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VíTEJ
T,

KDOŽ BOHA VELEBÍŠ

NÁM!
TY, JENŽ NEZNÁŠ ZÁŠTI JED,

NADE VŠECKY SVĚTA STATKY,

ZLOBĚ LÁSKOU

S VÍROU PEVNOU K NĚMU ZŘÍŠ,
KDYŽ KOL BUJÍ BLUDŮ ZMATKY:

V SRDCI LÁSKY PĚSTÍŠ KVĚT,

ODPOVÍDÁŠ,

V KAŽDÉM BRATRA SVÉHO VÍDÁŠ

VÍTEJ NÁM, TYS MILÝ DRUH,
VEJDI V PŘÁTELSKÝ NÁŠ KRUH!

VÍTEJ NÁM, TYS MILÝ DRUH,
VEJDI V PŘÁTELSKÝ NÁŠ KRUH!

TY, KDOŽ MYSLI NEZTRÁCÍŠ,

TY, KDOŽ SRDCEM VĚRNÝM CTÍŠ

KDYŽ SE BOUŘE DIVÁ ŽENE,

CÍRKEV

S NADĚJÍ

BLAZE V LŮNĚ JEJÍM DLÍŠ,
A JI CHRÁNÍŠ DUCHA ZBROJÍ:

SE OBRACÍŠ

TAM, KDE OBLOHA SE KLENE:
VÍTEJ NÁM, TYS MILÝ DRUH,

VEJDI V PŘÁTELSKÝ NÁŠ KRUH!

JAKO MATKU SVOJI,

VÍTEJ NÁM, TYS MILÝ DRUH,
VEJDI V PŘÁTELSKÝ NÁŠ KRUH!

TY, KDOŽ KAŽDÝ DUCHA DAR

VLASTI

DRAHÉ V SLUŽBU DÁVÁŠ,

V JEJÍ BLAHO, V JEJÍ ZDAR
TĚLA SÍLY ODCHOVÁVÁŠ:

VÍTEJ NÁM, TYS MILÝ DRUH,

—+8

VEJDI V PŘÁTELSKÝ NÁŠ KRUH!
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Milé dítky!
ni nevíte, s jakou radostí vás opět po prázdninách

k sobě volám a jako milé dítky

oslovuji. Věru,

bylo mně již po vás smutno; vždyť již na jeden
a dvacátý rok se s dítkami v „Andělu Strážném“
obírám, psaníčka píši, a milá psaníčka od svých
milých synovcův a neteří přijímám, z nich se
těšívám a k nové činnosti a práci jimi bývám
povzbuzen. Mladiství čtenářové prvních ročníků
již dospěli ve statné jinochy a mladistvé čtenářky
ve spanilé panny, a všichni rádi vzpomínají
blažených dob, kdy se těšívali z četby, kterouž
|
jim strýček každého měsíce zasilal, a která
dobré ovoce přinášela. Naději se toho i do vás, mých nejnovějších
čtenářův a čtenářek. Kéž slova má upřímná padnou vždy do úrodné
půdy srdeček vašich, potěší a povzbudí vás k plodné práci a ku
ctnostnému životu! Kéž milí rodičové vaši, kéž i starostliví učitelé
se potěší z vás, z vašeho pokroku a dobrého chování!
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Nová práce vám nastala s novým školním rokem. Chutě se
chopte díla, neboť „komu práce není milá, tomu nepožehná Pán“.
Pilnou a svědomitou prací připravujete se pro život časný 1 věčný.
Kdo se z mládí neučí, marně toho pykati bude, až doroste; čas
v lenosti promrhaný již se nevrátí, a z každého okamžiku bude
vám jednou počet klásti před přísným Soudcem nebeským. Odstup
tedy zahálka, a zábava dovolená budiž vždy jen odměnou a zota
vením po svědomitě vykonané práci.

I malé holčičce,již vidíte na obrázku, „První

úkol“

po

jmenovaném, nastála doba práce. Dosud nemívala starostí, mazlívala
se s tatíčkem a maminkou, skotačila o závod a dováděla ve veselém
rozmaru, ale i pro ni přišla záhy vážná doba. Nastoupila do školy,
stala se žákyní, a nyní již sedí za stolem, majíc vypracovati první
úkol. Nebude asi nesnadný, ale pro mladou hlavičku přece jen
má své obtíže. Však neleká se jich, s radostí se chápe dila, dů
věřujíc v přispění svých milých rodičů, kdyby snad .necvičený
rozoumek váznouti počínal. Však později se rozum zbystří, práce
cvikem se usnadní a bude mladé žákyni pravou potěchou. Tak
i vám všem, milé dítky, musd práce býti potěšením. Vytrvalou
prací přemůžete všechny obtíže, a radost vaše bude veliká, když
s pomocí Boží školní rok dokonáte, a školní zprávy pak vydají
svědectví o vaší neunavné píli a bezvadné mravnosti.
Po vykonané práci sloužiž vám čtení „Anděla Strážného“
k dalšímu poučení, a louskání strýčkových ořechů k milé a ušlechtilé
zábavě. Nevinnou hrou a pěknou písní, jichž národ český má tak
bohatou hojnost, zotavte se na těle i na duši. Však varujte se
rozpustilosti. Strýček váš si přeje, aby jeho synovci a neteře byli
vždycky vzorem pro ostatní dítky, aby nikdo neměl příčiny do
jich chování si stěžovati.
Slibte Pánu Bohu, když vzývati budete Ducha sv. na začátku
školního roku o sedmero darů jeho, že se přičiníte, aby nejen rozum
váš ve vědomostech prospíval, ale i srdce vaše vždy více se
šlechtilo a ctnosti křesťanské aby se staly jeho nejvzácnější ozdobou,
Mějte se tedy neodkladně k činu, konej každý svou po
vinnost! Začněte s Bohem, pokračujte s Bohem, pak také s Bohem
šťastně všechno vykonáte ku svému blahu časnému i věčnému.
Přesvědčen jsa, že naděje do vás kladené nesklamáte a mých
přátelských slov vždy dbalí budete, vítám vás všechny s radostí a
zůstanu vždy vaším upřímným

Strýčkem Ambrožem.
j*

Šťastnou cestu, vlaštovičky!
NapsalJarolím St. Pavlík.
Kolem věže, kol topolů
vlaštovičky rejdí spolu.

Housenky se v kuklách krčí,
červi mrou neb v děrách trčí.

Rejdí, tančí, štěbetají —
víte, že to dobře znají.

Darmo bychom polem, sadem
slídily a mřely hladem.

Staří mladé v letu cvičí:
jedno víc jak 'druhé křičí.

Bojíme se ledu, sníhu,
poletíme raděj k jihu.

Na římsách mdlé od zábavy
sestrkují k sobě hlavy.

Tam je zima milostivá,
tam i v zimě krmě živá.

Brzo jich tam, až se černá —
bujná druž, leč sobě věrná.

Na jaře až ledy stají,
zas“ jsme doma v rodném kraji.

Zábava to na rozchodnou —
brzoť k odletu se shodnou.

Nuže tedy, štěbetálky,
leťte šťastně v slunné dálky!

Tož tak, tož tak, vlaštověnky,
chcete utéct z Moravěnky ?

Leťte šťastně, bez nehody
přes hory a doly, vody.

Milejší vám cizí lány
než náš domov milovaný ?

Zastavte se na své cestě
v Římě, svatém našem městě!

Milejší vám cizí kraje,
nežli naše chýše, stáje ?

U vatikánského hradu
zazpívejte serenádu!

Ach ne, ach ne, povídají,
kdo z nás v zimě zde se nají?

V Loretě i svatou Pannu
zdravte od nás Moravanů !

Šťastnou cestu! Buďte zdrávy!
Přejem mnoho tučné stravy!
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Užitečnost kopřivy.
Píše L. Grossmannová- Brodská.
Akusujíc s plnou chutí z velikého krajíce dobré pomazánky,
3l| B4Terinka Pozdralova otáčela v ruce druhé svižný vrbový
j R proutek, ženouc kteréhosi dne po škole žluťounká
SN housátka na blízkou lučinu. Za humny potkala spolu
žačku, Marušku učitelovu.
„Aha, neseš košíček, to jdeš na kopřivy vaším housátkům,
viď?“ dotazovala se Terinka.
„Ano. Půjdu kousek s tebou; za Sýkorovic stodolou roste
nejvíce kopřiv a také kolem plotu vedlejšího sadu. Ráda sem chodím ;
ani nevíš, Terinko, jak ta malá housátka ráda a vesele šupají se
svou potravou rozemleté kopřivy. Také mi slíbila maminka, až
housátka odrostou, že mi za jejich opatrování a krmení koupí na
zástěrku,“ ochotně sdělovala Maruška.
„A nepopálíš se při trhání kopřiv ?“
„Ba ne! Podívej se, mám s sebou starou rukavičku nebo si
obalím ruku kapesním šátkem. Včera přinesla jsem domů plný
košíček mladých kopřiv, a maminka nám z nich k večeři upekla
dobrý svítek,“ Maruška vykládala.
„Ale jdi, to snad přece ne?! Kdo to kdy slyšel, aby také lidé
jedli kopřivy ?“ nějak nedůvěřivě prohodila Terinka.
„Však to nebyly samé kopřivy. Maminka dala másla, vajec,
mouky, do toho očistěné na drobno sesekané Kopřivy, a pak to do
červena upekla. To ti byla pochoutka, Terinko! Jako mechový
dort to vypadalo, pěkně chutně do zelena, počkej, až to budeme
„péci podruhé, také ti kousek uschovám a donesu,“ dceruška učitelova
vykládala.
„To musím říci doma mamince, ta se podiví.“
„A což teprve kdybys slyšeia vypravovati našeho dědečka,
jak mnoho on zná a ví vyprávěti o užitečnosti kopřiv! Kdysi v zimě
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nám vykládal, že je zbytečno i nerozumno považovati i kopřivu za
škodlivé býlí a hubiti ji, jak činí někteří obmezení lidé. Počkej,
až natrhám plný košíček, zajdu si k tobě na pastvu a povím ti,
co jsem si zapamatovala.“
„Budu velmi ráda, jen přijď jistě. Maruško. Lépe nám čas
uběhne, nalezneš mě u potoka pod olšemi.“
Nyní se děvčátka rozešla, neboť se zde cesta dělila. Maruška
natáhla na pravičku starou rukavici a jdouc podél zdi, pilně skládala
do košíčku hojně zde rostoucí mladé a svěží posud kopřivy. Byloť
tó na jaře. «Její družka zabočila se svým husím hejnem po široké
travnaté mezi dolů na lučinu, a až sem zazníval jasný, veselý hlásek
Terinčin, jak si prozpěvovala: „Hajhá, husičky, hajbá, haj!“
Malá pasačka usednoue pod olši bedlivě pozorovala žluťoučká
housátka, která se na zeleném pažitu kolem popásala. Terinka byla
čiperné děvčátko a tak jí nyní připadalo, že jsou žluťoučká její
housátka podobna velikým stejně žlutavým měsíčkům; zasmála se
tomu. Také se ti dudečkové posud zvolna a nejistě pohybovali,
jsouce teprve nedávno vylíhnuti. Stará husa, nakusavši se trávy,
ulehla opodál a housátka polehala kolem ní na sluníčku. Nemajíc
obavy, že se jí husičky rozutekou a zatoulají, Terinka rozbalila
přinesené s sebou pletení a horlivě jala se připlétati svou punčošku,
dychtivě chvilkami vyhlížejíc, přichází-li již Maruška.
Malou spolužačku sice nespatřila, za to však uzřela kráčejícího
sem stříbrovlasého stařečka.
„To je dědeček ze školy,“ povídalo si děvčátko, hned také
pozdravujíc: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!“
„Až na věky, milé dítě, až na věky!“ děkoval stařeček, pak
se otázal: „Nešla tudy někde naše Maruška ?“
„Přišly jsme sem spolu. Bude tam někde za Sýkorovic statkem ;
přejete-li si, dědoušku, půjdu pro ni“ nabízela se ochotná Terinka.
„I jen nech, nemusí to býti! Raději zde na ni počkám až
půjde okolo.“
„Ano, slíbila mi, že sem přijde.“
„To se dobře hodí. Nesu naší školačce od svačiny kousek
buchty, zde venku na zdravém vzduchu zajisté dobře k duhuji
přijde;“ stařeček po těch slovech svůj veliký červený šátek kapesní
rozestřel na trávník, načež usedl.
„Na kopřivy šla Maruška? Vida, toťje nyní po škole jeji každo
denní zaměstnání,“ s dobromyslným úsměvem dědeček navazoval hovor.

„Ano, a slíbila mí vyprávěti, co od vás, dědečku, uslyšela
pěkného o té bylině,“ ochotně sdělovala Terinka,
„I šlaka! Takové vy vedete spolu vážné a učené hovory ?!“
povídal se smíchem stařeček.
„Vždyť se učíme ve škole, abychom si všeho kolem sebe
bedlivě všímaly a nepropásly nijaké příležitosti k užitečnému poučení.“
„Ba právě; a dobře dětem, které si to nejen pamatují, než
1 dle toho se řídí. Na světě, a zvláště v té Boží přírodě jest štědrou
moudrostí Tvůrcovou vše tak uspořádáno, že zde nic zbytečného
se nenachází a také ani nejmenší maličkost nepřijde nikdy na zmar.
Tak na příklad mnozí nevědomí lidé považují kopřivy za byliny
škodlivé, což jest veliký omyl
«
Další výklad stařečkův byl přerušen voláním dětského hlasu:
„Dědečku, dědečku, vy jste přišel za mnou? To jste tuze hodný !“
Volala tak spěchající sem Maruška.
„Nu víš, měl jsem k svačině makovou buchtu, a té se po tobě
stýskalo,“ začtveračil si dědeček.
Příchozí Maruška usednouc rozdělila se s Terinkou o chutné
sousto; mezi tím, kdy si děvčátka pochutnávala, povídal dědeček:
„Až pojíš, Maruško, musíš nám vyprávěti o kopřivách.“
Uzardělé děvčátko odpovědělo: „Však vy dobře víte, dědečku.
že to tak pěkně nedovedu jako vy, Byl byste.tuze hodný, kdybyste
to chtěl sám ještě jednou vyprávěti.“
„Ano, buďte tak dobrý, dědečku,“ prosila nyní také Terinka.
„Jste vy mi to pokušitelky. Nuže, tedy poslechněte. Jest
kopřiva většinou repovšimnutě rostoucí bylinou na pohled nepatrnou,
A přece jak mnohastranného užitku přinesla by lidem, kdyby toho
dovedli použiti. Dokud je mladá, poskytuje list její výborné zeleniny.“
„Však ten svítek, který jsme měli včera k večeři, byl tuze
dobrý, viďte, dědečku ?“ dokládala Maruška,
„Arei. Uznal by to i mnohý mlsný jazýček. Než poslyšte dále:
Když kopřivy dorostou, jejich vlákna mají ceny takové jako len a
konopí, a plátno z nich zhotovené ničím se neliší od konopného.“
„To je ku podivu, nikdy nebyla bych si to pomyslila,“
upřímně se divila Terinka.
S úsměvem povídal dědeček: „Milé dítě, nejen tobě, malé
dosud školačce, než i valné většině dospělých lidí bývá to neznámo.
To však víte obě dvě, jak sekaná kopřiva je dobrá pro mladé husy ;
šlapaná hodí se pro rohatý dobytek.“
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„Toť by ji musilo býti, aby se jen naše kravka Stračena na
krmila,“ nezdržela se Terinka veselé poznámky.
„Hm, snad ani ne tolik, mnoho-li se ji někdy zbytečně vypieje
a zmaří na zanedbaných místech kolem zahrad, poděl plotův a za
humny,“ vece stařeček.
„Proč ji tedy lidé hubí, je-li tak užitečna ?“
„Jak jsem již prve řekl — z pouhé nevědomosti.“
„Zajisté by si kopřiv více vážili, kdyby věděli to, co nám
zde vypravujete, dědoušku. Čím více člověk ví, tím většího pro
spěchu dochází, jak říkává náš tatínek.“
„Pravdu máš, Maruško, jen si též zapamatuj tato zlatá slova.
Posud jsem však nevyčerpal vše to, co nám zneuznaná kopřiva
poskytuje. Tak jest dokázáno, že její semeno smíseno s pící, dodává
srsti dobytka zvláštního pěkného lesku, načež rozšafné venkovské
hospodyňky nemalou váhu kladou, ano jest dokázáno, které zvíře
lesklou srstí se honosí, bývá též z pravidla při znamenitém zdraví.
Vezme-li se kořen kopřivy a smísí stejným dílem s obyčejnou solí
kuchyňskou, obdržíme krásně žlutou barvu, a co hlavního, také
úplně neškodnou, což o každé barvě říci nelze.“
Oddechnuv si poněkud, dědeček pokračoval: „Ostatně jsou
kopřivy i výborným sehem, jenž by se dvakráte do roka mohlo
kositi. Ano, to vše skytala by při rozumném zacházení tato bylina,
kteráž nevyžaduje nijaké péče, ni nejmenšího nákladu neb ošetření.
Ano, málo půdy, žádné práce, žádného obstarávání. Než jedno přece
miti třeba na zřeteli.“
„Abychom se nepopalili, viďte, dědečku ? Dotkneme-li se
kopřivy holou rukou, spálí nás a někdy naskočí na kůži i skutečné
puchýře jako od popálení ohněm,“ živě vpadla Maruška do řečí.
„Dobře řečeno, mé dítě, také jest tomu nejinak nežli jak
pravíš, ale já měl jsem cosi jiného na mysli. Když totiž kopřiva
dozraje, semeno snadno a hojně vypadává, při čemž nad míru
nesnadno a těžko se sbírá. To je vše. Pověděl jsem vám již to
hlavní, zdali pak si to též zapamutejete?“
Obě děvčátka horlivě svědčila.
„Z toho tudíž vyplývá a nade vši pochybnost je postaveno,
s jak malou péčí byla by kopřiva užitečna mnohýmlidem bez
rozdílu, zatím se však zanedbává, čímž stane se škodlivou a ne
prospěšnou, neboť byliny suché jsou zcela umrtveny. Neřikát se
nadarmo, že mnohé rostliny podobají se lidem, Ve svém vzrůstu
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žiji, potěšujíc nás květem či jinak prospívajíce, pak uvadnou —
zemrou. Hle, jak by se daly v tak mnohém porovnati se životem
lidským, o němž se opět obrazně říkává, že se vyvinuje, roste, sílí,
přináší ovoce skutků dobrých, načež člověk stářím nebo chorobou
zkosený zmírá jakoby uvadla bylina nebo květina.“
„Ach, jaký byl krásný ten váš výklad, dědoušku,“ pronesla

Terinka.
„Nu, jen když se vám to líbilo, děvčátka. Je vidět, že rády
poslechnete si také něco poučného a nikoli jen samé pohádky;
chválím vás za to! Než hleďme! Husičky zdají se býti již napaseny
a rády by domů, batolí se ty malé za starou husou poslušně jako
po šňůrce, tak abychom šli také ?“
Terinka svinula pletení a Maruška chopivši se svého košíčku,
již na cestě pronesla: „Jen bych ještě ráda věděla proč se říkává,
že mráz kopřivu nespálí?“
S úsměvem vropověděl stařeček: „To rčení povstalo asi z toho,
že ani největší mráz nespálí kopřivu jako jiné byliny a rostlinstvo.
A mnohým lidem přezdívá se kopřiv hlavně pro jejich prostořekost,
všetečnou umíněnost a ostrý, bezohledný úsudek. Takoví a podobní
buď úlisností neb odvážlivostí snadno se vypletou z různých nesnází
v životě, které si obyčejně sami způsobí svou neopatrností. Tím
liší se od jiných, kteří si tak směle počínati nedovedou.“
Dědeček skončil, však také již děvčátka, octnuvše se za té
řeči v dědině, rozcházela se do svých domovů.

V BOLU.
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nes zranili mi duši! —
Kam půjdu s bolem svým?

V hloub utrpení Tvého,

Chtěla jsem stesky vésti,
že plno kolem běd,

a teď mi v srdce vešel

stanu pod křížem Tvým.

všemocné lásky květ.

Co slza vedle moře —
to můj a Tvůj je žal, —
mír tiše v srdce vchází,
hněv prchá dál a dál.

Nuž' z Golgoty Tvé smírčí
vždy ovívej jej dech,
kdy v kalich jeho skane
bol, zráda, hoře, vzdech.

Buď vse to pelem rodným
by uzrál žití plod —
plod oběti, jejž poznal
v Tvém kříži lidstva rod.

? (Dle Geroecka.)
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Moravě.
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Jak tě ne-má mi-lo-va-ti
ko-mu ty jsi do-mo-vem!
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a vnich dobrý sta-tný lid!
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Drak.
Napsal Jan Al. Cupal.

| a podzim chlapci ve volných chvílích nejraději pouštějí
R draka. A zábavy té jim přejí i rodiče i učitelé. Neboť
věci, z nichž se drak robí, jsou levné, a výroba jeho
snadná. Konečně „pouštění“ draka jest zábava zdraví
prospěšná, brousící důvtip a rozšiřující vědomosti i zku
šenosti silozpytné. A proto „ať žije drak!“ Nechť hejna
draků vznášejí se nad našimi lány u veselém reji poblíž každé osady!
Drak hotoví se takto: Zaopatříme si dřevěnou tyč a rákosový
prut té délky, jaká má býti délka draku. Střed rákosového prutu
přivážeme pevně nedaleko konce tyče, ohneme jej do půlkruhu a
oba jeho konce přitáhneme silným motouzem ke druhému konci
tyče. Nyní polepíme kostru draka buď novinovým papírem nebo
jemným plátnem. Papír zahneme kolem rákosu i motouzu a zalepíme
jej na svrchní straně draka. Teď zhotovíme ohon. K tomu potřebí
jest motouzu nejméně šestkráte delšího nežli jest délka draka a
hojnost ústřižků papírových. Zadrhnuvše ústřižky papírové nedaleko
sebe do motouzu, přivážeme na konec papírový, různobarevný
chochol. Ohon přivážeme pevně na zadní konec tyče. Pěkně se též
vyjímá, namalujeme-li na spodní straně draka šklebivý obličej nebo
podobu některého zvířete.

14

Nyní odměříme 1/; tyčky od předu a přivážeme tam motouz

tak dlouhý jako jest délka tyče, druhý pak jeho konec uvážeme
pevně na zadní konec tyče: Položivše draka na znak, zkoušíme
prstem, ve kterém místě motouzu dá se udržeti v rozpováze; na
tom místě přivážeme pevně motouz, jejž máme namotaný na dře

>3

věném válci.

Draka můžeme zhotoviti též takto: Zaopatříme si dvě stejně
silné, avšak nestejně dlouhé dřevěné tyče ; kratší přivážeme pevně
na příč asi v !/; tyče delší, načež konce obou tyčí spojíme silným
motouzem. Atd.
I hotoví se draky ovšem ještě mnohými jinými způsoby a

dávají se jim rozmanitétvary.

X

++++++++++5
Drak pouští se jen za větru. Je-li vítr silný, možno
jej pustiti
bez cizí pomoci. Nejprve vyšetříme směr větru. Položivše směrem
větru po celé délce ohon na zemi, zdvihneme levicí draka proti
větru a pustíme jej, načež povolujeme motouz, po případě postu
pujeme proti větru. Je-li vítr slabý, neobejdeme se bez cizí pomoci.
Tehdy soudruh náš postaví se k draku ua zemi tak položenému,
jak výše naznačeno, my pak poodejdeme proti větru asi 20 kroků
daleko. Motouz budiž úplně napnut. Jakmile soudruh, vyzdvihnuv
draka proti větru, vyhodí jej do výše, zatáhneme za motouz.
Tahá-li drak stoupaje, povolujeme motouz, klesá-li, zatáčejme jej.
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Je-li nebezpečí, že by se drak sřítil dolů, klusejme proti větru, až
zase ucítíme dostatečný „tah“. Vznáší-li se drak v poloze příliš
vodorovné nebo šikmé, jest buď nesprávně připevněn motouz nebo
není ohon náležitě obtěžkán.

Kterak si počínati, aby drak stoupal, a kdy s drakem cestovati
možno po větru nebo proti větru, ponechávám vašemu důvtipu.
Velmi zábavno jest posílati k draku papírové „posly“. Nej
jednodušším takovým Postem jest kousek silnějšího papíru, opatřený
uprostřed otvorem, jejž navlečeme na motouz. Pošineme-li papír dosti
vysoko, poletí „posel“ jsa hnán větrem ke draku s naším poselstvím.
„Poslům“ můžeme dáti rozmanité tvary : na př. vystříhneme z papíru
podobu prince s mečem“ v ruce, sedícího ve člunu, nebo podobu
člověka se slunečníkem atd.
Učenci používají draků i k výzkumům vědeckým, na př.
k určení rychlosti větru v různých vrstvách vzduchových, vlhkosti
vzdučhu atd. I Benjamin Franklin, vynálezce hromosvodu, zkoumav
vzdušnou elektřinu, používal k tomu obyčejného papírového draka.)
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Na Ostrohu.
Napsal Bohumil Bouška.

I.

Svněhem zasypaná krajina odpočivala, na nebi nebylo zříti
SS ani hvězdičky; tolik tam bylo mraků plných sněhu,
které sypaly husté vločky sněhové dolů, jakoby ty české

S

kraje úplně chtěly zasypati.

Před mnoha lety bylo v naší milé vlasti velmi mnoho roz
sáhblých a hlubokých lesů, v nichž dravá zvěř, jmenovitě medvědi,
vlei, kanci a lišky se potulovala a člověku nebezpečnýmise stávala,
jestliže v lesích těch zabloudil beze zbraně. I měl-li zbraně s důstatek,
nebyl-li opatrným a při tom neohroženým,zaplatiti mohl odvážlivost
svou smrtí.

Nedaleko nynějších Domažlic, as půl hodiny ku hranicím
bavorským, stál za času knížete českého Bořivoje, kterýž prvý byl
*) Prameny: „Z říše vědy a práce“. Roč. -IIT.
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přijal křest a stal se křesťanem, pevný hrádek na vysokém, lesem
porostlém kopci, jemuž dle pána jeho říkali Ostroh.
Bylo to v ten čas, kdy již křesťanská víra počala blahodárně
šÍřiti mrav a obyčeje jiné, svědčící o poznání božského Krista a
jeho učení, když na Ostrohu v útulné světnici rodinné seděl pán
hradu s manželkeu a dcerkou Jiřinkou, osmiletým to roztomilým
děvčátkem, a jsouce právě po večeři, bavili se vypravováním. Právě
byli mluvili o knížeti Bořivoji, jehož velebili, že víru křesťanskou
k nám do Čech přivedl. Byli již křesťany i s Jiřinou, davše se na
Vyšehradě samém pokřtiti.
Sám vznešený Bořivoj byl jim při křtu kmotrem. Vážilt si
srdnatého pana Ostroha, který ze svého pevného hrádku dobře
hlídal hranice bavorské a průsmyk tudy jako brána do Čech vedoucí.
Ve všem se mohl naň spolehnouti.
„Dnes mne došly velmi nemilé zprávy,“ pravil pan Ostroh,
když byla Jiřinka odešla na lůžko, „a sice že vlastní můj lid vrací
se zpět k pohanství a kácí námi postavené kříže a na místo nich
staví modly své bezmocné, kterých slíbili se varovati a zavrhnouti.
Jestli se toho doví kníže Bořivoj, co si o mne pomyslí! Kněz Kaich,
který s ním z Moravy sem přišel, by zde hlásal víru Kristovu,
odcházel odtud upokojen a v té jistotě, že zde zakořeněné pohanství
nikdy již se neobjeví, a hle, sotva čtrnácte dní je odtud vzdálen,
nepokojní nevěrci se zase dávají slyšeti a k tomu jsou to zrovna
moji lidé. Nejhorší je ovšem ze všech ten starý žrec*) Ludivit,
který lid popouzí k odřeknutí se Krista a hrozí jim pomstou Svantovíta
a Peruna, a všechny ďasy na ně svolává. A lid mu věří a odvrací
se od nové víry. A já si teď nevím rady, co mám činiti?“
A pan Ostroh zoufale díval se své manželce do očí, jakoby
od ni očekával porady a pomoci v tomto nemilém postavení svém.
Pomyslil si, že za svůj lid poddaný jest sám zodpověděn před svým
knížetem i před Bohem, a teď mu toto jeho lid vyvede! Jak se
z toho zodpoví? Jaký účet vydá ze svého jednání? Jak omluví to
jednání lidu? On sám ovšem za nic nemůže, ale komu se bude
dávati vina nežli pánovi, že lépe nebdí nad svým lidem a nestará
se o to, co by jim bylo dobré a zlé neodstraňuje. Náhle rozlehl se
venku pokřik. Pan Ostroh přistoupil kvapně k oknu a zadíval se
na nádvoří. Však lekl se, vida tam všechen hradní lid svůj na nohou;
*) Žrec — pohanský kněz.
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kvapili právě na hradby a ku bráně. Zeman pozvedl zrak a zahlédl
v nevelké dáli vystupující plameny z lesů. Červená záplavase šířila
daleko široko a mohutné sloupy kouře vystupovaly vzhůru.
„Bože!“ zvolal zeman, „toť hoří ves Věkorady. Co se tam
jen stalo?“
S těmi slovy chvátal dolů na nádvoří hradu. Přiběhl ku bráně,
kdež kupili se zbrojnoši kolem starého Bradly, hradního hejtmana,
který pátravě hleděl dolů do tmy pod hradem.
Za chvilku vyrazil z lesů kolem houf lidu a tmou hnal se
úprkem ku hradu Ostrohu žalostně naříkaje. První u brány stanul
stařec, jehož bílý vous byl rozeuchán a poletoval kolem hlavy,
jebož oči zkaleny byly zármutkem, jehož staré nohy klesaly již po
dlouhém, namáhavém útěku.
„Prosím, pane náš, otevři nám a zachraň nás nebohé,“ žádal
stařeček volaje na hradby.
„Probůh, toť stařešina Božetěch z Věkorad,“ zvolal zeman
stanuvší právě vedle svého hradního hejtmana Bradly a dívaje se
"dolů s hradby.
„Rychle otevřte, jsou nám v patách!“
„A kdo, snad Bavoráci zase si na nás vzpomněli a chtějí nás
poetiti svou návštěvou ?“ pravil zeman pomáhaje sám těžkých
vrat otvírati.
„Ach nikoliv, horší, zuřivější, krvelačnější nepřítel přepadl naše
domky a zničil všechno ovoce dlouhého našeho přičinění a zahubil,
na koho padl a kdo mu neslíbil, že se odřekne víry křesťanské a
bude zase vzývat Svantovíta a Peruna. A tak někteří se tím za
chránili, se stali se z nich opět pohané; my však, co jsme tuto,
prchli jsme raději po marném boji, nechtějíce se zpronevěřiti Kristu
a chtíce zachrániti aspoň svých životů.“
Za řeči té spěšně vcházeli do hradu.
„Opět to opakuji ,“ zvolal Bradla, „co jsem již nesčíslněkráte
povídal, že patří toho Ludivíta pověsiti na nejvyšší strom a dáti
mu sošky Peruna a Svantovíta s sebou do kapes, aby se mu po
nich nestýskalo, a pak by se přesvědčil, zdali mu tito pomohou,
zdali jej zachrání, nebo zdali způsobí zázrak.“
Bradla byl muž od činu, proto chtěl vše zlomiti mocí a ná
silím, a nechtěl po dobrém s nikým o něco vyjednávati. Pan Ostroh
zase uznával, že lépe jest předem v míru a klidu přičiniti se o smln
vení dobré věci, nežli hned sáhnouti k rázným a příkrým prostředkům.
„„Anděl Strážný“
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„Pokusím se nyní sám, abych toho tvrdohlavce přivedl
k rozumu,“ pravil. „Zítra jej vyhledám!“
„O pane!“ zvolal Božetěch, zaražen a ustrašen pohlížeje na
svého pána, „toť nemožno, toť zhola nemožno, a my žádný toho
ani dovolit nemůžeme, abys se, pane, k tomu divochovi sám vy
dával. Nepustil by tě více ze svých drápův, a co bychom si pak
počali my bez tebe a tvá otná. rodina? Ó nikoli, pane, to nejde!“
A stařešina kroutil zoufale hlavou.
„Bez vůle Boží ani vlas s hlavy mé nesejde,“ pravil zeman vážně.
„Ano, ale svévolně na jeho pomoc se spoléhati a v nebezpečí
se vydávati také nesmíme, neboť bychom též proti jeho přikázaním
zhřešili,“ dokládala paní manželka.
„Pane, dovol, abych já tam k němu šel,“ pravil Bradla,
vstoupiv právě do světnice, „já bych s ním promluvil jinak, až by
on zapomněl odpovídat. “ A při tom zabušil pádným mečem o
podlahu, až jasně zařinčel.
Zeman zakýval hlavou.
„Mírností zmůžeme u takových lidí více nežli násilím, a já se
o to pokusím a nic mne neodvrátí od mého úmyslu; zítra ráno
tak učiním.“
A s těmi slovy odešel na lůžko, poručiv dříve Bradlovi, by
dobře hlídal za noci hradby.

II.
Vůle zemanova byla neobmezenou. Ráno, sotva se rozednilo,
byl již vzhůru a vydal se sám za Ludivítem Nikdo nesměl jej
doprovázeti. Chtěl takto působiti na žrece pohanského, ukázati mu,
že jde sám a že se jej, jsa pod ochranou Boha křesťanského, nebojí.
Pan Ostroh kráčel k vyhořelé vsi. Několikráte se za sebou
ohližeje, zpozoroval, že strachující se oň jeho paní a ostatní ve
hradě meškající vyslali za ním oddělení zbrojnošů, kteří jej měli
z pozdálí následovati. Usmál se, uzřev je se opatrně ukrývající,
Počkal na ně a vrátil je pak s přísným zákazem zpět. Chtěl úplně
sám Ludivíta najíti. Vkročil, jda půl hodiny lesem, na spáleniště.
Ani jeden domek nezůstal ušetřen. Všechny lehly popelem. Byla to
smutná podívaná. Dosud kouř vystupoval z těch rumišť.
Nikde nebylo ani človíčka. Však zeman tušil, že pohané
daleko odtud nebudou. Uprostřed návsi vztýčen byl dosud kříž,
na vysokém podstavci vytesaném z kamene jsa připevněn.
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Ten tu jistě Ludivít nenechá. Přijde opětně, aby i tento znak
víry křesťanské zde vyvrátil a na místo jeho modlu zasadil. Usedl
na prahu bývalého Božetěchova stavení a čekal trpělivě. V duchu
prosil Boha, by mu popřál toho divocha pohanského přinutiti k od
řeknutí se těch bludných bohův a ku přijmutí Krista.
Náhle ozval se spěšný dupot od lesní houštiny, a v malé chvili
zahlédl ubírati se sem zástup lidí, které vede Ludivít kráčeje napřed.
Byl to již stařec, vysokého těla, hlavy obrovské, kostí lícních vy
sedlých, čela nízkého, a dolejší čelisti veliké. Činil odporný dojem,
zkřivila-li se jeho tvář k dábelskému úsměvu. Až strach z ní bylo,
Zahlédl na prahu stavení, v obci kdys největšího, seděti Ostroha.
Překvapen stanul, nevěda, zdaž to on, zdaž jej zrak nemýlí.
Konečně jej poznal a je sám, sám! Ďábelský úsměv zohyzdil mu
obličej, když to vše zpozoroval. Přikročil k němu již blíže. Zástup
šel za ním v údivu, když spatřil svého pána, zemana. Tento ani
sebou nehnul, ani nepovstal.
„Přišel jsem podívati se na zkázu své vsi“ počal volně a
vážně mluviti zeman, dívaje se upřeně do očí žrecovi, který pohled
tento nemoha snésti, sklopil oči k zemi.
„Brzy jsem se vinníka dopátral,“ pokračoval klidně zeman
dále. „A to učí Svantovít, aby pokojným lidem zapáleny byly nad
hlavami příbytky, aby z nich byli vyhnáni, aby z nich byli vy
puzeni jako zvěř ze svého brlohu smečkou divokých psů, kteří ne
znajíce slitování trhají každého na potkání? Ludivíte, těžký zločin
lpí na tvých šedinách, pomysli, jsi blízek hrobu, jen jeden krok a
budeš v něm a předstoupíš před Soudce věčného, který tě bude
souditi a ztrestá tě za tento hřích. A ta pokuta bude veliké, ne
obrátíš-li, nezměníš-li se. Já nebudu tě, ač mám k tomu úplné
právo jako pán tvůj, ničím trestati, a budu se přimlouvati u Vše
mobouciho, aby ti prominul, žádám tě však, abys upustii od bludů
svých, zanechal kácení křížův a bys sám se přiznal ku víře kře
sťanské. Učiníš-li tak, dobudeš si mé přízně a náklonnosti, ne-li. tak
tě Bůh potrestá. Pak tě budu musit stihati jako rušitele zemského
pořádku a škůdce obyvatelů klidných, paliče a vražedníka, který
připravuje o život toho, jemuž život nedal, který připravuje lid o
majetek. jemuž jej nezaopatřil. Ludivíte, rozmysli' si jvše dobře!“
Ludivít vyprskl náhle v ďábelský smích. Dlouho se nemohl
vzpamatovati, ale konečně vida tu ten lid kolem sebe zaražený,
8 očima sklopenýma, a pozoruje, že zemanova slova doznávají účinků,
2%
ů
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že lid cítí své viny a chyby, rozpomenul se a vzpamatovav se,
vzkřikl: „Neuznáváme tě více svým pánem a nemáš tedy práva
hroziti nám trestem, aniž nás trestati. Nebojíme se tvého Boha
křesťanského, ani tvého kříže, neboť Perun vládne bleskem, a čím
tento kříž a Kristus? Perun dovede hřmíti a tlouci do neposlušné
země, a Svantovít dává nám zase vítězství nad svými nepřáteli.
Hle, sám přivedl nám tě do rukou, abychom my tebe jménem bohů
našich věkožízných potrestali za proradu na nich spáchanou. Běsové
a dasové měli dnes v noci svůj rej a kvas v lesích, a to něco zna
menalo. Ptal jsem se bohů, zapáliv jim oběť, a oni mi sdělili, že lepší
obrat nastává víře staré, a že všude opět budou bozi ctěni a vy
znáváni. Ta doba přijde, ale aby přišla co nejdříve, musíme vás
všechny, kteří chcete býti pány našimi a víry staré zavrhujete,
přivésti k pravému poznání, a nebude-li vaše mysl přístupna našim
slovům, životem vašim musí býti bohové naši usmířeni, aby nám
v tomto boji pomohli.“
„Dopouštíš se násili,“ pravil s klidem velikým zeman, „že
svému pánu smrtí hrozíš, jak jsem z tvé řeči vyrozuměl. Já vy
zývám vás všechny, abyste'se vrátili do svých příbytkův a abyste
se po lesích nepotloukali a vrátili se opět ku kříži, který z vás jíž
mnozí přijali. Já chci vám býti pánem milostivým a nebudu vám
této vzpoury ničím více vzpomínati
«
„Zadrž, marně mluvíš, tento lid se nenechá tebou klamati
na novo, tento lid se vymanil z tvé vlády a poslouchati bude svých
starých bohů, kteří ho povedou k vítězství. Ty nepřemluvíš!“ křičel
Ludivit.
Bylť pozoroval, že mnozí při řeči zemanově chtěli již k němu
běžeti, a tu si musel pospíšiti, aby tomu zamezil.
„Zacpete mu ústa, tomu odpadlíku od víry!“ zvolal pohan,
„ať neuráží dále našich bohů !“
Než nikdo se ani nepohnul.
„Co, bojíte se ho?“ zařval Ludivít.
„Nechceme mu ublížit, je to přece jen náš pán, “ volali někteří.
„A hodný k nám byl vždy!“
„Nech jej, Ludivite, ať jde domů !“
Tak ozývali se různé výkřiky.
Starý žrec se rozzlobil. Poznával, že ten lid je přece jen
zemanovi oddán. Musí začít jinak. Musí dostat nějakým způsobem
zemana do své moci, pak si s ním učiní co chce. Začal mírně:

"€
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„Nechci mu ublížit, ale musí zůstat s námi, aby naši víru
znovu se naučil znáti, aby odprosil uražené bohy a jim se opět
naučil klaněti. To chci dokázati. On musí býti poslušen velikého
žrece, který na místě bohů zde na zemi vládne a musí uctivě se
k němu chovati. Proto, aby se tomu všemu naučil, zůstane nějaký
čas u nás,“ dokončil žrec.
„Ano, nauč jej opět naší staré víře!“
„Ano, pane náš, vzývej zase naše bohy věkožízné !“
A lid tlačil se kolem zemana.
Ludivít dal zatím několika slovy rozkaz k vdtáhnutí do lesů.
Majíce zajatce uprostřed, táhli kolem spáleniště.
Pan Ostroh uznával teď, že se ukvapil, jda sám mezi tyto
pohany. Teď ho nepustí a s sebou odvlekou, budou ho nutiti ku ctění
pohanských bohův, a nebude-li jich poslušen, očekává jej kruté na
kládání. Uznával, že svou přemrštěnou odvahou zkoušet! se opo
važoval Boha.
Náhle Ludivít zahlédl dosud na náspi stojící kříž.
„Srazte ho dolů !“ zvolal žrec.
Hned se přihnalo několik zarytých, Ludivítovi oddaných po
hanův, a jeden z nich, ohromný jak obr, s ďábelským smíchem
podťal dřevo v kameni upevněné.
Kříž s Kristem se skácel a padl zrovna na onoho obra, který
pod ním klesl k zemi udeřen jsa prudce do hlavy. Když jej chtěli
zdvihati, byl mrtev. Hrůza zmoenila se všechněch.
„Hle, trest křesťanského Boha!“ zvolal zeman a vyšed ze
středu omráčeného lidu, kráčel k lesu, v němž zmizel.
Teprve po jeho odchodu vzpamatoval se Ludivít. Neviděv tu

© zemana,
zlostně
vzkřikl
Pustil
sehned
zaním.
Ten
však
rychle
pospíchaje, byl již pod branou svého pevného brádku, když Ludivít
dostihl konce lesa. Pohrozil proti hradu a vrátil se zpět.
Všechno v hradě již svého pána netrpělivě očekávalo. Zeman
sdělil, jak pořídil, a jakým zázrakem unikl zajetí. Jistě mu Bůh
přispěl Ku pomoci.

Druhého dne poručil pan Ostroh pod samým hrádkem po
staviti pro vyhořelé obyvately domky, aby je měl blíže pod ochranou.
Však následující dny přicházely neustále zprávy o přepadávání
jiných vsí, náležících zemanovi, pohany vedených Ludivítem, a o
plenění a pálení klidných vesniček. Pan Ostroh přecházel zadumán
celé dny po hradě přemýšleje, jak by učinil tomu konec, ale na nie
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kloudného nepřipadl; uznával, že mu nezbude nic jiného, než. aby
přepadl pohany sám se svými lidmi a zničiv je a jejich pelecby
rozmetav, učinil moci a Ssilejejich konee. Za tou příčinou konal
se svými lidmi častější vycházky svými vesnicemi, zaplašuje tak
pohany, kteří z obavy, aby někde náhle nevrazili na ozbrojenou
moc zemanovu, zůstávali více v lesích.
Nikdo si nepovšimnul z lidí hradních, ža zbrojnoš Hůlek
s velikou nechutí vykonává rozkazy svého pána, a že, není-li po
zorován, zanedbává úplně svých povinností. Nikdo si toho ne
povšimnul, jen jediný živý tvor na Ostrohu, a to byl pánův ohromný
pes. Tento černý pes, s dlouhou, zakroucenou srstí, s ohromnou
hrudí, s bystrým zrakem nikomu neublížil; ke každému se lichotivě
choval, ale k Hůlkovi pociťoval jakousi nenávist. Šaj-li tento kolem
psa, vrčel naň, a byl by se již kolikrát naň vrhl; z té příčiny
musel býti uvázán na silném řetězu na nádvoří hradním nedaleko
brány. Byl-li Hůlek právě u brány na stráži, vrčel po celou tu
dobu a řetězem neustále šramotil. Stál-li tam jiný, ležel klidně.
Všem byla tato nevraživost psova k onomu zbrojnoši nápadnou,
zvláště pán hradu si toho bedlivě všímal, ale nemohl se ničeho
dopátrati.
Za tmavé jedné noci stál opět Hůlek na stráži nad hlavní
bránou. Pes vrčel opět a na řetězu sebou trhal. Bylo již kolem
úlnoci, když se Hůlek nahnul přes hlavní baštu z hradu a pečlivě
se díval do tmy. Hůlek zahvízdl. Pes, zvaný Alik, zaštěkal a ustav,
chrastil řetězem. Dole pod branou ozvalo se slabé hvízdnutí. Hned
na to vztyčilo se dole se země množství postav a blížily se ku
vratům. Hůlek sešel dolů z hradby a otvíral bránu.
Alik mocně zařval a hleděl se zbaviti řetězu, ale marně. Již
vcházely postavy do hradu, a za chvíli plnilo se nádvoří.
©
V tu chvíli vyhlédl pan Ostroh z okna vzbuzen šramotem,
hlavně však štěkotem Alika. V téže chvíli zazněl i roh, svolávajicí
zbrojence do zbraně. Dole již se strhl prudký boj. Pan Ostroh
rychle se obléknuv a chytiv těžký palaš spěchal dolů a mocnými
rozmachy uvolnil brzy průjezd vedoucí do obydleného domu, kamž
se útočníci již byli dostali. ZZbrojnoši počínali si statečně a tlačili
útočící zpět ku bráně.
Již s druhé strany vrazil do nepřátelského houfu hradní
hejtman Bradlec s několika žoldnéři, a tu se jim podařilo vytlačiti
útočící z brány. Sotva se tito ocitnuli venku, dali se na útěk a brzy
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zmizeli v hustých lesích. Na nádvoří leželo několik raněných a
množství mrtvých nepřátel. Rosvíceny pochodně, a tu při záři ohňů
shledáno, že to jsou pohané. Bradléc vyslýchal právě jednoho ra
něného, který trpě krutých bolestí, řekl vše.
„Ludivít nás vedl. Hůlek vás zradil. Tajně ctil staré bohy a
sdělil žreci, že nám dnešní noci otevře bránu, což také učinil. Žel,
že se nám nepodařilo hradu se zmoeniti. Doufám, že se jim však
přece něco podařilo. Viděl jsem, jak se zmocnili mojí bratři zemana
a s sebou jej odvlekli.“
A zatvrzelý pohan, maje již plná ústa krve z něho se řinoucí,
zemřel, dopověděv to.
Zděšení zmocnilo se po těch slovech obyvatelů hradních. Paní
bradu kvapíc sem s Jiřinkou, zaslechla hroznou tuto novinu. Div
se neskácela k zemi leknutím. Děvuška se dala do pláče.
Bradlec se nejdříve vzpamatoval.
„Za nimi! Vezměte pochodně!“ A mžikem vyrazila z bran
četa oděncův, aby vyrvala pohanům zemana.
Sotva však dorazili k lesu, sypaly se na ně střely a šípy,
mnohého ranily a několik i usmrtily. Oděnci museli se vrátiti s ne
pořízenou zpět. Přesvědčili se i tím, že jsou obleženi.
Paní s Jiřinkou odebrali se do hradní světnice, kdež vrhnouce
se na kolena před obrazem Ukřižovaného prosily jej, by jejich
tatička chránil a ublížiti mu nedal.

de

(Ostatek příště.)

V dolech věličských.
Upraveno dle různých pramenů.

Hliý přítel Zaslav ti pobledný lístek „Sukiennic“ jako
|| poslední pozdrav z Krakova, vydal jsem se do rakouské
zásobárny soli — do Věličky. Čtrnáct kilometrů musil
jsem uraziti, než jsem došel do města, jež čítajíc pouze asi
6000 obyvatelů, není tak veliké jako pověstné. Na každé škole
mluví se při zeměpisu o Věličce, i zná ji každý, ale ne každý asi
zná spouštění do doků. O tom chci ti psáti a myslím, že nemálo se
ti zavděčím.
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Doraziv do Věličky, měl jsem štěstí. Zastihl jsem tu spo
lečnost asi 250 osob čítající, jež jako já toužila solné doly důkladně
si prohlédnouti. Nesetkav se s touto společností, nevím, prohlédl-li
bych si doly, k vůli nimž jsem vlastně do Věličky přišel. Jsou
návštěvy dolů různé, a to: Hromadné, jednotlivé a oznámené, a
při tom může si každá návštěva voliti zase různé osvětlení dolů.
Jsou čtyři třídy. Dle první třídy platí 1—20 osob za úplné osvětlení

Pohled na Věličku.

110 korun, 41— 100 osob dle téže třídy za totéž osvětlení K 320
za osobu. Čtvrtá třída jest nejlacinější, ale také doly nejnuzněji
osvětlené; platí se za 1—10 osob 40 korun. Hromadná návštěva
oznámená bez ohledu na počet osob platí za veškeré osvětlení
800 korun. Spouští-li se jednotlivec do dolů, platí K 460 za sestup
a mimo to za světla bílá a barevná a rakety. Dolů úplných ovšem
nevidí, neboť cesta není osvětlena, a tak zvaná „pekelná jízda“
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se nepodniká. Pro hromadné návštěvy není určitých dnů; takové
návštěvy bývají obyčejně oznámeny návěštími a denními listy, při
čemž bývá udána zároveň cena vstupenky a místo, kde ji lze
obdržeti; jinak konají se tyto návštěvy o letnicích a v srpnu vden
narozenin a v říjnu v den jmenin Jeho Veličenstva.
Já náhodou zabloudil jsem do Věličky v den narozenin
nejjasnějšího panovníka našeho, i byl jsem tomu rád. Hned mi

Šachta Rudolfova.

pokynuto bylo, bych se přihlásil v tak zvaném zámku u úředníka,
jenž vstupenky vydává, a já dbaje toho pokynutí jsem poslechl a
ve 9/, na tři do zámku zašel. Zde sešel jsem se se společností
čítající více než 250 osob. Dohodl jsem se s nimi a přispěv po
vinnou částkou na poplatek za osvětlení odebral jsem se do místnosti,
kdež se děje spouštění do dolů. Co mre zde překvapilo, bylo, že
jsem se musil obléci v dlouhý, Iněný plášť a klobouk svůj zaměniti
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za plátěnou čepici. Musil tak učiniti ovšem každý; plášťů těch a
čepic jest zde zásoba.
Když jsme se všichni sešli, byli jsme rozáěleni ve dva houfce,
neboť oddíl, který se najednou dolů spouští, nesmí přesahovati
dvě stě osob. Každý oddíl dostane lístky jiné barvy. Než tytc
rozdány, obeznámil jsem se s předpisy, jimiž se na obchůzce nutno
řiditi. Také jsem seznal, že nad pořádkem bdí c. k. horní úředníci,
kteří cestou také vše vysvětlují. Takovou hromadnou návštěvu
provází také lékař, za nímž dělník nese svítilnu s červeným
ženevským křížem,
Také jsem seznal, že se lze do dolů dostati dvojí cestou:
buď klecí nebo po schodech. Ti, kteří zakoupili si lístky pro
spuštění a vytažení z dolů, spustí se v šachtě „Rudolf“ (viz obrázek),
ostatní v šachtě „František“ sestupují po schodech.
Spouštění v šachtě „Rudolfově“ děje se klecí o dvou patrech.
Do každého patra vstoupí pět osob a spustí se 63 m. hluboko. Při
spouštění tom nutno býti klidným a opatrným; zejména nedoporučuje
se držeti se klece tak, aby se prsty vystrčily.
Dopadnuvše náraziště ve hloubce 63 m. šli jsme osvětlenými
chodbami „Sietec“ a „Spalona“ ke kapli sv. Antonina (viz obrázek).
Kaple tato jest již přes dvě stě let stará. Byla r. 1698. vytesána
v zelené soli. Je dosti prostranná; měří 7-5 m. zdélí, 6 m. šíři a
55 m. výšky. V průčelí jest oltář, v jehož výklenku jest kříž a
před ním socha Panny Marie odevzdávající Spasitele sv. Antoninovi.
Na stupních k oltáři vedoucích jsou sochy dvou řeholníků, v pravo
Kristus na kříži, pod ním Maří Majdalena a sv. Jan; v levo
spatřajeme sochu polského krále Augusta, za něhož byla kaple
horníkem vytesána.
V této kapli sloužívala se dříve mše sv. každodenně, nynijen
za zvláštních příležitosti.
Prohlédnuvše si kapli dali jsme se pod vůdcovstvím úřední
kovým chodbou zvanou „Podszybil Danielowiee“, nad níž jest
náp's: „Szezesé Bože!“ (Zdař Bůh !) a přišli jsme do komory „Ursula“.
V této komoře není žádných zvláštností; jsoue z polovice
zasypána, jest vlastně shromáždištěm všech návštěvníků Náš oddíl
musil tu čekati na ty, kteří do hloubky 63 m. musili sestoupiti
šachtou „Františkem“ po 357 schodech. Odtud vedi nás úředník
po 30 v soli vytesaných a po 225 dřevěných schodech do největší
komory „Michalowice“.

Kaple sv. Antonina.
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V komoře této jest dřevěná galerie, na niž vstoupí se s chodby.
Pohled odtud do komory jest uchvacující. Uprostřed visí ohromný
lustr v průměru 25 m. a 6 m. vysoký, a ozdobený krystalovanou
soli. Za přítomnosti naší hořelo na něm 200 svící. Mimo to byla
komora ozářena ohněm bengálským.
Obdivem a božskou úctou k Stvořiteli rozechvěje se srdce
každého návštěvníka, rozhlédne-li se v této komoře od zdola vzhůru.
A dojem ten ještě víc podněcují velebné zvuky hudby, jež hraje,
když sestupují navštěvovatelé s galerie dolů po schodech uměle, ba.
směle r. 1871. postavených. Od r. 1717.—1761. byla zde sůl do
lována, než na povrch zemský vytěženo solí 23.000 m?, jež prostor,
nazvaný po rytmystru Michalu Danu Michalowicovi komorou
„Michalowice“, vyplňovala. Komora tato jest 36 m. vysoká, 18 m.
široká a 28 m. dlouhá.
Opustivše tutu komoru směrem jižním vstoupili jsme úzkou
chodbou do komory „císaře Františka“, Kocmoratato nazvána jest
tak na památku vznešené návštěvy prvního císaře rakouského,
Františka [., a jeho nejjasnější choti r. 1817. Na levé straně této
komory jsou ze soli vytesány dvě pyramidy, na nichž jsou tyto
nápisy: „Francisco Primo Imperatori Austriae“ a „Carolinae Augustae
Imperatrici Austriae“. V pozadí vytesán jest císařský orel. V pravo
přešli jsme most 20 m. vysoký a r. 1839. vystavěný. S mostu tohoto
ve hloubce 18 m. viděli jsme obrovskou. pyramidu vystavěnou ná
pamět návštěvy korunního prince Rudolfa a princezny Štěpánky.
I tato komora jest prostorná, měříť 58 m. délky a 32 m. výšky.
Z komory „císaře Františka“ po několika schodech přišli jsme
do komory zvané „Drozdowice“, jenž pojmenována jest tak na čestnou
pamět krakovského hraběte Alexandra z Drozdewie-Drozdowicki, a
počátek její spadá na r. 1743. Komoru tuto stkvěle ozářenou zdobí
velmi krásný obraz „Ecce homo!“ (Ejhle člověk!)
Komora tato jest průchodní komorou do třetího poschodí. Po
158 schodech přišli jsme do komory „Arcivévody Bedřicha“, kdež
ze soli vytesána jest socha arcivévody Rainera. 30 m. jest tato
komora vysoká a všechna ozářená hojně bengálskými ohmi.
(Ostatek příště.)

29

U potoka.

===
PTT
EP
ir=
AE
T 686
p SgVT
If VV
SPES
TST
bolo
TO

—AAPE
M0
ep
ET
4$$
IE
EE
Spadla včelka do po-to-ka, ví-tr

—

-

© tom za-še-ptal,

a tu

1 ne-me
Vo
/ 1 jío
ŮP
ry
stromek
-ška-je
lí-ste-ček
-de
slal,
atu
7A

—
AA,
pePRTFm
goe
P1
W
o?
jm
B
EFELHI
E PL TRÍT
stromek ne-me-ška-je

lí

ste-ček jí

0 - de-slal.

Po lístečku včelku hbitě vítr na břeh dopravil
a jí, by se osušila, na výsluní postavil.
Včelka bzučí díky větru. „[ jen toho včelko nech!“
vždyť to byla práce hravá, daleko-li pak je břeh.
Včelka bzučí díky stromu: „I nech toho včelko má!“
že ti stromek lístek hodil, tohoť ani nepozná.
A tak oba ku pomoci rádi rychle přispěli;
ale za tu pomoc díku ani slyšet nechtěli.

"$
Dr. Antonín Dvořák.
hned jásající, hned tklivým bolem od srdce k srdci se nesoucí?
Mži
dož
z nás
nepokochal
se již čarovným
zvukem
české písně
čerpali
slavní
naši skladatelé
hudební jako
ze zdroje
stále
proudícího, jí nadchnuti bývali ku skladbám ceny nehynoucí. Pavel
Křížkovský, Bedřich Smetana a mnozí jiní pochopivše ducha písní
národních stali se svými skladbami miláčky českého národa, ano
písni české zjednali věhlasu též v cizině často národu českému
nepřejicí.
Mezi žijícími skladateli, kteří české nadání a umění hudební
ve známost veškerých vzdělaných národův uvedli, právem lze na
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prvním místějmenovati Dr. Antonína

Dvořáka, jehož veškerý

hudební svět velebí jako velikána v oboru skladby hudební.
Dvořák narodil se dne 8. září 1841 v Milevsku, vesnici to
nedaleko Kralup v Čechách. U místního učitele naučil se zpěvu a
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hře na housle. Jelikož všakjevil veliké nadání, poslán byl v 16. roce
věku svého do Prahy, aby hudební své vědomostirozmnožil a zdokonalil.
Roku 1862. přijat byl do orkestru prozatímního českého divadla,
a roku 1873. stal se varhaníkem u sv. Vojtěcha v Praze. Pro své
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hudební vlohy obdržel na celou řadu let státní stipendium pro
umělce určené, a tu teprv, zbaven jsa starosti o peněžné prostředky,
zcela se mohl věnovati svému umění.

Veliký vlastenecký „Hymnus“ uvedl jej již v širší známost,
svou zpěvohrou „Král a uhlíř“ na sebe upozornil vynikajícího
skladatele německého Brahmse a hudebního kritika Hauslicka. Jména
světovéhovšak mu rázem dobyli jeho „Slovanské tance“, které
takořka zdomácněly v kruzích hudebních, jak v domácích, tak t
v salonech a hudebních dvoranách. Mnoho přispěli k slávě Dvořákově
Angličané, kteří skladbami jeho přímo byli nadšeni. Velkolepé dílo

„Stabat mater“ řídil Dvořák roku 1884. osobně v Londýně za
ohromného úspěchu. K tomuto veledilu druží še oratorium „Svatá

Ludmila“ a Erbenovabaláda „Svatební košile“, mistrovsky
v hudbu uvedené. Opery: „Šelma sedlák“ a „Čert a Káča“
a jiné s pochvalou se provozovaly.
Počátkem r. 1892. jmenován byl Dvořák řiditelem nově za
ložené hudební konservatoře v Novém Yorku v Americe. Slávou
obsypán vrátil se do své vlasti, jíž přinesl darem symfonické dílo

„Z nového

světa“,

v němžse

docela vžil v hudební názory

Američanů. Četné jiné symfonie bývají vítanou pochoutkou pro
hudební znalce všech národů. Dvořák čerpá z ducha národního, což
však není na úkor jeho genialnosti a původnosti. Toho dokladem
jsou též překrásné písně a dvojzpěvy v duchu národním složené,

pode jménem „Zvuky z Moravy“.
Dr. Ant. Dvořák jest nyní řiditelem na konservatoři v Praze:
nejnověji byl pro své vynikající působení císařem pánem jmenován
doživotním členem panské sněmovny a již dříve v uznání svého
skladatelského umění povýšen byl na doktora českých vysokých
škol Karlo Ferdinandových v Praze a jiných universit v cizině.
Kéž nám ho Pán Bůh dlouho zachová ku stálé oslavě našeho
milého českého národa!
Vil. Ambrož.

Strýčkovy ořechy.
1. Početní

hádanka

Děd, otec a vnuk mají dohromady 136 roků. Otec

„čítá? dvě třetiny věku dědova, a vnuk třetinu věku otcova. Kolik let jest každému
z nich?
(A V.)

Hádanka

doplňovací.

S w to slouží hospodáři,
s st bývá na něm, co se vaří,
s d bývá zdobou smavých tváří,
s S bez ní krmu chuť se zmaří.

(A. V)

3. Hádanka čtvercová. (K. Fav'ík.)
Sestavte písmena ve čtverci tak, aby utvořena byla
slova ve směru svislém i vodorovném stejně znějící.

k

0

Význam slov:

1. Míra. 2 Hmyz 3 Část nohy.

4, Jméno mužské.

PÍPÍ.Í

4 Strýček váš jest zvědav, jak se vyznáte v místopisu zemí koruny české.
Proto vás vybízí, abyste mu jmenovali některá města česká, moravská nebo slezská,
jichž jména sestávají z různých
písmen, z nichž totiž se žádné neopakuje. Na příklad
»Příbram« sestává ze 7 písmen různých Jmenujte
mi tedy některá města, jichž
jména sestávají ze 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 písmen různých Naleznete-li město
s 11 různými písmeny, tím více mne potěšíte.
5. a) Z písmen těchto dvou slov: kov, řád utvořte jméno slavného českého
mistra hudebního.

b) Z písmen těchto slov: výr, kalich,
příjmení slavnébo básníka českého.
c) Z písmen těchto dvou slov:
sochaře.

kbel,

roj,
mys

Rebusy.

vlas,

c —utvořte

jméno a

utvořte jméno slavného českého
(4. V.)

(Od V. Štěpánka a od A. V.)
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V JESENIL
TVÉ MLÁDÍJESTI

JAREM,

JEŽ TOBĚ, DÍTKO, DAREM

KRAJ CELÝ OPLÝVÁ;
TÍŽ PLODŮ VĚTVE SKLÁNÍ

A Boží

POŽEHNÁNÍ

DAL DOBROTIVÝ BŮH;
A PROTO V SLUŽBY JEHO

-SE NA NÁS USMÍVÁ.

DEJ DOBU MLÁDÍ SVÉHO,
AŤ SPLATÍŠ JEMU DLUH.

(VŠAK ČEHO JESEŇ SKÝTÁ,

VŽDY POMNI PŘI SVÉM DÍLE:

K NÁM ZDARMA NEZAVÍTÁ

Co JARNÍ SILA PÍLE,

A ŽÁDÁ PRÁCE POT;
KDO KRÁSNOU DOBU JARNÍ

V PLOD VYZRÁ V JESENI.

V LENOSTI NEPROMARNÍ,
„JEN TOMU KYNE PLOD.

AŽ PŘIJDE PODZIM STÁŘÍ,
BOHATĚ TOHO DAŘÍ,
KDO V MLÁDÍ NELENÍ.
VIL. AMBROŽ.

Blah. Gunther, opat český r. 1045.
(9. října.)

yllah. Gunther (Vintíř) pocházel prý z rodu knížecího; byl
JA bohat a pro udatnost vojenskou pověstný. Český Oldřich
T byl mu velice nakloněn, tak že synu jeho Břetislavovi
Za kmotrem byl. Bohatství a pych zavedly Gunthera na
bezcostí ; a když se těch rozkoší pozemských nasytil, zošklivil se
mu svět, a on počal toužiti po ztraceném ráji srdce. Za tím úmyslem
odešel k opatu Hiršfeldskému, sv. Gotthardovi, a vyzpovídav se
svěřil se mu se vším, co zamýšlí. Opat zbožný zaradoval se z toho,
že tato ovečka zbloudilá se vrací k pastýři svému.
Gunther odloživ zbraň .rytířskou oděl se rouchem kajicníka,
počal boj hrdinský, boj se sebou. Zatím odešel sv. Gotthard do
kláštera Altaich, a Gunther ho vyprovázel. Maje mír Boží v srdei
uzavřel státi se Benediktinem, než však ten krok učinil, vydal se na
pouť do Říma, jednak z kajicnosti, jednak z pobožnosti. Po na
vrácení z té pouti vezma v klášteře Altaich řízu otců benediktinů
na se nastoupil dvouletý noviciat (r. 1006). Jako novic byl vzorem
pokory a horlivosti všem. Ale není vítězství bez boje. Gunther
počal toho pykat, že se stal mnichem, a prosil sv. Gottharda, aby
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ho učinil správčím kláštera Geling v Durinkách, jemuž. větší část
svého statku byl odkázal. Zkušený opat mu to povolil prohlédaje
k lepší budouenosti, a jak doufal, stalo se.
.
Gunther jíž okusil, jak sladký je Hospodin, a proto nic ho
netěšilo, byl s sebou nespokojen. Nemoha to déle snésti prosil zase
Gottharda, aby ho těšil. Ten vida příhodnou dobu rázně na vrtkavého
mladíka uhodil, řka: Že musí buď na slovo poslouchati, nebo do
víru světského se vrátiti. Nyní poslechl Gunther a byl skálopevný.
Po dvou letech, ztrávených v tuhé kázni klášterní, cítil v sobě
touhu, aby jako sv. Benedikt někde o samotě na poušti Bohu sloužil.
I odešel na vrch Rancing, as dvě hodiny od Altaich, a tam žil
jako poustevník. Že však lidé k němu sem chodili, zabral se hloub
do lesá Nordvald, aby se jim tu ukryl. Někteří z bratří provázeli
ho sem. I usadili se okolo r. 1012. na potoku Richna. Zde lámali
skály, káceli stromy, a netrvalo dlouho, bylo zde několik chýžek
a kostelík, jejž r. 1019. biskup Passovský zasvětil, a císař Jindřich II.
jim krajinu na tři míle v děli a šíři daroval. V tomto klášteře žil
Gunther s bratřími velmi přísně, jen vařenými kořínky, listím a
vodou, a pověst o změně, která se s bývalým rytířem stala, roz
nášela se do krajin dalekých.
Když uslyšel Štěpán, král uherský o tom, co se vypravovalo
o ctnostech Gunthera, jeho příbuzného, zahořel žádostí jej spatřiti.
I poslal dvakráte k němu, aby ho navštívil; ale teprve po třetím
pozvání přišel. Přítomnost jeho králi byla tak milou, že založil
několik klášterů, kostelův a biskupství. Znechutiv si brzy proudění
a víření života dvorního vracel se toužebně do svého kláštera, a
kudy šel, hlásal pokání. V těch dobách vnikl Gunther s povolením
představených hlouběji v les Šumavu v krajiny na půdě české ležící.
Život jeho zde byl nad míru přísný. Ochočená laňka dávala mu
jako pochoutku mléko. Přičiněním jeho a bratří proměnila se brzy
tato krajina, lesy se vymýtily a úrodná role vynikala z nich; a
kam prve noha lidská nešlápla, tam povstávaly přes hory a doly
cesty sehodné, po kterých se obchod vedl. Ještě pak nic není tak
dobrého, by se nemohlo zle užívati; stalo se, že po té cestě nepřítel
snadno vtrhl do země české.
Kláštery Břevnov a Braumov poslaly k němu snažně žádajíce,
aby po smrti opata Arsenia stal se jejich opatem, slibujíce poslušnost.
I ustoupil, aby doléhání jejich ušel, hlouběji ve hvozd, a na jistém
vrchu blíže Březnice (jemuž se potom říkalo vrch sv. „Vintiře) se
32%
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usadil. Zde byla potom též kaple vystavěna, kterou papež Benedikt VI.
roku 1753. za farní chrám ustanovil. Mezi tím docházeli dny
sv. poustevníka ku konci. Tu se stalo, že Břetislav, kníže český,
bavil se myslivostí v této krajině. I žena se jednou za laní, jejíž
mlékem sluha Boží se živil, přišel až k blah. Vintiřovi. Shledání
mužů těch bylo překvapující. Den na to přišel zase se Ševerem,
biskupem Pražským, který mu Tělo Páně podal. Mrtvý poustevník
byl pohřben v klášteře Břevnově, a na čest památky jeho vystavěl
Břetislav na Moravě klášter Rajhrad r. 1048. Ve vojnách husitských
byl klášter Břevnovský spálen, hrob blah. Gunthera zneuctěn, roz
kotán a kosti jeho rozházeny, tak že napotom již nemohly shle
dány býti.
Jan Ev. Blilý.

Pět smyslů člověka.
Píše Auuše Mittenhuberova.
Mako roj včeliček pobíhal houfec dětí před chalupou hospodáře

<

Fložitou
lípou,
žebylo
ažmilo
na-ně
hleděti.
Tu
vyšla

U

Jiskry. Hrály si, skotačily na zeleném trávníku pod roz

ež

nízkých dveří chalupy na záprseň stará žena, tchyně
Jiskrova, zvaná každým ze vsi „babička“. Umělať stará
Kučerová vyprávěti roztomilé povídky, a jelikož děti z celé vsi
volaly ji tímto jmenem, nepřipadlo nikomu ani na mysl jinak ji
nazývati. Děti, jakmile stařenku zahlédly, spěchaly ji vstříc, chtíce
všichni odnésti babičce pod lípu, kdež bylo její oblíbené místečko,
kolovrat a židli, jež v rukou nesla. DPřinesenai malá podnožka
babiččina, a když se tato uvelebila, pohlédla s úsměvem na děti,
které kolem ní stály, jakoby něco očekávaly.
„Babičko!“ promluvil po chvíli Cyrill Jiskrů, „tady Fráňa,
Tonča a Józa vás prosí, byste nám vyprávělavpohádku.“
„Tak,“ odvětila babička žertujíc. „Jen Tonča, Józa a Fráňa?
Vy druzí nechcete poslechnout ?“
„My také chceme, babičko, my také,“ volali jeden přes druhého.
„Tak, moje drahá kuřátka ,“ počala s úsměvem stařenka vy
právěti točíc pilně kolovratem. „Dnes vám povím, co jsem zažila,

37

když jsem byla tak ve vašem stáří. Dejte pozor a vystříhejte se
všech chyb, o nichž vám tuto budu vyprávěti, a kteréž mívají
často velmi zlé následky. Můj otec byl ve velikém dvoře šaťfářem.
Já jako malá dívčina zpřátelila jsem se se správcovie dceruškou o
něco starší mě. Říkali jí Irenka. Byla hezká jako andělíček, dívala
se na svět tak soucitně a mile, jakoby byla vtělená dobrota. O
opaku toho přesvědčila jsem se sama velmi často, neb jako na vzdor
krásným svým očkám byla zlostná, urputná i zlomyslná. Jednoho
dne hrály jsme si společně na mezi s kaménky. Tu se vlekl kolem
nás starý žebrák, chromý a snad i slepý. Ač nepromluvil ani slova,
přece já soucitem jata dala jsem mu chléb máslem a medem mazaný,
jež jsem obdržela od paní správcové. On vděčně přijmul žehnaje
mně, ale Ireně to nebylo vhod. Odešla hned ode mne a žalovala
svojí matce, že chléb od ní jsem nechtěla snisti a raději že jsem
ho rozdala. Paní ovšem dívce uvěřila, a od té doby mi ničeho ne
darovala. A tak podobné věci, které svědčily o zlomyslné povaze
Irenčině, dály se velwi často. Já skrytě snášela vše domnívajíc se,
že tak býti musí, až jednou odpůldne přihodilo se něco, co navždy
dívěinku napravilo. Pásla jsem husy na louce, kde též dvorský
pasák krávy pásl. Irena byla se mnou. Seděly jsme trochu výše
nad strání. A tu Irena toho dne více než kdy jindy prchlivá, počala
mne všemožnětýrati. Tu mi poručila přinésti vody v hrnéčku z blízké
studánky, a když jsem tak učinila, vyrazila mi nádobu z ruky tak
prudce, že mne hrneček udeřil silně do nosu až se mi spustila krev.
Já ani nehlesla, a když krev ustala téci, musela jsem chytit najejí
rozkaz husu, a tu ona chtěla uvázat za nožičku a vodit s sebou.
Mé prosby si ani nevšímala, a když jsem plačíc ujišťovala ji, že,
stane-li se něco huse, já doma dostanu, odsekla: „Nebude
ti to na škodu.,
Až konečně jí pasák husu vzal, řka, že to není žádná hračka.
Tím však byla její pozornost na mě obrácena. Když mně dala okusit
notně svoji nadvládu, nakázala mi sesbírati kaménky ma cestě.
Učinila jsem dle její vůle, a tu ona počala svévolně házeti kaménky
na pasoucí se dobytek.- Marně ji napomínal pasák. Seběhla se stráně
a neobávajíc se ani zuřivosti mladého býka, házela pilně oblázky na
tichou jalovičku. Kráva přišla docela blízko, a až ji byly asi ne
snesitelné ty citelné rány bodáním kaménků způsobené, počala se
plašiti, a byla by jistě malou svévolnici nabodla na rohy, když
v nejbližší chvíli přiběhl pasák. Snažil se skrotiti plaché dobytče
pružným zašvihnutím biče. Podařilo se mu to ovšem, ale nešťastnou
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náhodou při posledním švihu přišel bič v bezprostřední blízkost
Ireny, tak že koneček tohoto zasáhl prudce krásné oči její. Dívka
vzkřikla a pasák s hrůzou poznav svůj neopatrný čin, vzal ji do
náručí a běžel ke studánce, kdež jí hleděl oči vymýti. Však marně.
Oči Ireniny byly červené, naběhlé, a on na smrt bledý a ulekaný
odnesl ji domů. Před panem správcem na kolena klesl prose za od
puštění, 1 já jsem vroucně za něho prosila; ale rozhněvaný pán toho
nedbal a dal nevinného hocha zavříti. Irenka byla dlouho nemoená,
nebo následoval u ní nebezpečný zápal očí. Když jí bylo lépe, od
vedli ji do zahrady, a tu se zeleným stínitkem na očích připadala
mi hezounká tvářička její celá změněna. Růměn zmizel jí s lící a
kypicí smích zemřel na bujarých rtíkách.
„Hled, Toničko,“ pravila teskně ke mně, „já nyní ničeho ne
vidím, ani ptáčka, ni květinku, ani tatínka a matinku, ani tebe, i ta
krásná obloha jest pro mě černou rouškou zastřena. Samé temno
jest kol mne, a tu tak často si myslím, jak jsem si dříve nevážila
toho největšího daru Božího — zraku. Byla jsem netečna ku všem
těm krásám přírody, kteréž nám Pán Bůh pro radost stvořil. Na
místě bych byla vděčna jemu, že mně dal dobré rodiče a zdravé
tělo, hněvala jsem ho, neboť jsem si ničeho nevážila, tebe jak jen
mohla mučila a chudým se posmívala. Nyní teprve poznávám, že nám
dal Bůh zraku nejen abychom viděli, ale též se snažili vše, co zříme,
zušlechtiti, bídu mírniti a ubohé těšiti a konati vše, co by.se mu
jen líbiti mohlo. Nabudu-li opět zraku ,“ končila Irenka, „tak chci
býti již docela jinou a nikdy více tak zlomyslnou.
A vskutku, když Irenka za nedlouho opět prozřela, byla úplně
změněnou. První skutek její byl, že pasáka nevinně k vůli ní
uvězněného odprosila a hleděla všemožnou laskavostí napraviti příkoří
mu činěné. Konala jen dcbré skutky, jsouc andělem chudých. Teprve
nyní osvědčily se laskavé něhyplné její oči. Kamkoli jen pohlédla,
všude sila radost a mír. I já,“ pravila na konec svého vyprávění
babička, „děkuji za mnohé této dívce, a proto si na ni ráda vzpo
minám, zachovávajíc obraz její zářící a čistý. — Pamatujete si tedy,
dítky, jak byla Irenka potrestána za svou zlomyslnost, a hleďte činiti
vždy jen dobré, abyste nikdy skutků svých želeti nemusely. Dnes
vám povím ještě jeden příklad o mlsném a všetečném Vavřinel.“
„Prosíme, babičko,“ zaprosily děti z hluboka si oddechnuvše.
„Vavřín byl synem lesního. Byl jedináčkem, tak že vše, nač
jen vzpomněl, mu po vůli učiněno. Pan lesní si zavedl včely.
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Z počátku líbily se Vavřinci jen ty pestré budky, v nichž pilná
zvířátka obydlí svá měla, pak si jičh však ani nevšímal, až jednou
přinesl lesní plástev medu, vysvětluje synkovi, to že je práce ne
patrných těch tvorů. Mlsnému jazýčku Vavřincovu chutnal velice
sladký med, tak že od té doby stále se zabýval myšlenkou, jak by
wčelkám dílo jejich nepozorovaně uzmouti mohl. Chuť na tuto lahůdku
vzbuzovala ještě více jemná vůně z úlu vycházející. V příhodné
chvili, kdy otec v lese, matka v kucbyni zaměstnána byla, odplížil
se do zahrady a tu bystrým svým čichem zkoumal, ve kterém asi
domečku bude medu nejvíce. Za častého pozorování vábných těch
příbytků seznal, že v zadu jest umístěn malý dřevěnýpoklop, který
se železnými závorkami uzavírá. I nelenil tedy nezkušený, mlsný
hošík a odšoupnuv závorky i skleněnou tabulku, chystal se kus
čerstvého vonného výrobku včelkám uzmouti. Však jaká hrůza! Na
místě dobyté lahůdky vyřinul se mlsnému hošíku vstříc roj vy
rušených včel, jež silně bzučíce uselaly na -hebkou líc i ruce
Vavřínovy, zabodávajíce ostrá žibadla v měkkou jeho kůži. Chlapec
začal křičet a naříkat až běda. I přiběhl otec právě z lesa se vraceje,
a rozzuřená zvířátka odehnal. Však ubohý Vavřín byl celý oteklý.
Měl velkou bolest, neb strašně ho pálily bouličky žihadlem způsobené.
„Vidíš, vidíš, Vávro,“ káral ho otec, „jak se ti pomstily včelky.
Znáš alespoň nyní, jak umí hájiti těžce nastřádaný svůj majetek.
Podruhé nestrkej do všeho svůj všetečný nos a hleď si raději toho,
co vám pan učitel ve škole vykládá.“
Slíbil Vavřín polepšení a také od té doby nic nemlsal a nikdy
si bez dovolení rodičů ničeho nevzal, byť by ho vůně nejlíbeznější
byla k tomu sváděla. — I já vám, děti, přikazuji,“ končila babička
druhou povídku, „abyste si vzaly příklad podle Vavřína a nikdy
nic nemlsaly, třeba vás svůdná vůně lákala, neboť jest mlsný jazyk
ničitel lidského blaha. Nyní si jděte opět chvíli hráti, jsem již una
vena, zítra vám povímzase něco jiného,“ slibovala stařenka.
Děti, zdvořile poděkovavše, pochvalovaly mezi sebou, jak
pěkné to vyprávění bylo, a těšily se na zítřek.

