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Číslo 1.

DO ŠKOLY
Ř

DYŽ TĚ VOLÁ, MILÉ DÍTĚ,
MATIČKY HLAS LASKAVÝ,
JISTĚ POSPÍCHÁŠ K NÍ HBITĚ,
ZANECHAV SVÉ ZÁBAVY.

JAK JSI BLAŽEN V JEJÍM KLÍNĚ,
V JEJÍM VŘELÉM OBJETÍ!
TAM JEN ŠTĚSTÍ, PLACHÉ PTÁČE,
ZJEVUJE SE DÍTĚTI!

DOBROU MATKOU JEST I ŠKOLA,
DOBRÉMU TĚ NAUČÍ:
PROTO POSPĚŠ, KDYŽ TĚ VOLÁ,
DO JEJÍHO NÁRUČÍ.

BUDEŠ BLAŽEN V JEJÍM KLÍNĚ,
V JEJÍM VŘELÉM OBJETÍ:
PEVNÝ ZÁKLAD BLAHA, ŠTĚSTÍ
DÁ JEN ŠKOLA DÍTĚTI.

SPĚJME JAKO V NÁRUČ MATKY
DO JEJÍHO ÚTULKU:
Do ŠKOLY JIŽ LEŤME S PLESEM
JAKO VČELY DO ÚLKU!
J. M. DĚDINSKÝ.

Pudliík.
Napsal A. B. Štastný.
L.

istopad ohlásil se prvním sněhem. Přes noc napadalo ho tolik,
Ja. že o dušičkách 1 ty nejchudší zapomenuté rovy na hřbitově
<, byly ozdobeny těmi nebeskými sněženkami. Neudržel se
však dlouho, změnil se v šedé, řídké bláto, do kterého
ještě chvílemi zapadl hlouček sněhových vločků, které ovšem ihned se
rozplynuly. Při tom vál studený vítr, který činil pobyt na ulici nejvýš
nepříjemným. Koho nevolala povinnost, kdo nemusil, raději ani nevyšel
ven. V takové nepohodě dvojnásob milejší je suchá, teplá světnička, byť
byla i chudě zařízena.
A v takovém nečase sedal na rohu živé ulice hoch asi dvanáctiletý.
Před sebou měl malý, plechový kotlík; dole planulo rozžhavené dřevěné
uhlí, nahoře-voněly horké, pečené kaštany.
Hoch byl chatrně oděn a chvílemi prudce se otřásl, když vítr
ostřeji zavanul a když vmetl mu do obličeje silně zarudlého vlhké, studené
vločky sněhové. Kotlík sice vysílal teplo, však jen ke kolenám hochovým;
ostatní tělo nebylo chráněno před zimou.
Přidržuje zkřehlé ruce ke stěnám kotlíku, by se trochu zahřály,
pohlížel hoch prosebně na okolojdoucí a chraptivým hlasem provolával:
„Kupte kaštany, pečené kaštany I“
Volal takto zde již po kolik dní každého večera, a soucitní lidé
dopřáli mu skrovného výdělku.
Dnes však se nikdo u něho nezastavil: nepohoda je pudila dále,
a nikomu ani nenapadlo, že tomuto ubožáčkovi bylo by několik haléřů
pravým dobrodiním. Neznali chlapce a tedy také nevěděli, že ten bledý,
vyhublý, promrzlý hošík sedá zde, by pomohl své choré matce aspoň
trochu zapuditi bídu, která letos důrazně začala klepati na jejich dvéře.
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Jaroslav Kovařík byl sirotek. Před rokem zbavila jej smrt dobrého
otce, a vdově připadl krušný úkol vyživiti sebe i synka. Uměla šíti
rukavice, a pracovala od časného jitra až do pozdní noci, jen aby ne
musili trpěti hladu. Dokud měla hojně práce, nebylo jim tak zle. Však
v létě zachvátily ji prudké bolesti v nohou, které ji tak trápily, že někdy
byla nucena ulehnouti, by sě trochu zotavila. Následkem toho neodváděla
již tolik práce, jak si vyžádal její zaměstnavatel, jenž posléze si vyhledal
jinou pracovnici. Vdova sice brzy zase nalezla zaměstnání, zakázek však
nebylo příliš mnoho, a tedy také její výdělek se zmenšil. Ještě že si
dříve ušetřila na nájem, který odvedla domácímu o Všech Svatých. Ne
dostávalo se však nyní časem na nejnutnější potřeby, což vdovu velice
trápilo. V té nesnázi vzpomněl si její syn, že by mohl také něco vydělati;
matka, ač z počátku nechtěla toho dopustiti, posléze přece svolila. Zastavila
jediný skvost po mužovi, stříbrné hodinky, sousedka opatřila jí starší
kotlík a také zásobu kaštanů — a Jaroslav stal se pouličním prodavačem.
Zkusil sice mnoho v té nepohodě venku, avšak blažilo jej vědomí,
že může také vydělávati. Vyzískané peníze pomáhaly udržovati neodbytnou
bídu, by nevpadla do prosté světničky.
Zmíněného večera byl Jaroslav nejvýš smuten. Bylo již osm hodin,
a on dosud neprodal ani jediného kaštanu. A také již ani nedoufal, že by
dnes něco odbyl, neboť ulice se již prázdnily. Matka čeká na jeho vý
děleček, neboť nemají doma ani haléře. "Teprve zítra k poledni dostane
za odvedenou práci, a do té doby je ještě tolik dlouhých hodin! Dnes
tedy půjdou spáti bez večeře, což bude Jaroslavovi tím krutější, protože
měl v poledne jen skrovný oběd, a od té doby nepožil ani sousta. Kterak
těšil se na dnešní večer! Až se vrátí domů, matka zatopí, uvaří polévku
— to bude osvěžení! A zatím jeho naděje tak trpce zklamána!
„Kupte kaštany, pečené kaštany!“ prosil slabým hláskem, kdykoli
ojedinělý chodec přešel kolem něho.
Však nikdo se u něho nezastavil.
Bylo již čtvrt na devět, když posledně obhlédnul pustou ulici, a ne
vida nikoho přicházeti, s povzdechem vzal kotlík, v němž uhlí již doho
řívalo, a pospíchal po mokré dlažbě k domovu.
Když octnul se v sousední ulici, setkal se s výrostkem, jenž měl
na hlavě čepici a okolo krku strakatý šátek.
„Co to neseš? Kaštany ?“ zastavil Jaroslava.
Hoch přisvěděil pokynem hlavy.

„Jsou horké?“
„Myslím, že jsou ještě,“ odvětil Jaroslav. „Za kolik chcete ?“
„Asi za tři krejeary — ne, počkej, dej mi jich víc, přinesu jich
pár domů, naši rádi. Tedy za deset krejcarů, ale vyber mi pěknél“
1*
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Tímto nenadálým počinkem rozradovaný hoch postavil kotlík na
zem a vybral dvacet největších kaštanů, zabalil je do kornoutku, jichž
měl několik v náprsní kapse a podal je výrostkovi, jenž mu dal za ně
dvacetihaléř.
„Zaplat Pán Bůh!“ děkoval Jaroslav, zastrkuje peníz do kapsy.
Výrostek kvapně odcházel a malý prodavač ještě zahlédnul, kterak
s chutí pustil se do kaštanů.
Vesele kvapil domů. Budou dnes přece večeřeti! —
Když vstoupil do malé nuzně zařízené světničky, zastihnul matku
u stolu. Při blikavém světle nízké lampičky seděla schýlena nad prací.
Ubohá žena byla vyhublá, sešlá, chvěla se zimou, a v jejím obličeji jevila
se bolest. Dnes zvláště cítila to v nohou, jež měla obaleny kusy staré
vlněné přikrývky, by je trochu zahřála. Ve světničce bylo studeno, ona
však musila šetřiti palivem, aby mohla uvařiti večeři.
Jaroslav pozdravil, postavil kotlík do kouta a pospíšiv k matce,
vroucně ji políbil.
Vdova jej přivinula K sobě a řekla lítostivě: „To jsi dnes vykřehnul,
viď, můj synáčku?“
„Již jsem tomu zvyknul, maminko,“ těšil ji hodný hoch. „Ty zde
nemáš také teplo — a k tomu jsi ještě nemoena.“ A hned zavedl hovor
jinam. „Maminko, uvaříš dnes úkrop? Já se tolik těším na tu polévku ;
mám již hlad jako vlk.“
„Prodal jsi něco?“ dotazovala se matka.
„Za dvacet haléřů — najednou, když už jsem se „vracel domů.
Kdyby se byl ten kupec nevyskytl, byl bych přišel bez peněz. Maminko,
já zatím rozdělám oheň, ty si přichystáš, čeho potřebuješ k vaření, a já
potom doskočím k hokynářce pro chléb.“
„Nemáme dříví, Jaroušku. Běž tedy ještě dolů a kup tam za pět
krejcarů chleba, za tři sádla a za krejcar dříví na rozdělání. Budeme
míti dost pro dnešek a ještě nám zbude ke snídaní. Bež tedy, synáčku,
běž, potom si hezky odpočineš a ohřeješ se.“
Jaroslav, nedbaje únavy ani zimy, pospíšil k hokynářce. Však brzy
byl zpět — a přišel s pláčem.

N00
se ti stalo?“ polekala se matka. „Mluv přece, co je ti? Upadl
jsi, uhodil jsi se?“
„Maminko — ten dvacetihaléř —“ štkal Jaroslav.
„Můj Bože, snad jsi ho neztratil ?“ lekla se vdova.
Hoch zavrtěl hlavou a otevřev ruku ukázal peníz.
„Proč jsi tedy nic nekoupil?“ divila se matka.
„Protože u hokynářky ten peníz — nechtěli. Je falešný,“ vzlykal
Jaroslav.

Večer pak s Jaroslavem
prodával kaštany.
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„Falešný? Ukaž přece!“
S těmi slovy vzala mu matka dvacetihaléř z ruky a prohlížela jej
při lampě.

„Hokynář povídal, že je z olova místo z niklu, a že tedy neplatí,“
sděloval hoch, utiraje si oči.
Vdova Kovaříková klepla penízem o stůl; plesklo to podivně,
skutečně byl peníz padělaný.
Sepjala ruce a povzdechla.
„Kdo ti jej dal a kde?“ obrátila se po chvíli k synkovi.
Ten jí pověděl o pozdním kupci. A když skončil, rozplakal se
lítostí, že byl tak hanebně podveden.
Matka nemohla zatopiti, a tak tedy odebral se Jaroslav brzy na
lože, by se aspoň trochu zahřál a ve spaní na hlad zapomně..
Jeho matka však pracovala až do půlnoci, chvějíc se mrazem,
slabostí i bolestí. Chvílemi setřela si z očí slzy, chvílemi povzdechla a
pak zase pohybovaly se její rty tichou modlitbou — prosbou k Nejvyš
šímu o slitování.

II.
Opět seděl Jaroslav na nároží, nabízeje ku koupi pečené kaštany.
Od onoho nešťastného večera, kdy byl podveden, stal se opatrnějším a
bedlivě prohlédnul si dříve každý peníz, než jej přijal. Však podobná
nehoda již jej nestihla; za své kaštany dostával jen pravé peníze.
Dnes byl vzhled ulice trochu veselejší. K ránu napadnul sníh, ve
dne vál studený vítr a k večeru začal již sníh tuhnouti. Mrzlo.
Zakusil sice Jaroslav také mnoho zimy, však přece nezdálo se mu
počasí tak nepříjemným, když nezřel okolo sebe mokré chodníky, plné
bláta a louží. Ulice byla jako posypána droboučkým cukrem, jevila se
jasnější, a lidé také tvářili se veseleji.
Jaroslav dnes hojně prodával. Nebylo ještě ani půl osmé a jemu
zbývalo v kotlíku sotva deset kaštanů. Jakmile je odbude, ihned pospíší
domů. Těšil se na pobyt ve vytopené světničce. Ze školy měl vypůjčenou
pěknou knížku; nemohl se již ani dočkati, až k ní zasedne. Čítával vždy
nahlas, a matka pozorně poslouchala, při tom pilně šijíc.
Obíraje se myšlenkami na poutavou četbu, byl pojednou vyrušen
droboučkým cupotem. Ohlédnul se a uzřel malého, bílého pudlíka, jenž
stanul nedaleko něho. Psik byl promočen, jak se brouzdal sněhem,
huňatou srst měl rozcuchanou, třásl se jako osyka a žalostně kňučel.
„Pojď sem pejsku,“ lákal jej Jaroslav k sobě, natahuje k pudlí

kovi ruku.
Psík zakňučel, žalostně pohlédnul na hocha a přitulil se k jeho nohám.
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Jaroslav jej pohladil a při tom seznal, že nebohé zvířátko je velice
vyhublé. Nemělo ani náhubku ani obojku.
„Ty jsi se ztratil svému pánovi, viď?“ zahovořil hoch soucitně a
psík, jakoby mu rozuměl, zdvihnul čenich do výše a žalostně zavyl.
„Chudáčku, je ti zima a máš hlad?“ litoval jej Jaroslav, a odpovědí
bylo mu zase skučení.
Útrpný hoch stále hladil zbloudilého psíka a zvířátko vděčně se
k němu tulilo. Jaroslav předložil mu dva vychladlé, oloupané kaštany, a
vyhladovělý psík spolknul je hltavě. Potom uložil se k nohám Jarosla
vovým a hřál se teplem, vycházejícím z kotlíka.
Než uplynulo čtvrt hodiny, Jaroslav vyprodal své kaštany a chystal
se odejíti domů.
Pudlíkovi nechtělo se z teplého místečka, protahoval se a kňučel:.
když však Jaroslav učinil krok, psík se také zvednul a šel za ním.
Jaroslavovi bylo líto ubohého zvířátka, proto ho neodháněl, a psík
s veselým štěkotem jej obskakoval. Rozhodnuv se, že matku poprosí, by
pudlíka nechala u nich přes noc, vstoupil s ním Jaroslav do světničky..
„Čí je ten pes?“ podivila se vdova, když pudlík přiběhnul k ní a
očenichával ji.
„Přidružil se ke mně na ulici a již se mne nespustil ,“ vysvětloval
hoch. „Nejspíše někomu odběbnul z domu a zabloudil. Byl tak promrzlý,
maminko, a hladový — dal jsem mu dva kaštany.“
Odmlčel se a prosebně zahleděl se k matce.
Vdova se usmála, porozuměla jeho pohledu.
„Ty chceš, abych ho tu nechala přes noc?“ otázala se.
„Prosím tě, maminko, nevyháněj ho — venku je takový mráz —
ubohý psík nemá, kde by se ukryl. Pan učitel povídal nám ve škole, že
máme míti útrpnost i se zvířaty —“
„Ani mne nenapadne, bych psíka vyháněla. Ponech si jej tady;
snad se přihlásí jeho majitel,“ řekla vdova.
Pudlík zaštěkal a vzpřímiv se na zadní nohy, natahoval se k matce
Jaroslavově.

„Vidíš, maminko, jakou má radost, že jej tu chceš nechati!“ jásal
hoch a matka jense usmívala.
Psík chvíli pobíhal světnicí, potom ulehnul blíže kamen.
Jaroslav byl stále u něho, hladil jej a mluvil na něho. Zapomněl
na knihu, která jej tak lákala domů, zapomněl i na hlad, takže jej matka.
dvakráte musila volati, by šel večeřet,
Psíkovi dostalo se také trochu bramborové polévky, do které vdova
vložila několik tvrdých kůrek chlebových. A Jaroslav s radostí pozoroval
psíka, jak mu chutná.
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Po večeři ustlal čtvernohému hosti: nedaleko kamen rozestřel starou.
houni, na které pudlík pohodlně se uvelebil,
A teprv potom začal Jaroslav čísti, chvílemi pokukuje po psíkovi,
který spokojeně spal na teplém místečku.
Tentokrát ulehal Jaroslav do postele s blahým vědomím, že vykonal
dobrý skutek, byť i jen zvířeti prokázaný

V oblacích.
Uplynulo několik dní a pudlík byl ještě u Kovaříků. Přivyknul již
Jaroslavovi tak, že běhal za ním, jak jen se hnul; i do školy chtěl jej

provázeti.Večer pak s ním prodával

kaštany — jak žertem vy

jadřoval se hoch. Tiše sedal u něho na kousku houně, kterou Jaroslav
položil vedle kotlíku a nehnul se odtud, pozoruje každého ostražitě, kdo
přiblížil se k malému prodavači.

O KR RKK W

(Příštědále.)
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V OBLACÍCH.
Když počíná se na nebi
v západu slunka tmíť,
tu růže krásy kouzelné
-červánek spěje síť.

Či
se
že
ve

pravdou-li, co vypráví
v pěkné pohádce:
lesk to růží nebeských
rajské zahrádce?

Tu z ticha cherub snáší se
bílýma křídloma
z čisté oblasti nebeské,
v náruči dítko má.

Slunéčku zda je na cestu
tak štědře rozdává?

Nebe se halí v temnotu,
obláčky táhnou v dál;

Ježíška nese drobného,
by zemi požehnal,

ta růžná záplava?

daleký západ vzplál. —

pod ochranu svou vzal.

— "Či
na»dobrou
noc«
pro
lidivsoumraku
ještě
luzněji
% byspící
tvorstvo
pozemsk
Toť planou tak a stkvějí se
nebeské růžinky,
které líbezný Ježíšek
má kolem hlavinky.

A kdož v modlitbě spínaly
před spaním ručičky,
těm z vínku růže nebeské
nahází ve sníčky.
L. Grossmannová-Brodská.

