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

Bylo, nebylo. Kdesi za polárním kruhem
žil jeden král a měl tři syny na ženění.
Sám byl ve věku, kdy uvažoval o odchodu do důchodu. Zákon v ale zemi hovořil
jasně. Vládnout může jen moudrý,
a hlavně ženatý, panovník. Ani jeden
z jeho synů podmínky nesplňoval. Nejstarší byl sice ženatý, ale moudrostí
neoplýval. Prostřední byl zase moudrý,
ale svobodný. No a nejmladší nevynikal
ani moudrostí, ani neměl ženu. Co s tím?
Až jednou, když se procházel kolem
zamrznutého oceánu, uviděl na ledu
rodinku tučňáků. Všichni skotačili,
klouzali se a házeli po sobě sněhovými
koulemi. Jen nedaleko osaměle stál
a přemýšlel největší tučňák.
„Zdá se mi, že i ty máš starosti. Ale co
může tebe trápit? Ryb je tu mnoho,
nemusíš se zabývat panováním… Jsi
šťastný tvor,“ přemýšlel nahlas král.
„To si myslíš ty,“ odpověděl tučňák
lidským hlasem. „Já jsem král všech
tučňáků. Cítím se starý a chtěl bych
předat vládu dětem. Mám jednu dceru.
Je velmi moudrá, ale svobodná. A nechci
ji na bedra naložit vládu nad celým
královstvím. Přece jen je to žena.“
„Odkdy mluví tučňáci lidským hlasem?“
podivil se král.
„Doba se mění. Hodně tučňáků ovládá
vaši řeč. A někteří z nás žijí mezi vámi.
My totiž umíme změnit svou podobu.
Většina dirigentů jsou tučňáci.“ A aby
král věřil, že si nevymýšlí, změnil se
tučňák na pána ve fraku.
„No teda,“ zvolal král. „A co vaše dcera,
taky ovládá lidskou řeč?“
„Moje dcera umí mimo vaší řeči ještě 5
dalších. Stále mi nevěříte?“ zeptal se.
„Ale kde, věřím. A víte co? Abyste se
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pohádka
přesvědčil, že jsme pohostinné království, zvu vás s dcerou na večeři. Platí?
„Dobře. Předpokládám, že máme přijít
v lidské podobě. Nebo se mýlím?“ s úsměvem se tučňák zeptal krále. Rychle
pochopil, že král je zve nejen na večeři.
„Byl bych rád.“ Víte, lidé těžko přijmou
mezi sebe jiný živočišný druh.“
„Dobře. Přijdeme. Čekejte nás v šest.
Budeme přesní.“
Král se rozloučil a spěchal do zámku,
aby domluvil přípravu skvělé večeře.
Před šestou už netrpělivě z okna
vyhlížel návštěvu. Očekával velký průvod, ale v dálce spatřil jen dvě osamělé
postavy. „To budou určitě oni,“ těšil se.
Sluhové zavedli návštěvu do jídelny.
Mladá princezna byla jako člověk okouzlující. Nejmladší syn na ní mohl oči
nechat. A zdálo se, že i ona na něm. Král
by byl sice spokojenější, kdyby se
zasnoubil prostředí a nejmoudřejší
princ, ale srdci nepřikážeš.
Večeře probíhala v přátelském rozhovoru. Oba králové si měli co říci. Vyměnili
si zkušenosti z vládnutí, postěžovali si na
poddané. Najednou zjistili, že princ
a princezna u stolu nejsou.
„Asi si padli do oka,“ konstatoval král.
„Doufám, že se nepolíbí, to by moje
dcera zůstala navždy člověkem,“ strachoval se král tučňák.
Mladí se venku nezdrželi dlouho. Do
jídelny se vrátili držíce se za ruce a se
šťastným výrazem ve tváři.
„Tatínku, zamilovala jsem se. Už jsme
si slíbili věrnost a slib zpečetili polibkem,“ řekla princezna svému otci.
„Dceruško moje, co jsi to udělala?
Odteď budeš člověkem a nemůžeš žít
s námi,“ zesmutněl král tučňák.
A byla svatba. Mladí žili šťastně,
a pokud neumřeli, panují dodnes.
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22. 9. — bylo od rána chladno, na začátku schůzky už mezi mraky ale prosvítalo slunce.
Začali jsme střelbou z pistole, ta je pro Pažbu velmi důležitá. Ti co nestříleli,
měli už nasbírané kamínky a trefovali pomocí praku zavěšené
PETky.
Potom přišla chvíle balónků, které byly připravené už na minule.
Připevněné na provázku byly cílem střídajících se střelců. Ten kdo
zvládl správné fouknutí, patřil i mezi ty, kteří zasáhli.
V dalším čase jsme udělali z lana obrovský kruh (no spíše takovou
bramboru, co měla mít kruhový tvar :–) ), každý měl dvě desky
a pomocí nich se přesouval ke středu, kde byla trojnožka s Karlem
a dvěma myškami. Ve stejném kruhu jsme si ještě zahráli vlky
a ovce. S ohledem na rozdílný výkon byly ovce poněkud zmatené,
a ne a ne utéct do lesa.:–D
Nakonec jsme si na chvíli hráli vyvolávku (ano jsou takoví, co ještě
neznají pravidla?) a před rozchodem rozdali »nové číslo« oddílového časopisu.
15. 9. — bylo zataženo, ale bez deště, takže i celou schůzku jsme mohli být venku.
Na začátku jsme stříleli ze vzduchovek ze stoje. Ti, kteří budou na Pažbě
v nejmladší kategorii, mohli použít pro střelbu s podporou trojnožkou.
V dalším čase jsme se vrátili k pistoli. Dnes jsme stříleli na špalíky. Rozdělili
jsme se na dvě části, a stříleli tak dlouho, dokud některý tým nesestřelil všech
pět připravených špalíků. Opět byly lepší dívky.
Potom jsme si ověřili jak (a jestli) dokážeme shodit při hodu hadrákem
plechovku. (Bylo to, jak se říká „střídavě oblačno“)
No a následně jsme běhali na čas. Trasa byla — hod na plechovku — kolečko
kolem ohniště — kolem maskáčové buňky — hod na plechovku — a zpět na start.
Někteří si zkusili i druhý pokus, a všichni se dokázali zlepšit.
Pak si každý našel svůj hřebík, tomu kdo neměl označený, jsme ho podepsali,
a hráli »Vrať se včas«. Běhali všichni, tu a tam někteří nestihli, jak už to bývá.
Na závěr jsme se přesunuli do klubovny, tam jsme zjišťovali kdo přijde
pomoci na Pažbu, a kdo se zúčastní nedělního turnaje ve hře Ostrov. Ti, kteří
nebyli minule, dostali nové číslo Siháčku.