M

(Ostatek příště.)
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V dolech věličských.
Upraveno dle různých pramenů.
(Ostatek.)

Odtud nastoupili jsme cestu 800 m. dlouhou do nádraží hraběte
Goluchowského. Po celou cestu provázela nás hornická kapela, a.
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zvuky její v útrobách zemských mocně na srdce lidské působí.
V „nádraží“ nalézá se restaurace k odpočinku a k posilnění; za
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mírné ceny lze tu dotře pojísti. Restaurační místnost jest osvětlená
barevnými svítilnami a lampiony.
Zde četná naše společnost se ztenčila. Mnozí byli již unaveni,
i nechtěli jíti dále; dán jim průvodce, a ten uvedl je k šachtě
„Františka Josefa“ a zde byli vytažení na povrch. Zde ti, kteří

Taneční
síň
„Letów“.

nechtějí podniknouti „pekelnou jízdu“, vždy se oddělují. Odpočinuvše
si. nastoupili jsme cestu namáhavější. Sli jsme kolem komory

4
„Alžběty“, rovněž bohatě bengálskými ohni ozářenou do komory
„Steinhauser“, pojmenované tak dle administratora dolů Benjamina
Steinhausera r. 1743
Než jsem se dokonale po komoře rozhlédl, dáno bylo dvěma
červenými svitilnami znamení, že jsme všickni pohromadě, a to bylo
zároveň znamením pro „pekelnou jízdu“.
Do úplné tmy zazářil jasný, červený paprsek, hrobové ticho
přerušila pobožná píseň, a za solnou stěnou jakoby zjevení do výše
na dřevě na laně upevněném sedíce vypluli a se vznášeli 4 horníci,
až ve tmě zmizeli. S nimi zanikl i dojemný zpěv a nastoupilo opět
posvátné ticho. Toliko světelný pruh nezanikl. Vzrušen poněkud
mocnými dojmy, jež ve mně budilo vědomí, že nalézám se hluboko
pod zemí, oddal jsem se hloubavým myšlenkám. Náhle byl jsem
z nich však vyrušen. Zahřměly vzduchem pojednou prudké výbuchy,
zazářily četné rakety a krásný ohňostroj vrhal do tmícího se pro
stranství světlobarevné koule a jiskry ve velikých obloucích roz
letovaly se všemi směry.
Když posléze i to utuchlo, sestoupili jsme po 59 schodech do
jeskyně „Korunní princezny Štěpánky“ a „Korunního prince Rudolfa“.
První jest 21 m. dlouhá, 5 m. bluboká a 44 m. vysoká, druhá
17 m. dlouhá a 16 m. vysoká, a jsou spojeny tunelem 10 m. dlouhým.
Vše jest zářivými světly ozářeno a v jasu světelném objevila
se našim zrakům socha sv, Jana Nep. Je vytesána ze soli a jest
uprostřed jezera. Mocného dojmu, jejž jsem zažil, když ve člunech
přejížděli! jsme jezero obě jeskyně vyplňující, nezapomenu snad
do smrti.

Přepluvše jezero delší chodbou ubírali jsme se ke kapli svaté
Kunhuty. Ač pověst vypravuje, že Vělička za své solné bohatství
jedině sv. Kuahutě má býti povděčna, jest na její uctění teprve
r. 1896. kaple tato zřízena. Sv. Kunhuta byla dcerou uherského
krále Bely IV. Když zasnoubila se za Boleslava Stydlivého, knižete
polského, velice se rmoutila, že země její nemá soli. Denně ve svých
modlitbách prosívala Boha o tuto milost, a Bůh ji vyslyšel. Když
navštívila svého otce v Uhrách, vhodila do studně svůj snubní prsten,
a ten při kopání studně ve Věličce byl nalezen. Že v ten den
meškala právě ve Věličce, byl jí podán, ale ona poznavši, že to
prsten její, doma do studně hozený, kázala vodu ochutnati, a hle!
— voda byla slaná. Ochutnán i kámen vykopaný a poznáno, že
to sůl.
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V kapli sv. Kunhuty jest v předu viděti hlavní oltář s obrazem
sv. Kunhuty, a v pravo od oltáře do soli vytesanou pamětní desku.
S obou stran jsou sloupy podpírající římsy, na kterých spočívá
veliký, ze soli vytesaný hornický znak: „Kladivo a nárazník“, a
císařská koruna. Kaple jest 10 m. vysoká, 50 m. dlouhá a 145 m.
široká, a vyzdobena jest třemi korunními svícny a čtyřmi kandelábry.
Odtud přešli jsme do kaple Františka Josefa. V pravo jest
oltář, v levo jesle. Rozhlédnuvše si dostatek kapli přešli jsme do
komory zvané „Piaskowa skala“, jež byvši vytesána v r. 1709.
nazvána jest tak dle Jana hrabětě Wielopolského z Piaskowa.
Osvětlena jest nesčíslným množstvím světélek.
Po 160 schodech vystoupili jsme odtud do prvního horizontu,
jenž nám byl jménem „Bono“ pojmenován, a odtud chodbou Nielec
vešli jsme do sálu Letéw. Zde opět uvítala nás hornická kapela.
Sál tento až do r. 1809. byl pouze skladištěm, ale od těch časů,
kdy ruský jenerál Suvarov doly navštívil, změněnjest v sál taneční.
Vstupuje se sem po několika schodech. Po stranách jsou sochy
Vulkána a Neptuna ze soli vytesané. V popředí sálu jest veliký
transparent představující Austri. V pozadí jest galerie pro hudbu.
V sále tomto končí prohlídka dolů, proto i zde zřízena
restaurace pro občerstvení a posilnění. U vchodu prodávají se různé
předměty ze soli a podobizny jednotlivých místností. Vzpomněl jsem
si na tebe a pro upomínku koupil jsem ti něco. Sděluji to nyní
s tebou, ale přece tě překvapím, neboť věci ze hraněné soli zho
tvvené, jsou velmi krásny. Také s pohlednicí budu na Tebe pa
matovati, a to až úplně si město prohlédnu.
Jest prastaré. Původ Věličky, polsky Wieliczka, sahá až do
dob předhistorických. První zmínka děje se v privilegiích solných,
které král Kazimír I. r. 1044. benediktinům v Tynicci udělil. Kdy
vlastně solné doly byly objeveny, nelze najisto postaviti.
Až se vrátím, popíši ti vše obšírněji, neboť to, co člověk pod
mocnými dojmy zde spatří, nelze pérem dosti vylíčiti. Přeji ti, bys
ij ty jednou sestoupil do těch hlubin zemských, kde tak veliký poklad
pro člověka Prozřetelností božskou jest skryt, loučím se s tebou a
slibuji ti, že i na další své cestě budu na tebe vzpomínati.

Libá tě v duchu tvůj

Karel Heřmanický.
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Ve Věličce, dne 18. srpna 1900.
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Hloupý Janeček
a chytrá Květuška.
Pobádka.
Napsala Z. Grossmannová-Brodská.

rm jedné bohaté a veliké
BB) ríši panovali kdysi dva
králosdí A tobylo tak: neměl
starý král žádného dědice, i
vybral si svižného a spani
38
bYs
lého panošíka ze svého ko
p
monstva, a toho-dával vycho
VS
:
vávati na budoucího: krále.
p
Zlatomír, tak nazýval se
příští mladý panovník, Inul
upřímnou láskou a vděčnosti
ku svému pěstounu,. jemuž
činil, co.jen na očích uviděl.
Tu jednoho dne pravil starý
král: „Nedůstojno bývá každého vládce, nezná-li též své poddané
a neshlédne-li země, nad nimiž kdys i bude panovati. Protož vydej
se na cesty, synu můj, a až něco uvidíš a zakusíš, tu tebe při
návratu tvém obohaceného vědomostmi ihned učiním svým nástupcem,
neboť jsem již stár a toužím po odpočinku.“
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Zlatomír uposlechl a s četným komonstvem vyjel do světa.
Projížděli křížem krážem ohromnou zámořskou říši; královský jinoch
mnoho nového seznal, mnohému se přiučil a obohatil své vědomosti.
Ale když se po čase navrátil zpět do sídelního města ku starému
králi, nebyl to již ten veselý a bujný mládec jako dříve. Nyní
býval stále smuten a zadumán, pranic ho netěšilo, o nic nedbal,
tak že starý král i na dále musil panovati, a k tomu přidružila se
ještě starost o zkormouceného a chorého mladíka.
„Jsi churav, synu?“ tázal se nejednou stařec král svého ná
stupce; „povolám lékaře z celého světa, aby tě vyléčili.“
„Nikoli, není úhony na mém zdraví ,“ zněla odpověd.
„Nuže, jaký zármutek tě trápi?“
„Ach, trápí mne cosi, co sám nedovedu ani pojmenovati,“
vzdychl mládec.
„Vystrojím plesy a radovánky; sezvu mnoho veselých hostů,
hudebníci a kejklíři budou vás vyrážeti, snad při tom opět nabudeš
bývalého dobrého rozmaru,“ sliboval starý král.
„Nečiň toho, otče milý! Nepotěší mne pranic na světě. Již je
mi tak souzeno, bych byl takto.smuten snad až do smrti,“ vece mládec.
Leč dobrý král nevzdával se naděje a povolal k sobě nejstaršího
sluhu z komonstva králeviče, jenž ho byl na cestách provázel a
otázal se ho: „Nu což, Nikito, neznámo ani tobě, proč králevič je
tak zarmoucen?“
„Ach, králi můj, ovšem že znám příčinu hoře toho, než marno
by bylo vše pověděti. Přání jeho nikdy splniti se nemůže, a k čemu
1 tobě kaliti smutkem dny života ?“
„Ne, tak nemluv, Nikito! Jsem král bohatý a mocný a při
činím se potěšiti Zlatomíra.“
„Není v moci lidské, co by potěšilo králeviče.“
„Povolám kouzelníky a čaroděje a zle by bylo, aby i jejich
umění selhalo.“

A přece se to nikomu nepodaří,“ smutně i malomyslně
vece Nikita.
„Nyní však mi musíš pověděti příčinu zármutku Zlatomírova.
Poroučím ti tak, Nikito! Ať je jak je, musím to znáti, jsem starý
a zkušený a zle by bylo, abych, nemohu-li pomoci, nevěděl alespoň
rady a potěchy,“ řekl starý král. <
I vypravoval Nikita: „Když na rozkaz tvůj, 6 králi, vydali
jsme se na cestu po říši zámořské, cestovali jsme koňmo na ušlechtilých
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arabských hřebcích; na poušti používali jsme velbloudů, než i těch
bylo se nám zříci, když dorazili jsme na hranice naší říše. Octnuvše
se u moře široširého a přehlubokého, radili jsme princi Zlatomírovi
aby zaměnil směr cesty, a chtěli jsme my starší cestovati dále
pevninou. Než nástupce tvůj, králi, a s ním několik horkokrevných
mladíků z naší družiny, umínili si plaviti dále po hladině mořské,
která měla tu prapodivnou zvláštnost, že z rána měla vodu jasně
zelenou, vwpoledne šplouchaly v moři vlny temně červené, a za
večera bylo moře černé jako nejtemnější noc, třeba že svítily hvězdy
a měsíc ozařoval příšernou tu vodní hladinu. „Ne, to neděje se
žádnou dobrou mocí, tak usoudili tvoji královští rádcové, které jsi
8 námi vypravil. Než Zlatomír trval na tom, že odtud nepůjde,
anižby dříve vypátral té prapodivné vlastnosti neznámého moře,
„Moe nečistá a záhubná "zde panuje a zahubí tě, holoubku,“ do
mlouvali jsme Zlatomírovi, než marně, a on rozkázal, aby se ihned
na břehu moře zbudovala loděnice a my všichni měli jsme stavěti
koráby. Ustanoveno hned příštího jitra dáti se do práce, ale v noc?
neslyšitelně i neviditelně připlulo na břeh k našemu táboru četné
loďstvo vyzbrojené a ozdobené až radost, ale na palubě všech těch
bohatě zásobených korábův a loděk nenalézalo se živé duše. Bylo
to strašitelné a příšerné, ale neohrožený Zlatomír poručil nám vstoupiti
do korábů, načež jsme pluli, kam nás jeho vůle a příznivý vítr hnal.“
„Což pak nikdo na korábech nevelel, aby vám zabránil ujmouti
se cizího vlastnictví? !“ rozhorlil se spravedlivý starý král.
„Však ihned uslyšíš, králi, jak bylo dále,“ vece Nikita; „nedal
Zlatomír ničeho na slova moudrých rádců, kteří ho od toho zra
zovali. A za neposlušnost tu záhy zle pykal, neboť že to bylo všecko:
jen šalebné mámení, přesvědčili jsme se teprve až na širém moři,
kdy se naše nádherné lodi a válečné. koráby proměnili v pouhé
trosky a vraky, neschopné k jakékoliv další plavbě. Ani potravy,
ani nápoje jsme neměli a daleko široko nebylo země, ba ani ne
patrného ostrůvku. Teprve třetího dne spatřili jsme obrysy jakéhosi
pohoří, u něhož jsme přistáli vysílení hladem a namáhavou plavbou.
Nasytivše se vejci dravých ptáků, rozešli jsme se po ostrůvku,
bychom vyhledali lidská obydlí, než marně! Již jsme se domnívali,
žeť ostrůvek neobydlen, když vysoko nad námi rozlétl se vzduchem:
přelíbezný dívčí zpěv.
Vysoko na hřebenu skály seděla krásná panna, se stříbrným
hřebenem rozčesávala si zlaté vlasy, zpívajíc při tom. Zlatomír
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okouzlen její krásou i zpěvem spěchal po skále nahoru, aby líbeznou
pannu z blízka uviděl a poslechl, když tu ona náhle zmizela, aniž
jsme mohli vypátrati kam, a po dva dni nebylo po ní ani nejmenší
stopy. Třetího dne opět se objevila, aby za krátko zmizela k veliké
žalosti Zlatomírově. Tu pravil starý kouzelník, který s námi cestoval:
„Nebudeš se nadarmo trápiti, králeviči,“ a počal tu pak provozovati
své čáry; jen že nebyl s výsledkem spokojen a když mu Zlatomír
nakazoval, aby přičaroval zlatovlasou pannu, obdržel odpověď:
„Vypusť takové přání z mysli, panici, nečistá zde kouzla panují.
Tento ostrov je očarovaný a stí "nás sem zavedla zlá i krutá
čarodějnice Mořena.
„Na to se. tě netážu!“ prudce odpovídal Zlatomír; „přeji si míti
tu krásnou zlatovlasou panna, aby z ní byla budoucí královna! Či
snad mi nehodláš namluviti, ona že tou nehodnou čarodějnicí?!“
„Také jí není, ale je sama obětí kouzel a dábelských úkladův.
Unesla kdysi Mořena dcerušku pozemního krále a pomocí její láká
nezkušené mladíky, aby propadli pak žalostné záhubě. Kdožkoli
totiž zlatovlasou pannu uvidí a uslyší jejího zpěvu, velice po ní za
touží, a nemoha jí nikdy dosíci, k smrti se.tak usouží a utrápí.
Zlé Mořeně činí to potěšení, a proto ona láká sem mladíky a oni,
shlédnouce zlatovlasou pannu, již nikde pak nenalézají nijaké radosti
aniž pokoje.“
„Ach, což nelze děvy nešťastné osvoboditi?“ tázal se Zlatomír.

„Jesť pouze jediný prostředek k tomu, ale ten je nad veškeré
lidské síly. Zapomeň, králeviči, na pannu a vrať se do svého krá
lovství, tak nejlépe učiníš,“ radil náš moudrý kouzelník.
Protože byly marny naše rady, domluvy i prosby, použili jsme
uspávajícího nápoje, jehož jsme přimíchali Zlatomírovi do vína, a
když pak tvrdě usnul, odvezli jsme ho z nebezpečného ostrova; na
vracel se domů jako bez ducha, a protože stále myslí na zlatovlasou
pannu, není proň žádného utěšení “ těmito slovy zakončil starý
Nikita své vypravování.
„Divné věci se dějí“ pravil starý král, „a což, Nikito, ne
známo tobě, jak a čím lze osvoboditi zlatovlasou pannu, aby se stala

u nás královnou?“
„Ach, mnoho zlého je při tom, králi“

starý sluha žalostně
povzdychl. „Mořena učinila ze zlaté panny Květuše nejchytřejší
pannu na světě, a pouze ten prý ji osvobodí, kdo vyzraje nad
chytrostí děvy zlatovlasé, a přece se nikdo nesmí o to pokusiti, leda
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ten největší mezi lidmi blupáček. Nuže, možno-li něco takového
provésti? Možno-ličlověku hloupému vyzráti nad nejchytřejší děvici ?“
„A proč by toho možno nebylo? Ne kouzlem, ne lstí, nýbrž
pomocí Boží dějí se někdy takové zázraky; jdi, Nikito, a pošli mi
sem zahradníkova syna Janečka.“
„Janečka ?l“ podivil se Nikita, „tenť přece nejen v celé zemi,
než i na celém světě největším hlupáčkem !“
„Právě proto! Přiveď Janečka, poruč osedlati koně, nalož

© velbloudy
akoráby
téžaťjsou
pohotově
Pojedeme
spolu
naza
čarovaný ostrov; vysvobodíme zakletou pannu.“
„Nečiň toho, králi, propadnete všichni moci nedobré.“
„Marně se obáváš, Nikito; nejsem nezkušený mladík, aby mě
snad ta nejkrásnější panna obloudila a Janeček jest ještě polo dítě,
ten si žádné nástrahy ani nepovšímne. Vyplň mé rozkažy, pojedeme
Zlatomírovi pro královnu.“
Měl radost Janeček, že pojede po moři a neobával se ničeho ;
těžko však bylo vyzráti na Mořenu. Pustý ostrov, u něhož kdysi
králevič Zlatomír přistál se svým komonstvem, proměnil se v utě
šenou krajinku, kdež stála rozmilá chaloupka se zahrádkou a kolem
prostíraly se tučné pastviny. Starému králi nabídla Mořena v cha
loupce přístřeší a Janečka přijmula za pasáka.
„Oj vy husy, bílé husičky, zle to se mnou i s panem králem
dopadá,“ stěžoval si kdysi Janeček na pastvě; jeli jsme vysvoboditi
zlatovlasé panny a nikde po ní stopy nijaké! Nadarmo se doma
prince Zlatomír utrápi!“
„Janku, Janečku,“ zašuměloto nad ním v koruně staré jabloňky,
„proto že mne za sucha zaléváš a od housenek očisťuješ, dám ti
dobrou radu, jak spanilou Květuši vysvoboditi.“
Pasáček objal kmen jabloně, jenž nad jeho hlavou tiše šuměla:
„Vyháníš denně na pastvu husičky a nevíš, že je mezi nimi krásná
Květuše v bělostnou husičku proměněna. Ona vždy v pravé poledne
nabude opět své vlastní podoby na tu chvílku, nežli rozčeše své
dlouhé a zlaté vlasy. Ty při tom vždy usínáš aneb odcházíš k blízkému
prameni se napíti. Nyní však dávej pozor, Janečku, a jakmile se
ta jedna bílá husička promění v pannu, rychle po ní hoď svým
kloboučkem, pak se již nebude moci proměniti a bude vysvobozena,
a zlá Mořena nijaké moci již k ní míti nebude.“
Dobře zapamatoval si Janeček co mu jabloňka poradila, a
druhého dne bedlivě hlídal své stádečko, stavě se jakoby dřímal.
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Tu z jedné husičky stala se pěkná panna a jala se stříbrným
hřebenem rozčesávati zlaté vlasy. Janeček chápe se klobouku, ale
chytrá Květuše praví
„Nechť se zvedne váneček,
by mě nechbyt' Janeček !“

Tu zvedl se prudký vítr, odnesl Janečkův klobouk, se kterým
chtěl on po Květušce hoditi, a nežli hoch klobouček dohonil, ona
proměnila se opět v husičku a zmizela v hejně.
„Však si dám podruhé lépe pozor,“ umiňoval si Janeček, ale
druhého dne nevedlo se mu lépe, ba měl co činiti, aby silný a
prudký vichr jeho samého pryč neodnesl, i musil se mocí držeti
kmene jabloňky. Anežli se pustil, smějící se mu Květuše více
nespatřil.
„Nezdaří-li se ti po třetí pannu zlatovlasou překvapiti, a
přelstí-li tě ona jako již po dvakráte, tak se ti pak vůbec již ne
podaří odtud ji vysvoboditi, a ty i starý král zde zahynete,“ smutně
zašuměla jabloňka k Janečkovi, když se pod ní ku spánkuuklá
dati chtěl.

Zarmoutil se hošík, zalil pak jabloňku, očistil od housenek,
pak prosil: „Jabloňko, jablonečko, pomoz hloupému Janečkovi! Do
svých listů klobouk mi zachyť, do svých větví Květušku uchyť, aby
nezmizela zase mocí čarovnou, ale jela s námi a byla královnou.“
„Nuže, pomohu ti,“ zašuměla jabloňka, načež pasáček tiše
i sladce usnul.

Radovala se zlá Mořena, jak starý král i mladý Janeček po
třetím nezdařeném pokusu propadnou jeji kruté moci.
Ale v poledne, kdy vzala na sebe Květuše pravou svou
podobu, postavil se Janeček tak, že mu klobouk zůstal viseti na
větvi, ale dlouhé vlasy děviny zapletly se do větví a tam uvázly.
Snadnou měl nyní hloupý Janeček práci. Vylezl na jabloňku pro
klobouček, Květuši ním třikráte uhodil, volaje:

„Již nebudeš zakleta,
pojedeš s námi do světa !“

Přilétla zlá Mořena achtěla čarovati; ale Květuše uhodila ji
svými zlatými, dlouhými vlasy, a čarodějka ochromena ve své moci,
belbala se do chaloupky, aby propustila starého krále.
„Anděl Strážný“ 1901/1902

4
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Tento velice se zaradoval i potěšil, uviděv krásnou pannu,
která nyní též hloupému Janečkovi děkovala za své vysvobození.
Vsedli na loď a pluli do svého království, kdež se zatím
Zlatomír velice rmoutil, nevěda, s jakou navrátí se jeho pěstoun
i Janeček, a oni, hle, přivezli mu královnu! Jako divem rozveselil
se smutný králevič, byly plesy a radovánky, a když se slavila
hlučná svatba, seděl hloupý Janeček po straně chytré královny
Květuše.
Jedli, pili, dobře se měli a nejveselejším byl starý král;
odevzdal vládu Zlatomírovi, a kdežto mladí královští manželé ra
dovali se ze života, oblažujíce také své poddané, on si blaženě
liboval při svém odpočinku v tichém ústraní.

de
Babí léto.
Ze strniště vítr duje,
jeseň vchází do kraje,
stříbří lesů okraje.

Však již záhy obestře tě
temná, zimní mrákota,
květům vzrostlým v pozdním létě.
zhasí jiskru života.

hledí pustou na nivu,
hlavinka již ocítá se
v sněhobílém tkanivu.

nepozbývej naděje:
slunečko při jarním vánku
nad tebou se zastkvěje.

Dřímej, kvítko, zahal tváře,
dřímej dlouhý, sladký sen,
slunečka podzimní záře
kouzlila ti jarní den.

Kruté zimy pozabudeš,
skřivan spustí píseň svou,
opět nivu zdobit budeš
bohatou svou nádherou!

babí léto poletuje,
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Akde
kvítko
vpozdní
kráse
| Ty
pak
vdlouhém,
tuhém
spánku

Vil. Ambrož.

|
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T

5
Na Ostrohu.
Napsal Bohumil

Bouška.

(Část další.)

HI.
Gáno zřel Bradlec, že hrad kol dokola je střežen pohany,
ZAkteří bedlivě dávali pozor, by jim nikdo neunikl. Jak
9 mile se chtěli zbrojnoši pokusiti o výpad z hradu a
) dostati se k lesu, byli přivítání množstvím šípů z lesních
houštin a přinuceni vrátiti se zpět.
Hejtman přemítal o plánu, jakým by se mohl dostati do lesa
a přispěti k osvobození pána svého ze zajetí.
Tak uplynulo několik dní, anižby se bylo co na událostech
se sběhších změnilo.

Jiřinka zabývala se také ve svém nevinném srdečku myšlenkou
na osvobození tatíčkovo. Chodic po hradních komnatách přemýšlela
neustále, jak by se jejímu otei mohlo pomoci. Jdouc po nádvoří
kolem Alika, stanula. Pes, přítulně se o ni otíraje, projevoval svými
pohyby žádost, by jej odvázala od řetězu. Jiřinka tak učinila.
|
Alik uvolněn jsa, běžel ku bráně a opět se vrátil k děvušce,
a otíraje se o její šat, opět odběhl a zase se vracel.
To bylo Jiřince nápadno. Tušila ihned, že pes chce, aby za
ním šla cestou, kterou on jí ukazuje. Poprosila, aby na zkoušku
otevřeli jí bránu. Alik vyběhl pak ven a ohlédl se po děvušce
vyzývaje ji, by šla za ním.
4%
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Poslechla. Pes kráčel po skalině, pak se náhle uhnul a za
mířil mezi balvany skalní, jichž tu bylo veliké množství nakupeno.
Brzy zmizeli paní hradu, která pozorujíc hru děvušky se psem,
přišla na hradby se dívati na počínání Jiřinčino a Alikovo.
Zbrojnoši s hejtmanem hradním Bradlcem nevěděli, co mají činiti.
„Mám důvěru v Boha všemohoucího, že Alik dovede Jiřinku
k pánu našemu. To zvíře nenechá ublížiti děvušce, a hleďte, jak
opatrně se vyhýbá místům, odkud by mohli býti nepřátelům vi
ditelni. Jsem však žádostiv, kudy projdou do lesů, když kolkolem
jsme obklopeni,“ pravil Božetěch.
Paní hradu byla již mezi tím klesla na kolena. Nebránila
tomu, by její dceruška odešla s Alikem z hradu. Zvláštní tušení ji
napadlo, že to dítě pomocí věrného zvířete najde tatíčka. Odevzdala.
ji do ochrany Všemohoucího důvěřujíc úplně v něho.
Po malé chvíli objevil se Alik s Jiřinkou opět zrakům dí
vajících se z hradeb přátelům. Ubírali se, brodíce se sněhem, mezi
balvany, až jim opět zmizeli. Na hradbách čekali ještě drahnou
dobu, ale neviděli jich jíti dole k lesu, aniž pozorovali, jaký ruch
na kraji lesů mezi obléhateli.
Počínalo se opět sněžiti. Hustě sypal se sníh a zahalil krajinu.
temnotou.
„Rychle po sněhových stopách za nimi, abychom vypátrali,
kde zmizeli“ zvolal hejtman, a již vyběhl branou s rěkolika lidmi
a pustil se po stopě za Jiřinkou a psem.
Ještě byla stopa znatelna, ale čím dále mizeli mezi balvany,
tím více se jim stopa pod nově navátým sněhem ztrácela, až se jim
konečně úplně ztratila. S nepořízenou vrátili se zpět.
Stopujme my Jiřinku s rozumným Alikem.
Mezi balvany opatrně se prodírajíce stanuli pojednou v jakési
malé kotlině. Alik, podivno, dobře tu byl znám, neboť rozběhl se.
kotlinou ku protějším skalám a stanuv tu, čekal na děvušku. Pak
se obrátik a vsoukal se mezi dva balvany mající mezi sebou úzkou
štěrbinu. Jiřinka nevěděla, má-li jíti dál, nebo co má činiti.
Již se opět Alik vrátil a pobízel ji k další cestě. Odhodlala
se tedy a vešla za ním do úzké štěrbiny, sehnouc se k zemi. Prošla
jakýmsi vchodem do větší jeskyně, neboť roztáhnoue ruce kolem,
nedotkla se nikde žádných stěn. Také i nad ní klenul se strop vysoko.
Alik pobízel k dalšímu chodu. Chytla jej za obojek na krku
a nechala se vésti dále. Sli jeskyní asi sto kroků, pak se opět tato
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sůžila v úzkou chodbu, kterou pomalu, ale jistě ku předu se brali.
Tato počala se po chvíli skláněti dolů. Šli nyní neustále svahem.
Jiřinka' tušila, že již jdou přes půl hodiny a ještě nebylo tomu Konce.
Ještě čtvrt hodiny tak kráčeli, když konečně se před nimi počalo
něco bělati.
Byl to sníh. Byli na konci podzemní své pouti. Venku se již
stmiívalo. Nastával tmavý večer a ještě pak tmavší noc měla přijíti.
Děvuška necítila však strachu, svěřila se úplně do ochrany Boží a
doufala, že tento její věrný pes dovede ji tam, kde jí bude potřeba.
Věděla, že toto zvíře je jí a její rodičům oddáno. Východ ze skalní
chodby ústil hluboko v lese za zádý pohanův obléhajících hrad.
Alik, dav se uchopiti opět za obojek, kráčel s děvuškou ted
rychlým krokem ku předu. Za malou chvíli šli kolem spálené vsi
Věkorad a zabočili do tmavých houštin. As po půl hodinné cestě
zahlédla Jiřinka před sebou kmitati se světlo. Sníh padal neustále.
Kolem byla čirá tma.
Alik jal se opět větřiti ve vzduchu. Stáli několik minut. Náhle
pes pekročil a šel ku světlu blíže, ne však cestou přímou, nýbrž oklikou.
Jiřinka rozeznala před sebou stavení, v jehož jednom přízemním
okně kmitalo se světlo, při čemž pozorovala ve světnici několik
mužů sedících kolem stolu.
Alik však zaměřil s ní do zadního stavení a přivedl ji těsně
k samé zdi. Pak počal radostně šlehati ohonem.
Jiřinka udivena zahlédla ve tmavé zdi okno, vlastně byl to
jen otvor, v němž nahmatala mříže. V tom se cos uvnitř pohnulo.
„Kdo to ruší klid uvězněného?“ ozval se tam v jizbici hlas.
„Všemohoucí Bože, toť můj tatíček !“ zvolala děvuška radostně.
Teprve pak se vzpamatovala, že nemá hlasitě mluviti, aby se
neprozradili. I sám Alik ji čenichem několikráte šťouchnul, jakoby
ji k opatrnosti chtěl vyzývati.
„Tatičku, to jsem já,“ zašeptala pak a hleděla pohlednouti
do vnitř jizbice.
Byla však na to příliš malá. Popotáhla psa pod samé okno
a klekla naň. Zadívala se do tmavého otvoru a vztáhla mřížemi
do vnitř ručky.
„A jak jsi sem, dítě, přišlo?“ žasnul zeman.
„Alik mne sem dovedl, provedl mne jakousi dlouhou podzemní
slují až do lesa, a houštinami opět sem. Rei, otče drahý, jak bychom
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ti mohli pomoci,“ švitořila dívčinka, radujíc se, že šťastně tatička
našla a že je tento živ a zdráv.
„Bože, sám Tys to tak zařídil, aby to dítě sem v nejvyšší čas
přišlo,“ vroucně řekl zeman.
„Snad ti hrozí nebezpečí,“ lekla se děvuška.
„Mně ne, ale knížeti Bořivoji a knězi Kaichu, který tě a nás
všechny křtil na velebném Vyšehradě, “ pravil otee. „Bývalý náš
žoldnéř Hůlek, který zradil nás a hrad pobanům otevřel, vydal se
dnes po polednách na Vyšehrad, aby knížete Bořivoje a kněze
Kaicha se světa sprovodil,“ sděloval zeman rozechvěn. „O co jsem
se zde dnes odpoledne natrápil, věděv, že zkáza a zhouba blíží se
k Vyšehradu a nemoba jim tam pomoci. Výyslechljsem dnes před
polednem rozmluvu Ludivíta, Hůlka a několika pohanských zemanů
právě zde před tímto oknem hovořících. Ludivít stane se českým
knížetem, rozmetá všechny Kostely a kříže, a Hůlek za odměnu
provedeného ukrutného činu bude panovati zdejší krajině. Ditě mé,
Jiřinko, jsi slabá na to, ale Bůh ti pomůže. Spěš do dálného sídla
knížecího, na posvátný Vyšehrad, a varuj knížete a Kaicha. Alik
ať tě doprovází. Věrné to zvíře nedá ti zahynouti. Spěš oklikou
ku Žlabům, kde ti půjčí koně. Pospěš, dítě, opatrně, ať tě nepřátelé
nespatří, na cestě se Hůlkovi vyhýbej. Mé požehnání tě provází.“
„Již kvapím, tatíčku, a důvěřuj v Boha, že mému dilu po
žehná,“ zašeptala Jiřinka, a políbíc otcovu ruku, seskočila se psa
a pošeptajíc mu do ucha: „Ku Žlabům,“ spěcbala za kvapicím
již Alikem.
Zeman sklesl na kolena a modlil se.

IV.
V duši Jiřinčině jakoby se ráj otvíral. Netušené blaho v dušince
její se ukolébalo. Věděla, cítila, že přiblížil se čas, ve kterém má,
ač je ještě dítětem, vykonati čir, který zachrání knížete Bořivoje,
důstojného kněze Kaicha, a prospěje křesťanství a celé české zemi,
uchráníc ji domácích bojův a svárů. Těšilo ji to, že právě jí svěřen
tak vznešený úkol a prosila při tom Pána Boha, by ji posiloval
v dnešním dile.

A jakoby Bůh všechny překážky s cesty jí uhladiti zamýšlel,
přestalo se chumeliti, vyšel měsíc a jasným svým svitem osvětloval
krajinu. Byli již daleko od stráží pohanskýchablížili se ku Žlabům.
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Opatrný pes dobře a bezpečně Jiřinku vedl a stanul s ní u vrat
dvorce patřícího panu Ostrohovi. NSpatřilasprávce dvoru. Ten již
kvapil k nim udiven touto neobyčejnou návštěvou.
„Brzy mi dej koně, ale dobrého, nejlepšího, a nikomu nic
neříkej, vyjma mým rodičům, kdyby sem přišli “ nařizovala dívčinka.
„Jedu na Vyšehrad!“

„Ale pro Pána Boha,“ odporoval správec, nechtěje na tak
dalekou cestu Jiřinku pustiti.
„Abys, pane, věděl, proč musím okamžitě tam odejeti, tedy
věz,“ a Jiřinka stručně vše správei sdělila.
Zděšený správce okamžitě vyvedl nejlepšího koně a sám ho
dobře osedlav, dívku naň posadil a přál jí šťastnou cestu. Pak za
uzdu koně vyvedl ze vrat, vykročiv ze dvora sám pravou nohou.
To, aby byla šťastná jízda.
Alik vyběhl a běžel před koněm. Tak spěchali, aniž by je
kdo více.zdržoval. Přišli na lepší cestu, pes dal se do rychlého
běhu, a Jiřinka, dobře v jízdě na koni vycvičena, pustila komoni
otěže. Ten natáhl krk a letěl za Alikem jako s větrem o závod.
Tak jeli a Alik běžel celou noc. Již bylo ráno. Alik ani neštěkl
celou cestu a děvuška ani nepromluvila. Kůň, jakoby věděl, oč jde,
ani nezařehtal. Pes, jsa unaven, zmírnil krok. I oř šel zvolna. Tak
asi po dvě hodiny šli volněji, aby si odpočinuli. Pak Alik opět dal
se do kvapu a oř za ním.

K polednimu šílený let jejich se opět zmírnil. Byli již vysíleni,
ale Alik, sotva že přičichl k zemi, opět zrychlil krok. Šel po stopě
Hůlkově, a dobré zvíře vědělo, že ošemetný ten člověk je daleko napřed.
(Ostatek příště.)

Pod vrbou.
M lučině pod vrbami
tam je krásný svět,
tam si můžem po své práci
spolu pohovět.

Zapískáme na píšťalce
píseň veselou,
ani páni muzikanti
takou nesvedou.

Diví se nám každý ptáček,
1 ta stará hus
naslouchá a zaštěbetá:
„Aj, toť pěkný kus!“

A tak hrámebez únavy,
až jde slunce spat;
oč, že zítra pod vrbičkou

opět budem hrát?
Vil. Ambrož.
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Vitej nám!
Smíšený sbor od Ed. Schuberta.

Slova od Vil. Ambrože.
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Buďpoctivý!
jaruška Krafkova byla děvčátkem sice roztomilým, ale
A3 poněkud neopatrným. Vše, co u jiných viděla, chtěla
I také míti, nezpomínajíc, že rodiče její těžce rukama vy
j dělávají každý haiéř a nemohou jí tudíž tolik věnovati
majetní svým dětem.
Jednou přinesl pan učitel do školy pěknou knížku s poučnými
obrázky a poradil bohatším dětem, aby poprosily doma otce, by jim

dovolil takovou knížkusi koupiti. Stála 50 halířů. Lidunka starostova,
která seděla vedle Barušky, přinesla si hned odpoledne 50 h. a do
stala knížku. Po škole šla obě děvčata k starostovům a tam si
prohlížela obrázky. Barušce se knížka velice líbila. I rozhodla se,
že si také o ní panu učiteli řekne.
„A kde vezmeš peníze? Tvůj tatínek jest chudý a nemůže ti
tohk dáti!“ namítala Lidunka.
„A kde tys vzala penize?“ zeptala se Baruška.
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„U mňe jest něco jiného. Můj otec jest rolník a může mně
tedy knížku koupiti. Mimo to mám nějaké peníze v pokladničce usklá
dány. Ale tvůj tatínek málo si vydělá, co pak vydělá, musí dáti
na chléb, na šaty, na byt. Nemůže tedy tobě kupovati věcí, kterých
nutně nepotřebuješ. Chceš-li,já ti na den knížku půjčím, a nekupuj sují.“
Lidunka byla hodné děvčátko. Bývala často u Krafků, vidívala,
jak někdy mívají nouzi, a myslila to se svou spolužačkou upřímně.
Ale Baruška byla poněkud svéhlavou. Co si umínila, provedla.
Ani rodičům ničeho neřekla, a hned druhý den ráno poprosila pana
učitele, by ji také jednu knížku přenechal.
Pan učitel se podivil, ale učinil jí po vůli. Jen se zeptal: „Máš
s sebou peníze?“
„Nemám,“ řekla nesměle Baruška. „Až tatínek: v sobotu do
stane za práci, tak je přinesu.“
Pan učitel byl velice hodný pán, který svým žákům důvěřoval,
a proto Barušce uvěřil. Mimo ni přihlásilo se ještě 5 žáků, a někteří
také bned nezaplatil. Pan učitel si je poznamenal.
Sotva však vyšla Baruška s knížkou ze školy, počalo ji
srdečko prudčeji tlouci. Co tomu řekne tatínek? Ani se mu pochlvbiti
nesmí! Ale jak zaplatí panu učiteli? Nějaký pokušitel jakoby jí
šeptal: „Kéž by na to zapomněl pan učitel! Jest dosti zámožný,
snad by ztrátu oželel!“ Ale snad sám anděl strážný pokušitele
zahnal. „Pan učitel by zapomněl, ale Pán Bůh nikolil“ Baruška
měla útlé svědomí, které ji hned činilo výčitky, tak že by se dala
do pláče. Již ji knížka netěšila, ba ani na ni pohlednouti nemobla.
„Mám knížku vrátiti?“ ptala se sama sebe. Ale hned si vzpomněla,
že ji ve škole již zamazala. Zamazanou knížku dáti panu učiteli
zpět, bylo by ošklivé. Co by s ní dělal? Musil by ji zaplatiti sám.
Ale to by bylo od Barušky příliš nepoctivé Aby se svěřila rodičům ?
Zarmoutila by je, otec pak jistě by nemohl ze své mzdy v sobotu
dáti jí 50 hal. Co tedy činiti? Baruška znovu plakala a prosila
Ducha sv., aby ji poradil. A že litovala svého přenáhlení a chtěla
býti poctivou, Duch sv. dal jí dobré vnuknutí.
Bylo léto a na stráni za dědinou červenaly se jahody. Děti
chodily často na stráň sbírat a přinášely domů plné džbánečky.
Některé z nich vybíraly lepší do hrnéčku a nosily do nedalekého
města na prodej. Byly to zejména děti chudých rodičů, které potom
stržené peníze ukládaly haléř ku haléři až si uskládaly na zimní
obuv. V letě ani obuví nepotřebovaly, poněvadž chodily bosy.
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Když Baruška se slzami v očích ubírala se s knížkou domů
a přemýšlela o svém dluhu, namanula se jí šťastná myšlenka: „Chod
také na jahody! Vyděláš si nějaký haléř a pomaloučku panu učiteli
zaplatíš, co jsi dlužna.“
Baruška utřela slzu a valně potěšena pospíšila domů. Nejdříve
svěřila se matce, co provedla. Matka sice ji pokárala, ale když slyšela,
jaký má její dcera úmysl, ještě ji sama měla k tomu, aby ho co
nejdříve provedla. Byla středa a odpoledne nešlo se do školy. Baruška
tudíž s jinými dětmi šla na jahody. Štěstí ji přálo, brzy měla plný
džbánek a samé pěkně červené jahody, žádné holičky. Když přišla
domů, vypůjčila si od paní domácí dva hrnečky, daia do nich jahody
a nesla je do města. I tam jí štěstí neopustilo. Potkal ji velebný pán
a ptal se, kam pospíchá. Když mu oznámila, kam jde, vedl ji do
své kaplánky a jahody od ní koupil Dostala dva desítihalíře. A
mimo to ještě jí dovolil, aby mu každý druhý den přinesla hrneček
jahod. Býlo po starosti! Za několik dní byla knížka zaplacena, a
ještě si za to léto uskládala Baruška několik desítihalířů, by jí rodiče
mohli koupiti na zimu teplý obuv. Nejvíce ji však těšilo, že ne
podvedla pana učitele, a že byla poctiva. Pan učitel se později o
všem dověděl i s velebným pánem. Oba Barušku pochválili, spolu
však ji poučili, by nebyla podruhé lehkomyslna a vždy poradila se
dříve s rodiči, nežli se k něčemu odhodlá.

K

Bohumír Tomiček.

Milé dítky!
idnes vám strýček píše v dobré náladě. A jakby ne?
| Četní jeho synovci a neteře opět se k němu přihlásili a
milými psaníčky ho potěšují. Proč by si tedy s nimi
ad
nezažertoval? Nastala jim v novém školním roce tuhá
práce a tu zajisté slušno, aby píle jejich kratochvilí byla odměněna.
Ditky nejraději po vykonané práci naslouchají pohádkám, a proto
také strýček chce vám pro obveselení podati pohádku z brusu novou.
Jest sice krátká, ale krátké nebývají delší, musíte tedy přijmouti
za vděk. Nuže čtěte pozorně, aby vám ani slůvko neušlo:
V minulém klobouku ztratil jsem své léto. Po tři dni jsem
nalezl, až jsem ho hledal. Přišel jsem totiž náhodou k oknu a na
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kouknul domkem do světnice. Tu seděly tři židle na třech dubových
pánech. Sňal jsem den s hlavy a pozdravil: „Dobrou čepici! vzácní
pánové, ztratil jsem hlavu s mého klobouku.“ Tu vyskočila jedna
Židle ze svého pána a dala mně ztracenou ruku do klobouku. Pošel
jsem zdvořile a s radostí odděkoval.

Nuže, není-li to rozkošná pohádka? Jen se mně však nesmějte,
pakli jsem některá slova trochu popletl; máte ostrý zrak a bystrý
důvtip, snadno se tedy dovtípíte.e — A teď, milé dítky, po žertu
poslyšte též slovo vážné a upřímné.

V měsíciříjnu koná církev sv. slavnost„Posvěceni

chrámu
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Páně“, a to vždy na třetí neděli tohoto měsíce. Chce touto slavnosti
roznititi v srdcích našich lásku k onomu posvátnému místu, kde
dobrotivý Bůh tak štědře a hojně rozdává milostí svých těm, kdož
ve vroucí modlitbě o ně žádají. [ vám, moji miláčci, Pán Bůh již
mnoho milostí v domě jeho službě zasvěceném udělil. Přijal vás na
křtu sv. za své milé dítky; vyslyšel prosby a modlitby vaše, jež jste
pro své a milých rodičů blaho vysílali; v něm se vám hlásalo sluhou
Páně slovo Boží a jako nebeské símě do srdeček vašich vkládalo;
při nejsvětější oběti mše sv. se božský Spasitel za vás obětoval, při
sv. zpovědi vás, zbloudilé ovečky, opět k sobě přivinul, ve sv. při
jímání vás nebeské hostiny účastnými učinil, nejsvětějším tělem a
předrahou krví svou vás nasytil a napájel a dal vám tím záruku
věčné blahoslávy. Mnohým z vás již 1 Duch sv. udělil sedmero darů
svých ve svátosti sv. biřmování, a též nadále chce trojjediný Bůh
vás oblažovati svou neskonalou dobrotou v posvátném chrámu Páně.
Buďte toho vždy pamětlivy, mějte proto dům Boží vždy v uctivosti
a milerády do něho vstupujte.
Onehdy vyprávěl mně jeden pan učitel takto: Mou školu na
vštěvují dvě dítky, hoch asi osmiletý a děvčátko jedenáctileté. Ti
mají do školy nejdále, zajisté dobré půl hodiny cesty. Z velké části
jdou hustým bořím, kde v zimě z rána a odpoledne při odchodu ze
školy velice se zatmívá. Avšak to našim veselým žáčkům nevadí.
Nedbajíce deště a sněhu, větru a bouře, pilně školu navštěvují a
bývají prvními v lavicích. Však nedosti na tom: neboť každého rána
před vyučováním bývají v kostele, kdežto jiní ospalcové z města,
nemající více než deset nebo dvacet kroků do chrámu Páně, ještě
si v lůžku hoví. Pán Bůh však těmto horlivým dítkám také požehnává.
Červené jejich tváře svědčí o kypícím zdraví; jsou bystrého rozumu
a neůmorné pilnosti, a bývají vždy mezi prvními žáky. Každý je
má v lásce, a mnohý otec, mnohá matka pohlížejíce za nimi, mysli
sobě: O kéž také naše dítky jsou tak hodnými!
Nuže, milé dítky! Chcete i vy následovati příkladu těchto
dvou vzorných dětí, které sobě získaly chválu pánův učitelů, dobrých
rodičův a všech hodných lidí? Chcete i vy pilně navštěvovati školu
a chrám Páně, abyste vždy ve všem dobrém prospívaly a požehnání
Božího při vašem díle nikdy nepostrádaly? Nepochybuji o tom, a
v přesvědčení tom trvaje chci vám vždy zůstati upřímnou láskou
oddaným
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Strýčkem Ambrožem

Strýčkovy ořechy.
1. Koníček.
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(Jos. Multuš v Hovoranech.)

„OM

o

od

vat

mů l

2. Vím, že ubodneš to hravě:
S b máš město na Moravě,

s z to slouží k naší stravě,
řeka, má-li a —to v hlavě.

(4. V.)

"3 Hádanka doplňovací.

Doplňte tečky ve čtverečkách tak, aby povstala
slova, z nichž střední písmena shora dolů dají jméno

nebeské bytosti.
Význam

slov: 1 Divoký národ. 2. Pták. 3. Bytost

nebeská. 4. Hmyz. 5. Město v Korutanech. 6. Ryba.
7. Město v Ubrách. 8. Křestné jméno. 9. Pták. 10. Hmyz
rovnokřídlý. 11. Řeka v Rakousku. 12 Ostří zrak.

(V. Šíp.)
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4. Hádanka sestavovací.
Z písmen těchto utvořte 7 slov tak,
aby písmena v prostřední řadě shora dolů
a z leva na pravo dala jméno známého
města v Haliči.

Význam slov: 1. Souhláska.2. Část
kostela. 3. Pták. 4. ? 5. Město v Čechách.
6. Čidlo. 7. Samohláska.
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Součet dvou čísel či

ml

100, jich rozdíl však 50; která

jsou to čísla?

(A. V.)

Rozluštění ořechů z čísla 1.
1. Početní

hádanka.

—B

Dědovi bylo 72 rokův, otci 48 a vnukovi 16 let.

2. Hádanka

doplňovací. Vůl, stůl, důl, sůl.

3. Hádanka

čtvercová.
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4. Aš, Cheb, Brno, Třebíč, Krumlov,

Kroměříž, Pelhřimov, Budějovice, Německý
Brod.

5. Dvořák, Jaroslav Vrchlický, Myslbek.

Rebusy.

1. Sázava. 2. Kanada.

3. Podbaba. 4. Mezihra. 5. Na zdar!

Obsah.

V jeseni (báseň), str. 33. — Blah. Gunther, opat český r. 1045 (s obr),
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vrbou (báseň s obr.), str. 56. — Vítej nám! (báseň s notami), str. 57. —
Buď poctivý! str 58. Milé dítky! (s obr), str. 60. — Strýčkovy ořechy,
str. 63.
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VEČERNÍ MODLITBA.
V TICHÉM KLIDU SLADCE DŘÍMÁ
RODNÁ VÍSKA, HÁJ I LES,
NA VĚTVIČCE PTÁČEK KLÍMÁ,
v HRDÉLKU MU ZTICHNUL PLES.

NEDBAL-LI JSEM HLASU TVÉHO,
HŘÍCHEM ZRANIL DUŠI SVOU,

ZAŠLO SLUNCE, HVĚZDY VZPLÁLY,
SVÍTÍ NA MNE Z NEBES DÁLI.

S DŮVĚROU SE K TOBĚ VINU,
ODPUSŤ HŘÍCHŮ TĚŽKOU VINU!

DŘíÍv NEŽ HLAVU SKLONÍM V LOŽE,
PŘIJMI DÍTKA SVÉHO DÍK,

RoDIČŮ

SHLÉDNI NA MNE ZKROUŠENÉHO
NESMÍRNOU SVOU DOBROTOU.

MÝCH SRDCE ZLATÁ

ZA KAŽDÝ, Ó MOCNÝ BOŽE,

DLOUHÝ VĚK MI ZACHOVEJ,
BY Z NICH TRÝZEŇ BYLA SŇATA,

ŽITÍ MÉHO OKAMŽIK!

VŠEMOHOUCÍ PANE, DEJ!

DEJŽ, AŤ V KAŽDÉ ŽITÍ DOBĚ
VYHÝBÁM SE HŘÍCHŮ ZLOBĚ!

ŽEHNEJ HOJNĚ JEJICH PÍLI,
OCHRAŇUJ JE

V KAŽDÉ CHVÍLI!

ANDĚLÍČCI S NEBES VÝŠÍ,
ROZEPNĚTE KŘÍDLA SVÁ,
CHRAŇTE KLIDEM NAŠI CHÝŠI,
A VŠE, CO V NÍ PŘEBÝVÁ;
AŤ DNES S PÁNEM BOHEM SPÍME,
s BOHEM ZAS' SE PROBUDÍME!

ke
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Pět smyslů člověka.
Píše Anuše Mittenhuberova.
(Ostatek.)

II.
ruhý den nalézáme babičku Kučerovu s malou
drobotinou kolem opět pod lipou. „Dnes vám
povím, moji zlatouškové, o jedné hluché holčičce.
Poslyšte! Hanička byla dcerkou bohatého statkáře
a nejstarší ze čtyř dětí. Dívenka tato byla chloubou
svých rodičů, jsouc vtipná, rozumná, milá i pilná.
Již v pátém roce svém počala školu navštěvovati
a prošla prvý rok s nejlepším prospěchem. Však
bylo jí osudem určeno nevrátiti se více v milou
školu. Onemocněla v prázdninách dětskou ne
mocí — šarlachem tak silným, že z toho ohluchla.
Matička ji vezla do Prahy k vyhlášeným lékařům;
ale marně. Ubohé Haničce praskly následkem silného zánětu oba
ušní bubínky, a tu již nebylo pomoci žádné. Hezounké, šestileté
děvčátko bylo odsouzeno pro celý život k věčnému, ničím neru
šenému tichu — k úplné bluchotě.
Můžete si pomyslit, jak velký to byl zármutek pro dobré
rodiče, když vtipný miláček jejich nemobl ani rozuměti, co k němu
rodiče nebo sestřičky a bratr mluví.
Jak bylo nyní dobré pro Haničku, že se alespoň něčemu ve
škole naučila. Pečliví rodiče platili jí učitele domácí, kteří ji nejprve
učili tomu, by dle pohybu rtů poznala co kdo mluví, a pak teprve
další vzdělání vštípiti jí se snažili. Bylo to ovšem ne,.nírné namahání
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pro útlou dívčinu, leč bystrost její vše v brzku pochopila. Ne
rozuměla-li hned něčemu jsouc oslovená, tak prosila o sdělení
písemné, nebo nosila vždy papír a tužku s sebou.
Tou dobou, co Hanička přes vší svou ubohost rodičům samou
radost způsobila, stihlo rodinu velké neštěstí. Přišla o všechno jmění,
a aby míra zármutku naplněna byla, zemřel náhle otec rodiny.
Haničce bylo asi 12 let.
Ač byla ještě velmi mlada, přece co síly jí stačily pomáhala
matce v domácnosti a prstíky její v prázdné chvíli hotovily pilně
jemné ruční práce, kteréž potom prodávala.
Tím přispěla velmi chudé nyní matičce tak, že tato mohla se
odhodlati k tomu, dáti mladší děti na studie.
Za tím účelem stěhovala se celá rodina do velkého města, aby
snáze dětem vzdělání poskytnuto býti mohlo.
Hanička nelenila ani chvíle, skláněla stále hezounkou hlavinku
svou nad prací, a Bůh milý ví, jaké asi myšlenky létaly hlavou
jeji, obtíženou spoustou tmavých kadeří, neboť často, pozvedla-li od
práce oči, měla tyto plné slzí. Snad bylo útlému srdci jejímu líto,
že ani ten nejmenší šustot nedolehne k sluchu jejímu, že trilek
ptáčka ani hlas milé své matičky slyšeti nemůže.
Jak často jsouc o samotě plakávala nad krutým, nezměnitelným
osudem svým, však ve společnosti matčině, svých sester a bratra
objevila se vždy pevnou a silnou. Zajisté mnohé přemáhání stál jí
uměle zachovaný klid, uzřela-li na tváři lidí zlých úštěpky a zlo
myslnost na místě politování a soucitu. Však ani jeden stesk ne
přešel přese rty její.
Trpěla klidně a pilně s matkou strádala pro svoje sourozence,
až tito se konečně octli u kýženého cíle. S jakou radostí hleděla
na svoje dílo zpět do minulosti.
Mnohý tajný bol rozryl srdce ubohé, šlechetné dívky, leč ona
vše skryla sama při sobě, šíříc kolem sebe jen samou radost a mír.
V pozdějších letech nikdo by nebyl poznal na jemné tváři její, jak
mnoho sebezapírání stál jí život. Jen jakýsi nesmírně smutný výraz
milých očí nasvědčoval, jak v duchu trpěla svým osudem, kterýž
ještě tak mnohý činil těžším svým nelidským výsměchem.
A proto, miláčkové, seznáte-li někdy vadu u člověka, nesmějte
se mu nikdy, poukazuje to na velmi špatné, nedobré srdce, když
si někdo z. neštěstí svého bližního smích tropí; mějte spíše na
paměti zmírnitůten neb onen bol. Vždyť každý takový nešťastník
5%
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jest sám dosti ubohým a nozasluhuje, aby za své nezaviněné utrpení
ještě jinak trápen byl.
Budete-li vždy takto jednati, zachováte srdce svoje čistá a
Pán Bůh vevás zalíbení míti bude. On sám praví: „Cožkolidobrého
učiníte jednomu z nejmenších tvorů, mně jste učinili“ — a jen ten
u Boha milosrdenství dochází, kdo sám milosrdným jest. Skutky
naše jsou odleskem duše naší, pročež jest povinností každého, by
tříbil tuto duši šlechetností a dobrotou.“
Babička umlkla.

„Chudáček Hanička,“ ozval se soucitně Franěk. „Hled, Jóžo,
ona neslyšela, ani když ji maminka volala, a ustavičné ticho bylo
kolem ní. A byla tak hodná,“ dodal.
Ještě chvíli vyprávěly si děti o Haničce, načež se osmělily
prositi babičku ještě o jednu povídku. Tato chvíli přemýšlela, a pak
počala opět vyprávěti:

„Můj bratr Veník — už je na pravdě Boží — dej mu tam
Pán Bůh radost věčnou, měl velmi rád kočky. Naše malá, čiperná
kočička všude jako pejsek za ním běhala a na slovo ho poslouchala,
1 před školu šla za Veníkem a odtud se vrátila samotna domů.
V zimě, když jsme draly peří, přišla jednou pomáhbati po
druhyně Bártová. Její muž přišel s ní, a tu se všelicos vyprávělo.
Bárta měl přes nos a tvář podivný rudý pruh, a matka se ho tázala,
kde k němu přišel, a tu nám vyprávěl, že, když sloužil ještě za

pasáka, jak bylo jeden rok velmi mnoho myší a krys.
nalíčil do stodoly, kde spával, a pokaždé se chytily.

Každý den

Jednou probudilo ho ze sna silné šlehnutí přes obličej. V nej
bližším okamžiku rozmáchl se rukou a nahmatal hebký kožich
velké krysy. Ve hněvu uhodil s ní tak prudce, že ji druhý den
našel mrtvou. Šlehnutí ocáskem mu způsobené zůstalo navždy zjevné,
ani ranhojič a jeho masti mu ničeho nepomohly.

Náš Veník poslouchal s celou duší, a když se ukládal ku
spánku, vzal si jak obyčejně k sobě milou svou kočičku, by u něho
na přikrývce měkce odpočívala.

V noci probudil nás výkřik. Matka vstala, rozsvítila a dívala
se, co že se to Veníkovi přihodilo. On byl však až přes hlavu
přikryt, až když matka na něho zavolala, odhrnul peřinu a zděšeně
se rozhlížel.

69

I vyprávěl na otázku matčinu, co se mu to zdálo, že prý ho
něco šlehlo přes obličej a že nahmátl srst. „To byla jistě krysa“,
dokončil plačtivě.
„Kde by se tu vzala taková neřest,“ chlácholila ho matka.
„Zlíbilo se tvé kočce trochu se projít, a tu jistě zavadila ocáskem
o tvůj obličej. Přišla ti pod ruku a tu jsi ucítil ve hmatu její
kožíšek. Nyní mne aspoň poslechneš a kočku si více k sobě bráti
nebudeš. Není s tím co žertovati.“

A Veník poslechl. Dobře si pamatoval ten smích, který se
muza jeho mýlku a bázlivost odměnou dostal.
Nu a nyní mi povězte, milé dítky, o čem jsem vám vlastně
včera a dnes v povídkách svých vyprávěla. Pověz nám to, Jakoubku,
ty jsi nejstarší ,“ obrátila se babička asi k dvanáctiletému chlapci.
Hoch se chvíli rozmýšlel, pak pravil: „Nejprve jste nám,
babičko, vyprávěla o zraku, jak si ho máme vážiti, pak o mlsném
a všetečném Vavřinovi, kterého vůně medu svedla.“
„To je o čichu a chuti, “ pomohla babička Jakubovi.
„Dnes jsme slyšeli o té hodné Haničce a o sluchu, a to
poslední

„4 dále hošik nevěděl.

„Bylo o hmatu, miláčkové, ,“ dokončila stařena. „Naznačila
jsem vám ve svém vyprávění pět smyslů člověka, zrak, čich, chuť,
sluch a hmat. Jest to velký úděl od Boha a proto každý šťasten,
kdo žádného ze smyslů těch nepostrádá. Máme je vždy používati
jen k dobrému a ne k svévolnosti a daremnostem. Jen tehdy se
zalíbíme Bohu, když velké dary jeho nejen k svým požitkům, ale
také platně použijeme, s duchem svým spojíme, chtíce je využívati
nejen k blahu vlastnímu, ale povšechnému, ke cti a chvále Boží a
ku prospěchu národa i drahé vlasti.“
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2. Vítá ji tam nad oblohu z pozemského údolí,
do nebeské vlasti k Bohu, tam kde trýzeň nebolí.

3. Tam; kde Boží krása září nebes síní prostrannou,
tam, kde po zjasněné tváři žalné slzy nekanou.

4. Hvězdo milá na obloze, buď mi. věrnou vůdkyní,
ukaž cestu matné noze do nebeských svatyní.
Vil. Ambrož.
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Sněhové vločky.
Napsal a nakreslilJarolím

6

St. Pavlík.

aždé roční počasí má cosi zajímavého a krásného pro

sebe. Odpovězte si sami, napište si to třeba jako dobro
volnou úlohu: Čím je krásné a zajímavé jaro, čím léto,
:
čím podzim a čím zima? Všecko je krásné a dobré, co
co
Pán Bůh učinil. „A viděl Bůh vše, což byl učinil, a bylo
velmi dobré ,“ čteme v Pismě svatém.
I ta nevlídná zima je darem Božím, je dobrá i potřebná.
V zimě si příroda odpočine. Čím je pro vás noc a spánek noční,
tím je pro přírodu zima. Sněhová pokrývka je obilí a květinkám
teplou peřinou. I ta zima nepostrádá zajímavosti. Bylo by vám jistě
smutno, kdyby zimy nebylo. Celý rok se těšíte na zimní zábavy,
na váncční stromek, na jesličky atd. Vyjděte. si v zimě do lesa,
jak je tam krásně! Člověk je v rozpacích, otáže-li se ho někdo:
Kdy je les krásnější, v létě nebo v zimě? Ba, jenom před stavení
vyjděte, a už se máte čemu podivovati. Čemu pak? Už tomu sněhu.
Právě o sněhu chtěl jsem pro vás tentokráte něco napsati.
Už ten sníh je darem Božím. Ovšem, kdo své mysli k Pánu Bohu
nikdy nepovznese, kdo jen světských radovánek hledá a po vyšším
netouží, ten si sněhu ani nevšímne. Co pak sníh? A přec každá
vločka sněhová hlásá slávu Boží. „Dobrořečte ledy a sněhy Pánu,“
zpívali mládenci v peci ohnivé. „Chvalte Hospodina sníh i led,“ pěl
král David. Každá hvězdička sněhová chválí Pána Boha.

72

Podívejte se na sněhové vločky, jež jsem pro vás nakreslil.
Ani byste neřekli, že ve skutečnosti tak vypadají. A přece jsou

podle přírody kreslené, tak jak jsem pouhým okem bez zvětšo
vacího skla pozoroval. Jaká rozmanitost! Není jedna jako druhá.
Každá nám podává jiný obrázek. Ovšem že venku milliony a
milliony mají tutéž podobu. Avšak přece objevíme již krátkým
pozorováním různé druhy. *Hle, zajímavá pro vás zábava, sněžné

vločky bedlivě pozorovati. Nejlépe za tichého, chladného povětří,
když padá „selský“ sníh, to jest sníh hodně velký. Nechte spadnouti
hvězdičku na tmavý šat a dobře se na ni podívejte, ale nedýchejte,
aby neroztála. Pokuste se ji potom nakresliti. Jak vidíte, má

každá podobu šestihranné

hvězdy. Aby pěkně vypadala,

nakreslete si napřed vzorek, podle něhož hlavní čáry ku všem
hvězdám zhotovite.

©
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Vzorek ten zhotovte si takto. Nakreslete kruh;
poloměr naneste na obvod šestkrát, a tam, kde se
kružítko obvodu dotkne, vypíchnete špendlíkem do
papíru dírky, jak vyobrazení ukazuje. Nemáte-li
kružítka, rozdělte obvod od oka na 6 dilů.
Chcete-li hvězdičku nakresliti, položte vzorek
na papír a v dírkách, jež jste špendlíkem udělali, doteknete se
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papíru tužkou. Když vzorek odděláte, máte na papíře 6 bodů, jež
křížem spojíte, a tím základní čáry pro kresbu. Snad se vám podaří
i jiné druhy hvězdiček objeviti.
Ale jak to, že na přiloženém obrázku některé vločky mají
místo 6 ramen jenom 3 ramena? Ba jedna má Ď, a jedna 4. To
je tím, že některá ramena jsou buď zkomolená nebo úplně chybí.
Kdyby však se doplnila, hvězdička má v každém případě šestihran
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za základ. Právě ty nepravidelné a zkomolené(ovšemjen zdánlivě
nepravidelné) jsou nejzajímavější. Někdy se stane, že sníh přimrzne,
zledovatí. Místo hvězdiček vidíte potom obyčejně trojubelníky, jeden
na druhém, že radost na ně pohleděti, jak jsou krásné. Proč troj
uhelníky? Poněvadž z trojuhelníku dá se zhotoviti šestihran. I zde
vidíme snahu vody v šestihranu se krystalisovati.
Proč padají šestihranné hvězdičky, proč ne křížové, proč ne
pěti-, sedmihranné? Moozí řeknoú: Toť je zákon přírodní. Ovšem.
Ale kdo dal ten zákon vodě, aby se proměnila v šestihranné bvězdy ?
Kdo jiný leč Pán Bůh, nejvyšší zákonodárce a pán přírody? Od
sebe příroda toho zákonu nemá. Tak i každá vločka blásá jsoucnost
a moc Boží. Kdo vysvětlí, jak se voda proměňuje v sníh a led?
Ani učenci ne. Každá hvězdička sněhová je divem Božím.
Co je v přírodě divných věcí! Elektrika, magnetismus, duhové
barvy, vzrůst rostlin, a nikdo jich nemůže popříti, poněvadž skutečně
jsou. I ten učenec musí v ně. věřit. Proč pak mnohý nevěří na
divy, jež svatá víra obsahuje? On řekne: Já nevěřím, poněvadž
můj rozum toho nechápe. Co je v přírodě věcí, jichž ani největší
učenec nedovede pochopiti a vysvětliti, a wěřiti v ně musí přece.
Bělostný sníh připomíná vám, milé děti, šat nevinnosti. Za
chováte-li tento šat bez poskvrny, obleče vás Pán Bůh na onom
světě v bělostkvoucí šat nebeské slávy. Ten se bude třpytiti, jak by
byl ze samých hvězdiček. Spravedliví, praví Písmo svaté, budou
se stkvíti jako hvězdy po ustavičné věky. „Kdo jsou ti“ táže se
sv. Jan, „kteříž oblečeni jsou v roucho bílé, a odkud přišli? To
jsou ti, kteříž přišli z velikého soužení a umyli roucha svá (totiž
ve svátosti křtu a pokání) a zbílili je v krvi Beránkové!“ Zůstaňte
tedy nevinnými!
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Na dušičky.
P ojď tam na to svaté pole,
jež Pán světa osívá,
kdežto slza hřádky v bole
rosou hojnou zalívá!
Mnohé srdce v tichém dole
tobě milé spočívá.

Zda i na mém kvítek hrobě
zkvete v milém pohodlí ?
Zda se na mne v oné době
duše zbožná pomodlí?
Či hrob bude o sirobě
na němž nikdo neprodlí?

Dnes tam svítí světla mnohá,
jak je láska rozžehla,
pout tam koná každá noha,
by hrob s kvítím ostřehla,
za tu duši prosí Boha
jejíž pleť tam ulehla.

Ach, snad se mi od člověka
nedá lásky výjevu,
snad jen různo od daleka
stanou ptáci v prozpěvu,
a jen rosa milovděká
padne na mne v úlevu!

Jaká jest to slavnost libá,
jaká lásky obnova!
Duše tamto ukolíbá
ve snění se růžová,
útroba se celá hýbá;
jest to rajská osnova.

Pomni, duše, pomni na to,
než loď tvá se stroskotá;
sama si hrob strojít za to
buď tvá stálá ochota.
Tam se modlit buď ti svato
dokud stává života.

Modlitby tu k nebi vanou
jak dým vonný kadidla,
láskou tady vřelou planou
srdce jindy ustydlá,
přetíkajít nebes mannou
všech těch srdcí obydla.

Snad Pán nebes na tě shlédne,
vyslyše tě po předu,
ve své lásce z bolu zvedne
duši smutnou k posledu,
a ji když ta schránka zbledne
přijme ve svou besedu.
Fr. Sušil.

Na Ostrohu.
Napsal Bohumil

Bouška.

(Ostatek.)

louhou jízdou byla 1 Jiřinka unavena. Náhle zahlédla
před sebou v malé již dáli blýštiti se věže nádherného
| Vyšehradu. Zajásala radostně a pobídla oře. Za ne
s=<4A dlouho vjeli do bran Vyšehradu. Stráže chtěla Jiřinku

zadržet, tato však vzkřiknouc:
„Knížeti a Kaichovi hrozí nebezpečí !“ veběhla, skočíc s koně,
do paláce.
Chtěli Alika zadržeti, bojíce se obrovské to zvíře dovnitř pustiti.
Pes však porazil asi čtyři zbrojnoše a vyběhl za Jiřinkou na schody.
Udýchaná stanula dívka na chodbě před velikými dveřmi. Pes
počal jeviti nespokojenost, vrčel a šlebal prudce ohonem.

„Odkud jdeš, děvuško?“ ptal se jakýs lech, který ji u dveří
zadržel.
„Z Ostrohu!“ odpověděla kvapně.
„Aj, před chvíli přijel odtamtud jakýs zbrojnoš se vzkazem
prý pana Ostroha, seděním na Ostrohu,“ pravil udiveně lech.
Jiřinka chtěla odpovědít, když v tom zaslechla ze vnitř známý
hlas.
„Milosti, jedu od pana Ostroha se vzkazem, že tam pohanství
dosud nevyhynulo, že Ludivit
“
„To je on'“ vzkřikla dívčina.
V témž okamžiku vrhnul se Alik ohromným skokem na dvéře,
které pod jeho fíží povolily a rozlétly se. Pes vletěl do nádherné
knížecí síně a několika skoky přelétnuv tuto, skočil na Hůlka a
zakousnui se mu do šíje.
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Nastal zuřivý zápas. Ustrašený zrádce klesl k zemi, chtěl se
však vzchopiti, ale nemohl, bránil se, vytrbnuv dýku uschovanou
v kabátei, však marně. Alik několikerým kousnutím umičel zrádce
úplně. Hůlek byl mrtev! Nedaleko zápasu stanula dívčinka a
sepnuty ručky zvednouc vzhůru, děkovala Bohu, že přišli v čas.
Kníže Bořivoj seděl strnulý na zlatém svém stolci, u něho stál
po straně důstojný kněz Kaich.
Síně plnila se přispěchavšími sem lechy a zemany, kteří
s hrůzou dívali se na mrtxého člověka držícího v ruce dýku.
Pes tulil se opět k Jiřince úlisně se o ni otíraje.
Nikdo nemohl promluviti slova. Všichni patřili udiveni na
krásnou děvušku v té chvíli se modlící. Tušil každý z přítomných,
že se tu odehrálo něco velikého, tajemného, čemu nikdo však
nemohl rozuměti. Konečně Jiřinka dokončivši modlitbu, vrhla se
k nohám knížete.
„Hle, Milosti, toť zrádce a vrah, mající úmysl tebe a důstojného
kněze Kaicha zabíti, a zde tvůj ochránce, “ a s těmi slovy položila
ruku na hlavu věrného psa. Pak vypověděla vše, co se u nich stalo,
kde je otec uvězněn, jak jej našla, a prosila, aby mu pomohla.
Zděšení zmocnilo se všech, když slyšeli o nástrahách milovanému
knížeti a knězi Kaichovi přichystaných, a radovali se pak všichni,
když zděšení pominulo, ze šťastného zachránění milovaných osob.
Bořivoj i Kaich objímali milounkou děvušku, a každý z pří
tomných tlačil se blíž, aby jí aspoň pohladiti mohl něžné vlásky.
Mrtvola zrádcova pak odstraněna. I Alik těšil se všeobecné
pozornosti všech.
Kníže nařídil na druhý den veliké válečné tažení do Šumavy
na pokoření pohanův a vysvobození pana Ostroha.
Druhého dne z rána vytrhla z Vyšehradu veliká síla vojska
a blížila se ku hranicím, kamž za neunavného rychlého pochodu
přední jeho část k půlnoci dorazila. Obklopivše brádek Ostroh,
schytali okolo rozložené po lesích pohany. Pak přitrhli ku bráně
hradu. Tam už pozorovali, že se blíží jakés řádné vojsko a poznali
knížete Bořivoje, Kaicha a vedle nich na koni Jiřinku. Za ní
klusal Alik.
Teď teprve paní bradu, která celý ten čas v úzkosti o dcerušku
zohla spáti, pochopila vše.
Radost všech nelze pérem vypsati. Pak táhlo vojsko ihned,
vedeno jsouce Jiřinkou a Alikem, vysvoboditi zemana. U tohoto dlel
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právě Ludivít, namábaje se přemluviti jej k navrácení se ku po
hanské víře. Zeman odporoval a raději k jeho řečem ani neodpovídal.
„Slyš, zemane, já budu knížetem, neboť v tuto chvíli není
Bořivoje, ani Kaicha již na živu, já budu vládnouti zemi této, já
opět uvedu zpět Svantovíta, Peruna do srdcí lidu českého. Podrob se
též a zachovám tě na živu a ponechám
ti tvé statky, slyšíš, zemane ?“
Ale tento neodpovídal. Díval se vyjeven sporým okénkem ven
a viděl blížiti se řady zbrojnošů, v jichž čele poznal Bořivoje a
Kaicha, před nimi pak Jiřinku a,Alika.
„Zemane, slyšíš, musíš se nám podrobiti a starým bohům
věkožízným se klaněti, pak ti vrátím svobodu; odepřeš-li toho,
zemřeš! Bořivoj je mrtev, já jsem v Čechách ode dneška knížetem,
zemane, slyšíš ?“ a Ludivít zatřásl zemanem. „Slyšíš, Bořivoj mrtev !“
„Hled, Ludivíte, kdo je mcenější, tvůj Svantovít s Perunem,
nebo náš Bůh křesťanský“ pravil klidně zeman, ukazuje ven oknem
na blížící se průvod.
Ludivít udiven a zvědav přikročil blíže k oknu. Zděšen však
vyvalil oči, když uzřel knížete a kněze ve zdraví sem se blížit.
V témž okamžiku vstoupili jmenovaní do vězení. Ludivít zřel,
že je ztracen, nemohl nikudy prchnouti.
„Diky tobě, ochránče našich životů!“ zvolal kníže, uchopiv
zemana za ruku a strhnuv jej na svá prsa, líbal jej.
„Jak, ochráncem, zeman ?“ divil se Ludivít zapomenuvse, nahlas.
„Ano, a zjednaný tebou vrah leží zabrabán za zděmi Vyšehrad
skými,“ pravil Kaich. „Hle, jaká je ta tvá víra, když dovoluje,
abys vraha na svého knížete najal? Kristus nás učí: Milujte ne
přátely své a dobře čiňte těm, kteří vám ubližují.“
„Ano, a proto jdi! Jsi svoboden! My ti odpouštíme!“ řekl
vážně Bořivoj.
„Jak, nebudu usmrcen ?!“ vzkřikl pohanský kněz, nedůvěřivě
se dívaje z jednoho na druhého.
„Odejdi do lesův a zkoumej, která víra je pravá, a Bůh dá,
že dojdeš sám co nejdříve ku pravému poznání; nepřekážej však
krajanům tvým vyznávati Krista,“ pravil Kaich.
Pohan nemohl ničemu
z toho rozuměti. Divil se, proč jej netrestají.
„Ale Hůlka jste přece usmrtili?“ řekl pojednou.
Zavrtěli hlavou.
„Nikoliv l“ zvolala Jiřinka, „tento věrný můj pes Alik dovedl
mne z Ostrohu sem, kdež mi otec tvůj nešlechetný úmysl, Ludivíte,
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sdělil, vyslechnuv dříve naši úradu, tento pes dále dovedl mne do
Žlabů, kdež mi dali koně, tento Alik mne pak dovedl do slavného
Vyšehradu a sám vniknuv do knížecí komnaty roztrhal tam zrádce,
nežli tomu kdo mohl zabrániti. Hleď, kdo to tak vše zařídil? Bůh!“
Ludivít sklonil hlavu.
Odvrátili se od něj nevšímajíce si ho více. Stařec vyšel ze
světnice nikým nezastaven a odešel, vyprosiv si jeden z přivežených
sem křížů, do lesů. Přišed na obětní místo, zvracel tam sošky
Peruna, Svantovíta a jiných bohův a bůžkův, a zasadil na místě
tom do země přinesený kříž.
Na Ostrohu bylo veselo, Všichni radovali se, že to tak šťastně
Všemohoucí uspořádal. Hejtman Bradlec se jenom zlobil, že toho
starého pohana Ludivíta pustili.
Ten byl toho všeho zla původce a oni ho pustí bez trestu,“
zlobil se hejtman.
„Nevíš, pane, k čemu je to dobré, “ pravil Božetěch, který
právě ubíral se přes nádvoří se svým lidem do Věkorad.
Druhého dne z rána zabouřil kdos na uzavřenou bránu Ostrohu.