P.
NO
te

Goliáš.
(S vyobrazením na str. 13.)

==

4 emyslete, že chci vypravovati o onom vůdci Filištínských,
) který byl v souboji od Davida, potomního krále židovského
bD če přemožen, nýbrž předvédu vám pod tím jménem cizokrajného

brouka,

který si také tohonázvuzasluhujeprávem.Již pohled

na jeho vyobrazení poučuje, že nadarmo nenazván „goliášem“. A vskutku
je to pravý obr mezi hmyzem. Na velikost se mu nevyrovná žádný náš
brouk. U přirovnání s roháčem je dvakráte tak veliký. A sám roháč jest
už pořádný brouk, který mnohému bázlivci nahnal dosti strachu. A přes

a topatří
sním
ještě
jinými
dojedné
atéže
čeledi,
která
jeznáma
pod
jménem „brouků listorohých“.
Velmi četní tito brouci vyznačují se přese všechny rozdíly těžkým
tělem, silnými křídly a hlavně lístkovitými tykadly, po nichž dostalo se
jim onoho společného pojmenování.
Z této čeledi vyniká nade všechny ostatní jak tvarem tak i barvami
skupina zlatohlávků, k nimž dle způsobu života patří i goliáš. Těchto
brouků je pět druhů, a všichni jsou v blízkém příbuzenství s naším
zlatohlávkem, který však je mnohem menší, ale přece dosti Krásný.
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Ze zlatohlávků je ovšem nejnádhernější goliáš. Dlouhé a silné nohy,
opatřené dvěma drápy, roby i pruhy na hrudi má černé jako aksamit,
ale hlava a základní barva na hrudi je bílá jako křída. Takto sametový
a černobílý háv ten vyhlíží, jakoby byl hranostojem podšitý a černými
konci ocásků vyšperkovaný. Vpravdě královské to roucho!
Sběrateli brouků radostí srdce zaplesá při pohledu na tohoto vzácného
brouka. Ale tím větší radost a překvapení musí míti, kdo jej spatří po
prvé ve volné přírodě.
Nachází se v horké Africe a hlavně Horní Guinea je jeho domovem.
Tam leze po větvích stromu „barumu“, jako u nás po dubě roháč. Avšak
marně by kdo za ním lezl, okamžitě ulítne, ačkoli je těla těžkého a ne
motorného. Jen časně z rána, když nočním chladem zkřehne, lze jej
lapiti. Černoši afričtí chytají goliáše na lep připravený z kaučuku; tím
potírají větve, na nichž se nejraději zdržuje.
Černoši chytají tyto krásné brouky a prodávají je do přírodnických
sbírek. Do Evropy byl poprvé přivezen goliáš před 134 lety a stal se
hned velmi oblíbenou ozdobou hmyzových sbírek. Poptávka po něm byla
veliká. Ještě do nedávna dávali za párek goliášů až 30 tolarů. Dříve
však byl ještě dražší. Ve Francii prý stál goliáš až 500 franků (frank
přibližně jako naše koruna).
A goliáš nepoutá pozornost pouze svým zbarvením, nýbrž i tvarem těla.
Jen vizte! Hlava vyznačuje se podivnými výrostky. Z předu jsou dva tupé
rohy a o něco níže po každé straně vyniká hrbolek, pod nímž vykukuje
veliké oko a opodál pohybuje se tykadlo, jehož konec se rozkládá a
skládá jako malý vějíř. Od spodu vynikají silná kusadla, která jsou
účelně zařízena. Jimi nejprve goliáš zraní nejmladší letorost a potom
z něho vyssává slaďounkou šťávu. O listí a květ nedbá, jako náš roháč,
jemuž dub skytá celé zaopatření.
A jakkoliv je goliáš veliký brouk, přece původ a vývoj jeho je
týž, jako jiných brouků. Vznikl totiž i on z nepatrného vajíčka, jež bylo
sneseno do vyhnilého dřeva. Tam se vylíhne a žije, dokud se nepromění
v kuklu, pojídaje setlelé dřevo neustále. Jako ponrava přetrvá několik
let. Potom teprve se promění. Jisto je, že čím větší brouk, tím delšího
času potřebuje, by dospěl k oné velikosti, kterou se honosili jeho před
kové. To platí zejména o některých druzích.
Za nepříznivých okolností životních vyvine se jedinec obyčejně
menší a slabší, který také v boji o život snáze bývá překonán nežli člen
dokonalejší. Pravda jest a pravdou zůstane, že silný vždy vítězí, ať už
v tom neb onom ohledu. Žel však, že toto přírodní pravidlo uplatňuje
se čím dále tím více i mezi lidmi a národy, věru že jen na velikou
ujmu zásadám křesťanským a v pravdě lidským.

VáclavKdlal.
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Carnokňažník.
2 yl jednou jeden starý člověk, a ten měl jednoho synka ; ale
že byl už velmi starý a při tom chudobný, nemohl synka
svého déle živiti. — Jedenkráte, když se nad svojí psotou
rozťažobil, oslovil svého synka takto: „Synku, mój synku,
vidíš, že som já už velmi starý, robiť viac nevládzem,
žobrať sa hanbím, a zagazdovaného nič nemám. — Ty si už odrostol,
musíš si ty sám už do sveta poživnosť hladať a u dákoho (někoho) slůžit.“
„No veru, mój drahý otče,“ odpoví mu syn, „to já uznávám, a
dávno som už na to myslel. Vďačně (rád) já pójdem do služby, lebo krem
toho by som rád do sveta ist.“
Po krátkém čase vybral se starý otec i se synkem'na cestu. Jakkoli
stár, chtěl přece synka svého přes hory a lesy do té služby dovésti. I šli
tedy spolu, až přišli jednoho dne do hustého lesa ke skále, na níž viděli
jednoho člověka seděti a čísti z veliké knihy. To byl černokněžník.
„Pánboh daj šťastial“ pozdravili ho pocestní.
„Pánboh daj i vám; kdeže idete, starý otče?“
„Vedem tuto synka do sveta, a rád by som dáku službu mu vy
hladal, aby sa dač naučil“ odpověděl starý.
„Kdeže budete synka vodiť do sveta, nahajte ho pri mně,“ pravil
mu černokněžník.
„A či ho primete?“ s radostí zvolal stařec.
„Ej veru ho prímem, bude mi posluhovať. Ale čože mi za to dáte,
keď ho aj učiť budem?“
„Ach čože bych vám dal, veď som já chudobný otec, nemám sám
čo bych do úst položil“ pokrčil rameny starý.
„No viete čo,“ řekl černokněžník, „za sedem rokov ho budem
u mňa držať, a budem ho učiť, ale po siedmi rokoch prijděte, ak si ho
poznáte, bude váš, ale ak nie, tak si ho já na věčnost zadržím!“
„No dobře,“ praví starý otec, „keď je už tak, nach bude,“ ale sám
u sebe si myslil: „čože by to bola za robota, aby som si po siedmi rokoch
syna neveděl poznat“ Nechal tedy synka ve službě u černokněžníka a
sám se odebral domů. Doma se mu to ovšem v hlavě rozleželo, a usta
vičně si myslil, jak on synka pozná, a proč by ho neměl poznati, a ko
nečně ho napadal až strach, že ho snad přece nepozná. No ale nechme
ho stařečka a ohlédněme se po synkovi.
Černokněžník se nejprve synka ptal, zná-li čítať, ale věru mu synek
pravdu pověděl, řka, že nezná.
„No, keď neznáš, dám ti robotu !“ řekl mu černokněžník a zavedl
ho do jedné jeskyně. V jeskyni byly dvě jizby; v jedné viděl synek
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pokrytý stůl pro dvě osoby a jídlo připravené) ve druhé jizbě bylo plno
kni „Tuto, č1 V idíš tyto velké kn i hy, budeš jich od prachu ométať Keď
sa ti dakedy tato robota zunu je (omrzí), zazvoň na tento zvončok-a přibehnů
Oni t 1 budů pískať , zpleva ť veselé kůsky vyv ádzat,
Ý i chlapci, s tebou hrát
3

Goliáš.
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a móžeš s nimi hráť do vóle.“ Po těch slovech sedli spolu ke stolu, a
když se najedli, černokněžník odešel někam na daleké cesty a synek
pustil se do vykázané sobě práce.
Když milý synek knihy den jak den od prachu čistil, bývala mu
ovšem dlouhá chvíle — a tu on nezazvonil na zvoneček, ale rozevíral
knihu po knize, díval se do nich a pomalu učil se čítať, až se i naučil. Jak
uměl čítať tu si potom z kněh vyčítal všechna černokněžníkova čarodějstva.
Když po roce černokněžník domů se vrátil a knihy v pořádku
viděl, pochválil ho za jeho pořádnost a daroval mu dukát. Ale synek
prosil, či by směl na krátký čas bídného otce navštívit a ten peníz mu
donésti. (Odpustil ho černokněžník, aby otce navštívil. S radostí běžel
milý syn ku svému starému otci, a našel ho doma na lavici seděti, velmi
zamyšleného.
„h, otče mój, čože tak dumáte?“ ptal se ho.
„Oj, mój synku,“ odpoví mu starec, „ak že by som nedůmal, veď
sa já bojím, že ťa za sedem rokov nepoznám l“
„EBh,za to 8a netrapte; keď ma prijděte poznávat, čarnokňažník
mž na holuba spraví, ale já si sadnem s druhými holuby na strechu a
budem v trefom rade seděť. Tak len dobre pozorujte, keď uvidíte, že má
dajeden holub krídlo ovešené, to móžete veděť, že já to budem, a len na
toho ukažte.“

Starý otec se tedy uspokojil — a synek zase nazpět k černokněž
níkovi se odebral. Sotva se navrátil, černokněžník odešel opět na cesty
a on zůstal při knihách sám. Čistil je jako před tím, při tom v nich
čítaje. Černokněžník byl pokaždé, když se ze světa vrátil, se svým sluhou
velmi spokojen.
Minulo sedm let; starý otec vzal si do ruky vatrál (hůl) a šel kulhaje
k černokněžníkovi pro svého syna. „No, prišol som si pre syna l“ pravil,
přijda na místo.
„Nože no,“ odpoví černokněžník, „sedem rokov minulo, pravda; no,
tak si ho vezmite, ako si ho poznáte, tamto hla sedí na streše! Ale ako
si ho na prvý raz nepoznáte, zostane pri mně.“
Starý otec opřel se o hůl, hledí na krděl (hejno) holubů na střeše
sedících, hledí a poznává syna, a hle, už ho poznal.
„Aha,“ ukazuje radostně vatrálem mnastřechu, „tamto je mój syn,
ten krajní v treťom rade, čo to kridelce ovesil !“
„Pravda, pravda, uhádol ste,“ mrzutě propoví černokněžník. Ale
když si otec syna prosil, aby mu ho tedy dal, tu se začal všelijak vy
mlouvati, že je holubem, že ho nemůže hned na člověka spraviti, a že
ho za krátký čas domů pošle. — Musil tedy starý otec bez syna domů
odejíti, jakkoli mu to těžko bylo.

ANDĚL STRÁŽNÝ.
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Černokněžníka velmi mrzelo, že má dáti synka nazpět, a kdož ví,
co by byl s ním dělal, ale chytrý už syn vyhlídl si čas, a jak černo
kněžník z domu odešel, tu vzal mu knihu, v níž měl všechna čarodějstva:
zaznamenána a dal se v útěky domů za starým otcem. Dohonil ho na cestě.
„Nuž, mój synku, či si sa vyslobodil?“ zvolal radostně starý otec.
„Ej, veru som už na slobode, a eště som mu i knihu vzal !“
„No len synku, abysi za ňu draho nezaplatil,“ pravil otec starostlivě.
„Oj, cože bych zaplatil, veď som já vátší čarnokňažník ako on sám. Ale
viete čo, otče, strava nám došla a já se preca len bojím, že má ten čarno
kňažník bude naháňať, tak sa já urobím na peknů parypu (kůň) a vy
si
na mě sadnite a choďte má tam do tej osady predávat. Keď mi už predáte,
vezmiteže mi dolů kantar (úzda), lebo keď ho na mne zabudnete (zapo
menete), nikdy sa viec nenavrátím.“
Spravil se tedy synek krásným koněm, otec si naň vysedl a jel na.
něm do blízké osady, kde byl právě trh. Hned se kupci okolo něho
sběhli a ptali se ho za jakou cenu by koně toho chtěl dáti; on jim řekl:
„Za štyry sto zlatých 1“ Ale přece se jen ten kůň zdál kupcům drahým býti,
až tu přijde černokněžník ; jak se na koně podíval, hned věděl, jaký to kůň.
„Cože stojí ta parypa, starý otče?“ ptá se hned.
„Oj veru ju od štyry sto zlatých nedám,“ odpověděl starý, který
černokněžníka nepoznal.
„Ale, či nespustíte nič ?“
„Oj veru ani babku,“ ujišťoval starý otec.
„No, keď je tak, je tak, tu máte čtyry sto zlatých l“ a černokněžník.
hned starci peníze do ruky položil. Starý otee pustil se do počítání peněz,
nevzpomněl na slova synkova, a černokněžník uchopil ho za uzdu, vy
švihnul se naň a ten tam ujížděl. Byl náramně rozlícen, a přímo zamířil
do nejbližší osady ke kovárně. „Kováču, kuj dvacentové podkovy a roz
pálené pribíjaj tejto parype!“ rozkazoval černokněžník, když byl u ko
várny s Koně slezl a za uzdu ho u studnice uvázal. Kovář hned šel
chystat si železo a černokněžník také šel do kovárny přihlížet, aby se
vše pořádně stalo. — Kůň zůstal venku sám a rád by se byl uzdy
zprostil. Tu vyběhla z domu dívčina se džbánem na vodu ke studnici.
„Pekne ťa prosím, dioučička, povolže mi trochu kantar, budem na
tebá vším dobrým pamětat,“ prosil kůň dívčinu.
„EÉhvďačně ti to urobím,“ pravila dívčina, postavila džbán a uzdu
mu povolila. Jak mu ji povolila, sešuchnul si ji o sloup docela s hlavy,
přetvořil se v holuba a mžikem zdvihl se do povětří. Děvče u studnice
udiveno se ohlíželo po koni, ale černokněžník, věděl už také, co se stalo
a dobře viděl holuba v povětří letěti. I udělal se jestřábem a za ním.
Ubohbý holub, o málo, že by ho byl jestřáb ulapil, v tom viděl ještě:
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v čas v královském domě u okna seděti královskou dceru, a proměniv
se v krásný zlatý prsten, spustil se na okno. I zaradovala se velmi krá
lovská dcera z toho prstenu, neboť byl překrásný, a hned běžela ku
svému chorému otci ukázat mu, jaký to prsten na okno spadl. Chorý
král se tomu divil, ale také se z toho těšil k vůli své milé dceři. A co
spolu o tom prstenu hovoří, oznamuje sluha, že se hlásí jakýs cizí lékař,
který praví, že chorému králi zdraví navrátí, Král dal hned toho lékaře
k sobě zavolati, a statečně ho přivítali, a to byl ten černokněžník. Krá
lovská dcera hned se ho ptala, zdali by jí otce vyléčil.
„Veru bych ho vyléčil“ pravil černokněžník, očí nespouštěje
s prstenu, který měla královská dcera na prstě, „veru bych ho vyléčil,
kebyste mi dali ten prsten, čo máte na malom prstě.“
Králova dcera nechtěla ho z prvu dáti, ale že otce svého milovala a že
se bála, by v té chorobě neumřel, slíbila, že mu ho dá, kdyžjí otce vyléčí.
Černokněžníku nebylo třeba mnoho léků, netrvalo dlouho, a král se
cítil jako zdráv; černokněžník žádal o prsten. Tu jak mu ho vděčně podá
vala, vypadl jí z ruky a v okamžení se na drobná zrnka prosová roz
sypal. V té chvíli se však černokněžník v holuba přetvořil a začal zrnka
zobati. Ale jedno královská dcera přistoupila, a jak holub u její nohy se
octnul, z toho zrnka udělal se jestřáb, holuba chytil a roztrhal na kusy.
Bylo po černokněžníku a jeho čarách.
Z jestřába se pak udělal krásný mládenec, který se královské dceři
poklonil a jí děkoval. Král, který byl vše to s podivením pozoroval a
vše si od něho vyrozprávěti dal, konečně mu pravil: „No, keď si ty
vedel čarnokňažníka previesť a zmarnif, já ti tuto moju dceru za ženu
prislubujem a po mojej smrti celé královstvo ti nahám.“
Tak se i stalo. Synek vzal si královu dceru za ženu, starého svého
otce si vyhledal a k sobě vzal, a tak žili dlouhá léta pospolu šťastně,
a když jim otcové odumřeli, kralovali sami dále ve svatém pokoji.

KR RR 2 R Ř

BoženaNěmcová.

