bajky

tím, že se do všeho jen pletou.
Mají vždy svou funkci za důležitou,
ale vždy jsou zbyteční. Proto bude
lepší vyhnat je!

Ti nejchytřejší zvolí radši kompromis, byť zdá se že pouhý. Jen
ztrátu riskuje, kdo chtěl by všechno
brát.
Varujte se něčím pohrdat, zejména
když jste už získali, co jste chtěli.
Nejeden z nás to ví. Já nechci mluvit
jen k volavkám. Vnímejte dobře děj
příběhu, který celý i ve vašem prostředí stejně se odehrává.

WEB: www.volny.cz/sihasapa
vyšlo: 3. 6. 2020

Šla cestou volavka s dlouhýma nohama, jejíž krk předlouhý uzounký zoban
má, a sledovala říčku tichou. Ve vodě
průzračné se odrážel slunečný den.
Náš přítel kapr tam vesele dováděl
společně se svou kmotrou štikou.
Volavka přesnadno z nich mohla mít
prospěch. Hráli si u břehu, jen natáhnou
krk a sáhnout by stačilo.
Avšak pták chce vyčkat na vhodnější
dobu, až vzroste jeho apetit. Žil podle
zvyku a jedl v přesnou chvíli.
O něco později měl chuť, tu správnou
chuť. A tak se hned vydal k řece. Ale co
to, ve vodě vidí jen mřenky, které se tam
vynořily z hlubin.
Ty mu však nevoní. Chce dostat lepší
kus, tak čeká, aby prokázal jemný vkus.
„Mřenku? Já, volavka? Což takhle
ubohá mísa je pro mou kuchyni? Co
vůbec myslí si!“
Poté co mřenku zavrhla, nalezla bělici.
„Bělici k obědu! Nedej bůh v nebesích,
abych kdy zobák pro tohle otvírala!“
Nakonej jej otevřela pro mnohem
menší věc. Neboť hlad donutil ji přec,
když ryby zmizely, aby pak zavděk vzala
drobounkým plžem nakonec.
K čemu je mít vysoké touhy?

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

Po strmé silnici, která je těžko
sjízdná a kterou od rána spaluje sluneční žár, ztěžka táhne povoz šest koní.
Ženy, mnich, a také starci — každý už
vystoupil. Spřežení se potí, je u konce
svých sil.
Náhle se objeví moucha a blíží se ke
koním. Chce je svým bzučením povzbudit ke spěchu. Myslí si, že když bodnutím poruší jejich klid, vůz se ihned
rozjede.
A tak si hned na oj sedne, na nos
kočího se usadí.
Jen ona je tím, kdo celý povoz vede
a jen díky jejímu vtipu se kola otáčí
a všechno pochoduje vpřed.
Hned spěchá sem, hned tam, takže to
vypadá, jako když velitel obhlíží na svá
vojska, která se pečlivě připravují na
rozhodný boj.
Tak moucha pro společný klid prý
všechno sama jen musí vždy zařídit.
Nikdo prý nepomohl by koním ani káře.
Mnich se tu modlí z breviáře, využívaje tak z volných chvil. Žena si zase zpívá.
Jako by písnička teď mohla spasit nás!
bzučí si hlasitě moucha.
Všem paní moucha zazpívá jiný nápěv.
A dělá i další blázniviny.
Po velké námaze vůz stanul nahoře.
„Nu, oddychněme si!“ přikáže všem
moucha. „Své lidi vedla jsem až semhle
na rovinu, teď, Vy páni koňští, zaplaťte
za moji dřinu!“
A stejně i jiní snaživci tráví své dni

VOLAVKA

autoři vydání: Michael a Pavouk (tel. 605 150 727)
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20. 5. — po deseti týdnech! byla opět běžná schůzka. Bylo slunečno, ale taky se honily
mraky, takže docela větrno.
Jako zahájení jsme se pustili do další disciplíny, třetí, »Střelecké ligy« —
tentokrát nás čekala střelba z kleku.
Ten kdo nestřílel bojoval ve dvou disciplínách, jejichž hlavní pomůckou byly
crossboulové míčky. U obou bylo potřeba „usadit“ míčky na určená místa.
Úspěšnost vrhače mu přinesla odpovídající bodové ohodnocení.
Následovaly dvě disciplíny, při první jsme se rozdělili
na dvojice. Házeli jsme si a chytali létající talíř. Potom
jsme rozděleni na dva týmy sehráli na dva poločasy
ringoball. I když to zpočátku vypadalo jednoznačně,
nakonec byl výsledek o jediný gól.
Na závěr jsme se přesunuli do klubovny, tam si
rozdali »nové číslo« oddílového časopisu. Pověděli si
o »střelecké soutěži«, která proběhne poslední sobotu
v květnu.
27. 5. — bylo slunečno, i když mraky křižovaly oblohu, bylo příjemně.
Dnes se objevili i někteří, již delší dobu zahálející, členové, také vedoucí
doplnil Libor. Začali jsme (po dlouhé době) pohybem po plánu dlouhodobé hry.
Pro zrychlený závěr se budeme pohybovat delšími přesuny.
Protože v sobotu proběhne Memoriál (střelecká soutěž pro veřejnost)
zařadili jsme jako další disciplínu Střelecké ligy střelbu z plynovek TAU-200.
Výsledky byly docela dobré. Ti, kterým chyběly některé disciplíny, si zastříleli
dosyta.
Kdo ten, kdo nestřílel, neplážoval či netlachal, pokoušel se
v přeskoku laťky dosáhnout co nejvýše.
Ke konci jsme si zahráli na několik směn honičku z rodiny
taktických, na vlky a ovce. Na závěr jsme pojedli něco
dobrot, které Milach donesl protože „Michael má narozeniny, i když dnes jistě není jediný…“
Nakonec jsme si připomněli sobotní soutěž a rozešli se
k domovům.