Otevřeli a spatřili Ludivíta. Prosil, by jej dovedli ku Kaichovi.
Když šel přes nádvoří, zaslechl spokojené mručení. Ohlédl se a viděl
psa Alika, který klidně díval se naň a jakoby hlavou jemu na
pozdrav spokojeně kýval.
„Tys měl více rozumu než já a jsi jen zvíře,“ zvolal Ludivit
a pohladil psa, který jevil spokojenost.
Ludivít kráčel dále. Potkal paní hradu.
„Milostivá zemanko, odpusť mi, že jsem tě chtěl zbaviti manžela
tvého. Bylť jsem zaslepeným pohanem, ale chci prositi Kaicha, aby
mne s Kristem seznámil,“ prosil Ludivít.
Paní radostně jej uchopila za ruku a veďia dále, nedopustíc,
aby mluvil o odpuštění, což ho nesmírně těšilo. Poznával, že jsou
křesťané jinší lidé než pohané. Již zůstal na hradě. A krásných
zažili teď na Ostrohu večerů. Z krbu příjemné se rozlévalo teplo
po komnatě, kdež kníže Bořivoj seděl po boku zemanovi a jeho
paní, na levo pak Jiřinka ležela na zemi hlavu majíc položenu na
věrném Alikovi, vedle seděl Ludivít spokojeně a blaženě dívaje se
na výmluvného Kaicha u krbu stojícího a vypravujícího o Kristu.
Za měsíc přítomni byli všichni slavnému pokřestění Ludivita
Bradlec se divil, že takto Ize také nepřítele přemoci.

—CKO

PEP OP R
Potrestaný vychloubač.
Napsal A. B. Šťastný.

—lojtěch měl jednu nepěknou vlastnost. Kdykoli někdo
3 povídal o jiném, že něco zvláštního provedl, Vojtěch
3 hned se chlubil, že by toho také dokázal. Chlubný hoch
zs troufal si budovati domy, stavěti železnice, podnikati
nebezpečné výpravy do neznámých končin; vůbec nic nezdálo se
mu nesnadným.
Soudruzi ovšem mu
často odporovali, tvrdíce, že něčeho takového
schopen není.
„Však bych vám to dokázal!“ chvástal se hoch. „Jen kdybych
byl stavitelem, inženýrem'“ atd.
Ovšem, kdyby!
Někdy snažil se také něco napodobiti. Obyčejně však se mu
to nepodařilo, a on výsměchu — kterého dostalo se mu od soudruhů
— skutečně za svou domýšlivost zasluhoval.
Kdysi sešel se s dvěma spolužáky. Jeden začal mu vyprávěti,
že včera v jejich hostinci odbývalo se představení jakéhosi kouzel
níka, jenž prováděl kousky přímo úžasné. Výypůjčil si kapesní
hodinky, roztloukl je ve hmoždíři a prášek nabil do pistole. Když
pakvystřelil, hodinky visely na stěně úplně neporušené. Polykal
hořící smůlu a pak soukal z úst nesmírně dlouhé stužky. Před
stavení zakončil polykáním nožův a meče.
Soudruh vyprávěčův, znaje chlubivost Vojtěchovu, náhle zvolal:
„To vše bys také dovedl, viď, Vojtěchu ?“
Chlubič, jenž pozorně naslouchal, trochu se zarazil. Pak ale
odvětil: „Ovšem. Nejsou v tom žádné čáry, nýbrž jen trochu
zručnosti. Zvláště tomu polykání nožů dobře rozumím. Štrýc můj
vysvětloval to jednou ve společnosti.“ Sáhnul do kapsy a vytáhnuv
ostrý perořízek, rychle jej otevřel. „Podívejte se, že to také umím“

81

Soudruzi bránili mu.
„Nech toho, Vojtěchu, mohl bys sobě ublížiti!“
Hoch se jim však vysmál.
Nahnuv hlavu do zadu, rozevřel široce ústa a rychle vstrčil
do nich nůž až po střenku ©Vtom však již vykřiknul bolestně.
Z úst řinula se mu krev.
Na pokřik hochů přiběbla matka Vojtěchova; shlédnouc zkrvá
ceného syna, hned s ním spěchala k lékaři. Ten seznal, že hoch
značně poranil si jazyk. Vymyl ránu a dal na ni náplast. Vojtěch
zaKusil mnoho bolesti, neboť rána jen zvolna se mu hojila. Dosti
dlouho nemohl jísti, nýbrž bylo mu spokojiti se mlékem a polévkou,
jež lily se mu do krku. Nyní jest opět zdráv. Doufejme, že tato
nehoda úplně jej vyléčí z nehezké vychloubavosti.

Ž
Potrestaná závist.
Česká pověst. Od Jaroslava

nS
A

Horského.

Pán Ježíš se sv. Petrem chodili po světě, přišlitaké

jednou zemdleni, hladovi a utrmáceni do jakési vesničky.
Tam prosili něpoznaní jsouce za nějaké sousto chleba; nikde jim ho
však nedarovali, až konečně jedna chalupnice je přívětivě dovnitř
zvala Pán Ježíš i sv. Petr radostně vstoupili nadějíce se, že zde
hlad jejich ukojení dojde. Skutečně také chalupnice brzy přinesla
bramborovou polévku, na jejímž povrchu mnoho mastných ok plovalo.
„Nemohu vás stkvěle vyčastovati“ omlouvala se chudá cha
lupnice, „nejsem bohatá; avšak to, co vám dám, jest dáno
z upřímného srdce.“
„»Všechno jest dar Boží,“ odpověděl Pán Ježíš.
Když se nasytili, umínil si Pán Ježíš, že dobrou ženu tu od
mění. I povolal ji k sobě, projevil se jí a pravil:
„Za to, že jsi nás, cizince, tak vlídně přijala a pohostila, po
mohu ti z bídy; dám ti tolik dukátů, kolik mastných ok na mé a
„Petrově polévce bylo.“
A skutečně již zřela užaslá žena na stole hromadu dukátů.
Nežli mohla Pánu poděkovati, zmizel tento i se sv. Petrem. Plna
„Anděl Strážný“ 1901/1902
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radosti běžela a vypravovala bohaté, lakotné však sousedce tento
příběb. Tato uslyševši to, hledala Pána, chtic jej rovněž tak vy
častovati a hromadu dukátů dostati. Najdouc je prosila, aby vešli
pod její střechu, že je chce pohostiti. Tito přivolli. Šelka přivedši
je do statku dala jim polévku a do ní velký kus másla, nadějíc se,
že mnoho ok bude. Však k největšímu jejímu podivení se všechna
malá oka spojila v jedno velké, za něž pak dostala toliko dva
dukáty místo cčekávaného množství. Tak byla selka za lakotu a
závist potrestána.

"$
Kdo rychle dává, dvakrát dává.
Napsal Karel J. Zákoucký.

o několik dní bylo nebe polito kalnou šedí rozplýzlých
mračen, jež až do nedlouhé chvíle větrem hnány v ztemnělých
schoulích válela se nízko nad zemí a drobice se v jemňounké
krůpěje nadbytečnou vláhou zkropovaly vyspělá žita, do
zrávající ječmeny a pšenice, a v lidských srdcích budila
úzkost. Tak slibně se ta Boží úrodička ukazovala, a najednou po
čátkem července s temen hor ostře rýsujících se západně od Bodic
přibnal se vichr, zaskučel v hlubinách lesů, zdvibl choule prachu,
a oblohu až dosud jasně modrou povlekl nejprve bělounkými šmouhami,
brzy je však sehnal, skupil a zbarvil úděsnou černí a divoce smýkal
jimi'v před a překlenul jimi -celý ten obzor, jenž se zvedal nad
vším Božím požehnáním, jež toho roku země vydala.
A pod tou podmračnou klenbou budil se pojednou děs a rostl
a úzkostí i strachem zaplavoval každé srdce.
Tu onde protrhla se chvílemi příšerná čerň a trhliRa zasvitla
světleji, ale hned zase mračna novým pohybem se přesunula a opět
v celičký příkrov splynula. A pojednou prosmykl se v úděsných
mračnech lomenou linií blesk a rýhu ozářiv světlem jasněfialovým,
zanikl kdes, ale ve vzduchu to zadunělo, zaburácelo, a hned na to
prudkým lijavcem strhl se déšť a vlažil zemi, jež vláhy právě
nepotřebovala.
A rozpršelo se a pršelo po několik dní,
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Ztrnule hleděli hospodářové k zachmuřenému nebi, a ty naděje,
jež jim v srdcích nejkrásnějšími květy zapučely, hynuly bázní, aby
všecka ta slibná úroda, na niž se tolik těšili, nezhynula nejprve
prudkým přívalem deště nebo krup, později dešti dlouho trvajícími.
Rozpomínali se starší hospodářové na léta minulá a určitě si uvě
domovali, co zla a bídy způsobí deštivé počasí, dostaví-li se v čas
žní. Starostlivost opanovala jejich mysle, zamlklost zavládla po všech
hospodářstvích. Bylo všady, jakoby cos tajemného rozložilo se po
selských usedlostech a ničivou tíhou utlumilo všechnu živost i čilost.
Na statku u Krajciků zavládl také takový život. Jindy býval
tu samý hovor, i žert se vystřídal — ukazovalať se hospodáři velice
pěkná úroda — ale od chvíle, v níž obloha zatonula v ponuré
shlině úděsných mračen a z nich spustil se děšť všecek jakoby roz
divělý, potuchlo veselí, pominula hovořivost.
Krajcik stával u okna svého statku a v drtivém ztrnutí smutně
díval se ven. V duchu viděl všecky ty své lány bujně vlnícího se
obilí, a nyní přižene se taková smršt, takový lijavec, i nebude-li po
všech těch tužbách a nadějích, jimiž se těšíval a jež si spřádal,
když oko jeho těkalo po vlnách vánkem zčeřeného bujného obilí?
A neupokojil se Krajeik ani tehdy, když úděsná mračna pře
sunula se přes střízavy hor a lesů v dálavě se traticích. Obloha
zůstávala jakoby špinavou plénou povlečena, a z té se rozpršelo
sice drobným, ale stálým deštěm, a v srdcích lidských nové obavy
vyrůstaly.
„Jen aby nám to nevzrostlo!“ zatesknil si Krajcik. „Žitečko
bylo již běloučké, svrchovaný čas, aby se domů vzalo.“
„Bůh nám to zachovej!“ zatoužila Krajciková a povzdychla
pod dojmem podlomeného všeho svého dychtění. „Co bychom si
počali? Tolik jsme se natěšili!“ tesknila a vzpomínala.
„Ba nevím, co bychom dělali, ale tuším, že by Jasef do škol
nemohl,“ doložil a usoudil Krajcik, a hlas se mu zlomil náhlým
přívalem lítosti, že ta jeho nejvřelejší tužba nemohla by býti
splněna.
Tolik se těšil záměrem, jejž choval. Měl několik dítek, a již
od jejich mládí pomýšlel na jejich budoucnost. Chtěl se o všecky
dobře postarati, nutil se, šetřil, a až dosud se mu dařilo. Nejstaršího,
Josefa, že se dobře učil, chtěl právě letos dáti na studie, druhým
jednou mínil postoupiti statek. (Ovšem počítal při tom na úrodu,
6"
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a tu letos měl. Teprve nyní hrozila jí zkáza. Všecek trnul a se
zachvíval, když se podíval do těch spoust vod, jež nad vším krajem
byly jako rozestřené.
„Že by nemohl?“ zalekla se Krajciková.
„Nemohl. Kdež bychom vzali potřebných peněz. Vzroste-li nám
obilí, neutržíme za ně ničeho.“
Krajcikové nová úzkost mocným proudem vytryskla v srdci
a vyplnila jí je, že promluviti nemohla.
Krajcik již také nepromluvil. Opět zadíval se oknem ven a
pozoroval déšť. Jak rád, rád by byl, kdyby již přestalo pršeti, ale
ono nepřestávalo ani dne druhého, ani třetího, čtvrtého, pátého, ani
šestého. Teprve sedmého dne ustal déšť. Mračna se zdvihla a zjasnila
jemným zásvitem.
Krajcikovi rozlila se srdcem radost a proudila mu v něm a
pronikala vším jeho tělem. Uspokojeně se usmál a oči pod vlivem
blaživé předtuchy mu zazářily.
„Snad dá Bůh, že se to přece vyčasí,“ řekl a ustrojiv se
vyšel ven.
Zaměřil do polí. Chtěl se přesvědčiti, nedotekla-li se nějaká
pohroma těch žírných lánů, na nichž tak bujné obilí se vlnivalo.
Když se vrátil, nadcházel již podvečer plný nových nadějí
a milého dychtění. Mračna v malátném prosvětlení k západu klo
nícího se slunka se protrhávala, smýkala sebou a v trhlinách
probleskovávala se čistá a svěží modř, že člověku při pohledu na
ni probouzela se v srdci tichá, ale mocně blaživá radost.
„Vyjasní-li se, začnou nám v pondělí žně,“ řekl Krajcik, a
přízvuk jeho hlasu dobře prozradil všecko to milé doufání v Boha,
jímž se mu hruď plnila.
Krajciková tomu pokynutí porozuměla, i připomenula si hned
všecky své povinnosti. Uvědoměla si, že není chleba, a na statku
bez zásoby chleba o žních zůstati nemohou. Hned zavolala Mařku
a snájela s ní vše, aby ještě večer mohli na chléb zadělati a ráno,
v sobotu upéci.

Mařka nebyla u Krajciků služkou. Byla na statek před
čtyřmi lety přijata, ale ochotně a ráda vykonávala všecky práce.
Prokazovala tím vděčnost, již byla Krajcikovým povinna. Byla
sirotek. Matka její byla sestrou hospodyně Krajcikové, ale zemřela,
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když Mařce bylo deset let. Otce ztratila již dříve. Jsa vojákem,
zahynul za okupace Bosny a Hercegoviny. Chudým sirotkem pravda
nebyla, ale osiřelost jest těžká, i když dítě v blahobytu osiří.
Mařka měla po rodičích pěkné hospodářství, ale bylo v Načetíně,
v osadě od Bodic dosti vzdálené. Krajcik jsa poručníkem Mařčiným
nemohl k němu dohlížeti, i pronajal je se svolením vrchnoporučen
ského úřadu a Mařku vzal k nim do Bodic. Zde vyrůstala a všem
pracím při hospodářství potřebným přivykala.
Pravda, měla ještě jednoho strýce, a to v Načetíně otcova
bratra Jandika, ale tcho jí matka umírajíc nevyvolila za poručníka,
nýbrž doufajíc od sestry pro své dítě vše dobré zvolila jejiho muže,
a tak se stalo, že přišla do Bodie.

Strýc Jandík valnou část Mařčiných pozemků si pronajal, a
že svědomitě a pečlivě je jako dobrý hospodář obdělával, dařilo se
mu na nich hojně.

To mrzívalo Krajcika, jenž byl poněkud závistivým, a ne
jednou chtěl mu nájemné zvýšiti poukazuje na úrodu, na dobrá
pole, ale Jandík vždy mu vysvětlil, že hojná žeň jest mu jen
odměnou jeho pilné práce a svědomité péče o dokonalé zdě
lávání polí.
„Míníš-li mi nájemné zvýšiti, učiň tak, a já ti pole pustím a
uvidíš, jak ti pole jiný nájemník využije, “ řekl Krajcikovi Jandík.
„Jsem její strýc, nechci její škodu, ale abych já utrpěl škodu, ne
převezmu pole za přemrštěné nájemné. Co platím, jest výše nájem
ného v našem kraji obvyklá, daří-li se mi obilí, jest následek mé
přičinlivosti, výsledek mé svědomitosti. Nechei pole vyhladověti.
Těžím-li z něho, dám doněho, mrvou nešetřím. Každý hcspodář,
dbá-li tak o pole, bývá hojnou úrodou odměněn. I tu platí: dej, a
bude ti dáno!“

Krajeik porozuměl. Věděl, že Jandík požívá v celém kraji
pověsti hospodáře rozšafného a dobrého, i nezvyšoval mu ničeho.

Mařka na zavolání tetino byla hned u ní a jako na dratkách.
Následujícího dne byl hospodář již úplně vesel. Již před
východem slunce vstal a viděl, že východ tone v mlhách, jež
paprsky vycházejícího slunce rozptýlí a nadejde den jasný a zářivý.
Znal to již i,ustrojil se proto všecek spokojen a vyšel do polí, aby
se potěšil novými radostmi.
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Po svém návratu zastihl již panímámu a Mařku v pilné
práci. Majíce vál na velikém kuchyňském stole válely chléb a
dávaly ho na košatky a stavěly poblíž kamen, aby zkynul, než
pec se prohřeje. Vsazování chleba do pece bylo prací Krajcikovou
a panímáma počítala, než se vrátí, že budou asi hotovy.
Ale Krajelk vrátil se dříve. Vešel do kuchyně s veselou.'
„Tak již válíte, válíte?!“ řekl.
„Ba už! Vždyť budeš míti pomalu již osm hodin,“ odpo
věděla selka.
„No, to není ještě tak pozdě! Do poledne bude snadno
upečen! — A víš-li pak, Mařka, čemu bys divila se, kdybys přišla
do Bechova?“ žertoval.

„Čemu ?“
„Uviděla bys, že tam pekou chléb jen po jedné straně.“
„Jak to? — Vždyť se chléb musí péci po obou stranách!“
„Ale tam ho upekou pouze po jedné!“
„To jest divné, “ nemohla tomu Mařka porozuměti.
„I není, bláhová,“ vmísila se do hovoru Krajciková. „Což
tomu nerozumiš?“

„Nel“
„Ty jsi nebyla dosud v Bechově?“ připravovala ji teta na
vysvětlení.
Krajcik pokuřuje si, jen se usmíval.
„Ne!“
„To je to! — Osada Bechov jest rozložena jen po jedné
straně silnice, a proto, přijdeš-li tam, vidíš, že tam pekou chléb
jen po jedné straně — silnice!“
„A jestli pak ty víš, co jest v Načetíně nového?“ obrátil se
na ženu a zvážněl.

„Co?“ zalekla se Krajciková náhle změněného
hlasu mužova, a všecka jakoby zděšená se po mužovi
obrátila.

(Vyobr. na str. 88.)

„Potlouklo tam !“
„Kde?“ otázala se, jakoby nechtěla rozuměti.
„V Načetíně! Jandík prý má potlučeno všecko.“
„I to je hrozné! Bůh ho potěš v tom zármutku!“ povzdychla

Krajciková.
„To asi naříká!l“ pomyslila si Mařka.
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„To asi! To si můžeš pomysliti! To jsme šťastni, že nás tu
Pán Bůh chránil, “ litoval a sobě liboval Krajcik.
„Ale Jandíkovi to nepřeji! Co on se chudák nadře, aby z těch
polí něco vynutil, a teď snad ani nic nesklidí,“ plná soucitu vzpo
mínala na Jandíka.

„A musí nájemné platiti?“ otázala se Mařka.
„Musí, je tak ujednáno. To by tak bylo, aby neplatil. Když
sklidí více, nepřidá, také říká, že tak ujednáno!“
„Ale toto jest neštěstí!“ připomínala a představovala si Mařka
ty spousty, jež tam bouře způsobila.

„A když hodně sklidí, štěstí!“ lhostejně vzpomínal Krajeik.
„Ale nešťastným lidem sluší pomáhati,“ nezatvrzovala se Mařka.
„Inu ovšem, ovšem, ale každý toho nezaslouží, “ suše pronesl

Krajcik.
„Strýc by toho nezasloužil?“ smutně, jakoby s výčitkou pro
nesla Mařka.
„Nezaslouží! Má ta pole již po léta latino, pováží-li se, co
z nich vytěžil Jednou může něco ztratiti.“

„Nemluv tak, muži!l“ kárala Krajciková chotě. „Něco po
dobného jednou 1 nás může stihnouti, a pak tu cenu sám jsi mu
určil, když jsi v Načetině vyzvěděl, jak se mnoho z polí tam platí.
Ze nešetří mrvou a nelení, ale ruku přiloží, aby pole náležitě
zkypřil, rodí se mu, a je-li nyní v neštěstí, zaslouží pomoci.“

„Pomoz mu tedy, přijde-li tě požádat!“

osopil se Krajcik.

„Vidí-li člověk bližního svého v neštěstí, nemá otáleti, ale
pomoci má hned. Kdo rychle dává, dvakrát dává!“
„Ano, ano, ale dalli
kůlny sesuly ?“

nám on v Loni něco, když se nám

„Měl jsi je opraviti v čas, a byly by se nesesuly. Kde
hospodář malých oprav neprovádí, větších ztrát se dočeká!“ při
pomínala mu Krajciková zanedbané povinnosti.

„Aha! Již jsi v tom! Tak mi kaž, kaž, ale já tě poslouchati
nebudu !“ řekl pohrdlivě Krajcik, a jak byl do kuchyně vešel,
zase odešel.
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Mařka na neštěstí strýcovo nemohla zapomenouti. S tetou
sice nemluvila o něm, ale myslila na ně po. celý den. Litovala
strýce. Bylo jí stále, jakoby slyšela jakýs tajný hlas, jenž ji na
bádal, aby ona strýcovi v neštěstí jeho nějak pomohla. Zasloužil

toho a také potřeboval. Má pět dětí a starost o ně jěst veliká, a
bude tím větší, má-li nyní potlučeno, že nesk'idí ani zrna, jak
řekl strýce.

An večer, když ke spánku uchýlila se do své světničky,
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nemohlase těchmyšlenekzhostiti. Otevřela

okno a postavivši

se u něho podepřela si o ně hlavu a zadívavši seven,
zadumala se.
„A pomohu mu, i kdyby se strýc zdráhal“ rozhodla se po

chvili. „Vím, proč nechce, teta sama nejednou mu pro tu vlastnost
domlouvala. Mrzí ji to. Je ponškud závistivým, ale sám ruky
nepřiloží, aby i jemu tak na polích se dařilo To má teta srdce
soucitnější. Poradím se s ní a učiním, co mi srdce káže. Vždyť
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ve škole učil nás velebný pán, abychom nešťastným vždy a všady
pomáhali ,“ umínila si a ulehla.
O rozhodnutí svém měla krásné sny. Všecka blažena byla,
když procitla a když pak odpoledne následujícího dne po do
poledních úradách s tetou šla do Načetína, aby strýci oznámila, že
mu chce sleviti polovici na jeho nájemném, byla šťastnou.
A v tom štěstí po svém návratu prohlásila strýci Krajcikovi,
co učinila, a strýc, aby neprozradil, že jest tvrdšího srdce než choť
jeho a Mařka, nedomlouval ji, ale když bylo po žních, učinil
potřebné kroky, aby od vrchnoporučenského úřadu nedostalo se
mu výtky, že toho roku jako poručník z Mařčina hospodářství
vykazuje menší příjem.
A když pak viděl, jakou radost měl Jandík z té pomoci.
potěšil se také a Mařku mnohem více si oblíbil,
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Cesta kříže.
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ikdo nebes nepochopí,
kdo se s Kristem trpět zdráhá;
mimo cestu kříže.
nejde
světem k spáse žádná dráha.
A bys měl si volit, — raděj
kříž si vol, než těchu mnohbou,

Kristu a všem svatým budeš
podobnějším drahou strohou.
Zásluha i prospěch duše
ve slavnostech nespočívá:
v těžké trýzni, v tuhé práci
osvědčí se víra živá.
Vlad. Šťastný, (Z Tomáše Kemp.)
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Jemu kráčí po boku
s ulízanou tváří

nad Azorka s Micínkou,
když jdou na procházku.

lichotivá Micínka,
blahem celá září.

Klobouček má na stranu,
hleďte, jak mu svědčí,
vypadá jak ňáký pán,
o tom škoda řeči.

Pestrá pentle úlisně
zespod brady číhá,
nad hlavičkou kulatou
stinítko se mihá.

Sluší mu, jak ulitý,
přepásaný fráček;
a s hůlčičkou pod paždí —
hotový šviháček.

A kdo oba uhlídá,
nespouští z nich zraku:
Jen ať déšť vás nestihne,
škoda pentlí, fraku!
Vil. Ambrož.
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Koruna.
ř)
Jobumil obdržel ku svým jmeninám od svého strýčka
3 korunu.
Brzy na to byl v městečku, kde přebývali
j rodiče jeho, výroční trh.

=< boudami,

Bohumil potuloval se mezi

neboť bylo v nich nakupeno tak mnoho

krásných a zajímavých věcí.
Nejvíce poutal jeho pozornost krám, v němž vyloženy byly
rozdivné bračky : malé pušky, šavle, kuželky, zvláště však šprýmovný
panák, jenž rukama i nohama se rozháněl a cčima koulel, zatáhl-li
kdo provázkem na těle jeho přípevněném. Dlouho se díval na
dřevěného umělce, konečně dodal si odvahy a tázal se kramáře,
kolik asi stojí takový panák.
„Korunu, milý hochul“ odvětil kramář, a již chtěl panáka
sundati s hřebíku, na němž visel.
„Nemám při sobě peněz“ pravil Bohumil, „avšak doma mám
právě korunu, a tu za chvili přinesu.“
Hošik opustiv krám, vracel se domů. Nedaleko příbytku setkal
se s Josefem, synem chudobného souseda. Nebožák byl celý sklíčen
a tváře jeho zaroseny byly hojnými slzami.
„Co jest ti, Josefe, a proč tak pláčeš?“ soucitně tázal se Bohumil.
Z počátku nechtělo se Josefovi do odpovědi; konečně však
nemoha odolati naléhavému dotazování, vypravoval se vzlykotem, že
rozbil džbán s mlékem, pro které jej poslala matička.
„Vždyť nemáš z toho žádné viny, Josefe, a zajisté trestán ne
budeš,“ těšil Bohumil nebohého přítele.
„Trestán snad nebudu,“ přisvědčil Josef, „avšak rodičové moji
jsou chudobní a sotva tolik si vydělají mozolnou prací, aby nás vy
živili. Jakou budou míti starost; nemají peněz na nový džbán, a
kdyby měli, nestačilo by jim zítra na miéko.“
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Mlčky a přemýšleje kráčel Bohumil ještě chvíli po boku
Josefově. Pojednou obrátil se k Josefovi, a jakoby se zaradoval
z dobrého nápadu, otázal se: „Co pak asi stojí takový džbán?“
„Ten starý stál 70 halířů.“
„A kolik mléka bylo v něm?“
„Každý den donáším dva litry mléka.“
„Dva litry stojí 30 halířů. Sedmdesát a třicet halířů — to činí

právě jednu korunu. Jednu

korunu

— hlehle, jak se podivně

shoduje.“
Za tě řeči došli oba hoši až k obydlí rodičů Bohumilových,
„Ty půjdeš se mnou, Josefe !“
Josef odporoval a vymlouval se, že dnes nemá chuti do hraní.
„Avšak ty musíš se mnoul!“
Konečně Josef svolil.
Ve vedlejším pokoji mluvil Bohumil několik okamžiků se svou
matičkou, za chvíli pak se vrátil s radostnou tváří do světnice, v níž
Josef na něj čekal. V rukou držel svou korunu. Rychle přikročiv
k Josefovi, vtiskl mu korunu do ruky se slovy: „Nuže, nyní ti
jest spomoženo.“
Neočekávaný dar Josefa překvapil, že se ani vzpamatovati
nemohl radostným rozruchem. Vřele pak poděkovav, chvátal s korunou
domů. Rodiče Josefovi s pohnutím vyslechli vypravování Josefovo, a
ještě téhož dne ve vroucí modlitbě vzpomínali na šlechetného Bohumila.
Na večer ještě rozmlouval Bohumil se svou matičkou o své
koruně.
„Hle, matičko, když jsem byl uslyšel, že škoda Josefovi způ
sobená obnáší právě korunu, nabyl jsem přesvědčení,že milý Pán
Bůh to tak sám zařídil, aby mně dal pokyn, co bych se svou
korunou měl počíti,“ tak soudil Bohumil.
„Zajisté Pán Bůh ti chtěl podati příležitost k dobrému skutku,“
dotvrzovala matička a dodala: „Ó kéž bychom vždy chtěli dbáti
vnuknutí Božiho! A že jsi ho dnes dbal, mué dítě, za to děkuj
při večerní modlitbě milému Bohu. Velikou milost ti prokázal, že

tě posilnil,abys sobě radost

dobré činil“

odepřel a svému bližnímu
Dle Sch. Vil. Ambrož.
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Milé dítky!
VVpět nadešel den, na nějž duše všech věrných ze
k mřelých s toužebností čekají. Vždyť „na dušičky“
Atisícové zdvihají ruce své k nebesům, k Bohu slitovnému,

2 aby skrácena byla dušičkám doba utrpení, by v brzku
patřiti mohly v tvář Boží. Vím, že i vy se vroucně pomodlite za
všechny dušičky ; než přece zbožné vaší vzpomínce odporučuji zvláště
ty dítky, které Pán Bůh ze středu vašeho k sobě povolal. Vždyť
vy, mladiství čtenářové a čtenářky „Anděla Strážněho“, tvoříte též
velikou rodinu, a míváte účast na radosti a žalu všech členů této
rodiny. Modlete se, abyste se všichni jednou radostně sbledaly v krá
lovství nebeském.. — Kdykoliv vstoupím na hřbitov, připadají mně
na mysl slova Frant. Sušila:
To jest pole Páně,
na tom Božím láně
rozsívají svěcená
v naději se semena.

Přijde jednou čas,
zavzní trouby hlas,
vpustí Pán Bůh svého ducha,
ožije kost každá suchá.

Až ožije v den soudný i naše tělo zpráchnivělé, kéž ožije
k blaženému životu věčnému! —
V loni líbily se vám velice „Koledy“ čili směs vánočních písní,
* a na mnohých místech se zpívaly se zápalem. Slíbil jsem vám
pokračování, a slibu tomu jsem dostál. Posílám vám nové „koledy“,
jež mistrně v hudbu uvedl slavný náš skladatel Fr. Musil. Doufám,
že se v mnohém domě budou o vánocích rozléhati tyto vzácné písně,
a že dovrší ve všech pěvcích i posluchačích vánoční náladu. Nuže;
chutě do zpěvu vánočního!

Zachovejte v lásce dětinné svého
Strýčka Ambrože:
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Strýčkovy ořechy.
1. Hádanka sestavovací. (Vi. A)
1.

2

3

Háran, obora, úroda, koráb, sobol, Kodaň. -—
Tři z těchto slov vložte do řad shora dolů, a tři
do řad z leva na pravo tak, aby do každého
čtverečku přišlo jedno písmeno.

2. Hádanka

čtvercová. (Anna Kučerova.)

Sestavte písmena ve čtverci tak, aby utvořena
byla slova ve směru svislém i vodorovném stejně znějící.

Význam

slov:

1. Dává se žákům. 2. Domácí

zvíře. 3. Čistý vzduch. 4. Dlouhý, silný provaz.

3. Koníček.

|

(J. Štěpdnek.)
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4. Početní hádanka. (V. A.)
Znám několik dvouciferných čísel. Přeměním-li levou cifru s pravou a při
počítám-li nové číslo k dřívějšímu, obdržím 143. Která čísla to jsou?

© MO:
DU.
sTC
5. Z písmen slov: sojka, lis, árie —- utvořte jméno a přijmení slavného
spisovatele českého.
(Vi. A.)

6. Rebus.

(Vi. A.)

©
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Rozluštění ořechů z čísla 2.
1. Koníček.
Pod ochranou božskou kdokoliv sedí,
na nějž okem Bůb přívětivým hledí,
bezpečně ten může odpočívat,
zlého se nic mu nepotřebí bát,
2. Brno, zrno Arno.

(Z 90. žalmu.)

3. Hádanka doplňovací.

Avaři

kanávr
anděl

4.Hádankasestavovací.

včela
Bělák

V
věž

losos

kulich

Nitra
Karel
dlask
vážka

Vělička
A.
Jičín
oko

Dunaj

a

brýle

Anděl Strážný

5. Koníček,

6. Početní

Proč že, slavíku, mlčíš,
jak zavzní kráky krkavců?
Rád vždy slavík umlká,
když krkavec krákorá.
75 — 25 — 100; 75 — 23 = 50.

úkol.

(Václ, Štule.)
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Oprava. Ve sboru »Vítej nám!« v č. 2. na str. 57.-třetí takt v posledním
řádku, má býti:
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a na stránce 58. první takt v posledním řádku, má býti:
A
m/f N A

T

nám!

Obsah.
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Večerní modlitba (báseň), str. 65. — Pět smyslů člověka (oststek), str. 66.
— Hvězda (báseň s notami), str. 70. — Sněhové vločky (s 2 obr.), str. 71.
— Na dušičky (báseň s obr.), str. 75. — Na Ostrohu (ostatek), str. 76.
— Potrestaný vychloubač, str. 80. — Potrestaná závist, str. 81. — Kdo
„rychle dává, dvakrát dává (s 2 obr.), str 82. — Cesta kříže (báseň), str. 90.
— Na procházce (báseň s obr.), str. 91. — Koruna, str. 92. — Milé
dítky! str. 94. — Strýčkovy ořechy, str. 95.
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Číslo 4.

DVOJÍ BRAN.
Ú BYS HŘÍCHŮV ZMÁHAL VNADU

KDo SPÍ NEBDĚ K TUHÉ PŮTCE,
NEPŘEMŮŽE NIKDY ŠKŮDCE;

DÁVÁ PÁN TI DVOJÍ RADU
V PÍSEM SVATÝCH ZÁPISE:

VEZDY BDI A MODLI SE.

NEMŮŽ REK BÝT VÍTĚZEM,
LEČ JEST ZBROJEN ŽELEZEM.

Ó sLYš, SYNU, ŘEČ TU PÁNĚ

BEDLIVOST JEST ŽIVÝ KOŘEN,

A JI CHOVEJ V SRDCE SCHRÁNĚ,

AVŠAK MŮŽ' BÝT SUCHEM ZMOŘEN,

BDÍVEJ A SE MODLÍVEJ,

VLÁHA, JÍŽ JEN MŮŽE KVÉST,

V,BRAŇ SE DVOJÍ ODÍVEJ,

MODLITBA TO ZBOŽNÁ JEST,
FR. SUŠIL.
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Vánoční pohádka.
Hodným dítkám napsala L. GrosSmannová- Brodská.

oj! Což jest dnes v nebíčku veselo! Jeť den před
štědrým večerem a zvláště drobní, maličtí andílkové
se mezi sebou umlouvají, kterého z nich asi Ježíšek
sveze s sebou dolů na zem s nebíčka, až pojede na
zlatých sáňkách, vrchovatě naložených pěknými dárky,
podělovati všecky hodné a poslušné dětičky. ©
Hle, tamo v rajské zahradě, ve stínu velikého
keře květoucích růží stojí zářící zlaté sáňky, na
které snáší drobní andilkové spoustu hraček; jsou
zde pěkné loutky, dřevění Konici, a kdož ví co
všecko ještě pěkného, a to vše promíseno množstvím
červených jablíček, zlatých ořechův i fíků slaďoučkých.
Tamo se právě hmoždí dva andílkové. v bilých,
|
zlatými hvězdičkami posetých košilkách, aby upevnili
v zadu na sáňky nádherný stromek vánoční, okrášlený světélky
tisicerých svíčiček, cukrovinkami i řetězy pestrobarevnými. Ježíšek
vezme ho s sebou a kdekoli se zastaví, všude zanechá se stromečku
malou větévku, kteráž se ihned láskou pečlivých rodičů promění ve
veliký stromek, kolem něhož bude jásati sbor čilých dětí, potěšených
dárky a radujících se z narození Páně. Andělská robátka tak se
s upevněním velikého stromku hmoždí, až sám Ježíšek s úsměvem
pokynul ručinkou a strom ihned pevně a bezpečně stojí. Nyní se
radí sbor andílků, co by bylo lépe, kdyby do sáněk zapřáhli
dva páry bělostných holoubků za růžové stužky, nebo mají-li sáňky
sami dotáhnouti na zemi.

—
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S laskavým úsměvem naslouchá Ježíšek jejich hovoru, ví, že
by se všichni rádi podívali dolů na zemi v jeho průvodu, a proto
líbezným hláskem promlouvá: „Půjdete se mnou všichni, ale holoubky
také zapřáhněte, a vy poletíte kolem mne na svých bělostných
křídělkách. Ale na zemi není oné divotvorné záře nebeské, aby po
ní zlaté sáňky klouzali jako zde v nebi, i jdětež k mému milému
Otci, nebeskému Hospodáři, a poproste ho, by vám každému da
roval oblakovou peřinku. Až se budeme blížiti k zemi, sypejte z ní
nebeské peříčko a řiďte ho směrem dolů svými křidélky. Lidé se
budou domnívati, že sněží, a zatím to bude pouze upravená dráha
pro naše sáňky, aby mohli všude dojeti s dárky, které tam pro
dětičky zanecháme.“
Radovali se andilkové, tleskajíce ručkami, že pojedou s Ježíškem.

„Až vám svatý Petr nařídí, abyste rozžehli své zlaté lampičky,
zavěste je na zlaté řetízky ku hvězdičkám a slétněte se ku nebeské
bráně, odkud za hlaholu rajské hudby sneseme se přes obláčky
k zemi. Jasný měsíček posvítí nám na cestičku a tam, kde jsou
hodné dítky, které se rády modlí, zanecháme nejvíce dárkův,“ opět
povídal Ježíšek.
„Mám ti, rozmilý Pánbíčku, přinésti královský pláštík ?“ tázal
se jeden andílek.
„Ach nikoli, neboť jakmile rozvezu dárky, dovezete mne na
prázdných sáňkách až tam daleko, do Betlema, do náručí chudé
matičky. Ta uloží mě na slámu dojesliček, kdež jako nejchudobnější
z chudobných bude odpočívati král světa, z lásky k lidem a pro
jejich spasení vtělený v nuzné dítko.“
„A nebude ti tam zima, Ježíšku ?“ útrpně se tázali andílkové.
„Láska mé matičky mě ochrání před zimou, a voleček
s oslíčkem budou mne zahřívati svým dechem,“ vece Ježíšek
s lahodným úsměvem.
„A my tě budeme obletovati a zpívati tobě ukolébavku,“
slibovali andílkové.
„I přijdou pastýři betlemští se svými dárky a slavní mudrci
královští od Východu. Ti všichni budou se kořiti Bohu trojjedinému,
vtělené Lásce, Spasiteli všech lidí, “ vyprávěl Ježíšek.
„A ona stkvělá dráha nebeská, po níž sneseme se dolů,
zůstane pláti na nebi, zastaví se přímo nad Betlemem a ukáže
všemu lidstvu ono místo, kde zrodil se jeho Spasitel.“
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„Ach, Jezulátko naše, jak jsi hodné a dobrotivé, že se toho
všeho chceš podjati k vůli lidstvu,“ pravili andilkové.
„Činím tak z vůle svého Otce nebeského, jemuž budiž čest a

sláva až na věky,“ jasným hláskemodpovídal

Ježíšek, dodávaje:

„A nezapomeňte. vzkaz, jaký můj Otee lidem posílá v dnešní den.“

„Nikoli, nezapomeneme,“ jistili andilkové, a jako na zkoušku
zanotovali sladkými hlásky:
„Sláva Bohu na výsostech,
a na zemi pokoj lidem dobré vůle !“
Zvolna snášel se večer a zahaloval do šedého závoje zemi
i nebesa. Zaleskly se hvězdy na nebi a měsíček zvědavě vykukoval
z obláčků, kdy se vyhrne andělský průvod s Ježíškem v čele od
nebeské brány. Tu zatřepala se jedna hvězdička, a hned na to
počalo se sypati hebounké, lehké peříčko, padalo, padalo stále
hustěji, a jakmile zabělelo se dole na umrzlé zemi, vyjeli též sáňky
tažené bilými holoubky, obklopené zástupem rozmilých andílků,
kteří Ježíška upozorňovali, kde které dítko zasluhuje nadělení a
vánočního stromku.

A nejen děti, než i velcí se téhož večera srdečně radovali;
těšili se bohatí i chudí, neboť Ježíšek zaťukal na srdce boháčův,
aby dělili se dnes se svými nuznými spolubratry a bližními; proto
byla všude radost všeobecná a lidské oči ozářené blaženosti a
vděkem, obraceli se směrem jediným tam ku Betlemu, rodišti
sladkého Jezulátka.
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O meteoru.
Dle různých pramenů.
Milý synovče!
Nejprve přijmi vřelý dík za zdařilou pohlednici, kterou jsi mi
zaslal. Otázka, kterou jsi na ni pěkným svým písmem napsal, mne
potěšila. Poznávám, že nejsi jako sta jiných žákův, ale že toužíš
něco uměti a znáti.

Psal jsi, že v minulých dnech byl u vás viděn hned z večera
meteor neobyčejné velikosti, jenž záře několika barvami způsobil
mezi obyvatelstvem vašeho města rozruch a u lidí pověrečných
různé obavy. Myslím, že obavy ty i tebe se dotekly, i chválím ti,
že jsi se na mne obrátil o vysvětlení, co vlastně jest meteor. Tím
wv
se zbavíš všech obav a tak snadno neuvěříš planým řečem, naopak
přičiníš se zajisté. abys výklad můj mezi pověrčivé lidi rozšířil a
je poučil.
Meteory, také meteority či aerolithy neb povětroně jsou hmoty
pevného skupenství, jež někdy s rachotem i dosti silným dopadají
na zemi. Za nocí vídáme je v nadzemských výšinách jak ohnivé,
bíle, načervenale nebo modře zářící koule, kteréž prolétajíce vesmírem
zůstavují za sebou jasně svíticí ohon. Povětroně lze i za bílého dne
znamenati, jeví se jako malý obláček.
Dokud pohybuje se meteor studeným prostorem planetárním,
jest temný a tudíž i neviditelný. Jakmile však s rychlostí 30 km.
za vteřinu, někdy i větší, sklesne do zemské atmosféry, stlačuje
před sebou vzduch s takovou silou, že stlačením tím zbuzuje se
tepio, jež povětroň rozžhavuje, ano i na povrchu roztavuje a tím
září. Vzduch však klade mu stále větší a větší odpor, čímžrychlost
letu jeho se menší a tím ubývá mu i síly, kterou meteor vzduch
stlačoval, až posléze síla ta rovná se nulle. Tu se již nerozžbavuje
a tudíž nesvítí. Další pobyb způsoben jest pouze přitažlivostí
zemskou čili tíží, a tu rychlost jeho není již tak veliká. Vzduch
však řitě se do vzduchoprázdného prostoru, jenž vyniká za meteorem,
způsobuje rachot a meteor v té chvíli často exploduje a v kusy se
roztrhne. Rychlost, kterou na zemi dopadá, jest rozdílná. Rychlost
meteoru spadlého u Middlesborougbu byla vypočítána na 412 angl.
stop, a meteor spadlý u Kňahyně v Uhrách vnikl 3:5 m. hluboko
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do země. Také teplota právě spadlých meteorů bývá rozličná; části
meteoru, které spadly u Dhurmaaly ve Východní Indii, dopadly na
zemi úplně studené.
Meteory jsou různé velikosti; největší dosud známý meteor
jest meteor spadlý dne 9. června 1866 u Kňahyně a maje 84 dm.*
obsahu váží 294 kg.
Tvar měteoru jest úplně nahodilý a jeho vznik v neznámých
kosmických končinách není dosud na určito zjištěn. Má se za to,
že povstaly ztuhnutím roztavené massy některého tělesa nebeského,
od něhož se kus hmoty té utrhl. Soudí se tak, ježto jejich složení
jest obdobné struktuře pozemských hornin eruptivních a poněvadž
ukazují i stopy života ústrojného.
Hmota, z níž se meteor skládá, obsahuje většinu známých
prvků. V největším množství jest to ovšem železo, dále nikl, fosfor,
síra, uhlik, kyslík, křemík, hořčík, vápník, kobalt a hliník. V meteoru
spadlém v Niž. Novgorodu na Rusi, v Chile a v Arizoně v Americe
byl i diamant nalezen. Železo, kobalt a nikl zhusta objevují se
v meteoru jako slitina, jiné prvky jako sloučeniny.
Povrch meteorů, v nichž nepřevládají kovy, jest černý, někdy
šedý, někdy lesklý, jindy, a to častěji matný; převládají-li kovy, a
to zvláště železo, jest na povrchu hmota podobná magnetitu. Strana
meteoru, kterou se pohybuje ku předu, bývá hladká, zadní škvárovitá.
V Čechách spadlo několik meteorů. Nejstarší známý meteor
v Čechách spadlý jest „loketské železo“, t. zv. „zakletý purkrabí“
z r. 1400. Dále spadly u Bohumilic r. 1829., u Bronmova 1847,u
Ploskovic 1723., u Lysé 1808., u Praskoles 1824. a u Braitenbachu 1861.
Kde asi poslední spadl, není známo.
Co jsem napsal, jest stručné. Až dorosteš, budeš si moci pročisti
pojednání důkladná, jichž jest celá řada. Na porozumění stačí ti
však řádky tyto úplně. A psal jsem ti je rád. Těší mne, že toužíš
po věcech, jež jsou vážnější než hry. Až opět na něco vědomosti
tvoje nebudou destačovati, směle se otaž a ochotně odpovíti tvůj strýc

Karel J. Dvořák.
V Heřm. Městei 7. října 1901.
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Princezna Lilith.
Vánoční legenda. Napsal Jules Lemaitre. Upravila Marie Bouchalova.
L.

dyž za panování krále Herodesa narodil se v Betlemě
Ježiš, přišli do Jerusalema od východu mudrci a řekli:
„Kde jest král židů, jenž se narodil? Viděli jsme jeho
hvězdu na východě, 1 přicházíme, abychom se jemu

To slyše král Herodes zarazil se. Svolal čaroděje
a vyzvědače a poručil jim vypátrati, kde se Ježíš narodil.
„Narodil se v Betlemě!“ řekli mu.
Tehdy dal Herodes tajně svolati mudrce a tázal se jich na
dobu, kdy spatřili hvězdu. A když pověděli a odcházeli do Betlema,
řekl jim:
„Jděte a zjednejte si přesných zpráv o tom nemluvněti a pak,
až je naleznete, přijďte a zpravte mne o tom, abych mohl také jít
a jemu se poklonit.“
Leč mudrcové po té, když nalezli zbožňované dítko jsouce
vedeni hvězdou, měli zlý.sen, který je přiměl k tomu, že nevrátili
se více k Elerodesovi, ale jinou cestou do své vlasti se vraceli.
Herodes vida, že se mu mudrcové vyhnuli a vysmáli, velmi
se rozzuřil.*)
*) Mat, II. 1—16.

105

IL.

Princezna Lilith, dcera krále Herodesa, ležíc na purpurovém
loži snila; černoška její, jménem Noun, vála nad její hlavou
nádherným vějířem, aby chladivý vánek ovíval její líčka, a kočka
Astaroth spala u její nohou.
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Princezně Lilith bylo patnácte let. Oči jeji byly hluboky jako
voda studně a ústa byla červená jako květ granátový.
Mysliia na svcu matku, královnu Marianu, zemřelou již tehdy,
když Lilith byla ještě zcela maličká. Ani nevěděla, že otec její,
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krutý Herodes, zuřivosti, jak se často stávalo, uchvácen ji zavraždil,
ale věděla, že uschovává v pozadí tajemné komnaty balsamované
tělo královny v samých vůních a že ji v dobách uklidnění pln
lítosti a smutku oplakává.
Probírala se princezna Lilith ve svých myšlenkách dále.
Myslila na svého otce, králé Herodesa, vždy tak chmurného a často
nemocného. Uzavíral se někdy ve svých komnatách a z těch bylo
slyšeti, jak vyráží ze sebe podivné skřeky. To činil, že rozrušené
jeho mysli se zdálo, jakoby náhle obživovali ti, které dal usmrtiti;
svého švagra Kostobara, svou choť Marianu, své syny Aristobula a
Alexandra, bratry to Lilithy, a mnoho jiných. Ačkoliv Láilith o
těchto zlých skutcích otcových nevěděla, přece jen strašnou hrůzu
zbuzovaly v ní ty pronikavé výkřiky otcovy.
Myslila Lilith také na Messiáše očekávaného od židův, a o
kterémž jí velmi často vypravovávala chůva její Egla, nyní Již
mrtva. Ač se měl dle toho vypravování Messiáš státi králem na
místě otce jejího Herodesa, byla by jej přece ráda uviděla, neboť
zázračná a nepochopitelná ta událost byla příčinou, že Lihth ani
na její uskutečnění nemyslila.
Konečně myslila Lilith také na malého Hozaela, syna přítelkyně
svě Zeboudy, která bydlila v Betlemě. Hozael byl malý chlapeček
nemající dosud ani jednoho roku věku svého, který se však již smál
a počínal žvatlati. Lilith ho milovala se vší něžnosti. Skoro každého
dne dala zapřáhnouti své mezky do cedrového vozíku a jela
s černoškou svou Noun navštíviti Hozaela.
Lilith myslila na to vše, jakož i na to, že jest velmi opuštěnou
na světě a že by bez malého Hozaela byla velice nešťastnou.

II.
Zvedla se pojednou Lilith a šla do zahrady procházet se pod
velkými palmami.
Potkala starého Zabulona, který býval kdysi setníkem při
tělesné stráži králově. Herodes však židovskou stráž tělesnou na
hradil římskými vojáky. Poněvadž staréma Zabulonovi důvěřoval,
svěřil mu dozor nad onou částí paláce, v níž bydlela princezna Lilith.
Starý Zabulon, jenž již po několik let byl churav, vyhříval se
v záři slunce na kamenné lavici Stáří sklonilo hojiž tak k zemi,
že jeho vous mu splýval až ke kolenům.
„Tys smuten, starý Zabulone!“ oslovila ho Lilith.
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„Dověděl jsem se od četaře, že král dal rozkaz, aby zítra
ráno byly zavražděny všechny dítky v Betlemě, které jsou mladší
dvou let.“
„Proč ?“
„Mudrci zvěstovali, že se narodil Messiáš. Ale nikdo neví,
jak ho lze poznati, a mudrci se nevrátili, aby řekli, nalezli-li ho.
Král boje se o trůn se domnívá, dá-li zavražditi všechny malé děti
v Betlemě, že mu Messiáš neujde!“
„Pravda, to si velmi dobře vymyslil,“ řekla Lilith plná smutku
a jakési úzkosti a zamyslila se. „A možno ho spatřiti?“ řekla po
chvíli probírajíc se ze svých myšlenek.
„Koho?“
„Messiáše |“
„Aby ho bylo lze spatřiti, bylo by třeba věděti, kde jest. A
kdyby se vědělo, kde jest, nemusil by král dáti povraždit všechny
malé děti téhož místa.“

„o jest pravda!“ připojila Lilith plná rozpaku. A s tlumeným
hlasem, jakoby se lekala svých vlastních myšlenek, připojila: „Ale
toto vraždění by otec přece neměl poroučeti. Prozrazuje to srdce
zlé!“ A náhle rozpomenula se na svého oblíbence a všecka úzkostí
zneklidněná zvolala: „A malý Hozael?“
„Malý Hozael,“ řekl Zabulon, „zemře s ostatními, neboť vojáci
prohledávají všechny domy.“
„Ale já vím přece zcela jistě, že malý Hozael není Messiášem.
Jak by mohl býti Messiášem? Je to syn mé přítelkyně!“
„Proste svého otce pro něho za milost,“ radil Zabulon.
„Nemám k tomu odvahy!“ odvětila Lilith všecka zarmoucená,
ale po chvíli dodala: „Půjdu s Nounou sama vyhledat malého
Hozaela a uložím ho ve své komnatě. Tam bude zcela v bezpečí,
neboť král tam skoro nikdy nepřichází.“

IV.
Lilith dala zapřáhnouti mezky do cedrového vozíku a jela
s Nounou do Betlema.
„Hle! Jest tomu již velmi dlouho, co jsem neviděla Hozaela,“
řekla, když vešla k Zeboudě. „Chtěla bych jej odnésti do svého
paláce a ponechati. tam den a noc. Tvé péče dítě nutně již ne
potřebuje. Dám mu hyacintový oblek a perly kolem krku.“

s
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O tom, co zvěděla od Zabulona, neřekla však Zeboudě ani
slova. Bála se krále.

Tvář Zeboudy, když slyšela o darech, jimiž Lilith obmysliti
chtěla Hozaela, zazářila neobvyklou radostí.
„Proč jsi tak šťastna?“ tázala se Lilith.
Zebouda váhala chvíli s odpovědí, ale posléze odpověděla :
„Jsem šťastna, princezno Lilith, že milujete mého syna!“
„A kde jest tvůj muž?“ zvídala Lilith.
Zebouda opět váhala s odpovědí, ale pak odvětila: „Šel do
hor shromážditi svá stáda.“
V.

Noun uložila malého Hozaela pod svoje závoje, a Lilith se
vrátila s tou dobrou černoškou do paláce v té chvíli, když slunce
zapadalo za Jerusalemem. Když byla Lilith ve své komnatě, vzala
Hozaela na kolena, a dítě se smálo a sahalo po dlouhých princezniných
náušnicích.

Tu však Noun, jež v sousední komnatě připravovala kaši pro
dítě, přikvapila a všecka ulekaná zvolala: „Král! Král je tu!“
Lilith měla sotva tolik času, aby ukryla Hozaela na dno
širokého košíku a přikryla ho hedvábným šatem zářivých barev.
Král Herodes vešel těžkým krokem, maje nahrblá záda, oči
krví podlité, obličej ssinalý, ale všecek zářil zlatými ozdobami.
A jeho brada třásla se tak, že se jeho vous celý chvěl.
„Odkud jsi přišla?“ řekl k dceři.
„Z Jerichal“ řekla a upřela na krále své oči klidné jako
voda cisterny.
„Oh, jak se jí podobá !l“ zasténal Herodes.
V tom okamžiku zazněl slabý výkřik z košíku.
„Budeš mlčet!“ utrhla se Lilith na kočku Astaroth, která
ležela na koberci.
Po té obrátila se ke králi a řekla: „Můj otče, zdá se, že jste
zarmoucen. Chcete, abych vám zapěla píseň ?“
A vzala kytaru a zpívala píseň o růžích.
A král zašeptal:
o
„Ach, tento hlas! Tak známý a milý hlas!“
A uprchl jakoby jat byl děsem, neboť pohledy a píseň Lilithina
mu připomenuly hlas a pohled královny Mariany.
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VI.
Za chvíli po odchodu králově šla Lilith do zahrady a spatřila
starého Zabulona, an pláče.
„Proč pláčeš, starý Zabulone ?“
„Vy to víte, princezno Lilith. Pláču, jelikož chce král za
vraždit to malé dítě, které jest Messiášem.“
„Myslím, je-li skutečně Messiášem, že jej nemohou lidé usmrtit,“
poznamenala Lilith.
„Bůh žádá, abychom ho podporovali“ odpověděl Zabulon.
„Princezno, vy, která jste tak dobrá a soucitná, vy byste měla
upozorniti otce a matku toho malého dítěte.“
„Ale kde jich naleznu ?“
„Ptejte se lidí v Betlemě!“
„Mám-li však zachrániti toho, který náš rod vyžene z tohoto
paláce, mám-li zachrániti toho, jímž jednoho dne učiněna budu ubohou
žebračkou, kteráž bude blouditi po ulicích nebo uvězněna bude?“
„Ten čas jest ještě daleký, “ řekl Zabulon, „a Messiáš jest
nyní jen zcela malým dítětem, slabším ještě než Hozael. Mimo to
bude míti Messiáš dosti moci, aby se stal králem, aniž by komu
ublížil!“
„A jest on skutečně Messiášem ?“
„Ano,“ přisvědčil Zabulon, „neboť se narodil v Betlemě v čas
předpověděný proroky, a mudrci viděli jeko hvězdu.“
„On zajisté musí býti krásný, jakkoli jest maličký, viď, starý
Zabulone?“
„Jest psáno, že bude nejkrásnějším mezi lidmi !“
„Půjdu se na něho podívat!“ řekla Lilith a odešla.

VII.
Když nadešla noc, zahalila se Lilith černými závoji a náramky
a zlaté kruhy na její ramenech a na kotnících noh, a drahocenné
kameny na jejím krku zářily skrze závoje tak něžně, jako hvězdy
na nebi. Tak podobala se noci, jejíž jméno měla. Znamená totiž
slovo „lilith“ v řeči hebrejské noc.
Vyšla tajně z paláce 8 černoškou svojí Noun a přemýšlela
cestou: „Nepřála bych si, aby vzal Messiáš korunu mému otci,
neboť by pro mne bylo krušno, kdybych nemohla již míti krásné
koberce, nádherné oděvy, zářivé klenoty a drahocenné voňavky.
Ale nechci rovněž, aby život vzali tomu novorozeňátku. Reknu
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tedy svému otci, že jsem nalezla jeho úkryt a poprosím jej, aby
v odměnu zá tu službu nechal žíti to dítko a vychoval je ve svém
paláci. Tak nám alespoň nebude moci ublížiti. A je-li Messiáš, od
mění se nám dobrým.“

VIII.
Lilith přišla k Zeboudě, která se modlila společně se svým
mužem Methonelem. A oba byli velmi šťastni její příchodem.
„Hozael jest zdráv a vesel ,“ zvěstovala jim Lilith, „zítra vám
jej vrátím. Ježto však víte, kde jest Messiáš, doveďte mne k němu.
Přišla jsem se mu klanět!“
Methonel odpověděl: „Já vás povedu, princezno Lilith !“

IX.
Když došli na místo, kdež bylo božské dítko, podivila se
Lilith velice, neboť ona očekávala něco zázračně stkvělého, a uviděla
nyní jen dřevěnou chatrč, opřenou o skálu, a pod střechou spatřila
osla, vola, člověka, jenž měl vzezření řemeslníka, ženu z lidu sice
velice krásnou, ale bledou, hubenou a chudobně oděnou, a konečně
na slámě zcela malé robátko, které se z počátku zdálo podobati
všem ostatním.
Leč když přistoupila Lilith blíže, uviděla jeho oči a v těchto
očích zrcadlil se pohled, který nebyl pohledem dítěte, zářil nesmírnou
něhou, přímo nadlidskou. A uviděla, že chlév byl osvětlen pouze tou
září, kteráž linula se z božského ditěte.
Řekla Lilith k mladé matce: „Jak se jmenujete ?“
„Marie.“
„A váš malý chlapeček ?“
„Ježiš !“
„Vyhlíží velmi moudře. Dovolíte-li, abych jej objala ?“
„Zajistě, paní,“ svolila Marie.
Lilith se sklonila a políbila dítko na čele, ale nepoklekla a
neklaněla se.
„Toto malé dítko jest prý zaslíbeným Messiášem,“ pokračovala
po té Lilith v hovoru.
„Jak jste řekla, paní!“
„A bude on také králem židů ?“

„Proto jej seslal Bůh na zem!“
„Ale to způsobí války, zabije mnoho lidí a zbaví krále
Herodesa nebo jeho nástupce trůnu ?“
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„Nikoliv, odpověděla klidně Marie, „neboťjeho království není
z tohoto světa. Nebude míti ani tělesné stráže, ani vojínů, nebude
míti ani palácův, ani pokladů, nebude ukládat daní, ale bude žíti
jako ten nejchudší z rybářů na jezeře Genezaretském. Bude pod
porou sklíčených a malých. Uzdraví nemocné, potěší zarmoucené.
Bude učiti pravdě a spravedlnosti, a nikoliv nad těly, nýbrž nad
srdci bude vládnouti. Bude trpěti, aby nám podal příklad utrpení
a vykoupení. Bude králem pláče, milosrdenství a odpuštění. Bude
také králem lásky, neboť bude milovati lidstvo a zjeví těm, kteří
jsou trýzněni, touhou milovati, kterou země neskojí, jak jich ubohé
srdce nalezne svého upokojení a radosti. Bude míti nevyčerpatelné
milosrdenství pro všechny, kteří, byť i byli vinni, si zachovají dar
lásky a ctnost i vědomí, že se cítí bratry ostatních lidí a že se nad
ně nevynáší. A bude míti zajisté trůn
«
„Ach, vidíte“ přerušila ji Lilith, nemohouc se stále zhostiti
obavy, že otec pozbude trůnu a ona veškeré nádhery a pohodlí.
„Leč ten trůn“ pokračovala Marie, „bude kříž. Kříž, na
kterém zemře, aby smyl hříchy světa a aby Otec jeho, Bůh, vzal
jej zase k sobě.“
Lilith naslouchala nyní s podivem. Zvolna obrátila hlavu svoji
směrem k dítku a viděla, že dítko se na ni dívá, a pod něhou toho
hlubokého pohledu klesla překonána na kolena a šeptala: „Dosud
nikdy jsem něco podobného neslyšela !“
A Lilith klaněla se božskému dítku.

Dobrá černoška její, Noun, klečela již dávno u jeslí, v nichž
spočívalo rozmilé pachole, a plakala.
„Vím,“ řekla Lilith po chvíli povstávajíc, „že hledá král Herodes
toto dítko, aby je dal zavražditi. Vezměte osla a prchněte s ním!“
V noci pak zjevil se Marii a pěstounu Josefovi anděl.

X.
Ubírajíce se po úzkých stezkách okolo pahorků přišli Ježíš
se svojí matkou, Josef a Lilith s černoškou k rovině.
Princezna řekla: „Zde vás musím opustit. Jsem Lilith, dcera
krále Herodesa. Vzpomeňte si na mnel“
A zatím co Marie sedíc na oslu, jehož vedl Josef, a držíc
Ježíše v náručí, se vzdalovala po cestě na pravé straně, dívala se
Lilith nocí za aureolon, která zářila kolem hlavy božského dítěte.
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A právě v tě chvíli, když tajemné to světlo bledé zmizelo za
lesem palem, zjevil se na cestě z levé strany pluk římských vojínů,
jdoucí vraždit v Betlemě, a bylo slyšet hluk koní, řinčení zbraně
a zřít blýskati se přilby ve světle měsíce.

XI.
Jest známo, že princezna Lilith byla jednou ze svatých žen,
které šly za Ježíšem v den jeho ukřižování, a že malý Hozael byl
jedním z prvních učeníků Spasitele.

n

Proč bych se bála?
| ©3) její
; matka. Kdysi zdržela se ve své zahrádce do pozdní hodiny
večerní, trvaje na modlitbách. Jakmile spatřila, že se zatmělo, pojala
ji hrůza. Tu se přiblížil otec i matka její, která si pro strach
nétroufala sama do zahrady, aby dceru svou vyhledala.
Radostně šla Rosa svým milým rodičům vstříc a vrátila se
s nimi domů.

Po cestě napadlo jí: „Hleď, matička tvá jde večer do zahrady

a nebojí se, protožeji otec doprovází. Proč bych já se bála
hrůzy noci, když Pán Bůh, Otec nebeský, jest netoliko při mně,
ale když ho i v srdci svém chovám?“
A od té doby neznala bázně ani v temné noci, ani ve chmurné
samotě.
V. A.

—B

Malá maminka.
Vizte malou Bětulinku,
jak si hraje na maminku!
Prohlédala každý koutek,
sebrala kde který proutek,
hadýrkami obvázala,

až se z proutků panna stala.
A teď dítko
pometýlko
líbá rtíkem vřele v čílko,

do kašičky horké fouká,
mile na děťátko kouká,
po lžici mu pokrm dává,
v lásce k němu neustává.
Což jsou všechny „panny“ světa,
proti té, již chová Běta?
Není také nad maminku,
naši malou Bětulinku!
Vil. Ambrož.

„Anděl Strážný“ 1901/1902
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Mladý hrdina.
Povídka z roku 1866. Napsal Bohumil

E

Bouška.

ynu! Víš, co je vlast? Vlast, ta milá, krásná a drahá
země?! Po které denně kráčíš, které denně se obdivuješ,
kterou denně před sebou v úchvatné, ladné kráse vídáš

U rozloženou,
bys jsa
ji znal,
třeba
slep, kterou kterou
chváliš, miluješ,
aniž bysaniž
mluvil,
němý,jsa
a máš-li
S% dobrý zrak, do které jej vpíjíš, aniž bys se mohl od ní
odtrhnouti, a můžeš-li mluviti, kterou opěvuješ, a slova
ta písně vznešené ze srdce jdou přímo a duše tvá v těch slovech
jest celá, celičká. Víš, co je vlast? Tvoji slavní předkové pro ni
umírali na bojištích, pro ni krev svou vycedili do kapky poslední,
svá těla na pospas psům a krkavcům po bitvě na bojišti hodujícím
vystavili, a tvoji předkové, když do ciziny musili odejíti osudem
odtud jsouce vyštváni, tam v cizích krajích, vzdáleni od ní na mnoho
dní cesty, vzpomínali na ni, na svou drahou vlast a umírájíce,
jedině na ni mysleli, jedině ní se obírali, jedině s ní se loučili, a
poslední slovo na jazyku se jim chvějící patřilo vlasti. Jak ptáče,
poznávajíc příjemnost hnízda, které jim jich rodiče vystavěli a jim
zanechali, hájí je urputně proti drzým nepřátelům, kteří mu je chtí
vyrvati a sami se v něm usaditi; jak je brání, na smrt se bijí,
protože to své hnízdo, v němž světlo světa spatřili, milují; jakž
© nemá pak člověk milovati, brániti, hájiti zemi, ve které se narodil,
kterou jej učila matka, otec, škola znáti, kde žije a umírá!
Synu, víš, co jest vlast? To druhá tvá matka! Vzpomeň si,
jak miluješ svou matku, která tě vychovává, opatruje a ošetřuje,
a rozmysli si, čím jsi povinen druhé matce, která tě živí, slouží ti
ku slávě, kdybys ty sám nic jiného nedokázal, leč to postačí, že
"jsi jejím synem, která všecku svou bohatost krásy a půvabů
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poskytuje tobě, ať jsi chud nebo bohat, která svou slavnou a velikou
minulostí staví tebe mezi velké, silné a vznešené národy světa, která
ti dává právo hrdě hlavu svou pozvednouti a se zrakem zářícím,
jiskrným směle dívati se světu do očí; vzpomeň, čím jsi za to vše
a jiné, nač v tu chvíli duše vzpomenouti nemůže, ale co tak často
přicházívá člověku na mysl samo, nepřivoláno nikým, samo vy
trysknuvší v duši, té druhé matce povinnován a uznáš, že ji milovati
musíš, že ten cit dřímající v duši člověka potřeba jen probuditi,
vzpružiti, pak vybuchne silou netušenou, velikou. A vzpomeň, že
tvá matka, která tě vychovávé od tvého narození, tě té lásce ke
druhé: matce — vlasti tvé — učí, že ti o ní tak čusto povídá, že
ti odkrývá poklady v ní ukryté, že tě s ní seznamuje, uvaž to vše
a zajisté uznáš sám, že jsi té druhé matce povinnován láskou
velikou, obětíhodnou, odříkající se pro blaho vlasti svých vlastních
prospěchů, láskou, která je vznešená, nepomíjející. A synu, považ,
že jsi slýchával doma 1 ve škole, kdo tobě vše zde na světě dává,
že jsi se učil toho velikého dárce, vznešeného milovati, -ctíti a
k němu toužiti. Kdo to je, víš dobře! Bůh! A hle, On, který ti
dal vše, otce, matku, vše, dal ti i vlast! Tu máš opětně důkaz, že
ji musíš milovati, vždyť to dar Božíl
Synu, již víš, co je vlast! Vzpomeň si, jak ti bude u srdce,
když v životě popatříš někdy na lidi, kteří ji nemilují, kteří ji haní,
tupí, posměch si z ní tropí, a kteří ji 1 zraditi jsou schopni. Bude ti
v duší hrozno, bolestno. Pomyslíš si, že takové lidi zem nosí! Že se
nerozstoupí, aby je pozřela ve svých strašlivých útrobách. Takoví
lidé ani Boha nemilují, oni světějších citů neznají, jen za osobním
prospěchem se ženouce upadávají v necitelnost a všednost. Synu,
takových lidí se varuj
Jeník Drozdův seděl na ohořelém trámu a maje oči plny slz;
díval se před sebe. Tam v dálce před ním leželo město Jičín, tam
stranou vystupoval dým v ohromných sloupech k nebesům.
Jeník sklonil hlavu. Nemohl se tam už dívati. Celé půldne
dnes tu vyseděl, a co myšlenek mu proběhlo hlavou za ty hodiny!
Myslel na to, co mu tak často otec o vlasti vykládal, ale toto utrpení
které v těchto dnech kolem sebe viděl. bylo strašlivé, daleko horší
nežli si kdy při vypravováních otcových myslíval, jaké nehody by
mohly tuto krásnou zemi stihnouti.
Snad zdálo se mu to tak hrozným, že to vše na vlastn
oči viděl
g9*
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Včera zde zuřil boj, hrozný a zoufalý. Jeník viděl domácí
vojsko, viděl sem se ženoucí Prušáky, viděl bíti se zde lidi na život
a na smrt. Domy ve vesnicích chytaly od lítajících tam dělových
» lí, všude oheň, řev bitvy, rachot palby ručniční a dělové, jásavé
pokřiky mísily se tu se sténáním raněných a smrtelným chrapotem
umírajících, sykot ohně praskajícího, rachot řítících se ohořelých
trámův a zdí, vojenské signály na trubky, víření bubnů, vše to
v jediný ohlušitelný splývalo chaos.
To včera bylo, včera chytila vesnice Ohaveč a skoro celá
vyhořela, a tam, opodál k lesu, bylo jejich stavení. Musili ho opustit,
a s tatíčkem a matičkou utekli do lesů před bitevní vřavou.
A dnes ráno se vrátili, ale našli jen ssutiny svého domečku.
A v těch ssutinách našli těžce raněného důstojníka od myslivců
rakouských. Byl bez sebe. Raněn byl dělovou koulí do pravé nohy,
která byla pochroumána.
Starý Drozd sotva dostal se pro množství padlých Rakušanův
a Prusů do zřícenin. Urputně se tu naši hájili, až střecha nad
hlavou jim zapálena.

A mezi mrtvolami pohnul se jeden. To byl ten setník od
myslivců.
Starý Drozd ho vynesl ze spáleniště. Omývali jej vodou, až
ho vzpamatovali.

Otevřel udiveně oči dívaje ag, kolem.

„Kde jsou Prušáci?“ zašeptal.
Řekli mu, že každou chvilku jejich hlídky přecházejí.
Zalekl se. Prosil je, aby ho dopravili do Jičína za rakouským
vojskem, že by nerad upadl do zajetí Prušákům. Raději cestou
bolesti bude snášeti, než dostati se do hanebného zajetí. To však
bylo obtížno, neboť kolem těchto míst až k Jičínu hemžily se pruské
hlídky. Musili by jim padnouti do rukou. Zanesli ho prozatím do
lesní houštiny a pečlivě se oň starali.
Nedaleko ve skalní sluji měli usehovanou svou kravičku, která
jim dala potřebného mléka.
Setník prosil ty dobré lidičky neustále, aby jej dopravili do
Jičína, dokud jsou tam Rakušané. Také rána jej počala více páliti
a strašně jej sužovala. Potřebovala lékařského ošetření. A ještě
něco nutkalo mysliveckého setníka k rychlému vyhledání rakouského
vojska. Chvílemi přitiskoval ruku na prsa. Drozdovi mysleli, že je
1 tam raněn. Starý Drozd mu chtěl šat rozvázati a ránu ošetřiti,
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čemuž však setník úzkostlivě zabránil. Divili se tomu, proč nechce
důstojník dáti si ránu prohlédnouti.
Jeníkovi tyto myšlenky probíhaly hlavou, když seděl na
ohořelém trámu a díval se na ty spousty války, které v hrozné své
nahotě trčely k nebesům.
To vše se včera přihodilo. Za tak krátký čas tolik běd a hrůz!
Pak zase myslil na toho ubohého rakouského mysliveckého důstojníka,
kterého jeho matka v lese ošetřovala, co zatím tatíček šel do spá
leného Ohavče hledati nějaký vůz, na něhož by setníka naložil a
se svou kravičkou do Jičína odtáhl.
Jeník tu vystaven byl na stráži, by upozornil otce, kdyby se
blížila pruská hlídka. I bezpečnost setníkova do jeho svěřena
pozornosti.
Včera sbírali tu vojáci raněné a pochovávali padlé. Vykopali
jámy, společný to hrob, do něhož nakladli mrtvoly, zaházeli hlínou
a zatím jednoduchý, prostý, dřevěný kříž označoval místo, kde od
počívali ti, které v boji smrt našla. Nedaleko Jeníka nalezala se
také vysoká mokyla, na níž čněl vzhůru dřevěný kříž, a vedle něho
položena na kypré dosud hlíně rozstřílena rakouská helmice.
Jeník zahleděl se v ta místa. Tam pohřbeni jsou hrdinní
obránci této země, vojáci, kteří nastavili své životy, by uchránili
tuto půdu před cizinskými vojsky, ale padli mezi vykonáváním této
vlastenecké své povinnosti.
Najednou se hoch zachvěl. Tam v dálce objevilo se několik
tlup. V záři slunce zableskly se bodáky.
Tam na té straně Rakušané nebyli, tedy to byli Prušáci. To
byly celé oddíly a patrno, že se blížily sem. A tatíček dosud se
s vozem nevrátil. Kravičku vedl s sebou do Ohavče, aby ji tu
k nějakému vozu připřáhl a jej pomocí tohoto dobrého zvířete
k lesu dotáhl. Sám by to na tu velkou vzdálenost a špatné cesty
nedokázal. A úvoz z Ohavče táhne se dolinou, tatíček neuvidí
Prušáky, až když na ně narazí, a pak bude pozdě. Seberou mu
vůz i s kravičkou, a bude muset i on s nimi jíti a jim jejich
potřeby voziti za vojskem.
A Jeník se chvěl strachem. Již se chtěl pustiti za otcem.
V tom zahlédl na levé straně blížiti se k lesu také oddíl Prusů.
Teď i jeho matka a ten ubohý raněný setník jscu v nebezpečí,
lekl se chlapec. Nevěděl, komu by dříve měl dáti výstrahu.
Vzpomněl, že mu tatiček nakázal bdíti hlavně nad raněným. Musí

uposlechnouti. S val se, skočil s ohořelého dřeva a zamířil k lesu.
Kudy běžel, spatřoval děsnou spoustu. Stromy od kulí dělových

byly vyvráceny nebo zpřeráženy, země rozryta a prosáklá lidskou
krví, telegraf od Boleslavi k Jičínu vedoucí byl pobořen, kůly vy
lámány, dráty zpřetrhány, a místo něho počali tu Prušáci stavěti
svůj telegraf, zarážejíce do země krátké kůly označené černobíle.
Pole všude byla podupaná, ušlapaná, po nějaké úrodě ani památky,
tu a tam leželo ještě mnoho vojenských věcí, čák, ručnic, šavlí,
roztlučená děla, tam bez jednoho, jinde bez obou kol.
Jenik tomu všemu se úzkostlivě vyhýbal. Cítil, že od každé
té zde pohozené věci její dřívější majitel, který ji nosil, nebo jí vládl,
leží v nedalekých hlubokých šachtách, kde spí věčný sen. Zde ty
pohozené zbytky byly svědky udatnosti, sebeobětování vojínů, kteří
za úkol majíce nepřítele zadržeti, dále do země nepustiti, zde jali
se vykonávati svůj úkol položíce při tom za vlast a svého krále
své životy

Jeník viděl v duchu vznešené ty tvory, kteří, každý mezi nimi
jednotlivec, velikými byli hrdinami. Co tu lidí, jichž jména neznámá,
Bůh milý ví, odkud pocházejí, ze kterého kouta Čech sem přišli
povinností jsouce sem vedeni, a každý ten jednotlivec odhodlaně
vyplnil svou povinnost, věděv, že plní-li ji všichni, nabývá vykonaná
práce obrovských rozměrů, Klesli, aby nikdy nevstali, ale neklesli

V zapomenutí, neznáma jsou světu ta prostá, gbyčejná jména, ale
známy jsou ty jejich hrdinské činy. Ti nebojovali pro slávu svou,
ti zápasili za obranu vlasti, za ni a svého krále kladli životy
dobrovolně v obět smrti. Jsou mnozí lidé na světě, kteří pro svůj
zisk jen pracuji, jimž jiné účely, vznešené to sebeobětování za vlast,
boj o tu píď země, jíž jsme po otcích zdědili, jsou úplně neznámy.
Tito prostí lidé dřímající nyní po strašném dnu bitvy vražedné
v hlubokých hrobech, jsou hrdinové doby nové, jsou největší to lidé
ve své maličkosti, největší svou tichou slávou posmrtnou po vy
konaných činech hrdinství.
Jeník přeskočil ještě u lesa v cestě mu ležící kolo od děla,
zabočil mezi stromy a zmizel v hustém lese. Prchal, skákaje přes
zvrácené kmeny, zurážené větve, neboť až sem, do toho tichého
místa lesního, do toho zátiší koule doletovaly, by i zde své zkázo
nosné dilo dokonaly. Propletal se mezi korunami na zemi ležících
stromů, někdy klopýtl, upadl, však vzchopiv se, pospíchal opět dále,
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až konečně proniknuv nejhustší houštinu, stanul jod skalou činící
tu jakýsi úkryt podstřešní.
Na zemi, maje pod sebou peřinu a pod hlavou podušky, které
mu podložila Drozdová, ležel myslivecký setník. Jeho krásný obličej
byl zkřiven bolestí, kterou trpěl maje nohu roztříštěnu; zahlédnuv
však přikvapivšího Jeníka, snažil se pousmáti. Hochova tvář vzbu
zovala v něm důvěru; ač setník byl přesvědčen o poctivosti starých
manželů Drozdových, přece hocha nejraději viděl.
„Bojím se, že budou Prušáci prohledávat: les,“ zvolal hoch
skoro plačky.
Setník se ulekl a díval se tázavě na chlapce.
„Několik tlup jich míří sem k lesu,“ řekl hoch.
„Odneseme pana setnika do lomu,“ zvolala žena. „Bude tam
sice mokro, ale pro několik hodin nebude snadtak zle. Ty, Jeníku,
zůstaneš venku a zaházíš vchod do sluje kamením“ radila matka
hošíkova.
A již se Drozdová s Jeníkem chápali peřiny, na níž setník
ležel, by jej odtáhli do hluboké tmavé díry hned za ním dále zející.
Šetník zadržel je pobybem ruky.
Udiveni stanuli vedle něho.
„Dobří lidé,“ pravil pohnutě důstojník, hledě bolestmi zkřivenou
tvář k úsměvu naladiti, „jak jsem vám velikou vděčností zavázán
za vaši o mne starost. Vám mohu důvěřovat úplně. Hochu, pomůžeš
mi z trapné nejistoty, pomůžeš mi, bych jako čestný muž svou po
vinnost do poslední chvíle vykonal
“
Setník se zamlčel. Pak sáhl za ňadra a vyňal odtamtud
pečlivě zavázaný balíček.
„Toto mi působí největších starosti ,“ pravil důstojník dále.
„Jsou to peníze plukovní, kdybych upadl do rakou Prušáků, byly
by ztraceny. Elochu, mám v tebe důvěru; vezmi ten baliček k sobě
a spěš do Jičína. Pospěš si, abys tam zastihl ještě naše vojsko.
Některému z vyšších důstojníků našich to odevzdej a řekni, že to
posílá setník Lipník od myslivců. Vykonáš to? Hochu, rozmysli si
dobře, co od tebe žádám. Cesta to nebezpečna. Zaebráníiš-li peníze,
zachráníš majetek země, kterýž tato musila odvésti na vydržování
vojska “
(Ostatek příště.)
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Milé dítky!
i

VAnoce se blíží!

