Záhadné
O

nehdy jsem pozoroval chlapce Petříka, jak
staví „velikánskou“ stavbu
z kostek. Skutečně se mu
to dařilo, bylo
co obdivovat. Dole byly
garáže s auty, nad nimi
velké nádvoří chráněné
hradbami. Z moderního
domu se tak stal hrad,
který bránili rytíři. Náhle se však přiřítil starší
bráška, který vzal stavbu útokem. Po dvou „náletech“ zůstala
na podlaze hromádka kostek.
téže době
jsem se díval, jak se dneska staví dům.
Velké cihly se
stavějí na sebe
a do sebe jako
kostky a drží.
Žádná malta.
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Bylo mi to divné, a tak jsem se
stavebníka zeptal, jak to dělá. Odpověděl: „Lepím to.“
„A drží to?“
„Ani se to nehne.“
Přikývl jsem s obdivem, ale
pak jsem přemýšlel, zdali lepidlo
za padesát nebo sto let bude
stále tak pevné.
ínské stavby mají test trvanlivosti za
sebou. Vědci přemýšleli, jak je možné,
že chrámy a paláce tam odolaly zubu času
a stojí několik století bez úhony. Podrobili rozboru pojivo, kterým se spojovaly cihly a kameny. A víte, co zjistili? Přišli na to,
že Číňané využívali lepkavou rýži. Smíchali
ji s vápnem a takto vzniklou maltu používali při stavbách městských hradeb. Vynikající hmota se uplatnila na stavbách, kde
hlodala do stěn voda a vlhkost. Nechce se
mi tomu ani věřit, když
čtu, že některé z mostů
přečkaly bez úhony velké zemětřesení z roku
1604, které mělo velikou sílu – 7,5 stupně
Richterovy stupnice.

Č

J K L M N

Ž

Napsal a nafotil: Ondra Havelka

Nejstarší
knihovna
v
Africe
o
v
i
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V dnešním díle se podíváme do africké Mauritánie, kde uprostřed nedozírné pouště leží knihovna ukrývající unikátní knihy.

ivot se
často
přirovnává ke
stavbě domu.
Na
začátku
roku prosíme,
aby naše stavba
byla pevná. Potřebujeme k tomu
pevné pojivo. Kde je
získáme? Jak je vyrobíme? Církev nám je nabízí. Vlévá
se do našeho srdce při přijímání svátostí, když chodíme na mši svatou a přiklekáme do zpovědnice. Jak se tomuto
pojivu říká. Zkuste
to vyluštit. Vypište
si všechna písmena
z barevných kostiček a správně je
poskládejte.
okud se vám
to nepodařilo
vyluštit, poraďte se s panem farářem. Znát
název zázračného pojiva stojí přece za to!
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Nejstarší ruční opisy
Koránu jsou staré devět
set let. Korán je svatá
kniha islámu. Muslimové věří, že tzv. súry Koránu byly nadiktovány
proroku Mohamedovi
samotným archandělem
Gabrielem. Tyto knižní
klenoty jsou vázány do
gazelí kůže, bohatě ilustrované, často doplněné zlatými nadpisy.
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řed obchod přijede na kole Sherlock Holmes.
Kolo ani nezamkne, jen na ně položí cedulku:
„Krádež zbytečná!!! Sherlock Holmes.“ A odejde do obchodu. Ke kolu se ovšem přiblíží jeden muž
a okamžitě ho ukradne, ale zanechá tam taktéž cedulku: „… (viz tajenka č. 1) zbytečné!!! … (viz tajenka č. 2).“

Legenda:

Příjde pán do zámečnictví:
„Dobrý den, prosil bych nějaký dobrý bezpečnostní zámek.“
„Nemáme.“ „Hmm... tak nějaký
obyčejný bezpečnostní zámek?“
„Nemáme!“ „A co takhle obyčejný patentní zámek?“ „Nemáme!“ „A co obyčejný zámek?“
„Nemáme!“ „Tak proč máte
vůbec otevřeno?“ „Protože nemáme zámek...“
Pavel Vrtal

Malá oáza Chinguetti je ukrytá
hluboko v poušti Sahaře, v severoafrické Mauritánii. Od ostatních
zapomenutých oáz se liší tím, že
zde najdeme nejstarší dosud fungující knihovnu v celé Africe. Pokryty
jemným pískem tady napříč staletími leží unikátní knihy, povětšinou
pojednávající o islámu.