Svatá Ludmila.
J měsíci září slaví církev svatá památku dvou velikých světců
: země české, kteří o rozšíření víry křesťanské v Čechách mají
si zásluhy nesmírné. Jsou to sv. Ludmila, jejíž památka připadá

ej

na den 16. září a sv. Václav, její vnuk a kníže český, jejž

oslavujeme dne 28. září. Oba mučenickou smrtí skončili nejvýš svatý
život svůj. — O av. Václavu četly jste, milé dítky, v ročníku loňském
„Anděla Strážného“ a proto tentokráte řádky tyto věnovány budou jeho
babičce sv. Ludmile.
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Sv. Ludmila byla dcera Slavatova, vladaře krajiny Mělnické, a choti
jeho Lidoslavy, obou pohanů. Dospělá vdala se za Bořivoje, knížete
českého, s nímž dala se od sv. Methoděje pokřtiti. Asi roku 894, zemřel
Bořivoj a po krátkém panování též syn jeho Spytihněv, načež ujal se
vlády druhý syn Vratislav.
Jako vdova vedla život skromný, nábožný a svatý, celé noci trvajíc
na modlitbách. Ctila nadmíru duchovenstvo, chrámy Boží z důchodů
svých ozdabovala a potřebným nábytkem opatřovala. Všichni lidé měli
v ní matku nejdobrotivější. Pomáhala chudým, odívala nuzné, nasycovala
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Svatá Ludmila vyučuje vnuka svého Václava.

lačné a napájela žíznivé. Kdo ji znal, miloval ji,
na každého a, seč byla, každému dobře činila.
I přicházeli lidé, by s ní se radili, by od ní
vodívaly k ní dítky své, neboť uměla o Pánu
o milých svatých mnoho krásného povídati. Jak

poněvadž byla přívětivá
Byla matkou chudých.
poučiti se dali. Matky
Bohu, o Pánu Ježíši a
ji každý pozorně po

© slouchal!
Jiných
pozornější
byl
pak
svatý
Václav,
její
vnuk.
Sním
často a ráda k Pánu Bohu se modlívala, vykládala mu sv. písmo, učila
ho literám slovanským, přidržovala ho k tichosti a rozněcovala v něm
mysl nábožnou a horlivost křesťanskou.
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Než říkává se, že Bůh toho, koho miluje, často křížem navštěvuje.
Tak nastaly po smrti Vratislavově roku 926. sv. Ludmile trudné časy.
Manželka Vratislavova, hrdá, pánovitá a vládychtivá Drahomíra, obávajíc
se o panství, pohlížela s nedůvěrou a závistí na Ludmilu, jež přítomností
svou nechtíc Drahomíru ještě více drážditi, na hrad Tetín, své vdovské
sídlo se odebrala. Ale nenávist Drahomíry i tam ji pronásledovala. Dva
nešlechetní dvořané, Homoň a Tůňa, byli kněžně při tom nástroji.
Se zástupem branného lidu vešli večer dne 15. září r. 927. násilím do
hradu Tetína, a sv. Ludmilu, jež pod křížem klečíc a ruce k Vykupiteli
pozdvižené majíc se modlila, zardousili. Když prvým svítáním nastávají
cího dne zločin se objevil, počal nářek a kvílení veliké; lid želel dobro
srdečné matky své a záhy ji uctíval jako světici.
Brzy zželelo se Drahomíře zlého činu, Pokání činíc, dala dům, ve
kterém vražda se stala ve chrám sv. archanděla Michala přestavěti. Tělo
pak sv. mučenice přeneseno do Prahy a v chrámě sv. Jiří pochováno.
Avšak i vykonavatelé ukrutné vraždy došli zasloužené odplaty. Homoň
i s příbuzenstvem byl zabit, Tůňa sice utekl, ale nesměl se již z ciziny
vrátiti. Tak docházejí zlé skutky, třeba i po letech, spravedlivé odplaty.
R. D.
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Stěstí.
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yrostly z jedné sněti
tři lístky, drobné děti.
První byl bouří sražen
a tak již v mládí zkažen.

v

,

Druhý zas v herbář dali,
jej moli rozhlodali.
Do věnce třetí daný,
okrášlil sochu Panny.

A tak i s lidmi jesti,
nemají stejné štěstí.

J. Milota.

m M OMR ČR
Pan strýc a paní teta.
strýče,“ radostně volala myš. „Že je vás přece také jednou vidět.
myš a křečekpotkalise nastrništi. — „I dobrý den, milý
Jak pak se máte? To vás asi to pěkné počasí vyvábilo. Je ta
obloha však také pěkně modrá ! Našinec ani o té kráse pod zemí nezví;
již mne to tam neudrželo, musela jsem na procházku. Člověk se tou prací
všecek unaví.“
„Tak?“ zabručel křeček ne příliš zdvořile. „Vy také pracujete,
paní teto ?“

ID“
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„Pan strýček žertuje,“ usmála se myš, nejsouc pranic uražena. „Což
se nemusí pracovati? K čemu pak bych měla čtyři zdravé pracičky ?
A což děti! Povídám, pane strýče, když je sedm dětí, je nutno se přičinit.“
„Pak se divím, že máte kdy se mnou žvástati,“ bručel křeček.
„Poroučím se, paní teto.“
Myš chytla jej za kožíšek. „Ale, pane strýče, jak to mluvíte! Je
mi ctí a mám z toho radost, bavíte-li se trochu se mnou.“ Při těch
slovech se uklonila.
Křeček se rozkašlal, leč myš vedla svou dále.
„Takový vznešený a bohatý pán jako vy —“
„To je mýlka, paní teto,“ odseknul. „Nejsem bohat —“
„To vy jen tak říkáte, ze skromnosti,“ s úsměvem přívětivě odpírala
myš. „Sázím se, že vaše Špižirna je pro zimu zásobena, právě máte zase
plné lícní torby. Až —“
„S dovolením, paní teto, to se zase mýlíte. Jsem chuďas a musím
se velice lopotiti. Můj čas je drahým. Poroučím se, paní teto.“
Křeček utekl dříve, než myš smysl jeho řeči uhodla. Zakroutila
udivena hezkou hlavičkou a procházela se vesele dále. „I že může býti
někdo takovým mrzoutem, vždyť je ten svět tak krásný, “ myslila si.
Měla radost, že po poli leží mnoho roztroušených zrnéček pšenice
a že se bez námahy do syta nají.
Umínila si, že sem pošle všecky děti, by si také smlsly. Ohlídla se,
není-li na blízku někde kočka a těšila se, že tomu tak není.
Zatím došel křečzk domů. Jeho obydlí bylo dosti velké a mělo dva
východy, jeden rovný, jeden šikmý. Při návratu používal rovného, spadna
rychle dolů. Rychle zašel do špižírny a vyprázdnil lícní torby.
„Ta zlatá pšenička !“ liboval si. „Ale ta teta dovede dopálit! Kdyby
věděla, že mám pět špižíren, ještě dnes by přiběhla a vypůjčovala by si.
Darebácká spřež!“
A tak snášel strýc křeček a sháněl den ke dni, že než zima přišla
měl špižírny naplněny od podlahy ku stropu. Měl tolik, že by byl mohl
uživiti tetku myš i s její rodinou a ještě by mu bylo zbývalo. Ale jako
pravý Jakomec opatroval svoje poklady.
Venku na zemi sněžilo a mrzlo. Byla zlá, tuhá zima.
Tu jednoho dne zaklepáno nesměle na křečkův brloh.
„I co? Návštěva? Tu nepotřebuji“ bručel křeček a dělal, jakoby
neslyšel.
Leč klepáno znovu a znovu. Šel konečně otevřít. Byla to teta myš,
žádající o vpuštění. Třásla se zimou.
Křeček se tak rozzlobil, že jí ani nepřivítal. Ani jí nehodlal vy
bidnouti, by vešla dále, chtěl ji odbyti mezi dveřmi; leč v tom vhodila
9*
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mu vichřice hrst sněhu na hlavu, takže mu přešel zrak a slueh, a zatím
vklouzla myš dovnitř. Usadila se skromně na pelíšku ze sena a suchého
listí, an zatím pan strýc rozčileně pobíhal sem a tam. Myslil, že nedovolí,
by myš u něho zůstala.
Nyní vzdychla!
To se křečkovi protivělo. Bylo to trápení s tím příbuzenstvem!
„Paní teto!“ osopil se na ni. „Povězte zkrátka, co vlastně chcete ?“
„Ach, pane strýče!“ Paní tetě vyhrkly slzy z oček jindy tak vesele
se jiskřících. „Ó, ach, pane strýče !“
„Dále, — co je libo?“
„Víte, pane strýče, mám velkou rodinu — sedm dětí — nasbírala
jsem dosti zásob, ale zima jest tak dlouhá, všecko jsme spotřebovaly,
všecko —“ plakala usedavě, „a tudíž přicházím vás prositi, srdečně prosit;
— abyste —“
„Aha, vím, již vím!“ přerušil ji křeček brubě. „To by mi tak
scházelo! Já se mám přičiňovati, lopotiti a pak vaši roztomilou rodinu
krmiti — oho, to nejde. Kdybyste nebyla v létě chodila po procházkách,
nýbrž starala se pro zimu, nemusela jste nyní žebrati. Já pro vás ničeho
nemám !“
„Ale, pane strýče l“
„Nemám a nedám!“
„Moje děti zhynou hlady, nepomůžete-li —“
„Proč máte tolik dětí?“
„Já to nechci zadarmo — budu vás ošetřovat, až budete nemocen.“
„Nemocen? Já nikdy nestůňu.“
„To nemůžete vědět, pane strýče.“
„A col Znám vás, paní tetol Najíst se chcete, to by se vám hodilo
— ošetřovat, mne ošetřovat — i to je nesmysl! Ničeho si neslibujte, já
jsem chuďas! Ano, jsem,“ povzdychnul si. „A nyní, paní teto, jsme spolu
hotovi, Poroučím se!“
S povzdechem pozvedla se ubohá teta a šoulala se tmavými chodbami
kolem naplněných zásobáren s prázdnou ven. Musila jíti zkusiti, zda budou
cizí milosrdnějšími než lakomý strýc.
Tento se těšil svým bohatstvím, leč pojednou se dostavila nemoc,
na kterou byl prve nevěřil. Bolel jej žaludek a ani nejlepší pšenice mu
více nechutnala.
Tu napadla křečka úzkost,
Kdyby tak měl zemříti! Opustiti svoje pracně nashromážděné
bohatství!
Tu si vzpomněl na tetu myš. Tato mívala vždy doma léčivé bylinky,
snad by mu pomohla.
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I vzal tedy do lícní torby trochu zrní, které chtěl myši darovati a
škrábal se, sténaje a vzdychaje, ven. Leč sotva vyšel z díry nemohl dále.
Svíjel se bolestí a zahynul.
Polní myši uzřely mrtvého křečka i pověděly o tom jeho příbuzným.
Tu přiběhla paní teta, postarala se, by byl pan strýc pochován, vy
hrabala mu se svými dětmi hrob ve brázdě. K vůli slušnosti trošku za
plakala a pak šla s dětmi do křečkova doupěte a ujala se s jásotem
dědictví.
Bylo po nouzi v myší rodině, a paní teta vystrojila takovou veselou
hostinu, že by nebyl nikdo věřil, že před chvílí byl konán pohřeb.
O lakomce

se nepláče.

Vlasta Pittnerová.

ooo

oo O

Na rozcestí.
ťastné dobré jitro! Vida s nůší —
jak to paní kmotře pěkně sluší.
Posečkejte drobet! Jaké chvaty!
Hleďte, urousáte v blátě šaty.«

»Nelze, pane kmotře. Hleďte k lesu
daleko; a tuhle mléko nesu.
Postála bych ráda s vámi tady,
ale děti doma pláčí hlady.«

»Inu, jakáž pomoc; však my víme,
pro děti se v lecčem uskrovníme.
S Bohem! Zítra přijdu na besedu
a přinesu dětem kousek medu.«

Maruše Kadrtová-Bukolská,
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Važ si jiných a vážnost svoji povzneseš!
Upravil Karel J, Zákoucký.

O J. Stanleyovi, slavném cestovateli anglickém, který zemřel letošího
roku, vypravují se mnohé velmi zajímavé příhody.
Tak vypravuje se, že přese všechny svoje značné úspěchy, byl
k neuvěření žárliv na jiné cestovatele a to zvláště na francouzského
badatele Savoragnana de Brazze, který jej byl předešel ve značné části
Afriky. Při hostině, která mu pořádána na počest v Paříži, mluvil Stanley
o různých afrických cestovatelích. Po celou hodinu mluvil o Brazzovi
velmi pohrdavě.
Sotva domluvil, přišel k hostině Brazza, jemuž byl přítel pověděl
o nájezdech Stanleyových, a hlásil se o slovo.
„Útění pánové“ pravil, „nevím sice, co Stanley o mně mluvil, ale
póvím vám nyní, kterak já o něm soudím.“ A pronesl nadšenou chvalořeč
na Stanleye, kterou takto zakončil: „Přináším hold slavnému anglickému
badateli. Každý z nás ctí se sám, je-li spravedliv k ostatním pracovníkům !“
Všickni přítomní odměnili tuto řeč hlučným potleskem, a Stanley
pln rozpaků zdvihl se a přistoupřv k Braazovi, prosil ho za odpuštění.

C

Bajky.
CZI
Napsal J. Milota

Svůj k svému.
Mladý vrabee, jemuž se na prostém dvorku vesnickém znelíbilo,
opustil své rodné bratry a letěl do města, těše se, že tam bude se míti
mnohem lépe. Z počátku se mu v městě Jíbilo, nebot tam viděl tolik věcí,
kterých před tím nikdy neviděl! Jen to ho mrzelo, že městští vrabci si
ho nevšímají. Konečně spatřil na dvoře obchodníka v obilf houf vrabců,
kteří tam zobali utroušená zrnka. Pocítiv hlad, vlítl bez váhání mezi ně
a dal se do zobání. Ale se zlou se potázal! Všichni ostatní vrabei rázem
vrhli se na vetřelce a klobali ho tak upřímně, že s něho peří jen pršelo !
Oškubán a zkrvaven sotva dolétl zpět ke svým do vesnického
dvora. Ale ti ho rovněž zapudili, řkouce: „Tys prve námi pohrdal —
nyní my zas neznáme tebe!“
Smuten usadil se na osamělém stromě, naříkaje: „Nyní pozdě na
hlížím, že nikdo nemá opouštěti sobě rovných.
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Závistivá slepice.
Hospodyně nasypala slepicím zrní. Všecky hned s chutí se pustily
do zobání, jen jedna jala se odháněti družky ; klofla brzy tu, brzy onu.
Záviděla jim zrní, chtěla míti všecko sama pro sebe. Ale slepice druhé
nedaly se odehnati a sezobaly brzy všecko. Na závistivou slepici pak
nezbylo ničeho!

Kam se dřevo kloní, tam i padá.

čr

„Kam jdeš?“ volala kachna z bahnitého potoka na svoji přítelkyni
husu, která zvolna se kolébala mimo.
„Ale, považ si,“ odvětila živě husa, „dnes náhodou jsem se dověděla,
že na večer v naší březině bude zpívati slavík.“
„Hm, co na tom?“ lhostejně se ozvala opět kachna.
„Ale což nevíš, že slavík je veliký umělec“ divila se husa, „a že
poslouchati ho, je pravou rozkoší ?“
„Já znám jen jedinou rozkoš: hledati v bahně různý hmyz,“ od
větila pohrdavě kachna a doložila: „Ani bys nevěřila, co je zde pulců a
rybiček l“
„Tak,“ zvolala husa, „to se musím jíti podívat !“

Benátky.
Píše Ignát Zhdněl,

I. Žertovný pán. Příjezd do Benátek. První dojem.
koda, že cesta rychlíkem z Paduy do Benátek netrvala déle. Neboť
když jsem vstoupil s bratrem v Padue do vlaku, seděl tam starší
pán, u něhož jsem hned v prvém okamžiku uhodl, že jest učitelem.
Uviděv vstupovati do vozu dva kněze, povstal a pravil: „Račte
dovoliti, důstojní pánové, bych se vám představil. Jsem z vegetarianské *)
osady, to jest u nás abychom jedli jen samou zeleninu a rostlinnou stravu,
neboť osada, v níž jsem učitelem, se jmenuje Zahrada a je u Mohuče
na Rýně; mé jméno je Cibulka, můj pan mladší učitel se jmenuje Hruška,
našemu panu faráři je Trnka a panu starostovi Petržela — proto pravím:
jsem z vegetarianské osady.“
Tak představil se nám a hned jsme rozpoznali, že je žertumilovný
pán, který je rád, když se kde kdo věsele dívá a nikdy se nezamračí.
*) Vegetarian je ten, kdo se živí jen rostlinnou stravou.
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Dali jsme se spolu do hovoru, a protože navštívil jsem již vícekráte Italii,
nedbal jsem o krajinu a naslouchal se zalíbením hovoru šprýmovného
společníka.
Protože každý rád nejvíce hovoří o svém zamilovaném koníčku, tak
rozhovořil se náš pan učitel o svých žácích, a přišli jsme za řeči na pa
mátníky, jež si děti často pořizují. Vykládal, jak ho žáci hlavně ku konci
roku zrovna zasypávají prosbami, by jim napsal něco pěkného na památku.
Pravil, že činívá tak rád a psává vždy nějakou poučnou větu, průpovídku,
by měly děti i v pozdějším věku na něj nějakou pěknou vzpomínku. ©

Chrám sv. Marka v Benátkách.
Ale jaký nesmysl kolikráte napíší jim tam spolužáci; tak na př.
viděl jednou, kterak jistý jeho žák měl ve svém památníku následující
verše od nějakého samouka:
„Alles Unglůck wůnsch ich dir
fern vom Leibe. Bleibe mir
alles. Unglůck treffe dich
niemals. Denk an mich.“

Kdo čte verše, nedává obyčejně pozor na rozlišovací znaménka
a proto jsou tyto věty jistě velmi podivné, a na první pohled zasmějeme
se. jim 8 chutí. Zníť doslovně:
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„Všechno neštěstí přeji ti,
aby tě minulo. Zůstaň mi
všechno. Neštěstí ať stihne tě
nikdy. Nemysli na mně.“