Zvěstí tou okřívá každé srdce křesťanské.

0M UkVelcí i malí radují se z brzkého příchodu Spasitele a při
pravují se zbožně, aby k nim s radostí zavítal. Zvláště maličtí ne
mohou se dočkati blahé chvile, kdy Ježíšek s dárky svými je navštíví,
a prohlašují přání svá, jichž vyplnění by je nejvíce potěšilo.
V rodině mně známé zasedly všechny dítky ku stolu, aby
přání a tužby své milému Ježíškovi napsaly. Nejmenší hošík, Petříček,
který ještě nedovedl psáti, naplnil papír jen rozličnými kliky háky;
však Ježíšek vševědoucí jim porozumí a vyčte z nich, že si Petřík
přeje několik krabic olověných vojáků, blýskavou šavličku a pěknou
pušku, která opravdu střílí. Mlsný Vít přál si cukroví a sladký
marcipán s mandlemi a jiné ještě pamlsky, po kterých toužil jeho
jazýček. "Třetí dítko, milá Růženka, také sepsala svoje přání. A
zajisté jste zvědavy, po čem zatoužilo nejvíce její srdečko. Růženka
napsala pěkným písmem následovně:
Již mnoho vzácných darů
Tvá dobrota mi dala,

Ty nejdražším jsi darem,
Ty, božské pacholátko,

za ně Ti díky vzdávám,

však jedno bych si přála:

jen po Tobě já toužím,

|

Ty sladké Jezulátko.
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Ó vyslyš prosbu vroucí,
přijď do srdečka mého,
Ježíšku přežádoucí,
chraň duši všeho zlého.

O zajisté Jezulátko vyslyší zbožné přání Růženčino a oblaží
její srdečko příchodem svým. Kéž i vy, milé dítky, s podobným
přáním přiblížíte se o vánocích k Ježíškovi. Těšte se ze všech dárků,

ale nejvzácnějším

darem budiž vám Ježíšek

sám, jenž

přineslna zemi pokoj všem lidem dobré vůle. Hledte vždy,
abyste se jemu zalíbily. Pilností a mravným chováním největší radost
připravíte božskému Spasiteli, a láska i milost jeho bude vám za to
přehojnou odměnou.
O pilnosti a mravnosti vaší podají vašim milým rodičům zvěst

první školní zprávy

letošího školníhoroku. — Kterak asi do

padnou? Doufám, že jste se přičinily dle sil a vlohů svých, aby se
všichni z vašeho pokroku potěšili. A kdybyste snad v čem byly
pochybily, slibte Ježíškovi, že se polepšíte, abyste budoueně dobré
srdce svých milých rodičů nezarmucovaly, nýbrž podobnýmise staly
božskému pacholeti, který prospíval nejen věkem, ale i moudrostí
před Bohem a před lidmi. V naději té přeje vám všem „šťastné

a veselé vánoce“ váš upřímný

k

Strýček Ambrož

+
Jedle a jmélí.
„Jak jsem vysoko,“ jásalo jmélí. „Málo který strom z takové
výšky může na svět hleděti jako já.“
„Jen se tolik nechlub,“ napomínala jedle, na níž tato bylina
rostla. „Kdybych tě mezi své větve nepřijala, bylo by veta po tvé
povýšenosti. Buď rádo, že z milosti můžeš na mém kmeni spočívati.
Samo o sobě máš na sobě málo vábného, a proto „P nechlub
cizím peřím.“
Tak mnohý člověk chlubí se tím, zač má jen jiným 'co děkovati.
Jiří Sahula.
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Ed. Schubert.
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2. Drůbež páva pyšného si mnoho neváží,
[: pávu pyšnému se kořit pranic nebaží.:]

3. Páva pyšného to mrzí, krk svůj napíná,
[: pronikavým hlasem na ni láti začíná.:
4.*) „Z cesty, vari, nezdvořilá sprostá drůbeži,
[: že já něco vyššího jsem, vidíš na peří.“ :j

3

5.

„Páve pyšný,“ dí mu kohout, „měj to v paměti,
[: rodem že i ty náležíš jenom k havěti.“ :|

6.

„Prosím, nepovyšuj se tak nad svůj pravý rod,
|: sprostotu ti znát je z hlasu, ale také z bot.“ :|

7.

„Po pávu se pyšném vésti nikdy nehodlám,
[:a že kúr jsem, směle z plna hrdla kokrhám.“ :j

——
C<—

E

8. Nechci býti pyšným pávem, svůj si chválím rod,
[: ať si to je nebo není tomu světu vhod.

*) Sloku 4. zpívá jeden žák před lavicemi s gestikulací; sloky 5., 6. a %.
zpívá — pokud slova jsou v uvozovkách — též jeden jiný žák obrácen jša při
sloce 5. a 6. k prvému žákovi, v sloce 7. od něho opět odvrácen slova: dí mu
kohout,
a sloku 8. zpívají všici žáci. Po sloce T. zakokrhají všici žáci — kromě
onoho, páva představujícího :

ky-ky-ry- ky!

a“

Večer přijde Ježíšek!
Reesitka a Lidka — nerozdílná to sesterská dvojice. Na večer
Ao A společně pomodlily a do měkkých peřinek se spokojeně uložily.
Andílci je ukolíbali v krásný sen, a starostlivá matička, která přišla
v noci se podívat na své dcerušky, se zálibou pozorovala milý
úsměv na ruměnných tvářičkách svých miláčků. Ráno se záhy
probudily. Očka, jindy z rána ještě ospalá, dnes se jen jiskří, a
radostný úsměv dosud nevymizel z tváří. Důvěrně a s netajenou
radostí sobě vypravují děvčátka, jak je ve snu andílci zanesli do
nebes, kde Ježíšek se chystal k hodným dítkám na zemi, aby je

oblažildárky svými. A dnes večer již
skutečně. Vždyť nastane štědrý

večer

s čarokrásným stromečkem vánočním.

přijde Ježíšek

a Ježíšek zavítá k nim

125

Jak vroucně vykonají dnes společně ranní modlitby, s jakou
radostí přinesou Ježíškovi vstříc nevinná srdečka svá! Zajisté

všechna radost světská nevyváží blaho jediné myšlenky: Večer

přijde Ježíšek.
V. A.

Prosba sirotkova.
Padají hvězdy, padají,

Teď vánoce jsou, matičko:

zlatíce celou zemi,
hledám tě, drahá matičko,
hledám tě mezi všemi.

Ó přijď s tou hvězdou dolů,
by za ten celý dlouhý čas
jsme opět byli spolu.

Vždyť vyprávěl mi tatíček
z hvězdičky že se díváš,
že každičkou noc přicházíš,
u postýlky mi zpíváš.

O milém, krásném nebi přijď
mně sladce vyprávět,
jak milý Bůh má také rád
nás malé, útlé děti.

Že nad každým mým krokem bdíš,
u Boha za mě prosíš,
a všecky dobré skutky mé
že k jeho trůnu nosíš.

Zda ze hvězdičky Ježíšek
též na zemi se dívá,
zda on to je, co z měsíčka
tak mile na mě kývá.

Ó chtěl bych s tebou do oblak,
v to krásné, jasné nebe,
tam ztratiti bych nemusel
víc, matičko má, tebe.
Anuše Mittenhubrova.
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Hodný praporečník.
cDaS

l

válce r. 1809. byl jistý rakouský praporečník těžce raněn,

vo B i zůstal ležeti na pokraji louky uprostřed několika mrtvých
soudruhů. Po boji přišli nepřátelští opatrovatelé raněných a chtěli
ho také naložiti na vůz, na kterém se ranění do nemocnice do
pravovali. Ale ten jich úpěnlivě prosil, aby ho ponechali na chladné
trávě, že si tak nejlépe rány chladí.
Nosiči šli tedy dále. Na zpáteční cestě uzřeli praporečníka
rakouského na témž místě, ale byl již skoro mrtev. I vyzdvihli
tělo a našli pod ním ku svému největšímu překvapení rakouský
prapor, který byl hodný praporečník tělem svým kryl, aby nepřišel
do rukou nepříteli.

J. JV.

Ovce a vosa.
„Nepřibližuj se ke mně, hloupé zvíře,“ volala na ovci zlostná
vosa, „nebo tě píchnu. Nenávidím společnost hlupcovu. Ačjsi ty
víckrát větší mne, přece si dáš všecko líbiti a žádnému se nemstiš.
Jsem sice jen malá, ale každý se mne bojí.“

„K tobě se nepůjdu učiti moudrosti“ odvětila trpělivá ovce.
„Pěkného umíš málo, ale za to všecko tvorstvo chceš sužovati.
Větším uměním však jest odpouštěti a žíti v tiché poslušnosti. ©Ze
tak konám, všichni lidé mne mají rádi, ale od tebe s hrůzou
ubíhají. Lépe žiji, že lásku si získávám, než abych hrůzu a nenávist
ve svém okolí proti sobě budila.“
J. Sahula.
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Přečtete-lipísmenav jistémpořadu,
obdržíte radostnou zvěst vánoční.

(V. A.)

2. Kresba, radní, Brno, vidmo, Natal, daněk. — Odejmete-li od těchto slov
druhou slabiku a předložíte-li zbylým slabikám jednu ze slabik dole naznačených,
obdržíte slova, jichž začáteční písmena dají obvyklý pozdrav. Slabiky jsou: Ra, ná,

an, zu, da, a. — Na příklad:
Odejmu-li od slova kabát druhou slabiku bát,
zůstane slabika ka; předložím-li slabiku ru, obdržím slovo ruka
(V. 4.)
3. Koníček. (Od Jos. Stěpdnka.)
zí.
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4. Otec umíraje chtěl své peníze rozděliti mezi syny své. Kdyby dal každému
40 korun, nedostávalo by se mu 20 korun, a kdyby dal každému 20 korun, zůstalo
by mu 49 korun. — Kolik bylo synův a kolik měl otec peněz?

(— 44)

5. Žertovný početní úkol.

| všech
činil
30,
Odebrati
se
nesmí
ičeho.
O+ 0 + 0 = 0 =

30. — Přidejte ku každé nule cokoliv, aby součet

(J. S)

Rebusy.
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5. Č,. SKÉ
R,ozluštťtění ořechů z čísla 3.
1. Hádanka sestavovací.

2. Hádanka čtvercová.

sobol
úroda
Háran

koza
ozon
lano

KoK
baň

3. Koníček.
i ramena.

Úkol

Nechme cizích a hajme vlastních zboží, i nám Bůh dal umění

4. Početní hádanka.
5. Alois Jirásek,

94 -| 49 — 143; 85 | 58— 143; 76-+ 67 = 143.
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Mo (dle) me se (za) du še (v) o či (s) tei ——Modleme se za duše v očistei.

Obsah.

Dvojí braň (báseň), str. 97. —Vánoční

pohádka (s obr.), str. 98. —

O meteoru, str. 102. — Princezna Lilith (s 2 obr.), str. 104. — Proč
bych se bála? str. 112. — Malá. maminka (báseň s obr.), str. 113. —
Mladý hrdina str. 114. — Milé dítky! (s 2 obr.), str. 120. — Jedle a
jmélí, str. 122. — Pyšný páv (báseň s notami), str. 123. — Večer
přijde Ježíšek (s obr.), str. 124. — Prosba sirotkova (báseň), str. 125. —
Hodný praporečník, str, 126. — Ovce a vosa, str. 126. — Strýčkovy
ořechy, str. 127.
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ADAMVRAHABÁJI

ZNECTIL ZÁKON PÁNĚ V RÁJI,
A KDYŽ DUŠE PADIA,
RÁJE SLAST MU SVADLA.

GABRIEL TEN ANDĚL PÁNĚ
DO RÁJE ŠEL S NEBES BÁNĚ;
V RÁJI ČASTO BÝVAL,
S LIDMI HOVOR MÍVAL.

AJ TU LIDI PLNÉ STUDU
PO SKONČENÉM VIDÍ BLUDU!
A KDYŽ DÁL SE ZVEDÁ,

voLá: BĚDA, BĚDA!
STANE PODLE RAJSKÉ ŘEKY,
SMUTNĚ PLÁČE PRO ČLOVĚKY,
CELÝ V SMUTKU TONE,
NICE K ZEMI KLONE.

VKROČÍ, PATŘÍ! ACH TA ZMĚNA!
KRÁSA RÁJE POKÁLENA,
A TA CELÁ ZEMĚ
STOJÍ V PLÁČI NĚMĚ.

LASTURA TU BLÍZKO SEDÍ,
NA DIVNÝ TEN (KAZ HLEDÍ,
ANDĚL NÍŽ SE KLONÍ,

„PROČ SE ADAM NEVYSKÝTÁ,
AN MNE JINDÁ VEZDY VÍTÁ?
O TÉ JEHO DUŠI
va «
ZLE MÁ MYSL TUŠÍ.

LASTURA SE PO NÍ ZDVIHÁ,
ÚSTAMA JI V SEBE STÍHÁ.
ODTUD V NÍ SE CHOVÁ
SLZA ANDĚLOVA.

SLZU Z OČÍ RONÍ.

A TO JSOU TY PERLY STKVOSTNÉ,
SLZY JSOU TO PŘEMILOSTNĚ.

POMNI, KDO JE NOSÍ,
ŽE HO ANDĚL ROSÍ.
FR

SUŠIL.

O Ježíškovi.
Pověst. NapsalaFrantiška

Berkova.

KD

tichém, klidném, sladkém snu odpočívala svatá
rodina v malém, chudém příbytku. Panna Maria
s božským děťátkem v náručí byla obklopena
neviditelným zástupem andělů, kteří starostlivě a
s něžnou péčí bděli kolem jejich lůžka, střežíce
úzkostlivě i nejnepatrnější pobyb a dechnutí svého
„krále a jeho matičky, na druhém lůžku ve vedlejší

VŽ

UD světnici usnul sv. Josef, pečlivý jejich strážce a

DY
T,

j)) VF

V
m

ochránce. Pojednou snesl se k němu anděl ve
světlémoblaku a probudil jej. „Vzhůru, vezmi

dítě i matku jeho a utee s nimi do Egypta, neboť

Herodes hledá zabiti je,“ poručilanděl jménem
svrchovaného

Boha.

©

Sv. Josef bez prodlení vstává, budí matku i dítě a nasycuje
>sla, jehož chtěli vzíti s sebou; Panna Maria kvapně sbírá něco
aotravy a kus oděvu, sedá s Ježíškem na osla a bez odporu, klidně
1 ochotně opouštějí dosavádní tichý, příjemný útulek svůj, prchajíce
lo daleké, neznámé země, nehostinné ciziny.
Vyhýbajíce nebezpečím, prchali odlehlými cestami, pustinami,
ilubokými, tmavými lesy a roklemi, aby je pochopové Herodovi
aevyslídili. Skrovné sousto potravy, jež na cestu s sebou vzali, bylo
arzy ztráveno a hladové děťátko často s pláčem žádalo pokrmu.
Dlouho trvala obtížná, namáhavá cesta, a nejednou byla Panna
Maria tak unavena a celá svatá rodina tak vyhladovělá, že ani
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nemohli dále jíti a umdleni klesali do stínu stromu nebo jen do
žhavého písku, aby si pooddechli. A odpočinek také nebýval příjemný.
Ležíť Egypt mezi Palestinou čili svatou zemí, Arabí a pouští
Sabarskou, a déšť jest tam věc neobyčejná, tak že sucho i vedro
velmi trápí cestovatele.
Zemi tuto protéká ohromná řeka Nil, která každoročně v mě
sících červenci a srpnu vystupuje z břehův a zaplavuje celou nížinu
Egyptskou. Když opadla, zanechává veliké množství bláta, do něhož
Egypťané obilí a zeleniny zasívají. Aby osení neuschlo, vedena
Egyptem z Nilu celá síť průplavů, z nichž voda po polích se rozvádí.
Kamkoli voda tato zasáhne, úrodna jest země, obilí, zelenina a bavlna
dobře se zde daří; kam voda nepřijde, jest jen smutná pustina a
holý písek. A taková pustina beze stromu a travky bývala často
odpočinkem svaté rodiny. Neměli ani potravy, ani vody a odpočívali
na horkém písku. Ale sv. Josef a Panna Maria měli živou víru a
pevnou důvěru v Boha; věděli, když jest nouze nejvyšší, že pomoc
Boží bývá nejbližší, proto doufali, že Bůh jim nedá zde zahynouti,
ale po všech svízelích že je šťastně povede svojí mocnou rukou.
Krajina se změnila. Dostali se k velikým vodám z rozvodněného
Nilu, přes něž nebylo možno na oslu přejeti, leč by člověk až po
krk ve vodě seděl. Zastavili se před vodou a pokleknuvše prosili
Boha, aby je bezpečně převedl přes vodu. Důvěra jejich nebyla
sklamána.
Na pěkném koni arabském přiblížil se šedovlasý kmet, drže
v náručí cos pečlivě zaobaleného, a ten vida Pannu Marii s dítětem
Ježíškem na oslu, na němž přejeti nemohli, nabídl jí, aby vsedla
před něho na kůň, že ji převeze přes vodu. Děkujíc přijala sv. Panna
pomoc, a vlídný stařec ji převezl nejen přes tuto louži, ale i přes
několik následujících a při tom vypravoval, že jede do města k lékaři
s nemocným dítětem dceřiným.
„Nezažil jsem sice rozkoše, ale tak zle, jako nyní, nám ještě
nebylo. Mám jedinou dceru, dobrou a laskavou; pečlivě jsem ji vy
choval a jako oko své ji miloval. Provdala se a ona i muž její mne
milovali a ctili plnou měrou. Narodil se jim tento synáček, ale před
nějakým časem nepozorná chůva jej hýčkajíc upustila jej, pádem
se zkřivila páteř jeho, dítě jest nyní hrbaté. Než na jednom neštěstí
nebylo dosti; dítě dostalo zánět očí a osleplo. Ke všemu roznemohla
se i matka jeho, že jsme se již vzdali naděje na její uzdravení.
Nechováme naděje ani v uzdravení dítka, ale chci učiniti co možno,
9%
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chci hledati pomoci u nejvyhlášenějšího lékaře“ vypravoval stařec
cestou. „A kam vy se ubíráte?“ otázal se posléze.
„My pocházíme ze sousední země Palestiny a prcháme před
pronásledovatelem tohoto mého dítěte, jež ve vlasti usilovali zabiti.“
„To dítě zabiti? Bohové věční, jak takové dítě může míti
nepřátele?“ divil se stařec. „Ale jste-li na útěku, kdož ví, máte-li
dostatek potravy. Podrž mi, paní, toho ubohého mrzáčka, já se
s tebou rozdělím o své zásoby.“
Přejížděli právě poslední větší vodu. Panna Maria vzala od
starce dítě, a mezi tím co tento vybíral něco potravy z tlumoku,
pohladila Ježíškovou ručkou obličej nemocného dítka a polibivši je,
zaobalila je znovu do šatu a starci podala. Sv. Josef jí pomohl
s koně a stařec jí dal vybranou potravu.
„A co my, můj synáčku, dáme dobrému kmetu za to, že tak
laskavě nás se ujal a dobrotiv k nám byl? Aspoň jeho nemocné
dceři bychom měli něco poslati,“ pravila Panna Maria k Ježíškovi,
a hned uzřela v ručce jeho nádhernou květinu krásné barvy, již
Ježíšek kmetovi podával. Na to se rosloučili.
Minulo asi 6 rokův. Asi tři nebo čtyři hodiny od ohromných
pyramid v Gizehu stála na břehu Nilu malinká chýžka, v níž po
čas svého sedmiletého pobytu v Egyptě bydlela svatá rodina. Nyní
se zde nalézá hlavní město Egyptské Kahira nebo Kairo, čítající
300.000 obyvatelův, a na místě oné chýže stojí křesťanský kostelík.
Tehdy však nebylo po ohromném městě ani stopy, jen několik
chýží stálo tu leckde roztroušených v mírné vzdálenosti od pověstných
svramid, které sobě staří králové egyptští dávno před Kristem
na hrobech svých z tesaného kamene vystavěti dali. Tyto se zdají
jako: felicí vrchové, neboť ač jich jest v Egyptě mnoho, jsou tyto
tři v Gizehu největší. Až k pyramidám jest půda úrodná, u těchto
přestává všeliký vzrůst a hned za nimi začíná se ohromná poušť
Sahara.
Před největší z oněch tří pyramid, jíž na světě žádná budova
se nevyrovná, a na níž 100.000 lidí plrýeh 30 let pracovalo, klečel
stařec. Konečně dosáhl cíle, po němž každý Egypťan prabl, po němž
i on mnoho let dychtil, aspoň jednou v žití svém uzříti tyto pyramidy
a uctiti zde památku slavných králů starého Egypta, jejichž na
balsamovaná těla v pyramidách odpočívají; jsou to i dnes známé
mumie egyptské. Vykonal dalekou, obtížnou cestu a již viděl v dálce
před sebou čníti pyramidy, které do dneška k sobě lákají množství
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cestovatelů a doufal, že příštího dne záhy ráno k nim dorazí. Tu
téměř u cíle vyřítili se na něho divocí, suroví lupiči, oloupili jej o
skrovný majetek a zranivše ho i koně jeho, odešli. Bídně se bělo

vlasý kmet dovlekl k pyramidám a zde klesl zemdlen, unaven, vy
silen a hladov. Zdržel se zde téměř celý den a noc a zanechav zde
věrného koně zdechlého, dal se pěšky na cestu zpáteční. Namáhavě
se plížil k nynějšímu městu Kairu. Ale tříhodinná cesta trvala starci
již dlouho přes poledne. Rád by byl dorazil k chýžím, aby se do
volal u lidí pomoci a milosrdenství, ale nemohl. Zemdlen klesl ve
mdlobách a slunce pálilo obnaženou, jen řídkým, bílým vlasem po
krytou hlavu jeho.

Vesele pobíhal Ježíšek po polích a luzích, pátraje po kvítkách,
z nichž chtěl uviti pěknou kytičku a jako dar svým rodičům ji
přinésti. Oděn byl v prostý hnědý šat, který Panna Maria mu sama
utkala, a hodná sousedka, zámožná vdova, jejímž miláčkem Ježíšek
byl, zlatým lemem ovroubila. Pobíhaje sem a tam, uzřel před sebou
člověka ve mdlobě ležícího. Zastavil se u něho, bez bázně sklonil se
k jeho hlavě a hladil jej po bledé líci. Byla chladná, téměř studená,
ač hlava pálila jako žhavá. Ježíšek ulomil na nedalekém křoví malou
haluzku a zarazil ji do písku, aby stín z ní poněkud zachránil hlavu
před slunečním úpalem, a hned haluz vyrostla ve veliký, košatý
strom, pod nímž milý stín k odpočinku vyzýval. Potom útlými prstíky
hrabal důlek v horkém písku, ten se sám rozšiřoval a prohluboval,
ze země prýštila křišťálová studená voda a naplnila studánku. A
Ježíšek nabíraje vody do útlých ruček, omýval skráně starcovy, až
kmet procitl a udiveně hleděl na roztomilé pachole vedle sebe klečtní.;
na stinný strom a čistou vodu a nevěděl, co se s ním děje.
„Pojď, staroušku, do naší chýžky. Matička dojista tě občerství
a odpočinku tobě popřeje,“ mluvil lahodným, sladkým hlasem Boží
Synáček.
Smutně se stařec usmál. „Rozmilé pachole! Jak libě žvatlá!
Ale jak já, ubohý, bych se mohl pohnouti z místa?“ myslil si.
Ježíšek však nečekaje odpovědi, uchopil kmeta za ruku, lehounce
jako pírko jej zvedl se země a jako omámeného vedl domů. Svatý
Josef před chýží otesával trámy, Panna Maria ve světničce tkala a
při práci zpívala žalmy.
„Vedu hosta, matičko. Umdlen a zraněn a bezpochyby žízniv
a hladov ležel v poli; prosím, dej mu frochu mléka k občerstvení,“
šveholil pacholík.
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Panna Maria ochotně přinesla mléko a chléb, Ježíšek hned
rozvazoval řemínky opánků starcových, aby ztrmáceným údům po
hověl. Potom vyběhl ven, chtěje hosta uctiti ovocem palmy, jež
česky datle a egyptsky bellan sluje. Nedůvěřivě za dítětem hleděl
stařec, pochybuje, že by mu čerstvých datlí mohlo přiněsti.
Jeť palma strom obyčejně štíhlý, nerozvětvený kmen, zvedající
se do výše až 25 metrů, pokrytý zbytky odumřelých listů, nad něž
mohutná šumící koruna se vznáší. Proto jest kůra palmová Šupinatá,
tvrdá. Dlouhé ratolesti její koruny na podzim dolů padají. To jest
1 u nás známý rákos. Listy palmy datlové jsou speřené a barvy
mdle modrozelené, květy, jichž se v jediném hroznu nechá napočísti
až 12.000, jsou barvy čistě bílé. Ovoce palmy, známé vám datle,
roste v chumáčích jako sladké hrozny, plody jsou válcovité bobule
červenavé, uvnitř žlutavé dužniny chuti fíkům podobné, avšak uvnitř
mají pecky. U nás jsou datle jen pamlskem, ale v krajinách východních
jsou potravou lidem i zvířatům; velbloudi, koně, psi — vše živí se
datlemi. I pecky se rozmělňují a dobytek se jimi krmí; Číňané
z pálených pecek vyrábějí tuš.
Staří Assyrové tvrdili, že možno 360teronásobným způsobem
listů, plodův i dříví palmového upotřebiti. Kmen palmy berou na
stavení a.různé potřeby, ratolesti na rozličné nádoby, z listí si chudí
lidé připravují obydlí, jinak jsou obyčejným palivem, slouží lidem
za lože, zhotovují se z něho rohožky, koše, ba i drahé látky, jako
zlatohlavy, aksamity, damašky atd. Strom tento má tu podivnou
vlastnost, že se nedá žádné tíži snížiti a skloniti, tak že čím více
se dolů táhne, tím více se pozdvihuje a vysoko pne; proto za příklad
ctnosti a nepřemožené trpělivosti a za znamení vítězství a nesmrtelnosti
již od starodávna se jí užívalo.
Ovoce se česá dva- až třikráte do roka, jest to však velmi
obtížno. Nemajíce tak dlouhých žebříků, lezou na vrchol palmy
pomocí silných provazů, jejž obváží kol kmene a do oka vlezou;
nohama přitlačivše se ke kmenu povyhodí rukama provaz vždy výše,
a tak vyšplhají se až nahoru, jelikož kůra palmy nahoru hladká a
dolů pro špičaté šupiny jako sukovitá jest.
Proto zkušený stařec věděl, že útlé dítě nemůže dostati ovoce
z takového stromu. Vyšed ven pozoroval, jak Ježíšek si bude po
čínati. Tento přistoupil k vysoké krásné palmě a ohnuv ji jako
slabý proutek, utrhl chomáč datlí, ale ovoce zde neubylo a právě
takový hrozen zde zůstal.
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Divil se stařec a tázavě upřel oči na Pannu Marii a sv. Josefa,
a v tom se jaksi vzpamatoval.

„Zdá se mi, že již někde jsem viděl vaše tváře, ale kde?
Kde?“ rozpomínal se, mna si vrásčité čelo.

„Vzpomeň jen, dědoušku, jak jsi chudou ženu s dítětem převezl
přes vodu a o potravu s ní se rozdělil. Byl jsi k nám dobrotiv, a
naše povinnost jest tobě splatiti.“

„Bohové věční! A kdo jsi ty, kdo jest toto dítě, jehož pokynův
i mrtvá příroda poslouchá? Víš, jak jste se mi hned v zápětí od
měnili? Nemocné dítě dceřino vzal jsem z ruky tvé zdravé, veselé
a čilé, a dcera, přivoněvší k daru tvého milostného dítěte, k čarovné
květině, vstala uzdravena a hned mohla konati veškeru svou práci“
„To buď tobě důkazem, že Bůh Israelský štědře odmění
každou službu, slabým a chudým z lásky a ochoty prokázanou,“
řekla Panna Maria jemně. „On nenechá bez odplaty žádný čin, ať
jest dobrý nebo zlý. Chceš-li býti šťasten, chceš-li, aby se ti dobře
vedlo, buď útrpný, dobrotivý, laskavý a k pomoci ochotný. Na
úrok Pánu Bohu dává, kdo nad chudým, nuzným i nešťastným se
smilovává, a co učiníš rád a ochotně tomu nejbídnějšímu člověku,
Bohu samému jsi učinil. To nikdy nezapomeň, tomu uč děti a
vnuky své.“

Sotva Panna Maria domluvila, zmizela starci z očí celá
krajina a on se octnul uprostřed svých milých v rodném domě.
Všichni se divili, když vypravoval svoje příhody a ukazoval hrozen
datlí, jejž mu Ježíšek z palmy utrhl a který dosud v ruce držel.
Od té doby byl tento egyptský kmet i jeho rodina tím štědřejší a
dobrotivější k chudým, nuzným, opuštěným a pocestným.
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Sanice.
apadal snížek,

Jak jest nám blaze,

2 ven, hoši, z chýžek
na náves,

s pahorku dolů
pojedem spolu
ještě dnes.

po sněžné dráze
v závodu,

jak ptáče letem,
přejíždět světem
pospolu.

A kdo se v běhu
v měkkounkém sněhu
vyklopí,
což žertu zase

veselé chase
natropí!
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Fa keři růžovém uvadlo poupátko,
zemřelo matičce rozmilé robátko.
(© '

nó

Na
poli Božímděťátkuustlala,
slačky hořké nad rovem plakala.

i

Andílci shvězdy
nebe dolů
se dívali,
stříbrné
na rovek
sypali.
Stříbrné hvězdičky, — peřinku sněhovou,
by dítko dřímalo pod bílou ozdobou. —

Svatá noc nastala; kde který domeček,
zářil v něm zelený, vánoční stromeček.
Děťátko v hrobečku, v záchvatu borečním
což tý jsi toužilo po stromku vánočním!

Marna ta touha tvá, děťátko, nebyla,
matička se stromkem k rovečku přibyla.
Stromeček přinesla, na rovek stavila,
a slza bohatá oči jí zkalila.

Slzičky matčiny na větve padaly,
svítivou záři ze sebe vydaly.

—B

A zespod hrobečku dítko se zadívá,
a duše děťátka s nebe se usmívá:

„Dík tobě sterý, předrahá matičko,
potěš ti Pán Bůh zlaté tvé srdečko!

Ježíšek na nebi dítko tvé oslavil,
vánoční stromeček v nebi mně postavil.“

Vil. Ambrož.
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Mladý hrdina.
Povídka z -roku 1866. Napsal Bohumil

Bouška.

(Ostatek.)

i enik již vytrhl papíry z ruky setníkovy a rozhaliv šat na
ňadrech, ukryl je tam pečlivě a uchopiv ruku setníkovu,

ks? líbal ji vroucně.
č V ce

„Jsi hodný, hochu,“ zvolal setník. „Již se mi lehčeji
dýše, je mi volněji, že jsem svou povinnost na tebe složil.
Ty ji vykonáš za mne, věřím to, jsem o tom pevně přesvědčen.“
Matka Jeníkova štkala, vidoue pohnutí setníkovo a odvahu
svého synka, byla na něj hrdá, ale zároveň obava jí vtiskla v mysl
pochmurné a bázlivé myšlenky. To o své dítě se počala strachovat,
aby ho na té nebezpečné cestě neštěstí nepotkalo, aby ho pak ne
ztratila. Ale pobled na setníka ji utišil. Viděla toho statného muže,
nesmírně trpícího bolestmi, úplně klidného a spokojeného, radostí
zářícím okem dívajícího se na jejího miláčka, a rázem zapomněla
na strach a úzkost o Jeníka, která se jí dříve zmocňovala.
Kolem bylo ticho. Ani větérek nepohnul listy a větvemi
stromů lesních.
Najednou zalehly sem hlasy jakési. Byly sice z dálky, ale
polekaly, zděsily.
„Rychle do sluje,“ zvolal hošík.
Uchopili se oba, matka i syn, peřiny a vtáhli tuto do nízkého
otvoru, v němž zmizeli úplně. Jeník vylezl opět ven a zaházel
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otvor kamením, tak že nikdo by byl vchod do sluje nenalezl. Pak
rozhrnul šat na ňadrech a zavěsil si na krk malý křížek, zastrčiv
jej za košili, tam co ukrytý měl balíček. Křížek ten mu matička
jeho, nežli vyšel ze sluje, s sebou na cestu dala, aby jej Všemohoucí
chránil ode všeho zlého.
Pak veběhl do houštiny a pospíchal lesem. (Cestou se modlil
ku Všemohoucímu, aby mu pomohl v jeho dobrém předsevzetí, aby
šťastně došel do Jičína, kdež by odevzdal svěřený mu balíček do
rukou Rakušanů, modlil se, aby Pán všehomíra ochraňoval jeho
tatíčka, aby mu popřál šťastně se do lesa navrátiti a tam se
v bezpečí ukrýti, aby dobrá jeho matička ve svém úkrytu se setníkem
nalezena Prušáky nebyla, vzpomněl si i na ubohé své krajany, jimž
v této válce majetek jich zničen byl, jimž domky a chatky shořely,
úroda polní zničena a oni prchnouti musili do lesův a tam se
ukrývati jako zločinci, vzpomněl na svou drahou vlast, kterou touto
válkou potkala děsná pohroma, a modlil se, aby Bůh popřál vítězství
zbraním rakouským, aby vojáci naši zastavili postupujícího a vítě
zícího Prušáka, aby dále nemohla se pruská vojska po zemi české
rozlévati, aby ostatek země uchráněn byl útrap válečných.
A jak běžel lesem klopýtaje opět a padaje přes kmeny a
větve, modlil se v duchu. Již se blížil ku kraji lesa, šel tudíž
pomalu a opatrně, naslouchaje na všechny strany bedlivě. Za chvíli
slyšel ty hlasy opět, byly slyšitelny z té strany, kde ležela vesnice
Ohaveč ve zříceninách. Mohl jíti směleji, sem nemohou vidět. Vyšel
z lesa a pustil se hlubokým úvozem do polí. Den se již skláněl
k večeru. Slunko pozvolna sklánělo se k západu. Šel rychle,
ehvílemi popoběhna, chvílemi opět k vůli oddechu a novému
sebrání
sil a dechu pomaleji, na vše bedlivý maje kolem sebe pozor.
Úvoz byl hluboký. Vylezl někdy na břeh, aby se podíval po
krajině. Ty blasy se mu pojednou někde ztratily. Nikoho neviděl.
Opatrně bral se úvozem dále. Běžel již asi čtvrt hodiny. Před ním
rozkládal se malý hájek, jímž vedla cesta, po které se ubíral.
Veběbl mezi stromy a pádil ku předu. Již skorem byl u konce
lesa, když se před ním vynořila tlupa pruských vojáků. Zalekl se.
Vzpamatovav se, obrátil se a chtěl utikati do lesa. Několik mužů
jej však zachytilo. Jeden jej stiskl za hrdlo a zatřásl jím.
Jeník zděšeně zadíval se na vojáka. Byl veliký, ryšavých
vousův a zlého obličeje. Na rameně měl pušku a po boku houpala
se mu šavle. Ti ostatní seskupili se kolem nich ozbrojení jsouce až
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po zuby. Teď viděl Prušáky z blízka, z blizoučka. Bál se jich ne
smírně. Ten obr mezi nimi ho mačkal dosud za krk div se hošík
nezalknul.
„Jsi odtud?“ tázal se jej ten obr lámanou češtinou, která se
tak strašně vyjimala, zkomolena jsouce v ústech toho Prušáka.
Jeník mu hned neporozuměl. Jaktěživ ty krásné zvuky
mateřské mluvy neslyšel tak zobyzděny jako teď
Obr opakoval svou otázku hlasitěji zatřesa při tom hochem
jako s makovicí.
Teď hošík porozuměl. Ptá se jej, jestli je odtud. Již chtěl říci,
že ano, ale zalekl se. Vzpomněl si na časté vypravování tatička
svého, který mu ličíval podobné případy, kdy nepřítel vtrhnuv do
země vyptává se lidí na různé věci ku škodě domácích obyvatel, a
že ten, který jim odpovídá, často stane se zrádcem svých krajanů,
své rodné země a svého krále.
Prušáka dopálila nemluvnost hochova.
„Ptám se tě, jestli jsi odtud“ zahřměl naň s celou silou svého
mluvícího orgánu, a doprovodil svá slova mocnou ranou pravé ruky
do zad Jeníkových.
Ten ustrašen a nevěda ani leknutím co činí a jsa vytržen
nehorázně ze svých myšlenek, vyhrkl hned po té ráně ze sebe:
„Jsem !“
Pak se toho zalekl, ale bylo to už venku.
„Kam jdeš?“ ptal se opět Prušák.
Jeník se pomalu vzpamatoval ze svého zděšení a spřádal
myšlenky své a přemítal o svém postavení a o vykonání úkolu mu
svěřeného setnikem mysliveckým. Nevěděl, co má na tuto otázku
odpovědít.
Prušák mu pomohl dřívějším donucovacím prostředkem.
„Do Ohavče hledati tatíčka,“ řekl, zachvěje se celým tělem
po té ráně.
„Půjdeš s námi, on se ti neztratí, jestli někde nepolknul
olověnou kulku,“ zasmál se surově Prušák.
Jeník se lekl o tatíčka. Porozuměl, co myslí Prušák tím
polknutím olověné kulky. Zastřelení! Snad tito nepostřehli někde
jeho otce a snad jej
Bál se domyslit strašnou tu myšlenku.
„Která vesnice tady na blízku je nejbohatší?“ ptal se Prušák.
„A proč to chcete vědět?“ vyhrkl boch ze sebe.
Pak se zalekl své opovážlivosti.
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„Do toho ti nie není,“ zasyčel obr, hroze mu pažbou ručnice
před obličejem. „Ty nás dovedeš tam, kde jsou bohaté statky. Běda
tobě, kdybys nás někam do pasti zavedl. Zle by se ti to vyplatilo.
Rozumíš?! Tedy ku předu! Jak se to hnízdo jmenuje, kde mají
hodně peněz?“ syčel Prušák zlostně lomeuje hochem.
„Nevím,“ odpověděl tento, strachem se třesa.
Už porozuměl, co na něm ti lidé chtějí. M4 jim vyzraditi, kde
jeho krajané mají své jmění těžce nalopocené uloženo, má dovésti
je do nejbohatší vesnice, aby oni mohli jeho krajanům pohodlně
pokladny vyprázdniti, má se státi zrádcem —- ano, zrádcem svých
krajanů. Hrůza se ho zmoeniia při tomto pomyšlení. A otec mu
o tom tak často povídával a netušil, že jeho dítě, jeho hodný, dobrý
a poslušný Jeník stane se také jednou zrádcem ohavným svých
spolubratrů. Jeníkovi se hlava těmito myšlenkami div nerozskočila.
On a zrádcem! Oh, kdyby mohl odtud utéci!
„Že nevíš, která vesnice je tu nejbohatší?“ zařval obr a
stisknul silněji hřtán hocha.
Ten myslil, že už jeho poslední hodinka udeřila. Ale ani
nehlesl. Nesmí se státi zrádcem, nesmí, a kdyby mu i život vzali.
Mohl by si jej snadno zachovati, má na ňadrech balíček peněz
vojenských, které má v Jičíně odevzdati, mohl by jim je dáti a
pustili by ho zajisté hned na svobodu, a byl by zachráněn, ale toho
neučiní. Sám se té bídné myšlenky zhrozil, která mu tak maně
přišla na mysl. Odmítl, odpudil ji hned od sebe. Raději zemře, než
by vydal ty peníze a než by zradil své krajany. Raději smrt, jak
jeho otec říkával, než státi se bídným zrádcem, vyvrhelem člověčenstva.
„Nevím,“ řekl opět, když ho ten obr pustil.
Několik ran dopadlo na jeho hlavu. I ti druzí ho pomohli
mlátit. Cítil, že to bude jeho poslední chvíle. Klesl k zemi. Přestali
ho tlouci, a ten obr ho zvedl a zatřásl jím.
Jeník otevřel oči.
„Pověz, kde je nejbohatší vesnice a dostaneš také svůj díl.
Budeš mít plné kapsy peněz,“ mluvil Prušák mírněji, stavě chlapce
na nohy.
„Nechci, zrádcem se nestanu!“ šeptal Jeník.
Na odulých rtech Prušákových ozvalo se rázné zakletí a již
zvedaly se ruce jeho, aby dotloukly ubohého hucha, když nedaleko
v úvozu ozvalo se zarachocení kamení a zabučení zvířete.
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Jeník klesl do trávy a hlasitě zaúpěl. Tak zdálo se mu, když
zabučení zvířete uslyšel, že to tatíček jeho s kravičkou se vrací do
svého úkrytu.
„Tatíčku!“ vzkřikl bolestně.
V úvoze* rozlehl se výkřik a v okamžiku vydrápal se na
vysoký břeh tatíček Jeníka. Vracel se skutečně s kravičkou z Ohavče
bez vozu, poněvadž tam žádný nenašel, 4 který tam někde ze spá
leniště trčel. byl k nepotřebě. Zahlédl na zemi ležeti svého synka.
„Bídáci, co vám to nevinné dítě učinilo?“ zvolal bolestně,
hlasem hrozebným.
Prušáci dali se mu do smíchu.
Sklonil se k dítěti a vzal jej do svého uáručí.
„Oni mne bili, že jsem nechtěl říci, kde je tu nejbohatší
vesnice, “ štkal hoch.
„Ty, dítě mé rozmilé, ty, malý hrdino, tys neprozradil své
krajany, tys nestal se jejich zrádcem ani když tě bili ti surovei,“
jásal otec, objímaje své dítě.
Jeník objal otce a přitiskl jej k sobě.
Slunce již bylo dávno zašlo a měsíce lesk smutnou osvětloval

krajinu.
Pohnutlivé to divadlo Prušáky ani dost málo nedojalo. Spustlá
jejich srdce nepochopovala něco podobného, něco tak vznešeného,
krásného, nepochopovala, co to je láska k zemi své rodné, láska
ku věci spravedlivé, co to je cit a čest. To dítě mohlo jim býti
vzorem ctnosti občanské a vlastenecké, ale suroví tito vojáci, kteří
v době všeobecného zmatku odtrhli se od svého pluku a potulovali
se po krajině, aby loupili a kapsy své si plnili, což by byli nesměli
při pluku svém tropiti, se tomu jenom smáli a úsměšek
si z toho tropili.
„Tedy nám to povíš ty!“ zvolal po chvíli ten obr, přiskočiv
k starému Drozdovi a šťouchnuv jej do zad.
„Nepovím vám nic, zrádcem se nestanu,“ řekl pevně šlechetný
muž, který, ač byl jen vesničanem, pevného charakteru měl více,
nežli leckterý ten, který se nad vesnického obyvatele vynáší.
„Přinutíme tě,“ zařvali ostatní a vrhli se na Drozda.
Ohnal se holou rukou a dva z nejbližších Prušáků váleli se
na zemi. Skočil k jednomu a vytrhl mu pušku a postavil se
k obraně, oháněje se kolem sebe ručnicí.
Prušáci tohoto obratu se nenadáli. Nejdříve stáli tu překvapeni.
Vzpamatovali se teprv, když odvážný a srdnatý vesničan dva z nich
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probodl. Vrhli se naň s celou svou silou. Drozd oháněl se kolem
sebe a mnozí ještě ucitili ostří bodáku, ale co to bylo platné, když
Prušáků bylo mnoho.
Pojednou dostal ránu do hlavy a svalil se k zemi vedle svého
dítěte, které klečelo na kolenou a vyjeveně dívajíc se na nerovný
ten boj, modlilo se, ručky majíc sepjaté.
Zběsilci byly by snad raněného utloukli i s hóchem, kdyby
v tu chvíli ti zadní Prušáci, zpozorovavší něco dole v úvozu se
míhati, je neupozornili.
„Co se tam děje?“ ozval se velitelský hlas z úvozu, a již lezl
nahoru muž a za ním několik jiných.
Bylo to malé oddělení rakouského sboru zdravotního. Ten, co
volal, byl důstojník, vůdee tohoto oddílu. Za nimi vylezlo nahoru
as deset mužů nesoucích dlouhé tyče, na nichž bylo napnuté silné
plátno, do něhož zabalovali, chodíce po bitvě po bojišti, raněné a
odnášeli je do nemocnic. Vojíni zdravotního sboru měli na pažích
kolem rukávu ovinutý bílý široký pás, na němž stkvěl se veliký
červený kříž. Tito vojáci mohli svobodně po bojištích choditi a své
samaritánské poslání vykonávati.
Prušáci se zalekli. Nejprve měli chuť se na slabší toto oddělení
rakouského zdravotního sboru vrhnouti, ale vzpomínka na přísný
trest, který by je stihl, kdyby se to na ně prozradilo, jim zahnala
chuť. Většina Prušáků byla již zmizela v lese.
Důstojník rakouského oddílu kynul rukou několika svým
vojákům. Ti vrhli se na obra Prušáka, který tu ještě nerozhodnut
stál. Srazili ho k zemi a pevně mu ruce na zádech svázali. Rakušané
poznali hned, co se asi zde dělo, vidouce na zemi ležícího muže a
hocha, a opodál tři mrtvá těla Prušáků, proto se zmocnili hned
aspoň jednoho, aby jej odevzdali na patřičné místo. On pak ty
ostatní, kteří se ihned rozutekli, sám vyzradí.
Mezi tím byl přítomný rakouský vojenský lékař prohlédl
Drozda a Jeníka. Shledav, že jsou pouze raněni, dal je naložiti na
ona zmíněná nosidla. Mrtvoly Prušáků dal zakopati hned na místě.
Důstojník velel k pochodu. Sbor pokračoval dále ve své cestě
k Jičínu. Byl vyšel dnes ještě jednou na prohlídku okolí, zdaž byli
všichni ranění sebráni a mrtví pohřbeni. Jeden vojín vedl za sborem

kravičku. Jiní vedli zajatého Prušáka.
Již v noci dorazili do Jičína. Raněné, kteří se byli již cestou
vzpamatovali, odnesli do nemocnice a jali se je ihned ošetřovati.
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Ráno, když byli oba zotaveni, podrobeni výslechu. | Sdělili
všechno, co je včera potkalo.
Kolem lože, na kterém hošík s oteem leželi, seskupilo se
několik důstojníků pozorně naslouchajících vypravování hocha a
jeho otce. Hluboký dojem učinila na ně statečnost Jeníkova, který
ani ranami nemohl býti přinucen ku zrazení svých krajanů.
Při vypravování otcově rozepjal si hošík šat na prsou a vyňal
ze záňadří křížek, jejž bez ostychu políbil přede všemi vojíny.
Věděl, že jedině Bůh dovedl jej před smrtí uchrániti. Jemu děkoval
své zachránění i to, že mohl dostáti převzaté povinnosti. Viděl před
sebou několik důstojníků. Byli sice od zdravotního sboru rakouského,
mezi nimi několik lékařů vojenských, ostatní vojsko bylo již z Jičína
ustoupilo, ale Jeník věděl, že těm balíček peněz stejně může
odevzdati. Vyňal jej ze záňadří a podal důstojníkům.
„Setník Lipník od myslivců posílá zde plukovní peníze,“
děl hoch.
Důstojníci pohlédli udiveni na hocha. Jeník jevil se v jejich
očích ne jako hoch malý, slaboučký, ale jako hrdina statečný a
mužný. Nedal se bitím a hrozící mu smrti pohnouti ku zradě svých
krajanů, ani neprozradil, moha se tím zachrániti, že má u sebe tolik
plukovních peněz. Líbil se jim statečný hošík, jehož poctivost jej
tak krášlila.
Ten jeden z důstojníků jevil rozčilení při vyprávování hošíkově.
Pojednou přiskočil k Jeníkovi, chopil jej za ruku a zadíval se
mu do očí.

„A kde je, dobrý hochu, setník Lipník ukryt?“ zvolal pohnutě,
překvapeně, dychtivě. „Doveď mne k němu, ať mu pomůžeme, ať
jej uzdravíme, ať jej odneseme na místo bezpečné, do mého náručí.
Vždyť je to můj bratr. Po celý čas bitvy a válečných pochodů jsme
se neviděli, až ty mi první o něm sděluješ radostnou zprávu, že
jest na živu, ač těžce raněn. Však my jej s pomocí Boží vyléčíme.
A ty, hochu, byl jsi mu nápomocen ve vykonávání jeho povinností,
ty, tvůj otec a tvá matka ošetřovali jste jej jako svého vlastního
člena rodiny
“
„Jsme, pane důstojníku, všichni členové jedné veliké rodiny.
Proč bychom si tedy vzájemně nepomáhali?“ děl srdečně chlapec.
Nadporučík Lipník obejmul vroucně dobrého hocha. Důstojníci
se zálibou stále rostoučí dívali se na Jeníka. Potom sdělil otec

Jeníkův úkryt setníka Lipníka od myslivců.
„Anděl Strážný“ 1901/1902
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Mezi tím přivolán sem byl pruský rytmistr mající téhož dne
velení nad hlídkami. Vrátivší se důstojník a lékaři zdravotního
sboru, kteří působením Božím přišli se svým oddílem v čas, aby
zachránili Drozda a jeho syna od ubiti, oznámili rytmistrovi, při
jakém činu dopadli onoho ryšavého pruského vojáka s jeho soudruhy.
Drozd a Jeník vypověděli rytmistrovi vše ještě jednou. Označili
ryšavce jako vůdce ostatních.
Prušák se zakabonil.
„Přísně, dle vojenského práva ve válce obvyklého bude po
trestán. Bude to výstrahou ostatním, aby přísné kázně neporušovali.
I ty ostatní stihne spravedlivý trest pro porušení pořádku.“
Pak se rytmistr zadíval na hošíka.
Jeden rakouský důstojník sboru zdravotního mu něco šeptal.
Rytmistr kynul hlavou.
„To slyšel jsem již dávno, že tito Češi tvrdé mají hlavy, ale
věrná srdce. S takovým nepřítelem válčit je těžko. Jsi poctivý,
hochu,“ řekl a kynuv ještě jednou v pozdrav hlavou, odešel.
Za chvíli vydalo se malé oddělení rakouského zdravotního
sboru, vedeno jsouc Drozdem a jeho synkem, na cestu z Jičína do
lesů za Ohavčem. Nedbali na to, že je noc. Měsíc jim svítil na
cestu; ač sporé bylo jeho světlo, přece rychle brali se ku předu.
Starý Drozd je bezpečně vedl. Potkali několik pruských hlídek,
které viděvše, že to je sbor zdravotní, jdoucí někam pro raněného,
je beze všeho propustily.
Ještě než vyšli z města, zahlédli něco, co zamrazilo v celém
těle Jeníka; ač uznával spravedlnost trestu toho, přece dobré jeho
srdečko odpouštějící všem vinníkům i svému nepříteli, který mu
tolik ubližoval, odpustilo a člověka toho litovalo.
Mezi dvěma nízkými domky, sloužícími pruským hlídkám za
strážnici, stál vysoký strom, na němž se houpalo tělo Prušáka. Při
záři několika pochodní, které drželo několik pruských vojáků,
poznal Jeník obličej onoho surového Prušáka, který jej ku zradě
krajanů bitím a trýzněním chtěl přinutiti.
Teď mu po celou cestu ten zsinalý obličej stavěl se před oči.
Teprve když dorazili k lesu, nepěkná vidina ta zmizela, by se více
před jeho duševními zraky neobjevila.
Konečně po mnohém klopýtání přes kmeny a větve zurážené
a na zemi se válející dostali se k úkrytu setníkovu.
Před slují rozžehli pochodně.
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rozd odstraňoval se synkem kameny a objevil vchod.
Myslivecký se'ník trpěl velkých bolestí, ale potěšil se pří
chodem rakouských vojáků. Jmenovitě při spatření svého bratra,
nadporučíka při zdravotním sboru, rázem na bolesti zapomněl.
Radost obou nelze vylíčiti, ač pohled na nohu setníkovu jeho bratra
žalostí naplňoval.
Lékaři, majíce s sebou potřebné nástroje a obvazky, dali se
ihned do práce. Vyňali roztříštěné kostičky a uznavše, že není třeba
nohu odjímati, obvázali ji a vším potřebným zaopatřili. Pochválili
ženu Drozdovu, že neustále studené obklady na nohu setníkovu
dávala, uživši k tomu kusu své sukně a pramenu v zadu sluje
prýštícího a jinými štěrbinami ven ze skály vytěkajícího.
Vojáci přinesli s sebou dosti pokrmů, kterými se všichni
i Drozdovi posilnili. Pak se vydali všichni na cestu, naloživše
setníka na nosítka, která vojáci střídavě nesli.
Drozd s manželkou a Jeníkem na prosbu obou bratrů Lipníků
musili s nimi. Důstojníci zamilovali si prosté ty vesničany a toho
vzorného, hrdinného hocha, že vyzvali je, aby šli s nimi a na jejich
statku po otci zděděném jim zaopatření nabídli.
Drozdovi jsouce chudí, a zvláště vyhořením svého baráčku
i o úkryt připraveni, konečně přijmuli toto šlechetné nabídnutí.
Nečinili tak, že by snad chtěli za své dobré a křesťanské činy
odměny přijímati, ale přijmuli nabízené dobrodiní proto, že přilnuli
k oběma důstojníkům a chtěli jim sloužiti do smrti.
Vyhnuli se Jičínu a pospíchali za rakouským vojskem, aby
mysliveckého setníka do bezpečí k dalšímu léčení odevzdali. Starý
Drozd zašel do Jičína, kde kravičku svou prodal a pak za ostatními
pospíšil. To staré zvíře nemohli s sebou vzíti, bylo by cestu
nevydrželo.
Synu, pamatuj co je vlast. Miluj ji, svého krále, své krajany,
vše, co kolem sebe v této krásné zemi vidíš. A kdyby ti nabízeli
za zradu poklady všeho světa, odmítni je s rozhořčením od sebe
a chraň se takových nešlechetných pokušitelů.
To víra tvá tě učí a Bůh chce, abys jeho darů si vážil!
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Vánoční kukátko.
Věnované všem hodným dětem, které Pána Ježíška milují.

a zemi ležel lehký poprašek sněhu. Stmívalo se a nad
západem stál žlutavý, jasný srp měsíce jak obrovský
rohlík. Po obloze letěly chumáče mraků polo prů
hledných, jakoby byly jen kouř nebo mlha, letěly
rychle, v divokém chvatu. Odkud asi letěly a kam?
A proč tak chvátaly? Milé dětičky, kdož to ví?
Burácel prudký vítr, smetal snížek na poli a ve stromech
na zahradách a u silnice hučelo to jak veliká voda. A jak pak
teprve v lese! Tam to hučelo a skučelo a praštělo, až byl strach
poslouchati. Vysoké břízy a borovice ohýbaly se větrem a kde
které ptáče — však jich v zimě mnoho není — hledalo své
hnízdečko, veverky držely se pevně malými pazourky tenkých
větviček ve vršku a nechaly se kolébati, srnci běželi ku svým pe
Jechům a v hustém jehličí ukryli se dva zastrašení zajíci.
„Pratře, zle je,“ řekl starší, zkušený zajíc, „sotva jsme přestáli
hon, valí se na nás sníh. Zapadne všecko obilí a nám nastane hlad.“
„Však je tady v lese trní dost a mladých stromků,“ řekl mladší
zajíc, nezkušený ještě, „nechť si napadne sněhu, kolik chce, budeme
míti přece co okusovati.“
„Milý brachu,“ řekl starší, „z kůry ještě žádný zajíc ne
stloustl. Ty vánoce jsou pro nás zajíce nejhorší svátky. O velkonoci
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pučívá mladá, sladká travička, někdy kvete také už medové kvítí ;
o svatém Duchu bývá všeho hojnost, tenkráte my zajíci nechceme
leč nejjemnější jetelinu a kolínka pšeničná; o hodech bývá zelí
nejlepší — ale na vánoce vzpomínej vždy se strachem. Lůžko ve sněhu
a nějaká ta kůra, to, milý brachu, je nepěkné živobytí.“
„Nějak bylo, nějak bude!“ řekl mladší.
„Což ty jsi lehkomyslný, protože jsi nezkušený a nechceš
starším uvěřiti, až poznáš sám. Ale nechme toho! Je již pozdě ;
zahrab se hodně hluboko do mechu a spi tiše!“
„Dobrou noc, Martine,“ zastřihl mladší ušima.
„Dobrou noc, Macku,“ poděkoval starší.
Sotva však počali dřímati, vyrušily je z první sladké mrákoty
pádné kroky. Přicházeli dva muži se sekerami.
„Jdou na nás!“ zašeptal Martin, starší zajíc.
„Utečme,“ radil mladší Macek.
A „dup, cup!“ uháněli z houštiny hledat si bezpečnější nocleh.
*

*

*

V malé chaloupce je teplounko a tichounko. Matka sedí na
lavici u kamen a krájí brambory na polívku, dědoušek sedí s krátkou
dýmečkou v ústech na „vlku“ a přiřezuje pořízem bílá jedlová
dřeva na podstavce. Na kolébce leží a spí malý chlapeček, a
děvčátko, čtyrletá Cecilka sedí na stoličee a dívá se pozorně hned
na matku hned na dědouška.
V malé, nízké světničee bylo tichounko, jen hodiny cvakaly,
poříz fičel a dítě na Kolébce ve chvílích hlouběji oddechlo.
„Maminko, přijde už ten Ježíšek zítra?“ tázala se Cecilka.
„Ano, má pusinko, zítra už.“
„A donese mi něco?“
„To ještě nevím, milé dítě; jak budeš hodná.“
„Cecilka je hodná, a Ježíšek donese jí jistotně něco pěkného,“
řekl dědoušek.
Děvčátko zahledělo se na dědouška a šeptalo si v blaženém
blouznění: „Kdyby mně tak donesl pěknou pannu, jako má
Varhánkova Kačenka !
„Pomodli se k Ježíškovi otčenášek, aby ti ji donesl, napo
minala matka dítě.
„Ne, za to se nemodli,“ vpadl dědeček rychle do řeči. „Ježíšek
ti donese jistě pannu, protože jsi hodná.“ V srdci však doložil:
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„Což platno, šli přece jen krást a z toho, co nakradou, nakoupí
pak — — Nevinné dítě nemá se modliti, aby se krádež podařila.“
„Ať se tedy pomodlí večerní modlitbu a jde spat,“ řekla matka,
je již pozdě.
Cecilka se pomodlila a za krátkou chvilku oddychovala sladkým
spánkem.
Pozdě v noci přijeli-před chaloupku dva muži s károu plnou
jedlových stromků. Byli to Cecilčin otec a strýc.
Když přišli do světnice, optal se jich dědeček: „Neviděl
vás nikdo?“
„Ne. Ženo, máš večeři hotovou ?“
„Mám. Hned donesu na stůl.“
Pojedli, pak přinesli uťaté jedličky do světnice, nastrčili každou
na dřevěný podstavec a ulehli.
„Jen abychom nezaspali,“ starala se žena.
„Nebojte se,“ řekl dědeček, „já nezaspím, vzbudím vás. O
kolika ?“
„O čtyřech.“
„Dobrá. Spěte teď s Pánem Bohem bez starosti.“
*

*

*

V drahocenně vyzdobené, jasně osvětlené komnatě polo seděla
a polo ležela bohatá paní v lenošce. Mazlila se se synáčkem; stál
vedle ní a kladl jí svou kadeřavou hlavu na klín. Stará služka seděla
opodál na stoličce.
„Věděl on, Arthurku, že přijde zítra Ježíšek ?“ tázala se ho
matka hladíc mu dlouhé, světlé kadeře.
„Vím, Nána povídala.“
„A má ti něco donésti?“
„Ano.“
„A co pak? — Velký buben?“

„Nel“ —
„Nebo pušku ?“
„Ne, tu mám.“
„Tedy mu donese „kanon““.
„Ne — ten už také mám,“ počal chlapec netrpělivě škňourati.
„No, neplakal,“ chlácholila jej matka, „však mu Ježíšek něco
velice pěkného donese.“
„Milostpaní!“ ozvala se služka.
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„Co chcete, Náno?“
„Vím, co Arthurkovi koupíme.“
„A co pak, vy moudrá ?“
„Nepovím! Dejte mi dva zlaté a uvidíte, že jej to bude těšiti
víc než všecko ostatní.“
„To bych také ráda věděla! -No, zde máte dva zlaté, a uvl
díme zítra, co za to chytrého koupíte.
*

*

*

m

Je štědrý večer. U bohaté paní stojí ve velkém pokoji vysoký
vánoční stromek, — koupili jej ráno od otce malé Cecilky. Na tom
stromku září mnoho světel a visí rozdivných hraček, ovoce a cukro
vinek. Milostpaní má plné ruce práce 8 urovnáváním.
„A co pak jste tedy koupila, Náno?“ tázala se staré služky.
„Zde tento Betlem,“ řekla Nána a postavila dolů pod vánoční
stromek prkénko, na němž stál chlév s Ježíškem v jesličkách
s Pannou Marií a sv. Josefem; před chlévem pásly se ovečky a
klečeli pastýři; nad chlévem vznášel se anděl a v zadu na horách
stálo celé velké město.
„Takovou hloupost l“ pokrčila bohatá paní nosem, „toho si Arthur
ani nevšimne, uvidíte.“
Když byl stromek docela přichystán, zazvonila paní stříbrným
zvonečkem, dvéře se rozlítly a Arthur vškočil do pokoje. Za ním
šel jakýsi vznešený pán.
Chlapeček hleděl překvapeně na zářící stromek, na lesklé
hračky a pojednou vzkřikl: „O jé, toto je krásné!“ a vztahoval
ruce po „Betlemě“.
„Líbí se ti to?“ divila se matka.
„Ano, tady je Ježíšek !“ jásal chlapeček, a hrával si pak
s milým Betlemem ještě dlouho.

——
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*

tt

*

Vy, milé, zlaté dítky, poproste rodiče, by vám místo vánočního
stromečku dali na štědrý večer „Betlem“. Vidíte, kdyby ta bohatá
paní svému Arthurkovi ten „Betlem“ bez vánočního stromečku
koupila, byl by Cecilčin otec v lese nekradl, Cecilka byla by se
směla modliti, aby jí Ježíšek něco pěkného donesl, a zajíčci byli
by mohli pod jehličím tiše, pokojně spáti.
Jak by to bývalo pěkné! — —

Milé dítky!
Vozdrav vás Pán Bůh všechny v tomto novém
p| roce,
; np

Gamma,

moji miláčci!

Což bych měl-Z(toho radost,

a neteří, a živým slovem jim sděliti, jak veliká jest

láska má k nim a jak jim přeji z toho srdce, aby jim dobrotivý
Bůh dal pravého štěstí a blaha, stálého zdraví, srdce dobré, duši
etnostnou, aby se stali zálibou a chloubou svých starostlivých rodičů,
kteří v blahudítek spatřují i své vlastní, největší blaho. Však
osobně k vám zavítati nemohu, a tu již obracím se k vám se svým
psaničkem, a vím, že písemné toto blahopřání přijmete s dětinnou
radostí a s díkemnelíčeným. Znáte zajisté všechny, milé dítky,
mou starost o vás, kterouž jsem ani tenkráte neodkládal, když mne
Pán Bůh těžkou nemocí navštíviti usoudil. Tím radostněji věnuji
vám všechnu svou prázdnou chvíli, když na prosby vaše Pán Bůh
mne opět posilnil, a žádám od vás to jediné, abyste ve svých mo
dlitbách pamětlivy byly nadále svého upřímného strýčka, jakož i já
nikdy neopomenu při každé mši sv. milosti Boží a ochraně andělů
strážných vás doporoučeti. Nuže opět volám: „Pozdrav vás Pán Bůh
v tomto novém roce, a milost jeho doprovázejž vás po celý čas
života vašeho !“

A nyní promluvím s vámi ještě důvěrné slovíčko.

Nový rok vybízí nás k nové práci.

Má-li rok šťastněse

skončiti, musíme začíti s Bohem a vytrvale
pokračovati v práci
a námaze. Kdo nevytrvá
až do konce, nedojde cíle kýženého.
Kdo tedy z vás dosud pilně pracoval, neustávej v činnosti; kdo
však snad dosud nekonal povinnosti své úplně, ať upustí od lehko
vážnosti a dvojnásobnou pilností nahradiž, čeho byl promeškal.
Nevymlouvejž se nikdo, že by práce byla příliš nesnadná, vy

trvalost vždycky vítězí.
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Byl jsem kdysi v cirkusu, v němž prováděly umělecké výkony
své všelijací čtvernožci. Byla to skutečně podívaná. Zajíci stříleli
z pušek, psíčci tancovali a skákali v rozdivných přemetech, osílek
počítal a dupáním naznačil součet rozličných číslic jemu předložených.

Nejvíce jsem se podivil rodině huňatých

medvídků,

z nichž

jeden stál na kouli a s ní sjížděl po šikmém prkně tak dovedně,
že ani na okamžik nevyšel z rovnováhy. Druhý a třetí mladý
huňatec zasedli na židli, a dovedně pili z láhve a se lžicí vyjídali
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přinesené jim lahůdky tak moresně, že by byli mnohé dítko za
hanbili, které při jídle nedbá potřebné slušnosti.
V umělecké zvířecí společnosti nescházel ani vycvičený hu
debník, čistě umytý vepříček, který výpáčkem svým dovedl zahráti
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na osmi zvonečkách, dle zvukové stupnice naladěných. Otíral-li
rýpáčkem zvoneček, zazvučel, a takto zahrál vepřík celou stupnici
ba i rozličné nápěvy.
A byla to přece jenom nerozumná zvířátka, která neustálým
cvikem si osvojila tak podivuhodné výkony. A člověk, rozumem od
Pána Boha obdařený, měl by se lekati práce, měl by se domnívati,
že nemůže dojíti cile, pro překážky v cestu kladené? Hleďte, milé
dítky! Zdá-li se vám úkol nesnadným, práce těžká, neochabujte a
vytrvejte v práci! Pán Bůh pilnému pracovníku pomáhá, a radost
vaše z cíle konečně dosaženého bude tím větší, čím více námahy
vás stála cesta k němu vedoucí.
„Kdo vytrvá až do konce, spasen bude!“
Vytrvalé práci v tomto novém roce volá z hloubi srdce
„Na zdar!“ a všeliké lenosti a chabosti „na zmar!“ váš upřímný
Strýček Ambrož

Nejsvětější Trojice.
Myriady hvězd 1 květů řasy,
hromů hukot i těch ptáčků hlasy,
hymnus SŠerafův i moje hruď

Nelekám se děsných spárů smrti,
ana všechno zhouby žezlem drtí;
tělem mým Bůh sám se přioděl,

pěje:,Pochválennáš Tvůrce buď!'

chválen buď Syn Boží Spasitel!

Život láska jest, a tam jen plane

blahem věčným, kde Duch svatý vane;
a má duše jeho chrámem jest:
Bohu v Trojici buď sláva, čest!
Vlad. Štastný.
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Na poušti.
S 3) adostné bývá cestování v našich krajinách, kde o přístřeší a
ZV všeliké pohodlí cestovatelů plnou měrou bývá postaráno. Beze
značné námahy dostaneme se vozmo nebo po železné dráze za
krátkou dobu do vzdálených krajin, i kdo pěškykoná cesty daleké,
nesetkává se s velikým nebezpečím. Hůře bývá cestovatelům v horkých
pásmech naší zeměkoule; zvláště karavanám
na pouštích syrských,
arabských a v nezměrné Sahaře hrozí nebezpečí a smrt každým
téměř krokem. Dlouhým tahem vykračují velbloudi se zbožím na
ně vloženým nesmírnou pustinou. Sálající paprsky poledního slunce
kolmo padají na člověka i zvířata. Kamkoli oko pohlíží, nevidí leč
žhavý písek do nesmírné dálky se rozprostírající. Vše hyne žízní, a
nedostane-li se karavana brzy na oasu, to jest na místo palmami
zastíněné a vodu poskytující, zahyne po cestě každý živočich.
Ještě hůře se vede karavaně, přidruží-li se k těmto svízelím

žhoucí vítr samu m nebo harmattau

zvaný. Příznaků příchodu

jeho děsí se celá cestovní družina. Nebe se zahaluje jako pláštěm
barvy olověné, slunce zabarví se do krvava, dusivý a palčivý vzduch,
jemným pískem prosycený, ztěžuje dýchání. Velbloudi řvou, třesou
se na celém těle, sténajíce padají do žhavého písku, a dravé ptactvo
krouží nad nimi, očekávajíc brzké pastvy na mrtvolách jejich.
Však přece ještě se karavana nevzdává naděje na zachránění.
Palčivý vichor snad přejde, a karavaně dopřán bude další postup
až ku kvetoucí oase. Běda však, překvapí-li ji na poušti hrozná

smršť písková,

která v točivém víru shromáždínesmírné spousty

písku a jako mohutný sloup se valí pustinou, kdež všechno pohřbí
a zasypává, co se ji v cestu klade. (Viz obr. str. 155.)
Na poušti přečasto se nalézají lebky a kostry lidí a zvířat ve
smršti pískové zahynulých. Ba naskytují se celé pahorky písečné,
z nichž vyčnívá na sta zbělelých koster lidských, koňských a
velbloudích a to v polohách, v nichž byli živočichové smrští pře
kvapeni. "lu sedí lidské kostry na hřbetech zabynulých koní; na
holých lebkách trčí dosud vlněný turban, kostnatá ruka, jížto svaly
jsou úplně vyschlé, zdvihá se k nebesům — v skutku, příšerný to obraz!
Blaze nám v našich krajinách!
Vil. Ambrož.
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Ed. Schubert.

Zbožně.
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Slova oďd Vil. Amorože.
Poznámka. Ostatní sloky viz na začátku 3. čísla »Anděla Strážného«.

de
Sstrýčkovy ořechy.
Žertovná hádanka.
Kdykoli maminka k obědu chystala husičku, kachničku, kuřátko a p, vždy
těšívala se dceruška její, čiperná Vlastimilka, na »stehýnko«. [.na žabích stehýnkách
si pochutnávala. Jednou, chystajíc maminka na jaře žabí stehýnka, ptala se: »Víš-li
pak, Vlastimilko, z kterého zvířete sice masa požíváme, ale stehýnek z něho požívati
nemůžeme?« Vlastimilka hádala, hádala, ale neuhodla. Dávám tuto hádanku vám,
milí čtenářové, na rozřešenou. Rozřešení pošlete do příštího čísla. Nepodaří-li se vám:
to, pak vám to sdělím sám.

(Bd. Schubert)
2. S »k« ze dřeva neb kosti ku hře slouží,
s »b« ranou na hlavě povštalá souží.

(Bd. Schubert.)
3. 8

je místo, odkud buchot kladiv zaznívá,
žhavý oheň když tam plaje;
je místo, kde se sladký nápoj požívá,
noviny čtou, neb se hraje.
(Bd Schubert.)

4. Hádanky čtvercové. (Pet. B.)
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V každém čtverci utvořte tři slova tak, aby shora dolů a z levé strany ku
pravé stejně zněla.
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5. Novoroční přání.
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Písmena jistým pořadem čtena dají novoroční přání strýčkovo.

(V. 4.)

Rozluštění ořechů z čísla 4.
1. Záhadný nápis.
Narodil se Kristus Pán, veselme se! — (Čtou se napřed písmena pod —+a
pak písmena pod % postavená.)

2.

Nákres

Arad

3. Koníček.

zubr
David
Anna
Fada
Na zdar!

4. Početní

hádanka.

V štěstí nedoufám,
v neštěstí nezoufám,
po neštěstí štěstí čekám,
pravda vítězí.

Otec měl 3 syny a 100 K.

5. Žertovný početní úkol. 6 + 9 + 6 + 9 = 30.

Rebusy.
1. Medvěd. — 2. Štěp. — 3. Ustřice. — 4. Postřihač. -— 5. Pomezí České.

Ž
Obsah.

Perla (báseň), str. 129. — O Ježíškovi, str. 130. — Sanice (báseň s obr.),
str. 136. — Mrtvého dítka vánoční stromeček (báseň s obr.), str. 138. —
Mladý hrdina (ostatek), str. 139. — Vánoční kukátko, str. 148. — Milé
dítky! (s 2 obr.), str. 152. — Nejsvětější Trojice (báseň), str. 154. —
Na poušti (s obr.), str. 156. — Večerní modlitba (báseň s notami), str. 167.
— Strýčkovy ořechy, str. 159.
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Číslo 6.

TROJÍ SLZA.


AKníssým

Pro křesťansko“

LESKEM SLZA ZÁŘÍ,

KTEROUŽ BLAHO

VYVOLALO,

ALE SLZA NEJKRÁSNĚJŠÍ

SOKA KAJÍCNÉHO

KANE,

PO ZJASNĚNÉ LINE TVÁŘI,

JÍ SE NEBE UKONEJŠÍ

RADOSTÍ KDYŽ OKO VZPLÁLO.

