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Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku
Medvěd, vlk, lišák a zajíc seděli jednou
pospolu ve svém lesním domě, když tu
lišák pravil:
„Jaké by to asi bylo, kdybychom si
jednou vyšli na jarmark, musí to tam být
věru veselé! Jak to ale uděláme?“
„Půjdeme za potulné žáky. Vy zpíváte
basem, lišák má alt a zajíček diskant, já
Vám budu dělat kantora.“
Když se tedy všichni takto umluvili,
vyčistili si kožichy a vyrazili na cestu.
Nezdálo se jim ale rozumné vydat se na
cestu za denního světla, a tak počkali,
dokud se nesetmělo. Pak pochodovali
jeden za druhým až došli na předměstí,
jak jistě víte, bývá tam velký hostinec.
„Musíme dovnitř!“ řekl vlk „Pomějeme
se! Tady nás nikdo nepozná.“
Lišákovi se to nezdálo, přemýšlel,
zvažoval a přišlo mu to příliš nebezpečné.
Ale vlkovi zavoněly klobásy, ničeho
nedbal, vzal za kliku a otevřel.
„Jen dál, vítejte!“ zvolal hostinský.
„Čerstvé klobásy a víno, sem!“ řekl vlk
„A ať je toho hodně!“ Sklepník jim
přinesl, čeho žádali; oni se usadili a jedli
a pili, a když na stůl něco přišlo, v mžiku to
zmizelo. Konečně byli sytí. Tu přišel
hostinský s křídou a řekl:
„Zaplaťte!“ Nyní šlo ovšem do tuhého.
Jedině vlk měl odvahu cosi říci i pravil:
„My jsme potulní žáci a zítra si na
jarmarku něco vyděláme zpěvem a pak
Vám zaplatíme!“
„Tak dobře,“ řekl hostinský „ale jako
zástavu mi tu necháte Vaše kožichy!“
„Můj přítel, kožešník, je tu! On Vám
s tím svlékáním pomůže!“
Když zvířata uslyšela slovo kožešník,
v úleku vyskočila a pospíchala ke dveřím,

které však někdo mezitím dobře zamknul.
Kožešník a hostinský se snažili jednoho
po druhém popadnout a svázat.
Lišák a vlk stále kožešníkovi a hostinskému proklouzávali mezi rukama, tak se
rozhodli začít zajícem, neboť ten byl
lehká kořist. Ze svého místa se ani
nepohnul, tak jej popadli a přibili za ocas
na stěnu a pustili se za medvědem. I toho
přemohli bez velké námahy, neboť byl už
starý a zesláblý, a tak ho taky přibili za
ocas na stěnu. Nyní se pustili do vlka
a lišáka. Ti s velkým vytím a štěkotem
skákali sem a tam, jednou na dveře,
jednou na okno, v nejvyšší nouzi skočil vlk
plnou silou zase na okno a světe div se!
okenice se vylomila, vyvalila ven a s ní i vlk.
Zlomil si sice nohu, ale ihned se vzchopil
a s žalostným vytím pelášil pryč.
Když uviděl lišák otevřené okno, skočil
ihned k němu, ale cestu mu zastoupila
hospodyně, která před chvíli stloukala
v máselnici smetanu na máslo, v ruce měla
ještě naběračku na smetanu, po lišákovi
se ohnala, ale on kolem ní proletěl jako
blesk, a tak zasáhla jen špičku jeho
ocasu, od té doby mají lišáci špičky svých
ocasů smetanově bílé.
Kožešník a hostinský mezitím pospíchali ven za vlkem a taky aby zase zabednili
okno a lišák neměl kudy uniknout, ale v té
době byli vlk i lišák už za horami. Také
medvěd nezahálel, když viděl prázdný
okenní otvor, tahal sebou, škubal, vrtěl se
až škub! prásk! byl volný, jen jeho ocas
zůstal viset na stěně. Zajíci se také
vrátila ztracená odvaha, udělal to jako
medvěd a nechal svůj ocas na stěně..
Od těch časů nemá ani medvěd ani zajíc
ocas, můžete jej vidět u toho hostinského
a když ne tam, tak u místního kožešníka.
Už nikdy se medvěd, vlk, lišák ani zajíc
na jarmarku neukázali.
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3. 2. — byly teploty kolem osmi stupňů nad nulou, takže vlna oteplení.
Sníh už na zahradě téměř žádný nebyl, u židle Agáty zůstávaly pouze zbytky
staveb, které při minulém úkolu vznikly.
Úkol tentokrát spočíval v osvobození bouřliváka Édy z větví stromu. Cílem
bylo vytvořit signalizační nástroj, známý od australských původních obyvatel
s českým pojmenováním „čaringa“.
Postupně přicházely zprávy o tom, jak se komu s řezbářskou činností dařilo
a komu se podařilo vyloudit kýžený zvuk
a tím způsobem osvobodit Édu.
O víkendu se začalo opět ochlazovat
a objevila se další sněhová nadílka. Úkoly
plnili všichni tři srdcaři s podporou rodinných příslušníků. :–) Fotky poslala
i Danka.
10. 2. — byla zahrada zasněžená a teploty se
pohybovaly kolem mínus pěti.
Příprava úkolu proběhla bez komplikací, ty se objevily v průběhu týdne. Přišlo
chladné severní proudění a tak se teploty dostaly pod 10° C. Originálně naplněné, tím pádem natlakované, lahve svůj objem zvětšily přiměřeně, ale menší lahve
naplněné vodou z kohoutku se pěkně zakulatily…
Zahrada plná přemrzlého sněhu donutila všechny házet hadráky. Výsledky
však byly dobré. Fotky tentokrát poslali všichni.