Za tak rozmarného hovoru minuli jsme městečko Mestre, v němž
-odbočuje dráha do Benátek ; ani nepozorujíce jedeme již na velikém
čtyři kilometry dlouhém mostě, vystavěném z cihel a sestávajícím ze
222 oblouků, jichž klenba má tetivu*) půl desáta metru. Jedemejiž totiž
Jagunami,**) na nichž jsou vystaveny celé Benátky. Vidíme vystupovati

hádá
č
Kktg

Dožecí palác v Benátkách,
:z vody mnoho budov, věži, kostelů, za chvilku přestává vlak hučeti, jede
pomaloučku a stojíme na nádraží benátském.
Rozloučivše se s hovorným a milým společníkem, bereme každý do
ruky svou lehounkou cestovní tašku a jdeme s. proudem ostatních cestu
„jicích Ven. Sotva však vykročíme z nádraží, staneme jako vyjeveni. Věru
zajímavá podívaná kyne tu našim zrakům. Několik schodů vede z nádraží
ne do ulice, nýbrž do vody.
Jsoutť Benátky nejpodivnějším městem na světě; neboť není lam
ulic, náměstí, jako v našich osadách, ale je zde všude samá voda; co jsou
*) Tetiva je přímka spojující konce oblouku. — **) Laguna — močál.
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u nás ulice, to jsou zde kanály, z nichž nejširší, který se klikatě vine
celými Benátkami až k moři, jmenuje se canale grande — velký kanál
— a u něho stojíme.
U nás bývá na nádražích v městech vždy mnoho povozů jedno
dvoukoňských, někdy jsou tam i omnibusy a nějaká třeba 1 elektrická
dráha; zde však jsou u schodů jen samé lodičky, skoro všechny o jednom
vesle. Většina z nich je černě natřena a má uprostřed černě vyzdobenou
na obou stranách okny opatřenou budku, do níž vstoupí, kdo se chce
svézti. Co je u nás v městech pouliční dráha elektrická nebo koňská,
jsou zde malé parníčky „vaporetti“ nazvané, které jezdí každých deset
minut a projíždějí celým hlavním kanálem od jednoho konce města až:
ke druhému; jimi je v Benátkách nejlacinější jízda.
Po zdejším způsobu zavolali jsme si gondoliera, t. j. majitele loďky
a poručili, by nás zavezl do hotelu Sandvirtova, kde jsme se mínili
ubytovati. Aby však ušetřil cesty, jel loďkař, který stojí na zadu loďky
a vesluje, ne hlavním, nýbrž postranními, úzounkými kanály, z jichž:
domů mohli si lidé skoro ruce podávati. Kdykoliv dojel na roh některé:
z ulic čili kanálů, vždy křičel, aby zabránil nárazu s jinou loďkou a-óelf
a-óel! — a pak teprve jel dále.
Po delší jízdě vypluli jsme z úzounké uličky, vpluli do otevřeného
moře čili jak by se v našich městech řeklo, přišli jsme na velké náměstí
a tam byl hotel Sandvirtův. Když jsme u schodků, jež vedly na pevninu,
zastavili, přišel hned stařec jakýsi — říkají zde takovým lidem „rampin“
— hákem, ač to úplně bylo zbytečné, lodičku zadržel a pomáhal nám
vystoupiti; ovšem dává se mu nějaký soldo (5 centezimů) za jeho ochotu.
Potřebi, by každý dal velmi pozor, neboť bývají schůdky hlavně při:
odlivu mořském hodně kluzky.
Protože byl již večer, šli jsme do jídelny a povečeřeli. Všude měli
v hotelu na chodbách i v jídelně tabulky s nápisem: „Zde lze dostati.
pivo od čepu.“ Objednali jsme si ho, ale sklepník donesl láhvové pivo,
a když jsme ho upozornili, že chceme od čepu, pravil: „Vždyť také do
této láhve bylo ze sudu pivo stočeno.
Teprve nyní večer byl na nábřeží, na němž stál náš hotel, čilý
rozruch. Nyní za chládku vycházeli lidé z domů, též nadějná mládež:
křičela, dováděla, na všech stranách hrála veselá hudba, z loděk, jichž
je všude plno, ozývají se pěkné písně; viděti, že je zde lid veselý a
plný života.

Ale u všech pozorovati velkou bídu. Jedouce od nádraží již jsme
pozorovali, jak spustlé jsou z venku skoro všechny zdejší domy a myslili.
$1, že zde bude mnoho chudoby. Sotva jsme večer vykročili z hotelu.
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chtějíce se projíti trochu na svěžím mořském vzduchu, byli jsme hodně
obtěžování žebráky.
První dojem Benátek je věru k nepopsání. Všude místo ulic voda,
dvéře domů a schody z nich vedou do vody. Přede dveřmi jsou ve vodě
zaraženy koly, které bývají různobarevně natřeny a na úich jsou uvázány
skoro vesměs jen černě natřené loďky.
Jediné náměstí je u kostela sv. Marka, kdež jsou nejpamátnější a
nejnádhernější budovy, pravé to klenoty stavitelství. Když nyní večer
jsme tam došli, procházelo se tu přemnoho lidí, sotva jsme se prodrali;.
uprostřed náměstí hrála vojenská hudba, a kde bylo prázdné místečko,
seděli lidé u stolů popíjejíce ponejvíce červené víno nebo nějakou limonádu.
Uprostřed náměstí pněla do výše tehdy ještě zvonice sv. Marka,

chrám

téhož

světce;

týž v elektrickém osvětleníse svými mosaiko

vými, to je z barevných kaménků složenými obrazy vypadal čarovně

krásně; vedle je palazzo ducalo, dožecí

palác, naproti palác královský

— a na tomto tak až čarovně krásnými budovami ozdobeném náměstí
ozývá se všude smích, křik, samá veselost.
Ale my unaveni šli brzo spat, doufajíce, že se dobře vyspime.
Protože ve světnicích, které mají okna na dvůr, bývá hodně špatný
vzduch, vybrali jsme si tentokráte pěknou světnici v prvém poschodí
s okny na nábřeží. Ale všude sedělo u stolků, jež postavili si na ulici,
mnoho lidí, jejich pak křik, zpěv, hluk ozýval se až dlouho po půlnoci.
První noc naše v Benátkách byla proto velmi nepokojná, spánek byl.
mizerný.

rF
—
(Příště dále.)

Dobří přátelé.

Jeníček s Ořechem

Cupy, cup! Klusají
i kolem rybníka,

když sobě vyjedou,
nijaké překážky
s nimi nic nesvedou.

kde ořech po brázi
bleskem, hle, utíká.

Tu letí přes doly,
hned jsou zas nahoře,
dobře ví Jeníček,
jakého má oře.

Však také vzdorují
oba té nehodě,

že by snad společně
octli se ve vodě.

Ořech by přítele

vytáhl z té lázně,
a dál by klusali

bez bany, bez bázně...

L. Grossmannová-Brodské.
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Obrázky z katolických missií.
Píše Fr.

Všetečka.

rozenou vědychtivostí puzeny, čítávají dítky rády zprávy
o cizích zemích, národech tam bydlících, jejich zvycích,
o zvířatech v oněch krajích žijících a j. — Mnoho podobných
se může dověděti, kdo čte zprávy napsané missionáři,
6449? t.věcí
j. kněžími, kteří u pohanských národů žijí a učení Kristovo
často s nebezpečím vlastního života jim zvěstují. — Jako loni, tak chci
1 letos mladým čtenářům „Anděla Strážného“ vyprávěti o missiích a to
zvláště o nebezpečích neb i výhodách, jakými hrozí neb jakých poskytuje
missionářům příroda v horké, černé Africe. Budou to tedy „přírodopisné
obrázky z missii“. Čtenář se tu doví některé podrobnosti o tvorech,
o nichž se ve škole učil.
Dříve však, nežli začnu vyprávěti, chci se s Vámi, milé dítky, do
hodnouti o odměně za vypravování. Říká se: „Něco za něco !“
Přál bych si, byste za to, co od missionářů uslyšíte, jim poskytly
podpory.
V posledním čísle minulého ročníku „Anděla Strážného“ jsem Vás
povzbudil, byste pilně sbíraly staré poštovní známky, staniol, odřezky
(špičky) z doutníků ; děvčata nechť vyšijí kalichové prádlo, na něž stačí
dosti malý kousek bílého plátna. Letos Vám chci hned'z počátku poraditi,
jak byste mohly snadno sbírati i haléře, které mnohé dítko mnohdy bez
rozvahy a zbytečně utrácí za malicherné trety, jimiž mnohdy pány učitele
ve škole při vyučování zlobí a spolužáky vyrušuje.

Více dítek se může spojiti ve „spolek dítek

pro Afriku“.

Jedno starší, rozvážnější je sběratelem. Tomu odevzdají členové měsíčně
2 haléře.
Sběratel, který má aspoň 20 členů, kteří platí pravidelné
příspěvky, ohlásí své jméno missijnímu spolku „Družina sv. Petra Klavera“
v Praze na Hradčanech č. 33. a dostane odtud pro členy členské obrázky
a posvěcené medailky; pro sebe obdrží pěkný obraz sv. Petra Klavera,
apoštola otroků, a sběratelskou medailku. Příspěvky posílá do Prahy půl
letně bezplatně tak zv. šekem čili složním lístkem, který za našich časů
jistě každému dítěti je znám. Výhoda, jíž se těší členové „spolku dítek“
je ta, že se africké dítky za své dobrodince dětské zbožně modlívají.
Také dostává vždy 20 členů dohromady časopis „Echo t. j. Ozvěna
z Afriky“, v němž se mohou mnobých zpráv o missionářích dočísti.
Jsem přesvědčen, že mnohý čtenář, který o spolku dítek bude
uvažovati, uzná jeho výbornost a postará se o jeho rozšíření mezi českou
mládeží. Stane se tak podporovatelem missionářů, ba může se i missionářem
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nazvati, ježto bude u svých spolužáků neb spolužaček vykonávati poslání
(latinsky missio), k němuž jej vybízí první číslo „Anděla Strážného“.
A nyní, když jsem si vyjednal odměnu, poslyšte, co Vám budu.
vyprávěti ze zpráv missionářů o králi zvířat, v Africe žijícím:

O lvu.*)
Ctihodná sestra**) M. Xaveria Kónigová, z řádu sv. Benedikta,
působící v Iringa ve Východní Africe, píše: V posledním čase byli jsme
několikráte z nočního klidu vyrušení nemilou návš.čvou levharta, jemuž se:
zachtělo našich kuřátek. Též lev plnil hrůzou obyvatele celého okolí.
V několika týdnech uchvátil osm černochů. Nikdo o samotě není za bílého
dne jist a jakmile se setmí, neodváží se živá duše před chýži.
Dne 29. srpna o 11. hod. dopoledne (r. 1902.) přepadl brózný ten
dravec dvanáctileté děvče. Ubohá se vzdálila jen asi padesát kroků od
chatrče, kolem níž se rozprostíralo strnisko. Pojednou vyskočil z blízké
houštiny lev a vrhl se od zadu na dívku, která ani netušila nebezpe
čenství. Pronikavý výkřik vypudil z domu matku, která vyběhla, by
viděla, co se přihodilo. Jak hrozný pohled naskytal se tu jejímu zraku!
Milované dítě v drápech dravcových! Sama mi později vyprávěla, že
chtěla ve smrtelné úzkosti přiskočiti a Ivu (jejž jmenují „nalupala“) kořist
z tlamy vyrvati. Týž však, spatřiv ženu, pustil kořist, kterou již několik
kroků vlekl, na zem a utekl. Mkinuluwa — tak se jmenovala nešťastná
dívka — byla mojí žačkou, kterou jsem měla velmi ráda pro její ticbost
a poslušnost.
Za chvíli po přepadení přišla opět k sobě, avšak měla na těle:
hrozné rány. Pravila matce: „Pošli ihned někoho do Tosamaganga pro:
Mkira (t. j. řeholní sestru)“ © 12. hodině přišli k nám poslové a
zvěstovali smutnou zprávu. Ježto osel, kterého jsem používala k jízdě,
byl na pastvě, odešla jsem s posly ihned pěšky. Kráčeli jsme po úzké
cestě mezi houštinami. Oba průvodčí měli oštěpy (kopí) a pohlíželi.
úzkostlivě na obě strany do křoví. Ve vesničce, kterou jsme prošli,.
ozbrojili se všichni jinochové a mužové a vytáhli, by Iva zabili; výprava.
se však nepodařila.
Když jsem přišla k chatrči nemocné, ukazovali mně místo, kde lev
dívku uchvátil. Ze stop bylo snadno poznati, jak daleko vlekl svoji
kořist. Je věru s podivem, že se odvážil dravec za bílého dne mezi dvě
chatrče, které byly od sebe nejvýš 120 kroků vzdáleny.
Když jsem vešla do chatrče, neviděla. jsem, leč několik žen sedících
u ohně. Chýže černochů nemají, jak známo, oken, Vynesli tudíž raněnou.
*) Čerpáno z »Kleine Afrika-Bibliothek«,
+*) Missionářům pomáhají též mnohé řeholnice.
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ku dveřím. Jak hrozný pohled! Její oděv se červenal krví, kterou byl pro
sáklýl! Na levé straně těla, blíže slabin, zela skoro na prst hluboká,
široká rána, kterou vyhřezly vnitřnosti a která způsobila nebezpečné
vnitřní zranění; též byly rány po obou stranách páteře a dvě značné na
pravé noze. Než tyto nebyly příliš hluboké. Na záchranu nebylo lze po
mýšleti; přece jsem však rány pečlivě obvázala, bych zmírnila bolesti
milému, trpělivému dítěti. Dívka na mne pohližela vděčně bolestiplným
zrakem. Povzbudila jsem ji k trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boží.
S námahou vyprávěla o svém leknutí, a že potom ihned pozbyla vědomí.
Když jsem ji těšila, zašeptala odevzdaně: „Nongwa za Ngului“ (byla to
vůle Boží). Když jsem jí slíbila, že časně ráno opět přijdu, stiskla mně
vděčně ruku. Domů mne doprovodili opět dva ozbrojení muži.
Drubého dne po mši sv. jsem jela na „punda“ (oslovi) opět za svou
milou chorou. Ježto se její stav zhoršil, pokřtila jsem ji na jméno Růžena.
Byloť téhož dne sv. Růženy. O šest hodin později odebrala se za svojí
patronkou do nové vlasti nebeské. Kéž prosí tato nová, missií vykvetlá
růže za své pohanské krajany.
O čtrnáct dní později upadlo konečně zločinné zvíře do našich
rukou. Chytilo se do silné pasti na dravce nalíčené. Byla to veliká lvice,
kterou za všeobecného jásotu zastřelil čtyřmi ranami náš D. superior
(představený).

(Příštědále.)

Milé dítky!
iž skončila se doba Vám přemilá, doba prázdnin, doba ne
- nucené svobody a radosti. Však proto se nermuťte! Třeba
Vám ubude volnosti, zase očekává Vás ve škole mnoho
dobrého a užitečného. Z toho se radujte, s pomocí Boží
pilně pracujte a takto se odměníte milým rodičům i učitelům
za veškerou lásku a námahu, již zdárnému vychování a vzdělání Vašemu
věnují. — Než mimo školní práci a úlohy čekají Vás také jiné zábavy
ušlechtilé, mezi nimiž přední místo zaujímati má zábavná i poučná četba.
Nuže, s novým školním rokem přichází k Vám 1. číslo nového ročníku
„Anděla Strážného“. Vím, že se naň těšíte, vždyť jste mi to tolikráte

© psaly.
Nuže,
přijměte
jejzase
sdřívější
láskou!
Jásám
setěším
na
"Vaše milá důvěrná psaníčka, v nichž jeden si stěžuje, že by si byl málem
louskáním oříšků polámal zoubky, jiný projevuje radost nad tím, že se
mu konečně podařilo všechny rozluštiti, opět jiným činila potěšení došlá
-odměna neb otisknutá slohová práce neb i básnička. A tak jsme měli
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radost všichni. Doufám, že i letos zůstanete horlivými čtenáři, luštiteli
a pracovníky slohových prací, jako roku loňského.
Než nečtěte pouze článků zábavných, nýbrž všímejte si i těch po
měných; vědomosti Vaše pak budou sladkým ovocem, jež potěší Vás
i všechny dobré lidi; pak bude národ a milá vlast hrda na zdárné syny
a dcery své ku blahu a slávě její pracující.
Vítaje Vás všechny v novém školním roce, jsem Vám vřelou láskou
nakloněný
strýček redaktor.
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1. Na silnici kde hodně 12 342567.
viděl malý Láďa 12342567.
2. Ve hlubokém 12341,
kráčí Jirka 1 2341.
Václav Peřina.
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PVA,

pracovaná do 20. září 1904 redakci zašlou,

obdrží odměnou pěknou knížku.
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číslo 24. ročníku

časopisu

„Anděl Strážný“ obracíme se ke všem přátelům křesťanské
mládeže se snažnou prosbou, aby v zájmu nábožensko-mravné
výchovy rozšíření jeho laskavě se ujímali. Za našich rozháraných
dob, kdy jed nevěry a nevázanosti tak četnými proudy vniká
odevšad i do srdcí mladistvých a hubí zárodky ctností do nich
vložených, zajisté naléhavá toho jest potřeba, aby dobrou četbou
dobré símě obezřele se pěstovalo, by nepřízní časovou záhy
nevzalo za své a se nezvrhlo.