Jak to zvládáme

Memoriál Lubomíra Blažka
2. ročník

V sobotu 30. května
proběhla naše druhá soutěž pro veřejnost,
na které se střílí z plynovek TAU-200.
Zúčastnilo se ji celkem 33 střelců z toho
většina — 25 — byla z lidí spojených
s oddílem.
Vítězem se stal Libor se ziskem 54 bodů,
nejlepší z dětí byla Veverka, ta nastřílela 39.
taková fotka se podaří opravdu výjimečně

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím luštitele. Pro tentokrát jsou pro vás připravené písmenkové rébusy.
Rébusy se luští tak, že čtete to do vidíte tak, že kromě písmen samotných vkládáte
i spojky a předložky, tím vám vznikne slovo, které je obsahem rébusu. Dnes jsem vybral
rébusy snadné, takže s chutí do toho.

RÉBUSY STROMY
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TŘETÍ úkol fotografický zadávat focení nástrojů a způsobů sekání (či
nesekání) trávy.
A TAK SKONČILO
» NA DÁLKU «.

Letošní oddílová střelecká liga úspěšně pokračuje.
Letošní úpravu pravidel, možnost pokoušet se střílet
disciplínu několikrát a započítání lepšího výsledku, výrazně
pomohla Dance (i když možnost střílet znovu ji nabídl Oko
omylem).
Mimořádně, s ohledem na letošní ročník Memoriálu, jsme
stříleli prémiovou disciplínu, mimo pořadí, už nyní.
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V minulých měsících se naše putování po plánu dlouhodobé hry
úplně zastavilo. Protože se však blíží čas, kdy se vydáme na »Záverečnou« potřebujeme se
rychle dostat k městečku Wichkitat.
Ve zbývajících čtyřech schůzkách se tedy budeme pohybovat bez ohledu na zásoby,
které si s sebou vezeme. Budou vám však přibývat dolary podle „cestovních“ úkolů, které
budete na schůzkách plnit…
Před »Závěrečnou« se zhodnotí u každého stav zásob a stav vaší dolarové hotovosti…

20. 5. — jsme vyhodnotili úkoly deváté sady
NA DÁLKU, byly tyto:
PRVNÍ úkol byla
netradiční šifra:
výsledkem bylo —
KAMPAK JDETE PLANTÁŽNÍCI.
DRUHÝ úkol obsahoval
obrázky související
s tábořením pod širákem:
— lepší je si lehnout
v lese, nepadá tam rosa
a od země je tepleji.
— před ulehnutím je
dobré vysbírat kameny
a klacky, aby netlačili
— převléci se do spacích
věcí je lepší, kvůli teplu
a zpocení.
— boty je dobré položit
na bok, aby do nich
nepadala rosa a déšť.
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řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz.
Řešení z minulého čísla: Podstatou obou soutěží, které pořádáme pro střeleckou veřejnost
jsou VOLNÁ mířidla

sekání zdokumentovala Danka
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1. Kája
7 2 12
7
9
4
–
10 51
2. Tete
6 2 10 11
6
2
8
4
49
3. Paťa
8
5
–
8
6
7
4
38
–
6
5
8
3
–
4. Ondřej 5 6
33
–
5. Maťo
5
–
8
9
7
4
–
–
33
6. Matýsek –
2
9
7
5
7
33
3
–
7. Danka –
6
5
8
6
–
–
25
–
8. Ríša
–
9
5
–
3
21
4
–
–
9. Veverka –
–
–
10
8
18
–
–
–
10. Matouš –
–
–
–
8
4
12
–
–
11. Viki
–
–
4
4
2
10
–
–
–
12. Olča
–
–
–
–
6
4
10
–
–
13. Matyáš –
–
–
–
5
5
–
–
–
14. Kája ml –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15. Patrik –
–
–
–
–
–
–
–

