zaříkadla. Se zvukem jejich hlasů se
mraky rozptýlili a mlha se zvedla. Na
severním úpatí hor však po klášteru už
nebylo ani stopy. Muži byli tak zmateni,
že tupě pohlíželi jeden na druhého.
Muži se zvedli a každý se vydal svou
cestou, čím déle o tom co viděli přemýšleli, tím podivnější se jim celá věc zdála.
O klášteru Šao-lin slyšeli poprvé. Každý
začal spřádat své plány, protože to místo
muselo mít velkou duchovní sílu. Postupně
se vydali na úpatí hor. První kdo na místo
dorazil byl mnich našel dva cypřiše,
sundal si střevíc a zahrabal jej do díry
mezi oba stromy jako svou značku.
Vykladač dorazil jako druhý. Když uviděl
cypřiše ulomil větev a zarazil ji do země
mezi oba cypřiše. Jako poslední přišel
statkář a na znamení vlastnictví omotal
kolem větve mezi cypřiši svou čapku.
Po třech dnech se na místo všichni
vrátili, každý se svými lidmi aby započali
stavbu. Každý byl přesvědčen o svém
a začali se hádat komu pozemek patří.
Tu se náhle objevil samotný císař Siao
Wen, jakmile zjistil, že se hádají o pozemek, ptal jich na doklad jejich vlastnictví. Statkář odvětil čapka, vykladač řekl
větev a mnich opáčil můj střevíc.
Když to císař vyslechl pravil čapka je
omotána kolem větve, takže větev byla
do země zaražena dříve, nicméně tato
větev protíná střed střevíce, je tedy
jasné, že střevíc tady byl jako první.
Po této větě se vykladač a statkář
zklamaně obrátili a odešli. Císař ještě
s mnichem chvíli rozprávěl. Mnich chtěl,
aby císař navrhl jméno nového kláštera.
Císař se zamyslel a pravil: „Hora se
jmenuje Šao a hájek je lin. Nechť se tedy
klášter jmenuje Šao-lin.“

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

Do hor šao-šin se vydali tři muži aby si
vychutnali jejich krásu.
Jeden kráčel od jihu, byl oděn v hábitu
vykladače Feng-šuej a při chůzi si mumlal
mystická zaklínadla.
Muž, který stoupal od severu byl
oblečen jako mnich. Při chůzi si tiše
prozpěvoval amida Buddha.
Třetí muž, který vyrazil od západu byl
oblečen jako bohatý statkář. Na hlavě
měl purpurovou čapku s chlopněmi přes
uši. Při chůzi si pro sebe prozpěvoval:
„hlídej peníze a zbohatneš“.
Tři muži už byli blízko vrcholku LienTchien když se náhle změnilo počasí. Vítr
přinášel mraky a mlhu. Když dosáhli
plochého vrcholku hory byli vyčerpáni
a zpoceni. V oné době se na vrcholku LienTchien nacházel dvanáct stop dlouhý
plochý kámen, usedli na něj a těžce
dýchali. Seděli k sobě zády a žádný z nich
si nebyl vědom přítomnosti ostatních.
Neseděli dlouho když zaslechli hlasy
přicházející z oblaků nad jejich hlavami.
V mracích na jihovýchodě se jejich očím
zjevil starý klášter. V jeho bráně visela
velká deska s nápisem Čuej-lin, klášter
bambusového háje. Mladý mnich stojící
s koštětem před klášterem se obrátil
k druhému mnohem staršímu: „Mistře
klášter byl povznesen na nebesa, mají na
zemi pořád ještě buddhistické kláštery?“ „Ovšem klášter Čuej-lin je na
nebesích, ale na zemi je stále klášter
Šao-lin.“ „A kde se nachází?“ Mnich
ukázal rukou a pronesl: „Povívej stojí v té
skupince stromů na severním úpatí hor
Šao-šin.“
Tři muži zřetelně slyšeli ta slova
a skutečně zahlédli v tom místě klášter.
Všichni začali společně pronášet svá
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23. 9. — svítilo slunce a mraků bylo pomálu. Opět jsme celou schůzku strávili venku.
Dnešní způsob střelby byl ve stoje. Nejmladší měli
možnost pro podporu vzduchovky použít trojnožky. Ti,
kteří nebyli na střelnici, tentokrát stříleli z praku na
zavěšené PETky.
Poté, co jsme odstříleli, jsme běhali na čas krátký
okruh po zahradě — kolem ohniště, podél plotu, kolem
maskáčové buňky, na střelnici hod hadrákem na cíl
a zpět na start.
V další části jsme vzali do rukou lacrossky, a tak se
nováčci seznámili a starší si zopakovali házení a chytání tenisáku do holí se síťkou. Po nácviku jsme sehráli
krátký zápas (rozděleni na starší a mladší).
Před závěrem jsme ochutnali „koláčové jednohubky“ švestkové a borůvkové
a rozdali si nové číslo oddílového časopisu, a návratku první akce v říjnu.
30. 9. — bylo pod mrakem, ale teplo, celou schůzku jsme i tentokrát strávili venku.
Posledním druhem střelby, který jsme ještě nezkoušeli je ‚z pistole‘.
Plynovky LOV21 jsou lehké a tak i menší nemají problém udržet je ve správné
pozici, ale je o to těžší s nimi při výstřelu nepohnout.
Ti, kteří nestříleli, tentokrát házeli granátem na cíl — kruh z kovového
prutu. Házelo se ze dvou vzdáleností a cílem bylo, aby granát po odhození
dopadl do kruhu. Ano chce o trochu cviku.
Potom si trojice starších vybrala postupně členy svých týmů. Ty štafetově
běhaly k tácu s crossboulovými míčky, které zvedali a hledali ta správná čísla.
Vítězil tým, který jako první seřadit správné pořadí čísel.
Pak jsme si z lan vyznačili hranice herního území a zopakovali si vybíjenou
s hendikepem. Pamatujete, když je malý vybitý, velký pokračuje ve hře
s jednou rukou za zády. Kolem šesté dorazili první z rodičů na setkání s vedoucími, Milach s Okem je pozvali do klubovny a ostatní venku ještě hráli »Vrať
se včas«, to je ta hra s hřebíkem.
Nakonec jsme si připomněli sobotní Pažbu, většina zaplatila členské a odevzdali první říjnovou návratku…