MILOSRDÍ DECH Z NÍ VANE.

KRÁSNĚJŠÍ VŠAK VE SVÉM LESKU

BOHA S TRŮNU PŘIVOLÁVÁ,

SLZA BOLEM

SMÝVÁ HŘÍCHŮ

VYROSENÁ,

PODÍL BEROUC V ŽALNÉM STESKU,

BLIŽNÍHO KDYŽ SRDCE STÉNÁ.

SMRTNOU VINU,

DUŠI NOVÝ ŽIVOT DÁVÁ,
V NEBESKOU ZVE DOMOVINU.
VIL. AMBROŽ,

11

Dobrý skutek.
Obrázek ze Slovače. Napsal Karel J. Zákoucký.

Motuloval jsem se po Moravě, zapadl jsem i v krásnou,
7 ale chudou Slovač, a srdce moje, ač upřímně vždy
milovalo ty země, v nichž lid dobrý a upřímný, ale

od nepaměti utlačovaný a v boji za práva svá ao
řeč svoji mateřskou, novou láskou přirůstalo k těm vábným koutkům

Valašska a Slovače...
Nyní, za dlouhých zimních večerů, když v kamnech oheň
vesele praská a milé teplo hne se pokojem, vzpomínám na ty svoje
potulky a srdcem tryská mi radost 1 žal.
Mnoho, mnoho mohl bych vypravovati, ale právě dnes nic
mi tak v hlavě neoživuje, jako bouře, jež dne 26. července pře
kvapila mne, když jsem přecházel Tilkovským horstvem. Chtěl jsem
vystoupiti na Hantalovu Kičeru.
Choule černých, strašlivých mračen přivalily se na horské
hřbety, přesunovaly se po nich, svážely se po horských úbočích
do kotlin, údolí a žlebin a hrůzyplně zahalovaly všecken kraj, jenž
až do chvíle polit byl nejzářivějším jasem červencového slunce.
Vichr ozval se v korunách stromů vystupujících tu ojediněle, onde
v nepřehledných zástupech vzhůru na horské hřbety tu úzké, hrotitými
balvany poseté, onde roztáhlé v širé polaně porostlé hojně vonnými
a šťavnatými travinami. Pak náhle fialovým zásvitem v lomených
liniich prokmitly se blesky
jeden
druhý
a za každým
úděsným zaburácením ozval se hrom.
Měl jsem vystupovati právě po prudkém svahu, ale úzko mi
bylo. Kolem mne vše se tmělo, jsoue osuto mraky a mlžinami,
jakoby hybným tkanivem, za nímž jakoby se odehrával veliký děj,
boj strašlivý. Počal jsem litovati, že jsem opustil Kotlovec.
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Radili mi, abych se nevydával do bor, že již znají, kdy se
bouře přivalí, kdy nastane krásný den. Neposlechl jsem. Omámil
mne půvab hor a vábil dál a dále.
Stanul jsem na horském úpatí; mraky se převalovaly, kusy
jich odtrhávaly se a příšerně valily se níž a níže. Než jsem se
nadál, velikými krůpějemi počalo pršeti.
Zrak upřel jsem po žlebě přede mnou se táhnoucím a v dál
postřehl jsem chatrč. V té chvíli byia mi vítanou jako výstavný
hótel velikého města.
Spěšným krokem jsem k ní zabočil.
Krčila se k dosti příkré stráni a střecha 1 některé stěny jsouce
rozestouplé svěděily o jejím stáří. Zdi, ohraničující obytné místnosti,
byly zánovní, i byly kamenné. Snad hospodář z obavy, aby rachota
na něho se nesesula, stavení opravil.
Dostihnuv chatrče, vskočil jsem do pootevřené kůlny. Když
jsem se sebe setřásl vodu, usadil jsem se na pařezu, jenž tu stál
a rozhlížel jsem se. Divaje se, jak déšť prudkým přívalem pleští
do vypráblé země, trnul jsem, co si počnu, bude-li dlouho pršeti.
Měl jsem na minutu vyměřeno, kolik kilometrů musím uraziti,
abych dosáhl cíle své denní cesty.
Starosti zapadly v moji duši. Věděl jsem také, že již tak
pěkně nepůjde se mi to po změklém svahu, jako kdyby bylo nepršelo.
„Bude se mi to smekati,“ znělo mi v mysli a znepokojovalo měto.
„Pozeraj, mamko, čo že to tam!“ uslyšel jsem náhle a hlas
ten vyrušil mne z úvah.
Odvrátil jsem zrak svůj od sešedlých nyní již mračen a po
díval jsem se k síni, jíž se vcházelo do obytné části chatrče.
Spatřil jsem tam chlapce as desítiletého. Držel se sukně ženy
as padesátileté a ukazoval na mne.
„Nieviem !“ řekla žena a šla ke mně.
Nešla, aby mne vyhnala, ale aby mne pozvala dále do „izby“.
Šel jsem a vzpomínku na onen nucený pobyt přes zbývající
část dne a noc tuto podávám. Příběh ten vypravovala mi hostitelka,
Kuiendíková, majitelka chatrče.
I.
Byl podzim, smutný, mlhavý podzim. Dostavil se dříve, než
lid rozběhlý po horských polaních předvídal. Rychle započato
S pracemi, s kvapem skoncovány. Bál se každý, aby sněhy ne
přišly a tu chudou jejich úrodičku, bandory a oves, nezavály.
11*
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Tak spěchali i Kulendíkovi. Od rána do večera v pilné byli
práci. Jurek, hošík asi dvanáctiletý, musil do koliby, aby tu při
starém báčovi jako honělník pomáhal pásti, a rodiče lopotili se na
úzkých pruzích kopanin, jež byly kolem chatrče.
Pospíchati musili tehdy a spěch ten zavinil všeckozlo a neštěstí,
jež se potom v jejich chatrč vkradlo. Oh, bývali tu šťastni, ale
neštěstí zalíbilo se u nich! Přišlo a pobylo si.
Kulendík spěšnou prací se unavil, uhřál a přišel studený vítr,
ovanul ho a přišla nemoc a podlomila nejen jeho sily, ale i život.
Ulehl Kulendík a více nepovstal. Již o dušičkách byl na Kotloveckém
hřbitově čerstvý rov a u něho v tichém, ale v zoufanlivém bolu
Kulendiková a vedle ní její synek Jurek.
Teď, když pod tou kamennitou hlínou Kulendík spal věčný
sen, věděla Kulendíková, co ztratila. Jeho ruce všady kus práce
utrhly; za ten čas, co pobyl doma, všecko sklidil, a když země
dechem blížící se zimy tuhla, jí všecku starost o hospodářství zůstavil
a do světa se vydal, aby jako drotar chleba sobě vydělal a ještě
nějaký peníz ušetřil a domů přinesl.
O dušičkách nad čerstvým hrobem stála a slzy v řasách se
jí chvěly. Kroužily jí hlavou myšlenky divné, neveselé. Viděla
v duchu všeckén ten život, jenž ji očekává. Na vše bude sama a
výdělkem peníze do stavení nepřibudou. Trnula hrůzou při pouhém
pomyšlení na svoji budoucnost a v hlavě se jí temnilo.
„Daj Bože, aby všecko sa dobre skončilo !“ utěšovala se po
chvíli, když jí obavy pozachvěly a na Boha a dobré lidi pomyslila
a doufala, že ji neopustí, že jí, bude-li třeba, na dobré slovo vy
pomohou. Ale útěcha ta hřála ji v nitru jen okamžik. Příval smutku
novou vlnou se zdul a zaplavil jí srdce a naplnil lítostí a žalem,
tesknotou a starostmi.
„Oj, žial'no, žia'no, prečo len toko bied,“ zašeptly rtové
její v tichém zahořekování a slze v řasách se jí utrhly a po usta
raných lících zkanuly.
Neušel stesk její malému Jurkovi. Podíval se na matku a vida
její smutnou líc a v řasách slze, hyl dojat. Vřelá láska jeho, až
dosud v srdéčku mu dřímající, propukla náhle a blaživou touhou
se v něm ozvala. Těšil svoji matičku, aby neplakala, že on všady
bude, jako otec býval, a že ve všem se přičiní, aby nikde na
ničem nechybělo.
„I do světa půjdu!“ řekl.
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„Ty?“

„Já

„Kdyby byl otec, snad...“
„Nevzal by mne; ale strýc Fajkoš vezme mne, s ním půjdul!“
„A co já ubohá, opuštěná ?“
„Budete čekat a vzpomínat, až se vrátím! Oj, přinesu já
úspor jako dobrý tatik nosíval!“ vesele Jurek dodával.
„Milý hocha, tatík aj ve světě se vyznal!“
„Vyznám se také. Strýc Fajkoš mne poučí !“
A marně mluvila Kulendíková, marně vymlouvala Jurkovi.
Vzal si již do hlavy, že do světa se vydá a to vymluviti si nedal.
Hned druhého dne se vydal do Podyvihova, aby se strýcem
Fajkošem promluvil, že s ním do světa půjde a strýc proti tomu nebyl.
Již třetího dne opouštěli rodnou svoji Slovač a do Cech táhli.
„Ó, že jen vycházel !“ zalká vždy Kulendiková, když si vzpomene.
A má příčinu. Odešel Jurek, ale nevrátil se. Strýc Fajkoš
sám se z jara vrátil a těžko líčil neštěstí, jež ho potkalo, a jež
vlastně bylo neštěstím Kulendíkové. Oči mu v slzách tonuly a srdce
bolem pukalo.
Od vísky k vísce, od města k městu šli a dobře se jim dařilo.
Všady: je lidé vítali, jak Slovan Slovana může vítati a také pohoda
až do konce vánoc byla jim příznivou.
Po vánocích bylo hůře. Přišly mrazy a sněhy. Celý kraj byl
oděn v roucho bělostné, jež v některý den prudký vítr zvédal a
v závěje smetal. Místy, kde sníh se silnice byl svát, šlo se to
Fajkošovi 1 Jurkovi dobře, ale kde vítr nakupil závěje, znavili se
velmi. Zvláště Jurek. Nestěžoval si ovšem, přemáhal se, ale dobře
cítil, že sil mu ubývá, že nohy pod ním poklesávají.
„Strýče, nemohu!“ zaúpěl Jurek a zastavil se.
„A co? — Musíš! Co bych si počal s tebou zde v širém poli.“
„Nemohu, věřte mi! Snad padnu !“
„A to jsi mi drotar? Kus cesty ho unaví! — Vzmuž se a
pojď! Dlouho-li nejsme v osadě?“
„Padnu! Nemohu dále!“ naříkal Jurek.
„Jsi ty mi dítě rozumné! Sebeř se a bajdy !“ poroučel Fajkoš.
„Ne! Nemohu! Alespoň na chvíli si sednud“ řekl Jurek a
než Fajkoš pomyslil, již sedl na sníh s cesty odházený.

„Fajkoš se lekl. Přiskočil a chytnuvho

rameno, hněvivě mu domlouval:

za
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„Čo to vyvádíš? Chceš si uloviti nemoc zlou?
Hned se vzchop a hajdy přede mnou ku předu!“
Dobře tomu rozuměl starý Fajkoš. Věděl, že člověk zpocený
a unavený nemá sedati na chladnou zemi, nerei-li na sníh. Bylo
však pozdě. Jurek unaven a nachlazen byl již za chůze. Zdvihl
se, ale s námahou již dovleki se do osady.

Zde se roznemohl a zemřel.

Kulendiková div si nezoufala, když to. vše vyslechla. Za
bědovala a Fajkoš, muž otužilý, sám nad ní, lítostí podlomenou,
zaplakal.
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I.
Smutné byly nyní časy v Kulendíkově chalupě. V celém
stavení byla Kulendiková jen se svou lítostí a ta samota a opuštěnost
jen tím více ji rozlítostňovaly. Kdykoliv si na svoje neštěstí vzpomněla,
rozlítostnila se a zaplakala. Zvláště tehdy zarývala se jí lítost v srdce,
když spatřila dítky, s nimiž Jurek její do školy chodíval.
Také práce a starostí měla nyní více. Všecko všady spočívalo
na ní. A byly chvíle, že jí ty práce a starosti unavovaly, ale také
dostavovaly se okamžiky, že pracovala ráda. Zapomínala na svoje
neštěstí, svůj bos a lítost.

Jednoho dne, když žita dozrála a den byl slunný a teplý,
vzala srp a vypravila se na stráň, aby tam požala kousek žita,
jež již moučnou vůní zavánělo.
Nežala však dlouho, pouze několik řádků položila, když ji
z práce vyrusil zpěv. Milý, zvučný zpěv. To několik dítek a zvláště
dívek vypravilo se z vísky, jež od její chalupy nedaleko v zákrutu
žlebiny byla.

Kulendiková zaslechnuvši zpěv, hlavu nad
zdvihla a spatřivši zástup dítek, rozlítostnila se.

Srp z ruky ji vypadl a v oči vstoupily jí slze. Usadila se na mez,
podepřela hlavu a rozplakavši se, oči zástěrou si utírala.
Děti pozdravivše ji, ale jinak jejího žalu nedbajíce, přešly
kolem ní a zabočily do blízkého lesa.
Dlouho, dlouho, setrvala Kulendíková v bolu svém. Když se
posléze uklidnila a upokojila, rychle se vzchopila, aby dohonila,
co zameškala.
Pobyla na poli až do večera. Nečekala, až by šly děti zpět,
ale chtěla žito dožati.

A bylo to snad řízením Božím, že tu zůstala a žito pokositi
se usilovala.

Když zapadající slunko poslední své paprsky rozhodilo po
údolině a horských svazích, vracely se děti. Nevracely se však již
za zpěvu. Hovořily jen a hovor jejich dotýkal se chlapce, kteréhož
vedly ve svém středu.

Návrat dětí opět vyrušil Kulendíkovou. Ale zaslechnuvši jejich
novor, ubránila se slzám. Od vzpomínek svých byla odvrácena a
upozorněna tím, co zaslechla, na chlapce. Vyrozuměla, že to sirotek,
Jenž na jakémsi útěku a děti že ho nalezly v lese.
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„A nedáte mne těm zlým lidem ?“ prosil je.
„Nedáme!“ odpovídaly děti.
„Komu ho nedáte?“ zastavila je a povstavši, přistoupila k nim.
„Zlým lidem!“ promluvil chlapec bez obavy, ale pln důvěry.

(Obrázek ku str. 167.)

„Jakým?“

©

„Mluví o nějakých, ale nevíme o kterých,“ místo chlapce
vysvětlovalo děvče.
„A čí je to chlapec?“ obrátila se Kulendíková otázkou
na děvče.
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„Nevíme. Nalezli jsme ho v lese. Sbíral borůvky a jedl je..
Stěžoval si, že má hlad. Vyzvali jsme ho, aby šel s námi, že mu.
doma každý dáme kousek chleba !“

(Obrázek ku str. 170.)

„A vezmu-li si ho já a dám-li mu najísti?“ ponamítla Kulendíková.
a na chlapce s úsměvem pohlédla
„Budeme rádi. Bude míti aspoň i kde přespati“ mínilo děvče.
„Jen půjde-li ke mně?“ obávala se náhle Kulendíkové.
„A proč by nešel?“ nevěřiloděvče. „Jste tak dobrá a opuštěná...“
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„Ano, opuštěná! V celém světě nemám nikoho. Je-li chlapec
sirotek a bude-li chtiti, bude moci u mne zůstati!“
„I jak by nechtěl! Jen se ho ctažte!“

„Chtěl bys, Janko, u mne být?“ otázala se ho Kulendíková,
když vyzvěděla, jak chlapci říkají. „Nemám v chatrči nikoho, jen
slípky a holoubky!“
„A Maďaři tam nejsou?“ otázal se hoch se strachem marně
tajeným.
„Neboj se, nejsou !“
„A nepřijdou k vám?“
„Dosud u mne ani se neukázali!“
„A přijdou-li?“

„Kdo?“
„Maďaři !“

„Nikdo ke mně nesmí, nedám tě! Budeš mým. Budeš míti
mne a já tebe! Budu ti mamkou a ty mne synkem, budeš-li chtiti!“
„A nebudete na mne volávati po maďarsku? Nerozuměl bych
vám. Hovořím jen, jak tatík s mamkou mne naučili!“ obával se
chlapec a slze stály mu v očích, líčka mu planula.
„Buď bez starosti, neumím sama po maďarsku!“
„Tak s vámi půjdu!“ rozhodl se a radost zakmitla mu lící.
„Půjdeš? A neutečeš mi?“
„Ne !“

„0, jak jsem šťastna!“ zvolala Kulendíková a plna náhlého
štěstí uchopila chlapce, přitiskla ho k sobě a políbila.
Po té vzavši své věci, vypravila se s dětmi k domovu.
Hned jak domů přišla, nezapomenuvši, že má hoch hlad,

ukrojila mu chleba, a chlapec

práhu dveří vedoucích
darovaný

mu chléb,

sednuv

pak vedle ní na

do síňky, pojídal s chutí

mezitím co Kulendíková krájela vařené

brambory, by měla na ráno pro drůbež a naslouchala, an hoch jí
vypravoval, čí jest a odkud jest.
Zvěděla, že jest sirotkem z kterési dědiny na horním Váhu,
že matka zemřela mu již dávno a otec zahynul z jara při svážení
dřev. V celém světě neměl nikoho, i byl z rozkazu úřadu vzat
a kamsi odvezen, kde neslyšel ani slůvka slovenského, ale stále
jen maďarsky a také jen po maďarsku odpovídati musel. Smutno
bylo mu, teskno bylo mu. Vroucí touha pojala ho po milém kraji,
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kde slýchal zvuky řeči mateřské a v duši stále ozýval se hlas, jenž
ho sváděl, aby uprchl.
Poslechl hlasu toho a útěk se mu podařil. Ovšem, mnoho
zakusil. Nohy ho bolely, hlad ho trápil, ale nezastavoval se z úzkosti,
aby nebyl chycen. Po krátkém odpočinku vždy dále utíkal.
Teprve, když zase uslyšel zvuky své milé řeči, jíž k němu
promlouvali otec a matka, zmírnil svůj běh a po lesích žil a borůvkami
se živil.
„A nyní jsi u mne a zůstaneš u mne, viď?“ řekla Kulendiková
a na mysli zatanuly jí všecky pověsti, jež slyšela, že Maďaři po
slovenských vískách chytají dítky, zvláště sirotky a odvážejí je do
jižních krajin, aby je tam vychovali a odchovali na Maďary a bylo
jí té chvíle hocha nevýslovně líto. Ale zároveň pocítila také radost,
že ve svém neštěstí jest vyvolena, aby zachránila sirotka slováckého,
aby ho vychovala na muže, který by jednou miloval nejen ty
krásné hory, ale 1řeč mateřskou a byl jejím ochranitelem nepodajným.
„Zůstanu, mamko,“ řekl hoch, jak si přála, aby ji říkal, a
ona chopivši se ho, znovu ho líbala a do hlavy vnikla jí myšlenka,
že to snad náhrada za synka ztraceného.
*

*

*

„Kéž by tak v každém z nás háralo vědomí národní! Kéž
by tak každý z nás podal ruky pomocné duším odnárodňujícím
se!“ tlačilo se mil na mysl, když jsem druhého dne vdovu opustil
a dále kráčel do krásných, slovanským lidem obydlených hor.

sk s

Poslední kouzelník.
Pohádka. Veršem napsal Josef Soukal.
Vím, že mládež pohádky si žádá.
Nuže, zde je, co má tolik ráda!

I.
:
Du ví, co si Jan do hlavy vzal,
že se z nenadání odhodlal
kamsi do ciziny cestovati.
Všecko maruo mu to vymlouvati.
nad že lidé světa neznalí

doma jen mu Honza řikali,
snad ten život v horské vesnici
pro něho byl příliš tísníci,
snad jej vábil také širý svět,
že chtěl dalné kraje uvidět.
Nouze zajisté to nebyla,
jež ho do ciziny pudila,
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ale jakés dobré vnuknuti
v hlavě vzniklo v jednom mžiknutí,
to bo nenadále změnilo,
do světa ho jíti pudilo.
Marné bylo všecko zbraňování;
Jeník neměl doma více stání,
starý tlumok na chléb, k tomu nůž,
vzal si jen a vypraven byl juž.
Rodičům a známým s Bohem dal,
a pak směle z domu putoval.
H.
Za sebou když měl už vesnici,
na širokou přišel silnici.
Viděltě tu šírné lány polí,
sličné vísky, dvory po okolí,
po návrších mírných do dáli
rozsáhlé se lesy modraly.
Lidi, které potkal, pozdravoval,
málokde se chvíli zastavoval.
U srdce mu bylo veselo,
dobře se mu cestou kráčelo.
Hle, tu město — mnoho nad ním věží
malebně uad velkou řekou leží.
Jan do něho směle branou šel,
se zálibou si je prohlížel.
A když kráčel vedle kostela,
zpěv a hudba z něho zazněla.
Jan tam vešel, modlil se a zpíval,
kleslý na duchu zas pookříval.
Vyšed z chrámu duchem posilněn,
jinou branou bral se z města ven.

III.
Po třetí se slunce kloní k západu,

unavený Jan jds sláb a o h'adu.
Příjemné tu bylo okolí,
ale bez měst, vesnic, bez polí;
louky jen a háje všude vidí,
ale nikde, nikde žádné lidi.
Pohodlná cesta v les se tratí.
Jenik neví má-li dál se bráti,
Věru, že již nejde tuze rád,
ale musí, že má velký hlad.
Vždyť snad cestou rovnou, ujetou,

ve krajinu nejde zakletou,
snad jsou lidé také onde kdes,
jen co přejde tento hustý les.
Vskutku bylo, jak se ponadál.
Za lesem tím pěkný zámek stál,
že hned Janu hlavou proletí:
„Kéž v něm na čas mohu bydleti!“
A již novou nadějí jsa jat,
do otevfených se žene vrat.
IV.

Chodba dlouhá, plna různých dveří,
(kdo ji neviděl, ten neuvěří),
mramorové schody se tu lesknou.
Ach, má Jeník chvili věru tesknou:
neví, jak ho tady uvitají,
zda mu večeři a nocleh dají.
V prostém šatě přišel, plném prachu,
a teď přešlapoval tu pln strachu,
nevěda, kde zaklepat by měl,
aby posilnění obdržel.
Za zámkem jen v oka přeletu
zahradu zři v plném rozkvětu,
a z ní právě vyšel vlídný páu.
Uctivě hned smeká před ním Jan,
za přijetí prosí úpěnlivě.
Pán mu pokynul hned přívětivě,
ba sám vlídně za ruku ho vzal,
do pokoje s ním se ubíral,
na stole kde jídel zásobu
víc než pro jednu zří osobu.
„Jez a pij, co sám jen snísti chceš,
potom zde si klidně odpočneš!“
Ukázal mu postel měkce stlanou.
„Dobrou noc, a ráno na shledanou!“
V.

Chutě Jan se do jidla hned dává,
o jak chutná mu ta panská strava!
Jak by ho tu, hosta, čekali,
tolik vzácných jídel shledali;
láhev vína, piva plný džbán,
stojí s pohárem tu přichystán.
Však to Jenik pochvalou též cení:
„Mám se lépe, než o posvícení!
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Kéž by Bůh mistále takhle přál,
abych se tak dobře poměl dál!“

jako bylo včera a jak dnes.
Jsi-li srozuměn, tož odpověz!“

Snědl všecko, žízeň ukojil,
a hle, džbán též právě prázden byl.
Potom ke spaní se odstrojoval,
Pánu Bohu za vše poděkoval,
ulehl na měké peřiny,
a spal tvrdě za čtvrt hodiny.

Rozumí se, že hned svolil Jan.
Na to pravil opět vlídný pán:
„Ještě dnes mi nutno odcestovat,
hleď si všecko věrně pamatovat.“
vyšel ven a od té hodiny
žil v tom zámku Jeník jediný.

VI.

Ráno, když si promnul kalné oči,
na stole, hle, snídani juž zočí.

,

jak tomu velice byl rád,

ozvalť se v něm právě zase hlad.
Umyl se, ustrojil, pak hned
za stůl po pansku si opět sed“,

chutnala mu zrovna jako včera
jídla výborná a kolikerá.
Právě, když si ústa utíral,
vlídný pán, hle, dvéře otvíral.
Dříve než Jan mohl děkovati,
„Jak se ti zde líbí?“ jal se ptáti.
Jeník upřímně mu na to děl:
„Takle bych se do smrti mít chtěl!“
Pán mn na to: „Chceš-li tady býti,
dost ss 1 mne můžeš vysloužiti.
Já zde v«zámku obývám jen sám,

a že velkou knihovnu tu mám,
zůstaň u mne —“ jemu navrhoval,
„abys knihy ty mi opatroval.“

VII.
Pěkně se to Janu v zámku žilo,
chválil si, jak se mu poštěstilo,
že. se nedal doma zdržovati,
vůli svou že proved' — cestovati.
Dobře jedl, dobře také pil,
ze samoty nic se nermoutil,
,
jednou, dvakrát za den, jak sám chtěl,
na knihovnu chvíji dohlížel.
Z oken chvili do sadu se díval,
hvízdal si a písně sobě zpíval.
V nebi že je, často se mu zdálo,
po domovině se mu nestýskalo.

Jednou z rána kromě nadání
pán byl doma. Hned po snídaní
do knihovny s Janem sobě zašel,
a když všecko v pořádku tam našel,
pravil: „Kdybys potřebí měl šat,
můžeš směle sobě vybírat,
co se hodí tobě z mojich skříní.

Buď jen dbalý, odcházím zas nyni.“
IX.

VII.
„Budeš o ty knihy velmi dbalý!“
pravil mu, když ve knihovně stáli.
„Každý den s nich setřeš všecken prach,
srovnané ať jsou vždy v příhradách,
Jinou práci tobě neukládám,
jenom toho důtklivě si žádám:
abys nebral žádné s jejich míst,
a se neodvážil v žádné číst.
V měkém loži budeš vždycky spávat,
kdy chceš ulehat, a kdy chceš vstávat,
a když k jídlu doba nastane,
v jídelně vše najdeš schystané,

Když už Jan samoten dloubo žil,
přece po změně již zatoužil,
ale plnil věrně svoje sliby,
nižádné se nedopouštěl chyby.
Vládný pán až po dvou měsících
nalezl ho u svěřených knih.
Pochválil ho, a zas hned v týž dea

byl Jan opět v zámku samotea.
Hned již první den pochopil mžikem,
že je pán ten mocným kouzelníkem,
dovtípil se, odkud se as bere
na tabuli jídlo kolikeré,
odkud má svůj pohodlný šat.
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Ach ta radost, umět čarovat!
Snad, že pán za jebo věrné s'užby
tplní časem vřelé tyto tužby!
Ale zas napadá Janovi,
pán co ví, že jemu nepovi.
Což pak, kdyby nahléd do těch krih?
Kdož ví, není-li to všecko v nich?
Proč by jinak pán tak přísným byl,
a v nich čítat mu nedovolil?
X.

Pravda, říkal denně při modlení:
„Pane, neuveď nás v pokušení!“
Jednou svědomí, psk odvaha

nadvlády se nad ním domáh..
Mezi knihami Jan sám když býval,
toužebně se po nich vždycky díval.
Osmělil se, jednu z řady vzal,
bylo v ní, co věděti si přál.
(Kdo do školy za mládí rád ch«dí,
neví, k čemu se t» v žití hodí,
8 porozuměnim-li umí číst!)

Jeník obracel za listem list,
četl, četl, mnohé opakoval,
všecko sobě dobře pamatoval.
A když dočet', řekl: „Nebi dík,
teď je ze mne pravý kouzeinik!“
zavřel knihu, na místo ji vložil,
nový duch v něm znenadání ožil,
chtěl to co nejdříve zkusiti,
dovede li kouzla užíti

Byl jím hned. Ó, jak tu změnu vítal,
pokojem když nyní volně lital,
ktidly třepotal, se nafukoval,
zobcem zvědavě do všeho kloval;
když ho omzelo klovati,
počal rozmarně si vrkati.
Že se lekl, každý uvěří,
když pán jeho vešel do dveří
Fán se také vlídně neusmívá,

jeho tvář je zlosti všecka sivá,
když tu změnu na Janovi sblé '.
V jestřába sám promění se hned,
který letem za holubem kvapí.
Běda jemu, jestliže ho lapi!
Ale holub velké š'ěstí měl:
otevřeným oknem vyletěl.

XII.
Nastal hon, jejž Melze popsati.
Kam se chudák holub obrátí,
kde se skryje? V letu za cbvíli
k městu onomu se bl žili,
kde Jan v kostele byl na modlení.
Doletěl tam, a tu v okamžení
uletěl — by odvrátil pobromu —
otevřeným oknem do domu.
Jestřáb též. Však holub nepolenil,
v drobné zrní mžiknutím se změnil.

Jestřáb vrabcem v rychlosti se stal,
spěchal, aby zrní sezobal.
V štěrbině poslední zrnko zbylo:
to se náhle v kočku proměnilo,
ta se vrabce hbitě zmocnila,
vítězně tak zápas skoačila.

(Ale p'avda svatá: to, ©» zvěděl,
nikdy nikomu že nepověděl)

Rozumí se, kočka je zas Janem,
jenž je v onom zámku nyní pánem,

XI

Kouzelná ta slova, jež si pamatoval,
hlasitě si nyní opakoval,
při tom přál si: „Ať tedy hned jsem
dokonalým bilým h lubem!“

rodiče kde šťastně žijí 8 ním,
kouzelníkem svoad už posledním.

Umřel-li, je škoda nastokrát,
že už žádný nezná čarovat.
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Kalíšek na hrášku.
PíšeL. Grossmannová-Brodská.
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aní Pavlátová vyšla ze stavení a přejdouc po dvoře, po
otevřenými dvířky latkovými volala do zahrádky:
„Pepinko, slyšíš, jsi posud v zahrádce?“

„Ano — maminko — jsem zde, zalévám zeleninu,

čeho si přejete ?“

„Máš ještě mnoho zalévati?“
„Nikoli, jen dva záhony pouze.“
„Tedy tu práci dokonči a pak rychle spěš domů, pomůžeš
mi k dnešnímu obědu přebírat hrášek.“
„Hrášek budeme míti dnes k obědu?“ radostně dotazovala
se Pepinka, kteráž výživný a sitý tento pokrm velmi ráda jídala,
zvláště se smaženými klobásky. Matka s úsměvem přisvědčila a
odešla. Netrvalo dlouho a také Pepinka vycházela ze zahrádky
s prázdnou kropící konví. Obličej měla zdravě uzardělý od po
hybování na vzduchu, bylať takovou malou a pilnou hospodyňkou
domácí, o které její matinka říkala, že jest její pravou rukou při
hospodářství, ačkoliv bylo dívence teprve jedenácte roků.
Šáteček, hluboko do čela stažený proti slunéčku, odvázala
Pepinka v síni, kde uložila na obvyklé místo konev, načež spěchala
do kuchyně, kde sice již oheň v kamnech vesele praskal, než
maminky tam nebylo.
„Zajisté odešla do komory pro hrách,“ pomyslila si Pepinka,
než v tom okamžiku vstupovala sem již paní Pavlátová, nesouc
plnou ošatku.
„Pepinko, prostři na stůl bílý ubrus, abychom měly hrášek
na co vysypati,“ přikazovala dcerušce, jež ochotně poslechla, ne
zdržíc se při tom otázky:
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nA proč to, maminko, vždycky u nás tak děláme? Proč ne
sype se hrášek jen tak na holý stůl?“
Matinka odpověděla: „Za jedno, milé dítě, přece víš a znáš,
že jest hrášek pěkně kulatý a vysypán na hladkou plochu, vlastní
tvrdostí se odrazí a na všecky strany rozutíká. Tomu se zabrání,
vysype-li se na ubrus. Než i jiného ještě to mívá významu; dáváme
tim jaksi na jevo úctu k tomu Božímu dárku, na jehož každém
zrnéčku vyznačen jest kalich, znamení trpkého kalicha utrpení,
z něhož náš Spasitel kdysi pil. Sedni, dceruško, povím ti: pěknou
tu pověst, jak sama jsem ji kdysi zaslechla, tak zde při tom pře
bírání pěkně nám čas uběhne a ty se kromě toho poučíš.“
Radostně uposlechla Pepinka a paní Pavlátová za pilného
přebírání obou, jala se pohnutým hlasem vypravovati následující
méně známou pověst:
„Když Kristus Pán odešel na horu Olivetskou a tam se modlil
ve své úzkosti k Otci nebeskému, na svatém čele Jeho tryskaly
krůpěje potu, které jemu bolest nad lidskou proradou a úzkost
z příštího ukřížování vynutila. Nicméně modlil se dlouho, vroucně
a oddaně a po slovech „Bože můj, Otče můj, proč Jsi mne opustil“,
které ze zkormoucené duše vyšly, ihned pak sklonil svatou hlavu
a tiše zašeptal: „Pane, staň se vůle Tvá!“
Tak připravoval se náš Spasitel na vznešený svůj úkol vy
koupení všeho lidstva od věčné smrti a zásluhy — na své blízké
a bolestné ukřížování na hoře Golgotě či Kalvarii, jenž nazývala
se před ukřížováním Páně hora Moria.
A když pak Syn Boží přemohl velikou svou bolest a posilněn
důvěrou ve příští spásu a vykoupení lidstva z moci ďábelské, tu
z čela jeho na místo kde klečel, spadlo několik jasných krůpějí
potu. A hle, kam padly, tam z prosté kamenité země vzklíčila
útlá rostlinka rostouc s úžasnou rychlostí, brzy nasadila něžný,
bělostný květ, jenž pomalu přecházel ve plod zelený, podlouhlý,
to byly lusky, v nichž skrývalo se několik kulatých zrnéček a na
každém z nich odrážel se zřetelně kalíšek, snad na znamení kalicha
hořkosti, z kterého Ježíš zde pil. Vždyť ze svatého jeho potu vše
vzklíčilo, vzrostlo, zkvětlo a plod vydalo.“
„Ach, maminko, to bylo krásné, “ upřímně povzdychla Pepinka,,
když paní Pavlátová výpravování své skončila.
„Ovšem, že jest to pěkné, co si prostá i zbožná mysl lidu
vybájí; tak se též mluví, že včeličky rovněž povstaly z potu
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Kristova, který mu zaléval obličej cestou na Kalvarii,“ odpověděla
matinka.
„Já vím také, že těm červeným kvítkům na mezi rostoucím,
říká se -proto slzičky Panny Marie, a prý vyrostly ze slziček Matičky
Boží, když Ježíše na Jeho poslední cestě provázela,“ řekla Pepinka,
„Ano, máš pravdu, mluví se tak. Viděti v tom zbožnou mysl
i lásku k Bohu a Jeho matičce. Než, hle, již máme hrášek přebraný,
vysyp ho do hrnéčku a dolej naň vody.“
Děvčátko učinivši dle příkazu matčina, pravilo: „Tak se dnes
tuze těším na oběd, ale co bude říkati náš Jeník, on hrášek tuze
rád nejídá ?“
„Poněvadž je břichopásek a to jest veliká chyba. Tvůj bratr
Jeník rád si při jidle vybírá, takže ho začasté musím pokárati jen
proto, že všecko nejde mu na mlsný jazýček, je tak vytáhlý,
slabý a bledý. Za to ty, Pepinko, velmi tělesně prospíváš a zdravím
jen kypíš. A nění divu. Jesti zvláště hrách i jiné luštěniny právě
tak, ne-li ještě výživnější, nežli maso, pamatuj si to. Omastkem
stane se ztravitelnější a klobásky jsou tak pro chuť k tomuto po
krmu, je dobře, zná-li to každá kuchařinka.“
Mezitím, co paní Pavlátová činila přípravy k obědu, Pepinka
si umiňovala, že si vše důkladně zapamatuje, vědouc nyní, proč
maminka nikdy nedovolí, aby se po zemi povalovalo zrnéčko hrachu,
které děti vždy musily zvednouti a políbiti. Libovala si v duchu,
jak jest zase o jedno pěkné poučení bohatší.
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Sadce dřímej, dítko mé!
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Tam ve stáji v Betlémě
stojí jesličky,
Ježíšek v nich na seně
leží maličký.
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Sladce dřímej, dítko mé!
Při něm Boží matička

zpívá tichounce,
až děťátko v jesličkách
usne slaďounce.

Sladce dřímej, dítko mé!
Jak se mile usmívá
dítka božská tvář!
Vidí ve snu nebeskou
Otce svého zář.

Sladce dřímej, dítko mé!
Milému se Ježíšku
klání každý tvor,
na něj hledí blaženě
andělíčků sbor.
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Sladce dřímej, dítko mé!
Andělíčci stojí též
u kolébky tvé,
přemilostný Ježíšek
všechny k tobě zve

Sladce dřímej, dítko mé!
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Z německého přeložil

Vil. Ambrož.

Za 20 h.
Žertovný obrázek od A. B. Šťastného.

34 ylo to na počátku zavedení nynější nové měny korunové.
A%Osmiletý Jeník přijel se svým otcem do blízkého města

| na výroční trh. Dobrá matička dala hošíkovi do soPB
Blažený Jeník procházel s otcem trh, s obdivem prohlížel si zde
nakupené předměty, kolem nichž stavělo se množství diváků. Nejvíce
líbily se mu různé hračky a pak marcipán, jenž dráždil jeho jazýček,
toužící po něčem sladkém.
Však Jeník přes své mládí byl rozumný hošík a šetrný. Vše,
co dosud viděl, třeba se mu zamlouvalo, nezdálo se mu vhodným
k utrácení daru matčina. Chodil tedy od krámu ke krámu, stále
hledaje ještě něco lepšího.
Tak uběhlo dopoledne, aniž by byl vydal dosud krejcaru.
Otec, obstarav nákup, zašel se synkem ke známému na oběd. Když
se Jeník nasytil, poprosil otce, aby směl na chvíli ven, že si něco
vyhlédne.
Otec svolil k jeho žádosti; nakázal mu však, aby se z náměstí
— kde stál i dům, v němž se právě nalézali — nevzdaloval, a
dodal ještě, aby se brzy vrátil.
Jeník přislíbil, že tak učiní a radostně vyběhl ven.
Na tržišti nebyl již takový nával jako dopoledne. Kupující
buď se již odebrali domů, opatřivše své potřeby i zbytečnosti, anebo
hověli si ještě v městě po obědě.

Hošík již po několikáté znovu a znovu prohlížel si vyložené
zboží, stále nerozhodnut, co by si měl koupiti.
Posléze dostal se k domu, v němž byl obchod smíšeným zbožím.
Kupec, aby přilákal hojně odběratelů, vyložil za oknem celé kupy
různého zboží, mezi nimiž byly i všeliké hračky.
12*
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Jeník přistoupil ke krámu a s účastí prohlížel si věci ve
výkladě. Pojednou upoutal jeho pozornost veliký papír na dveřích.
Tučnými písmenami bylo na něm namalováno

Jen u mne
lze dostati za pouhých 20 h novinku:

=

chřestícímíč!—

Hošík přeslabikoval ten nápis a zamyslil se. Potom přikročil
znovu k výkladu a několik minut pátral mezi předměty. Posléze
uzřel proužek tuhého papíru, jehož byl si dříve nevšimnul. Stálo

na něm: Novinka!

Chřestící

míče! A vedle tohopapírubyla

bromádka menších míčů, průsvitných a pestře zbarvených.
Jeník dlouho si je prohlížel a zase přistoupil ke dveřím, aby
ještě jednou přeslabikoval veliký nápis.
Pohodil hlavou, veselé si poskočil a horempádem ubíhal k domu,
kde byl jeho hostitel.
Vběhnul do kuchyně a zastal zde pouze služku.
„Prosím vás, dejte mi nějaké staré noviny!“ žádal hošík.
Služka vyhledala mu žádaný papír a také ochotně mu půjčila
nůžky, netážíc se ani, k čemu toho potřebuje.
Jeník vyšel na chodbu a zde pozorně vystřihoval drobné
čtverečky z novin. Zaobaliv výstřižky do kusu papíru, uschoval je
do kapsy, vrátil s poděkováním nůžky, a zase vyběhl na náměstí.
Zaměřil přímo k obchodu a směle vkročil dovnitř.
Kupec uvítal jej s úsměvem a ptal se, čeho si přeje?
„Dejte mi jeden chřestící míč,“ žádal hošík nedočkavě.
Kupec přinesl velkou krabici, naplněnou různobarevnými míči,
jež při nejmenším pohybu chřestily.
Jeník vybral si jeden červeno-modro-bílý a radostně zastrčil
jej do kapsy, odkudž pak vyňal složený papír.
Kupec zatím vložil miče do stojanu, a když se vrátil k pultu,
ižasem vyvalil oči.
Na desce byla hromádka drobných výstřižků novin a na
každém černala se písmenka „h“.
„Co děláš, hošíku,“ tázal se kupec. „Snad si zde nechceš hráti
s těmi papírky?“
„Ty patří vám, pane. Jest jich zrovna dvacet. Přepočítejte si je!“
„A co bych s nimi dělal?“ zvolal kupec, nevycházeje z úžasu.
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„Nu, těch dvacet „h“ dostanete za chřestící míč. Vždyť to
máte napsáno na dveřích !“
Kupec porozuměl a propukl ve smích, tak upřímný, až mu
vskočily do očí slzy.
„Jsi ty kmotr, hochu! Ale nejsi zrovna hloupý — tak lacino
kupovat !“
„Vždyť však sám jste to napsal, že jeden míč dostane se u
vás za dvacet „h“,“ hájil se Jeník.

0B

„Ovšem, za dvacet, ale haléřů! Ty patrně ještě neznáš
nové peníze; „h“ je zkrácenina slova „haléř“, tak jako „kr.“ zna
mená krejcar. Dvacet haléřů stojí ten míč, čili deset krejcarů.
Máš-li peníze, ponech si míč, jinak mi jej vrátíš. A těch svých
dvacet „h“ si vezmi, hahaha !“
S patrným zklamáním vyňal hošík stříbrný desetník a když
zaplatil, vyšel z krámu, provázen tajeným smíchem kupcovým.
Dvacet „h“ tam zanechal; nestál již o ně.
Brzy však zapomněl na to nedorozumění, hraje si míčem, jenž
pěkně vyskakoval a při tom chřestil.
Kupec příště označoval své zboží z opatrnosti celým slovem
„haléř“ a připojil k tomu ještě i cenu v krejcarech.
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Napsal Jarolím St. Pavlík.

Paas sníh jak samé peří,
tolik je ho, až se šeří.

V taký čas, 6 milé děti,
milo doma poseděti.

To je dobrá! Kde jsou saňky?
Dnes čas právě na proháňky!

V kamnech hoří, až to hučí —
jak se dobře při nich učí!

Přes dědinu saně zvoní,
za nimi se kluci honí.

Když je v hlavě úkol daný,
stavebnici sem i panny!

Jako šipka jedou saně,
sotva stačí utécí vráně.

P tom když je po večeři,
na stole se drhne peří.

Kdo byl v městě, demů spíchá,
do dlaní si zmrzlých dýchá

Ta když práce dodělána,
modlitba i poříkána:

Stařenka tu klestí nese,
zima je jí, jak se třese.

Oh, jak se to pěkně leží
pod peřinkou! — Af si sněží!
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+ Vincenc Brandl.
(T 26. prosince 1901.)

o radostné nálady minulého vánočního Hodu Božího
padla hořká krůpěj, naplňující upřímným bolem každé
4 srdce české. — Rozloučil se s námi a na věčnost odešel
Í
ad muž, jenž byl národa svého chloubou a ozdobou, muž,
jenž pro svou ušlechtilou povahu, svou neůmornou prací na poli
vědeckém, svým nadšeným působením na národa roli dědičné, svým
snažením po pravdě, krásnu a dobru získal si největší úcty a lásky
všech, kteří ho v životě poznali a blahodárnou činnost jeho sledovali.
Národ český však truchlí nad hrobem jeho, pozbyv v něm
jednobo z nejzdárnějších synů svých.
Vincene Brandl narodil se 4. dubna 1833 na Starém Brně.

Otec jeho byl tamtéž ve službě v klášteře Augustinianův.
V klášteře ztrávil mládí své, a již ve studiích gymnasialních
navazoval styky s tehdejšími vlastenci, kteří lásku k vědecké práci
a vlastenecké činnosti v něm rÓzněcovali.
Dokončiv studia universitní r. 1858. stal se učitelem na ně
mecké obecné realce brněnské. Již tenkráte vzbudil všeobecnou
pozornost svými pracemi dějezpytnými, tak že roku 1861. povolán
byl na důležité místo zemského archiváře markrabství Moravského
a vévodství Slezského. V tomto svém postavení vydal množství
obsáhlých spisů vědeckých z oboru historie Moravské, jež podávají
svědectví o hlubokém jeho vědeckém vzdělání. Prozkoumal všecky
archivy tak důkladně, že se jen diviti musíme, odkud času nabral

p

+ Vincenc Brandl.
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ku práci tak ohromného rozsahu a dosahu. A co mu bylo pohnutkou
ku pracím tak namáhavým? Chtěl národu českému zachovati Moravu.

O tom píše František

Bílý v časopisu „Zlatá Praha“ takto:

„Brandl náleží celému národu tím, že mu vracel Moravu. V tom
spočívá hlavní význam mnohostranné a málem půlstaleté neochablé
činnosti jeho, že budil národní vědomí v Brně a vštěpovali oživoval
historické uvědomění na Moravě, odhaluje minulost země, jmenovitě
po kulturně-historické výši její. Věřilť, že žádný národ není ztracen,
který se ze smutné třebas přítomnosti může utéci do čestné a lepši
minulosti a tam čerpá hrdost, posilu a nový zápal pro boje další.“
Brandlova zásluha záleží tedy v tom, že naučil Moravany čísti
v dějinách své vlasti, a že jim ukázal vytříbenost řeči české a

vzdělanost předků jevící se na příklad v knize „Tovačovské“,

„Drnovské“, a „Rožmberské“ a spisechKarla staršího
ze Žerotína.

Oživováním dávných památek Moravských vybízel

k lásce, ku společné české vlasti, jejíž osudy úzce spojeny bývaly
s Moravou a se Slezskem.

Velikých zásluhzískal sobě Brandl „Knihou pro každého
Moravana“,
která jest pravým pokladem vědomostí dějinných a
místopisných, budící zájem a nadšení pro Moravu, tuto drahocennou
perlu v koruně svato-Václavské.
Vincence Brandl byl vzorem pevné a ušlechtilé povahy též tím,
že byl vždy věrným synem církve katolické, zastancem a plnitelem
víry Kristovy. Řízným pérem svým odmítal statečně útoky rozličných
nevěrců proti církvi katolické. Jeho láska k bližnímu byla učinná;
kde mohl pomáhal, zvláště pro studující mládež, pro níž i podpůrný
spolek byl založil, jevil péči v pravdě otcovskou.
Dojemným způsobem přijav sv. svátosti, odevzdal duši svou
Bohu, jež mu bude zajisté štědrým odměnitelem. O Brandlovi zajisté
možno říci, co praví Písmo sv.: „Spravedlivý umřel a v pokoji
bude památka jeho.“
Kéž vás, milé dítky, povzbudí život zesnulého, abyste i vy
všechny síly své zasvětily slávě Boží a blahu drahé vlasti!
Vil. Ambrož.

a

185

Zimní písnička.
1 edový na okně rampoušek
zvoní, hle, dětičkám do oušek:
„Pojďte ku veselé besedě
k čiperné klouzačce na ledě.“

Ohníček v kamnech dí: „Zhřeju vás
až líčka zulíbá vám pan Mráz;
můj plamen jasný a zářící
pěkně vám vyhřeje světnici!“

Usmívá se také stařičká
a vrásčitá naše babička:

„Pojďte sem ke mě, má holátka,
potěší vás nová pohádka!
L. Grossmannová-Brodská.
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Milé dítky!
(Ařísloví praví:

„Pravdu si mluvme, přátele buďme!“ A

| strýček váš, jako pravý přítel svých milých synovců
NSS
Z a neteří, nezatají vám žádné pravdy, byť i byla nemilou
zanum/ául pro ty, jichž se týče. Avšak vím také, že rády vyslech
nete, má-li strýček příčiny, něčeho vám vytýkati a v něčem domlouvati.
Pravdu sobě mluvme, neboť lež jest ošklivostí před Bohem
nejsvětějším, jemuž, jakožto svrchované pravdě každá nepravda se
protiví. Mnohé dítky se ovšem varují hrubé lži, ale naproti tomu
rády ze žertu někdy nepravdu mluví, zvláště když si někoho ze
svých spoludruhů „nabírají“, a domnívají se, že lež ze žertu ani
není hříchem. A přece tomu tak není. Pravdy milovný ani žertem
nezalže. Mnohdy mívá taková lež smutné, ba hrozné následky.
Povím vám o tom odstrašující příklad.
Na začátku předešlého století bylo oddělení vojska rakouského
posádkou v bavorském městečku, aby je chránilo před nepřátelským
vojskem francouzským. Dva jinochové z městečka řečeného konali
jednoho dne cestu do větší osady sousední, asi tři hodiny cesty
vzdálené. Na zpáteční cestě umluvili se, že rakouské vojsko postraší
vymyšlenou zprávou, že spatřili v oné osadě vojsko francouzské.
Rakouský plukovník zaslechnuv od představeného obce vzrušující
zprávu, mladíky lehkovážnými rozšiřovanou, odeslal oddělení vojínů
do zmíněné osady, a tu se shledalo, že zpráva dotyčná byla lživou.
Než v dobách válečných neznají žertu. Dle přísných zákonů vá
lečných rozkázal plukovník, aby oba mladíci byli zastřeleni a mě
stečko na čtyřech stranách zapáleno. Jen úpěnlivou prosbou vážené
a dobrosrdečné paní, dal se plukovník pohnouti, aby rozsudek změnil.
Daroval jim život, však s tou podmínkou, aby ihned složili 3000 zl.
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Jelikož mladíci byli nemajetni, slitovali se nad nimi obecní starší
a odprodavše les obci náležící, zaplatili pokutu přisouzenou.
Od té doby připomínal odprodaný les velkým i malým, aby
nikdy ani ze žertu, nelhali. Byla-li lež na zemi již tak přísně
trestána, zajisté 1 na věčnosti bez většího ještě trestu nezůstane.
Nuže, slyšte pro své povzbuzení ještě jiný příklad a to útlého
svědomí, které i nejmenší nepravdy se štítí.
Vznešený kterýsi pán vypravuje, kterak za svého mládí se
dal svésti ku první lži, a jak mu po lži bylo u srdce.
Jednou v neděli dovolili mu rodičové, aby se svou sestrou
navštívili známého přítele rodičů. Děti byli štědře častovány, roz
veselily se, a tu se přihodilo, že hochovi při horlivém vypravování

vyklouzloz úst slovo nepravdivé.
Ihned ozvalo se v něm svědomí a důtklivě po něm žádalo,

aby nepravdu odvolal. Leč nemístná pýcha tomu vadila, a uzamkla
rty jeho. Avšak bylo též po radosti; veselý hovor umlkl a doma
stíhaly hocha bázeň a nepokoj. Rodičům se svěřiti nechtěl a v ho
rečce ulehl na lože, aniž se byl pomodlil, jak dříve s vroucností
činíval. Nemohl spáti, cítil v sobě hroznou palčivost, a darmo se
strany na druhou se převracel, aby přece mohl usnouti. — Konečně
se vzmohl, zavolal svou matičku a poprosil ji, aby s nim ihned
zašla ku příteli, by před ním nepravdu vyznal, a od něho i od
Boha odpuštění obdržel.
Mnohý otec, mnohá matka by v podobném případě byli dítko
své konejšili, že to přec bylo jen maličkostí, aneb by alespoň čekali
s výpravou do druhého dne.
Avšak matka hochova tak neučinila. Byla dojata útlým svě
domím dítka svého a přivedla ho k příteli.
S radostným úžasem vyslechl tento přiznání hochovo, napo
mínal ho, aby vždy tak svědomitým zůstal, a nikdy více sebe
menší nepravdy se nedopouštěl. S pohnutým srdcem odpustil hochovi,
a hle, pokoj a radost naplnily duši jeho; vrátiv se s matičkou domů,
pomodlil se vroucně, litoval znova poklesku svého, prosil Boha
za odpuštění, a milý spánek za krátko sklonil se na unavená
víčka jeho.*)
Kéž vás, milé dítky, Pán Bůh obdaří podobným útlým svědomím!
„Dejž to Bůh!“ přidává k tomu váš upřímný
Strýček Ambrož
*) Příklady vyňaty z časopisu „Schutzengel“.
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Smrt z dětinské lásky.
DS
uzavřenímVídeňského
míruzúčastnil
r. 1809.sebyly
AA tajnépřed
přípravy
k útoku na nepřítele,
jich činěny
velmi
horlivě přítel Hofrův Petr Sigmáir, hospodský z jedné vesničky
v Bystřickém údolí.
Přiblížila se umluvená noc dne 9. dubna r. 1809. Ve všech
vesnicích a vesničkách zahlaholily poplašné zvony, s vrcholů hor
plály výstražné ohně. A když nastalo jitro dne 10. dubna, vyřítil
se Hofer se svými Tyrolany ze skalin a přepadl nepřátelské zá
stupy. Strašlivě dopadaly balvany skalní a klády na nepřítele
v údolí se tísnícího. Z křovin pak a z chatrčí svištěly dobře mířené
kule věrných svému císaři Tyroláků. Těch málo nepřátel, kteří ušli
smrti, uteklo se do Innsbruku a do pevnosti Kufšteinu. Iansbruku
bylo však Hofrem dobyto, Kufstein obležen a během několika málo
dní byla země nepřátel prosta. — —
Než list se obrátil po Vídeňském míru, jak z dějepisu
známo, a týž osud, jaký postihl Hofra, měl učiniti neškodným i
přítele jeho Petra Sigmaira. Dostal však v pravý čas výstrahu a
ukryl se v bezpečí. Nikde ho nebylo lze vypátrati. Tu se uchýlil
francouzský generál ku lsti: Dal zatknouti jeho stařičkého otce a
veřejně rozhlásiti, že ho dá zastřeliti, jestliže se syn ve třech dnech
sám dobrovolně před vojenský soud nedostaví. —
Syn se mohl areiť těšiti, že generál nebude tak nelidským,
aby dal ten ukrutný rozsudek vykonati. Ale myšlenka, že otec je
v nebezpečenství, přemohla jeho všechny rozpaky a úvahy. V oka
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mžení se dostavil. Tak byl milovaný tatíček zachráněn a on dán
za něho do okovů.
Brzy potom mu býl oznámen hrozný rozsudek — že má býti
před vlastní hospodou zastřeien. Mrtvé jeho tělo mělo tam býti na
postrach jiným ještě oběšeno.
Hlasitě naříkajíc, vrhla se žena jeho generálovi k nohám.
Sepjatýma rukama i se svými dětmi prosila pro milosrdenství Boží
za život milovaného chotě a otce. Nelidským Francouzem nic ne
hnulo. Jediná milost, které jim poskytl, byla ta, že dovolil, aby

byl vykonán ukrutný rozsudek na jiném místě.
A tak skonal druhý hrdina Petr Sigmair v 36. roce věku
svého — slavný válačnými činy a svou věrností k domu panov
nickému, slavnější však ještě synovskou láskou a pravou křesťanskou
statečností — na den nejsvětějšího jména Ježíš roku 1810. krásnou
smrtí z lásky dětinské. — —
J. Me—.

Chytrost nejsou žádné čáry.
vý

Dva bistorické příběhy.— VypravujeJaromír

Bořík.

C

co vykonati
tělesnou,
č dáobyčejněvždycky
se vykonati silouto, duševní,
totižnemůžemesilou
důmyslem a chytrosti,
dokáži vám, malí přátelé, v těchto dvou dějepisných pověstech.
I.
Víte zajisté všichni, kdo to byli Foeničané. Znáte zajisté
aspoň dle jména odvážný ten národ, který obchod vedl ve všech
téměř tehda známých zemích; na svých lodích odvažovali se až
k nejzazším končinám země. Hlavní města byla Tyrus a Šidon, o
kterýchž jest zmínka v Písmě svatém, jako o městech bezbožných.
Jednou vládl v říši foenické král Pygmalion; ten měl sestru
Didonu, jinak též zvanou Ellisou, která se proti jeho vůli vdala
za jednoho jeho nepřítele. Pygmalion ze zlosti dal jejího manžela
zavražditi, načež Didona s velikým množstvím svých sluhů a známých
se vystěhovala z Foenicie do severní Afriky nedaleko městečka
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Byrse. Od tamějšího krále koupila si tolik půdy, kolik zaujala by
volská kůže. Král žádné léčky netušil a Dadoně půdu prodal.
Ale Didona byla chytrá. Vzala kůži, rozřezala ji na docela
teninké proužky; těmi pak obepjala ohromný kus země, na něm
založila město, jež nazvala Karthagem.
Tak vzniklo ono slavné a důležité město Karthago, velice
známé z válek punských proti Římanům.
IL.

Řecký mudre Protagoras vyučoval umění řečnickému za
ohromně veliké peníze. Jistý mladík, jménem Euathlos, "přihlásil se
k němu za žáka; polovici platu dal mu ihned a druhou mu slíbil,
až nějakou při vyhraje.
Ale delší čas trvalo, a Euathlos nehodlal jíti k soudu a tam
se o zdar v nějaké při pokusiti. Protagoras poznal, že Euathlos
schválně otálí, aby nemusil platit a proto podal naň k soudu žalobu.
Před soudem pravil Protagoras k Euathlovi: „Hloupý mladíku!
Jistě mi musíš platit, poněvadž prohraješ-li, musíš mi platit, jelikož
to rozkáže soudce a vyhraješ-li, tu dle naší úmluvy mi musíš též

zaplatiti“
Ale Euathlos mu odpověděl: „Můj chytrý mistře, jisto jest,
že nebudu muset platit, poněvadž osvobodí-li mne soudcové, tu po
právu platit nebudu a prohraji-li, tu podle naší smlouvy též nic
ti nezaplatím l“
Proto musilo být soudní přelíčení na delší dobu odloženo.

Matka a syn.
VypravujeJaromír

Bořík.

Dapož Benedikt XI. pocházel z velice chudičkého rodu. Matka
a ve jeho byla totiž pradlenou a těžce si prací rukou svých vy
dělávala chléb. Ovšem, když Benedikt byl povýšen až na papežský
trůn, že své staré matce pomáhal jak mohl.
Jednou dvořané papežovi oblékli matku do drahocenných šatů
a předvedli ji před syna Benedikta. Ale ten stavěl se, jakoby matky
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ani neznal. „Kdo jest tato paní?“ tázal se, a když mu dvořenínové
odpověděli, že je to matka jeho, řekl, že nemá matku v nádheře
a přepychu oděnou.
Na druhý den přišla matka k synu papeži, ve svých obyčejných,
prostých šatech. Ale Benedikt radostně zvolal: „Hle,. to jest má
matka! Včera jsem se k ní nechtěl znáti, poněvadž byla v nádherných
šatech, ale já mám matku jen prostou a chudičkou!“

WE
Strýčkovy ořechy.
1. Číselka.
1)

146 biblickou osobu značí,
12 563 chytají se mouchy a havěť ptačí,

9)
4)

561 skýtá vlákno na tkanivo
34365 slouží na mýdlo i za hnojivo,

5)
6)
1)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)

po němž rostlinám se daří,
3514 kopřiv zas setbu maří;
s 16 zapírá, s 214 přisvědčuje se,
5214 na lodích i jinde osvědčuje se,
41, 412 neb 414 v náměstkách sluší hledat,
12 3 56 i louky sekáči jdou sekat
36165432 jméno řecké bohyně máš,
34561 z klády řezem, sekem naděláš.
43 zvíře podobné člověku,
34 italskou zoveš řeku,
365 včely sbírají s květů
12345641 pánem chtěl být světů,
když pak byl 2452361,
na jistý ostrov dopraven.

(Bd. Schubert)

Hádanka.
2. Co jest to? Má to kořen a roste to,
a přec to není rostlina?

(Ed. Schubert.)
3. S »k« na střeše domu sedá,
s »K« najde u Brna, kdo hledá.

(Ed. Schubert.)

4. S »ch« lítá venku, ve světnici,
s »k« bývá jistě ve mlejnici.

(Bd. Schubert.)
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5. Šaráda.

(Dvojslabičné slovo.)

Prvá s druhou dálný ostrov jest to,
druhá s prvou pod Kavkazem město,
(Zasílá O. Novotný.)

Rebusy.
1. H
2

vraník
bělouš

OUT,
z
(měd) =

Va

sl

Na slepou

bábu

"T

VÍ

v

+ vě
(Zasílá O. Novotný.)

Roozluštění ořechů z čísla 5.
1. Žertovná hádanka:
Z ryby stehýnek požívati nemůžeme, poněvadž žádných nemá.
2. Koule, boule.
3. Kovárna, kavárna.

kov

oko
VOr

Hádanky čtvercové.

med

eva
dar

sob

oko
bor

5. Novoroční přání:
Šťastný nový rok přeje všem dítkám strýček Ambrož. — (Napřed čtou se
písmena pod -F, pak pod X a konečně pod — stojící )

Obsah.

Trejí slza (báseň), str. 161. — Dobrý skutek (s 3 obr.), str. 162. —
Poslední kouzelník (báseň), str. 171. — Kalíšek na hrášku, str. 175.
— Ukolébavka (báseň s obr.), str. 173. — Za dvacet halířů, str. 179.
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Březen.

Číslo 7.

VĚTĚREK.
Obsxap

VĚJEŠ VÁNKU

DO NAŠEHO STÁNKU?

ALE JAKÉ ZPĚVY
V ŠUMĚ TVÉM SE JEVÍ?

Z JAKÉ LIBÉ ÚRODY

VE TVÉM NĚŽNÉM ŠEPOTU

MÁŠ TY SLADKÉ LAHODY?

TĚŽKOU VNÍMAŤ TRUCHLOTU.

»NA SVÉ POUTI SVĚTEM

»VÁL JSEM NA SVÉM TORU

VÁL JSEM NAZARETEM
VEŠLA Z BYDLA MARIE

PŘES KALVARSKOU HORU,
ZTAD TĚCH ŽELŮ PRAMENY

DO MNE SLADKOST LILIE.«

PERUTĚ MÉ ZTOPENY.«
+

Ó, TY VÁNKU DRAHÝ,

PŘIVĚJ

SVÝMI TAHY

VŮNI TĚCHTO POCITŮ
DO VŠECH DUŠÍ OBYTU.

FR. SUŠIL.
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Duchovní svatba.
Pro děti po prvé přijímajícínapsal Jarolím

St. Pavlík

»Blahoslavení, kteří k svatbě Beránkově
povoláni jsou.«
(Zjev 19, 9)

fávatý
|

ed

Jan evangelista líčí ve svém Zjevení slávu Boží

%a krásu nebeskou. „Slyšel jsem hlas,“ praví, „velikého
WEA |J||zástupu jako hukot vod mnohých a jako hřmění hromů

silných,řkoucích:Alleluja,neboťkraluje Pán Bůh náš

všemohoucí. Radujme se a veselme se a chválu vzdejme jemu;
neboť přišla svatba Beránkova a nevěsta jeho připravila se; a dáno
jest jí, aby se oblekla v kment stkvoucí a bílý. I řekl mi anděl:
Piš: Blahoslavení, kteří k večeři svatby Beránkovy povoláni jsou.“
I já blahoslavím všechny, kteří slavností prvního svatého při
jímání přítomní býti mohou, neboť jsou povoláni k večeři svatby
Beránkovy. Ježíš Kristus, ženich Božský, zasnubuje se s nevěstou,
jež též je stkvoucím a bílým šatem nevinnosti, svatosti a spravedlnosti
oděna ; nevěstou tou je duše dítka Tělo Páně přijímajícího.
Milé dítky, jež jdete k prvnímu sv. přijímání, milí prvo
kommunikanti! Přiblížil se pro vás den slavnostní, na nějž jste se
již dávnotěšily. Snad jste dny a hodiny počítaly, jež vás od šťastného
toho dne ještě dělily. Čas přípravy uplynul, -a již se chystáte ne
beského hosta do komnaty srdce svého uvésti. Vy máte slaviti
duchovní svatbu s Kristem Ježíšem. Uvažte u sebe význam a
důležitost této chvíle!
Na východě je obyčejem, že si ženich nevěstu vykoupiti musí;.
on jest totiž nucen, rodičům nevěsty tolik a tolik dáti, aby ji dostal.
Malí přátelé! Duše naše je nevěstou Ježíše Krista, a on ji též byl
nucen draze si vykoupiti; Ježíš Kristus musel ji velmi draze Otci
nebeskému zaplatiti. Pro ni a za ni sestoupil s nebe na zem a přijal
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na sebe přirozenost lidskou; pro ni a za ni snášel chudobu, bídu,
nouzi, zimu a horko, hlad a žízeň; s bídným stájem, s nuznými
plenkami bylo se mu spokojiti; třiatřicet let snášel všecky útrapy
a bídy přirozenosti lidské. To však se mu ještě nezdálo býti dosti.
On se nechal pro naši duši nespravedlivě odsouditi, bičovati, trním
korunovati, posmívati a zle sebou nakládati. To bylo ještě málo!
On se nechal na potupné dřevo kříže přibíti a žlučí a octem na
pájeti; on musel za ni zemříti smrtí nejpotupnější. Všecko ještě
málo! Ón se nechává zavinouti do prostých plének způsob chleba
a vína a zavřítl do tabernaklu jako v nějakém vězení. Já bych
nebyl skoro hotov, kdybych měl všecko vypočítati, čím Ježíš duši
naši, nevěstu svou vykoupil.
Když to, milé dítky, uvážíte, musí vás pocit největší vděčnosti
pronikati za to, že se božský ženich s vámi spojiti chce, a tuto
vděčnost musíte dvojím způsobem ukázati: 1. v kostele, an po
svatém přijímání domů hned neodejdete, ale v kostele zůstanete,
abyste se modlitby díkůslavné pomodlily; 2. musíte vděčnost svou
ukázati zbožným, ctnostným a bohabojným životem, výhost dávajíce
lehkomyslnému si počínání a na spáse duše své opravdově pracujíce.
Při prvním přijímání dostane se vám v duchovním ohledu práv
dospělých křesťanů ; proto i jejich povinnosti třeba vám na sebe vzíti.
Dům nevěstin se před svatbou čistě vymete a květinami i
věnci ozdobí. Úž z venku poznat, kde je svatba. I vám bylo se
o to postarati. Svatá zpověď je k tomu ustanovena, aby srdce vaše
ode vší špíny bříchů očistila; mnohotýdenní příprava dala vám
příležitost srdce vaše květinami a věnci křesťanských ctností ozdobiti,
zvláště čistotou, poslušnosti, přívětivostí, sebezapíráním a zbožností.
Lidé mají hned uhodnouti, i když vás neznají, které děti byly u
prvního přijímání, v kterém srdci se slavila duchovní svatba; to
vám tedy třeba, milé děti, již celým zevnějškem ukázati. Okrasy
srdce nesmíte hned v prvý večer strhnouti! Bylo vaše srdce v den
přijímání sálem ověnčeným, nesmí býti na druhý den komorou
plnou barampátí a nepořádku. Bohužel je dosti takových křesťanů,
kteří několik hodin po svatém přijímání zase jsou zrovna takoví
hříšníci, jakými byli před tím, a zase se týmž chybám a náruži
vostem oddávají. Mnohý se zpovídá, že klnul, sotva se octne z kostela
doma, klne zase; mnohý se zpovídá, že kostel zameškal; příští
neděli už zas ho není v kostele; mnohé dítě bylo lenivé a nepo
slušné ; první týden po přijímání už zas nic neumí a nedobrotu dělá.
13*
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Tak to nesmíte dělati. Naše srdce má se podobati pevně vystavěnému
chrámu, a ne výstavní boudě, která je dnes praporečky ozdobena,
a zítra se již rozebere a poštípá. Dejte si tedy, milé děti, na tom
záležeti, abyste nejen v den prvního přijímání nevinné v kostele
stály, nýbrž i nápotom v nevinnosti chodily.
Na východě bývalo zvykem, ženicha s hořícími lampami do
provázeti, jak je vám známo z podobenství o deseti pannách. Podobně
je i u vás. Každý z vás drží světlo v ruce, když jde k prvnímu
přijímání. Již při svatém křtu drželi jste svíci v ruce, svíci křestní;
tenkrát řekl k vám kněz: Vezmi hořící svíci a zachovej křest
svůj bez úhony; plň přikázaní Boží, abys, až Pán k svatbě přijde,
se všemi svatými v nebeském sále mohl mu jíti v ústrety, měl
pak život věčný a žil na věky věků! A hle! Při prvním přijímání
přijde váš Pán poprvé k svatbě. Vy zažehnete svíce své, a ony
budou před Pánem Ježíšem hořeti; i vaše srdce musí hořeti, hořeti
láskou k Ježíši, a vy musíte do lampy srdce svého, jako opatrné
panny, oleje dobrých skutků nalíti, aby ten plamen lásky neuhasl.
Ba, věru, mnoho dobrého musíte konati již teď, ve věku mladistvém;
nemáte žádné dispense, že byste se mohli v mládí svém zlému od
dávati a býti rozpustilými. Jako včela nečeká, až přijde p“dzim,
ale již za prvního jara, sotva se první kvítí ukáže, vylétá a med
sbírá: tak musíte i vy, ne až na podzim staroby, ale hned z jara
svého života, ve věku mladistvém, med dobrých skutků pilně sbírati ;
jinak byste mohli lehko zahynouti, neboť nevíte posledního dne
pracovního. Naráz přijde Hospodář a podívá se, kolik je tu medu!
Ach, co potom, není-li tu žádného medu, aneb je špatný, nebo jen
málo, tak že nevystačí. Ba věru, děti, nevíte, kdy Pán přijde, jakž
to ani těch deset panen nevědělo. Jste-li však po všechen čas
hodnými a vystříháte-li se smrtelných hříchů, jež by lampy vaše
uhasiti mohly, není se vám ničeho báti, a kdyby Pán i ještě dnes
přišel a k nebeské svatbě vás povolal, byli byste připraveni, a
bylo by pro vás velkým štěstím v nevinnosti zemříti, jakž se to
s jedním děvčetem stalo, jež jsouc nábožné a nevinné jako andělíček,
na Bílou neděli po svatém přijímání takto k Pánu Ježíši se modlilo:
Božský Spasiteli, nechej mne zemříti v bílém šatě nevinnosti, a
nedopusť, abych tě kdy těžkým hříchem urazila. A co se nestalo?
Večer na Bílou neděli, krátce po západu slunce, zemřelo to děvče
a bylo v týchž bílých šatech do rakve položeno, jež dopoledne mělo
v kostele na sobě. Mnoho slzí bylo nad jeho hrobem prolito, ale
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přece byli všickni potěšeni u vědomí, že si Pán Bůh dítě to v jeho
nevinnosti vzal k sobě, kdežto by později snad ji ztratilo. Otec pak:
zemřelé kommunikantky, jenž již od dávných let oddán byl jedné:
zlé náruživosti, byl touto událostí tak pohnut, že se dal na pokání
a zase se stal pořádným a horlivým křesťanem. Čeho ustavičná.
napomínání se strany zpovědníka nedocilila, to docílil pohled na
milované, v Bohu blaženě zesnulé dítě. Vůbec vymohlo první svaté
přijímání již mnohým osobám jejich obrácení, neboť modlitba nevin
ného dítěte proráží oblaky a vniká až do nejsvětějšího srdce Ježíšova.
Snoubenci slibují sobě před oltářem lásku, věrnost a čest,
a nevěsta i poslušnost. Ježíš Kristus, jenž se s vámi při prvním
přijímání zasnubuje, slibuje vám též předně lásku, neboť již ode
křtu byly jste jeho miláčci. Ovšem, že jste se mnohdy pro své
hříchy o jeho lásku připravily; on však obnovuje tuto lásku, kolikrát
koli svaté svátosti přijímáte. On chce věrně při vás státi a vás
neopustiti, on chce vaším společníkem zůstati až do hrobu, a i
v nebi chce vás na věky u sebe míti. I čest vám chce prokázati,
velikou čest a úctu, an chce k vám zavítati a u vás bydlet: on,
jenž je králem králů a císařem císařů. Jest tedy na vás, abyste
mu též věrnost, lásku a úctu, a poněvadž duše vaše je duchovní
nevěstou jeho, i poslušnost slíbily, abyste onen slib obnovily a vlastno
ústně potvrdily, jejž kmotři vaši při křtu svatém na místě vašem složili,
v kterémžto slibě odříkáte se satanáše, i všech skutků jeho i vší
pýchy jeho, a slibujete věřiti v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele
nebes i země, i v Syna jeho Vykupitele, i v Ducha Svatého Po
světitele, a víru tu vyznávati a věrnými jí zůstati až do smrti.
Co ústy slibujete, to i zachovávejte; ostaňte věrni naší jedině pravé
křesťansko-katolické víře, žijte i podle víry, a když nějaké pokušení
na vás přijde, vzpomeňte si na první svaté přijímání a křestní slib
při něm obnovený, a s pomocí Boží pokušení překonáte.
Každá svatba spojena jest s hostinou; taktéž i duchovní
svatba. Přistoupíte k stolu Páně. Ne chléb a víno, ale Ježíše samého,
jeho svaté tělo a jeho svatou krev budete požívati a píti. Pravím,
1 svatou krev jeho budete píti, neboť ona jest, jak jste se v kate
chismu učili, ve svaté hostii obsažena. Ó jaká to bude stkvostná
hostina! Nejbohatší císařská tabule je nic proti tomu. Pojďte a
vizte a okuste, jak líbezný jest Pán, volám k vám se žalmistou.
Chléb s nebe udělil vám Pán, všechnu líbeznost v sobě obsahující.
Kdo jí z chleba toho, živ bude a neumře, a Pán ho vzkřísí v den
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nejposlednější. Tato svatá lásky hostina je předchutí nebeské hostiny,
k níž my všichni jsme pozváni. V chrámu Páně je sice krásně,
ale v nebi ještě krásněji. Radost ze slavnosti vaší je všeobecná
a velká, větší však je radost nebešťanů. Jako hukot vod mnobých
a jako hřímání veliké, praví svatý Jan, hlabolí nebem jásot nebeských
hodovníků, jimž andělé sami na libozvučných nástrojích vyhrávají.
Svaté přijímání dává vám záruku, že budete připuštění s pannami
opatrnými k svatbě Beránka Božího a hodům jejím.
K radosti tak velké vám i rodičům vašim blahopřeje vám
přátelsky oddaný

spisovatel.

Zamilovaná kniha.
NapsalJarolím St. Pavlík.
Na smrtelném loži leží mnich
v rozjímání pohřížen a tich.

A hned mu ho vtiskl do ruky,
by si vzpomněl Krista na muky.

Kolem něho zástup zbožných bratří
uslzeným zrakem na něj patří.

A hle, nemocný se zaradoval,
hned kříž svatý na svých prsou schoval

Naráz nemocný mdlou hlavu zdvihá:
Kde je zamilovaná má kniha?

Vděčná slza v oku se mu sbíhá;
praví: Ano, toť má milá kniha.

Hned se do hledání všeci dali,
knihu za knihou mu podávali.

Z té jsem nejraději čítával,
když jsem na lůžko se chystával.

Každý myslel, on že našel pravou;
nemocný však kroutil jenom hlavou

Čítával již od prvního mládí!
O jak spolubratři byli rádi!

Co teď? Raďte! Každý oněměl —
až tu kdosi dobrý nápad měl.

Nemocného přání vyplněno:
budiž jméno Páně velebeno!

V nesnázi té totiž, velkém zmatku

Vy též v knize té vždy čtěte děti!
To jsem na konec chtěl pověděti.

kříž

tam zahléd státi na klekátku.

Co se kde jí.
Zvláštnosti pokrmů řídí se podnebím a povahou lidu. Národové

PD) studených krajin jedí více nežli teplých, Eskymák stráví za
den deset kilogramů tučného rybího masa; ruský Tatar má dobrý
žaludek a sní za den více hověziny, než u nás celá rodina za týden,
kdežto Ital spokojí se s hroznem vína, kukuřicovým chlebem, anebo
hrstí makaronů; Ind jen několika lžicemi rýže. Nejvíce masa sní
se ve středním pásmě a to nejvíce v anglických městech.
Každý národ má však některé obzvláštní libůstky. Eskymák
si pochutná na loji a na svíčkách, Číňan na kočce, psu, jezevci,
hlavně však na kryse; psí pečeně je vzácnou lahůdkou obyvatelům
ostrovů v Jižním moři a Australům, v jižní Africe dokonce za
pečeného psa dají i krávu. Na Cejloně jsou lahůdkou slonní nohy,
naložené v silném palmovém oectě a pepřem posypané.