Veliký jest zajisté počet časopisů určených mládeži, avšak

těch, jež by si úsilně všímaly křesťanské

výchovy

mládeže,

jest počet nepatrný? Účelu tomu sloužil časopis náš po třia
dvacet let. Úmyslem naším“jest 1 nadále všechny síly své
věnovati výchově i zdaru mládeže, spoléhajíce při tom na

podporu všech přátel srdcí dětských zvlášte ze stavu

ského 1 učitelského. Též literární

kněž

příspěvky mysli,

srdcím a věku dětskému přiměřené budou vítány. Srdečné díky
vzdávajíce všem dosavadním příznivcům, prosíme zároveň, aby
nám pomoci své zvláště rozšiřováním „Anděla ŠStrážného“
poskytovati ráčili. Vydávání časopisu vyžaduje velikých
hmotných obětí, které jen velikým počtem odběratelů hraditi lze.

Časopis „Anděl Strážný“ vychází výjma prázdniny
jednou za měsíc, počínaje měsícem zářím o dvou arších
(32 stranách) s textem rozmanitým a s četnými illustracemi a
stojí ročně 1 K 60 h. i se zásilkou.

P. T. pp. sběratelům poskytujeme těchže výhod,
jako roku

loňského.

Na požádání rádi zašleme číslo na

ukázku.

Redakce a vydavatelství časopisu

»Anděl Strážný «
v Brně, Dominikánská

ulice číslo 4.
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2A KŘESTANSKO
MLÁDEŽ
M 2 O o ČASOPIS pro

Předplatné na „Anděla Strážného“ celoročně:

Rakousko 1 K 60 h., Německo 1 m. 60 pf., Rusko 80 kop.,
Italie 2 lry, Francie 2 /r., Amerika 40 c.
W rchází

rm.ěsíčnéě a předplácí
se ročmě 1 IS 6O Lh.

T
Spasitel světa vysílá své zpoštoly a všechny své přátele d> celého světa a volá,
že žeň sice veliká, málo však pracovníků, Vy, milé dítky, rády byste milého Spasitele
vyzvání poslechly a šly třeba až do Číny a mezi divochy afiické a australské hlásat,

jak dobrotiv jest Bůh, a že chce, by všichni ku spasení přišli; avšak jste ještě malí,
ještě drma zůstati a re učiti musíte. Co však učiniti můžete, to děláte: Modlíte se za.
pohanské dítky a šetříte dárky na vykoupení jich a vychování v křesťanské víje. Zaslány
nám nové milodárky v korunách:
Farní úřad v Borové 10 —, Frant. Pálen:ký, katecheta v Jaroměři od školních
dítek 2220, Anna Srncova z Holasice 6-—, Hermina Hůttlerova v Příboře 2'—, Anna
Ecksteinová v Brně —'48, Ž. Jamb rová v Brně —:48. P. Kohler, katecheta v Plzni3'--,
L. Němečkova a Anna Hessonova z Čížové 2.—, Dp. Martin Svoboda, katecheta ve
Vodňanech 8-—, chovanky pensionátu v Hradci Králové 30-—, hodné dítky z Doloplaz
40:- , K. B. osobně 10:—, od dítek školy jaroměřické, boňovské a dolnolažanské 21—,
od dítek školních z Vyzovic 17- , Jos. Pospíšil z Řestok u Chrasti 1.—, Anna Srrcova
z Holasic 5-—, Jos. Stahala, farář v Boht ňovicích 32 17, nejmenovaná v Hoře Kutné 4—.

Správné rozluštění z čísla 9. minulého ročníku zaslali:
V Archlebově:

Rudolf Havel*. V Bernaticích:

OldřichKittrich. V Bilo

vicích: Josefa Vankova*, Václav Polák*, Ludmila Šurých. V Bohdalově:
Jaroslav
Heimrich. V Bohuticích:
Jan Smutný. V Bochoři: Frsnt. Kornel, Alois Přikryl.

V Borovanech:

Jakub Levý. V Boskovštýně:

Jan Mairinger. V Bošilci: Marie

Svobodná, Frant. Matějka*, Jos Kubeš, Marie Šerá. V Brně: Ladislav Šustáček, Robert
Skula, Richard Třska, Frant. Dosoudil, Bohumil Gótz, Rudolf Bursa, Jaroslav Zoufalý,.
Otakar Ludwig, Frant. Přikryl. Josef Machát*, Jaroslav Svoboda*, Josef Chloupek, Jindř.
Jelínek, Bohumil Holub, Alois Miiller, Alois Kučera, Ant. Pilát*, Josef Vašíček*, Alois
Kašpárek*, K. Morávek, Frant. Hobl, Stani'lav Holas. V Brumovicích:
Tomáš Gazda,

Martin Líznar. V Březince: Bohumila Černá. V Březolupech:
Bedřich Ambrož.
V Cerhenicich:
A. Bradáčkova,Marie Břečkova. V Cetechovicích:
Josef Hýža..
V Černovicích:
L. Nepil*, A. Čenkovic, Č. Hromadník, A. Janda“, J. Matyášek,
A. Pravda, J. Soukup, K. Tetiva, M. Blabolilova, A. Dvořákova*, M. Pekařova. V Čes.

Budějovicích:

K. Malý, Frant. a Ferdinand Hanzal, Frant. Handl, Ladislav Daňha.

Ve Čkyni: Cyrill Martan. V Dobřínsku: RůžeuaDoškova.V Dol. Otaslavicích:
Vlad. Skokánek. V Doubravníku:
Marie Hoškova. V Doudlebách: Vinc. Jaura.
V Dřevohosticích: Filip Čuřík. Ve Frenštátě:
Marúška Bémora. V Golčově
Jeníkově: Marie Vondrova. V Heřmanicích: Václav Šimon*. V Holici: Arno:t
Koutný, Miloslav Zdražil, Vojt. Smysl. Ve Hnojicích:
Jan Fóhm. V Horkách:
Anna Kellerova, Marie Davidova, Anna Prokopova*, Anna Syrová, M. Cejnarova, Emilie

Hrřelova. V Hoř. Dobré Vodě: Frant. Hlušička, František Krejcar, Jaroslav Nepilý.
V Hořicích: Božena Smetanova, M. Krejčova, Milada Dokou;ilova, Josef Kareš, Jindř.
Munzar, Josef Forman, Josef Kluger, Josef Kostka“, Aloisie Plechatá, Fr. Fejk, Ludmila

Voňkova.Ve Hrabyni: Max Kadul». V Hulíně: Floran Přik:yl. V IHunčovicích:
Frant. Lužný. V Hustopečích:
Josef Hajda, Jindř. Žemla. V Hynkově: Vilém
Přidal. V Chodovicích: Jar. Šubrt. V Chotěboři: PetrušeCapkova. V Chrlicích:
Jos. Rokos,Jan Hurkes. V Chropíni: Vojt.Zavřel.V Cbválkovicích:
Jan Hořínek,
Ant. Látal. VIvančicích:
Jos. Mík, Františka Míkova. V Ivanovicích:
Anežka
Holancova. V Jáchymově: Frant. Měřil.V Janovicích: Čeněk Pavlík*, V Jaro
měřicích:

Marie Zachova*, Marie Postupora*, Marie Veselá*, (Básnička hezká; vlastní

práce?) V Jedovnicích:
Mařenka Julinbora. V Jevišovicích:
Helena Vaškova.
V Klenovicích: Karel Pacholík V Klimkovicích: Frant. Vavrečka,K. Cigánek,
Štěpánka Knoppova.V Kobelnicích:
Václ. Sedláček*,V Kojetíně: Františka Uhrova*,
Božena Ryšavá*, Marie Macenaurova. V Konici: Boža Šůnova“, Rud. Pospíšil. V Král.
Dvoře: Marie Rolečkova*. V Král. Hradci:
M. Mikyskova. (Hádanky všeho druhu
jsou vítány! Srdečný pozdrav!) P. Hanušova. V Kroměříži:
Vilém Dočkal, Alois
Navrátil, Petr Crhák, Alois Vyvlečka, Ignác Olšanský, Fr. Robenek, Alois Zlámalík.

V Křenovicích: A. Vystrčilova. V Lechoticích:
Ludmila Kad'číkova*, M. Novák.
Ve Lhotě Vranové: Jan Goš. V Lomnici: Anna Dobšova, Ant. Liepoldova, Marie:
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BUĎ UPŘÍMNÝMI

© 84"UPŘÍMNÝM,
KDYŽ
SLASTI
KVĚT
BUĎ
UPŘÍMNÝM,
KDYŽ
CHYBAMI
TI DECHEM SRDCE MÁMÍ,
NEB VĚRNÝ, MILÝ PŘÍTEL NÁŠ
TEN RADUJE

SE S NÁMI.

BUĎ UPŘÍMNÝM, KDYŽ JAKÝS ŽAL
TI SRDCE BOLNĚ SVÍRÁ,
NEB VĚZ, ŽE BOLEST SVĚŘENÁ
JEN POLOVIČNÍ BÝVÁ,

TVŮJ PŘÍTEL STÍŽEN JESTI,
TVÁ LÁSKA JEHO POKÁREJ,
A POMOZ CTNOSTI ZKVÉSTI.

©BuĎ UPŘÍMNÝM, KDYŽ VINA, HŘÍCH
TVOU DUŠI POUTEM TÍŽÍ.
O, VYZNEJ Z NICH SE BEZE IŽI,
A BŮH SE OPĚT SMÍŘÍ.

O, UPŘÍMNÉ BUĎ SRDCE TVÉ,
A KLAM AŤ JEMU SCHÁZÍ —
A PAK BUĎ JIST, ŽE PŘÁTELSTVÍ
TĚ Boží DOPROVÁZÍ.
IDA,
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Podzimní zjev.
Nad tichou zemí žárné slunce stojí
a zlatým paprskem se dívá v lesy,
jak příroda si pomalu hrob strojí
v pavoučích vláknech, v listí pestré směsi.
Jar. Vrchlický.

(o,
6
6

|

čru, venku pěkné podzimní dni. Ale příroda toho nedbá a
pomalu se chystá K odpočinku. Za zelený úbor nevěstin
obléká pestré roucho královnino. Bledé stříbro vrb vplétá si
©
** již do vlasů, tělo pokrývá rudou mědí olší, habrů a dubův,

S4Y3?
apřes
ramena
sihází
dlouhý
háv
zářící
zlatem
bříz
atopolů
Jen podržela sukni smaragdově zelených ozimů (obilí), ale vykasala ji,
byste viděly tu hněď polí, v nichž pevně jsou vetknuty nohy její.
Když byste nevěřily, vyjděte ven a přesvědčíte se, že vám nevy
pravuji pohádku.
Mátě na vybranou — nepřebranou. Tu valí se pestré vlny různého
mlází po úbečí stráně, na jejímž hřebenu trůní tmavý, modrý les, roz
článkovaný těly bělokorých bříz, tam zase skupiny dubův a buků na
zelených lukách smutně zvedají holé větve k nebesům.
Smutný tento obraz pomíjejícnosti ruší veselý ruch a chvat na polích
a lukách. Krávy ve stádech neb i ojediněle popásají se na luční nízké
trávě, a pasáčkové dělají ohníčky, do nichž dávají brambory (zemáky)
na pochoutku. Než se upekou, provozují tance kolem obňů nebo pozorují,
kam že mizí ten sivý dusivý kouř; snad on právě tu modravou oblohu
na chvíli zakalil a zachmuřil.

Na polích zase jiná práce. Lidé vybírají brambory a klestí řepu
nebo čekanku. Naplněné vozy odvážejí domů nebo do továren. Na měkkém
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poli zařezávají se kola až až. Koně i voli táhnou tak, že svaly jejich
jsou nataženy jako struny.
Pojednou z ničeho nic uslyšíte nehorázný smích. I pátráte po příčině.
Aj, jakési bílé chomáčky, plujíce vzduchem, zachytily se tomu na nose,
onomu zase zalepily obě oči, a třetímu opět visí pentle od klobouku.
Jak by nevykouzlil takovýto úkaz mnohému čtveráku úsměv na
tváři a výkřik v hrdle? Nedivte se!
Ale kde se jen nabere tolik jemňoučkých a bělounkých vlákenek?
Plují tiše jako pěna, tu jednotlivě, tam v chomáči, stříbří se na zemi
i ve vzduchu, na cestách polích i lukách, v korunách stromů i keřů,
táhnou po větru místo od místa, až celá krajina je jimi spoutána a do
nich zapletena.
Než, jaký to zjev, který za krásné pohody v tento čas každoročně

se objevuje?

Je to známé babí léto neboli svatováclavské,
někde říkají příze Panny

jemuž také

Marie. Dle pověsti Panna Maria s 12.000

pannen přepřádá pole; dle jiných jsou tyto nitky zbytky rubáše Panny
Marie, které s ní spadly, když vstupovala na nebesa. Je prý dobrým
znamením, na kom nit uvázne. Pověsti tyto pocházejí asi z dob pohanských,
kdy sudičky spřádaly nit osudu.
Název „babího léta“ má tento zjev odtud, že se vidívá jen v pozdním
čase za krásných dnů, v tak zvaném podletí; ale po každé zmizi, jakmile
nepohoda a postup času změní tvářnost přírody. Pravdu má naše národní
pranostika, která praví:
Divoké husy na odletu
konec babímu létu,

Babí léto bylo už za starých časů známo, ale zůstalo do nedávna
hádankou. Dnes však se ví, že původci oněch jemných poletujících vlá

kének jsou drobní pavoučci, jimž dali jméno babiletáci.

Ale marně

bychom pátrali po některém z nich v oné pavučině. Ačkoliv každá nese
pavoučka, zmizejí okamžitě, jakmile se někde niti dotkneme. Otřesení
jedné části rozšiřuje se daleko široko, a pavoučci spustí se hned k zemi;
proto také najde se v tom čase plno drobných pavoučků na polích i lukách,
kde v keřích a travách po způsobě svých příbuzných metají sítě a do
nich lapají kořist.
Chytme jednoho z nich a dejme si ho na dlaň. Sledovati jej, bude
pro nás velice zajímavé. Pavouček bude běhati sem tam, aby vyhledal
vyvýšené místo. I vztýčíme prst do výše, po němž hned vyleze nahoru.
Tam pak vzpřímí hrudihlavu a několikráte se otočí, by vyzkoumal, odkud
vítr věje. Když to vypátral, postaví se hlavou proti větru, zadeček nad
zdvíihne a vystřikuje z něho pavučinnou látku do vzduchu, která hned
3*
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tuhne. Větérek unáší vlákénko, při čemž je roztahuje na způsob plachetky,
jen u zadečku, odkudž vlákna vycházejí, zůstává v podobě nití.
Větřík souká pořád dál a dále, při čemž pavouček sedí nepohnutě.
Zatím vlákna rozkládají se vžďy víc a víc, až konečně na váhu vy
rovnají se tíži pavoučka. To jakoby pavouček věděl. Honem se na prstě
obrátí a pustí se po vlákně, jako nějaký vzduchoplavee. Plovající pavu
činu však avíjí předníma nohama v chomáč, který ukládá pod břiško.
Tímto. zkracováním pavučiny přibývá pavoučkovi zas ponenáhlu na váze
a tím, jak přiťozeno, snáší se níž a níže, až konečně zachytí se někde
na křoví nebo metlice a po nich se sveze dolů.
Ale všichni babiletáci necestují stejně daleko. Někteří nabaží se
cestování brzy, jiní podnikají daleké cesty. Anglický přírodozpytec Darwin
uvádí, že viděl takové pavoučky lítati nad mořem 60 kilometrů daleko
od břehu.

Ovšem lze si domysliti, kolik asi pavoučků-cestovatelů na své pouti
světem zahyne, kolik jich rozličným zvířatům padne za obět! Přes to
přese všechno dostane se šťastně k cíli značný počet jich, kdež přezimují.
Takovými místy jsou vysoké stromy, pod jejichž korou?blaze a bezpečně
se jim spí. Z jara pak zbylí členové nastoupí zpáteční cestu, která však
nebývá tak očividna jako pouť podzimní, a proto také jjarního zjevu
toho málo kdo si všimne.

Než buď tomu jak buď: Z toho, co řečeno, jasně vysvítá, že
u babiletáků je pud stěhovavý podobně vyvinut jako u jiných stěhovavých
zvířat, a že ony pavučiny — babí léto — nejsou nic jiného, nežli jejich
dopravovací prostředek, jenž jich uchrání před zimou i hladem.
Václav Kdlal.
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Vlaštťovičce v jeseni.
Vlaštovičko, kdo ti řek,
že už přijde podzimek,
že uvadne
kvítí vnadné,
že list sežloutne a spadne?
Kdo ti řek?

Ptáčku milý, kdo ti děl,
bys za moře uletěl,
že kraj celý
sesmutnělý
se nám brzy zachumelí?
Kdo ti děl?

Vlaštovičko, ty ho znáš,
že to dobrý Pán Bůh náš.
Ptáče malé,
vždyť jsi stále
zpívávala k jeho chvále!
Ty ho znáš!
J. Milota,

RR R RK R

ANDĚL STRÁŽNÝ.