Stará krčma, můj domov, se choulila
na vrcholku útesu, ze všech sil se k němu
tiskla jako mlž přisátý za přílivu ke
skále.
Stála na bouřemi ošlehaném výběžku,
tak ohryzaném stoletími, že ho se
zbytkem Cornwallu pojila jen úzká
pěšina.
Z obou stran byla vykousaná jako
jablko a podkopaná, takže tvořila most,
kterému hrozilo, že bude přetnut
a z krčmy se stane ostrov a ze mě i z mé
rodiny ostrované.

Navzdory své odlehlé a povážlivé
poloze byla Stará krčma vždy oblíbené
a vlídné místo. Z velké části za to
vděčila mému otci, který neměl nikdy
tak napilno, aby nemohl vyslechnout
trápení jiného muže, nedal k lepšímu
žert nebo se nepodělil o moudrost, ke
které člověk při povolání hostinského
dospěje.
Někdo by snad mohl mít dojem, že
hospoda ani zdaleka není vhodné místo,
kde by měly vyrůstat děti, ale Káťa ani
já bychom neměnili…

NĚCO NA BEDNU…

Nazdar ohýbači mozkových závitů. Na dnešek jsem pro vás připravil dvě úlohy,
za každou z nich můžete získat dva body.
I.
II.
Vidíte tvar ze zápalek — Přesuňte pouze čtyři Vidíte sadu různých čtverců — Dva ze
zápalky tak, aby vznikly dva stejné čtverce.
zobrazených čtverců jsou přesto stejné.
Které to jsou?

Starobělská
pažba
2. října proběhl osmnáctý
ročník naší střelecké soutěže
pro veřejnost. Letos bylo pěkně,
občas však foukaly poryvy větru.
Z dětských členů oddílu si
nejlépe vedla Veverka, která
vyhrála druhou kategorii se
ziskem 112 bodů, což je vynikající výsledek. Na třetím místě, ve
stejné kategorii, byla Danka.
V první kategorii zvítězil Seba
s obstojným ziskem 44 bodů.
Mezi nejstaršími zvítězil Oko
s rekordem soutěže 132 bodů,
třetí byl Libor, měl 116 bodů.
Přes stovku nastříleli ještě
Jirka a Milach.
Jak si jedli všichni z oddílu
vidíte v tabulce vpravo.

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

stupně vítězů první kategorie

zá
ří

Řešení z minulého čísla: ČÍSLO TŘI JE 11 KRÁT, A POTOM JSOU TROJICE
křičel, kopal, nadával / na kamarády, víly, lesní havěť / nejen tělo, i čepičky a místnůstka /
švitořit pobíhat a objímat se / náladovost, vzteklost a špatnou náladu /
uvařit uklidit a našla zvonec / — TAKŽE JEŠTĚ 6 KRÁT

pořadí jméno 8.9.s373 15.9. 22.9. s374 29.9. kronika celk
1. Kája
10 –
9
9
9
3
10 50
2. Patrik 6
–
8
6
5
–
– 25
3. Maťo
–
–
25
9 10 –
6
–
4. Seba
4
–
25
7
5
3
6
–
5. Paťa
–
20
–
8
7
–
5
–
6. Ríša
–
–
–
8
7
4
– 19
7. Matěj 5
–
7
6
–
–
– 18
–
7
–
–
–
8. Kája ml 8
–
18
9. Veverka 7
– 17
–
–
–
– 10
10. Tete
–
–
–
–
8
8
– 16
11. Danka 9
–
9
–
–
–
–
–
12. Matyáš –
0
–
–
–
–
–
–
13. Viki
–
–
0
–
–
–
–
–
14. Kiki
–
–
0
–
–
–
–
–