Myši jsou

oblíbenou potravou nejen Číňanům, ale i Eskymákům, kteří je
chytají a za ocásky k sobě váží, tak že jich mívají na zimu až
na tři sta nastřádáno. Číňanovi je polévka z krys nade vše milá;
do té polévky dává, aby byla chutnější, ještě sušené ryby, netopýry,
hlemýždě a staré vejce. Mímo myši miluje Číňan velké housenky,
z nichžto s cibulí vaří výbornou polévku. Na Havaně prodává se
žraločí maso. Krokodil má prý maso podobné telecímu, jiným
chutnalo jako podsvinče. Hadů se sní nejvíce v Australii. Jedovatým
vytahují zuby, opékají je a jedí syrové, chutnají prý jako úhoři.
Ve Francii jsou oblíbeny žáby. Černoši v Surinamu jedí i ropuchy,
Arabové praží si ropuchy, rozmilají je a pekou z nich placky.
Jisto je, že národové vzdělaní dávají přednost tomu, co též oku
lahodí, kdežto národové nevzdělaní jedí vše, co kde letí, běží
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Co vás bolí, babičko?
C,

vás bolí, babičko?

o dlaň opíráte?“

„Kdo mé
kdo mne
kdo mne
v spánek

»Zlaté moje srdéčko,
staroba mne tíží,
snad že již se poslední
hodinka má blíží.«

„Kdo mne sepne ručenky
na večer a z rána,
modlitbičkou poručí
v ruce nebes Pána?“

»Povolá mne světa Pán
za krátko již k sobě,
musíme se rozloučit,
drahé moje robě!«

»Netruchli, má dušičko,
Pán Bůh s tebou bude,
a tvůj strážný andílek,
ochrání tě všude.«

„Ach, babičko rozmilá,
co to povídáte?
Což mne, dítko ubohé,
samu zanecháte?“

»Zulíbá tě ve snění,
povede tě v ráje,
usříš okem blaženým
věčné nebes kraje «

Proč si naříkáte?
Proč tu horkou hlavu svou

»S výsosti pak. nebeské
požehnám já tobě,
lásku Boží vyprosím
pro tebe, mé robě «

vlásky pohladí,
tváře zlíbá,
za vás pohádkou
ukolíbá?“

Vil. Ambrož.

n

M
v

PORN NÍ 1
'
nM '

HUW ANN

1n

NN

n

DNU

NM

|

n
i

l

i
k vr

Jj P non
RA OC
NN

MU ' jl l i je:

i l

i

i

|
o Oo

—|
o|o

Následek neposlušnosti.
Napsal A. B. Šťastný.

dJaminko, směl bych s Ludvíčkem na rejdiště do sadu? Je
| dnes tak krásně!“ žadonil desetiletý František ve středu
| po poledni.

Ď
„Jdi tedy,“ svolovala matka. „Měj však na Ludvíčka
pozor, aby se mu nic nestalo. A ku svačině ať jste zase doma“
František si poskočil, pětiletý Ludvíček zatleskal ručkama a
hopkuje po kuchyni, prozpěvoval si: „Já půjdu do sadu, já půjdu
do sadu.“

Matka je omyla, přičísla, upravila jejich oblek, František vzal
s sebou obruč, Ludvíček zavěsil si přes rameno síťku s míčem —
a za chvíli byli již mezi dveřmi, volajíce ještě: „S Pánem Bohem,
maminko!“
„Opatruj vás Pán Bůh!“ loučila se s nimi matka. „Buďte
hodni, způsobně se chovejte a pěkně si hrejte. Ať se mi příliš ne
uženete! A to si pamatuj, Františku: ne abys místo do sadu zaběhl
s Ludvíčkem na louku! Dovádějí tam obyčejně nezvedené děti a
ti by vám mohli ublížit. Tedy jen do sadu, a ve čtyři hodiny
zase domal!“

František jen potřásl hlavou a pojav bratříčka za ruku, vyšel
s ním na ulici.

Byl krásný den. Obloha byla jako obrovská pomněnka, jejíž
žlutý střed znázsorňovalo stkvoucí slunko, jehož paprsky mile za
CS
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hřívaly. Vzduchem poletovalo babí léto, jež opřádalo chodce i před
měty na ulici.
Hoši zabočili do městského sadu, kde procházelo se množství
lidi, aby užili podzimní pohody.
Na místě. určeném ku hraní dětí, bylo dosti živo. Drobná
mládež bavila se tu házením míče, poháněním obručí a jinými hrami.
Také naši hoši pustili se brzy do hry, majíce při tom společ
níka, spolužáka Františkova, jenž jmenoval se Josef.
Týž řekl pojednou: „Pojď, Františku, na louku “
„Nesmím,“ odporoval František, hned však dodal zvědavě:
„Co tam?“
„Lítají tam motýlové, budeme je chytati.“
Jak to uslyšel Ludvíček, zatleskal ručkama a zvolal: „Budeme
chytat motýlky! Pojď, Františku, chytat motýlky !“
Hoch sice připomenul si zákaz matčin a chvíli otálel. Posléze
však si pomyslil: „Proč bychom tam nešli? Nic se nám nestane,
budu míti na Ludvíčka pozor. Chytati motýle není nic nebezpečného.“
Na to, že na louce bývají rozpustilci, jejichž společnosti má
se každý řádný hoch vystříhati, ani si nevzpomněl. Ostatně, vždyť
by se takových chlapců ani nevšimnul.
Šli tedy. Ubírajíce se poblíže břehu řeky, dostali se na roz
Jehlou louku.
Bylo zde tak krásně. Předchozími dešti nabyla tráva hojně
šťávy, a nyní, v jasné záři sluneční, leskla se jako krovky zlatohlávka.
byla ovšem již nízká, tu a tam i prožloutlá ; přece však ještě nebyla
zbavena veškerých letních ozdob, neboť místy bělely se něžné
sedmikrásky, nebo jevila se zde ojedinělá pampeliška, kvítek nacho
vého jetele nebo trs modročerveného hadince.

Slunce vysílalo k zemi zlaté paprsky, jež prohřívaly čistý,
svěží vzduch, a na trávě zase bylo zříti paprsky stříbrné. Od stébla
ke stéblu táhla se dlouhá, jemná vlákna babího léta, předivo drobných
pavoučků. Ojedinělé niti nebo i celé chumáče letěly volně vzduchem.
Hoši s rozkoší vhopkovali do měkké trávy.
František a Josef zapěli školní píseň: „Na Gorensku je krásně“,
a Ludviček poskakoval jako hříbátko, pohazuje dlouhými, světlými
kadeřemi jako hřivou.
„Motýl, motýl!“ zvolal pojednou Josef a již hnal se za běláskem,
drže hlobouk v pravici.
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František běžel za ním a Ludvíček též, volaje stále: „Motýl,
motýl !“

Bílý větroplášek téměř laškoval s dětmi. Vesele třepotal se
vzduchem, pak náhle vznesl se k jetelovému květu, vířil kolem
něho, až klidně usednul. Když pak hoši již již chystali se vhoditi
na něho svůj klobouk — švih -—švih — a již byl zase ve svém živlu.
Běželi dál a dále, nemajíce smyslu než pro motýle. Malý
Ludvíček pachtil se za nimi, mávaje svým kloboučkem a dosud
volaje: „Motýl, motýl! František mi chytne motýlka!“
Posléze však nemohl již dále. Stanul tedy a pohlížel za oběma
hochy, kteří nedbajíce o něho, snažili se zmoeniti se běláska, jenž
stále jim unikal.
Ludvíček byl rozumný hošík, jenž nedal se do pláče, když
viděl, že je zde sám a jeho bratříček je tak daleko. Zůstal státi,
chvíli díval se za oběma
lovci běláska, potom upoutal jeho pozornost
mravenec, jenž vlekl v kusadlech úlomek suché větévky, třikrát
tak veliký jako jeho tělo.

V tom zazněl na blízku ryk, bylo slyšeti dupot — Kolem
uhánělo několik hochů, a za nimi pršelo kamení. Prchající chvílemi
se otočili a opláceli kamením svým soupeřům, kteří byli v přesile,
a kteří hnali je k řece.
Tak bavila se spustlá mládež nebezpečným kamenováním!
Ludvíček třásl se strachem, když okolo něho lítaly kusy
kamenů. Jeden z utíkajících jej porazil, hošík hlasitě zaplakal a
sbíraje se se země, křičel: „Františku! Pojď sem, Františku“
Bratr jeho právě ukořistil běláska. Drže mezi prsty třepeta
jícího se motýle, jehož křídla byla zbavena téměř všeho pelu, spěchal
se soudruhem k Ludvíčkovi.

Teprv nyní postřehnul, co se děje.
„Házejí kamením,“ zašeptal Josef a tváře mu pobledly. „Ne
choďme tam, počkejme, až přeběhnou, mohl by nás některý kámen
udeřiti.“

„Vždyí je tam však Ludvíčekl“ vykřikl František, pojat
náhlou úzkostí o bratříčka. „Jestli jej někdo —“
Nedořekl.
Vzduchem proletěl výkřik boleti, hoši uzřeli Ludvíčka, jenž
chytil se za hlavu a zmizel v trávě.
Útočníci rozprchli se na všechny strany.
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Hlasitě naříkaje, pospíchal František k bratříčkovi. Kterak
se poděsil, když uzřel, že leží v trávě a že z čela nad okem řine

se krev!
„Můj Ludvíčku!“ bědoval. „Můj milý bratříčku! Oni tě zabili,
já jsem nedbal o tebe, ty jsi už umřel, můj Ludvíčku!“
Hošík opravdu zdál se býti bez života. Obličej měl zsinalý,
oči zavřeny.
Soudruh Františkův nevěděl nic lepšího, než aby — utekl!
Nářek Františkův přivolal posléze několik lidí, kteří ujali se
raněného chlapce, donesli jej k řece, vymyli mu ránu, ovázali a
hošíka vzkřísili. Jeden muž pak jej donesl v náručí domů.
Nebohá matka hrozně se polekala, když uzřela svého synáčka
ovázaného.
„Co se mu stalo, pro Boha ?“ zaůpěla.
V tom přiskočil k ní František a sepjav ruce, volal s pláčem:
„Maminko, odpusť mi, já jsem to zavinil! Neposlechl jsem tě, šel
jsem na louku a tam Ludvíčka uhodili kamenem. Maminko,
nehněvej se!“
Matka neodvětila, nýbrž hned kvapila pro lékaře.
Rána nebyla nebezpečná, avšak hošík dosti dlouho si poležel.
Na čele zůstala mu jizva v podobě trojúhelníku. Kdykoli František
později lákán byl pokušitelem k neposlušnosti a podíval se na onu
jizvu na čele bratříčkově, vždy zvítězil nad pokušením.
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Americký ořech.
Dle různých pramenů.

Milý Jaroslave!
Z dopisu Tvého poznávám, že Ježíšek o Štědrém dnu byl
u Vás velmi štědrý. Tolik dárků, kolik Ty jsi mi vyjmenoval, že
jsi obdržel, málokteré dítko dostane. Těší mě, že Tě můj dárek
překvapil a že jsi znamenitě sobě na něm pochutnal.
Píšeš, že jsi dlouho nevěděl, co to je a co s tím. Věřím ti,
nebot dnes u nás do obchodu přichází mnoho věcí a nikdo není,
kdo by lid o těch věcech poučil a jemu to nejnutnější vysvětlil a
nevědomost ta zaviňuje, že věci ty, byť i dobré, nejdou na odbyt.
Nedivme se! Čeho neznáš, nejez! učí se každý ve škole a zásadě
té hoví se potud, pokud se věc nemusí kupovati.
Americké ořechy však se jedí a já zasmáti se musil, když
jsem četl, jak jsi mi psal, že nikdo u Vás nevěděl, co jsem Ti to
vlastně poslal a že jen náhodou jsi poznal, že se „to“ může jísti.
Americké ořechy nebo také brazilské ořechy či para, jsou
Blody lesního tropického stromu, juvie ztepilé (Bertholletia excelsa),
jež divoce roste v lesíchtropické Jižní Ameriky, zvláště po březích
Orinoka. Juvie ztepilá či také ořech brazilský, náleží k čeledi
rostlin myrtovitých a dosahuje mnohdy výše 45 i 60 m. výšky.
Při této výši stromů nebývají kmeny příliš silny ; jsouť 60—90 cm.
tlusty a větve jejich mnohdy až k zemi se sklánějí. Tím podobá
se juvie z dálky některým druhům palem.
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Na větvích jsou listy podlouhlé, až i 60 cm. dlouhé, celokrajné,
střídavé, skoro kožovité; jsou vždy zelené, na vrchu lesklé, řapíkaté,
ale beze žláz a palistů. Spodní strana listu jest vždy mdlejší a
někdy i střibřitá. Květenství jsou veliké, konečné hrozny, v němž
jednotlivé květy mají velmi pěknou barvu zlatožlutou.
Z květu vyvinuje se dřevnatý plod, jenž jest kulovatý a jako
lidská hlava asi veliký. Každý plod otvírá se malým víčkem. Ote
vřeme-li víčko, otevřeme plod snadno a vidíme, že vnitřek rozdělen
jest ve čtyři pouzdra, v němž v každém sedí šest až osm semen
či ořechů. Průměrně bývá v každém plodu 15—22 semen, kteráž
jsou 4 i 5 cm. dlouhá a trojboká. Velké olejnaté jádro semene
ukryto jest v šedohnědé a dosti tvrdé slupce, jež jest na zevnějšku
svém svraskalá.

Až do nedávna zdálo se jádro být celistvou hmotou. Teprve
nedávno professor Góbel na drobnohledných průřezech určil dělobu
i kořínek a dokázal tím, že se juvie ničím neliší od ostatních
rostlin, jak se až dosud domnívalo.
Jak jsi mi sám psal, chutnaly ti brasilské ořechy jako oříšky
lískové a také skutečně mnozí lidé mají je za podobnou pochoutku.
Já sám ti je také za tím účelem poslal, ač užívá se amerických
ořechů pro jejich olejnatost i k účelům průmyslovým. Obsahujeť
jádro až 569/, oleje a to přivedlo Američany na myšlenku, tlačiti
ze semen olej, jehož užívá se k rozličným účelům, ano, i jako jedlý
olej se prodává.
Mimo olej, dle zkoumání Corenwinderova, obsahuje v sobě
americký ořech také bílkovinu, cukr a gumu a tím stala se juvie
rostlinou významnou. Pro značný užitek sbírají domorodci plody
nejen v pralesích, ale i uměle pěstují juvii v sadech a nazývají ji
v Brazilii „kastanheiro“, u Orinoka „juvia“ a v Cayenně „toňka“.
Z těchto krajin v obrovském množství rozváží se do obchodu
všech zemí a také v nich pod různými jmény se prodává. V Portu
galsku jmenují tyto ořechy „maraňovské kaštany“, ve Francii
„amazonské mandle“ a u nás „americké ořechy“, a prodává se
kus po 2 haléřích.
Nevím, co jsi ty udělal se skořápkami, ale lid během času
naučil se z těchto skořápek robiti různé ozdobné věci a tím i zdánlivě
bezcenný odpadek zpeněžiti.
Dříví těchto amerických ořechů pro svoji měkkost nehodí se
valně ke stavbám.
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Kdy prvně bylo plodů požito, není známo, ale poprvé rostlinu
popsal učenec Humboldt a dal jí jméno „Bertholletia“ na počest
slavného lékaře a fysiologa hraběte Claudia L. Bertholleta, jenž
zemřel r. 1822. v Paříži.

Tím pověděl jsem Ti vše, co o juvii jest potřebno znáti, když
již ty její plody v obchodě vídáme. Naskytne-li se Ti příležitost,
sděl tuto známost s každým, neboť šířením vědomostí posilujeme
svůj lid.

Tvůj strýc

Karel Heřmanický.

Pojďte všichni ke mně!
[ojdte
všichni ke mně,
„volá Kristus Pán,

kdož by k němujíti

K tobě, věčná lásko,
v žalu pospíchám,
svoje srdce tvému,

nebyl odhodlán?

z lásky v oběť dám.

Z posvátných mu očí
zírá dobrota,
ruce jeho plní
božská dobrota.

Milosti tvé tokem
očisť hříšnou hruď,
lékařem mé duše
milosrdným buď!

Z úst se jemu line
hojné těchy proud,
a kdo v bolu, chce jej
k srdci přivinout,

Sklíčen jsem a stížen,
tvůj mne volá hlas,
poslušen jsem tebe,
Kriste, duši spas.

Vil. Ambrož.

„Anděl Strážný'“ 1901/1902
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Bylina štěstí.
Pohádka. Napsala L. Grossmannová- Brodská,

Ja dávných, pradávných časů, kdy ještě žily v lesích
0) vzdušné víly a dobří i zlí čarodějové, ve výstavném
2/2288) Ndomku na břehu mořském žil starý rybák se dvěma

===

syny. Vedlo se jim dobře, neboťmořeposkytovalo hojně

kořisti, na příklad vzácné korále, mušle, perlorodky a divné druhy
ryb, což od nich kupovali námořníci plující kolem, kteří poctivým
rybákům vedle hojného platu dávali výměnou jiné potřeby životní.
Starší syn rybákův, Vyšeslav, rád by se byl poohlédl ve světě
a prosil svého otce, aby směl odplouti s některým korábem, jichž
zde denně několik plulo kolem pobřeží; obdržev otcovo svolení,
rozloučil se s otcem i bratrem, jimž přislíbil, že na ně nezapomene,
dobře-li se mu povede a dojde-li ve světě štěstí.
„A což ty, Dobromile, netoužíš také podívati se někam do
šírého světa ?“ tázal se jednoho dne rybák mladšího synka, skromného
to, tichého mladíka.
„Nikoli, jsem spokojen s osudem chudého, ale poctivého rybáka,
takže bych neměnil se žádným králem,“ odvece oslovený.
„Hoho! Synku, nerozumně mluvíš, vždyť nepoznal jsi dosud,
jak skvělý a pohodlný život mají mocní králové! Jim netřeba
starati se o výživu, aniž pracovati; sta a sta služebníků očekává
každý jejich pokyn; vím to, an jsem kdysi sám nějaký čas prožil
na dvoře jednoho mocného a vyhlášeného krále.“
Dobromil zamysliv se, konečně pravil: „Je-li tam tak pěkně,
milý otče, jak zde líčíte, proč vy sám odebral jste se v tuto osamělou
mořskou pustinu?“
„Proč?!“ opáčil starý rybák, „inu, poněvadž s tebou souhlasím,
synku, že je pracovitá, spokojená chudoba mnohem lepší, nežli
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klamný povrch světské nádbery, pod nímž se mnohdy ukrývá pouze
hřích a nespokojenost.“
„Rád bych věděl, jeli náš Vyšeslav ve světě,nyfí šťastnějším
nežli dříve.“

“

„Vždyť o něm pranic nevíme, ba ani kde se nalézá nám posud
neoznámil,“

„Ba, mohl již o sobě zaslati nějakou zprávu; lodi plující na
lov tuleňů připluly k nám z té strany, kam se on odebral.“
Zabrání ve svůj hovor, nepozorovali rybáci, jak opodál na
moři zakotvil veliký koráb, odkudž vypravená malá lodka brázdila
pěnivé vlny mořské směrem k jejich stavení. Bylo již večerní šero
a na nebi lesknoucí se hvězdy odrážely se na temné hladině vodní,
splývajice v záři měsíčních paprsků jako proud tekutého zlata.
Někdo venku zaklepal na okénko.
„Snad přichází Vyšeslav,“ zaradoval se Dobromil, spěchaje
otevříti. Vrátiv se, vedl s sebou statného, opáleného námořníka.
„Buď vítán, cizinče, pod naším krovem!“ vece starý rybák.
„Pak-li jst snad zabloudil, rádi poskytneme ti pokrmu 1 noclehu.“
„Netřeba mi toho, dobří lidé, avšak vám radostnou novinu
přináším od našeho mocného krále Vyšeslava,“ odvece námořník.
Překvapeně vzhlédl starý rybák, řka: „Od krále Vyšeslava?
Tak nazýval se můj starší syn, o němž nevíme, kde se nyní nalézá.“
„Však vám to právě přicházím oznámiti. Stal se mocným,
bohatým panovníkem, jenž si přeje, abyste se k němu v mém
průvodu do královského zámku odebrali.“
„Netoužím po tom,“ vece Dobromil.
„Rád bych zde na pobřeží v tichu a klidu dokonal život
vezdejší,“ dokládal jeho otec.
„Hleďte, dobří lidé,“ pokračoval námořník, „onen veliký,
skvostný koráb, který odsud vidite, náleží králi Vyšeslavovi, jenž
ho vypravil pro vás na cestu do sídelního města. Kdybyste však
nehodlali odplouti, tož připlujeme sem opět za deset roků. Buďte
s Bohem! A nyní rcete, co od vás mám oznámiti jasnému králi
Vyšeslavovi?“
„Že naň s otcovskou i bratrskou láskou vzpomínáme,“ pravili
rybáci, a otee dodával: „Není tomu tak dlouho, kdy syn můj
odsud se odebral a my bychom přece rádi se dozvěděli, jaké ho
potkalo štěstí, že se až králem státi mohl?“
14%
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„Inu tak! Zlý podmořský panovník velmi nenáviděl stařičkého
krále říše pobřežní, jemuž neustále škodil kdekoliv jen mohl, i nebylo
proti jeho zlobě obrany, jelikož sídlí dole na dně mořském, v paláci
vystavěném ze solných krystalů. Kdykoli vůlí mořského panovníka
mělo říši pobřežní stihnouti nějaké neštěstí, tu se vždycky z hladiny
vodní vynořila neviditelná ruka se zlatým trojzubcem a pak bylo
u nás zle, velmi zle. Vtrhl do země nepřítel, nastal mor, hlad, neb jiné
hrůzné nemoce ; králi zmíraly nejmilejší dítky a všecka naše ochranná
opatření byla vůbec bezmocna proti žezlu podmořského vládce.
Kouzelníky, čaroděje, mudrce i jiné lidi svolával král náš
ku poradě, ale jejich rady bývaly, že zlé kouzlo jen tehdy pomine,
podaří-li se někomu zmoeniti se zlatého trojzubce. I pokoušelo se
o to mnoho neohrožených a statečných rytířů, než každý odvahu
svou zaplatil životem. A právě, když opět na Královském dvoře
panoval největší smutek, přišel do sídelního města mladý rybák.“
„Zajisté, byl to náš Vyšeslav?“ rychle se otázel Dobromil.
Námořník přisvědčil, načež ve svém vypravování dále po
kračoval: „Když nový příchozí uviděl, jak jest u nás všecko černým
suknem potaženo a zvěděl příčinu toho, dal se ohlásiti u krále,
jemuž se nabídl, že se zmocní trojzubého žezla a tím navždy za
žehná neblahé kouzlo. Nikdo nepřikládal tomu víry, neboť jak se
mohlo zdařiti chudému rybáku, čeho nesvedlo na sta proslavených
a udatných rytířů? Než on stál pevně na svém, až konečně obdržel
svolení, by se o to pokusil.“
„A zajisté se mu to zdařilo?“ spokojeně dokládal starý rybák.
„Ovšem, a jak!“ odpovídal námořník, „a posud to zůstalo ta
jemstvím, jakým způsobem podařilo se mu přemoci podmořského
panovníka.“
„Ach, toť pro mého bratra snadné, neboť měl u sebe bylinu
štěstí!“ vece Dobromil.

„Jaká pak jest,to bylina? Slýchával jsem o ní od své staré
babičky, ale tehdy jsem tomu nevěřil, že skutečně roste, neboť
nikdo ji posud nespatřil,“ vece námořník.
„Jak by také! Však neroste na povrchu zemském. Obdrželi
jsme ji přímo ze dna mořského a dal jsem ji svému staršímu synovi
jako jediné dědictví na cestu do světa,“ vykládal starý rybák
bedlivě naslouchajícímu námořníkovi, který udiveně zvolal:
„Ale, příteli, kterak jste dosáhli byliny, již nemohou si lidé
koupiti ani za ty největší poklady světa?“
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„Však je to dosti smutné, Když před mnoha lety přistěhovali
jsme se sem na pobřeží, byli moji synové posud malí hoši a jejich
matka, drahá moje manželka, přišla sem za mnou. Procházela se
ráda po břehu a také zde často máchala prádlo. Nebylo jinak, nežli
že i nám zlý a potměšilý král podmořský záviděl klidný, spokojený
život domácí, neboť jednoho dne ženu moji zatáhl dolů do vodní
hlubiny, odkud se nám více nenavrátila. Proměnila se dole v bílou
vodní vílu, k níž my, pozemšťané, přístupu nemáme. Kdysi v pravé
poledne usnul jsem za parného letního dne na břehu, tu se ke
mně ve snu přiblížila bílá vzdušná postava, ozdobená vodními liliemi,
řkoue: „Ani tam dole, odloučena od vás, nepřestanu vám býti
dobrým a strážným duchem. Jsem tvoje bývalá manželka. Vezmi
tuto bylinu, přináší štěstí. Kdokoli její drobné lístky rozemne v ruce,
tomu se ihned splní každé přání.“
Zmizela pak, a já probera se ze sna, uviděl jsem nedaleko
sebe ležeti kytici z bylin, majících zvláštní bělavé lístky. Pomocí
jejich veškerá přání se nám vždycky splnila. Můj syn zajisté si
přál, aby se stal podmořský nepřítel viditelným, načež ho snadno mohi
udolati a zmocniti se jeho žezla, “ vykládal rybák.
Nyní zase námořník vyprávěl: „Za odměnu učinil Vyšeslava
starý, bezdětný král svým dědicem, s čímž celý národ souhlasil
s velikou radostí, neboť panoval v zemi jásot nemalý, že nyní
budeme míti od zlého nepřítele trvalý pokoj. Jakmile pak nový
mladý král ujal se vlády, poslal pro vás, byste se se mnou k němu
odebrali.“
„A jest šťasten můj syn, král Vyšeslav ?“
„Ano, neboť jest ctěn a milován pro svou spravedlnost i moudré
vladaření, takže mu pranie nechybí ku štěstí vezdejšímu.“
„Nuže, vyprav se k němu nazpět, posle laskavý, a rci mu,
je-li šťasten, tu pak snadno oželí naší přítomnosti a jen tehdy, když
by se štěstí od něho odvrátilo, pospíšíme my k němu se svou pomocí!“
„Odjedu tedy opět se svými druhy a za deset roků se opět
shledáme,“ loučil se námořník.
Dobromil s otcem se dívali, jak se koráb ztrácel v mlbách,
načež potěšení ze štěstí Vyšeslavova odebrali se na odpočinek.
Zvolna.plynuly dny, týdny, měsíce, roky. Desítiletí chýlilo se
ku konci. Z rybáka byl shrbený, stříbrovlasý stařeček a Dobromil
nebyl více veselým mladíkem, nýbrž osmáhlým, utuženým mužem
rybářským, jenž sebe i otce poctivě vyživoval výtěžkem svého lovu.
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Dávno již oba, starý otec i Dobromil pátrali po obzoru, uzří-li
snad plachty lodi Vyšeslavovy, kteráž, dle tehdejšího slibu, měla sem
připlouti. Sice netoužili ze svého tichého domova, alé přáli si zvěděti,

jak se králi nyní vede.
Ulekli se tudíž nad míru, vidouce jednoho dne, že loď, která
se k pobřeží blížila, ověšena jest černým suknem a smutečními
plachtami A truchlivá novina nedala na sebe dlouho čekati. Zvěstovali
poslové královští, že Vyšeslavovi ztratil se jediný synáček a královna
26 zármutku nad tím těžce onemocněla.
Nyní se již rybákové nerozpakovali vydati se na cestu, když
potřeboval král jejich rady a útěchy; vsedli tudíž na loď a po
delší šťastné plavbě octli se u dvora královského.
Zarmoutilo je shledání s králem Vyšeslavem, jenž velikým
zármutkem tuze sestárl a jeho vlas i vous byl značně prošedivělý.
„Ach,“ vyprávěl král otci i bratrovi, „nedobrými kouzly dosáhl
toho podmořský nepřítel, že ztratila se mi bylina štěstí a od té
doby jeden zármutek po druhém nás stíhal. Synáček můj drahý
zmizel, a nepodaří-li se ho nalézti, zemře snad i královna. Ach!
Když tak o všem přemítám, zdá se mi, že bývalo by lépe pro mne,
kdybych nikdy nebyl odešel ze svého tichého domova na dálném
pobřeží.“
„Neztrácej mysli, synu,“ vece stařičký otec rybák, „1 já mám
posud bylinu štěstí. Odevzdám ti ji; 7yslov přání, by navrátilo se
děckoa zajisté kouzelná bylina osvědčí opětně blahodárnou svou moc.“
Ve veliké síni královské, kdež bylo shromážděno veliké 1
nádherné komonstvo, zavládl po -těch slovech otce králova radostný

ruch. Přivedena též od svých paní chorá královna a král Vyšeslav,
zamnuv mezi prsty několik lupénků z byliny štěstí, provolal silným,
jasným hlasem: „Drahé dítě, milované dítě naše, kdekoli dlíš, vrať
se opět ku svým zarmouceným rodičům !“
A hle! Kolkolem rozlila se světlá, jasná záře a uprostřed
zářícího kruhu na bělostných obláčcích stála krásná, zlatovlasá paní,
držíc jednou rukou pohřešované dítko královské a druhou nesla
zlatou korunu. Postavu její halila modrá říza, posetá zlatými hvězdami.
Královna s radostným výkřikem vrhla se na kolena, vztahujíc
ruce po svém dítěti, kdežto král Vyšeslav, jeho otec i Dobromil,
zvolali jakoby jedněmi ústy:
„Drahá matko! Milá manželko!“
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„Přicházím z říše podmořského krále, “ pravilo zjevení pře
líbezným hlasem, „a přináším vám dítko, které on mému synu ve
své zlobě uloupil. Hle, nenadál se zlý vodní vládce, že děcko,
které mi ku střežení svěřil, jest dítkem mého syna, krále Vyšeslava'
Měla jsem ho bedlivě střežiti, ale já vám ho přivádím zpět. A
poněvadž jest psáno ve hvězdách, že i já, podaří-li se mi vykonati
dobrý skutek, zbavena budu zakletí a zlé moci, přicházím se také

svámi
rozloučiti,
neboť
senyní
odeberu
jinou,
lepší
říši
nadhvězdn
„Ó, zůstaň zde s námi, matko!“ prosila královna, berouc od
sličného zjevení svého synáčka.
„Nemožno! Ale ochránkyní vám budu a ode všeho zlého vždy
vás ochráním!“
Zavzněla kolem líbezná hudba, skvoucí záře zvolna pohasinala
a na bílých obláčcích vznášela se vzhůru postava v modré říze,
poseté zlatými hvězdami; zlatou korunu podržela v ruce, načež ji
vysoko nad zemí spustila dolů, zrovna nad zahradou královského
zámku. Mocným pádem roztřískla se koruna, ale kam zapadl dro
beček zlata neb lesklý kamének, či drahá z koruny perla, všude
ihned vyrazily drobné, bělavé lístky — byliny štěstí.
„Hle, poslední matčin pozdrav,“ řekli královští manželé. Pak
radostí nad šťastným nálezem milovaného dítka nařídili ú dvora
1 po celé zemi veselí a hlučné radovánky, při nichž na žádného
nebylo zapomenuto a také každý přál hodnému králi, že opět nalezl
svého dědice.
Dobromil však a jeho otec nedali se pohnouti, by se trvale
usadili v nádherném zámku královském. Proto Vyšeslav kázal vy
brati ten nejkrásnější ze svých korábů, na nějž se naneslo hojně
darů a po srdečném rozloučení odebrali se oba rybáři do svého
tichého domova.

„Již nás zde není třeba!l“ pravili na odchodu ku králi
Vyšeslavovi stařičký otec i bratr Dobromil. „Máš opět své dítko
a bylina štěstí vyvaruje tě každé další nehody, žij blaze, synu,
a zůstaň vždy dobrým vládcem svých poddaných.“
Opět se v síních královských rozhostilo blaho a opět oživl
tichý rybářský domek na dálném mořském pobřeží a pak již nikdy
více ty dobré lidi pranic nezarmoutilo — u nich bylina štěstí nikdy
nepozbyla své kouzelné a blahodárné moci. — —

———
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Milé dítky!
Se srdcem radosti rozechvělým chápu se dnes péra pod dojmem
vzácné slavnosti církevní, konané na zahájení jubilejního roku,

jímž dovrší náš sv. Otec Lev XIII. pětadvacátý
papežské

rok své

vlády jako hlava církve svaté a náměstekKrista Pána.

Nemůže býti většího štěstí pro rodinu, jako když Pán Bůh zachová
starostlivého otce po dloubý věk, aby pod jeho péčí zkvétalo blaho
celé rodiny. My pak všichni pravověřící křesťané tvoříme velikou
rodinu, jejíž viditelnou hlavou jest náměstek božského Spasitele,
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sv. Otec v Římě. A tohoto Otce křesťanstva zachoval nám dobrotivý
Bůh v podivuhodné čilosti a činnosti duševní. Dnes, totiž 20. února,
ve stáří 92 let, vkročil v jubilejní rok své papežské vlády, dosáhnuv
římských let Petrových. První papež, totiž sv. Petr, zastával vele
pastýřský úřad svůj po 37 let, z nichž 25 ztrávil v Římě, kdež
mučenickou smrt byl podstoupil.
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Ze všech 258 římských biskupů nedosáhl dosud žádný 37 let
v papežském svém úřadě. Nejvyššího věku papežského skoro 32 let
dosáhl veliký předchůdce našeho svatého Otce, papež Pius IX., po
OOletém kněžském a 5Oletém biskupském jubileu, třeba že došes
jenom 86. roku věku svého. Našemu nynějšímu sv. Otci dopřál
Pán Bůh také dočkati se trojího jubilea. Padesátileté kněžské slavilo
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se 31. prosince 1887, padesátileté biskupské 9. února 1893, a pět
advacetileté papežské dne 20. února 1902.
Vzdávejte i Vy, milé dítky, s ostatními věřícími Pánu Bohu
vroucí dík za milost, kterouž našemu sv. Otci, a v něm celé církvi
byl prokázal. Modlete se za něj upřímně a vroucně! Zajisté potřebuje
dětinné Vaší modlitby. Přatěžký jest vznešený úřad jeho velepastýřský,
který mu ukládá, aby vedl a řídil celou církev svatou a všechny
věřící přiváděl ku věčné spáse.
Zvláště za našich dob všeobecné nespokojenosti, ve které bez
věrní lidé věřící lid proti církvi a papeži popuzují, a proti blaho
dárným jejich zařízením se vzpouzí, vyžaduje správa celé církve
síly téměř nadlidské, kterou jen vroucnou a horlivou modlitbou od
Pána Boha vyprositi můžeme v důvěře na přípověď Krista Pána,
že „brány pekelné církev nepřemohou.“ Proto modlete se, milé
dítky, za sv. Otce! Avšak modlete se též za sebe, abyste zůstaly
vždy věrnými dítkami sv. Otce a pravými katolickými křesťany
až do své smrti. Pokládejte si za největší čest a za největší blaho,
že přináležíte své církvi svaté, která chráněna jsouc božským za
kladatelem, po 19 století čelí všem nástrahám svých nepřátel a všude
požehnání rozsévá v srdcích těch, kdož k ní přilnou láskou dětinnou.
Takto jednajíce, příprávíte též největší radost sv. Otci, jehož nám
dobrotivý Bůh zachovej! Modleme se za našeho velepastýře Lva!
Hospodin ostříhejž ho a oblažiž ho na zemi a nevydávej ho v ruce
nepřátel jeho!
Podávám svým milým čtenářům a čtenářkám podobiznu sv. Otce
Lva XIII., a obraz velkolepé sochy prvního papeže, sv. Petra, na
stolci papežském, která se nachází ve velechrámě sv. Petra v Římě,
před níž papežové a nesčetní věřící konávají svou pobožnost. —
Aby Vás Pán Bůh na své lásce a milosti zachoval, o to prositi bude
vždy Váš upřímný

strýček Ambrož.

Svatému Otci Lvu XII.
v den 25. ročnice jeho zvolení.
2?

ať dáno tak mé harfč zapěti,
jako kdy sáhneš do strun rukou starou
a jarý hymn se světem rozletí:
tak chtěl bych zapěti dnes píseň Tvoji,
náš Otče, vůdče v životě i v boji.

Již slunce žití k večeru se bralo,
když v čelo církve postavil Tě Pán,
však poručil mu, aby neklesalo
než posvátný boj bude dokonán:
tak. stálo slunce proti Gabaonu,
než Josua se dočkal boje skonu.

Den pětadvacátý se vrátil spasný,
co Krista náměstkem Tě zřídil Bůh,
kdy s pláštěm Piovým i jeho jasný
se dvojnásobně snesl na Tě duch:
Duch Hospodinův, kterým z bouře víru
bys Petrovu loď vedl v přístav míru.

Ó nezapadej dloúho; sviť nám dále;
vždyť zuří znova pekla vztek a vzdor;
svit jako maják na Petrově skále,
jak vířy hlasatel a ctnosti vzor,
jenž bude věčně zářit dějinami,
i když už nebude Tě mezi námi.

Rok pětadvacátý již bude svítit
to světlo s nebe, Tebou vzešlé nám,
a věhlasem svým život z víry nítit,
bys pronikal svět, církev, dům i chrám,
by květem lásky zplálo země hloží
a všude vládlo království jen Boží.

Náš Otče svatý, 6 jak jsme to šťastní,
že patříme k Tvé velké rodině,
kníž Cyrill, Method, za syny kdys vlastní
přivedli otce v spásy hodině.
Ty miluješ nás, jak vše dítky svoje,
Ty znáš i naše stesky, naše boje.

Rok pětadvacátý, hle, budeš vlásti
té říši nade všechny vznešené,
a jako pastýř dobrý věrně pásti
Své ovečky Ti Pánem svěřené:
co sám jsi neodvážil předvídati,
let Petrových dal Bůh Ti uhlídati.

Ó žehnej nám dnes, náměstku Ty Páně,
ať slova Tvá se ujmou v národě,
by pravdou dospěl k blaha svého bráně
a k synů Božích pravé svobodě. —
Bůh vyslyší zas prosbu stádce Tvého:

O

požehnej mi, pěvče pod tiarou,

Rač zachovati Lva nám třináctého
Vlad. Šťastný.

Kolednice.
Žertovná příhoda od Aloise Dostála.

©čkolikráte do roka mládež má koledu; na sv. Štěpána
sbírá jablka, představují tři mudrce a dostávají peníze,
o velikonocích pomlázka — krásně malovaná vajíčka
(kraslice). — Na Hradecku v Čechách děti koledují
rozděleně dle pohlaví, chlapci mají „červené“ svátky

(velikonoce)a děvčatům vyhrazena smrtná

neděle.

Hoši chodí

s vinovačkami, pentličkami ozdobenými, tlukou do dveří i na záda
a děvčata nosí „líto“, to jest smrček okrášlený obrázky, mašlemi
a papírovými růžičkami.
Líto je zbytek z dávných dob pohanských, kdy předkové
zanášeli zimu — Moranu do vody a ulomivše tam zelené ratolesti,
vítali a do vesnice nesli nové léto.
:

Pravý nátěr setřen a ze slavnosti zbyla koleda, která se někde
proměnila ve druh prosby chudších dítek, které prozpěvují staro
dávnou píseň: „Líto, líto, kdes tak dlouho bylo, u studánky ruce,
nohy mylo.“
Děti bohatších rodičů chodily na koledu jenom k přátelům a
kmotrům, méně majetné koledovaly napořád u všech stavení, ať
dostaly vejce, ovoce čerstvé i sušené, peníze, kus buchty anebo
jenom chléb. Někde měli pro známější koledníky přichystané cukroví.
Jak děvčata, tak i chlapci hájili svoje právo přímo houževnatě.
Na sv. Štěpána mohl koledovat kde kdo, ale na smrtnou neděli
nikdo nebyl připuštěn než dívky s lítem a v pondělí velikonoční
pomlázku směli sbírati pouze chlapei.
Přestupník starých těch obyčejů by byl zahrnut posměchem
1 stíhán trestem od protivné strany.
Také Kolářka měla koledníka a kolednici. Chlapce Františka
a holku Františku. Byla chudou vdovou a potřebovala, co děti
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přinesly. Živila se prací rukou svých, ale časem bylo málo výdělku.
Zvláště v zimě se nedostávalo práce, kdy ji hospodáři nepotřebovali
na svých pozemcích, pokrytých sněhem.
A koleda jí vynášela životních prostředků na čtrnáct dní.
Děti měly ještě radost z darů, a že mohou matce přispěti.
Také Františka se chystala na smrtnou neděli, na dívčí koledu.
Půjde do statků, kde matka pracovala a dostane všude. Již vloni
přinesla plný uzel a v kapse i peníze. Zámožnější lidé ochotně jí
dali, odměňujíce tak spolu pilnost a přičinlivost její matky. Také
se učila píseň, kterou bude zpívati:
„Smrt nesem' ze vsi,
nové léto do vsi,

a ty, svatá Markéto,
dej nám pozor na žito
a na naše obilí,
co nám Pán Bůh nadělí.

Svatý Petr z Říma
nese láhev vína,
abychom se napil,
Pána Boha ghválili.“

Než poslední dobu se Františka rozstonala. Nastydla a musila
ulehnouti. Hlava ji bolela a celé tělo pálilo. Celou noc odřikávala
ze spaní písně, jimiž chtěla koledovati.
Matka měla o dcerušku strach, uvařila jí léky a prohlásila,
že příštího dne nesmí na koledu, by si nepohoršila.
To byla smutná zpráva pro dívenku. Už měla připravené
„líto“, vyzdobené a okrášlené. Těšila se na dary, jež donese matce
a bratrovi. Teď všechno zmařeno nemocí. A v domě byla nouze o
chléb, jaro se ještě neotevíralo, práce nebylo.
Za tou také příčinou odcházela matka ráno, by v sousední dědině
u přátel hledala pomoci. Nezmínila se o tom, ale Františka dobře
to tušila. Nebylo mouky a také brambory docházely.
Matka nařídila dceři, by neopouštěla světnici. Venku bylo
mrazivo. Zima se opozdila, poletoval ještě sníh a na řece byl led.
„Buďte opatrni na oheň, zde máte chléb a neprovádějte
špatných věcí.“
Kolářka se mohla na děti ubezpečiti. Nejednou nechávala je
doma o samotě, když chodila po práci. Františka byla rozumnou dívkou.

222

„A sama si chleba nevezmete?“
starostlivě.

připomínala dcera matce

„0 mne neměj péči, najím se u přátel “ odpověděla matka,
pohledší s láskou na děti — osiřelé,
Když Kolářka odešla, děti se rozličně zabavovaly. Oknem už
bylo viděti koledníky, jak pobíhali s „lítem“ po vesnici.
Tu Františce něco napadlo. Zavolala o rok mladšího bratra,
který si v koutě hrál.
„Umíš koledu?“ tázala se Františka.

„Já jsem malé poupě?“ řekl hoch, pohleděv na sestru
velkýma očima.
„To je přání, ale tu píseň znáš-li, kterou jsem já zpívala?
„Lito, líto, kdes tak dlouho bylo?“ Nebo: „Smrt nesem ze vsi...“4
„Oboje umím. Vždyť jsem to tolikráte od tebe slyšel“ ohlašoval
radostně chlapec.
Nastala zkouška a František obstál dobře. Posloucháním na
učil se oběma písním.
„Poslouchej, půjdeš na koledu,“ posléze řekla dívka,
„Já? Vždyť je dnes dívčí!“
„Já tě ustrojím za holku; budeš koledovati místo mne. Dám
ti svoje šaty, do obličeje si shrneš šátek a nikdo tě nepozná. Kdo
by se také po tobě ptal!“
„A kdyby přece?“
„Rekneš, že jsi Kolářčin a to ti stačí. Hleď, nemáme zásob,
matka šla lačná k přátelům. Vykoleduješ chléb, buchty, dostaneš
jablka, peníze. Čtrnáct dnů budeme míti co jísti.“
Tyto vyhlídky se Františkovi líbily. Zvláště na matku pa
matoval. Jak se zaraduje, až spatří u večer dary?
Sestra mu oblékla sukně, boty si nechal svoje, pak mu dala
teplou jupku, zástěru a na hlavu veliký šátek, který měl chlapce
chrániti před studeným větrem i ukrýti jeho tvář před zvědavými
pohledy.
Oba se tomu smáli a hoch za děvče přestrojený se procházel
po světnici.
„Nikdo tě nepozná,“ přimlouvala mu sestra. „Ale dětem se
vyhýbej a příliš se netlač do světnice. Beztoho zůstaneš všady
za dveřmi.“

Františka ještě uvázala bratrovi šátek na dary.
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„Kdybys měl plný, přijď s ním domů a půjdeš znovu. A při
jímej všechno, i kousek chleba. Poděkuj pěkně.“
Chlapec sliboval, že všechno udělá.
„Zde máš moje „líto“.“

„A to o pomlázce budeš koledovati zase místo mne ty?“ zeptal
se ještě chlapec.
„Do té doby ještě je dlouho. Bude-li třeba, půjdeš zase.“
Františka se hodnou chvíli dívala oknem za bratrem. V ženských
šatech mnoho choditi neuměl a div nezakopl. — Pak se ztratil
mezi statky.
Tu vzpomně:a holka na matku. Nebude hubovati, že bratra vy
slala? Vždyť to udělala k vůli darům, aby se jim ulehčilo. A jak
to dopadne? Teď teprve měla Františka strach a litovala, že bratra
v takovém přestrojení poslala. Bázlivě vyhlížela malým oknem na
zasněženou

|

vesnici.

(Ostatek příště.)
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Strýčkovy ořechy.
1. Koníček.

(Zaslala M. Čhdková.)

2. Kos, kotel, tůň, úhor, vor, Karel, půl, pád, láska, role, písek, ples, místo.
— Z těchto slov vezměte po písmenu a nahraďte je jedním z níže uvedených
písmen, aby se utvořila slova nová. Nová písmena pak ve svém pořadu dají název
blízké církevní slavnosti. — Písmena tato jsou: á, e, č, í, Í, K,'n, n, p, Ť, Š, v, z.

(V. 4.)
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3. S »k« o žních v poli najdeš hravě
S »v« zase zříš na svojí hlavě
(Fet. B.)

4. S »f« na těle bývá, velmi bolívá
s »tr« v okovech se chápe práce,
často cítí karabáče.
(K. Hel.)

F 1)

5. Z písmen, ze kterých sestává slovo »kavárnae«,
tří- čtyři- a pětipísmenná. Kolik jich asi utvoříte?

utvořte nová slova
(M. Č)

Rebus.

F

d+-kl+ m

(M. Čehákova.)

6. Pro malé počtáře.
a) Kterých dvou číslic součet
rovná se jich součinu?

b) Kterých dvou číslic součin rovná
se polovici jich součtu?

c) Kterých dvou číslic součet rovná
se polovici jich součinu?

(V. 4.)

R,ozluštění ořechů z čísla 5.
1. Číselka:
Napoleon

(15); ostatní slova dle toho snadno se rozluští.

Hádanka:
2. Zub. 3. komín, Komín (osada blíže Brna). 4 Moucha, mouka.

5. Šaráda.

Kuba, Baku.

Rebusy:
1. Pohoří. 2. Zvíkov jest hrad na Vltavě.

M
Obsah.

Větérek (báseň), str. 193. — Duchovní svatba, str. 192. — Zamilovaná
kniha (báseň), str. 198. — Co se kde jí, str. 199. — Co vás bolí, babičko?
(báseň s obr.), str. 200. — Následek neposlušnosti, str. 202. — Americký
ořech, str. 206. — Pojďte všichni ke mně! (báseň s obr.), str. 208. —
Bylina štěstí, str. 210. — Milé dítky (s 2 obr.), str. 216. — Svatému
Otci Lvu XIII. (báseň), str. 219. — Kolednice, str. 220. -— Strýčkovy
ořechy, str. 224.

Va

NYVD
PudEN
M

©

0

«

NÝa
koa)

Dro křesťansko“
Roč. XXI.

|

Duben.

|

Číslo 8.

MODLI SE A PRACUJ!'
PřnerěL

PTÁČEK Z DALEKA

A ZAZPÍVAV TO ODLETĚL,

A TUTO PÍSEŇ HUDE:

ZAS V JINÉ HÁJE, SADY,

»KDO PRACOVAT SE NELEKÁ,

BY JINÝM DÍTKÁM ZASE PĚL,
CO ZAPĚL PRÁVĚ TADY.

TEN ŠŤASTNÝM JEDNOU BUDE.

JEN TOMU KAŽDÉ DÍLO

A PROTO, DÍTĚ, V PAMĚTI
TA SLOVA MÍVEJ VEZDY':

SE S POŽEHNÁNÍM VYPLÁCÍ

AŤ MODLITBA A PRÁCE TI

A ZDAŘÍ SE AŽ MILO.«

JAK JASNÉ SVÍTÍ HVĚZDY!

KDO BOHA VZÝVÁ PŘI

PRÁCI,

V. H.

15

Kolednice.
Žertovná příhoda od Aloise Dostála.
(Ostatek.)

očasí bylo pochmurné, smrtná neděle připadla hodně
brzy a sousedé se smáli kolednicím, že špatné při
nášejí líto, t. j. jaro, že měly počkati a podobně.
Ale přece se jim všude dostalo přichystaných darů.
Kolednice chodily v průvodech nebo ojediněle, postály na síni,
zazpívaly tenkými, jasnými hlásky a čekaly na odměny. Nejdříve
k nim přiběhla mládež, prohlížejíc si okrášlené líto. Pak se dostavili
dospělejší a někde musely kolednice píseň opakovati, ovšem za
zvláštní odměnu.

Čím více darů přibývalo, tím se i líce jasněji rozšiřovaly
k úsměvu. Dívenky ani zimy necítily a vesele pospíchalýy dům od
domu za koledou.

„A čí jsi ty, drobečku?“ tázala se hospodyně poslední koled
nice, která nesmělým hlasem zpívala: „U studánky ruce nohy

myla....“
„Kolářovic...“ oznamoval František za děvče přestrojený.
„Ta u nás pracuje o žních, hodná žena! To ti musím přidati.“
František slyšel už na mnohých místech chválu o své matce
a měl velikou radost.
„Tak, a jdi za ostatními, bys někde nezmrzla,“ pobídla hospodyně
kolednici, ale František se opatrně vyhýbal děvčatům.
Už dvakráte zanesl domůplný uzel darů a měl velikou radost.
To se matka podiví a odpustí jemu i sestře, že klamali lidi v dědině.
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Františka mu radila, by už zůstal doma, ale chlapec šel ještě.
Koledoval celý den. Nikdo se nestaral, je-li to kolednice nebo koledník.
Hospodyně vařily oběd, sáhly po daru a bylo odbyto.
Kolednice již měly málo míst, kde posud nezaklepaly. i počaly
si více všímati svého okolí. Ještě půjdou do Podstránského mlýna,
kousek cesty za vesnicí u potoka ležícího. Pan otec měl rád kolednice,
připravil jim jablka, ale chtěl, aby se dostavily najednou a zpívaly
hromadně. To se mu zvláště líbilo.

Dívky na sebe počkaly, umluvily se, kterou píseň počnou
a dostaly nejenom jablka, ale i buchty hodných rozměrů.
Vracejíce se ze mlýna, všimly se kolednice, která jinou stranou
se brala a jim se nápadně vyhýbala.
„Která to jest?“
„Kolářčina,“ zněla odpověď těch, které poznaly šat.
„Františka stůně a je větší. To není ona.“
„Kdo by to jiný byl!“
„Počkáme na ni.“
Zatím František vešel do mlýna a zakoledoval na síni slabým
hlasem.
Ty jsi se opozdila,“ smál se pan otec. „A či jsi?“
„Kolářovie !“
„Tedy vdovy Kolářky ! Musím ti přidati, neboť nemáte, chudáci,
nazbyt. Tvůj otec mnohdy pracoval ve mlýně a dělal dobře. Zde
máš koledu.“
Pan otec přidal nad obyčej a v ruce chlapcově leskl se stří
brný peniz.
„A. teď jdi rovnou domů,“ napomínal; „jsi celá skřehlá a
unavená chůzí.“
František vyběhl, ale vpadl do rukou ostatních kolednie.
Obklopily jej, nahlédly mu do obličeje a zvolaly:
„To není Františka, ale František |“
Hned byl rámus a křik.
„Ty nám budeš kaziti koledu? Ty se nemůžeš dočkati svátků
a dnes se vpližuješ mezi nás v tomto přestrojení? To se ti nevyplatí.“
„Já koleduji za Františku,“ hájil se chlapec.
„To neplatí. Vydej sem, co jsi kde dostal! Nám to patří,
děvčatům.“
František se dal do pláče a bránil zvláště od mlynáře darovaný
peníz, který svíral v prokřehlé ruce.
16*
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Hluk byl nemalý a pan otec se vyšel podívat co se děje.
Kolednice rovně podělil, proč by se přely? Aniž by to děti zpo
zorovaly, přistoupil až za ně a naslouchal.
„Co se děje?“ otázal se posléze.
„Tenhle chlapec šidí; ustrojil se za holku a koleduje dnes,
kdy máme jenom my právo,“ oznamovaly rozhořčené dívky.
Pan otec se srdečně zasmál.

„Tys tedy chlapcem ?“
„Moje sestra stůně a já šel místo ní,“ s pláčem přiznával se hoch.
„A kdo tě poslal? Matka ?“
„Ta o ničem neví; ráno šla k přátelům, aby nám pomohli
v nouzi. Františka mne navedla, bych koledoval, že nanesu darů
na čtrnáct dní k výživě.“
Mlynář se zarazil. Nejdříve napomenul děti, aby nekřičely,
pak se podíval na chlapce, který prosí o koledě za chlébpro výživu
celé rodiny. Byl dojat láskou dětí k chudé matce.
„Nic se ti nestane ,“ upokojoval plačícího chlapce. „Ani tyto
dívky nejsou tak zlé, by ti křivdily. Domnívaly se, že jsi se mezi
ně vplížil ze zlovůle, bys poškodil stará práva jejich.“
Tu se obrátil mlynář k dětem a řekl: „Rozejděte se domů a
dejte pokoj tomuto chlapci. Koledoval k vůli matce a vám se
křivda nestala.“
Divky odcházely, rokujíce o této divné přihodě. Aby se chlapci
opravdu nic nestalo, mlynář jej vzal za ruku a odváděl k dědině.
Šel tou cestou mezi sousedy.
Na návsí se objevila žena s uzlíkem na ruce.
„Maminka !“ zvolal František, spatřiv ji a hned běžel v tu stranu.
Kolářka se podivila. Nemohla poznati svoje ditě.
„To jsi ty? A jak jsi ustrojen ?“
„Koledoval s děvčaty a aby nebyl od nich poznán, přestrojil
se,“ vysvětloval mlynář. „Máte hodné děti, starají se o vás jako
vy o ně.“
Kolářka pochopila a už objímala chlapce.
„Nesu vám chléb.“
„A já vykoledoval mnoho darů,“ oznamoval radostně František.
„Ale bylo by to špatně dopadlo,“ doplňoval mlynář. „Děvčata
chtěla brániti svoje právo na smrtnou neděli a už se skupila hrozivě
kolem rušitele. Vytrhl jsem jej.“
Kolářka mlynáři poděkovala.
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„Přihlaste se s neděle, bude u nás nějaká práce,“ oznamoval
ještě mlynář, kráčeje do hostince, kde vypravoval, co se stalo. Za
smáli se nápadu tomu, pochválili děti, ale také slíbili, že budou na
vdovu pamatovati, by se jí dostalo celoročně výdělku.
Františka trnula strachem, vidouc oknem přicházeti matku
s přostrojeným koledníkem, ale dopadlo to dobře. Už dříve mlynář
všecko urovnal a Kolářka byla přesvědčena, že v tom nebyla zlo
myslnos*t, ale že to děti udělaly z lásky k ní, by pomohly v trudných
dobách opatřovati vezdejší chléb.
Kolářka milovala teď děti dvojnásobně.
Jak ve mlýně, tak i v jiných staveních se jí dostalo práce,
že mohla obstarati skrovnou domácnost svoji, aniž by děti koledo
váním sháněly výživu. O pomlázce chodil František jenom pro
dětskou radost a kratochvíli — tenkráte v chlapeckých šatech.

Vlaštovičky.
laštovička ještě jednou zakroužila vzduchem a pak
snesla se na telegrafní tyč, by si odpočinula. Ještě
nikdy tak vysílena nebyla jako dnes. A nebylo divu,
ještě nesvítalo a ona již honila se za komáry. Několik
set jich už dnes zahubila. A hladové krčky milých
mláďátek ještě se natahují a očka jejich ohlížejí se po milé matičce.
Jen trochu si stará vlaštovička odpočine a hned zase poletí.
V tom stanul Petr na silnici. Zlaté sluníčko vylákalo jej z chaty
ven na volný vzduch. Několik okamžiků rozhlížel se pátravě kolem.
— Pojednou zazářilo oko jeho škodolibou radostí. Přemítal. — Po
té sebral kámen a mrštil jím po vlaštovičce.
Vlaštovička se přemetla a padla do příkopu. Petr radostně
zatleskav rukama, skokem byl u ní a pozoroval ji. Vlaštovička ležela
před ním s křidélkama roztaženýma, s hlavičkou porouchanou,
zkrvavenou.
„Dobře jsem mířil,“ přichvaloval si Petr. „Zrovna do hlavy
dostala. — Jest mrtva, opravdu jest mrtva! —“
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Vlaštovička ještě jednou otevřela očka a náhodou snad upřela
je na chatu rodičů Petrových, kdež pode stříškou krčily se k sobě
její dětičky. —
Sluníčko klonilo se za hory. Mladé vlaštovičky natahovaly krčky
a žalostivě pískaly — tesklily se. Dlouho se jim milá matička jejich
nevracela. Na chvíli umlkly. Když pak sluníčko zapadlo za hory,
a matička ještě se nevracela, znova se vlaštovičky rozšvitořily, ale
tak tesklivě, že Petrovi na tváři pot úzkostí a strachem vyvstal,
když je slyšel.
Neměl klidu toho dne Petr, neměl. Večeře se ani nedotkl a
hned odebral se na lůžko. Ale dlouho neusnul. A když konečně
usnul, skličovaly jej těžké sny. —
Pojednou snesly se na lůžko jeho tři mladé vlaštovičky a takto
smutně, žalostivě štěbetaly: „Milý Petře, proč jsi nám zabil milou
naši matičku? Vždyť ona ničím ti neublížila! Vidíš, ty máš také
matičku, hodnou, milou matičku. Čož bys říkal, kdyby ti náhle
zemřeia nebo kdyby ti ji tak někdo zabil? Víme, že srdce hořem
by ti pukalo a zraky tvé v slzách se topily nejpalčivějších. Ach,
nikdy nebyl by jsi už tak spokojeným jako teď! Plakával bys pak
často, hořce bys plakával. Než ty bys snad hladem přece nezhynul,
ustrnul by se snad někdo nad tebou, když by s tebou bylo nejhůře.
Nám však ubohým, není žádné pomoci. My všechny musíme zbynouti
iadem. Zabil jsi nám matičku, zabij i nás. Není snad nic horšího
na světě nad smrt hladem.“
Petr se náhle probudil.
»Matinko, matinko! — Viď, že neumřeš — ani tě nikdo ne
zabije! — Ó, já bych plakal! — Pojď sem — bojím se! — Já
již toho neudělám — 6 nikdy více toho neudělám!“
„Co je ti, mluv, co jest ti?“ tázala se starostlivě matka ne
pokojného Petra.
Vše jí vypověděl.
„Slib mně, Petře, že nikdy již něčeho podobného se nedopustíš
a matinku svou nikdy více rmoutiti svou surovostí nebudeš! Čeho
sám nemáš rád, že činiti nebudeš jiným. Cítí ptáčkové bolest jako
ty, protož nedělej jim trampoty,“ napomenula matka svého synka.
Petr vzal matinku kolem krku a svatosvatě jí přislíbil, že
nikdy již ptáčkům neublíží.
Jan Al. Cupal.

—oc

Dvé koz.
Dle Aisopa.
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zounká lávka břehy dva pojí,

klusem se ženou kozy dvě po ní:
s levého mladší žene se břehu,
s pravého starší v divokém běhu.
„Vyhni mi, stará, vyhni mi s cesty!“ —
„Vyhni se sama! Starší jsem než ty.“
Neuhne žádná se svého místa,
rohy své druhá na druhou chystá
Vrazily prudce do sebe čely,
tak že hned rázem do vody sjely.
Marně teď brání spolu své žití:
na patách smrť už obě dvě cítí.

Těžký návrat.
Obrázek ze skutečnosti. — Napsal Karel J. Zákoucký.

>iž dávno jaro konalo v kraji své divy. Stromy i keře
: šuměly již zase novým listím a ptáci v korunách jejich
. hledali stará svá hnízda. Sešedlá barva luk rychle ustu
) povala svěží zeleni, kterou se hlásila mladá travička,
v níž tu, onde při potocích pod olšemi a vrbami za
bělaly se květy sněženek a bledulí. Také pole v nová roucha se
odívala a kde dosud hnědly měkkoty, pilná ruka hospodářova je
obdělávala a k setbě připravovala. —
A drotar Dmělák putuje tím českým krajem od dědiny k dědině
a vida, že se pole oživují dělným lidem, vzpomněl si na krásnou,
ale chudou domovinu svoji a zatoužil po ní.
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„Pozeraj, Vojtko, jak je krásně kolem,“ oslovil svého soudruha
o celou řadu let mladšího a hlas se mu chvěl vnitřním neklidem.
„Čuješ, strýci, to juž jaro zde!“ odpovídal Vojta, Dmělákův
druh a svěřenee. „Aj, věru, než dojdeme domů, i u nás jaro
nastane !“ dodal chlapec a hlas se mu chvěl touhou po vzdálené
domovině.
Při vzpomínce Vojtově zrak Dmělákův sesmutněl a v těle
se pozachvěl. Tíha, kterou až dosud cítil jedině v srdci svém, roz
ložila se mu té chvíle po všem těle. Lítost dosud nepoznaná zabodla
se mu v srdce a roztesknila ho i rozrušila. Úděsnou úzkost pocítil,
nepokoj ho ovládl. Má se vrátiti domů a on nejraději zašel by
v kraj světa! Jak se má vrátiti do těch svých hor! Co mu řekne
sestra Marienka, až přijde a hocha, jehož mu na cestu do světa
svěřila, jí nepřivede? A co strýc Gunar? — Je starý již, nemůže
sám již do světa, i svěřil jeho dozoru vnuka Štěpána, jehož otec
v Bosně zabynul a on již od „předvánoc“ bloudí světem bez nich!
Vzal ty dva hochy na dozor při cestě do Čech, zavedl je sem v ty
neznámé, ale hostinné kraje, nyní však vrací se bez nich s banbou
v srdci a s úzkostí v mysli, jak se omluví, co mu řeknou, jak ho
přivítají —?
Dmělák se jen po Vojtovi podíval, ale neodpovídal.
„No, co strýče?“ obrátil se hoch po svém průvodci.
Dmělák tušil, že hoch se při té otázce po něm dívá a bál se
toho pohledu. Aby se s tím jeho pohledem nesetkal, nepodíval se
nyní po něm, ale nazdvihl hlavu a zatěkal svým sesmutnělým
zrakem po okolí i po daleku, zabloudil jím až tam, kde v za
modralých mlžinách tratily se temné obrysy hor.
Obloha té chvíle byla zašedlá, jak o jaru často bývá. Tu,
onde jemné mlhy srážely se v ponuré oblaky, jež krvavým přísvitem
zabarvovalo zapadající slunko.
Dobře slyšel Dmělák Vojtu, ale opět neodpovídal. Hrdlo jakoby
se mu té chvíle zůžilo, že slova nemohl promluviti. Opět se zachvěl
v celém těle jako zviklaný strom, když vichr v prudkém zavanuti
v korunu jeho se opře, a duše zatonula mu v novém proudu bolu
a strachu.

„Čujete (slyšíte), strýče?“ promluvil chlapec hlasem již skoro
prosebným.
„A ba, že slyším!“ více povzdychl než promluvil Dmělák posléze.
„A proč mi tedy neodpovídáte ?“
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„Aj, ty znáš, ty víš, co mne tíží, co mne bolí, proč se mi
vlastně domů nechce!“
„Vím, ale můžete vy za to?“
„Aj, mohu, nemohu, ale na starost jsem si je, ty hochy, vzal!“

„A nepečoval-li jste o ně, jak o děti své vlastní? Já to vím,
také mne jste s sebou vzal !“
„Ano, ty to víš, ty mi pravdu dosvědčíš, ale co platno všecko,
když přece jen ta hanba bolí. Víš, co jest to poctivost? — Víš,
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co jest poctivé jméno?“ poobrátiv se k Vojtovi, promlouval Dmělák
dutým hlasem, až náhle se mu zlomil. umlkl.
Vojta neodpovídal, nerozuměl dobře strýci Nevěděl, čeká-li
strýc odpověď, či předložil-li ty otázky jen tak, jak mnohdy v běžné
řeči bývá. Litosti, jež drásala srdce strýcovo, rozuměl dobře. Mlčel
proto raději, aby strýce nevhodným slovem snad ještě více neroz
lítostnil nebo neroztrpěil. Zrakem svým také zatěkal po obzoru.
Tratil se již v teskných mlhách. Cos tajemného, ale uklidňujícího
rozplihlo se po všem kraji. Na západě již dohoříval poslední odlesk
jarního slunce, zásvit světla zvolna mizel, jakoby slunce pohasínalo.
„Víš, sedněme si na chvíli. Je mi náhle žalno a tak nevolno,“
řekl Dmělák a již usedal jakoby únavou a vysílením.
Usednul na kopeček vedle cesty k lesům vedoucí a odhodiv
zbytek svého plechového zboží, o kolena zapřel ruce svoje, hlavu
do dlaní složil a rozteskniv se, zadumal se.

Vojta odhodiv pasti, usedl vedle něho a soucitně
na něho se zadíval.
Od lesa, jenž šuměl na nedalekých stráních, zaléhaly sem
zvuky písní, jimiž drozd a kos velebili krásy jara, jinak chvěl se
ovzduším pouze klid jarního podvečera.
„A což nocleh, strýče?“ rozpomenul se po chvili Vojta.
„Bojíš se venku přespati?“
„Nebojim, ale jsou večery chladny, země dosud neprohřáta,
snadno byste mohl nastydnouti “
„A lépe by mi bylo, kdyby mne již země kryla!“ zatoužil
Dmělák.

„A co teta, děti?“ poznamenal Vojta a zrak jeho skoro káravě
spočinul na Dmělákovi.
„Také bylo by jim lépe, kdyby si je Pán Bůh vzal!“
„Ale jděte, strýčku, podivné to máte myšlenky. Nemluvte tak !“
„A mám-li se smáti, když se vracím, jak jsem se dosudnikdy
nevracel? — Vidíš, již nesčíslněkrát jsem opustil ty naše hory,
nesčístněkrát jsem se pustil do světa, mnoho jsem zkusil, mnoho
zažil, ale tak těžce jsem se dosud nikdy nevracel. A mívali jsme
také smutné návraty. Pamatuji si všecko. Jednoho roku pohřbili
jsme u Plzně Tavranu, po dvou letech u Chrudimi strýce Škůrce,
po pěti letech nesli jsme domů pozůstalost po Žufovi a vloni po
slední pozdrav Drvotův.“
„Ale Štěpán s Jožkou nezemřeli!“

235

„A přece jdeme bez nich !“
„Vrátí se, přijdou l“
„Ano, přijdou, přijdou, ale jak? S hanbou na čele, s výčitkou
v srdei. Lépe, kdyby se nevraceli!“ truchle řekl Dmělák.
„A co by si v širém světě počali? Musí se vrátiti!“
„Ano, musí se vrátiti, protože je úřady pošlou a ta hanba
jim i celému rodu zůstane! Ty jsi ještě mlád, ty nechápeš, čeho
se dopustili. Ptal jsem se tě prve, víš-li, co jest poctivost a co
jméno poctivé a ty jsi mi neodpověděl. Abys alespoň částečně po
chopil, povím ti to. Poctivost jest nejlepší vlastností, kterou má se
ozdobiti každý člen rodiny, poctivost jest nejlepším doporučením
každému. Poctivé jméno jest největším odkazem, jejž může otec
dětem zůstaviti. Nemysli, že hanba, kterou Štěpán i Jožka na sebe
uvalli i nás se nedotýká! Za léta po všech salaších budou si o tom

vypravovati a hanba ta vzbudí pohrdání vším naším rodem; bude
se o nás mluviti jak o lidech nepoctivých a nespolehlivých. O, žalno
o tom vypravovati,“ pozasteskl Dmělák a hlas se mu chvěl veškerou
litostí, jež mu nitrem hárala.
„A vy tomu, strýče, věříte? Vy myslíte, že by takového
skutku Štěpán s Jožkou se dopustili?“ zastával se Vojta soudruhů.
„Nebyl jsi u soudu? Nebyl jsi vyslýchán ?“
„Byl!“
„A co jsi tam slyšel?“
„Inu, že Štěpán a Jožka jsou vinni krádeží prstenu velmi
cenného a že se odsuzují za to na tři měsíce do žaláře.“
„Tak vidíš, pamatuješ si to —“
»— A přece ve vinu jejich nevěřím a myslím 8i, že se ti páni
soudcové mohli klamati. Čí nejsou lidmi? A jest člověk neomylný
a vševědoucí jako Bůh? Zpozoroval jste na hoších cos podezřelého?
Našel jste u nich prsten? Viděl jste ho? Kam by ho dali, když ho
prodati nemohli. A pak ty prosby jejich! Ty slze! — Ne, ne, strýče,
kdyby byli vinni, neplakali by tak! Nevěřím tomu, stokrát nevěřím
a myslím, že trpí za někoho jiného!“
Vojta mluvil vřele, nadšeně.
Drotar Dmělák chlapce neposlouchal. Cele zaujala ho vzpo
mínka na soud. Zase tak si podepřel hlavu do rukou o kolena za
přenou a zamyslil se. Probíral vše od svého odchodu z hor. Opustil
je, když jeseň ustupovala zimě. Obloha bývala již zakryta pochmur
nými mraky, vichr skučel a se stromů i keřů rval sežloutlé listi
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a roznášel do roklin a údolin, po jejichž stráních válely se chuchvalce
mlh, jimiž děsivé teskno se jen zvyšovalo.
Mířildo Čech. Sestra Marienka provdaná za báču na Tuznovských
halích svěřila mu svého synka Jožku, strýc Gunar svého vnuka
Štěpána a juhas Vojta z koliby na Tuznovských halích připojil se
k nim, když vyšli. On, Dmělák, a Vojta, vlekli zásobu plechového
zboží a Štěpán s Jožkou, majíce v bedničce připravený „betlém“,
těšili se, jak půjdou od domu k domu a zpívati budou, a již předem
počítali, co s dárky budou dělati.
A dařilo se jim. Hned na Moravě začali. Kdekoliv zapěli,
všady štědře byli odměněni.
Vzpomínal Dmělák, vzpomínal a viděl v duchu, jak šťastni
bývali, když večer na noclehu milodary přepočítávali a určovali,
co svým milým koupí, až se z jara budou vraceti.
Nyní vrací se on a Vojta — Štěpán a Jožka zůstali v Čecbách
ve vězení. Byli obviněni z krádeže. Dmělákovi na mysli zatanula
všecka ta hrůza, již prožil a v duši probudily se mu nové výčitky,
nová lítost a úzkost.
Vzpomínal a viděl ty hochy před soudem.

VP
stala se krádež, ale oni dostiženi byli až v K.
Zatknuti byli všickni a také všickni ve vyšetřovací vazbě. Usvědčeni
z krádeže byli však pouze Štěpán a Jožka. Sami se přiznali, že
přezpívavše v P. v jednom domě svoji koledu a nedostavše žádného
dárku vešli do krajního otevřeného pokoje, jenž souvisel s chodbou,
a prosíce, hlásili se. Ale nikoho tu nenaleznuvše, ustoupili opět na
chodbu a čekali. A když dlouho nikdo nepřicházel, odešli. A to
bylo jejich neštěstím. V domě ztratil se drahocenný prsten, jenž
prý tam ležel v pokoji na stole a již druhého dne byl pohřešen.
Pátráno po zloději a vzpomenuto, že městem chodili dráteníci. Krádež
by:a, podezření se dostavilo, i slíděno bylo po drátenících, až byh
dopadení a Jožka se Štěpánem odsouzeni.
Pravda, ničeho jim nebylo dokázáno a hoši plakali a Bohem
se zaříkali, že ničeho neodcizili, ale podezření bývá zdrcující. Nikdo
nedbal jejich pláče, jejich dovolávání se Boha, podezření bylo, roz
sudek byl vynesen.
Dmělák opět a opět si vše představoval a uvažoval. Že mlhy
houstnou, že temno, jakoby z lesů vystupovalo a těžké stíny se
šíří, nedbal.
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„Úož, strýče, skutečně nepůjdeme dále?“ ozval se Vojta hlasem
skoro prosebným. Máš pravdu, musíme jít!“ přisvěděil Dmělák a
zdvihnuv se, přehodil si zbytek zboží přes rameno a nastoupil
s Vojtou další pouť.
Neveselou měl Vojta cestu vedle strýce, neveselou až domů.

Ještě že se těšil, jak se doma se všemi shledá, jak u nich opět
bude veselo. Obíral se tím, představoval si to vše, a strýce v jeho
myšlenkách, v jeho smutku a lítosti nevyrušoval.
*

*

*

Těžký byl jejich návrat do rodných hor, ale milé shledání.
Dmělák nemusil se omlouvati ani Marience ani Gunarovi. Věděli

.-.ovw
již vše, co se stalo. Hoši sami to prozradili, psali domů.
A mohli psáti bez hanby a obavy, že někoho pohněvají. Ne
vina jejich byla dokázána. Prsten byl nalezen. Asi po třech nedělích
po jejich odsouzení byl v Budějovicích lapen jakýsi pobuda a u
něho prsten nalezen. Přiznal se, že ho v P. odcizil, když pokoj
nalezl otevřený a přiznáním svým vysvobodil hochy nejen z vězení,
ale očistil i z podezření a založil jejich štěstí.
Majitel prstenu chtěje se jim odměniti, že je tak podezříval,
ujal se jich a dal je do škol.
Budou-li se hoši učiti, budou na svoji nehodu vzpomínati jako
na základ svého štěstí.

Matčin obraz.
Podává K. B.

h BArásný příběh vypravuje se z poslední války americko-španělské.
DRM Právě stála nepřátelská loďstva proti sobě a velitel amerického
loďstva velel k útoku.
V tom okamžiku spadl jednomu mladíkovi, jenž na americké
lodi byl, kabátec do vody.

„Nikoliv! Není již času!“ zazní přísný hlas kapitánův.
Nedbaje zákazu, vrhá se mladík do vody, rychle chopí kabátec
a pluje s ním k lodi zpět.
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„Dejte ho do vězení, “ velí kapitán.
A mladík byl spoután a do spodní místnosti lodě odveden.
Když bylo po bitvě, byl odsouzen pro neposlušnost, jež se zvláště
v čas bitvy přísně tresce, na několik let do tuhého žaláře.
Když admirál dostal rozsudek do rukou, aby jej podepsal,
dal si zavolati onoho mladíka a ptal se ho, proč v tak rozhodném
okamžiku byl neposlušen a proč pro tak nepatrný předmět, jako
je kabátec, v nebezpečí se vydával, vytáhl ubledlý jinoch třesoucí
se rukou z téhož kabátce fotografii a ukázav ji admirálovi, pravil:
„Nikoliv k vůli kabátci, nýbrž k vůli této podobizně mé
matky v kabátci uschované, vrhl jsem se do vln mořských. Nechtěl
jsem podobiznu své matky ztratiti.“
„Jsi osvobozen“ pravil admirál hlasem přívětivým. „Kdo
pro obraz matky své život v nebezpečí dává, dá jej rád i za
svou vlast.“
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Ba bičce.
[Dabičko

má milá,

doposud jsi čilá,
ač již velká léta máš;
do kostela chodíš,
nábožně se modlíš,
také písně zpíváváš.

|

Doposud jsi zdráva.

|
|

Pán Bůh ti popřává
svrchovaných milostí;
děti tě milují,
činit se varují
nějaké ti žalosti.

|
|

Babičko má milá

kéž bych i já byla
též tvým věrným obrazem:
bohabojně žíti,
bližní v lásce míti
to mi zanech odkazem!

Maruše Kabrtová-Bukolská.
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Nevlastní bratr včely.
J. H. T.

S rumlavý, líný, huňatý, neohrabaný, nenasytný a kdo ví
%kolik ještě nepěkných vlastností lidé na čmelu vidí,
j leč on má hezky široká záda a unese pomluv ještě víc.