37

Slovensko a Slováci.
Zábavně-poučný článek. Napsal S. Unzeitig.
N kohoa

had]

Da to, že jsi donesl tak pěkné vysvědčení“ pravil svému synovi
Jaroslavovi velkokupec Brožek, „můžeš se letos podívati
s dědečkem na Slovensko.“ — Jaroslav, který — mimochodem
hutná tuatku řečeno — byl hoch hodný a přičinlivý, dávno snil o krásné
Slovačí a nejednou pronesl hlasitě přání, že by rád onen kraj spatřil;
není tedy divu, že byl rozhodnutím otcovým nesmírně rozradostněn a
ihned běžel se svou zprávou dědečkovi se pochlubit. Dědeček, který byl

Město Trenčín s hradem.
původcem tohoto rozhodnutí páně Brožkova, jen se usmíval radostným
projevům svého vnuka.
„Povíte mi, dědečku, něco o Slovensku a Slovácích? Slyšel jsem
o nich dosti, ale vy víte mnohém více, neboť jste tam odtud,“ prosil
dědečka Jaroslav. „Vy znáte jistě dobře krásy Slovenska !“
Dědeček usmíval se prosbě Jaroslavově, a když žadoniti neustával,
vyhověl konečně jeho přání. Kdežpak by mohl něco odepříti svému
mazlíčkovi|
„Máš pravdu, milý hochu,“ počal dědeček, „máš pravdu, mluvě
o krásném Slovensku. Málo jistě zemí na světě, které by se svými pří
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rodními krásami vyrovnaly oné zemi. Jak velebný pohled skytají nebe
tyčné Tatry, velikánové horští Gerlach, Kriváň a Lomnický štít zvláště
z města Popradu! Však to sám spatříš! A jak krásné je „mořské oko“,
Štrbské pleso! Jemu podobných je v Tatrách přes sto a všechny nalézají
se ve značné výšce. Na horských bocích nachází se hojně listnatých lesů
1 luk, na nichž pestří se mnoho květin; tam chovají dobytek po způsobu
salašnictví v Alpách. Nejvyšší vrcholy jsou lysé a často zahaleny v oblaka.
Někdy se stává, že za jasného dne bývá viděti páry kolem vrcholků hor
a tu o tom lidé říkají, že hora „kouří“ a že bude pršet. Avšak jak krásná
je země slovenská, tak ubozí a chudí jsou její obyvatelé, Slováci.“
Dědeček se po těch slovech na okamžik zamlčel a pak pokračoval:

„Ano,
smutný
jest
osud
tohoto
lidu
aklopotný
jeho
život!
Půdy

úrodné je poskrovnu a z té značnou část mají v moci Maďaři; leckde na
stráních, kde jen poněkud je prsť úrodnější, nalézají se „lazy“ neboli
„Kopaniny“, neboť taková políčka obdělávají se ručním kopáním a rytím,
poněvadž dobytkem obdělávati se nemohou. Můžeš si, milý hochu,
představiti, jak bídný je život na těchto „lazách“. Jinde na travnatých
stráních shromažďují usušenou trávu do stodůlek a v zimě po saňkách
sváží je dolů. Život za takových poměrů je krušný; stačí jediný lijavee,
aby veškeru úrodu s „laz“ odplavil a zničil ovoce nejnamahavější práce.
Není tedy divu, že si musí hledati mnoho lidí výživy v cizině,
když je k nim vlast jejich tak macešská. Do světa musí často již malí
hoši, by se vyživili a ještě domů nějaký výdělek donesli.“
„A do školy chodit nemusí?“ vpadl dědečkovi do řeči Jaroslav,
podiviv se.
Dědeček se trpce usmál.
„Málo kdo se o to stará, chodí-li slovenské dítě do školy,“ odpo
věděl dědeček. „Ostatně ve škole mnoho se nenaučí, poněvadž se dětem
vtlouká do hlavy maďarština a je mnoho škol, ve kterých se vyučuje
pouze maďarsky, ač školu navštěvují pouze děti slovenské. Nikde není
jistě tak zle o děti postaráno, jako na Slovensku! Stává se také často,
že osiřelé děti vozí Madaři pryč ze Slovenska a činí z nich odrodilce.
Vidíš, hochu, jak smutně jsou na tom Slováci! Ve vlasti netoliko nena
cházejí výživy, nýbrž i odebírá se jim to, co člověku nejdražší — jazyk.“
„A čím se živí Slováci v cizině?“ tázal se útrpně Jaroslav.
„Mnoho těch, ba většina, co jdou do ciziny, jsou drotaři. Těžký
však je to život. Drotar málo vydělá a z toho má sebe uživit a ještě
nějakou úsporou pamatovat na rodinu, pozůstalou doma. Někdy ze své
pouti se nevrátí ani za dva roky domů. Obyčejně se však vracejí před
zimou domů, by ji ztrávili v krubu rodiny. Doma zůstávají samy ženy
a malé děti a vzdělávají kamenitá, neůrodná políčka a pasou dobytek.
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Chatrče, ve kterých bývají, jsou velmi bídné a nemají komínů; kouř
z ohniště uchází podstřeším. — Mnoho také Slováků živí se prodejem
skleněného zboží ; to jsou tak zvaní sklinkaři.
Víš jistě dobřeo nich. Mají
dlouhé haleny, klobouky buďto maličké nebo velmi široké a veliké krosny.
Pamatuješ se, že před týdnem zde byli dva takoví sklinkaři?“
„Ó ano; dobře se na to pamatuji“ odpověděl Jaroslav.
„Často také chodí Slováci na polní práci do Rakous a na „Dolňáky“
totiž do uherských nížin, na Moravu a do Čech.. ..“
„Ano, ano, o tom já vím,“ vpadl dědečkovi do řeči Jaroslav. „Loni
téměř po celé léto pracovaly Slovačky na zdejším hraběcím velkostatku.
Bylo jich přes sto !“
„Máš pravdu, hóchu,“ pravil dědeček. „Byly to Slovačky z Uher.“

Po té se dědeček na chvili zamyslil a pak pokračoval:
„A přes to, že vlast jejich je k nim tak macešská, že jim výživy
dostatečné neskytá, že jsou v ní utiskováni, milují ji Slováci nesmírně.
Jak neradi opouštějí svou milenou vlast! Jak se jim svírá srdce zármutkem!
Vím to z vlastní zkušenosti, když jako malý chlapec byl jsem nucen
Slovensko opustiti; nyní se těším, že ho zase jednou po letech spatřím.“
„A podíváme se do Trenčína ?“ vyzvídal Jaroslav.
„Ovšem. Je to velmi pěkné město při řece Váhu a vyniká výstav
ností. Nad městem se nacházel kdysi hrad, z něhož jsou nyní pouze trosky.
Z. trenčínského kraje čili jak říkají „stolice“ přichází k nám nejvíce
drotarů a sklinkařů. V Uhrách obývají Slováci 17 žup čili stolie.“
„Je mnoho Slováků ?“ tázal se Jaroslav.
„Přes dva milliony v Uhrách,“ odpovídal dědeček na otázku Jaro
slavovu. „Poněvadž však jsou poměry jejich ve vlasti tak smutné, stěhuje
se mnoho Slováků do Ameriky. Za posledních let se jich tam vystěhovalo
skoro půl millionu. To je smutný úkaz! V Evropě se tím větev slovanská
oslabuje. Málo se nešťastným Slovákům pomáhá!“
Dědeček se opětně odmlčel.
„Ty bys mohl Slovákům přispěti,“ pravil náhle dědeček Jaroslavovi.

„A jak?“ tázal se udiven Jaroslav.
„Zcela snadno. Máš dosti velkou knihovničku; zdá se mi, že tam
máš tři neb čtyřiknížky slovenské. Ty bys jich snadno postrádal, a kdybys
je poslal slováckým dětem, učinil bys velmi záslužný čin. Málo knih mají
Slováci a právě to, že majíce málo hmotných prostředků, nemohou si
kupovati více knih, působí, že jsou Slováci málo uvědomělí. Kdyby se
jim od Čechů i Moravanů dostalo této nepatrné pomoci,jistě by Slovákům
nebylo tak zle!“
„Ach, ano!“ zvolal radostně Jaroslav. „To učiním... «
„A učiníš dobře“ vpadl mu do řeči dědeček...

40

ANDĚL STRÁŽNÝ.

| ouHa PO DOMOVĚ.
Věnováno Josefce Martínkové

v Místku.

Dva Slováci svůj drát a pastí trochu
ve vedru nesli,
až slunce paprsky když byli unaveni,
si na mez klesli.

jen bouřně dýšel!

Byl jeden starý již, neb stříbrem zkvétaly
mu dlouhé vlasy,
a vedle mladý hoch, jenž teprv poznával,
jak bědné časy!

Však je to prázdný sen a snad již neuzřím
své drahé máti,
a v úkrytu kdes za večera smím
jen vzpomínati!«

A klesli u cesty, a slunce paprsek
plál s nebe žhavý,
že vedrem chýlily se, jako zmámeny,
dvě těžké hlavy.

A slza veliká se jemu zastkvěla
na lemu řasy
a ve chvíli té si na máť vzpomínal
drotařík asi.

Hoch mladičký ve stonu nesmělém
jen zachvěl rtoma:
»Óh, tatíčku, přec jenom nejlépe
jest u nás doma!

A starý otec na řeč synkovu
ni neřek slova,
však v duši ve svojí též touhu pocítil
jít do domova.

Tak se mi časem zdá, že letím jako ta
oblaka siná

Tvář rukou zastřel si a s očí kanuly
mu slzy bolu:
>Óh, synku, pravdu měls, 6, kdy zas půjdeme
tam k máti spolu?«
Václav Staněk.

až v smavý kraj, kde malá naše chýž
tam u Trenčína.

Že vidím starou máť a bratry v košilkách
na prahu chýže.
A nitro mé tak velkou radostí

9 © © ©
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P
Náavěžní
kohout.
Napsal Zacharidš Topel'us. Ze švédského přeložil A. Facdk.

»jyl jednou návěžní kohout, který seděl na velmi vysoké věži.
f Odkud pocházel a kterak to přivedl ve světě tak daleko,
toho nelze tak snadno říci. Myslí se, že jeho otec nebyl

žádným obyčejným kohoutem, nýbrž tesařem, který uměl vy
řezávati ze dřeva orly a draky, a proto se myslí, že tesař vyřezal kohouta
ze stromového kmene a upevnil ho provazem na věž, neboť kohout
byl velmi líný a neuměl lítati.
Snad tomu tak bylo; snad byl kohout dříve jednou prvním kohoutem
na dvoře mocné královny vil, a poněvadž se ve své vysokomyslnosti pa
novnici své zprotivil, byl proměněn v dřevěného kohouta a na věž při
pevněn. To nemůže nikdo docela dobře věděti. Je dosti, že tu seděl nyní
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na věži, docela vysoko nahoře, ano, výše nežli nejvyšší střecha a nejvyšší
strom na sedm mil dokola. I seděl tak vysoko, že mu celá země kolkolem
nepřipadala větší nežli pekáč, a lidé dole vypadali jako mouchy na pekáči.
Chvilku je viděl kohout bzučeti a potom je viděl zase velikou plácačkou
odháněti.

Touha po domově.
(K básni na str. 40.)

Návěžní kohout byl velmijveliký. Měl vysoký, červeně natřený
kohoutí hřeben nad zobákem, zelené oči, tak veliké jako talíře a pořádný
ocas. V jeho žaludku bylo jistě místa pro tři korce žita, tak byl hltavý.
Také se nedá popříti, že byl poněkud vysokomyslný. Ježto byl tak veliký

49

ANDĚL STRÁŽNÝ.

a tak vysoko seděl, tu myslil, že nikdo na celém světě není tak vzne
šeným pánem jako on. Všickni kohouti jsou vypínaví; to lze poznati již
z jejich způsobů, nadýmají-li se na smetišti a zobák do vzduchu vystrkují,
jakoby chtěli každému říci: jaký pak jsi to chudáček? Avšak návěžní,
kohout byl jedním z nejhorších. Uvidíme již, že něco podobného nikdy
dobře neskončí. Tak mnohý vysokomyslný kohout ztratil svou hlavu,
dávala-li jeho vrchnost hostinu, a potom byl bez dloubých okolků oškubán
a položen na pekáč a sněden jako každý jiný opeřenec: s omáčkou,
okurkami a borůvkovou zavařeninou.

Snad věděl návěžní kohout, že se nehodí k tomu, by byl zařezán
a sněden, a toho dělalo vysokomyslnějším ostatních kohoutů. Mělťvlastnost,
které se zde na světě velmi často upotřebuje, totiž tu, že mohl neustále
ohon po větru otáčeti. Mohl se tedy rozhlížeti všemi směry. Avšak, ať
vyvaloval své zelené oči jak chtěl, nespatřil přece nikde na světě někoho
sobě podobného. Začal tedy mysliti, že je mnohem lepším nežli všichni
ostatní, a že by mu měl býti celý svět podroben. I myslil sám u sebe:
„Jsem velikým kohoutem, velmi vznešeným a statným kohoutem
jsem. Mně se vůbec mezi kohouty nikdo nevyrovná. Jsem skutečnou
kohouti vznešenosti. Je docela zřejmo, že kostel byl výhradně pro mne
zbudován, aby mi bylo zjednáno místo mé vysoké hodnosti důstojné. Proč
by se lidé jinak každé neděle zde kolem kostela shromažďovali, ne-li
k vůli tomu, by mne dobře obdivovali a zbožňovali? Ano, je jisto, že
jsem velkým kohoutem; velmi vznešeným a podivným kohoutem jsem.“
Ale vznešení lidé mají mnohdy hodně dlouhou chvíli, a tak se
vedlo i návěžnímu kohoutovi. Lítati neuměl, pracovati nechtěl a jísti ne
potřeboval. Co tu měl začíti? Může býti, že mnohdy pohlížel s jistou zá
vistí na farářova kuřata, která někdy zaběhla až k patě kostelní věže a
tak hbitě v písku hrabala, aby jen nějaké zrnko našla.
Jednoho dne se stalo, že letěla přes kostel vrána, a sice těsně kolem
návěžního kohouta, který tu seděl broukaje, jsa všecek rozmrzelý; zlobil
se, že se někdo opovážil letěti skoro tak vysoko, jak se jemu
uráčilo seděti.

„Kva! Kva!“ křičela vrána. „Jak se vede, můj milý kohoute?“
„Brrr!“ pravil kohout, otočil se podle větru a obrátil ku vráně
svůj ocas. „Myslím, že bys mne mohla jmenovati alespoň Excellencí!“
Ať mi někdo upeče čápa!“ pravila vrána. „Nu, nemá vlastně Vaše
Excellence hodně dlouhou chvíli, poněvadž zde vždy sama nahoře dřepí
a pranic nedělá? Myslím, že by se Vaše Excellence mohla oženiti.“
„Já, oženiti sel“ zvolal návěžní kohout. „Kde bych našel slepici,
která je tak vysoká a vznešená, bych se mohl o ni ucházeti, aniž bych
poškodil svou hodnost?“
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„Vaše Excellence má pravdu,“ odvětila vrána, „takovou slepici
nelze snadno nalézti, neboť si nemohu vzpomenouti, že bych byla kdy
slyšela o návěžní slepici. Avšak Vaše Excellence mohla by se přece
alespoň nějakou prací zabývati. Tak to dělám já, to krátí čas a jsme
z toho čilí a veselí.“
„Práci!“ bručel opět kohout pohlížeje na vránu s hlubokým opo
vržením. „Velicí a vznešení lidé obyčejně nikdy nepracují. To se nesluší.“
„Haha,“ myslila si vrána sama u sebe, když odletěla: „ty vyvaluješ
a vyvaluješ oči, pane kohoute, a přece víš tak málo, co se ve světě děje.
Vídala jsem často vznešené lidi, kteří měli více práce a starosti nežli ti
nepatrní na tomto světě, Avšak takoví nestydatí jako ty, domýšlejí se,
že vznešenost záleží vwtom, neděláme-li po celý dlouhý den nic, nýbrž
sedíme-li líně na místě, jsouce jinými obsluhováni a k smrti se nudíce.
Tu vidíme, že je návěžní kohout stár mnoho
set let a tak myslí, jak snad
mnohý za svých mladých let myslil. Ale dnes se nahlíží lépe nežli dříve,
že všickni pracovati a pilní býti musejí, jestliže chtějí šťastně a spokojeně
žíti. Tomu kohout nerozumí; poněvadž je takovým pralenochem, praví:
to se nesluší.“
A tak tomu skutečně bylo. Kohout byl líný a vysokomyslný, to bylo
to celé. Seděl tam po mnohá století nahoře na věžní špici a nedělal toho
nejmenšího ; ani nekokrhal — tu si přece lze pomysliti, jak byl líný.
Snad by ho byl nějaký výprask k pilnosti a práci povzbudil. Ale kdo by
se byl něčeho podobného odvážil? Mimo to byl ze dřeva, a tu metla
neúčinkuje. Nuže, uslyšíme již, jak se mu vedlo.

