řadu kamarádů, proto se rozhodl
vesničany před svými bratry
varovat.
Předběhl bratry a na návsi oznámil, co se chystá. Lidé si své zásoby
důkladně schovali, ale draků se
nebáli. Vzali vše co měli po ruce –
lopaty, hrábě, sekery a chtěli se
jim postavit. Draky to překvapilo,
neboť se jich lidé všude báli.
Z míry je vyvedlo i to, že Soptík
nestál po jejich boku, ale přidal se
na stranu vesničanů. Začali chrlit
oheň, vydávat hlasité zvuky
a dupat. Lidé se však toho nebáli.
Vzali lopaty, hrábě, kameny
a draky vyhnali z vesnice.
Soptíka si o to víc oblíbili, že
zůstal na jejich straně a postavil
se s nimi proti svým bratrům
drakům.

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

Za vysokou skálou vysoko
v horách se zabydlila rodina draků.
K nim patřil i drak Soptík. Byl
nejmenším z draků, proto si z něj
ostatní dělali šprťouchlata.
Rozhodl se tedy, že opustí dračí
sluj a postaví se na vlastní nohy.
A jak tak dny šly, Soptíkovi
začalo být smutno. Vždyť byl
zvyklý na ostatní draky a teď tu
byl sám. Rozhodl se tedy, že se
vydá do blízké vsi, najít si nějaké
kamarády.
Lidi nikdy neviděl a slyšel o nich
pouze špatné věci. Chtěl se ale
přesvědčit na vlastní oči, jací
doopravdy jsou.
Po krátké době přiletěl na náves.
Pamatoval si z vyprávění, že lidé se
draků bojí. Soptík však nikoho
nevystrašil. Lidé se na něj dívali,
ale nikdo ho nevyháněl. Naopak
z tržiště mu lidé přinášeli dobroty.
A tak si Soptík oblíbil lidi a do vsi
pak létal často.
Jednou byla dlouhá zima a draci
byli hladoví. Přiletěli tedy za
Soptíkem, zda by neměl něco na
zub. Ten se s nimi rozdělil, ale jeho
dračí bratři mu chtěli vzít všechny
jeho zásoby. To se Soptíkovi
nelíbilo a nic víc jim už nedal. Draci
se tak rozhodli letět do vsi a lidem
něco ukrást. Soptík tam měl už

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

O DRÁČKOVI SOPTÍKOVI

WEB: www.volny.cz/sihasapa
vyšlo: 23. 9. 2020
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C O S E S TA L O

9. 9. — byl slunečný den, teplo, a my se po prázdninách sešli na pravidelné schůzce.
Protože první říjnový víkend proběhne »Starobělská pažba«, věnujeme
zářijové schůzky střelbě ze všech pozic, dnes jsme začali střelbou vleže.
Čtveřice zalehla ke střelbě a zbytek foukal tupými střelami na papírové
válečky. I ti nejmenší zvládají ten správný „fuk“, jen míření musí ještě natrénovat.
Po úklidu jsme se pustili do varianty vybíjené. Starší dostali hendikep. Byli
společně v páru s mladšími a pokud byl „mladší partner“ vybitý, museli používat
jen jednu ruku… Nakonec jsme ještě chvíli hráli vracečku.
Před závěrem jsme sledovali souboj mezi Kájou a Veverkou o vítězství
v červnovém bodování — vyhrála Veverka a tak cenu za měsíční vítězství
získala ona.
Potom jsme rozdali »Půlčík k číslu 352«, a »nové číslo« oddílového časopisu,
obsahující výsledky za bodování z prvního pololetí i zprávu, kterou jsme
v červnu uložili do oddílové schránky. Rozdali jsme si i „šušně“ za červnové
bodování a pak se vydali k domovům…
16. 9. — svítilo slunce a pokračovaly teplé dny, takže schůzku jsme mohli strávit opět
venku.
Dnešní nácvik střelby jsme věnovali střelbě z kleku. Nováčci si musí najít
způsob, jak se poskládat, aby dokázali přiměřeně zamířit.
Ti, kteří nebyli u vzduchovek, se věnovali střelbě z foukačky,
tentokrát do terče na body. Kdo už měl odstříleno, se snažil
poskládat tajenku seřazenou podle částí vzduchovky. Výsledkem
bylo »je balistická« což je popis křivky, kterou opisuje náboj (v
našem případě diabolek) po výstřelu.
Uklidili jsme vzduchovky a Milach rozházel desky pro přechod
bažiny a s Ríšou natáhli lana na okrajích. Potom vždy trojice měla
roli větříků, které měly za úkol zhatit přechod bažiny. V roli
větříků se vystřídali postupně všichni. Na závěr jsme si rozdali
pozvánku na »Starobělskou pažbu« a vydali se k domovům.
Na krabičku se švestkový koláčem narazil Milach (hlava děravá)
pozdě, takže ho ochutnali pouze někteří – byl výborný :–).