=<

Z

jedné je rodiny (žilnokřídlých)se včelou, ale jak to

často již v rodinách bývá, že starší, vystěhovav se, svou domácnost
si zařídí dle vlastního rozumu, že se rodině odcizí, tak učinil i čmel.
Tělem i životem a prací ovšem čmel se včelou sobě podobní jsou,
první však pohled do domácnosti jejich nejednu rozdílnost objevuje.
Včela, jsouc pečlivě hleděným domácím zvířetem, nabyla, řekněme,
společenských mravů: jest svižná, čistotná, pilná, ale choulostivá
jako měšťka; čmel, toť sedlák trochu nemotorný, zdlouhavý, ale
otužilý. Obydlí včelino městu velikému se podobá široké, nové,
krásněstavěné majíc ulice, byt čmelův jest ves neúhledná, s domky
sem tam rozházenými s okolím ne velmi čistým.
O stavbě včelí a o práci hbitého toho hmyzu četl jsi jíž,
mladý čtenáři, dost a dost; sleduj mne nyní do hnízda čmelího,
ať seznáš jeho obyvatele a jejich lopotu.
ÚI včelí obsahuje, mimo matku, dělnice a trubce; u čmelů
pozorovati lze matky (královny), velké dělnice (t. zv. malé matky),
malé dělnice a trubce. Matky čmeli jsou nejlépe vyvinuty; dělnice
jsou vlastně zakrnělé matky. Z vajíček líhnou se všechny tvary
rodiny čmelí, z vajíček velkých dělnic povstávají dělnice a trubci
a z násady malých dělnic pouze trubei.

Kterak vznikne obec čmelí? Jediná matkajest její zakladatelkou.
Když nastalo studené, nezdravé hmyzu počasí podzimní, které tisíce
živočichů těch drobných ve hrob sklátilo, ukryla se matka čmelí
opatrně, aby bez úrazu přezimovala. Jakmile však Vesna zlatými
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klíči zemi otevírá, probouzí se spáč, vyleze opatrně, natáhne se,
otřepe — a již leti vesele bzučíc, aby utišila hlad na prvních
jarních kvítkách a nahradila si dlouhý půst hojným snídaním me
dovým. Naproháněvší se takto, dá se do hledání vhodného místa
na založení trvalého obydlí.
Někdy zalíbí se matce opuštěné ptačí hnízdo, jindy dutý pařez
stromu, obyčejně však volí si mez na poli nebo opuštěný brloh
myší, krtčí. Nohama a kKusadly pracně upraví si paní čmelová
místečko dle svého plánu, snáší pak materiál na stavbu: mech,
stébla, jehličí, větévky a j., jež napřed dobře rozkouše, než se do
stavby pustí.
Z medové šťávy požité, vytvořuje v žaludku vosk, jejž vy
pouští v tabulkách špinavě bílých mezi kroužky svého těla. Z vosku
staví prvou buňku v podobě číšky. Odletuje pak, aby přinesla pelu,
jejž upraví s medovou šťávou a slinou svojí na lepkavé těsto a
tím naplní buňku, načež do ní několik vajíček vloží a otvor voskem
zalepí. Brzo postaví druhou, třetí atd. buňku a podobně je vyplní.
Co chvile klade se matka tělem svým na buňky, (jako slepice sedí
na vejcích) by urychlila líhnutí. Za 3—5 dní vylezou beznohé,
běložluté larvy. Leží skrčeny v buňkách a žerou pel; jakmile vy
prázdnily obsah buňky, otevře ji matka, podá jim nové potravy a,
opět buňku zalepí. Nové a nové buňky k sobě řadíc, nezanedbává
přece lihnoucích se čmelů a krmí je pilně.
Po 10—12 dnech zakuklí se larvy; zbylý pel a vosk matka
odnese a staví z něho nové buňky. Dospěla-li kukla v zámotku,
počíná se hýbati; matka rozhlodá obálku kuklí a malé dělnice vy
lézají. Nyní má čmelí matka hejno pomoenie a oddechne si po
nejtěžším namáhání. Dělnice vykonávají všechny práce, jako: stavbu,
krmení, opatřování potravy, matka klade jen vajíčka, dohlíží však
a pomáhá dělnicím v čas potřeby. Z buněk jedny jsou i nadále
kolébkou nového pokolení, jedny slouží za špižírny.
Ve větších stavbách čmelích pozorovali mnozí přírodozpytci
t. zv. trubače, dělnici totiž, která probouzí a k práci volá své
druhy. Časně z rána prý vylézá trubač na hnízdo, obrátí se hlavou
dolů, vztýčí tělo a máchá pravidelně křídly, kterýmžto pohybem
za pomoci vzduchu kroužky z těla vyráženého, způsobuje bzučivý,
dosti daleko slyšitelný zvuk. Takto asi hodinu „troubí“, až spáči
se probudili a do práce se dali; potom zaleze „budíček“ všecek
unaven do hnízda.
„Anděl Strážný“ 1901/1902
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Malé ty první dělnice čmelí žijí jenom asi měsíc, ale z vajíček
stále nové a nové se líhnou. Brzo objeví se velké dělnice, matky
a trubci.

Ačkoliv je v domácnosti čmelů více matek, není mezi nimi
řevnivosti jako u včel, snášejítť se dobře. Trubcové jsou, pravda,
líní, ale přece tu a tam při práci vypomohou; za to je dělnice do
chovají do smrti (u včel bývají trubci pobiti), která na podzim trubce
stihne. Když matka čmelí, zakladatelka osady, vajíček nakladla,
je vysílena mnohou prací a konec její se blíží. Ale potomei její

neznají citu ani útrpnosti; popadnou umírající za nohy a křídla a
vyvrhnou ji z hnízda. Chování to je podivné, ježto jinak ukazují se
čmelové býti dobráci, kteří dovolují včelám, aby ze zásoby jejich
mlsaly, jak přírodozpytei pozorováno.
Po smrti matky jsou mladé matky paními ve hnízdě, ale ne
pracují, aniž toho roku vajíček kladou. Vyhledají si brzo skrýš na
zimu a teprve z jara budoucího roku založí svou osadu. Život
čmelů záleží tedy ve stálé a dosti krušné práci, mimo to mají mnoho
nepřátel. Cíizopasníkům daří se výborně na huňatém těle 1 uvnitř,
a velikému množství jich nejeden statný čmel podlehne. Dobroty
čmelů používají mnohé včely, ano i mouchy, vkrádajíce se do buněk
a na medu si pochutnávajíce.
Mnozí hmyzové pak lezou do hnízd čmelích a nakladou do
buněk svých vajíček. Larvy žijí ze zásob nastřádaných a nezřídka
sežerou i potomstvo čmelí. Nejen doma, ale i na toulkách číhá na
čmela nebezpečí. Netuše nic zlého usedne hladový na květ, ale již
cítí ostré bodnutí nahoře v hrudi. Ukrytý pavouk zaráží kusadla do

těla jeho a usmrcuje čmela jedem v ránu puštěným; jiný opět za
plete se do sítě pavoukovy mezi květy nastražené a podařilo-li se
mu protrhati ji, stává se pochoutkou ptáka na blízku poletujícího.
Přece však unikne mnohý čmel šťastně všem svým pronásledovatelům
a chvátá s bohatou kořistí domů. Ale nastojte! Jenom stopy obydlí
pracně zbudovaného spatřuje. Ježek, tchoř, lasička nebo jiný soused
polní vyslídili osadu čmelí a rozkotavše dílo, pocbutnali si na medu
a larvách. Také člověk bývá často lupičem a vražedníkem čmelů;
stojíť o tu kapku medu, kterou nalezne v medovém váčku jejich.
Nepomyslí, jak užitečnými tvory jsou tito žilnokřídlí v přírodě.
Užiteční že jsou čmeli? Snad ne medem? usměješ se, milý čtenáři.
To nikoli, ale zůrodňováním rostlin, neboť huňatým svým tělem
přenášejí prášek květní (pel) z rostliny na rostlinu. Víš přece z pří
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rodopisu, že vyvine se z květu jenom tehdy plod a semeno, když
pel z tyčinek padne na bliznu semenníku. Nuže, některé rostliny
jsou dvoudomé, t. j. jedna nese květy prašníkové, druhá pestíkové,
pel se tedy pouze pomocí větru neb hmyzu přenáší; jinde opět,
jako při jeteli jest blizna příliš vysoko, takže pel sám od sebe kní
se nedostane a tu zase hmyz výborné služby koná, zejména čmeli,
jejichž tělo hustě chloupky jest porostlo a snadno pel přenáší.
Nejsou tedy čmelové tak bez užitku, nejsou ani tak líní a
nedbali, jak se o nich povídá a zasluhují proto, by jich člověk
šetřil a svévolně nepronásledoval.

K

Přichází Vesna!
Fialek vůně se z daleka nese,
sněhu se zbyteček v úkrytu skrývá,
země se podivným tušením třese,
ve vyši modravé skřivan již zpívá,
všecko již pučí, vše volněji dýchá,
ledová praskla juž přikrývka těsná,
zeleným šatem se přikrývá lícha —
přichází Vesna!
Kvítečka nesměle vyhlédla kolem,
krutá-li dosavad panuje zima,
vidí však, jas že se rozlévá polem,
tajná moc ledové okevy snímá,
a v blahé předtuše hlavu vše chýlí,
pomalu všecko jak budí se ze sna,
všude že vymizel příkrov již bílý —
přichází Vesna!
Jaromír Bořík.

16*
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+ Dr. Emil Holub.
Den 20. února t. r. přinesl našemu milému národu žalostnou
zvěst o úmrtí jednoho z nejzdárnějších synů jeho, Dra Emila
Holuba, jenž se proslavil svými výzkumnými cestami po Africe,
kterýžto díl světa ještě v mnohém ohledu není náležitě probádán,
a proto vždy nové, odvážné cestovatele a učence vábí do krajů
těch neznámých, aby obohatili vědomosti o této zemi záhadné.
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Dr. Holub zasloužil si dík celého vzdělaného světa za své
neobrožené pronikání do krajů, divokými kmeny Bečuanů a Mašu
kulumbův obydlených a se všeobecným zájmem uvítali všude
uveřejnění jeho cestopisných výzkumův a příhod, v nichž líčí
všechny obtíže, které se podniku jeho v cestu stavěly a které ne
zlomnou svou vůlí a statečností vítězně překonal.

Obědila: „Sedm let v jižní Africe“ a „Druhá cesta
po jižní

Africe“

zjevno, jaká

byla do mnoha jiných jazyků přeložena, čímž

důležitost se jim přikládala. Neocenitelné poklady
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uschoval Dr. Holub ve svých sbírkách, které obsahují asi 13.000
rozličných předmětů v jižní Africe nasbíraných, kterými znázorněn
důkladně celý způsob života některých kmenů afrických, a které
podávají známost o zvířeně, květeně a nerostech, jež země prozkou
mané v sobě chovají. Všechny tyto předměty byly svého času vy
staveny ve Vídni a v Praze, kdež každého navštěvovatele naplnily
opravdovým podivem pro svou bohatost, rozmanitost, a vzorným
1přehledným uspořádáním. Velkou část těchto sbírek rozdal Dr. Holub
štědře a bezzištně ústavům a školám v oněch místech, kde o svých
cestách konal zajímavé a poutavé přednášky.
Dilo, Drem Holubem vykonané, zasluhuje největšího podivu
tou okolností, že nemaje peněžitých prostředků a jen po skrovnu
jsa podporován přáteli vědy, po drahnou dobu lékařskou činností
v africkém Kapském Městě našetřil potřebné peníze a dokončil
přípravy ku svízelným cestám svým nezbytné.
Holub narodil se 7. října 1847 v Holicích v Čechách a zemřel
ve Vídni, téměř v nedostatku, obětovav všechno své jmění šlechetným
cílům svým. Měl řády skoro ode všech evropských panovníků.
Naposled náš císař Pán povolil mu doživotní pensi 5000 K, které
však bohužel jen dva měsíce použil, zachvácen byv smrtí nelítostnou.
Zemřel jako zbožný křesťan a město Vídeň v uznání jeho světových
zásluh darovalo mu čestný hrob a dle doslechu bude i jedna z ulic
vídeňských pojmenována „třídou Holubovou“.
Vil. Ambrož.

z

Y-

Milé dítky!
tento můj list dojde do příbytků mých milých synovcův

ASa neteří, zahlaholí o svátcích velikonočních zvony, a radostné
„Alleluja“ zvěstovati bude všem věřícím křesťanům Vzkříšení Páně.

Rozplesá se každá duše křesťanská nad vítězstvím Krista Pána,
kterým pokořil ďábla a hřích a odebrav smrti osten její, dal nám
záruku i našeho těla vzkříšení. A celá ta Boží příroda, jakoby po
chopila význam velikonočních slavností, probouzí se také ze zimního
spánku, a jarním slunkem prohřívána, přivádí květinky, keře a
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stromy k novému životu. Již bělá se v lesích podsněženka, v křo
vinách pak kvete bílá a červená dymnivka a na stráních modrá se
to koniklecem. Na stromech rozvinují se pupeny, meruňky a třešně
chystají se k rozkvětu, aby v novém, květovém hávu uvítaly krá
lovnu Vesnu.
Již i pestří motýlkové prolétají vzduchem, radostný chvalozpěv
skřivánkův zaznívá z nebeského modra, Kosi a pěnkavy závodí ve
zpěvném koncertu; vše se raduje, všechno jásá, ba i ten lesní po
tůček veseleji bublá, houpaje vesele přes kamení a vděčně opětuje
pozdrav rozkvetlých květinek, které s nízkých břehů mile se na
něj usmívají.
I vaše srdéčka, milé dítky, se radují ze Vzkříšení Páně. I vám
dal Božský Spasitel nový život, očistiv duši vaši ve svaté velikonoční
zpovědi a spojiv se s vámi v nejsv. Svátosti oltářní. A jak blaze
bude těm, kteří se poprvé účastní stanou nebeské hostiny při prvém
sv. přijímání! O kéž se nikdy více neodloučí od Ježíše Krista,
pramene všeho života!
Nuže, milé dítky, radujte se z nového jara; veselé písně ať
se ozývají ve vašem kruhu, pobavte se společnou hrou po vykonané
práci; budete-li při svých zábavách jarních svorné mysli, uvarujete-li
se všelijaké rozpustilosti a svárů, budou se s vámi radovati všichni
přátelé mládeže, ku kterým se počítá též váš upřímný
strýček Ambrož.

Z údolí řeky Oslavy.*)
nejzajímavějším údolímnaší

moravské vlasti náleží údolí

řeky Oslavy, přítokuto řeky Jihlavky.

Oslava vzniká

z odtoků četných rybníků, které se rozlévají na Žďárské
planině jižně od Žďáru ve výši 620 m. Hlavní směr má jihovýchodní.
S počátku běží směrem jižním až pod Velké Meziříčí, pak se
obrací na jihovýchod, ve mnohých oklikách spěchajíc úzkým údolím

kolem Náměště k Oslavanům,

a nad Ivančicemi

pojí se

s Jihlavkou. Spád je srázný, ale řeka pro veliké balvany v řečišti
není splavná ani pro vory. Tok její je 80 km. dlouhý.
Čarokrásný jest pohled na skalnaté obruby řeky Oslavy, na
jichž temenech temné hvozdy k nebesům se vypínají Podáváme
milým čtenářům dva pěkné obrázky z rozkošného údolí Oslavy.

První obrázek jest klidná vesnička Moštiště

u Velkého

Meziříčí. V kostelíčku sv. Martina, jenž vlídně hledí s návrší do
krajinky, jest krásný křídlový oltář z 15. století

Na druhém

obrázku

vidíte klikatý tok řeky Oslavy,

v jehož pozadí rozkládá se městys Náměšť n. Osl. s nádherným a
starožitným zámkem téhož jména.
Zámek Náměšťský nádherně vypíná se nad Náměšti, městysem
asi 2500 obyvatelů čítajícím, jehož okrasou jest most přes řeku
Oslavu vedoucí, ozdobený 20 kamennými sochami, r. 1737. posta
venými. Zámek jest starožitný ; jednotlivé části zasahují až do 13.
století Pro národ náš jest proto důležitý, že se roku 1563. dostal
v držení Jana staršího ze Žsrotína, který jej r. 1578. v římském
slohu vystavěl. Rodina pánů ze Žerotína jest zajisté nejslavnější
ze všech moravských. Zvláště Karel starší ze Žerotína, syn zmí
*) Vyňato z »Vlastivědy Moravské« a z Brandlovy »Knihy pro každého Moravana«.
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něného Jana, byl jedním z nejslavnějších Moravanů: byl udatný
v boji, zeměsprávce, spisovatel rovněž důkladný, věren panovníku
svému, neohrožený obhájce práv zemských. Kterak miloval jazyk
svůj rodný a kterak práv jeho se zastával, o tom skvělý podává
důkaz list 12. prosince 1610 Olomučanům zaslaný, ve kterémž jako
hejtman moravský ostře kárá, že mu německý dopis proti právu
a obyčeji byli zaslali. Pravíť v něm: „Nemálo jsem se na tom za
stavil, že takové psaní netoliko proti obyčeji země a úřadu mému,

Okolí Moštiště u Vel. Meziříče.
než také proti Vašemu vlastnímu způsobu německým jazykem uči
něno jest; ježto víte dobře, že v této zemi jazyk svůj obzvláštní
a vlastní máme, za který se vám styděti sic není potřebí, nýbrž

styděti bychom se slušně za to museli, kdybychom se
toho dopustili, aby jazyk náš přirozený, tak vzácný,
starožitný a rozšířený měl od cizího jazyka vytisknut
býti. Protož ačkoliv jsem byl z počátku na tom, abych Vám na
takové psaní žádné odpovědi nedal, však prohlédaje k věci, o kterouž
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činiti jest, na ten čas od svého práva jsem upustil, s tou pak při
tom výhradou a Vám učiněným napomenutím, abyste minapotom

jazykem v této zemi obvyklým a nám, Moravanům,
přirozeným,

psávali,

což slušno nad jiné, jsouce předníma

hlavním městem této země, učiniti máte. Neb jestliže by se toho
od Vás nestalo, já jakž proto, abych se nezapomenul na lásku,
kterou vlasti své povinen jsem, tak i abych novoty škodlivé do
KSookp R UOVP M
ka“byab
PESSNE
v E: »

Oslava u Náměště.
v

země neuvozoval, v žádné psaní a odpovídání s Vámi bych se dáti
nemohl.“
Kéž každý syn, každá dcera naší krásné vlasti Ine takovou
láskou k milému jazyku mateřskému a bájí práva českého jazyka!
Kdo se za svůj jazyk stydí, hoden potupy všech lidí.

RE

Vil. Ambrož.

Poslední Slavnikovec.
Historická povídka. — Napsal Karel Zákoucký.

I.

VÁ chytaly se již střížav tučanských lesův a vytlačovaly
By) z nich šero, jež sice zvolna, ale přece dosti znatelně

ka
krajem již šířilo. — Tichý, milý večer jarní počal se
rozkládati po všem omládlém kraji. Z lesů vanula libá vůně k životu
opět probouzejících se křovin i stromů. Také luka voněla. Táhl se
jich dosti široký pruh od tučanské tvrze až k lesům jako nádherný
koberec; ze svěžezeleného podkladu vynikaly různé květy barev
nejpestřejších. Také pěvci se ozývali. V olšoví hojně rostoucím u
potoka, jenž se vinul lučinami jako dlouhá stříbrná niť, do tlukotu
dali se slavíci a od lesa zaznívaly zpěvy drozdů, kosů a jak se
všickni ti opeřenci jmenují, jimž jaro naladí vždy hrdělko písněmi
těmi nejlepšími, nejsladšími.
Mladé osení naseté na mnohých lánech již se zelenalo a vlnilo,
když se čtverák větřík do něho rozběhl, aby si jím pohrál. Šumělo
si při tom slabým ševelem.

Jindy v tuto dobu bývala okna tučanské tvrze již matnou
září slabě hořící louče ozářena, dnes číšela z nich dosud tma. Byl

pan Božek, vladyka tučanský, zvláštním člověkem. Pobyv za mlada
nějaký čas na vychování v Magdeburce, pilné nyní záznamy dělával
na listech pergamenových, a že nemobl tak dělati ve dne pro pilné,
naléhavé práce, jež mu hospodářství ukládalo, dělával tak za večerů.
Lidé tvrdili, že má takových listů pergamenových již bezký počet
v truhlici uložený, ačkoliv pan vlaiyka tuto svoji práci všemožně
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tajil. Vyprávělo se o něm jako o muži velmi bystrém, rozumném
a rozšafném, ač mnoho let se dosud na šíji jeho neuložilo. Byl tak
muž asi třicetipěti let a přece tvrdilo se o něm 1 mezi zemanstvem
a vladyky, že by pro něho nejvhodnější místo bylo na dvoře knížecím.
Ale když někdo o něčem podobném panu Božkovi přímo se zmínil,
usmál se pan vladyka tak podivně a doložil, že tam místa jen pro
ty, kteří se dovedou přetvařovati.
„Já jsem nejraději v kruhu svých milých,“ připojil vždy
k tomu významně, aby poznal každý, jak má svoje děti rád, ale
při tom na veřejný život nezapomínal. O všem věděl, všeho si
všímal a co rozum jeho uznal za dobré, to ve volné chvíli brkovým
pérem zaznamenal na lístky pergamenové.
„Ať vědí potomci, jak bývalo a jak se ve mnohých případech
zachovati, aby se předešlo zlu,“ říkával, když choť jeho předla a
mrzuta jsouc, že na ni za celý večer ani nepromluví, mu domlouvala,
nač to vše piše.
Hrobové ticho musilo býti na tvrzi, když ty řádky psával.
Dnes však, ač na tvrzi nikde ani světélka, bylo tu živo a
1 ryčno. O1 nepaměti nepamatuje nikdo z čeledi, tolik tu cizích
lidí jako dnes. Od rána přijížděli a stále ještě přicházejí, ač již
soumrak po zemi se táhne jako nějaký závoj jemňounký. A proto
okna tvrze dnes neozářena. Nechtěl pan Božek nijak prozraditi, že
na jeho tvrzi schůze zemanů a vladyků, jimž způsob vlády knížete
Boleslava III., přijmím Ryšavého se znechutil.
Vršovec Kochan posly rozeslal po vší české zemi a sezval je
sem do tiché samoty na Tučany, na tvrz skoro do lesů zapadlou,
k vladykovi nad jiné rozumnému a rozšafnému.
Nikdo neodřekl z věrných Čechů. Každému mnoho záleželo
na blahu země a jejím rozkvětu. Žádný nelekal se cesty daleké,
aniž bál se hněvu Boleslavova, kdyby snad byla jejich schůze pro
zrazena. Přijel každý pozvaný a pan Božek nemalou radost jevil,
že pod střechou jeho rodné tvrze tolik věrných Čechů, tolik mužů
zemi rodnou nade vše milujících. Hrdostí naplnilo se srdce jeho
že ta schůze právě u něho.
„Napíši o tom mnoho, mnoho,“ radoval se. „Všecko dopodrobna
vylíčím. Jen kdyby raději již Kocban přijel, abychom se raditi za
počali. Dlouho nejede a přece mnoho starostí jevil, aby se schůze
uskutečnila. Ovšem, dříve býval věrným přítelem Boleslavovým,
snad by nás nezradil?“ poněkud se pan Božek zalekl. „Vždyť musí
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býti konec těm násilnostem a ukrutnostem, jichž se kníže dopouští.
A Kochanovi samému se to již protiví.“
Netrpěliv jsa, chtěl vyjíti pan vladyka před tvrz, aby vyhlédl,
nepřijíždí-li již přece toužebně očekávaný.
Však ještě nevyšel a již v nádvoří ozval se dusot koňský.
Kdos vjel právě do nádvoří.
Pan Božek zrychlil krok a hle: zrakům jeho ukázal se pan
Kochan. Právě s koně sestupoval a koně svého jednomu z čeledi
k dobrému opatrování svěřoval.
„Buď vítán, milý Kochane'!“ pravici mu podával tučanský
vladyka. „Již dočkati se tebe nemůžeme, Zemané i vladykové jsou
již netrpěliví, že nepřijíždíš !“
„Odpusť. Jedu přes Prahu a zdržel jsem se tam! Kníže jakoby
srdce v těle neměl. Počíná si proti každému skoro jako. sběsilý.
Říká se dobře: Střez se znamenaných !“
„A on tím vousem znamenitě jest znamenán! Čeho se opět
dopustil?“ zvídal pan Božek.
„Násilností! Oči vypaluje těm, kteří jeho poklesky vidouce
veřeině o nich mluví, paže káže utínati těm, kteří se chtějí těm
jeho násilnostem brániti. Svrchovaný čas, aby byl odstraněn a na
jeho místo dosazen muž, jenž by měl trochu lásky k lidu českému,
trochu starosti o povznesení země české. Jakou to zemi rozsáhlou
zůstavil mu otec jeho Boleslav II. a jakou jest dnes ta země? —
Krakov, Slezsko, Morava i Slovensko, všecko ztraceno a ve vlastní
zemi nevolno. Kdy bude lépe?“
„Dokud si sami nepomůžeme!“ odpověděl tučanský vladyka
Kochanovi.
„Jen dovedeme-li toho!“
„Doufejme!“
„Však jsme dnes tvými hostmi proto, abychom se umluvili.
Myslil jsem, že toto tvoje zákoutí nejlepším místem bude k rokování
o knížecím stolei!“

„Je sice nepatrné, ale Betlehem také nebyl veliký a narodil
se tam Spasitel všeho světa !“ poznamenal Božek. „Kéž bychom se
jen dohodli !“ zatoužil.
„Pojďme tedy! Jest zajisté již svrchovaný čas, abychom ve
svých úradách započali. Přátelé zajisté již reptají!l“ řekl Kochan a
následoval hostitele svého temnou ch.dbou do komnaty rovněž
neozářené.
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Shromáždění propukli v jásot, uslyševše, že Kochan jest již
mezi nimi, ale ten napomenul je, aby radosti své tak hlasitě ne
pronášeli.
„I lesy někdy slyší,“ odůvodnil své napomenutí, „a kdož ví,
nemají-li i stěny uší!“
Tváří jednoho ze sbromáždněných zakmitl se té chvíle škodo
libý úsměv a oko jeho podivným leskem se zalesklo. Na štěstí nikdo
toho nemohl pozorovati.
„Co tím myslíš, Kochane?“ zahovořil hlubokým hlasem a ruce
jeho sevřely se v pěsti, ale také na štěstí nikdo toho neviděl.
„Opatrnost!“ klidně odpověděl Kochan a hned na to žádal
shromážděných, aby se uklidnili, usadili, by se nerušeně mohli o
osudech země české uraditi.

II.
Bylo tehdy třeba raditi se o osudech země české. Po smrti
Boleslava II., jenž zemi českou znamenitě rozšířil, dosedl na stolec
nejstarší syn jeho, Boleslav III. přijmím Ryšavý, Jaromírovi a
Oldřichovi dány úděly.
Však nehodný byl syn otce svého. Dějepisci neradi o něm
vypravují. Ukrutnost, mstivost, lakota a jiné nectnosti ho hyzdily.
Tyto nepěkné jeho vlastnosti znal dobře král polský Boleslav Chrabrý,
syn Doubravčin a využitkoval toho. Záhy mocí brannou zabral
země, jež k Čechám náležely a Boleslav III. nedovedl svého dědictví
uhájiti. Neměl času. Byl stále doma zaměstnán.

(Příštědále.)

————
Modlitba před jídlem.
(K obr. na str. 254.)

Os

všech, o Hospodine,

Kam se ruka tvoje sklání,

v dobrotu tvou doufají,
z ruky tvojí dobročinné
pokrmu si žádají.

plesá každý živočich,
komu ty dáš požehnání,
raduje se z darů tvých.

Štědrý dárci dobra všeho,
darů tvých nám požehnej,
odvraťt od nás ducha zlého,

duši, tělu, spásu dej!
O

O

O

B

=

Báac“

is

S RKOONNÍTY7

dbá s

KONE

Modlitba po jídle.
obe,
Pane vševědoucí,
za tvé dary děkujem,
přijmi naše díky vroucí,
zachovej svou lásku všem.

Kdo nám v světě dobře činí
pro posvátné jméno tvé,
odplatiž mu dobrodiní,
v nadehvězdné říši své.

Milost svou dej, nebes Pane,
celé lidské rodině,
ať kdys účastnou se stane
při nebeské hostině.

„TOZK

Vil. Ambrož.
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Strýčkovy ořechy.
2. Záhadný nápis. (E. J.)

1. Ostrovem jsem známým tobě
slabiky tři čítám,
přeměniš-li tyto sobě,
po zahradě lítám.
(E.

YNŽĚRS
A NDÁLT

JJ

3. Hádanka číselná
123
677
45
5674
543
5678
12345678

silný strom ten v lese jesti,
k Dunaji si cestu klestí,
v hloubi země se ukrývá,
jistý nápoj se nazývá,
pána českého to jméno,
svědomí hříšníka hněte,
v Rakousku ho naleznete.

5. Šaráda.

4. Koníček. (Petera Bohdan.)
bla

tí,

se

bu

(Jar. Bořík.)

(Zásílá Boh. P.)

První

jest záhubou, smrt jest v ní
skryta,
z druhé pak ženské jméno vysvítá,
celek dá pohanskou bohyni smrti,
která svou mocí celý kraj drtí.
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G.Rohová hádanka číselná.
(Karla Rittrova)
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Místo číslic položte písmena,
aby slova povstalá shora dolů 4
s levé strany na pravou stejně zněla.

Význam slov: 1. pozemek ohra
zený. 2. Nástroj hudební. 3. Město
české. 4. Korýž 5. Samohláska.

7. S
S
s
s

»m« pole ohraničuje,
»b« vonný keřík sluje,
»r« mnohé kovy kazí,
»j« bývá kolem hrází.

(L. Vicherek.)
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Rebusy.
1.
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středa

sobota
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z

2.

3.

(E. J.)

100

mo

100

zuby slona

(Boh. P.)

100

(D. Vicherek.)

Rozluštění ořechů z čísla 6.
1. Koníček.
Lenost zlá jest kouzelnice,
která hospodářství škodí,
pořádek a dobrý pozor
ku prospěchu všecko vodí.

2. Kov, kozel, kůň, úhoř, vír, kašel, pel, pán, líska, pole, pásek, plem,

město.— Vzkříšení Páně.
3. Klas, vlas.

4. Otok, otrok.

5. Vak, var, rak, kra, káva, kára, rána, Avar, Arva, vrak, arak, kráva,
vrána, kanár.

6. Rebus.
Podvod a klam zradí se sám.

7. Pro malé počtáře.
a) 24-2— 4; 2X2—4.
b) 14+1—2; 1x1—1.
c) 44+4—=8;

Obsah.

4xX4==16.

Modli se a pracuj! (báseň), str. 225. — Kolednice, str. 226. — Vlaštovičky,
str. 229. — Dvé koz (báseň), str. 231. — Těžký návrat (obr.), str. 231.
— Matčin obraz str. 237. — Babičce (báseň 's obr.), str. 238. — Nevlastní
bratr včely str. 240. — Přichází Vesna! (báseň), str. 243.
+ Dr. Emil
Holub (s obr.), str. 244. — Milé dítky str. 245. — Z údolí řeky Oslavy
(s 2 obr.), str. 247. — Poslední Slavnikovec str. 250. -— Modlitba před
jídlem (básn.), str. 253. — Modlitba po jídle (básn. s obr.), str. 254. —
Strýčkovy ořechy, str. 224.
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V MAJI
Vrmz

NÁM, O SLASTNÝMÁJI,

VÍTEJ V NAŠE KRAJINY,

VŠE TĚ UVÍTAT SE STRÁJÍ

JEDNA

KRŮPĚJ VĚČNÉ BLÁHY

SKANULA NA NAŠI ZEM,

—

A JIŽ PROMĚNIL SE ZÁHY

LOUKY, POLE, HÁJINY.

V RAJSKÉ SADY ZEMĚ LEM.

(CHVALNÁ PÍSEŇ OPEŘENCŮ

PADLA-LI I V SRDCE TVOJE

JARNÍM VZDUCHEM ZAZNÍVÁ,
iOVONNOU ZDOBOU SLÁVOVĚNCŮ
LUČINA SE POKRÝVÁ.

VYPĚSTUJÍ

KRŮPĚJ

BOŽSKÉ MILOSTI,

VYTRYSKNOU TI ŽIVÉ ZDROJE
NADPOZEMSKÉ RADOSTI.

V DUŠE LÁNĚ

NEBESKÉHO MÍRU RÁJ,

PŘIVEDOU TĚ K NEBES BRÁNĚ,
TAM, KDE KVETE VĚČNÝ MÁJ.
VIL. AMBROŽ.
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Skalní duch.
Pohádka od A. B. Šťastného.

| kladivem a špičákem lámal vápencové balvany, jež
2 odvážely se do vápenky, kdež pálili z nich vápno, po
=
j| třebné k dělání malty. — Chuďas, mnoho trpěl vedrem
a úmornou prací. Byl propocen na všem těle, hlava jej bolela od
žárných paprsků, mozoly na dlaních pálily, v hrdle mu prahlo.
Více však trpěl pomyšlením na svou nebohou ženu, která již
delší dobu ležela nemocna. Proti její chorobě nebylo jiného léku,
než vydatné, sílící stravy a dobrého vína. Kde však vzíti na to
peníze, když výdělek Vojtův byl tak skrovný, že stačil jen na
jidlo nejprostší: Chléb, brambory a trochu polévký z vody nebo
z mlékal Kdyby aspoň jediná dcerka Vojtova byla již větší, pak
by byla mohla prací rukou svých přispěti k rozmnožení výdělku;
tak však desetiletá Anička nebyla ještě schopna trvalé práce, měla
dosti na obstarání domácnosti.
Vojta odhodil špičák, sejmul slaměný širák a rukávem režné
košile otřel si čelo a obličej.
„Musím jit se napiti,“ prohodil. „Žízní sotva dýchám.“
Zdvihl hliněný džbáneček a pustil se stezkou ke skalní prohlu
bině, kde vyvěral pramének sice slabý, jehož voda však byla křišťálově
čistá, velmi studená a lahodná. Vojta nabral do džbánečku a s pa
trnou chutí pil dlouhými doušky zdravý nápoj.
„Naše víno!“ pravil s úsměvem. Hned se však zasmušil. „Kéž
by skutečně zde pramenilo víno!“
Ve skále to zabublalo, zašumělo, mocný paprsek vody vy
trysknul ven — a před užaslým Vojtou stál kmet velebného vzhledu,
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jehož nádherné roucho bylo poseto zářivými drahokamy. Na. hlavě
spočívala koruna, jejíž lesk přímo oslňoval.
„Proč toužíš, aby ze skály teklo víno?“ otázal se neznámý
zjev. „Necbutná ti nápoj, který mocná příroda sama upravuje?
Toužíš po nápoji opojném ?“
„O, pane, pane,“ zajikal se Vojta. „Nehorši se na mne pro
má slova. Já nejsem ctitelem vína, mně stačí tato voda, které daleko
široko není rovno. Již kolik let ji piju a svědčí mi. Mám však
chorou ženu a té lékař doporoučí píti víno, aby nabyla sil, aby se
uzdravila. A kromě vína má požívati také vydatnou stravu.“
„Tedy pro nemocnou chtěl bys vína?“ otázal se stařec. „Kdo

však jsi?“
„Jméno mé Vojta, vznešený pane. Lámu v těchto skalách
kámen, a děkuji Bohu i za ten skrovný, namáhavý výděleček.
Přál bych si však, abych byl aspoň na krátkou jen dobu bohatším ;
pak opatřil bych ubohé ženě vše, čeho jí třeba k uzdravení.“
„Máš ditky?“
„Pouze jedinou dcerušku Aničku. Je to ještě pouhé dítě; i
práce v domácnosti jest ještě nad její síly.“
Stařec se zamyslil.

E
„Chtěl bys ji dáti ke mně do služby ?“ otázal se po chvíli.
Vojta zatvářil se rozpačitě a přešlapoval s jedné nohy na druhou.
„Odpusť, pane, ale pravil jsem, že to pouhé dosud dítě, slabé,
nezkušené. A pak — nerad bych se s ní již nyní rozloučil. Kdo
by také ošetřoval nemocnou ženu, když já po celý den meškám
mimo domov ?“
Stařec se usmál.

„Služba, kterou bych dceři tvojí vykázal, nebyla by obtížna.
Jsem skalní duch a sídlo mé v útrobách těchto hor. Mám dole
velikou pokladnici, plnou vzácných nerostů, které mi skalní skřítkové
přinášejí. A potom chovám cenné zkameněliny tvarů a rostlin před
věkých. Tvoje dcera by je roztřiďdovaladle druhů a dle ceny, jak
bych ji tomu přiučil. Mzda byla by veliká. Dal bych ti pěknou
zálohu a káždoročně v určitý den vystoupila by dcera tvoje ze
skály a přinesla by ti část svoji mzdy. Měli byste se dobře; ty
bys zbavil se obtížné práce, manželka tvá nabyla by zase zdraví,
žila by spokojeně a dítě tvé bylo by jednou šťastno. Svoluješ ?“
Lamač se zamyslil.
17*
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Svůdná nabídka velice jej lákala. Jen to se mu nelíbilo, že
po celý rok neměl by dcery své uzříti.
„A jak dlouho musí zůstati dítě mé ve tvých službách ?“ do
ptával se.
„Nejméně tři roky. Tak dlouho potrvá, než nahromaděné
poklady budou urovnány. Potom bude míti na vůli, buď setrvati u
mne nebo odejíti.“
„Poradím se o tom s manželkou. Bude-li ona a dcera chtiti,
přivedu Aničku sem. Uchovej však Bůh, abych ji měl snad nutiti!“
„Tedy dobře. Zítra v tyto doby zajdi sem a oznámíš mi své
rozhodnutí. Abys dostal více chuti, vyhledej balvan pod osamělým
doubkem a kopej opatrně na oné straně lišejníky porostlé. Čo na
lezneš, s tím zajdi do města a prodej to. Buď zdráv. Tedy zítra!“
Zase vytryskl proud vody ze skály — a duch zmizel.
Vojta stál zde jako omámen. Když se opět vzpamatoval,
spěchal k označenému doubku. Špičákem udeřil do omšené stěny
balvanu. A hle, kámen se rozpukl a v něm objevila se vzácná
zkamenělina předpotopního raka. Zvíře to bylo úplné a krásně

vyvinuté.
Nejvýš rozradován vložil Vojta zkamenělinu do režného pytle
a spěchal do nedalekého města. Zde vyhledal učeného muže, jemuž
občas donášel nalezené zkameněliny ku koupi. Pán byl velice po
těšen a vyplatil rozradostněnému lamači padesát zlatých.
Žena i dcera užasly, když lamač ukázal jim lahůdky a peníze,
a když jim vyprávěl svou příhodu.
Anička byla hned ochotna jíti ke skalnímu duchu do služby.
Matka ovšem nechtěla se od ní odloučiti. Když však rozumné děvče
ji přemlouvalo, a když otec k ní se přidal, posléze svolila.
Toho večera měli se obyvatelé chaloupky jak náleží dobře.

Chorá pocítila značnou úlevu...
Příštího dne odpoledne rozloučila se Anička s milou matičkou,
která jí dala na cestu své požehnání. Obě usedavě plakaly.
Potom odešla Anička k otci, jenž zavedl ji ku prameni.
Zjevil se skalní duch. Vlídně přivítal dívku a chválil její
statečnost.

„Nebudeš toho litovati, věř! Tři roky uplynou jako voda —
a potom všichni budete šťastni. — A teď se rozlučte!“
Otec objal dceru a s pláčem ji líbal.
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„Až ode dneška za rok nástroje tvé stanou se tak těžkými,
že nebudeš moci je pozdvihnouti, zajdi ku pramenu. Dcera ti při
nese svoji mzdu. — Měj se dobře a netruchli!“
Ze skály vytryskl tak silný proud vody, že zahalil na okamžik
nejbližší okolí. A když voda se rozptýlila, byli Anička i duch ti tam!
Lamač zůstal státi před skalou a tiskl obě dlaně k očím.
Náhle to v otvoru zasyčelo a něco udeřilo Vojtu do ruky.
Lamač sebou trhl a uzřel u svých nohou překrásný kámen
barvy temných červánků a velikosti holubího vejce. Zdvihnul jej
a uschoval do kapsy, načež šel po své práci, mysle stále na Aničku.
Když večer vrátil se domů, hovořil ustavičně se ženou o dceři.
Posléze ukázal jí vzácný nerost a prohlásil, že jej zítra donese
do města.

Stalo se. Učený muž ohledal kámen a poslal lamače ke
klenotníkovi.
„Je to rubín. Žádejte šet set zlatých za ten drahokam a ne
prodejte jej za méně než za pět stovek. Ty vám klenotník rád
vyplatí. Učinil jste převzácný nález.“
Vojta odkvapil ke klenotnikovi a když odcházel, měl v kapse
pět stovek!
Nyní bylo po nouzi. Vojta zařídil si malý obchod, jemuž dobře
se dařilo. Sílící strava brzy navrátila jeho ženě zdraví, tak že
Vojtová mohla bez obtíží po celý den v krámě prodávati.
Lamač každodenně zašel si do skal a zde chvíli pomáhal
svým bývalým druhům. Aby zde za mzdu pracoval, nebylo mu
již třeba.
Uplynul rok. Vojta se svou ženou vydal se do skal. Vzal do
ruky špičák, ale hned jej zase pustil. Zdálo se mu, jakoby ten
nástroj vážil kolik centů. Rovněž kladivo a dláto nemohl udržeti.
Šeznal, že se přiblížila chvíle, kdy shledají se s Aničkou.
Pospíšil tedy se ženou ku prameni.
Voda náhle prudce vytryskla — a před manželi stála dívka
svěží, červená.
Objímali se navzájem, líbali se, smáli se a plakali radostí.
„Jak se ti dařilo po celý rok, Aničko? — Byla jsi spokojena ?“
„Měla jsem se dobře. Odpusťte však, nesmím se dlouho zdržeti.
Zde máte moji mzdu.“
Podala otei dva kameny: Zelený a modrý: objala jej, políbila

matičku — a již zmizela...
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Rodiče dali se do pláče, že jen tak krátce mohli uzříti svou dceru.
„Za rok zase!l“ zaznělo ze skály.
Zarmouceni odešli domů. Vojta prodal kameny: smaragd a
safír a obdržel za ně deset stovek. Za ty peníze rozšířil svůj obchod
a stal se podporovatelem chudiny.
Po roce opět na chvíli uzřeli Aničku, která jim přinesla dva
skvostné opály, za které stržili zase tisícovku.
Dařilo se jim znamenitě, Bůb žebnal jejich podnikům, a jméno
jejich vyslovovali nuzní s úctou a láskou.
Přiblížil se konec roku třetího. Manželé Vojtovi opět zašli do
skal, bývalý lamač zase chopil se nástrojů, jimiž však nemohl
ani hnouti.

Pramen mocně vytryskl — ze skály vyšla Anička, provázena
starcem
Když se radost ze shledání utišila, ozval se duch: „Byl jsem
s vaší dcerou jak náleží spokojen. Spořádala mou klenotnici, že
je radost na ni se podívati. Chtěli byste ji viděti?“
Manželé byli ochotni podívati se do skály.
Stařec pokynul rukou, pramen vytryskl, voda uchvátila lidi
— a než se vzpamatovali, byli v jakési temné chodbě.
„Pojďte jen směle za mnou“ vybízel je duch, a oni bez
bázně kráčeli za ním. V dáli objevilo se světélko, jež stále se zvět
šovalo, až posléze bylo v chodbě světlo jako za nejkrásnějšího
dne letního.
Chodba, kterou se ubíralí, zářila stříbrem a křišťály, jež třpytily
se barvami duhovými.
Pojednou uzřeli mramorové schody, jež vedly do hlubiny, plné
oslňujícího jasu.
„Jen směle za mnou !“ vybízel duch.
„Sešli po schodech a stanuli v obrovské jeskyni. Strop jeji
byl poset hvězdami ze zlata, v pozadí leskl se stříbrný měsíc
a uprostřed otáčelo se jakési slunce z obrovského broušeného démantu.
A stěny kolkolem byly vyzdobeny různobarevnými drahokamy:
bílými červenými, žlutými, zelenými, modrými, černými i jako
voda čirými.
Podél stěn táhly se zlaté a stříbrné stoly a na těch byly
krásně uspořádané skupiny velikých drahokamů, mezi nimiž stkvěly
se hroudy ryzího zlata a stříbra.. Jiné stoly byly obtíženy zase
nejvzácnějšími zkamenělinami předpotopních tvorů a rostlin. Bylo
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zde krásy a nádhery, až zrak přecházel — a všude nejvzornější
pořádek.
„Obrovskou vykonala práci vaše dceruška,“ promluvil skalní
duch. „M4 veliké vloby, je bystrého rozumu; ani jeden z mých
poddaných by toho nedokázal. Jsem s ní nejvýš spokojen. Recete,
chtěli byste miji zde ještě nechati? Odměním se vám zato královsky.“
Vojta však zavrtěl hlavou.
„Děkuji tobě, pane vznešený, za tvoje dobrodiní i za tvou
laskavost. Nám však stačí, čím obdařil jsi nás ve své štědrosti.
Neradi zahálíme a pilnému Bůh požehnává. Stýskalo se nám po
Aničce, chceme ji míti nyní zase u sebe.“
Žena i dcera souhlasily s jeho slovy.
„Jak chcete, nemohu vás nutiti. Bude mi však smutno -bez
dívenky, jíž jsem tolik přivyki. Jakmile odejde k vám, již mne
nikdo neuzří. Nu, musím se podrobiti vůli mocného osudu, který
řídí Pán nejvyšší!“
Zavolal své poddané skalní mužíky. Ti přinesli veliký stůl,
křesla a hojnost lahůdek. Za zvuků čarovné budby pohostil skalní
duch své návštěvníky. Ani král takto nestoluje|
Potom rozloučil se stařec s nimi a vtiskl Aničce do ruky někoiik
velikých démantů, báječné krásy.
„Toť tvá mzda! Užívejte jí rozumně!“
Zahučelo to — mlha obklopila lidi — a než se nadáli, stá
před skalou.
Diamanty prodány, Vojta koupil si pěkný domek, v němž
zařídil si výnosný obchod. Ještě podnes vzpomínají chudí na šlechetnou
rodinu, která jim prokazovala tolik dobrého
Skalní duch však již nikčy neopustil svou podzemní říši
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© de dávna snažili se lidé, by pronikli ke dnu moře.
Již pouhá zvědavost po jeho tajích byla by stačila.
hloubavému duchu lidskému, aby uchopil se této
©) příležitosti a hleděl vynalézti prostředky, jimiž by
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cíle dosáhl. Ale nejen zvědavost, nýbrž ještě celá.

řada jiných, důležitějších pohnutek spolupůsobila.
Za krutých bouří mořských každoročně zahyne mnoho lodí.
A nejsou to jen bezbranné, chudé barky, ale i obchodní lodě, ob
tižené drahým zbožím z ciziny. Jistě že obchodníkům záleží na tom,
aby cenné zboží zachránili. Podobně v námořních bitvách celé po
klady klesají ke dnu. Přírodopisce by velmi zajímalo, kdyby mohl
sestoupiti na dno moře a zde pozorovati čilý rej ryb, plžů a mlžů
ve vysokých chaluhách a jiných rostlinách mořských. Neméně země
zpytcové z útvaru dna moře, jež jest úplně podobné útvaru souše,
obsahujíc hory a hluboká údolí, vyprávěli by nám o událostech a.
převratech zemských před mnoha a mnoha lety. — V přístavu
Novoyorském byla skaliska, jež při bouřích stávala se lodím.
nebezpečná. Jednalo se o to, jak je odstraniti? Odpověď zněla:
dynamitem. Avšak měl-li se dynamitový podkop založiti, muselo se
podobně jako ve všech předešlých příkladech sestoupiti ke dnu moře.
Jakého přístroje k tomu užili? Potápěcího zvonu. Obrátíme-li skle
nici dnem vzhůru a ponoříme do vody, nenaplní se vodou, neboť
jest v ní vzduch. Taková nádoba, vhodně upravená, opatřena lavič
kami pro lidi, na silném laně, hle, toť v podstatě potápěcí zvon.
Rourou z lodě pumpuje se potápěčům vzduch.
Tím tedy úkol, kterak dostati se na dno moře byl vyplněn.
Leč takový zvon, jeho doprava i jeho užívání je drahé, namáhavé
a neúsporné. Pomýšlelo se tedy na to, jakým způsobem jednotlivec
mohl by se ponořiti. I tento úkol byl rozřešen. Potápěč, silný,
zdravý muž obleče si nejprve nepromokavý oděv s kuklou, skafandr
zvaný. Kukla jest kovová, opatřená skleněnými okénky a otvorem
na unikání nedýchatelného vzduchu a jest opět spojena rourou
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s lodi, již dostává potápěč potřebný vzduch. Pak v ruce drže provaz,
upevní si na noby těžký kámen a vnoří se do hlubiny. Zataháním
za provaz dává pokyny lodníkům. Leč ani tento způsob není velmi
výhodný, jednak, že potápěč jest vydán úplně svým soudrubům,
jednak, že výměna vzduchu není náležitá, pročež brzy dostává
potápěč hučení v hlavě, bušení srdce a úzkost. Leč i zde pokročil
důmysl lidský. Dalťtkaždému potápěči dostatečnou zásobu zhbuštěného
vzduchu, který se samočinně čili automaticky ze zásobárny na zádech
umístněné přivádí do kukly. A nyní pohleďte na obrázek. Opět
další pokrok. Potápěč fotografaje dno mořské. Na sudě má umíst
něnu k tomu účelu seřízenou elektrickou lampu, neboť paprsky
sluneční do hlubin téměř ani nepronikají, na stojanu pak nepro
mokavou temnici.
A nyní pozor, páni obyvatelé moře: Jedna, dvě, tři! Děkuji:
Za několik dní v tisících exemplářích rozšíří se sláva vaše po
celém světě.

Jaké roztodivné tvary ryb? Ovální, podlouhlé, okrouhlé, s dlou
hými licousy a bez nich, ba u svítilny vidíme i zástupce ryb létavie.
Na dně pozorujeme rozličné raky a jiné korýše. Dno pokryto jest
barevnými lasturami. Korálové útesy září v nejrůznějších barvách.
Jsme v zakletém paláci přírody.
Leč užitek potápěčství jest ještě dalekosáhlejší. V loděnicích
menší správky na lodích se provádějí potápěči. Potápěči loví perlo
rodky, hlavně u ostrova Ceylonu, které pak v hromadách na břehu
tak dlouho leží až leknou a samyse rozevrou, pak se z nich perly
vybírají. I houby mořské, jež známe z obchodů pod jménem „hub
mycích“ loví potápěči.
P tápěč však jest vystaven i nejednomu nebezpečí. UÚhlavním
jeho nepřítelem jest žralok. Kdykoli sestupuje kdo na dno moře,
vždy jest opatřen zbraní proti této dravé rybě.
Kdož by nezvolal, vida divy všemohouenosti Boží ve vzduchu,
na zemi a v útrobách mořských s bobonadšeným pěvcem, mluvícím
ve knize Přísloví o moudrosti Božské: „Když připravoval (Bůh) nebasa,
byla jsem tu: když jistým právem a okolkem ohražoval propasti:
když povětří upevňoval svrchu a odvažoval studnice vod: když
vůkol kladl moři meze jeho a zákon ukládal vodám, aby nepřestu
povaly končin svých: když odvažoval základy země: Š ním jsem
byla, všecko pořádajíc.“
J. Vašíček.

—E

Píseň k sv. Janu Nepomuckému.
NapsalJarolím St. Pavlík.
jhle, rytíř Boha pravý,
tajemství jenž zachovává,
ač jej za to očekává
utopení do Vltavy.

Stojí něm a nepohnutý,
beránek ten svatý, tichý,
a že nechce zjevit hříchy,
s mostu král jej vrhá krutý.

Král mu hrozí rozhněvaný,
katan ruce mu zas váže,
pálí ohněm jeho páže,
až je tělo samé rány.

Střemhlav s výše svržen dolů
v řekv tok, než chladné vlny
chvály jeho jsouce plny,
zářný věnec vijí spolu.

Marné sliby jsou i hrozby;
Jan jen mlčí, ze zpovědi
nic se kati nedovědí,
marné královy jsou hrozby.

Koruna z hvězd ladně tkaní
pluje na p vrchu vody,
a tv její světlé body
dokazují věrnost Jana.

Dej nám, trojjedi

© Bože,

bychom v dobrém byli stálí,
aneb aspoň pochovali
v slzavé své hříchy laže.
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Poslední Slavnikovec.
Historická povídka. — Napsal Karel Zákoucký.
(Část další.)

Yf2lám také znal svoji povahu a věděl, že není a nemůže
Wbýti oblíben, jako jsou bratří jeho. Toho jim záviděl,
ale také se tím znepokojoval. Bál se, aby se lid proti

uj

němu nevzbouřila jeho nesesadil; i nestaral se o to,

kdo ze sousedství proti němu něco podniká, ale bez příčiny hájil
se doma. Přísně ztrestal každého, o kom se dozvěděl, že nějak
pochvalně se zmínil o bratřích. Posléze ve svém ukrutenství již
tak daleko zašel, že rozhodl se i na své bratry ruky vztáhnouti,
Než hněv jeho dotekl se pouze Jaromíra, Oldřichovi včas podařilo.
se šťastně uniknouti.

Ale v Čechách lépe nebylo. Vyzvěděl Boleslav III., že Oldřich
utekl se do Bavor k Jindřichovi a toho se bál. Nevraživým byl a
běda tomu, o kom se dozvěděl, že jen trochu vřeleji promluvil o
jeho bratřích.

Jednání jeho posléze zprotivilo se i všem Vršovicům, kteří
až dosud byli jeho nejvěrnějšími přáteli. S jeho svolením ještě za
živobytí otcova, Boleslava II., podnikli Vršovci dne 27. září r. 996.
útok na Slavnikovce shromážděné na Libici a skoro všecky tehdy
utratili. Od těch časů měl v nich Boleslav III. oporu.
Než po třech letech vlády své i té opory se zbavil. Zhnusil
se způsob vlády jeho i Vršovcům. Dohodli se se všemi svými přáteli
a sešli se na tučanské tvrzi.
Usnesli se, aby na český stolec knížecí byl povolán Vladivoj,
bratr Boleslava Chrabrého.

Volba byla schválena a uloženo vypraviti do Polska poselství.
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První přihlásil se tučanský vladyka, ale těm druhým se jaksi
nechtělo, a přece bylo nutno, aby četné poselstvo vypravilo se do
Polska. Takové poselstvo je nejpádnějším výrazem vůle národa a
volba snadněji se přijímá.
Posléze i ta volba provedena a zemané i vladykové pozdním
večerem se rozjížděli do svých domovů. Někteří měli hezky daleko,
ale kdož by se lekal nějaké oběti, když prospěch národa a země

toho žádá?
Jediný, jemuž se nechtělo opustiti okolí tvrze tučanské byl
muž postavy vysoké a jakkoli již stáří vysokého, přece přímé a
výrazu ve tváři neohroženého. Oko jeho slídivě dívalo se kolem a
bylo bystré, zvláštním leskem zářící. Běloskvoucí vlas jeho byl již
valně prořídlý.
„Tak, páni Vršovci, tak! Dříve, když jednalo se o zničení
rodu Slavníkovců, věrně jste stáli při knížeti, v jehož prsou místo
srdce kámen a nyní, když vás trochu za vaši troufalost klepl přes
prsty, že více jste si dovolili, než se sluší a patří na věrné pod
dané, svádíte se a zradu kujete proti němu. Hal Rozumím vám!
Počítáte, že Vladivoj, neduživec, bude vám vděčen, že jste ho do
sadili na stolec, doufáte, že se dá vámi ovládati a vy snad jednou,
že se zmocníte trůnu. Ha! Tak daleko si ještě nesmíte troufati!“
řekl muž a pravice jeho se zdvihla hrozebně směrem ku tučanské
tvrzi a okem jeho šlehly blesky hněvu.
Kdesi ozval se sýček. Smutný byl to hlas, ale stařec se ne
zachvěl. Jakoby byl zvyklý těm lkavým, táhlým zvukům sýčkovým.
Sice nepromluvil již, ale strachu neprojevil. Uchýlil se pod mohutný
dub a zde uložil se ku posilujícímu spánku.
Ráno proeitl brzy. Zpěv ptactva ho probudil. Nemrzel se, že
starému tělu svému jen krátkého odpočinku popřál. Zaměřiv k po
toku a umyv se jeho čistou křišťálovou vodou, vydal se na další
pouť. Hlad dosud nepocítil. Však si včera na tučanské tvrzi větší
kus chleba zakrojil a schoval. Až se hlad dostaví, posilní se jím.
Měřil ku Praze.

Dostihnuv města založeného pramateří rodu Přemyslova, za
bočil na Vyšehrad.
Zde bez bázně vstoupil do komnat knížete Boleslava III.
Naleznuv ho, nklonil se mu a zůstav u dveří státi, směle na
něho zíral. Čekal, až ho osloví.
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Kníže byl jeho neočekávaným příchodem překvapen. Zalekl|
se sice, ale hned se zase vzpamatovav odstoupil od velikého dubo
vého stolu a otázal se, kdo by byl.
„Jsem Slavník!“ bez bázně, pevným hlasem odpověděl kmet,
hlavu. maje hrdě vyzdviženou a vydrovici svoji v ruce mačkaje.
„Porejl“ doložil. „Snad jsi slyšel, že prchl, když tvoji přátelé nás
na Libici přepadli!“
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Boleslav strachem se. zachvěl. Vzpomněl si, jakého svolení dal
Vršovicům. Nejednou se již úzkosti podal, slyše, že jeden z ne
náviděného rodu Slavníkova unikl.
„Snad přichází, aby se mnou účtoval,“ pomyslil si a pln strachu
se rozhlédl, není-li tu někde po ruce zbraně nějaké.
Ale nebylo.
Chtěl z okna vykřiknouti na někoho z čeledi.
„Zadrž, kníže!l“ postihnuv jeho úmysl, promluvil Porej. „Ne
přicházím ve zlém úmyslu, nýbrž v dobrém !“
„Ty, v dobrém?“ usmál se Boleslav pohrdlivě.
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„Ano, i netřeba, aby kdo jiný kromě tebe o tom zvěděl.
Nemám ani meče ani čeho jiného, nemusíš se báti. Slyš však:
jedná se o tebe, o tvůj stolec knížecí. Máš býti s něho sesazen a
dosazen má býti Vladivoj, bratr Boleslava Chrabrého. Radili se

otom...

Boleslav III. sesínal.
„Kde?“ vyrazil ze sebe.
„Na tvrzi tučanské |“
„A kdo?“
„Vršovici !“
Obličej Boleslavův zkřivil se pohrdlivým úsměvem. Nevěřil tomu.

„Hoj, pane Poreji, dobře jsi řekl, že jsi Slavni
kovec!“ promluvil kniže posupně a nakročiv k ne
zvanému hosti vstříc, hrozebně pozdvihl pravici.
„Znám vás, jste hadí pléměl!“
„Vršovici nás očernili a nyní usilují o tebe!“
„Oho! Znám je příliš dobře, než abych jim neměl důvěřovati.
Víš, že na Vyšehradě stále některý. Spatří-li tě a pozná-li, neručím
za tebe a přece bych nerad, aby na dvoře knížecím zahynul někdo,
jenž zpřízněn byl s biskupem Vojtěchem, jenž tudy chodíval!“
Tvář Porejova sesmutněla. Nečekal, že bude odmítnut, uražen.
Myslil, že Vršovici upadnou v nemilost jako kdysi oni, Slavnikovei.
„Jdu, kníže, ale věz, že brzy budeš prchati za mnou. Tehdy
si vzpomeneš!“ řekl Porej vyčítavě a ukloniv se, hrdě odcházel,
jak byl přišel.
Kníže díval se za ním. Jakousi lítost náhle pocítil ve svém srdci.
Také jakýsi nenadálý smutek se ho zmocnil a nemohl se ho zhostiti.
Po chvíli přistoupil k oknu a zadíval se ven na žírný český
kraj, na nějž své světlo i teplo plnými proudy právě lilo jarní
slunce, jež jako ohnivý terč nad zemí se vznášelo a po čistém
nebi plulo.

III.
Na tučanské tvrzi bylo od schůze zemanů a vladyků živo.
Od rána do večera jak pilnou, tak důležitou prací byla tvrzká
čeleď zaměstnána. Pan Božek chystal se do Polska, i konal pří
pravy, aby poznala cizina, že český vladyka jest si vědom svého po
slání; také, aby ukázali, že země česká není zemi ledajakou, že
to země vzácná, bohatá. Číizina to jejich bohatství musí uviděti;
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musí přijeti všickni v přístroji bohatě zlatem, stříbrem a drahými
kameny vyzdobeném, aby každého zrak přešel, kdo se na ně zadívé,
když slunko svými paprsky zazáří.
Přístroje na koně a výzbroje vynášely se z Komory do ná
dvoří a leštily se tu, aby na nich nebylo ani poskvrny. Bylo potřebí
je čistiti. Ruka lidská nedotkla se jich od oné chvíle, kdy tučanský
vladyka, otec nynějšího majitele tvrze, sůčastňoval se poselství, jež
Boleslav II. vypravoval, aby v Praze bylo zřízeno biskupství, a
válek, jež týž kniže vedl o části země Slezské. Od těch dob viselo
ve tmavé komoře vše nepovšimnuto. Nebylo ho potřebí až dnes.
Pan Božek se na tu výjížďku těšil. Kus světa přehlédne a
do lístků pergamenových bude moci napsati, že on také něčím přispěl,
aby se do vlasti opět vrátili dnové lepší, klidnější a spokojenější.
Často vycházel pan vladyka k čeledi a k jejich práci přihlížel.
Ale jakkoli jeho líc jevila opravdovou radost, přece jen byl jaksi
nepokojným. Kohosi očekával a ten nepřijížděl.
Zprávy ho nedocházely, kdy se na určito vyjede a on tak
rád by to již věděl. Co chvíli vyhiížel přes pruhy polí k lesům,
v nichž ztrácela se vozová cesta vedoucí od tvrze, ale marně svůj
dobrý ještě zrak namáhal. Nespatřil než vrány s krákotem se nad
lesy zdvihající a se po potravě rozletující. Neměl rád tyto ptáky,
ale neubližoval jim. Neštěstí prý přihodí se tomu, kdo je pohorší,
kdo jim ublíží. Teď, když měl před cestou, nepřál by si toho, aby
přiletěla některá a chtěla se na střeše jeho tvrze usaditi. Nedobrým
bylo by to znamením.
A některé ty vrány zrovna jakoby snad věděly, čeho si pan
vladyka nepřeje, oddělily se od ostatních a zamířily přímo na jeho
tvrz. S hlučným skřehotem provázely svůj let.
(Ostatek příště.)
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Nový prapor.
Obrázekod Aloisa

Dostála.

l) Dobřenicích měli řemeslníci o slavnostních průvodech
j pěkné prapory. Tyto stály v kostele připevněny u stolic
| a nejhodnější členové společenstev je nosili. Poslední
= dobu i ocrostlé dívky prapor si pořídily, který slul
panenským a byl bělavé barvy. Což divu, že i mládež po praporu
toužila! Jak by se pěkně vyjímal v rukou dítek, kráčejících v přední
řadě! Podobný i jinde viděly a teď míti jej chtěly!
„Mohl by se poříditi,“ řekl pan učitel, slyše rozhovory a přání
dítek, „ale musely byste si na něj uschráněti.“
Věděl předem, že se tolik ani za rok neušetří, ale chtěl po
vzbuditi děti k šetrnosti za dobrým účelem.
„Budeme střádati“ řekl Frantík Kubíčkův, jako za celou
dvoutřídní školu.
„Výborně,“ schvaloval pan učitel, „o trhu si kupte hliněné
pokladničky, kam se mohou peníze dávati, ale kterou nutno rozbíti,
když odtud něco vzíti chceme.“
„Já takovou mám,“ řekla jedna ze spořivých žaček.
„Tedy si je opatříte všichni a budete tam ukládati, co dostanete
a co jste dříve obyčejně promlsaly.“
Děti sklopily zrak, bylo tomu tak.
Žáci a žačky neměli žádných pravidelných příjmů, ale přece
se jim časem dostalo daru od přátel, kteří přišli na návštěvu nebo
k nimž oni zaběhli na pouť nebo posvícení; také byli obdarováni,
když rodiče něco prodávali, čemuž také syn, nebo dceruška věnovala
péči na příklad husám, drůbeži, dobytku. A jindy něco káplo těm
malým pro radost a na přilepšenou.
„Anděl Strážný“ 1901/1902.
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Nyní mělo všechno putovati do hliněné pokladničky na školní
prapor.
Rodiče vidouce tu snahu, více než dříve odměňovali děti za
rozličných okolností za mimořádné práce nebo způsobené radosti.
Kubíčkův Frantík ukládal dříve svoje úspory za trám, a od
té doby, kdy mu krejcar spadl do štěrbiny a nedobytným se stal,
vyhlédl si skrýši ve starých hodinách, Teď však měl pokladničku
a každý získaný krejcar pouštěl nemnoho širokým otvorem. K tomu
vždycky svolal všecky domácí děti, oznamuje, nač jsou úspory
a kolik už má krejcarů v „nedobytné“ pokladně.
Jindy si šetřil na nějaký kus šatu, novou knihu, teď bylo
všechno na prapor.
Když u Kubíčků zabíjeli vepře, roznášel výslužky, dostal
odměny od cesty a všechno putovalo do hliněné pokladničky. Před
posvícením nosil přátelům pozvánky v podobě talířů koláčů, také
neodcházel s prázdnou a peníze vpustil úzkým otvorem
Frantík se chtěl vyznamenati, jako už ve škole vynikal svými
vědomostmi. Když nikdo neuměl, nikdo nevěděl, jakou dáti odpověď,
přiblásil se Kubíček. Rozhlédl se po třídě a všechno pověděl rychle
a správně.
A tak šetřil a sháněl, aby měl i pokladničku záhy naplněnou.
Dříve půjčoval doma ze svých úspor a to mnohdy na věčnou
oplátku, nyní však nevydal krejcaru. A vynasnažoval se rozmnožiti
svoje úspory. Sbíral chrousty a odváděl na litry starostovi, chodil
na jahody a nejpěknější prodával, hleděl zpeněžiti nalezené houby
a trhal drobné lupeny květin do lékárny.
Když měl plnou jednu pokladničku, koupil si druhou, ale
nikomu se nezmínil o svých pokladech.
Děti často rozmlouvaly před vyučováním nebo na cestě k do
movu o novém školním praporu. Také se dotazovaly, jak mnoho
kdo ušetřil peněz.
Mlynářův Ferdík se usmíval pohrdavě. Už předem oznamoval,
že dá nejvíce a také prozradil, že nešetří, ale jako dříve utrácí.
„Tedy máš pokladničku prázdnou,“ hádaly děti.
„Až budeme odváděti, peníze, matka mně jich nastrká do
pokladny, že bude plná do vrchu,“ vychloubal se syn bohatých rodičů.
„Ale to nebude žádná zásluha,“ odpovídal Kubíček, slyše
celou rozmluvu.
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„Co na tom!“ usmál se Ferdík. „Já přece ponesu o slavnosti
prapor první.“
Na to nikdo z dětí nepřišel, co si pyšný synek předem za
jišťoval. Ovšem, bude nutno prapor nositi, někdo bude k tomu
vyvolen a tím se mu jistě dostane zvláštního vyznamenání.
A že by to měl býti nenáviděný Ferdík? Vždyť ani na prapor
nesbírá krejcary, ale spoléhá jenom na bohaté rodiče.
Ferdikovi se ve škole nedostávalo žádné přednosti, třeba měl
nejlepší na sobě šat a nosil si nejbělejší buchty.
To nošení praporu nedalo dětem pokoje.
„Maminko, Ferdík ze mlýna se chlubí, že první ponese školní
prapor,“ oznamoval Frantík doma, spolu tázaje se o mínění matčino
v té záležitosti.
„Jaké jsou to starosti, když ještě ani praporu nemáte. Buď
bezpečen, že to pan učitel spravedlivě rozsoudí.
Chalupnice byla přesvědčena, že Ferdík jistě bude k hodnosti
té zvolen jako bohatý, ale nechtěla to synu přímo říci. Času dosti
k takovým věcem.
Posléze nadešel den, kdy měly děti přinésti svoje pokladničky.
Dostavily se se zrakem zářícím a spolu zvědavě čekaly, kdo nejvíce
naspořil. Bylo nutno pokladničky rozraziti a ze střepin vybrati
peníze. Obsah se vysypal, mnoho bylo peněz měděných, tu a tam
i stříbro, nikl tehdy ještě neplatil za bernou minci.
Pan učitel počítal a zapisoval na papíru, co kdo dal. Nechtěl
to rozhlašovati a snad někoho zahanbiti, ale přece bylo třeba sta
noviti horlivost v šetření peněz.
Ferdáček ze mlýna měl opravdu pokladnu napěchovanou, že
div poslední krejcar nevytáhl prstem. Maminka mu ji ráno naplnila
samou mědí. Hrdě ji podal, jsa si vědom své převahy.
Dostavili se chlapci baráčníkovi a položili několik krejcarů
bez pokladny hned na stůl a stydlivě se ohlíželi.
Kdosi prohodil, aby se jim peníze vrátili, že k nim beztoho
těžce přišli.
Pan učitel nepřivolil.

„Kde jste je dostali?“ tázal se dětí.
„My představovali v městě tři krále a dali nám je lidé darem,“
oznamoval chlapec.
„Mají větší cenu, než poklad boháčův,“ řekl učitel a krejcary
zapsal. Chudým chlapcům vynahradí dar brzo na školních potřebách.
18*
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Děti přistupovaly se svými úsporami a hromádka peněz na
stole se množila. Některý myslil, že za to Ize poříditi tři prapory,
ale učitel se jenom usmíval.

Tu se dostavil Kubičkův Frantík. Vyňal první pokladničku,
byla plná. Krejeary v ní ani nechrastěly. Vzbudil podiv, neboť
nenáležel sice k nejchudším, ale také ne k nejbohatším.
Když bylo všechno spočítáno, sáhl do kapsy a vyňal pokladnu
druhou, stejně hliněnou a hodně plnou.
Nastalo všeobecné udivení. Dvě pokladničky neměl nikdo ani
z dětí selských a bohatých.
Však se Frantík také vítězoslavně usmíval.
„Kubíček chce ve všem vyniknouti,“ pochvaloval učitel a ani
se netázal, jak milovaný jeho žák k penězům přišel. Byl přesvědčen,
že byly poctivě nabyty.
Když byla druhá pokladnička rozbita, mezi mědí bylo i stříbro.
Všechno spočítáno a zapsáno. Děti pochváleny a propuštěny. O další
vydání se postarají jiní, aby měla mládež školní prapor.
„Ty jsi se vyznamenal!“ volaly děti za Frantíkem.
„Také byste tolik daly,“ odpovídal tento skromně, „kdyby
vám tak štěstí přálo jako mně.“
„Tys dal více než mlynářův Ferdík, kterému tolik ani maminka

nenastrkala krejcarů.. .“
Ale Kubíček rychle odcházel, nechtěje slyšeti pochvalu a ně
koho zahanbiti.
Děti vykonaly, co mohly, ostatní starost o prapor vzali na
sebe dospělí. Nikdo se nedověděl, co kdo z nich dal a co vykonal,
ale obětavost a šetrnost žáků byla chválena.
Koupeny látky, švadlena prapor zdarma ušila, truhlář dodal
pěknou žerď a pan učitel dojel k malíři, u něhož dal vymalovati
sv. Aloisa, patrona školní mládeže.
Děti se radovaly, až půjdou poprvé pod praporem. Ani se
nemohly dočkati slavnosti Božího Těla, kdy mělo býti všechno
hotovo.

Tu znovu oživla myšlenka, kdo prapor ponese. Ferdík už se vy
chloubal, že má na nové šaty, a ta hodnost že jej nesmí ani minouti.
Před slavností ku konci vyučování zdržel pan učitel ještě na
chvíli děti a pak jim řekl:
„O příštím Boží Těle půjdete pod praporem, na který jste
chvályhodně sbírali a přispívali. Shromážděte se ve škole a pak po
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nesete prapor do kostela k posvěcení, Pod praporem tím budete
nyní choditi, tedy mu nesmíte dělati nečest, ale musíte se tak
chovati, jak toho úcta k vašemu patronu vyžaduje. — Pamatujte
vždycky na to.“
Žáci horlivě naslouchali a přisvědčovali.
„Za prvního praporečníka jsem vyvolil Františka Kubíčka,“
pokračoval učitel. „On se velice o prapor vyznamenal a zasloužil.
Jistě s volbou mou jste spokojeni.“
Dítky projevovaly souhlas slovy i posuňky. Frantíkova tvář
zazářila radostí. I jeho přání bylo splněno.
První ze třídy utíkal mlynářův Ferdík. „A tohle já doma povím
a maminka dokáže, že první ponesu já prapor,“ volal plačky cestou
k domovu.
Děti se mu smály, volajíce za ním.
Mlynářka si skutečně došla do školy pro vysvětlení, chtěla
něco přidati, by se Ferdíkovi pocty dostalo, ale pan učitel ženě
té vyložil, že nezáleželo při volbě na výši daru, ale na mravném
chování i prospěchu v jednotlivých předmětech, pilnosti a jiných
věcech, jež jsou ozdobou hodného žáka.
„I nadále bude volen nejlepší a může se jím státi příště 1 váš
syn, když se polepší a lépe prospívati bude,“ doložil učitel významně,
O slavnosti vyšli žáci ze školy v průvodu. Kubíček nesl prapor,
maje přes rameno bílou šerpu. V kostele byl nový prapor posvěcen
a kněz v delší řeči učinil vzpomínku, že i dítky na prapor dle
možnosti přispívaly.
A žáci i žákyně hrdě se rozhlíželi kolem, když se jim dostalo
veřejné pochvaly přede všemi lidmi.
Kubíček po průvodě připevnil prapor v těch místech, kde
stála školní mládež u mřížky před oltářem.
Žáci se v nošení střídali a se hodně vynasnažovali, by nebyli
opomenuti, což by si za pohanu pokládali. Jednou byl jmenován
1 mlynářův Ferdík. Polepšil se, přičiňoval se, až byl zvolen za
praporečníka. Všichni mu té cti přáli a matka jeho z radosti nad
proměnou synovou darovala na školní prapor pěknou bílou pentli.

U skvěje se na obloze vědeckých výzkumův a na obzoru
| všelidské kultury jako hvězda prvého řádu, jejíž jas
2 ani po smrti nezaniká. — Časopis náš přinesl nedávno
stručnou črtu životopisnou o tomto zasloužilém našem krajanu, jehož
jméno září i široko daleko za hranicemi naší říše.
Po svém návratu z výzkumných cest, jež trvaly celých 7 let
(od r. 1872.—1879.) vystavil v Praze a ve Vídni své bohaté sbírky
a konal po rozličných městech našich vlastí nejvýš poutavé před
nášky o svých cestách. Z výtěžku jich hodlal podniknouti druhou
cestu po jižní Africe. Všude byl vítán jako milý host a obdivovaný
muž vědy.
I naše okresní město Habry hostilo slovutného krajana.
Způsobem velice zábavným a srozumitelným vykládal o svých
výzkumných cestách, dokládaje své poutavé vypravování případnými
nákresy a některými ukázkami. Vás, milí čtenářové, bude asi zajímati
tato příhoda z jeho vlastního zde vypravování.
Když pronikl až do území Mašukulumbů, zažil v zemi těchto
divochů mnoho obtíží a protivenství.