Jednoho krásného dne, když tu návěžní kohout jako obyčejně seděl
a do modrého nebe pohližel a velmi šibalsky vypadal, ačkoliv na pranic
nemyslil, spatřil s velikým údivem zástup lidu, an se dole kolem kostela
shromažďuje. „Co to může býti?“ myslil si. „Dnes přece není neděle.“
Brzy však uviděl, co to bylo.
Byl to slavný provazolezec Karamatti, který napnul provaz mezi
kostelní věží a podstavcem zvonů. Po provaze hopkoval malý hoch a
malé děvče a tančili si vstříc provozujíce podivné obraty.
„A tak,“ myslil si kohout, „to je všecko? Myslil jsem již, že je to
nějaká slavnost, kterou zde hloupí lidé mně ku poctě slaví.“
Pojednou pozdravil mladý Karamatti lid pohybem ruky a potom
vyšplhal jako kočička po kostelní věži nahoru, neboť do věže byly za
sazeny od pradávna železné kolíky, jeden nad druhým. A po těchto
železných Kolících šplhal nyní malý Karamatti vždy výš a výše; konečně
byl docela blízko návěžního kohouta. „Nu takového něco,“ myslil si
kohout a vypadal docela strašně a zuřivě.
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Avšak Karamatti se nedal zastrašiti — byl jedním skokem na
kohoutových zádech, a tu jel nyní a křičel z plna hrdla: „Hopla, můj
koni! Hej, hopsasa, můj koni!“
Tu si můžete mysliti, že kohout vyvaloval oči i cítil se hrozně
uraženým, jak zde ve své vysokomyslnosti seděl a myslil, že se mu
nikdo na celém světě nevyrovná. A nyní tu seděl malý klacek, maje ho
pod sebou a křičel: „Hopsa, můj koni! Hej, hopsasa, můj koni!“
Z prvu čekal kohout, jestli se celý kostel z údivu nad tak neslý
chanou drzostí nesřítí. Ale kostel stál docela klidně a tiše, kde byl stál,
a nyní se začal kohout ve svém velikém zahanbení na všecky strany
otáčeti a obraceti. (Co měl dělati? Byl tak líný, že se ani lítati ani
kokrhati nenaučil; proto musil nyní dobrovolně snášeti porážku, kterou
utrpěla jeho vysokomyslnost, když všechen lid dole volal: „Výborně!
Výborně l“ a považoval to od mladého Karamattiho za velmi dovedné,
když si návěžního kohouta takto osedlal. Ano, tak to bývá zde na světě:
je-li někdo líný a vypínavý, potom přijde malý Karamatti a sjede bo tak
dokonale, jako jel on na návěžním kohoutu. O tom buďte úplně ujištění.
Avšak návěžní kohout tím příliš nezmoudřel. Rok od roku sedával
nahoře na své věžní špici; jedno pokolení po druhém zpívalo dole
v kostele své žalmy kucti a chvále Boží, a když prožilo svůj věk,
putovalo do hrobu; a noví lidé přicházeli, zpívali tytéž staré žalmy
v témž starém kostele. Ale kohout seděl vždy stejně líně a stejně vznešeně
na své věži a čekal pořád ještě, že ho potká konečně nějaké zázračné
štěstí, by odměnilo jeho vznešenost. Snad očekával, jak zde seděl, že
bude pozlacen nejčistším zlatem a že bude zářiti jako slunce, nebo myslil,
že bude jednoho dne problášen velkokohoutem celého světa. Ano, kdož
to může vědět? I čekal a čekal, ale veliké štěstí se nechtělo nikdy dostaviti.
Když se byl takto příliš dlouho načekal, tu konečně pořádně sestárnul
a ztrouchnivěl, takže, když bylo větrno, odpadával z něho kousek dřeva
za kouskem. Jednoho dne byla prudká bouře. Přes kostel se převalil
náraz větru, odnesl celého kohouta s věžní špice a nesl ho ssebou
vzduchem k moři. Tu litoval nyní kohout, jemuž se nezvyklou cestou
zatočila hlava, ponejprv, že se nenaučil lítati a kokrhati. Neboť kdyby
to byl uměl, nebyl by býval odvanut do moře, nýbrž byl by místo toho
býval uletěl na střechu radnice a byl by tam tak kokrhal, že by se tomu
byli páni na radnici i s celým městem podivili. Ale nyní byl odvanut do
moře a vlnami semotam zmítán, takže všecky hadry a hroudy k němu
pohlížely, divíce se, jaká asi mořská obluda to je. Konečně byl vyvržen
na pobřeží, kde zůstal ležeti.
Na pobřeží byl malý domek, v němž bydlela stará žena, která měla
dvě děti: hocha a děvče. Chlapec a děvče stavěli si jednou malé hráze
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na pobřeží jako pokojíčky pro malé rybičky, které sem vesele vbíhaly
a zase odcházely. Jdouce nyní poněkud dále k moři hledat větších kamenů,
nalezli ubohého starého návěžního kohouta, který nyní hodně smutně vy

Královně nebes.
(K básničce na stránce 46.)

padal. Vlny spláchly s něho všecku barvu, a on narazil tak nešťastně na
kameny, že při tom ztratil svůj zobák a svůj ocas.
Tu pravily děti: „Nyní nebude již zle; matka vždy naříká, že
vrány a vrabci tolik poškozují hrachové záhony. Ale zde máme skvostné
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strašidlo na ptáky. Vezmeme provaz a zatáhneme veliké zvíře ku hra
chovým záhonům.“
A tak byl návěžní kohout na své staré dny naražen na kůl a stal
se strašidlem na ptáky v hrachových záhonech, místo aby byl pozlacen
a prohlášen sultánem velkokohoutem celého světa.
Tu se stalo, že vrána, která ho v jeho skvělých časech nazývala
Excellencí, jednoho dne sem zaletěla, by si na hrachových záhonech
pochutnala. Hu — tu spatřila strašidlo na ptáky a vytratila se odtud
tak rychle, jak jen mohla. Ale odletušíc, ohlédla se ještě jednou a poznala
svého starého známého. „Kva, kva,“ křičela vrána, „má úcta, hleďme,
Vaše Excellence stala se strašidlem ptáků! Ano, ano, ta vysokomyslnost,
ta vysokomyslnost, tak to na tom světě bývá.“
„Zavři svůj zobák,“ zakrákal rozumný starý havran, který seděl
nedaleko na pařezu: „Starý kohout byl vypínavý a líný, a proto se mu
vede zle. Ale nyní je stár a nešťasten, a staré a nešťastné nesmíme tupiti.
Nikdo neví, jak se mu na stará léta povede.“
To vše slyšel návěžní kohout, ale nemohl slova odpověděti, neboť
neměl zobáku a byl naražen na kůl. Tam sedí nepochybně dodnes.
Nz
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Královně nebes.
V nádheře nebes, slávě a jase,
na zlatém keři růže čarovná,
u věčné záři, u věčné kráse
vládneš jak slavná nebes Královna,
Mari !

Drahé to Dítě vroucně se tulí
v mateřsky sladké Tvoje objetí,
andělé bílí vás ovanuli
lehkými křídly v hebkém rozpjetí,
Maria!

Nebeských duchů bělrouché davy
hymny Ti pějí slávy, pokory,
korunu z perel na hlavu staví,
s Ježíškem vedeš milé hovory,

Do knihy žití, proseb a vzdechů
ubohých lidí, tvorů nicotných,
ruka Tvá píše nebeskou těchu,
smazuje vinu, zahlazuje hřích,

Maria!

Mari !

Královno nebes, nadhvězdných světů
nejkrasší Hvězdo, vzácná, zářivá,
v souzvuku slavném srdcí a retů
Tobě náš hymnus zbožný zaznívá,
Maria!
Vítězslav Unzeitig.
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Láska k vlasti.
C
C“

milá jsou
mu místa, kdesejako
dítě si
hrával. Zvláště
však utkvěly
milujemísto,kde
zrodil.
Milýmje
mu otcovskýdům;

mu v mysli tváře osob, které kolem sebe zřel, rodičů a souro
zenců. V srdce se mu zaryly zvuky řeči mateřské, jimiž ho matka učila,
a písně, jimiž jej konejšila.
Vzdálen vzpomíná domova, jak pěje píseň: „Oteovský dům, ach,
to je ráj, tím oblažil Bůh tebe, a projdi světa širý kraj, nenajdeš jiné nebe!“
Láska k rodnému domu znenáhla se vztahuje na všecky rodiny,
které mluví týmž jazykem a na všecku zemi, kterou obývají. Vlasti je
nám země, kterou otcové naši potem, slzami a krví posvětili, země na
jejímž obzoru spatřujeme jako hvězdy zářící slavné muže i svaté muče
níky. Vlast je země, jejížto synové mají tytéž tužby a přání.
Čím více kdo poznává dějiny své vlasti, slávu předků svých, tím
více miluje vlast svou, jazyk, s tím větší hrdostí se hlásí k národu svému.
Svaté náboženství lásku k vlasti povznáší a ušlechťuje. Jasným
vzorem je nám dárce svatého náboženství křesťanského, Kristus Pán.
Miloval zemi, v níž se zrodil. Ji posvětil kroky svými, hlásal v ní nej
prve svaté učení a konal zázraky. Vida, že národ nevděčný se v záhubu
řítí, varoval jej a plakal nad ním.
Podobně smýšleli svatí apoštolové, první křesťané, kteří, ač krutě
pronásledováni, přece vlasti nezradili, ale krev svou cedili pro kruté
císaře své.
Že náboženství svaté utužuje lásku k národu, učí i dějiny národa
našeho. Proto veliký Čech, Fr. Palacký, varoval před náboženskými roz
broji, poněvadž vlast hubí, a jsa sám mužem zbožným, věřícím, nápo
mínal k lásce k Bohu a k bližnímu, jakožto základu dobrého života.
Náboženství učí lásce účinné, která, když třeba, i veliké oběti přináší.

A jak se jeví láska k vlasti? Odpovídám: prací

a poctivostí.

K tomu však třeba vzdělání. Národ vzdělaný nezahyne.
Proto se v mládí vzdělávejte, byste jednou prospěšně pracovali
každý ve svém povolání. Obohacujte nyní rozum hojnými vědomostmi a
šlechtěte srdce svá ctnostmi. Budiž základem života vašeho láska k Bohu
a k bližnímu, z níž vyrůstá pravá obětavá láska k vlasti!
Fr. Synek.
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Benátky.
Píše lgnát Zhdněl.

II. Projížďka městem. Náměstí svatého Marka.
ruhého dne při snídaní, dříve než jsme se vydali na pro
jížďku a prohlídku města, rozpomínali jsme se na jeho
dějiny. Původ Benátek není příliš starodávný. Roku 694.

náčelníka, který po latinském jménu dux jmenoval se dože,
Byl to Paulicius Anafestus, který postaviv se v čelo všech obcí, měl
hlavně čeliti proti nájezdům mořských loupežníků. Aby se obyvatelé

Ostrov a chrám sv. Jiří v Benátkách.
snadněji uhájiti mohli, zvolili si z okolních ostrovů největší, jménem Rivo
alto, za své sídlo, což bylo roku 811., a tím položili základ k nynějším
Benátkám. Pro svou výhodnou polohu mezi východem a západem vedlo
město rozsáhlý a výnosný obchod hlavně s Východem.
Roku 828. dovezly lodi benátské z Alexandrie do své vlasti ostatky
svatého Marka, jehož si zvolili za patrona, a za znak městu vzat lev,
jakožto zvíře příznačné sv. Markovi, ano nejvyšší úředníci benátské
republiky měli čestný název prokuratorů, t. j. ochránců sv. Marka.
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Svatý Marek, evandělista Páně, zemřel jako mučeník roku 62.
v Alexandrii v Egyptě. Svátek jeho slavíme 25. dubna. Byl, jak vypra
vují prastaré spisy, chycen od pohanů, kteří právě obětovali; dali mu na
krk provazy a tahali ho po celém městě až se uškrtil.
Moc Benátek stále zdárně zkvétala. Za dob křižáckých válek po
vstaly k vůli obchodu velké boje s Janovem.
Dle ústavy patřila vrchní moe a vláda výlučně několika jen rodinám,
které utiskovaly lid všelijak, což bylo příčinou mnohých různic. Hlavou
republiky byl doža, který měl k ruce deset mužů, rádců, s nimiž všecko
spravoval.
Později dobyly Benátky skoro všechna sousední města a území
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Hejna holubů před chrámem sv. Marka v Benátkách.
jejich měřilo na 625 čtverečních mil; mimo Italie měli mnoho území
v Dalmacii a v Levantě čili v přímořské části středozemního a aegej
ského moře, v západní Asii a v severní Africe.
Nejmocnější byly Benátky ve století patnáctém, kdy čítaly na
200.000 obyvatelů. Jak listiny z tehdejších dob zvěstují, měly tehdy
300 velkých mořských lodí s 8000 muži, menších lodí 3000 se 117.000
námořníky; válečných lodí čili jak se tehdy říkalo „galér“ měly 45
s 11 tisíci námořních vojáků. Od r. 1453., kdy dobyli Turci Cařihradu,
4
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klesala moc benátská; když pak objevena byla Krištofem Kolumbem
Amerika, přešlo mnoho z jejich obchodu do ruk Portugalců, kteří měli
výhodnější polohu u oceánu.
Napoleon I. zničil republiku obsadiv 15. a 16. května 1797 Benátky,
které od svého založení až do této doby nebyly od nikoho dobyty. Téhož
roku připadly mírem v Campo Formio k naší říši, později, a sice r. 1866.,
připadly k Italii, kamž náležejí až doposud.
Cizinci navštěvují Benátky hlavně pro podivuhodnou polohu ve vodě
A pro památnosti umění jak malířského, v němž první místo zaujímá
škola benátská, tak i stavitelského i jiného.
Ne nadarmo jmenují Benátky „královnou Adrie“, nebo co do polohy
jsou nejkrásnějším městem evropským.
Z oken našeho hotelu měli jsme ráno přerozkošnou vyhlídku; zrovna
pod našimi okny bylo zakotveno více italských válečných lodí, mimo
toho stálo tam více parníků osobních i obchodních, více lodí o několika
stožárech ; gondoly pak jezdily čile sem a tam. Hned naproti byl ostrov

svatého

Jiří s chrámem

tomuto světci zasvěceným, bývalým klá

šterem, nyní kasárnou. K večeru zajeli jsme si k němu a pokochavše se
krásnou stavbou chrámovou, kterou v letech 1540 až 1580 provedl pro
slulý stavitel Palladio, vystoupili jsme ,na věž, odkud byla překrásná vy
hlídka na město i okolí; v zadu černaly se obrovské Alpy, na druhé
straně ohraničovalo obzor nekonečné moře.
V tomto kostele bylo roku 1800. konklave, shromáždění kardinálů,
a zvolen 14. března téhož roku za papeže Pius VII. Proto přijal též
nynější svatý Otec Josef Sarto, který býval patriarchou benátským,
jméno Pia X.
Najali jsme si gondoliera na celý den a projeli především celý canal
grande, hlavní kanál, který protéká celé město v podobě velkého S; je
čtyři kilometry dlouhý a skoro všude na sedmdesát metrů široký. Protože
jsme jeli velmi pomalu, pozorně si všechny stavby prohlížejíce, potřebovali
jsme k tomu asi tři čtvrti hodiny. Asi uprostřed překlenut je kanál
hodně vysokým z cihel vystavěným mostem o. jednom oblouku, který
má tetivu 28 metrů širokou. Je tak široký, že jsou na něm na obou
stranách obchody ; říká se mu ponte rialto, vysoký most.
V kanále grande je palác vedle paláce, každý jinak stavěn; jeden
je ve slohu gotickém, jiný v renaissaněním, jiný v barokovém, některý
z mramoru bílého, jiný z červeného nebo vícebarevného. Brzy mají
v předu otevřené sloupoví, brzy jsou jinak přepůvabně vyzdobeny, ale
skoro na všech viděti, že nejsou obydleny, nebo že bydlí v nich chudina.
Z některých udělali hotely a ty jsou ovšem stkvěle opraveny. Ale u velké
většiny jsou vytlučena okna a potřebovaly by velmi nutné opravy.
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Zkrátka, sláva Benátek dávno již zašla; při každém úderu vesla můžeme
uvažovati, co byly a co jsou Benátky!
Co chvílé vidíme něco zajímavého a nám nezvyklého! U nás
v městech vídáváme den co den, jak vojáci z rána v řadách ve čtyřstupu
svižně buď za veselých zvuků kapely vojenské, nebo za jasného hlaholu
trub jdou na cvičiště. V Benátkách viděli jsme parník těžce, z hluboka
oddychující, který byl všecek obsazen vojáky a vlekl za sebou ještě asi
dva čluny, v nichž též byli vojáci; vezl je z kasárny na cvičiště; protože
cvičiště je malé, může na něm ovičiti jen několik setnin; jak asi dvě
hodiny cvičí, odveze je parník zase do kasárny a doveze jiné oddělení,
což se opakuje po celý den. Zajisté je to poněkud divný pochod vojska
ku cvičení.
Potěšilo nás, když loďař rozpoznav, že jsme Rakušané, rozhovořil
se o bývalých časech a litoval, kde jsou ty zlaté časy za rakouské vlády,
kdy přišlo k nim mnoho peněz; nyní mají prý jen ohromné daně, ale
žádný obchod a průmysl, odkud tedy platiti? Ba později s radostí
nám i vypravoval, že poznal hned, že mluvíme česky a že sloužíval
u rakouského vojska a byl posádkou v jesuitských kasárnách v Brně a
v Olomouci. Vyptával se, jak to tam nyní po padesáti letech vypadá. Ba
přiznal se, že zná ještě i jedno české šlovo. Přemýšlel jsem, které asi,
a myslil jsem si, podle toho poznám, jakého jest asi náš lodař ducha.
Nuže, které asi slovo české ze všech si zapamatoval? Hádejte, malí
čtenářové! — „Kořalka|!“
Celé město má podobu trojuhelníka, který má v objemu dvanáct
kilometrů. Domů je na patnáct tisíc a všechny jsou vystavěny na lagu
nách, t. j. na bařinách. Dříve než začnou stavěti, zatlukou do bahna kůl
vedle kolu z dubového dřeva a pak teprve, když je upraven pevný základ,
lze dále stavěti. V celku leží město na osmi větších a 114 menších
ostrovech. Všech kanálů či jak by se jinde řeklo ulic je 157, z nichž
však velká většina je přístupna jen malým lodičkám.
Místo našich dvorů mají zdejší domy asi metr široký chodník, takže
kdo se vyzná může těž pěšky jíti, ale ne všudy; chůze však je nadmíru
unavující, protože co chvíle je přes kanál vysoký most, k němuž vede
mnoho schodů a takových vysokých mostů čítá se 378. Všech obyvatelů
mají Benátky asi 163.000 a z nich je, jak sami Italové říkají, čtvrtina
chudiny, která žije jen z almužny.
Aby nijak nemohlo škoditi rozbouřené moře, jsou k východní straně,
kde je moře, vyvedeny buď umělé stavby, bráze z istriánského kamene,
široké až 16 metrů, vysoké 10 metrů, nebo ostrůvky bařinaté, což vše
zabraňuje, by neuškodily bouře mořské a kanály nebyly zanešeny
bahnem a pískem.
A4%
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Nejpamátnějším je v Benátkách náměstí svatého Marka s kostelem
téhož světce. Při kostele je patriarcha, jímž býval nynější svatý Otec
Pius X. Vystoupili jsme tu z lodky, a těšíme se, že se můžeme opět
trochu projíti. Náměstí svatého Marka skládá se vlastně ze dvou, z men
šího vedle paláce dožecího a z většího před kostelem svatého Marka.
Větší, piazza itipiaca, má délku 175 metrů a šířku 82 metrů. Ze třech
stran je náměstí obklopeno překrásnými velkolepými budovami, ze čtvrté
strany pak je chrám svatého Marka; protože je největším a skoro jediným
v celém městě, bývá zde každodenně večer čilý život, kde kdo sem přijde,
by se nadýchal čerstvého vzduchu, prošel se, prohlédl si procházející se
publikum, sešel se se známými a poslechl pěknou vojenskou hudbu.
Náměstí je vydlážděno velkými mramorovými plotnami a lze choditi
dokola kolem podloubími, v nichž jsou samé obchody s nádherně vyzdo

benými výkladnímiskříněmi. Na náměstí poletují

tisíce

holubů,

jež živíval dříve stát; nyní to obstarávají cizinci. Holubi jsou tak přítulní,
že vletí krmícím je až na ruku.

