 5. — bylo pod mrakem, i v čase (ne)schůzky trochu sprchlo.
Na začátku jsme si vyměnili zkušenosti z plnění úkolů Hořcové výzvy. Pak
jsme se pustili do druhé disciplíny »Střelecké ligy« — byla to střelba z lehu.
Ti, kteří zrovna nestříleli trefovali terč i z foukačky (vydatně dezinfikované). Po střelbách někteří zápolili s úkoly Hořcové výzvy, „volní“ házeli se
šátkem s uzlem.
Poslední část venku jsme hráli »vracečku« s měkkým giga tenisákem. Ne že by z nebe nepadalo, ale
ještě to nebylo nijak vydatné.
V poslední části jsme se přesunuli do klubovny
a pustili se do barmanské soutěže. Koktejly ovocné,
koktejly mléčné, sladké i nahořklé, napěněné i s plovoucími kousky.
Na závěr jsme si vyslechli, že příští týden snad už
bude schůzka jako pravidelná — HURÁ!

Plnění úkolů letošní — díky čínskému viru nečekaně otevřené — výzvy,
bylo ukončeno o půlnoci v neděli 17. května. Tahouni, kteří hnali
Sihasapu vzhůru v pořadí oddílů, nezaháleli ani poslední víkend.
Obvykle si zvolili úkoly, které je mohly posunout ještě o kousek výše.
Všichni ti, kteří se přiblížili dvou stům bodů, nebo je překročili výrazně
přispěli j dobrém umístění oddílu

SIHASAPA během soutěže
v podstatě stále stoupala!
Nakonec jsme skončili na
23. místě. Oddílů se zúčastnilo celkem 76. Takže jsme se
umístili v horní třetině
výsledkové listiny, a to je moc
PĚKNÝ ÚSPĚCH
PĚKNÝ
ÚSPĚCH

NĚCO
NA
BEDNU…
BEDNU…

Zdravím ohýbače mozkových závitů. Dnes je pro vás
připraveno něco velmi jednoduchého — osmisměrka. Vyškrtejte všechny slova a písmena,
která zbudou přečtěte po řádcích získáte tak tajenku.

Podstatou obou soutěží, které pořádáme pro střeleckou veřejnost jsou TAJENKA mířidla

díra, kmen,
kompas,
lednice, maják,
mlha, péče, pí,
plán, práh,
pult, úřad
řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz.

Řešení z minulého čísla:
značky byly obráceně
čárka místo tečky

Kveten je tradicne
vyhrazen nasi oddilove
strelecke lize strilime
ze vzduhovych pusek
i pistoli maji oba typy
zbrani pazbu? —
— ANO, OBA TYPY
ZBRANÍ MAJÍ PAŽBU

Jak to zvládáme
6. 5. — Vyšla osmá sada NA DÁLKU — a byla
vyhodnocena sedmá řada úkolů.
PRVNÍ úkol bylo třeba
vyluštit tajenku spojenou a vyhledáním správných písmen z uvedených částí vzduchovky –
výsledek – MEMORIAL.
DRUHÝ úkol spočíval
v určení zda se skácený
strom na obrázku dožil
sta let a kdy bylo naposledy dosti vláhy – ANO
DOŽIL, PŘED SEDMI
LETY.
TŘETÍ fotografický
úkol — zadával vyfotit
DÉŠŤ a srážky.
13. 5. — Vyšla devátá
sada NA DÁLKU,
a vyhodnotili jsme úkoly
osmé sady, byly tyto:
PRVNÍ úkol byla
maska z klubovny — od-

Letošní oddílová střelecká liga začala na (ne)schůzce
6. května. Což je v podstatě tradiční termín. Letošní
pravidla jsme díky čínskému viru a omezeními spojených
s omezeními proti jeho šíření, trochu upravili.
Je možné pokoušet se střílet disciplínu několikrát a započítá se nejlepší výsledek. Ukázalo se, že nejen zdatní
střelci, ale i ti, kteří mají s držením zbraně potíže si díky
tomu docela polepšili.

povědi: 1. drak, 2. Šmak, 3. na hlavě.
DRUHÝ úkol obsahoval otázky
související s vařením na ohni: 4. jak:
— na závěsu, na dvou kamenech.
5. proč poklička: — vaření vody, aby
rychleji vařila.
— aby čaj nebyl cítit kouřem.
TŘETÍ úkol fotografický zadávat
focení nápisů, aneb: „Co píšou …?“
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