"Jen činnost jeho lékařská zjednávala mu u pohlavárů černého
plemene afrického vděk a uznání, tak že nebyl divochy tak často
napadán a se svým průvodem snad i zabuben. Ale ani tato jeho
lékařská dovednost a zvláštní vlídnost, kterými si uměl i srdce i
uznání surových synů černé Afriky získati, nebyly mu vždy bez
pečnou záštitou.
Jednoho dne odešel ze svého tábora na delší loveckou výpravu.
Mašukulumbové nedbajíce ani přísného zákazu svých náčelníků, pře
padli a vyplenili celý jeho tábor. Při tom se zmocnili zásob koňaku
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a jiných lihovin, které s sebou Holub vozil nejen k účelům vědeckým,
ale také pro osvěžení svého průvodu na cestě bařinatými kraji.
Zpití nezvyklým a omamujícím nápojem, provozovali Mašu
kulumbové rozličné nepřístojnosti a hlouposti — ale div divoucí —
palčivý ten nápoj jim zúamenitě zachutnal! — —
Při každé příležitosti plížili se potom kolem tábora, aby něco
uzmuli. Na jednom přechodu lesem přepadla tlupa Mašukulumbů
průvod Holubův jen za tím účelem, aby se domohli lihovin. Počínali
st velice výhrůžně a jmenovitě nosiče ohrožovali. V největší tísni
chopil se Dr. Holub pušky a vystřelil do vzduchu. Černí lupiči se
zarazili. Překvapil je rachot výstřelu a ještě více záblesk z pušky,
který se v lesní temnotě tak nápadně podobal skutečnému blesku.
Ale jen na chvíli stáli tu zákeřníci v němém úžasu, kterým
na ně působil výstřel pušky. Ta jim byla totiž něčím zcela neznámým
a nepochopitelným. Již v nejbližším okamžení se hnuli znovu za
průvodem, obklíčili zadní vozy, mávali hrozivě kopímia jinou zbraní.
Nastal zmatek: Kočí opouštěli vozy, nosiči odkládali bedny a s pro
nikavým křikem hledali záchrany u svého pána.
Ve chvíli svrchovaného nebezpečí zalícil jeden z průvodčích
Holubových. Lesní temnotou kmitl se rudý zážeh, ozval se nový
rachot, jako hlas burácejícího hněvem hromu, a jeden z divochů
hrozitanské postavy, který se na družinu nejvíce sápal, skácel se
bez hlesnutí k zemi. —
Nerad použil Dr. Holub tohoto posledního prostředku, ale bylo
nezbytí, ač nechtěl-li vydati životy svého průvodu a svůj vlastní
v šanc jisté záhubě.
Účinek tohoto druhého výstřelu byl přímo ohromující. Mašu
kulumbové vidouce druha svého bez hnutí, bez nejmenší známky
života na vlhké lesní půdě ležeti, s nelidským vytím pustili zbraně,
padli na tváře své a spínali prosebně ruce k nebi:
„Živý oheň! — Živý oheň! — Velký duch dal živý oheň
v ruce těchto bílých lidí. Nás hubí a jim neubližuje,“ řvali ustrašeně
a pohlíželi bázlivě k těm z družiny Holubovy, kteří živý oheň, dle jejich
domnění, třímali v ruce. (Byly to ovšem pušky, kulovnice.)
„Ano, živý oheň dal Velký duch v naše ruce, aby nás ochránil
před vámi, vy duše Istivé, zákeřnické !“ zabromoval cestovatel, po
užívaje příhodného okamžiku k záchraně svých lidí. — Této ne
vědomosti divochů užil zkušený cestovatel jako malou a nevinnou
lest — a byl zachráněn.
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Divoši plazili se po kolenou a spínali nyní k němu ruce, nebo
pohledna 6 lidí z jeho průvodu, kteří proti nim podivné trubice
nastavovali a jen na znamení svého vůdce a pána čekali, aby smrto
nosný oheň v řady jejich vysílali, černochy k smrti poděsil.
„Kliďte se ihned rychle odtud! Až se vrátím, vše povím vašemu
králi — ať si vás sám potrestá !“
Na více nevědomý lid nečekal. S novým vytím se vzchopili a
chvatnými skoky tíhli do lesních hustin.
Tolik může nevědomest!
Jako každý přítel přírody, miloval i Dr. Emil Holub velice
zvířata. Na svých cestách po Africe měl s sebou své oblíbené psy
a ochočenou opici. Nedovolil svému průvodu více zvířat stříleti,
nežli kázala nevyhnutelná potřeba životní a účel sbírek. S bolestí
vyprávěl často, jak Mašukulumbové
zabijejí svůj dobytek: vrazí totiž
dobytčeti do boku kopí a nechají je tak dlouho běhat a se trápit,
až zvíře bolestí a ztrátou krve bídně zahyne. Jak ukrutný to způsob
porážení zvířat!
Odpor a hnus proti tomuto surovému trýznění domácích zvířat
stupňoval se při jeho šlechetné povaze a citlivosti duše tím více,
protože zvířata domácí jsou v Africe. nad pomyšlení a nepoměrně
člověku přítulná, jak slavný cestovatel při každé příležitosti doznal.
Proto není divu, že při své činnosti badatelské a lékařské jako
pravý lidumil působil mezi africkými divochy k tomu, aby mravy
a mysl jejich zjemnil a zušlechtil. Z této příčiny musíme tudíž
ctíti v Pánu zesnulého svého krajana a osvíceného vlastence jako
výtečného předbojníka pravé lidské vzdělanosti.
Čest a památka nehynoucí budiž zdatnému Čechu — učenci!
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Josef J. Váňa.
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Veselá společnost.
Ro věřím, veselá drobotino, že vám to jarní slunéčko udělalo.
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Vylákalo avásprincezny
z těsnýchzjizbic
ven, dlouhou,
v nichž jste
jako zakletí
princové
pohádky
nevlídnou
zimu
trávili. Jako jarní slunéčko rozjasnily se vaše tváře, a žár radosti
vyšlehuje z vašich bystrých, ohnivých oček. Štěbetáte s družnou
vlaštovičkou a zpíváte 8 jarním skřivanem. A dobře tak činíte!
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Veselé tváře vám nejlépe sluší; jsoutě zajisté výrazem nevinné duše.
Kdykoliv se po vykonané práci ve svornosti nevinně a v Pánu
bavíte a radujete, raduje se s vámiaváš věrný Strážce a oko každého
přítele mládeže s rozkoší na vás spočívá. Mrzuté, nevlídné, svárlivé
děti nikdo v lásce nemá.
S dřevěné pavlače hledí veselá společnost na dvůr, kde slepička
provádí svá kuřátka, a housátka kolem „plotu ukusávají mladé ko
přivky. Všichni se z toho radují, i malounká Anička, které sotva
zvědavá očka nad zábradlím vykukují. Nejveselejší je Frantík
s pyšným pérem na klobouku, a Tonička na zábradlí sedící; však
dlouho na pavlači nevydrží; zahrádka za dvorcem vítá je k vese
lému reji, a tu nesnadno bude odolati. Zajisté i Růženka se svou
panenkou se v reji zatočí, vždyť jen na to čeká, až Frantík dá
povel patřičný: „Vzhůru do zahrádky!“
Aby všem účastníkům „veselé společnosti“ po zábavě výborně
chutnala vydatná svačina, toho si přeje s veselými se radující
strýček Ambrož.

O letnicích.
Sad se oděl ve vši slávu,
šípek zaplál růžemi,
ve královském zlatohávu

Rozsypává hrstí plnou
dary nebes po poli,
až se zlatou klasů vlnou

léto kráčí po zemi.

čeří všechno okolí.

Duše má, což pustou bude
sama jen tvá štěpnice? —
Aj, Duch Páně vane všude,
vstaň, a též slav letnice.
Vlad. Sťastný.
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Děti a včelka.
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Bzuč, včelinko, bzuč,
lenivého muč!

Bzuč, včelinko, bzuč,
dětem k srdci zvuč!

Člověk líný život maří,
pilnému se všecko daří.
Bzuč, včelinko, bzuč!
pilnosti nás uč!

Aby pilně pracovaly,
lenosti se vystříhaly
Bzuč, včelinko, bzuč!
pilnosti nás uč!

Píseň hornického sirotka.
[Ndybych já byl velký havíř,
boky bych si páskem sjpal,
za pásek bych plechověnku
a kahánec sobě vzal.

Nevíte to, vy havíři,
nevědí to páni z měst,
ví však matička a bratří,
kde ten velký poklad jest.

Šel bych kopat v zemi šachtu,
já vím, kde bych zarážel,
zlato, stříbro, diamanty,
všecko bych tam najít chtěl.

Pod javory, pod jasany
vím já jedno místečko,
víte, tam, co každodenně
plakáváte, matičko.
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Tam pod zemí nehluboko
pokladů je vzácný sklad,

Vy znáte ty diamanty,
očí dobrých spí tam jas,

a svým bratřím vykopat.

tatínkův to bílý vlas.

tybych
rád
chtěl,
matičko,
vám
stříbro
jest
tam
jasnoLílé,
Tam jest srdce nejčistější,
dražší než ten zlata kov
Ó ty srdce, vy poklady,
proč vás kryje chladný rov!

Ant. Kříž,

Milé dítky!
Slení pochyby! Toužebně očekávaný máj již k nám zavítal
| se svou modrou oblohou, se svým zahřívajícím sluncem,
4 s květnatými loukami a háji a jásavými zpěvy veselého
zm== ptactva. Již i bezový keř honosí se svými hroznovými
květy: bílými, modravými, červenavými a rozšiřuje líbeznou vůni
po dalekém okolí. Aj, děvčátka již se vypravila, aby natrhala vonných
květů bezových! Vždyťpřišel máj, a tu slušno uvitati též královnu

máje — rodičku Boží, blahoslavenou Pannu

Marii. Což to bude

věnců a kytic, jimiž ozdobí se oltáře jejímu uctění zasvěcené, a
v každé jizbě ověnčí se obraz neposkvrněné Panny vonnými věnci,
jež uvila láska dětinná k matičce nebeské. Učiníte tak zajisté 1 vy,
milé dítky, a vroucným „Zdrávas Maria“ aneb sv. růžencem po
zdravíte a uctíte denně milou a mocnou nebes královnu.

Chcete zajisté všechny jednou přijíti do krásného nebe. A
k tomu vám musí dopomoci milá Matka Boží. Tak tomu chce Otec
nebeský. Proto hledte, abyste Matce Boží mnoho radostí způsobily.
Zajisté toho zasluhuje. Jak mnoho lidí na světě myslí pouze na sebe,
jak by nastřádali hojně peněz, rozkoší užívali a hodnosti dosáhli.
O své bližní však se nestarají. Zcela jinak jednala Bohorodička,
dokud žila na zemi. Její snahou bylo, aby sé Pánu Bohu zalíbila
a lidem prospěšnou byla. A nyní na nebesích rovněž se stará o nás
ubohé hříšníky, orodujíc ustavičně za nás u Boha.
A proto milujte a uctívejte Pannu Marii láskou nejněžnější
zvláště v krásném máji; vijte věnce z kvítí, avšak nezapomeňte
také těch ctností, které kvítka značí. Přinášejte též darem svou
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zbožnost, pokoru, poslušnost a zvláště svatou čistou a nevinnost,
a tím se stanete hodnými lásky své dobré, nebeské matičky. —
A teď ještě slovíčko oněm šťastným dítkám, které poprvé přijaly
Pána Ježíše v nejsvětější svátosti oltářní. Zajisté jste se všechny v onen

Pánu Ježíši veliký den zaslíbily. Vyplnily jste dobrá předsevzetí
v nejblaženější chvíli učiněná? Či jste je snad již zapomněly? Ó,
jak byste to byly nevděčnými k Božskému Spasiteli svému, který
vám tak nevýslovných milostí propůjčil. Snad jste mu slíbily, že
nebudete více lháti, že budete poslušnými, zbožnými a zvláště čistot
nými. Ó pamatujte, milé dítky, denně na dané své sliby, a přičiňte
se opravdově, abyste je splnily. Učiňte tak z lásky k Pánu Ježíši,
zasloužil si toho zajisté od vás. Učiňte tak z lásky ku své vlastní
duši! Buďte vděčny a v slibech věrně stůjte!
Vykonáte-li všechno, k čemu jsem vás nyní napomínal, tím
větší láskou zůstane vám nakloněn a popřeje všem všech jarních
radovánek váš upřímný
strýček Ambrož.

Strýčkovy ořechy.
1. Koníček. (Fr. K)
my

|

a

|

še

ze

vší
|

sli

nabu

va
|

du

vší

své |

Bo

své.

své

ze

lé

ce

deš
Mi

ha

“

ho

ho
ho

|

lo

Pá

ti

srd

z ce

své

2. Hádanka číselná
123 radovánky značím,
163 v klubíčko se stáčím,
163890 hasiči mívají,
567890 na mne sedají,
527 zábavu skýtám,
4276jen v noci lítám,
15676 částí těla jsem,
5676 ničím mnohou zem,
57890 jsem zvíře dravé,
507890 opak ruky pravé,

564890 plémě myší kazím
465890 do Innu si cestu razím,
125890 jsem já české město,
76927 také v Čechách jest ťo,
40352 jezdec míti musí,
463514 výtečné jest husí,
245676 slavným mnžům sluší,
2405 mívá dlouhé uši,
1234567890 rodiště mnže slavného, rci,
čtenáři milý, kterého?
(L. Vicherek.)

288

||

o
+
a
—
část
jeviště,
st+a==
zvuky
vydává,

3. Hádanka doplňovací.
J
+
b +.
poo—+

© == Jméno mužské,
k — úkaz přírodní,
1 = hnojivo,

Š

n == mužské jméno,

+

k +.
8 == strom jižní.
« Doplňte tečky a křížky písmeny, tak aby slova povstalá měla připojený
význam. Prostřední řada shora dolů dá místo poutníkům všem dobře známé.
(L. Vicherek)

4. Šaráda.

Dvě první

přirozený lem,

Celek nám muže jmenuje,

jenž kolkol vroubí českou zem;
třetí kde se uhostuje,
štěstí, blaho rozšiřuje.

jenž v paměti horníkův je,
skok smělý nám jej proslavil,
ač tomu dávno, co byl žil.
(Zasílá L. T. O. V.)

5. Hádanka.
S
s
S
s

»ch« křesťané v něm Boha prosí,
»k« ku prodeji místo sluje,
»p« přes vodu nás přepravuje,
»t« silné dřevo, tíži nosí.

(L. T. 0. V.)

6. Hádanka.
Čtvero písmen v sobě držím,
Poznati mne bude snadno,
první s čtvrtou stejně zní;
neb kam člověk cestuje,
jestli první se mne svlečeš,
ať to v poli nebo v domě,
čas jsem, víc než tři sta dní.
vše mou měrou změřuje.
Před tisícem let co soudci
kořil se mi každý Čech,
učený kdys Čechoslovan,
měl mne za vzor ve spisech.
(L T. 0. V.)

Rozluštění ořechů z čísla 9.
J. Korsika, sýkorka
2. Anděl strážný.
3. Buk, Inn, kov, víno, Vok, vina, Bukovina.
4. Kdo byl pilen za mladosti,
blažen bude ve starosti,
na trní si stele místo kvítí,
kdo se v mládí práce štítí,
5. Mor, Anna, Morana.

— 0M
—

6. Obora, basa, osek, rak, a.

7. Mez, bez, rez, jez.

Rebusy

1. Národní divadlo v Praze.
2 Podmokly.
3. Přednosta.

Obsah.

V máji! (báseň), str. 257. — Skalní duch, str. 258. — Něco „o potápěčích
(s obr ), str. 264. — Píseň k sv. Janu Nepomuckému(báseň s obr.),.str. 297. —
Poslední Slavnikovec, str. 268. — Nový prapor, str. 273. — Z vypravování
+ Dra Emila Holuba, str. 278. — Veselá společnost (s obr.), str. 280. —
O letnicích (báseň), str. 282. — Děti a včelka (báseň s notami), str. 283.
— Píseň havířského sirotka (báseň), str. 283, — Milé dítky (s 2 obrazy),
str. 284. — Strýčkovy ořechy, str. 287.
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PYCHA.
Střez se synu, střez se pýchy,
hořké její ovoce,
zavede tě ve zlé hříchy,
padneš, padneš hluboce.

Pýcha stáhla duchy s nebe,
duchy nejvýš slavené,
Ó střez, synu milý, sebe,

ať tě v peklo nevžene.

Zamiluj s tou, synu, duší
nebes krásku, pokoru,
nezhlídná moc její kruší
všechnu blaha závoru.

S nebe sstoupil nám Syn Boží,
by jí učil člověky,
ona pledí rajské zboží,
které trvá na věky.

Planá bouří nepohoda
na hor čelu vysokém,
dolinám jen plodná voda
vylévá se potokem.
Fr. Sušil.
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Špatná kniha, špatná rada.
L

=

ij|mnohých nesnázíchdobřenám poradí kniha. Jako fialka

7 63

v houští se skrývá, tak často dobrá kniha v koutě leží.
4 Blatouch jedovatý v bahnivém močále si libuje. Lesklou
=
8 žlutí mnohého k sobě vábí. Však do bahna padá, kdo
po něm sahá. Špatná kniha také tak. Šalebnou její zradou mnozí
v bahno hříchu upadají.
*

*

*

U Zdařilů mají nový kalendář. Koupili ho v městě. Je prý
v něm hojně obrázků a plno pěkného čtení. Každý přál si ho pře
čísti. Půjčoval se od domu k domu, i děti v něm četli.
Do jara každý znal jeho obsah. Nejpěknější prý byly tyto
povídky: „Loupežníci z tajemné hrobky“, „Strašidlo v pustém zámku“,
„Vzhůru do země blaha — do Ameriky!“, „Podejte štěstí ruku“,
„Kdo sází, vyhrává“, „V zemi zlata a dobrodružství“, „Víra — chytrý
vynález.“ A podobných článků bylo více.
V povídkách těch byly zlé rady. Ty byly příčinou, že mnozí
čtenáři považovali zloděje, lupiče a vrahy ne za vyvrhele a škůdce
lidské společnosti, ale za hrdiny vší úcty hodné. Někteří tak obdivo
vali loupežnické činy, že sami rádi by se stali loupežníky. V hustém
lese chtěli se svou bandou žíti. Budou číhati u silnic na boháče.
Všechny protivníky své zabijí. Ukradnou rodičům peníze a nakoupí
za ně pušek, revolverů, pistolí, dýk, dlouhých nožů.
Štěstí pro ně, že takové pokusy hned v zárodcích byly po
tlačeny. Častýmicitelnými tresty podařilo se, že opět ctili cizí majetek,
vážili si práva a spravedlnosti.
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U jiných četba způsobila, že se báli každého šustnutí více
než zajíci. Všude viděli zjevy nadpřirozené. V noci tak se báli,
že ani přede dvéře sami nevyšli. Lesem jíti bylo jim strašnou
úzkostí. U hřbitova utíkali před' umrlci. Báli se strašidel a věřili
v čáry a kouzla. Rozumní lidé se jim vysmívali a povrhovali jimi.
Někteří opět, omámeni četbou, zanevřeli na své rodiště. Toužili
jen po dalné cizině. Tam, domnívali se, čeká na ně štěstí. Bez
práce budou všeho mítí. Pečení holubi jim tam budou lítati přímo
do úst. Co chvíli najdou hroudu zlata, nebo ohromný poklad. A jak
slavně budou tam loviti. Po každé jejich ráně padne slon, buvol,
lev. Jiní snili o tom, že se stanou u divokých národů mocnými
náčelníky, slavnými králi. Nevěřili, že nikde bez práce nejsou koláče.
Teprve trpká zkušenost je poučila, že jen doma nejlépe, neb chladná
cizina zlá bývá macecha. — Pozdě uznali, že nesluší se dávati
přednost cizině před vlastí.
Podobně jednali ti, kdo dle špatné rady kalendáře chtěli náhle
zbohatnouti bez vlastního přičinění. Ti bláhovci sázeli do loterie,
hráli o peníze, sázeli se. A výsledek? Toužíce po nejistém, přišli o
své jisté. Do smrti trpěli nouzí.
Nejhůře působila špatná četba u těch, které svedla nevážiti si
učitelů a kněží, neříditi se Božími přikázaními, opovrhovati modlitbou,
pochybovati o věčných pravdách křesťanské víry — — ba nevěřiti
ani v Boha. Ptáte se, jak se těm vedlo?
Opustili Boha a Bůh opustil jich. Mohlo se takovým lidem
vésti dobře?
Špatná kniha, milé dítě,
ku zlému jen přivodí tě!
Varuj se jí jako hada!
Od zlého jen zlá je rada.

Em. Rezáč.

19*

Dva spolustolovníci.
Napsal Em. Řezáč.

A
zámožnému hospodáři přišel Dloužek a prosil, aby ho přijal
E61 A popřál mu místa u svého stolu. Stalo se. Dloužek z počátku
7 nikde nevadil. U stolu, kde s hospodářem z jedné mísy
jídal, částka, kterou zpotřeboval, byla nepatrná.
Léta přešla. —
Dloužek sesilil a vyrostl. Stal se z něj velikán, že i jméno
mu musili zveličiti a říkali mu Dluh. V hospodářství všude pře
kážel. K práci sice pobádal, ale sám ani prstu nepřiložil. K hospo
dáři se choval drzeji, hruběji, čím více stárl. Ano i vyhrožovati
mu si dovolil. U stolu zasedal na prvním místě. Všecko snědl a
jen drobty, jako z milosti, hospodáři ponechával. Všecko úsilí hospo
dářovo nemilého spolustolovníka se zbýti bylo marným. Dluh byl
veliký, silný a nedal se přemoci. Stálým namáháním a těžkou prací,
jejíž všecky výsledky a plody sejídal Dluh, hospodář velmi seslábi.
Konečně ani na odpor Dluhbu se neodvážil. Málomoci té Dluh po
užil. Jednoho dne zasedl sám k naplněné míse a všecka jídla do
posledního drobku snědl. Když hladový hospodář mu toho vytýkal,
rozzlobil se Dluh tak, že všecko, co hospodářovi ještě zbývalo, pobral,
a polonahého jej z vlastního stavení navždy vyhnal.
Tu chodíval hospodář žebrotou od domu k domu a vzdychával:
„Kéž jsem nepřijal Dloužku, nebyl by mne na mizinu přivedl

Dluh“ —

Poslední Slavnikovec.
Historická povídka. — Napsal Karel Zákoucký.
(Ostatek.)

ejkovec, nejstarší čeledín, včas je zpozoroval. Vida, že se
chtějí usaditi na střeše mechovými kalenci obrostlé, vy
skočil a medvědicí, již právě proklepával, s křikem do výše
vyhodil, aby protivné ptáky zaplašil. A byl rád, že se mu to
podařilo.
„Pane vladyko, nedobré to znamení!“ prohodil.
„Proč ?“
„Což jsi je neviděl, ty zlopověstné ptáky, kteří se chtěli na
naší tvrzi usaditi?“

„Co na tom?“ přetvařoval se pan vladyka, jen aby něco
uslyšel, co by ho uklidnilo, neboť vpravdě se těmi ptáky nějak
z míry přivedl. „Neseděli-li již na naší střeše několikráte ?“
„Seděli, seděli, ale kdykoliv seděli, vždycky se něco přihodilo !“
„No, dnes neusedli!“
„Přece,“ jaksi nedůvěřivě odporoval Hejkovec.
Než pan vladyka brzy na tuto přihodu pozapomněl. Nedočkav
se dopoledne žádného poselstva, rozhodl se zajíti si na Štřežiny.
Chtěl pěšky. Chtěl koně šetřiti, jednak aby si odpočali na cestu
dalekou, jednak do Střežin nebylo daleko. Jen přes les. V necelé
hodince tam bude.
„Kam chceš?“ prohodila k vladykovi jeho paní, vidouc, že
pan vladyka meč si připjal a na blavu posadil vydrovici volavčím
pérem zdobenou. „Dnes mohl bys zůstati doma,“ připojila hned
domluvu, když jí pan Božek neodpovídal. „Tak dlouho budeš od
nás vzdálen, a již nás dojímají jen ty přípravy. Nevím, nevím, jak
to bude, až odjedeš! Stesky jen a rušivé touhy prožijeme!“
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Pani vladycé zaleskly se v očích slzy.
„Tím milejší vám budu, ažse vrátím!“ odpověděl pan vladyka
a nutil se do úsměvu.

„Což tě nemáme, tatíčku, dosti rádi?“ připojila Libuše, dívka
as desítiletá.
„Máte, máte, milé děti, ale jste dosud mladí, nechápete, že
rodná země také má práva na kousek našeho srdce, že jsme ji
také něčím povinni. Nesmím zůstati za jinými. Však nadejde chvíle,
kdy i ty, milý Přehku, také se budeš snažiti, abys rodnou zemi
povznesl, dobrou pověst národa utvrdil a rozšířil, a budeš-li tak
vždy činiti, šťastným a hrdým budu, že jsem si zdárného syna
odchoval!“

Tučanský vladyka nedal se zdržeti. Vyšel.
Nedočkavost a netrpělivost zrychlovaly jeho krok každé chvíle.
V brzku byl v lese, za nímž stála tvrz střežinského vladyky, dobrého
jeho souseda. S tím chtěl dnes promluviti, na příčiny dosavadního
otálení s poselstvem do Polska se pozeptati. Celou cestu opět a opět
uvažoval o tom, a byl by přemýšlel dále, kdyby nebyl ze svých
myšlenek vyrušen.
Náhle, když cesta slabě jen vyšlapaná, mladou travou hojně
porostlá, zatáčela se kol skalin v hloubí lesa ztajených a křovinami
a mladými břízkami, smrčky, a borovičkami porostlých, objevil se
náhle před tučanským vladykou jezdec, starší již muž.
Pan Božek náhlým tím zjevením starce se zalekl. Popatřil na
něho a hrůzou se zachvěl. Poznal, že jezdec není nikdo jiný, než
král, o němž se před týdnem radili.
Vzpamatovav se, chtěl ustoupiti, do křovin, do lesa uskočiti.

„Aj, totě neočekávané setkáníl“ zvolal jezdec
jizlivě. „Jedu se na věrného vladyku podívati a on,
jakoby moji návštěvu tušil, vstříc mi přichází. Snad
se obává, bych tu v tom lese nezbloudil!“ řekl jezdec
a posupně se zasmál.
„Neobávám sel“ vzpamatoval se tučanský vladyka a přiznal se.
„Vím, nebo kdo sám bloudí, nemá času starati se, jsem-li na
cestě dobré!“ ušklíbl se Boleslav III., Ryšavý.
„Ty, kníže, víš!“ zalekl se poněkud Božek.
„Vím!“
„A myslíš, že mne přemluvíš ?“
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„Ani mne nenapadá tebe přemlouvati! Potrestám tě, jak zrádce
zaslouží. Všecky vás potrestám !“ rozkřikl se poněkud prudčeji.
„Ještě ne!“ rozkřikl se náhle tučanský a pravice jeho sáhla
po meči.
„Zvolna, pane vladyko, zvolna! Nejsem tu sám,“ řekl kníže
a hvízdl.
Na to znamení objevilo se několik jezdců.
„Nyní jsi, vladyko, mým zajatcem a než se ti odměním za
věrné služby tvé, do té doby budeš moci přemýšleti, co si asi za
trest tobě vymyslím!“ řekl a posupně se zasmál.
Té chvíle nebylo v tučanském vladykovi ani jiskry zmužilosti.
Vzpomněl si na domov, na děti, na cestu do Polska a všecek zmalo
myslněl. Lítost pocítil, že měl poslechnouti manželky své a zůstati
u svých milých.
Čeleď Boleslavova spoutala pana Božka a celý průvod hnul

se z lesa.
IV.
Na tučanské tvrzi nemohli se otce dočkati. Den schyloval se
již ku konci, slunko chytalo se již lesů a z lesů šero vystupovalo,
ale o vladykovi dosud ani potuchy.

Paní vladyka všecka úzkostmi trnula, kdeže asi manžel její,
a děti nemohouce se otce dočkati, bály se, aby se milovanému ta
tičkovi něco nestalo. Čekaly na něho, aby jim zase nějakou pohádku
vyprávěl, jak někdy dělával, ale marně, marně... Čo chvíli dota
zovaly se matičky, brzy-li se již tatíček vrátí, ale ubohá matka
plna jsoue starostí o milovaného vladyku ani slovem nemohla jich
potěšiti.
„Víš co?“ zahovořila Libuše k bratrovi. „Pojďme tatíčkovi

naproti!“
Vybídnutí toto mohla si dovoliti. Byly té chvíle v jizbě samy.
Matka vyšla, aby se ještě před večerem po čeledi poohlédla.
„Chceš-li, pojďme, neodpíral Přehek. „Nebudeš se však báti?“
„Já? Vždyť ty budeš se mnou, jen ty nebudeš-li se báti!“
„Já se nebojím“ promluvil chlapec sebevědomě a hrdě prsa
při tom vypnul. „Nesmím se báti! Byl bych jednou špatný hrdina !“
„Tak tedy pojďmel“
Děti vytrativše se ze tvrze přímo k lesu běžely. Myslily,
že tím spíše tatíčka přivedou. Bázně skutečně nepocitovaly. Šly
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jako dva mladí hrdinové i když do lesa vstoupily. O nic tu kroku
svého nezvolnily.
Než náhle přece se zalekly a stanuly. Hned vedle nich křoví
zaharašilo, jakoby se tam cos pohnulo.
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Hrůza je obešla a plny bázně se k sobě přitulily a na pode
zřelé křoví se zadívaly, jakoby očekávaly, že z křoví vystoupí
člověk-nepoctivec nebo zvíře nějaké dravé.
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A zalekly se tím více, když z křoví vystoupil
bělovlasý

kmet.

Vzpomněly si na lesní muže, na čaroděje, o

jakých slýchaly od otce. Krve by se z nich nedořezal, slova nemohly
promluviti.
„Nebojte se, děti!“ promluvil stařec vlídným hlasem, vida
je všecky rozechvělé. „Jsem dobrý váš přítel a vím, proč sem
přicházíte 1“

PE
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x

„Hledáme tatíčka !“ osmělil se Přehek.
„Vím, ale toho nenaleznete !“
„Proč?“ otázala se Libuše,
„Toho kníže zajal a má ve své moci. Ale nebojte se o něho.
V nedlouhé době bude opět u vás, ale pak již tu v Čechách bude
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kníže jiný!“ poslední slova pronesl stařec více pro sebe. „Teď jděte
a potěšte matičku!“
„A kdo jsi ty?“ osmělil si Přehek.
„Dobrý přítel váš i vašeho tatíčka. Nedám mu zahynouti!“
slíbil a zmizel.

Děti chvíli ještě postály, dívajíce se v tu stranu, v níž neznámý
jim kmet zmizel a nespatřivše po něm již ani stopy, myslily, že to
duch a v tom domnění se vracely na tvrz.
V.

Porej dostál slovu.
Opustiv tehdy Vyšebrad, kde se zdržoval, tušil, že Boleslav
něco zlého podnikne proti tučanskému vladykovi, že na jeho tvrzi
byla schůzka, i zdržoval se poblíž a bedlivě pozoroval, kdo do hradu
vchází i vychází.
A když jednoho dne viděl, že Boleslav s čeledí vyjíždí, sle
doval ho a očitým byl svědkem, když tučanského vladyku zajali.
To pobídlo ho, aby pány pobídl jednati.
Ti bojíce se, že i je mohl by kníže podobně přepadnouti, se
brali se a co nejrychleji vypravili se do Polska.
To uslyšev Boleslav, prchl.
Poselstvo nejelo nadarmo. Vladivoj vydal se s nimi do Cech,
„aby dosedl na stolec knížecí, na nějž ho povolali a první co učinil,
bylo, že z vězení propustil tučanského vladyku.
Prosil za něho stařec jakýs, jenž s poselstvem českým do
Polska přišel, ale do Čech se již nevrátil.
Zůstal v Polsku při dvoře královském.

55066
Les bídy.
"Národní pověst. Dle srbského podává Štěpán

Břečka.

e tmavá noc. Na kraji lesa stojí mladík, mohutné
M| stromy a husté křoviny obkličují ho, a kamenité
/A| cesty na všecky strany se křižují. Mladík se dal
tímto tmavým lesem. Zprvu kráčel spěšně, se
zavřenýma očima a jsa úplně zabrán ve svých
-|

8

| myšlenkách.
ani, ože Kořen
stromya víc
více sobě se Nezpozoroval
blíží,' až zavadil
svalila

se. Tu teprve spatřil, že zabloudil a že se octl
v hrozné pustině. Vstal a běžel ku předu brzy
tou, brzy onou cestou. Ale vše marno, bloudil a
vždy se vrátil na to místo, kde prve byl. Vrh!
se na zemi, síly ho opustily a hlad začal ho mo
řiti. Zakryl si tvář rukama a plakal hlasitě, hořce
plakal. Za chvíli zdvihl hlavu a tu stáli před ním tři muži, kterých
před tím neviděl. Zachvěl se. První muž měl šaty vyšívané zlatem
a kolem boku stkvoucí pás s drahokamy. Druhý měl černé šaty a
červený pás; třetí modrou košili, kolem těla kožený pás a v silné
ruce velikou sekeru.
„Oo tu děláš?“ tázali se ho najednou všichni tři.
„Umírám“, odpověděl mladík, „Slitujte se nade mnoul“
„Co chceš?“
„Abych co nejspíše dostal se z tohoto lesa.“

„Vyber si z nás jednoho, ten tě vyvele!“
Mladíku nejlépe se líbil onen se zlatými šaty a drahokamy.
A pravil hned:
„Tebe si vezmu.“
Muž se zlatým oděvem usmívaje se. podal mu ruku.
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Ti dva jiní muži zmizeli. Mlčky kráčel mladík za svým vůdcem.
Pospíchali. Již několik hodin šli, ale vůkol jen les a les.
„Jsem unaven,“ pravil mladík a zastavil se. „Nemohu dále.“
„Cesta je daleká ještě a nohy tvé jsou slabé; nemohu tě vy
vésti odtud, ale to ti poradím: Za několik minut půjde kolem cestující.
Tu máš meč a přivlastní si jím jeho koně, a ten tě dále ponese.“
„Achb, Bože, Bože můj!“ zalkal mladík a zalomil rukama.
„Kdo jsi ty, že mi to radíš?“
„Já jsem zločin.“
„Vari ode mnel“ Zvolal mladík a vrhl se na zemi.
Slyšel jen ďábelský chechtot a byl opět sám samotinký. Když
opět otevřel oči, stáli před ním dva mužové.
„Co tu děláš?“ tázali se ho.
„Umírám, smilujte se nade mnou !l“ odpověděl.
„Co chceš?“
„Abych se co nejspíše dostal z tohoto lesa.“
„Vyber si z nás dvou jednoho, ten tě povede!“
Mladík pohlédl na něa pravil onomu, jenž měl černé šaty
a červený pás:
„Tebe si vezmu.“
„Ani slova nepromluviv, podal mu neznámý muž ruku a vedl
ho. Po dlouhé a dlouhé cestě přišli na pokraj propasti, odkud bylo
slyšeti pláč a nářek.
„Nemohu dále,“ bědoval mladík.
„Proto jsem tě vedl sem,“ pravil onen černý muž, „jen touto
cestou můžeš se dostati z lesa. V této propasti je smrt a ta tě vy
svobodí z trampot.“

„Běda mil“ zalkal mladík. „Kdo jsi, že mi to radíš?“
„Já jsem zoufalství.“
í
„Vari ode mne,“ zvolal mladík a vrhl se na zemi.
Když opět otevřel oči, stál před ním onen muž v modré košili
se sekerou v ruce a pravil k mladíkovi:
„Pojď se mnou, mládenče! Je pravda, tvá cesta je daleká a
strastiplná, ale kdo trpí, tomu Pán Bůh pomáhá.“
Mladík podal mu ruku a neznámý muž šel před ním. Sekerou
kácel stromy a klestil cestu hustým křovím.
„Vezmi na záda jeden z těchto klátů!“ rozkázal neznámý muž.
jadík poslechl, ačkoliv byl unaven a hlad mořil ho.
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Mezi tím čím dále šli, tím světlejší byl les a on také byl
veselší a veselší a břemeno lehčí a lehčí, poněvadž nesla je naděje
na svých křídlech. Konečně došli na konec lesa. Před nimi roz
kládala se v záři ranního slunce rozsáhlá zelená rovina.

„Tak již jsme venku,“ pravil onen neznámý muž. „Les, kterým
jsi šel, je les bídy. Nikdy na to nezapomeň! A teď shoď se sebe
břemeno !“

Mladík shodil se sebe klát a tázal se:
„Kdo jsi, že jsi mě tak krásně vedl?“
„Já jsem práce,“ odpověděl neznámý muž a zmizel.

Píseň k sv. Aloisiu.
Napsal Jarolím St. Pavlík.

(K obr. na str. 302.)

ako démant čistý, jasný,
září mládeneček krásný
v ráji Božím, kolem hlavy,
zdoben diademem slávy.

Za Beránkem chodí všude,
zcela novou píseň hude,
jakou jenom panny pějí,
když se v nevinnosti stkvějí.

Korunu a všechny statky
dal on rodině své zpátky,
aby Bohu mohl sloužit,
po nebeských věcech toužit.

Aloisie, perlo nebe,
nech nás následovat tebe,
buďto v svaté nevinnosti,
nebo aspoň v kajicnosti.

Andělem jsa na té zemi,
stlal si lože liliemi,
a teď na nebeském luhu
prochází se v panen kruhu

Do časů buď bezeměrných
sláva Kristu, panen věrných
ženichu, též Otci věků,
buď i Duchu píseň vděků
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„DON RUKU
Ad zal!

Pětadvacetileté jubileum.
Dle L. Pýnžera podáváFrantiška

Berkova.

; | nejupřímnějším. Byl zde již skoro dvacet let; býval
'
zm, jeho žáci již dospěli a samostatně si chleba dobývají
pracíí svých rukou, nynější žáky všecky sám křtil a od malička
s rodiči jejich a učiteli je vychovává na řádné a hodné občany.
Měli ho rádi staří i mladí, malí i velcí, neboť všem vším býti hleděl.
Pracoval do únavy nejen ve škole, na kazatelně a ve zpovědnici,
ale i mimo duchovní zprávu dovedl býti prospěšně činný a užitečný.
Rozuměl hospodářství a ovocnictví, zabýval se včelařením a v každém
z těchto odborů uměl dobře poraditi méně zkušeným a nevědomým.
Byl-li kdo zarmoucen, v úzkosti a soužení postaven a potřeboval
útěchy nebo dobré rady, nikdo by jí tak nedovedl poskytnouti a
rozbouřenou duši upokojiti, jako pan farář, který ani hmotnou po
mocí neskrblil a dle možnosti a potřeby ji uděloval štědrou rukou.
Ve škole nejhodnější žáky odměňoval za pilnost a mravné
chování tím, že v určitých dnech, když bylo po vyučování, směli
k němu docházeti, aby se učili včelaření. Pan farář seznamuje hochy
se zařízením včelínu, jakož i s tím, jak nutno a potřeba s včelami
zacházeti, neopomenul ovšem připojiti i dobré naučení, aby sil vzali
příklad z pilnosti, pracovitosti, pořádku a čistoty milovnosti a posluš
nosti i šetrnosti užitečných a lidem tolik prospěšných včeliček.
To bylo pro hochy největší vyznamenání a odměna a spolu
nejmocnější pohbnutka k pilnosti a mravnosti, a byl by to velký
trest pro toho, kdo by byl býval vyloučen z těchto docházek.
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Ani na hodné žákyně nezapomněl: které si toho zasloužily,
směly docházet do fary, kdež hospodyně, páně farářova mladší sestra,
v prázdných chvílích je učila dělat umělé květiny a různé ruční
práce výhradně pro ozdobu chrámovou, což bylo místo odpočinku
a zotavení její nejmilejší zábavou ; v kostele společně smetaly prach
a proto kostelíček B..ský, ač malý, chudičký a prostý, stkvěl se
vždy vzornou čistotou a vkusnou úpravou oku mile lahodil.
Že i dívkám byly práce tyto nejpříjemnějším zaměstnáním a utě
šenou, nevinnou zábavou, na niž nejvíce se těšily, netřeba připomínati.
Vedle toho měl pan farář ještě jednu zálibu — bádání a zkou
mání vrstvy půdy zemské. Sbírka jeho obsahovala tisíce exemplářů
kamení a různých nerostů, jež za dlouhá léta ze svých výzkumných
procházek v kapsách si nanosil.
Byl krásný letní den. Panu faráři nepřišel dnes do včelína
nikdo, protože hoši byli zaměstnáni v polích, i vydal se na novou
honbu po svých zamilovaných kamenech. Tu a tam se shýbl, zvedl
kámen, někdy ho odhodil, jindy po bedlivém prohlédnutí vzácný
nález vstrčil do kapsy a tak se zabral do svého zkoumání, že ani
nepozoroval, jak čas ubíhá, a slunce k západu se chýlí.
Tak milo, tak volno jest v té Boží přírodě. Zlatá, stkvěle zá
řící koule sluneční sklání se nizounko k obzoru, jakoby v lásce
sesterské něžně líbala zeleným letním hávem přioděnou družku svou,
zemi, jež stkvoucí sestru bere ve svou náruč, aby pevně ji k sobě
přitulila ; pestrá kvítka, dítky líbezného jara, vesele vzhlíží na čilý
život kolem sebe, vztyčujíce něžné hlavinky, jež až dosud pod úpalem
slunečním umdleně k zemi skláněla a osvěžena třpytnými krůpějemi
jako děémanty lesknoucí se rosy, vydychují libou vůni jako večerní
modlitbu Tvůrci všehomíra, a opeření pěvci plnými hrdélky roze
pěli se v nadšených, jásavých hymnech.
|
Za takového podvečera člověk necítí únavu a ani se mu nechce
pod střechu do dusného příbytku.
Slunce zašlo, soumrak snášel se na krajinu a pan farář byl
značně vzdálen od svojí fary.
Kvapně chvátal k domovu a utrmácen dorazil domů již za
plné tmy. Pojedl a pomodliv se svůj brevíř (kněžské hodinky, se
stávající z žalmů a jiných částí písma svatého, ze sv. Otců a různých
církevních modliteb, jež denně asi půldruhé hodiny času zaberou),
ulehl a zemdlen za malou chvíli usnul.
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Ale nedlouho se těšil blaživému, klidnému spánku. Bylť záhy
probuzen neobyčejným hlomozem a hlukem na farním dvoře. Vzpa
matovav se, vstal a přistoupil k oknu. Pozoroval několik osob hlasitě
a živě spolu hovořících a při svitu hvězd rozeznal jakéhosi vojáka
na koni.
„Co vám to napadá? Zde zůstat nemůžete. Tady je fara —
jděte si do hostince,“ pravil domácí kočí prudce.
„Máte to marné, mne se už odtud nezbavíte,“ řekl vojín roz
marně, bez okolků seskočiv s unaveného koně. „A nejlépe uděláte,
když po dobrém mne dovedete k panu faráři.“
„Pan farář však už spí,“ namítala hospodyně. „Kdyby toho
byla nutná potřeba, vzbudili bychom jej, ač jest velmi unaven.
Ale tohle! — Přijďte až ráno.“
„Kdo to tu jest?“ volal duchovní dolů.

„Já
tojsem,
důstojný
pane,
váš
Zdeněk,
ajdu
kvám
zítřejší

slavnosti. Vaši lidé mne však nechtějí pustit dovnitř,“ odpovídal
zvučný, příjemný mužský hlas.

„Zdeněk? Zdeněk? Snad prine Zdeněk z L. ..?“ přemítal
pan farář v nesmírném udivení. „A jde k ujednanéslavnosti. Co
pak je však zítra za slavnost? Nevím o ničem.“
V tom se na schodech ozvaly pádné kroky a než duchovní
spěšně mohl obléci župan a rozsvititi svíčku, rozlétly se dvéře po
smělém zaklepání a do pokoje vešel švarný, štíhlý důstojník kava
lerista. S radostným vzrušením chopil udiveného kněze za ruku a
vroucně i uctivě ji přitiskl k ústům. Tento zkoumavě se zahleděl
v jeho jasněmodré oči a poznav jej, srdečně objal svého bývalého

žáka, mladého knížete L...

e.

„Co je příčinou této nenadálé radosti, že pod svou střechou
mohu Vaši Jasnost uvitati?“ tázal se kněz, podávaje hosti sedadlo.
„Především si vyprošuji,“ pravil kníže, nenuceně a s přívětivým
úsměvem odkládaje čapku, torbu a šavli, „abyste mne nejmenoval

Jasností, ale prostě tak, jak jste mne nazýval, dokud jsem byl
vaším žákem, důstojný pane. Hleďte, já si u vás počínám zrovna
tak, jako když jsem přišel do vašeho bytu v našem zámku v L.
Příčinou mojí návštěvy jest zítřejší slavnost a slib, který mne váže,
jí se s vámi sůčastniti. Či jste snad zapomněl, jaká slavnost zítra
připadá ?“ tázal se potutelně, maje patrně velkou radost z marného
přemýšlení páně farářova, který v nesnázích dlouho marně hlavu.
si lámal, aniž mohl na něco určitě se upamatovati.
„Anděl Strážný“ 1901/1902,

20
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Princ se pouze usmíval.
„Ráno, jak se samo sebou rozumí, půjdu s vámi na mši sv.
a pak musím neprodleně odjeti k svému pluku, celý den cesty
odtud vzdálenému,“ řekl ještě a odebral se na vykázané sobě lůžko,
kde unaven, ale sám se sebou nejvýš spokojen, brzy klidně usnul.
Pan farář rovněž ulehl, ale usnouti nikterak nemohl.
„Tedy k té slavnosti Zdeněk přijel. Ale k jaké slavnosti?
Jaké jen, jaké?“ přemítal a tázal se bezpočtukrát sama sebe, pro
bíraje v duchu jednotlivá podrobná data a fakta celého svého pobytu
na knížecím zámku L., kdež byl vychovatelem princů, jež míval
srdečně rád, a kteří láskou a vděčností k němu Ilnuli. Ale ať pře
mýšlel, jak přemýšlel, ničeho se nedomyslil a konečně usnul i on,
aniž vzpomněl, jaká slavnost zítra připadá.
V B., jako v mnoha vesnicích, kde se lid živí jen rolnictvím
vůbec, byl letního času ve všedních dnech obyčejně prázdný kostel;
mnohdy nepřišel ani kostelník, maje práci na svém políčku a kdyby
nebylo neduživého chlapce sousedova, neměl by ani kdo ministrovat.
Však si pan farář nejednou proto zasteskl, poukazuje osadníkům
na obyvatele krajů zámořských, kteří těch nejhroznějších útrap a
obtíží se nelekají a dlouhé, s nesmírným nebezpečím spojené cesty
konají, aby Spasitele svého navštívili, kdežto oni uprostřed mezi
sebou dlícího nechávají opuštěného pro každou se nahodivší, často
malou a nepatrnou nebo zůmyslně vyhledanou překážku. Pak chtějí
dosáhnouti požehnání, za něž prositi se zdráhají.

Proto si pan farář pospíšil záhy ráno poslat pro kostelníka,
aby zase neodešel na pole a mezi tím, co princ snídal, spěchal sám
do kostela vše co nejlépe upraviti. Na štěstí byl kostel — díky
péči a zálibě vybraných hodných školaček — v takovém pořádku, že
nebylo třeba skoro žádné úpravy. Šel tedy pro svého vznešeného
hostě, aby jej doprovodil do chrámku. Prince právě vycházel z fary.
„Slyšel jsem zvoniti a jdu, abych nezmeškal,“ pravil usmívaje:
se. „Půjdeme do kostela, důstojný pane?“
„Jak je libo,“ řekl pan farář a zaměřil k hlavním dveřím,
jež kostelník právě otevřel.
„Půjdu s vámi do sakristie, “ řekl kníže stručně.
Pan farář neodporoval a oba vešli do sakristie, kde seděl již
ubohý neduživý hoch, bledý a vyzáblý, s koží téměř průhlednou.
Byl to ministrant. Člověk se bezděky zachvěl, vida jej průhlednýma,
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hubenýma rukama přenášeti těžký missál. Ale pan farář ho měl
rád, protože vše konal vážně a uctivě i vroucně, nikdy nezapomínaje,
že klečí u oltáře, přisluhuje při nejsvětější oběti před zraky Tvůrce
a Zachovatele všeho světa, Boha. Rád ho viděl u oltáře Páně, a
že byl chudých rodičů, časem mu ledacos poskytl buď na penězích,
nebo nějaký pamlsek k občerstvení, už také proto, že hoch v nej
větší tísni mu pomáhal. Neboť nejsa pro svou chorobu schopen žádné
těžší práce, přicházel denně do kostela a byl v létě téměř stálým
ministrantem, kdežto v zimě zas mu churavost nedovolila v studeném
kostele dlouho meškati.
Za chvíli přišel od hlavních dveří kostelník. Kníže spatřiv
jej, podal mu něco peněz, řka úsečně:
„Svíce rozsvítit na oltáři a pak můžete odejít !“
Na to se obrátil k ministrantovi, který chystal konvičky a řekl:
„Jakmile naleješ vína a vody, nebude tě tu více třeba.“
Obdarovav také tohoto, poslal oba ze sakristie.
Na to velice zručně a obratně oblékal udiveného kněze do
mešních rouch. Činil to tak obratně, s takovou vážností, jistotou a
určitostí, jakoby to bylo jeho dávným a výhradním zaměstnáním,
Pak vzal missal na ruku a postavil se ke zvonku u dveří.
„Jakže, vy —?“ tázal se udivený duchovní.
„Ano, já,“ odvětil určitě a zazvoniv, vážně a důstojně bral se
se ke stupním oltáře.
Mladý kníže, rytmistr v uniformě — na stupních prostého
oltáře vesnického Kostela ministroval, A ministroval vzorně; ani chy
bičky v odříkávání latiny, ani chybičky ve výkonech ministrantských.
Jak již praveno, býval kostelík v létě všedního dne při mši
sv. téměř prázdný: dvě tři osoby, někdy sám churavý ministrant,
zastupovaly celou osadu.
Ale dnes přibývalo lidu téměř každou vteřinou. Když se pan
farář poprvé obrátil s pozdravem: „Dominus vobiseum — Pán
s vámi“, viděl lidí plné lavice a to i takové, kteří sotva v neděli
nalezli chvíli času vzdát Bohu povinný hold. Obrátiv se po třetí,
vyzývaje lid; „Orate fratres — Modlete se, bratří“ uzřel u samého
presbytáře nejváženější občany, a když po mši sv. poklekna na
stupni oltáře, modlil se, hlaholila modlitba ze sta úst jako o nej
větších svátcích. Ano, několik největších zvědavců přišlo i do 8a
kristie. To však pranic nevadilo knížeti, aby panu faráři pomohl
při svlékání mešního roucha. Na to k jeho prosbě odešel s ním
20*
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kněz ještě znovu k oltáři, aby na jeho stupních pomodlili se společně
za mrtvé z rodu knížecího. Pak šli zpět do fary.
„Jako náš sv. Václav,“ prohodil kdosi ze zástupu před kostelem
stojícího.
Pan farář již nepřemýšlel a nehloubal o nějaké slavnosti, do
mníval se, že návštěva knížete z L. je pouhým jeho rozmarem, vý
středností, v jakých si leckdy šlechta libuje. Mlčky usedl k snídani;
prince sedl proti němu a kolem úst pohrával mu lehounký, příjemný,
sotva znatelný úsměv.
„Vy tedy, důstojný pane, ještě nevíte, co to dnes za slavný den ?“
Kněz hleděl na prince dlouhým, zkoumavým pohledem. Snad
si konečně z něho tropí žert? Ne — to není možno; Zdeněk byli
dobrý, hodný hoch, v němž nebylo lsti, jenž v lásce a úctě byl oddán
svému vychovateli a rod L. od pradávna vyniká zbožností, ušlechtilým
smýšlením a ryzími zásadami. Ne — Zdeněk se jistě neodrodil...
„Nuže?“ otázal se po chvíli ostře prince.
„Dnes je tomu 25 let, co jsem poprvé v naší zámecké kapli
vám směl ministrovat. Když nebožtík otec po mši sv. mne pochválil
a mne k vám poslal, abych vám poděkoval, že jste mne tomu
naučil, políbil jste mne na čelo a řekl jste s laskavým úsměvem:
„Zdeňku, dej mi Bůh, abych alespoň čtvrtstoletí živ byl, abych se
dočkal, co z tebe bude. Dočkáme-li se oba toho, můžeš mi přijít,
ať jsem kdekoliv, opět zaministrovat“ — Byl jsem tehda slovy
vašimi mile dojat a slíbil jsem vám, že budu dne toho pamatovati.
A tu jsem po pětadvacíti letech. Ministroval jsem dobře?“
Za řeči rozjasňovala se vážná, před okamžikem již skoro za
chmuřená tvář páně farářova víc a více, ale zrak mu vlhnul. Ko
nečně proud slzí volně vyronil se mu z očí — povstal a místo
odpovědi přivinul statného rytmistra na svá dmoucí se prsa a líbal
jeho líce. Bohu díky, ještě ze světa vděčnost nevymizela. — Pan
farář plakal. Plakal radostí nad vděkem svého dobrého Zdeňka,
mladého knížete L.
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Císařovna Maria Terezia.
|

isař Karel VI. byl poslední mužský potomek z rodu Habs
burského, kterýž rod panoval nad zeměmi Rakouskými blaho
datně skoro 500 let. Jeho dcera, arcikněžna Marie Terezie,
byla dědičkou říše.
Roku 1740., ve stáří 23 Jet, nastoupila vládu a byla zasnou
bena velkovévodovi Toskánskému, Františku Lotrinskému. A to
byl původ jasného rodu Habsbursko-Lotrinského, který v naší říši
až na naše časy slavně panuje.
Naší říši hrozilo toho času veliké nebezpečenství. Se všech
stran se zdvihali nepřátelé a ohrožovali dědictví mladé císařovny.
Domýšleli se, že se Marie Terezie zalekne tohoto velikého nebezpečí
a že vykoupí mír velikými obětmi. Ale velice se zmýlili! Statečná
dcera slavného Karla VI. se jim opřela a hájila svého práva.
Císařovna Marie Terezie měla od mládí velikou důvěru v Boha;
k tomu se nyní ještě připojila rovněž tak veliká důvěra v lásku
a oddanost poddaných.
Když tedy král pruský Fridrich II. vtrhl do Slezska, když
i francouzské a bavorské vojsko vpadlo do říše, hrnuli se věrní
národové na povel milované moenářky proti nepříteli. Říše byla
zachráněna, jenom část Slezska byla postoupena nepříteli.
Po skončené válce se starala císařovna Marie Terezie o blahobyt
a rozkvět všech svých zemí. Zvelebovala orbu a hornictví, oživila
obchod. Nemocným a chorým zřizovala nemocnice, chudým, opuštěným
dětem budovala sirotčince. Všechna její péče směřovala ku blahobytu
poddaných.
Ale tato její péče ještě nezabezpečovala trvalé štěstí národů.
Poznala vznešená paní záhy, že je lidu potřebí vzdělání a hlubšího
vědění. Proto přenesla svou mateřskou péči také ná vzdělávání
mládeže. Za tím účelem rozmnožila ihned počet obecných škol a
nařídila, aby byla zřízena při každé faře veřejná škola.
Dala také tisknouti nové školní knihy, které byly ve všech
školách zaváděny a chudým dětem zdarma rozdávány. Všestranně
starostlivá a jako pravá matka pečlivá císařovna vydala zákon, dle
kterého všecky děti ve stáří od 6 do 12 let měly používati škol
ního vyučování.
Císařovna Marie Terezie byla pravou matkou svých národův.
Za její vlády připadla k Rakousku Halič, Bukovina a část Tyrol.
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Nejbolestnější rána zastihla šlechetnou císařovnu, když manžel
její, císař František I. (jako německý císař), byl raněn mrtvicí. To
se stalo právě při svatbě jeho syna Leopolda roku 1765. v Inšpruku.
Od toho času se cítila císařovna opuštěnou. Radosti a zábavy světa
neměly pro ni žádné ceny. Po celý svůj další život neodložila smuteč
ního roucha, jakož také nevymizel z jejího citlivého srdce čuševní
bol a trud po dlouhých letech. Každého roku vykonávala vroucí
tichou pobožnost nad rakví svého milovaného chotě o výročním
dnu jeho úmrtí,
Dne 20. listopadu r. 1780. onemocněla sama plicním neduhem
welmi povážlivě. Odevzdána jsouce do vůle Boží, očekávala klidně
a bez nejmenšího nářku konce svého života. Dne 20. pravila ku
svým dětem, jež se kolem jejího lůžka shromáždily :
„Vim, že nemám naděje, abych se opětně pozdravila. Jen
si vzpomeňte, milé dítky, s jakou námahou a starostlivostí jsme se
o vaše vychování starali — otec váš, v Pánu zesnulý císař i já.
Vzpomeňte si, jak jsme vás vždy milovali a pečovali ustavičně o
o to, abychom vám mohli dáti to, co by vás mohlo učiniti šťastnými
a spokojenými.
Že všechno, co jsem na tomto světě měla, patří tobě“ a při
tom obrátila se k Josefovi, „0 tom tě nemusím zajisté poučovati.
Ostatní své děti ti odevzdávám. Zemru pokojně, slíbíš-li mně, že
jim budeš vždy a ve všem pečlivým otcem, jak se na budoucího
mocnáře přísluší.“
Když jí to hluboce dojatý syn slíbil, obrátila se císařovna
zase k ostatním svým dětem, řkouc měkkým hlasem:
„Od nynějška považujte Josefa za svého císaře a pána. Čtěte
ho, jak se na císaře a pána vašeho patří, poslouchejte ho ve všem
a řiďte se jeho radou. Důvěřujte mu a milujte ho upřímně, aby vám
také on mohl věnovati všechnu svou lásku, svou péči a své přátelství.“
V noci ze 28. na 29. listopadu mluvila chorá císařovna dlouho
se svým synem Josefem. Štarostlivý syn prosil nemocné mateře,
aby si popřála oddechu a potřebného odpočinku. Ale dobrá matka
mu odpověděla:
„Za několik hodin se oetnu před soudnou stolicí Páně a ty
se domníváš, že bych mohla spáti?“ —
Na večer dne 29. listopadu I. P. 1780. cítila vznešená trpitelka
velikou slabost. Duše její se zmocnila nikdy nepocítěná úzkost. Syn
její Josef II. dlel u jejího lůžka. V tom zvolala:
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„Otevřete okna!“ a chtěla se zdvihnouti. Ale přílišná slabost
jí toho nedovolovala.
Še slovy: „Již k tobě přicházím, drahý manžele!l“ klesla na
podušky a vypustila svou šlechetnou duši.
Josef J. Váňa.

—c
Radostné shledání.

AiBělto dobrý Jeník práce s tím malým broučkem, když sta
rostlivá matička odcházela z domu na trávu, aby si ko
zičky na ní pochutnaly a chutným mlékem rodinu opatřily
Pepíček usedavě plakal a upokojil se teprv, až Jeník shledal kde
které hračky, aby zarmoucený bratříček na svůj žal zapomněl. Dře
věný koník s vozíčkem, pestrý míč a boubelatá loutečka rozveselily
v brzku zasmušilé tvářinky Pepičkovy. Napořád však nedovedly
upoutati těkavou mysl malého mazlíčka. „Přijde již maminka ?“
vyzvídal toužebně na bratříčkovi, a Jeník těšil jak jen mohl, aby
nedočkavce udržel při dobré náladě. A bylo toho také nanejvýš
třeba, neboť nebylo daleko do moldánek. Pojednou ozve se známý,
přívětivý hlas: „Pepíčku!“ Jeník ukazuje prstem na mamičku domů
pospíchající. Malý Pepíček se rozesměje, roztahuje toužebně ručenky;
a nejraději by běžel vstříc své matičce, kdyby nebyl upoután na
svůj dětský trůn. Maminka se usmívá již z daleka a ukazuje kyticž
pestrých, vonných kvítků. Jen několik ještě okamžiků, a matička
zulibá svého miláčka. Radostné shledání!
Vil. Ambrož.

Smutná pouť.
Napsal Alois Dostál.

louho sliboval děd Polský svému vnuku Janovi, že jej
| vezme na pouť do Vambeřic, kam ročně vodil zbožné
| průvody. A putovali ze Sudic třikráte; jednou do nej
i| bližšího Rokolí, kde na úpatí lesa vítala pěkná kaple,
podruhé do Deštné, na hranice česko-kladské a nejdelší pouť konali
do Vambeřiecdo Praska, kde nápodoben ovšem v menších rozměrech
Jerusalém a jiná k němu přiléhající místa posvátná.
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Vůdcem všech těch časem dosti četných procesí byl Polský,
výminkář ze Sudic. Ničeho tím nezanedbal na polích, ani když
ještě hospodařil, tím méně nyní, když byl na výminku a jenom se
obíral svým vnukem Janem.
„Letos půjdeš jistě se mnou,“ utěšoval děd desetiletého chlapce.
„Je to sice poněkud daleko, ale myslím, že překonáš obtiže cesty.“
„Rád půjdu,“ sliboval chlapec, „a ani jednou si nepostěžuji.“
Polský nazvednuv ruku, řekl s úsměvem: „Jenom aby ta
pouť nedopadla smutně, I jiní tak slibovali a pak naříkali celou cestu.“
„Já nebudu,“ stál na svém Jan a už oznámil rodičům rozhod
nutí dědovo a připravoval se na dalekou cestu.
Polský odešel na faru, kde požádal za dovolení, by mohl vésti
průvod a poprosil za ohlášení jeho v kostele. V obou případech
mu bylo ochotně vyhověno.
„Kolikrát jste už putoval do Vambeřic?“ ptal se farář.
Polský se zarazil. Nemohl udati. Nepočítal dobré skutky, jež
vykonal. Omluvil se.
„Od mladosti jsem na tu pouť chodil, ale časem jsem vynechal
pro nepohodu. Ale vždycky jsem si poznamenal den a rok v knize
modlitební. Podíváme se.“
Doma počítal hodnou chvíli, dělal si čárky a užasnul nad
tím počtem. Půjde do Vambeřic právě po padesáté. Vrtěl nad tím
hlavou a nemohl uvěřiti, že by to tolikráte bylo. Zmínil se o tom
i domácím.

„To se hodí, dědečku“ řekl Jan; vy putujete po padesáté a
já po prvé.“
„Jenom aby to nebyla také pouť poslední“ myslil si stařec
a zarazil se na hodnou chvíli.
Rodiče pustili Jana, vědouce, že bude u děda v dobré ochraně.
Také se vypravili mnozí z dědiny a jiní se cestou přidávali. S Polským
každý rád šel na pouť. Kdo nemohl jíti, aspoň prosil odcházející,
bý na něj bylo pamatováno na modlitbách. Polskému dávali i na
svíčky, by je ve Vambeřicích na jejich úmysl obětoval a rozžal.
Jan se stavěl k dědovi.

„Tak abyste se šťastně navrátili,“ mínila matka a pokropila
oba svěcenou vodou. Synovi dala nějaký peníz na cestu a připo
minala, komu má co koupiti.
Polský měl sváteční šat, na rameni mu visela brašna s písněmi,
na krku bílý růženec, ma hlavě nosil široký klobouk a v ruce třímal
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hůl u vrchu s vyřezaným křížem. Té se nikdy nedotekl, leda šel-li
na pouť. Polský měl už dávno sedmdesátku za sebou, bedra mu
nějak kulatěla, ale hlas měl posud pevný, zanotoval-li některou píseň.
V průvodě udržoval vždy náležitý pořádek, každý stav měl
svoje místo a Jan hned musil mezi sourozence ku předu. Jenom
když odpočívali, navštívil děda a pojedl s ním chléb se sýrem.
Kde natrefili otevřený kostel nebo kapličku, zastavili se tam
a vůdce vykonal krátkou pobožnost.
Jan se často ohlížel po dědovi. Sliboval, jak půjde, a nyní
jej počaly boleti nohy. Ze Sudic se šlo do Vambeřic téměř celý
den. I vzpomínal chlapec, co se děd nachodil, když tuto dráhu
vedle jiných kratších vykonal po padesátkráte. A jak dlouho bude
ještě choditi?
Janovi se zdálo, že také vůdce. zůstává v zadu. I jiní to po
zorovali. Nedivili se starci a milerádi mu vyhověli. Co na tom,
přijdou-li později na místo poutnické?“
Jednou to vnukovi nedalo, i přiběhl k dědovi mezi cestou.
„Dědečku, co pak je vám?“ zeptal se ho starostlivě.
„I nic, můj drahý,“ usmál se Polský, „jenom mne ta cesta
přemahá. A jak ty? Nebolí tě nohy?“
„Tak trochu, dědečku,“ přiznal se chlapec.
„Hned jsme na místě,“ utěšoval jej Polský; „tak bych si už
rád odpočinul.“
Jan se už od děda nehnul, ale vedle něho kráčel až do Vambeřic.
Zde byl vůdce jako doma a věděl o každém obrázku. Co rok o
všem vypravoval svým svěřencům a tak se chystal učiniti i letos.
Vždyť měl u sebe Jana, který se dávno na pouť těšil a kterému
už předem mnoho vypověděl. I bylo třeba jenom na to neb ono
poukázati.
Polský všem poutníkům obstaral nocleh. Zavedl je do chrámu,
pomodlil se a pak pospíchal na lože, aby nabyl nových sil. Jan
mohl choditi se sousedem, který už také několikrát ve Vambeřicích
byl a mnoho znal, ale vnuk zůstal u dědečka. Spolu povečeřeli a
ulehli. Také vzpomněli na domácí a Jan si opakoval, jaké má koupiti
komu dary.
Ráno Polský pravil vnukovi:
„Tam, kde je kostel a v něm hlavní oltář, bývalo pole, jež
rolníci obdělávali a zasévali. A jednou při té práci vyorali obraz.
Držitel pozemků, bohatý muž, dal tam stavěti kostel, jaký je
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v Jerusalémě. Za tou příčinou navštívil svatou zemi Palestinu,
všechno tam důkladně prohlédl a přeměřil. Chtěl památku posvátných
míst přenésti do Evropy a to na svoji půdu. Měl nákresy, dle nichž
se pracovalo. A stálo to mnoho peněz, pán ten vydal se téměř ze
všeho. Dosud nebylo všechno v pořádku, ale práce vázla pro ne
dostatek peněz. Co činiti? Původce těchto staveb dlouho uvažoval.
I socha Panny Marie na oltáři scházela. Tu se onomu pánovi zdálo,
že přece má, co by mohl prodati a zpeněžititi, nádherné oděvy,
šaty se zlatými portami a knoflíčky.“
„A prodal to všechno?“ divil se hoch.
„Prodal a koupil, čeho bylo třeba k dokonání záslužného
dila. Zbavil se všeho, aby nám posvátná místa takořtí sem přenesl.
Hleď, tamo i jezero Genezaretské, zde Kalvarie a štace jsou přesně
vyměřeny podle oné bolné cesty, kudy se Spasitel posledně bral.“
Polský vodil vnuka a všechno mu ukazoval i vysvětloval.
Poněkud se vzpružil, ale přece nebyl tak svěší a silný jako dříve.
Nezapomínal ani na ostatní poutníky, zahajoval pobožnosti, však
pokračovati musil obyčejně někdo jiný z průvodu.
Jednou i vnuk ochotně místo něho říkal obyčejné modlitby.
Tak minul den a slunce se chýlilo k západu. Poutníci užili
dosti služeb Páně, už i koupili dárky, nyní si odpočinou, aby na
stoupili cestu zpáteční.

Jan zbytečně neutrácel, aby mohl překvapiti dárky přinesenými
domácí i soudruhy, kmotřičku a v sousedství. Děd mu ponechal
volbu předmětů a jenom přihlížel, aby nebyl ošizen. Byl mu po
těšením, že Jan i na něj pamatoval, ač si mohl sám vybrati a jistě
měl ještě několik zlatníků v zásobě. Vždyť i jiným vypomáhal, když
jim peníze došly.
„Ale proč to kupuješ?“ řekl Polský.
„Vždyť jste mně, dědečku, tolik let dárky nosil,“ odpověděl Jan.
„Však už nebudu,“ více pro sebe než chlapci pověděl Polský.
Ještě vykonal s poutníky křížovou cestu a velice se unavil.
Překonávalo jej to, ale nepovolil a knížky jinému nepodal. Přišel
až na Kalvárii a když skončil pobožnost, dodal ještě:
„Milí poutníci, tolikráte jsem vás sem vodil a s vámi se
modlil, teď se mně však zdá, že jsem s vámi na pouti posledně.
Cítím, že se blíží konec putování mého na tomto světě. A víte,
kolikráte jsem byl ve Vambeřicích? Padesátkráte! Mohu tedy slaviti
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jubileum a zakončiti tuto svoji činnost. Příště vás povede někdo
jiný. Pamatujte na těch poutích i na mne.“
Starci selhal hlas, na chvíli musil ustati.
„Dědečku, já budu choditi sem místo vás, i do Rokolí a na
Deštnou,“ přihlašoval se Jan k dědovi se protlačiv.
„To víš, že budeš choditi,“ usmál se Polský laskavě.
„A pamatovati na vás v Božím hrobě, kde se modlíme za
přately.“
Posluchači až slzeli nad tou láskou Janovou. Chlapec se vinul
k dědovi na prsa.
„Ano, budeš se za mne modliti v Božím hrobě, “ dokládal
tento, „až i já — a nebude to dlouho trvati — složím kosti. A
rád si odpočinu.“
Poutníci blahopřáli svému vůdci, že tolikrát onu pouť šťastně
podnikl, ale tiskli mu 1 za to ruce, že je sem vodil, ochraňoval a
ve zdraví domů zpět přiváděl. A nebylo slyšeti, že by se Polskému
kdy něco nemilého přihodilo, že by někoho ve Vambeřicích za
pomněl nebo někdo za jeho vedení k úrazu přišel.
A jiní mu přáli též, že má tak hodného vnuka, jenž slibuje
vzpomínati na děda při svých modlitbách.
Polský už nemohl mluviti, dech se mu tajil a oči se zalévaly
slzami. Hrnuli se k němu i poutníci z jiných průvodů, obdivujíce,
že padesát cest vykonal ze Sudic na poutní místo do Vambeřic.
Slunce už dávno zapadlo, západ se posud rděl a Polský notuje
píseň: „O Matičko vambeřická!“ kráčel s Kalvarie ve středu
poutníků.
Ale ráno se vůdci přitížilo. Ozvalo se stáří, námaha cesty a
dojmy zažilé, nemohl povstati. Jan nad ním hořekoval, nechtěje se
od něho hnouti. Ani prý domů nepůjde, kdyby měl zde zanechati
dědečka. Někteří totiž soudili, že by mohl Polský na čas zůstati
v nemocnici, až se posílí a pak přijde za ostatními. Všichni zde
pobýti nemohou, nemajíce času a peněz.
„Nenechávejte zde mého dědečka,“ prosil chlapec úpěnlivě.
Poutníci povozu neměli a zde se jim také žádný nenabízel.
Co počnou? Polský nemohl se postaviti na nohy, jak byl zemdlen
a náhlou chorobou zachvácen.
„Vůdce nás vodil do Vambeřic, což abychom jej odtud domů
nesli?“ rozhodovali se mladí muži.
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„Budeme se střídati a neučiní nám to obtíží. Někde v Čechách
mezi známými dostaneme přiležitost.“
Jak usoudili, učinili. Na rychlo sbili nosítka z mladých doubků,
vystlali čerstvou chvojí, podložili měkké šátky a Polský si musil
ulehnouti. Vždy čtyři střídali se v nesení.

Jan šel v zadu a hlasitě se modlil za děda, jejž nevýslovně
miloval. Poutníci mu odpovídali a tak zastupoval vůdce.
Kudy šli, všudy vybíhali lidé ze stavení, by se pozeptali, co
se Polskému stalo. Znali jej, často kolem nich se zastavoval. Slyšíce,
že ochuravěl, litovali ho a nabízeli mu teplé pokrmy i nápoje k ob
čerstvení. S lítostí také patřili na chlapce, který smutně cupal za
nosítkama necítě ani hladu ani únavy.
Tak se brali dále, častěji odpočívajíce. Jan se mnohokráte
ptal děda, jaké by měl přání, ale vůdce zavrtěl hlavou.
„Nebolí tě nohy?“ ptal se, maje ještě starost o vnuka.
„Já bych šel ještě jednou tak daleko, jenom kdybyste vy,
dědečku, nestonal,“ odpovídal Jan.
„Takové mám jubileum,“ řekl Polský, když stanuli, aby si
odpočali, „ale nic jiného nemohu už čekati. Co se nadřete se mnou.“
Nosiči mávli rukou.
„Děláme to rádi a žádné nepříležitosti nám to nepůsobí. Ti,
kteří nám přijdou naproti, vystřídají nás.“
„A bylo tomu tak.
Jako každoročně i letos čekali domácí lidé poutníky daleko
za Sudicemi u lesa. Byli zde i rodiče Janovi, jimž se už po synu
velice stýskalo. Ale jak se všichni poděsili, vidouce, že poutníci
někoho nesou mezi sebou. A byl to vůdce Polský.
Hned jej obklopili a se dotazovali, co se starci stalo.
„Tak slavím padesátileté jubileum putování do Vambeřic,“
odpovídal Polský.
Jan pověděl rodičům, co se stalo. Pro lítost zapomněl i na
-dary, které nesl, ba ani se nedotkl buchty, již mu matka podala.
Každý chtěl něsti Polského a nosiči se často střídali. Poutníci zašli
do chrámu na požehnání, vůdce zůstal přede dveřmi se svým vnukem
Janem. Chtěl vytrvati do konce.
I farář k němu zašel a jej potěšil dojemnými slovy.
„Už vím, velebný pane, kolikráte jsem byl ve Vambeřicích,“
řekl Polský. „Letos po padesáté.“
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„Máte veiskou zásluhu a můžete se dočkati hojné odměny,“
odpovídal kněz.
Nyní teprve donesli starce do stavení a uložili do postele.
Sám vzpomněl na' dary a mnohým udělal s vnukem velikou radost.
Úž nepovstal. Ležel několik neděl a Jan mu pilně posluhoval. Posléze
dokonal pozemskoú pouť a byl všemi poutníky z okolí a sousedy
doprovázen ke hrobu.
Jan splnil slib, dědovi daný. Hned následujícího roku putoval
s otcem do Vambeřic a tam v kapli Božího hrobu vroucně vysílal
modlitby k nebesům za drahého dědečka.

Milé dítky!
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Veoselou— poněvadž s pomocí Boží dokonal „Anděl Strážný“

rozloučiti se svými mladistvými čtenáři a čtenářkami, ne-li na vždy,
tedy alespoň na dobu nastávajících prázdnin. Nuže začněme s veselou !
Děkuji Pánu Bohu, že mne po celý rok sílil, abych svým milým
synovcům a neteřím mohl opatřiti četbu, trvalému prospěchu jich
srdéček svědčící, a opět děkuji, že mně moji miláčci porozuměli,
mou upřímnou lásku vděčně opětovali a dobrým radám mým sluchu
popřávali. Slibuji vám, milé dítky, že chci i nadále, pokud síly
moje skrovné postačí, zůstati vaším věrným vůdcem a rádcem a že
na začátku příštího roku školního nechci k vám zavitati s prázd
nýma rukama, nýbrž že se chci o to postarati, byste ve svém časo
pisu hojně podělovány byly vším, co by srdečka vaše potěšiti a
šlechtiti dovedlo. A poněvadž jsem té jisté naděje, že moji miláčci
nejen věrně při mně setrvají a po prázdninách opět se kolem strýčka
svého shromáždí, nýbrž, že se i o to postarají, aby kruh čtenářů
a čtenářek „Anděla Strážného“, vždy více se rozšiřoval, proto nechci
na smutnou stránku našeho dočasného loučení připomínati.

Vždyťdoufámpo krátkém odloučení— radostné

shledání.

Nuže tedy, milé dítky, prozatím „s Bohem“! Užívejte času
prázdnin ku svému zotavení na těle i na duši, avšak při veškerých
svých zábavách nezapomínejte nikdy slušnosti a mravnosti! Pak
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se zajisté k nové práci navrátíte s náladou veselou, s vůlí pevnou
a myslí ušlechtilou, a požehnání Boží vás pak zajistě nemine.
O toto požehnání Boží proste již o prázdninách, když vstoupite
do chrámu Páně, jak doufám, nejen v neděli a ve svátky, nýbrž
1 ve všední dny, abyste přítomny byly oběti mše svaté. Proste též,
aby Pán Bůh odměnil vaše dobré rodiče za v w»likoustarostlivou
péči, jež mají o vaše dobré vychovárí. Jamy pak se jim odměňte
horlivou a účinnou snahou, abyste se staly radostí a chloubou milých
rodičů svých, nadějí a ozdobou církve a vlasti.
Do ochrany Boží vás všechny poroučí a na radostné shledání
v příštím školním roce se upřímně těší váš
strýček Ambrož.

BR,ozluštění ořechů z čísla 9.
1. Koníček.
Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, ze vší mysli své a
ze vší duše své.

2. Hádanka číselná

Hodslavice,

rodištěPalackého,atd.

3. Hádanka doplňovací.

Neposuuk.
4. Šaráda.
Hory, mír, Horymír.

Hádanky.
5. Chrám, krám, prám, trám.

Poznámka.

6. krok, rok Krok.

Jména rozluštitelůuveřejníse v prvém čísle příštíhoročníku;

odměny však se rozešlou během měsíce června.

—————
Obsah.

Pýcha (báseň), str. 289. — Špatná kniha, špatná rada, str. 290. — Dva
spolustolovníci, str. 29%. — Poslední Slavnikovec (s 2%obr), str. 293. —
Les bídy, str. 299. — Píseň k sv. Aloisiu (báseň s obr.), str. 301 —
Pětadvacetileté jubileum, str. 304. — Píseň o křepelce (báseň s notami),
str. 509. — Císařovna Maria Terezia, str. 310. — Radostné shledání(s obr.),
str. 312. — Smutná pouť, str. 312. — Milé dítky, str. 319. — Rozluštění
ořechů, str. 320.
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