Vodorovně: 1. MPZ Slovenska / skupina zpívajících lidí / postranní stolek v presbytáři. 2. Chobotnatec / zkratka „Akademie
věd“ / krystalický vápenec. 3. Svoje / 1. část tajenky č. 2 / první dvě
písmena abecedy / propojení provazů. 4. Latinsky „nikdo“ / věnuje
/ biokatalyzátor / latinský pozdrav. 5. Mužské jméno / sicilská sopka
/ nedostatek / cestovní doklad. 6. Tajenka č. 1. 7. Vražda / pláč /
iniciály Antonína Navrátila / vidění. 8. Jeden ze států USA / zkratka
„občanský průkaz“ / staré kovy / Institut klinické a experimentální
medicíny. 9. Vyznavač judaizmu / 2. část tajenky č. 2 / osobní zájmeno. 10. Opak černé / druh mlže / chemická značka sodíku. 11.
Nátěrová hmota / německy „vajíčko“ / jednotka kapalného léku.
Svisle: A Svazek obilí / člověk mužského pohlaví. B Vlněný oděv
/ anglická zkratka prodloužení / iniciály fotbalisty Bališe. C Sušená
stébla obilí / latinsky „modli se“ / část. D Kruhová součást auta /
anglicky „konec“ / sportovní stadion. E Možná / táborový oheň.
F Tropické ovoce žluté barvy / nástroj k sečení trávy / bohoslužba.
G Zvíře dávající vlnu / mužské jméno/ anglicky „lyže“. H Rostlina
podobná heřmánku / zkratka „mistrovství Evropy“ / podzemní černý savec. I Druh papouška / zadní část trupu / orání. J Místo, kde
Bůh zmátl lidem jazyky / ukazovací zájmeno / zkratka „long play“.
K Zkratka „Akademie múzických umění“ / přípona videosouborů/
kov se značkou Zn. L Chovaný přežvýkavec / dva / značka kilogramu /
předložka. M Obvyklý začátek předmětu odpovědi na přijatý e-mail
/ místo na koupání / jméno první ženy. N Menší les / osobní zájmeno.

Budova knihovny nijak nevyčnívá z okolní zástavby. Domky jsou tady hliněné
s plochou střechou. Dřevěné dveře knihovny jsou stlučené z prken a otevírají
se prastarým zvláštním klíčem z kusu dřeva a různě vyčnívajících hřebů.

Chingutská knihovna leží uprostřed nedozírné pouště na
průsečíku několika bývalých obchodních cest Saharou. Kdysi zde
panoval čilý obchodní ruch. Dnes tu zůstalo pár obyvatel a dávné
obchodní cesty zanikly.

Tajenka č. 1: pronásledování, Tajenka č. 2: Lance Armstrong
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Potkaly se dvě žížaly a jedna se ptá té druhé: „Kde
máš manžela?“ „Ale, chlapi ho vzali na ryby.“
Josef Kladivo

K těžko dostupné knihovně jsme
z Čech doputovali
stopem, povětšinou
na korbě vozu. Stejným způsobem jsme
potom procestovali
celou Afriku.

Zatímco venku je
horko, uvnitř je příjemný chládek a temná, tichá atmosféra. Téměř celé tisíciletí starou
knihu si zde můžete vzít
do rukou a opatrně
prolistovat. Nejsou tu
žádné vitríny, žádná klimatizace, žádný alarm. Knihovnu hlídá vždy jen jeden
ze členů rodiny majitelů. Knihovna je soukromá, dědí
se z otce na syna. Vznikla ve 13. století.