LETEM SVĚTEM

V posledních týdnech jste mohli zaznamenat událost, která ukazuje, že
rozumný přístup a konání přesahující délku volebních období přináší výsledky, ze kterých budeme čerpat i v letech příštích…

Foukačku používali už pravěcí lovci, je velmi Cold Steel! "BIG BORE”
tichá a nenápadná. Dnes ji můžeme vidět je foukačka, kterou střílíme
zejména mezi jihoamerickými indiány délka 152 cm, průměr 1,58 cm
deštných pralesů, v jihovýchodní Asii a na příslušenstvím foukačky
Borneu. Její výhoda spočívá v nehlučnosti je několik druhů střel.
a značné přesnosti. Foukačka byla téměř 1· srážecí šipky typu Stun
výlučně loveckou zbraní.
2·Bambusové šipky
Nyní se foukačky užívají pro rekreační či 3·kovové šipky
sportovní střelbu, přírodovědci ji používají
při odchytu zvěře ve volné přírodě k jejímu
uspání. Délka a síla dostřelu závisí pouze na
síle dechu střelce. Foukačku nepodceňujte,
není to hračka a dokáže nepříjemně poranit.
3

2

JEZERO MOST
vzniklo jako projekt rekultivace bývalého
Dolu Ležáky, sloužícího od 70. let 20. století
do 31. srpna 1999 k těžbě hnědého uhlí.
Jezero má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km
a šířku 1,5 km. Hladina je v nadmořské výšce
199 m. Jezero se nachází mezi městem
Most a obcí Braňany, přímo pod kopcem
Hněvín (399 m n. m.), na místě starého
města Most.

1

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím všechny. Pro tentokrát jsem vybral spojování čísel. Řešení vyžaduje
trochu trpělivosti a pak správné rozhodnutí. CO JE NA OBRÁZKU?
břehy jezera lemují oblázkové pláže

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz. nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: profesora Kratiknota, ke Zmijozelu

Původní záměr počítal s napouštěním
z řeky Bíliny, ale ta se ukázala jako silně
znečistěná. Nakonec byla vybraná řeka
Ohře (prostřednictvím průmyslového
vodovodu) a důlní voda hlubinného dolu
Kohinoor.
Napouštění bylo oficiálně zahájeno 24.
října 2008 a mělo být dokončeno v roce
2011, na konečného stavu dosáhla hladina
v roce 2014. Díky většímu množství odpařované vody bylo dopuštěno ještě v roce 2016
Navíc byl upraven projekt a byla zvolena
možnost dopouštění z odčerpávaných
důlních vod.
Jezero je obrovským rekreačním areálem
nabízejícím celou řadu možností. Kromě
samozřejmě se nabízejícího koupání a vodních sportů, jako je například jachting nebo

kanoistika, jsou k dispozici hřiště pro
volejbal. Čistá voda láká taky potápěče.
Z hlediska vodní plochy se jezero stává
stanovištěm pro řadu ptáků. Podle ornitologů se jezero Most zařadilo mezi prvních
deset nejvýznamnějších zimovišť vodních
ptáků v České republice.
Slavnostní otevření jezera proběhlo
12. září 2020.

zá
ří

Kromě vzduchových pušek a pistolí se učíme střílet i z jiných typů
zbraní. Prvním druhem, který už několik let máme je foukačka…
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