zahrada vypadala
zahrafa
pod sněhem
sněhěm nádherně

Když jsem si promluvil se stromem, ukázalo
se, že strom NEMLUVÍ, zato mi odpovídal
vítr, který uvízl v jeho větvích.
Tak jsem se dověděl, že se jmenuje
Bouřlivák Éda, to velké »B« je opravdu
důležité na tom si zakládá.
Slíbil jsem mu, že pomůžu a osvobodím ho.
Jak to však provést? Ááá, mám to!
Udělám si čaringu, o ni mi táta vyprávěl
a pak mi ji taky vyrobil. Rozechvívá vzduch
a vydává takové bručivé zvuky, to by mohlo
pomoci.
Jak to táta dělal, oválná destička, na jedné
straně otvor, v něm uvázaný provázek…
… a pak už jenom chvíli správně točit.

NĚCO NA
BEDNU…

Povedlo se! Rozkmitání zvuku pomohlo
a bouřlivák Eda se z větví stromu osvobodil.
Samou radostí se rozletěl pryč a na to, že mi
slíbil pomoci si ani nevzpomněl – nevděčník!
No musím se vrátit za Agátou. Cesta však
nebude jednoduchá, začalo sněžit a docela
dost.
Stezky v horách se i pro mě malého draka
staly poněkud neschůdnými. Navíc se mi
před očima začaly míhat jakési barevné
mžitky. Však já vás odeženu! Udělám si pár
sněhových koulí a pošlu vás k zemi.
No myslel jsem si, že to bude jednodušší,
ale teď se nevzdám, ještě že s sebou nosím
rukavice, jinak by mi tlapy pěkně omrzly…

LETEM SVĚTEM

V minulých dnech se vrátilo chladné počasí. Na většině míst klesaly teploty pod mínus deset stupňů. Takové podmínky nahrávají přírodním úkazům,
které můžeme vidět pouze v zimě a letošní rok byl pro ně příznivý…
LEDOPÁDY PULČÍNSKÝCH SKAL
Jsou přírodní úkazy, jejichž půvab vyniká
v zimním období. Potřebují totiž ke své
existenci mráz a led. Pak se místa, která
byste v létě nejspíše přehlédli jako nepříliš
zajímavá, mění v opravdové skvosty.
Jedním z takových míst jsou Pulčínské
skály v Javorníkách. Kromě neobvyklého
úkazu mají další zvláštnost. Pod převisy
a puklinami zasněžených skal září několikametrové ledopády a rampouchy s unikátním
oranžovým zbarvením.
Od ledna do března, když se střídají
mrazy s oblevami, se na jižním svahu kopce
Hradisko, v místě zvaném Propadlý hrad,
vytvářejí mohutné ledopády a rampouchy.
Ještě donedávna se místní lidé i geologové domnívali, že oranžové tóny způsobuje
voda prostupující puklinami v pískovcích.
Na své cestě prý promývá jílovitou vrstvičku, bohatou na oxidy železa. Mikroskopické
částečky sloučenin železa, unášené vodou,
pak zamrzají v ledu a způsobují ono
zbarvení.
Stávající teorii ale v roce 2008 vyvrátili
vědci z brněnského Botanického ústavu.
Zjistili totiž, že zbarvení způsobuje

čaringy z Řepišť

Nazdar luštitelé. Dnes je pro vás
připravena spojovačka. Spojte
čarou tečky podle číslic, jak jdou
za sebou. Teď už zbývá jen odpovědět na otázku: Co je na obrázku?
řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » Basa, Harfa, Housle, Klavír, Buben, Kytara «

některé části nejsou pro
návštěvníky přístupné

mikroskopická řasa žijící ve sněhu a ledu.
Ta patří mezi organismy, jimž toto prostředí vyhovuje. Proto se jim také často
říká sněžné řasy.
Na území skal je zakázáno chodit mimo
vyznačené stezky.
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Během
posledních
dvou týdnů
byly opět
připraveny
úkoly
pro Berta.
První týden bylo třeba připravit
čaringu a pomocí zvuku osvobodit vítr.
Druhý týden se vracel Bert z hor
a musel si poradit se sněhovou nadílkou a hlavně s mrazivými podmínkami…

detail ledu na skále
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