Dalším druhem zbraně, kterým doplňujeme střelbu, je prak. Naučit se
přesně trefovat není složité, jen to vyžaduje trochu cviku…
V češtině označovalo původně slovo „prak“
zbraň odstředivého typu. Známá husitská
práčata nepoužívala vidlicové praky, biblický David též skolil Goliáše prakem v původním významu toho slova. Dnes v češtině
znamená slovo „prak“ i vidlicovitou zbraň
s gumovými svazky, která využívá energie
akumulované gumovými svazky.

nosti a cviku. Odstředivý prak byl nebezpečnou a smrtící zbraní s dostřelem okolo
300 m, ale účinný dostřel byl asi 200 m.

Vidlicový prak
je ten, kterým střílíme i my. Naučit se
střílet je jednoduché, dostřel je kolem
60 m, účinně lze zasáhnout našim typem do
20 m

Odstředivý prak
představoval provaz s kapsou uprostřed.
Střelec uchopil oba konce, do kapsy vložil
projektil a provaz roztočil. Pak ve správnou
chvíli jeden z konců provazu pustil, čímž byl
projektil odstředivou silou vymrštěn
z kapsy praku ven. Nebylo to jednoduché –
přesná střelba vyžadovala spoustu šikov-

NĚCO NA BEDNU…

Starobělská
pažba
3. října proběhl osmnáctý
ročník naší střelecké soutěže
pro veřejnost. Letos bylo pěkně,
ale občas foukaly poryvy větru.
Z dětských členů oddílu si
nejlépe vedla Kája ml., která
vyhrála první kategorii se ziskem
86 bodů, skvělý výsledek. Na
druhém místě ve stejné
kategorii skončil Matýsek, loni
nastřílel nulu a letos 50 bodů.
V druhé kategorii se členové
oddílu seřadili až za stupni
vítězů. Oko , Libor , Pavouk ,
Milach, Jirka a Kuki nastříleli
v nejvyšší kategorii přes sto
bodů. Oko se ziskem 122 bodů
zvítězil a vytvořil svůj osobní
rekord v historii soutěže.

Pozdravuji všechny ohýbače mozkových závitů. Tentokrát jsou pro vás připraveny skrývačky. Čtěte pozorně a co je skryto jistě odhalíte.

Tentokrát jsou ve skrývačkách ukryta JMÉNA.
Z lesa se ozývaly motorové pily, lesní dělníci tam káceli borovice.
Najel jsem na ostrý hrbol, galuska se prorazila a bylo po závodě.
Je to pravda! Viděl jsem, jak toho malého kluka bili.

Řešení z minulého čísla:

Ty jsi ale protiva! Naslibuješ mraky a nesplníš nic.
Zdobíš se barvičkami, lakuješ si nehty,
barvíš si vlasy, ale učení moc nedáš!
O prázdninách jsem navštívil také hrad Karlštejn.
strašák a pták

stupně vítězů první kategorie

zá
ří

řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz.
nebo přineste na schůzku.
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