nás tam poučit.
Samotná morálka je veskrze
nudná je, však s dějem zároveň
i poučku říct lze.
Bavit a poučit v tom převleku, to
není zlé.
To, myslím, je lepší, než pouhé
vyprávění.
A že duch okřeje, když tento cíl
sleduje, nejeden slavný muž si
v bajce vyzkoušel.
Oba zavrhli ozdoby, rozvleklosti, a slovo zbytečné jejich verš
zřídka hostí.
Jeden byl tak stručný, že mu to
vytkli. Druhý ještě víc vyznačuje
ten rys, že vyniká hutnou a střídmou elegancí: svůj příběh dovede
v čtyřverší uzavřít.
S jakými výsledkem, to jen může
říct znalec. Podívejme, jak oba
stejný námět řeší v bajce, kde
jeden lovce má, pastýře druhý
zase.
Nejprve, jak v bajce své ten
případ líčí první:
PASTÝŘ A LEV
Když se pastýř nemohl ovcí dopočítat,
chtěl, děj se cokoli, lupiče vypátrat.
Odešel k jeskyni a léčky kolem klad na
vlka, neboť měl jasné podezření.

To bylo pojetí prvého autora.
Teď slyšme druhého.

LEV A LOVEC
Lovec, který si rád hrál na hrdinu,
ztratil kdysi psa, který byl převzácné
rasy. Myslel si, že skončil v břiše lva.
A tak se ptal pastýře: „Povídej, ty se
vyznáš, kde je asi byt lva, toho zloděje,
který mi sežral psa? Rád bych mu dal
trochu na pamětnou.“
Pastýř mu překvapeně řekl: „Tady
nedaleko v lese. Za to, že jsem se
zavázal, že mu měsíčně dám skopce,
můžu si volně chodit krajinou a o své
stádo se nemusím bát.“
Sotvaže pastýř domluvit, objevil se
lev a hned k oběma spěchá.
Náš chlubil by se ztratil hrozně rád.
„Ó bože,“ volá, „kde je nějaká střecha,
pod kterou bych našel ochranu?“
V tom je pravá zkouška odvahy, když
činem se vystavíš nebezpečí. Kdo však
nebezpečí jen slovy vyhledává, prchá,
sotva je objeví.

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

se nám být. Živočich nejnižší smí

„Jestliže, Bože dovolíš, abych měl
potěšení, než zažene mě spěch, z pohledu na lumpa, který se chyt, potom ze
samé radosti obětuji ke tvé cti telátko
ze všech nejtučnější.“
Hned nato z jeskyně vyšel ven silný
lev.
Náš pastýř schoulil se a zděšeně
pravil: „Jak často žádostí svou člověk
přímo hřeší!
Za to, že lupiče, který ničí stav mých
stád, uvidím v mé pasti, ó bože neskonalý, slibuji ti za oběť jedno telátko.
Avšak, vola ti slibuji, jestliže se ten lev
hned vzdálí.“
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C O S E S TA L O

3. 6. — bylo slunečno s občasnými mraky, teplo. Dnes jsme se nejprve podruhé
posunuli po plánu dlouhodobé hry a potom se pustili do další disciplíny Střelecké ligy, dnes nás čekala střelba ve stoje. Výsledky byly docela dobré.
Ten kdo nestřílel obcházel severní, východní a západní plot a opisovat si
slova ze sloupků plotu. Na závěr je pak seřadil podle návodu a vyšla mu básnička o dřevorubci.
V další části jsme se rozdělili na dva týmy, ty pak proti sobě zápolili. Nejprve
to bylo shazování plechovek na stranu soupeře a potom běžecká s vybitím.
U druhé hráči (jak to bývá) neposlouchali, a tak nehráli správně takticky a tak
bylo vybitých opravdu málo.
Nakonec jsme se přesunuli do klubovny, rozdali si šušně za květen, »nové
číslo« oddílového časopisu, a řekli si o tom, že »Závěrečná« bude letos na
Raduni. Nakonec jsme předali cenu květnové vítězce měsíčního bodování —
gratulujeme Káji.
10. 6. — bylo zataženo, bylo však bez deště a teploty kolem dvaceti stupňů.
Dnes jsme měli na programu poslední disciplínu střelecké ligy — střelbu na
špalíky. Závisí na volbě střelce, jestli zvolí jistotu — pušku v kleku, nebo bude
riskovat pistoli… Většina zvolila pistoli, avšak skolených špalíků nebylo mnoho.
Během střelby ostatní prakem trefovali plastové láhve zavěšené mezi
žebříky. Jen trpěliví přišli na správný způsob a dokázali PETky trefit.
Následovala týmová střelecká disciplína. V každém týmu se vždy našel
nejméně jeden dobrý střelec. V týmu, který vyhrál řetězovou střelbu byly dvě
— Paťa a Tete. V druhém týmu Maty, u třetích Maťo, a u čtvrtých Ondřej.
Na poslední část schůzky jsme se přesunuli do
klubovny. Noc v muzeu — slepý hlídač, tak se hra
jmenuje. Seznámili jsme se s ní v lednu. Dnes jsme si ji
zahráli podruhé. Veverku jsme trochu potrápili, a tak si
dosyta užila, jak se cítí jiní v činnosti, která jim moc
nejde. Kája, jako druhý hlídač si vedla o poznání lépe,
ovšem také za cenu bolestivých nárazů do stolů, za svůj
výkon si zaslouží velkou pochvalu.
Pak jsme uklidili, sbalili si věci a vyrazili k domovům.

V posledních týdnech jsme se po plánu dlouhodobé hry posouvali
podle upravených pravidel. Dolarové zisky se zvyšovali podle výsledků v disciplínách Střelecké
ligy — inu lov je součásti putování… »Záverečnou« startujete v balíkem svých dolarů a výbavou.

nejlepší výsledky mezi dětmi

Osm zápalek leží vedle sebe. Střídavě ukazují hlavou dolu a nahoru. Podaří se Vám
dostat zápalky s hlavou nahoru a ty s hlavou dolů k sobě?
Máte čtyři tahy, během kterých musíte vždy přesunout dvě vedle sebe ležící zápalky.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz.
Řešení z minulého čísla: TO po L(římská číslice), J a v O R, B u K

kv
ět
en

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím ohýbače mozkových závitů. Pro tento týdenní úkol jsem pro vás vybral
úkol se zápalkami.

Letošní oddílová střelecká ligu jsme díky přízni
počasí úspěšně ukončili na schůzce 10. června.
Oproti minulým rokům se podařilo odstřílet
komplet disciplín téměř všem aktivním členům
oddílu. I výsledky na prvních šesti místek jsou
více než uspokojivé.

pořadí jméno 3.6.s35010.6. s351 liga
1. Kája
6
–
7
6
–
2. Tete
6
6 3 10 –
3. Veverka 9
8
8
–
–
4. Danka 8
6
9
–
–
7
7
5. Matyáš 8
–
–
6. Kája ml 5
–
9
7
–
–
7
5
7. Ondřej 8
–
5
2
8. Matýsek 7 3
–
9. Maťo
5
–
8
4
–
10. Paťa
–
–
7
7
–
11. Ríša
3
2
–
3
3
12. Viki
–
4
1
–
4
13. Olča
–
5
–
–
–
14. Matouš –
–
4
–
–
15. Patrik –
3
–
–
–

kronika celk
9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

28
25
25
23
22
21
20
17
17
14
11
9
5
4
3