(Ostatekpříště.)

New-York

v Americe. Srpen 1904.

Drahé dítky !
Dost možná, že mnohý čtenář „Anděla Strážného“ mne zná; byl
jsem na mnohých místech v Čechách i na Moravě na sv. missiich. Nyní
však jsem daleko, až za mořem, v New-Yorku. Je to veliké město; roz
kládá se na ostrově. Je asi půl hodiny cesty široké a asi 5—6 hodin
cesty dlouhé. Vypočítejte si, kam až od vás z domu je pět hodin cesty,
a představte si, že až tam je celá cesta plná velikých vysokých domů.
To je vlastní město. S ním jsou spojena ještě jiná města ; všem těm spo
jeným městům se říká Velký New-York. Kdo by jej chtěl přejíti, jakož
i některá města, která s New-Yorkem souvisí, a jež jen řeka dělí a jež jsou
jako předměstími jeho, musil by pěšky jíti asi 10 hodin cesty.
Čechů je zde asi 30—40.000. My, Redemptoristé, máme pro ně
český kostel Nejbl. Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, která i u Vás
je uctívána. Pod kostelem máme školu, do ní chodí přes 300 dětí, které
vyučují ctihodné sestry. Máme ještě jednu školu nedělní, kde se vyučuje
náboženství a češtině; tam chodí asi na 300 dětí. — Mnohé české děti
chodí do státních veřejných škol, které jsou anglické, Přijdou tam o jazyk
a o víru, protože tam se náboženství nevyučuje. Tam se jim vysmívají
jiné děti, dělají-li kříž, modlí-li se. — Je tu ještě jedna česká škola, ale
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není katolická, v ní říkají dětem, že Pán Bůh žádný není. Mnohé ditky
chodí též do školy protestantské, neboť protestanti jsou bohatí a je pod
porují. Tak mnoho katolických dítek vyrůstá a neví nic o pravém Pánu
Bohu. Proto nic se nedivte, že jsou zde mnozí, i dospělejší, kteří ještě
nikdy nebyli u sv. přijímání ani u sv. zpovědi; ano jsou mnohé dítky
české, které odpadli rodiče ani pokřtíti nedali; a jsou mnozí Češi dospělí,
kteří jsou pohany, nejsouce křtěni.
Drahé dítky moje! Děkujte Pánu Bohu za to, že jste křesťany,
a za všecka dobrodiní sv. víry. Modlete se, za to Vás prosím, za Čechy
New-Yorské, zvláště za dítky; za naši školu, by nám Pán Bůh pomáhal,
za dítky všecky, by došly dobrodiní křtu svatého a svatých svátostí, by
byly křesťany. Na Vaši modlitbu mnoho spoléhám.
Váš
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Vepříkova sláva.
liečme toho »štětináče«,
kterak na nás s hůry kouká,
cítí se být velkým pánem,
proto si tak hrdě fouká.

Zpozdilý ty »štětináči«,
napni svoje tlusté uši:
vrať se zpět do svého chléva,
věř, že tam ti líp to sluší.

Dávno-li co u koryta
byl se svými sourozenci,
a teď přišel, aby od nás
dal se věnčit slávověnci.

A až z tebe jaterničkou
mlsný jazyk chuť si spraví,
potom, brachu štětinatý,
dojdeš jistě velké slávy.
Maruše Kabrtová-Bukolská,
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Pudlík.
Napsal A. B. Štastný.
(Část další.)

dyž jednou Jaroslav vrátil se s psíkem domů a rozdělil se
W s ním o skrovnou večeři — zase zavládl u nich nedostatek
— tu matka prohlásila, že psíka nemohou u sebe déle
nechati. — „Nemáme tolik, abychom uživili ještě zvíře,
a ty se k vůli němu také nesmíš uskrovňovati, sice bys
seslábnul. Nevíme, komu pudlík patří, nikdo se k němu nehlásí; tedy se
zeptej některého ze svých spolužáků, zdali by jeho rodiče psíka nepřijali.“
Jaroslav sklonil hlavu, by zakryl slzy. Bylo mu líto, že se má roz
loučiti se zvířátkem, které se mu stalo tak milým.
„Kromě toho musili bychom ze psa platiti povinnou daň, několik
zlatých ročně, a na takové zbytečné výdaje nemáme,“ pokračovala matka.
„Ač nerada, přece musím pudlíka dáti z domu.“
Po těch slovech zdvihnul se psík, který zatím ulehnul ke kamnům,
a přiběhnuv ke vdově, opřel se předními tlapkami o její kolena a lízal
jí ruku. Připadalo to, jakoby pudlík byl rozuměl, co se mluví, a jakoby
tímto způsobem prosil o slitování.
Jaroslav hlasitě se rozplakal, a také jeho matce zvlhly oči. Sehnula
se ku přítulnému zvířátku, pohladila je a řekla: „Jdi si zase lehnout,
jdi, tys hodný pejsek !“
Pudlík sebou mrštil, radostně zaštěkal, otřel se ještě o Jaroslava
a již byl zase u kamen, odkudž pošilhával ke stolu.
„Neplač, Jaroslave,“ obrátila se matka k synovi, „ať tedy psík
zůstane ještě některou dobu u nás. Nerada bych však jej mořila hladem.“
„Maminko, já se mu postarám o pokrm,“ horlivě nabízel se Jaroslav.
„Poprosím sousedy, by mi dávali zbytky z kuchyně, které zahazují do
smetí — a pudlík bude mít po hladu.“
„Hůře však je s daní; té odváděti nemůžeme“ řekla zase matka.
„Snad si nikdo nevšimne, že psík nemá známky,“ těšil se hoch.
„Ostatně, když s ním půjdu ven, budu jej držeti na provázku, by mně
ho pohodný nevzal.“
Zůstal tedy pudlík nadále u Kovaříků a Jaroslav považoval se již
jeho vlastníkem. Pojmenoval psíka Běloušem, a na toto zavolání byl
pudlík hned u něho. Jak si byl umínil, na ulici chodil se psíkem, maje
ho uvázaného. Tím ovšem zabráněno Běloušovi probíhati se volně; však
hodné to zvířátko brzy tomu uvyklo.
Jaroslav poprosil několik sousedek o zbytky, a Běloušovi dostávalo
se nyní hojně potravy. Byla to smíšenina různých polévek, omáček a
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v ní plovaly kousky knedlíků, bramborů, všeliké zeleniny a tvrdého
chleba — což psík s největší chutí vždy slupnul. Někdy byl obdařen
také kostí, která mu byla zvlášť milou pochoutkou. A nejen od sousedů,
nýbrž i jinde dostával Jaroslav pro svého psíka. Na nároží, kde prodával
kaštany, byl hostinec, a kuchařka zvykla si dávati Běloušovi různé od
padky z kuchyně. Někdy byl obdařen také Jaroslav zbytky od oběda,
což vděčně přijímal a často též matce část uschoval.
Jaroslav vypůjčil si ve škole knihu, ve které bylo poutavě pojednáno
o vlastnostech různých zvířat. V jednom článku se dočetl, kterak učenliví
jsou psi, zejména pudlík že vyniká bystrostí. Ve volných chvílích obíral
se tedy učením Bělouše, a pudlík rychle chápal. Brzy uměl choditi po
zadních nohách, vzpřímen stál v koutě a předními tlapkami držel hůl
jako voják ručnici, přeskakoval hůl, a mnohé jiné kousky znal prováděti.
Lidé z domu divili se čipernému Bělouši a za jeho představení často jej
odměnili něčím na zub.
Nevzešla tedy vdově Kovaříkové z Bělouše žádná škoda, když jej
živili cizí lidé; a ještě sama se obveselila jeho dovedností,

-

III.

Je poledne.
Jaroslav kráčí ze školy s hlavou skloněnou, nevšímaje si, co se
okolo něho děje. Je mu tak teskno, že by se nahlas rozplakal.
Když vstoupil do chodby, ze které chodilo se do jejich světničky,
otevřely se jedny dvéře a v nich objevila se stará žena — sousedka
Vonásková.
Jaroslav ji pozdravil, ona poděkovala a hned se otázala: „Ty jdeš
domů? Což jsi už po obědě?“
Hoch zavrtěl hlavou.
„Teprve půjdu k obědu. Zaskočil jsem si domů na chvilku, bych
si uložil školní sešit, do kterého mám dnes napsati úkol. U Malých mohly
by mi jej děti pošpiniti nebo snad i roztrhati.“
Sousedka Vonásková zakývala hlavou.
„Máš teď osud, milý hochu! Než doufej v Pána Boha, že bude
brzy zase dobře. Počkej, hned ti přinesu klíč.“
Zašla do svého bytu a za chvíli byla tu zase. V jedné ruce držela
buchtu, v druhé malou, hliněnou mísku a klíč.
„Tu vezmi k svačině a zde něco pro Bělouše. Bude míti již asi
také hlad.“
„Zaplaťt Pán Bůh, paní Vonásková,“ děkoval Jaroslav se slzami
v očích, přijímaje, co mu hodná sousedka podávala.
„Rádo se stalo. Večer dám tl zase něco pro psíka.“
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Pokynula hlavou a vzdálila se.
Jaroslav odemknul dvéře jejich světničky, a již byl u něho Bělouš,
vesele štěkaje a vyskakuje na něho. Hoch postavil mísku ke kamnům,
v nichž bylo temno, a Bělouš chutě pustil se do jídla.
Jaroslav vložil buchtu za okno, do stolu vložil své školní věci a
smutně rozhlížel se po světnici. Když utkvěl jeho zrak na stole, za kterým
sedávala matka s prací, propukl v pláč. Matičky zde nebylo — již před
několika dny opustila chudičký příbytek, je nyní v nemoenici.
Její choroba se totiž zhoršila, otekly jí nohy i ruce, cítila v nich
hrozné bolesti, a nemohla se-ani hnouti. Sousedka přivolala k ní městského
lékaře a ten prohlásil, že Kovaříková musí se léčiti v nemocnici, chce-li
býti zase zdravá. Tedy ji tam dopravili v nosítkách, a plačící hoch ji
doprovodil. Chorá uložena ve veliké síni, kde vzdychalo mnoho nemocných,
a chvějícím se hlasem radila synkovi, by se odebral ke svému poručníkovi
a poprosil jej, aby se ho ujal, dokud ona se neuzdraví.
„Sice má tvůj poručník sám četnou rodinu, ale přece mohl by ti
dáti koussk toho jídla a opraviti boty. Vyřiď mu, že mu vše nahradím,
jakmile jen budu moci zase pracovati. Buď hodný, Jaroušku, uč se pilně
ve škole, poslouchej svého poručníka a — neplač,“ dodala chvějicím se
hlasem, když hoch začal usedavě štkáti. „Pán Bůh nás neopustí. A teď
už musíš jíti můj synáčku, brzy sem přijde pan professor s doktory.
Ve středu odpoledne tě zase uvidím; přijdeš !“
Hoch přisvěděil a dlouho líbal milou matičku, než se s ní rozloučil.
U svého poručníka nebyl právě vlídně přijat, když přednesl prosbu
své matky. Obuvník Malý byl chudý člověk, trochu lakomý; měl ženu
a šest malých dětí, které prací rukou svých sotva obživil.
Když Jaroslav, skončiv svou prosbu, sepjal ruce, zamračil se Malý
a vjel si oběma rukama do rozcuchaných vlasů.
„To má člověk z toho poručníkování!“ zabručel. „Jakoby nás ne
bylo už dost, ještě o jeden hladový krk více! To aby se člověk zrovna
zbláznil !“
Jaroslav bázlivě ustoupil ke dveřím.
Žena obuvníkova pohlédla na něho soucitně a obrátivši se k mužovi,
řekla chlácholivě: „No, no, nemusíš hned tak hubovat. Kde se nají osm
1 devátý se přiživí. Kousek toho jídla, myslím, vždycky zbude pro Jaro
slava. Snad bys jej neopustil, ty, jeho poručník, zástupce jeho nebožtika
otce, jenž byl mým bratrancem? Vždyť je to náš příbuzný; nejsme si
cizi. Co by tomu řekli lidé ?“
Obuvník sebou trhnul a prudce se otočil.
„Kdo pak ho vyhání? Kdo říká, že ne? Před tebou aby si člověk
nesměl ani odlehčit! Nu tak, hochu, nestůj u dveří a sedni si! Snad to
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s tím jídlem nějak zařídíme. Ale spat zde nemůžeš, neměl bys na čem,
leda bys ležel na zemi. Toho však netřeba; máš domov a tam můžeš
dobře přenocovat. Tedy ráno, než půjdeš do školy, stav se zde na snídaní,
v poledne dostaneš oběd a večer také něco. Na svačinu zapomeň; my
jíme jen třikrát denně, jsme sami chudáci. A také se netěš na nějaké
mlsky ; u nás je skrovná kuchyně.“
Smutný byl nyní život Jaroslavův. Ráno zamknul světničku, když
byl v ní poklidil, klíč odevzdal sousedce a šel k Malým na snídani.
Potom byl ve škole, odtud šel k obědu a po obědě zašel si domů, by se
učil a potěšil se s Běloušem, který musil býti nyní sám ve světničce.
Zase cesta do školy, ze školy pak domů. Večer vzal kotlík s kaštany a
provázen Běloušem, který nemohl se už ani dočkati, až si proskočí na
čerstvém vzduchu, odebral se na nároží, by zde prodával kaštany. Potom
uchýlil se opět k Malým na večeři a brzy odtud pospíchal, neboť obuvník
stále huboval na všechno, jeho děti pak byly velice nezpůsobné a nepo
sedné, což Jaroslavovi, zvyklému na tichou světničku, bylo velice ne
příjemné.
Z výdělku svého opatřil si trochu paliva, zatopil si doma, a potom
se učil nebo četl. Když chystal se ku spaní, vždy pokleknul a modlil se
za matičku, by ji Pán Bůh brzy uzdravil. Se vzpomínkou na ni a se
slzami v očích usnul.
U Malých nedostal nikdy ničeho pro Bělouše; obuvník huboval, že
hoch trpí u sebe zbytečného jedlíka, který není k nijakému užitku.
Přece však netrpěl Bělouš hladu, neboť dobří sousedé a také ku
chařka z hostince pamatovali na něho se zbytky.
Ve středu navštívil Jaroslav matku v nemocnici a pobyl u ní celé
dvě hodiny. Nebohá trpitelka postěžovala si mu, že její nemoc bude dlouho
trvati — jak vyslovili se lékaři. Těšila však synka, by se proto netrápil,
že nebeský Otec na něho nezapomene.

(Příštědále.)

V učení.
První okamžiky, když vypadla z hnízda a octla se na hebké trávě
při kraji lesa, nebylo jí nijak dobře. Špatně vyplatila se jí zvědavost její
podívati se trochu předčasně na ten Boží svět, o němž od rodičů slýchala
tolik krásného! Začala úzkostlivě naříkati. Ale staří nebyli doma;
z hnízda odpov“dal jí jenom žalostný nářek sourozenců, kteří jí pomoci
nemohli. A když radostně přihnal se hospodářův Tonda vraceje se s pole,
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věděla ubohá kavečka, že po zlatých dobách svobody, třebas jich v hnízdě
dosud ani tuze neužila, je veta.
Tonda prosbami obměkčil matinku, by si směl kavečku ponechati,
že ji naučí rozličným kouskům. Protože byl hodný hoch a měl dobré
srdce, matinka vidouc, že má z ptáčete radost a že mu neublíží, svolila,
ano vymohla mu svolení i u tatínka. Aby si svého vězně zajistil, přistřihl
mu hoch trochu křidélka.

A tak vidíte malého černého zajatce v postavení, které mu první
čas působilo pramálo radosti. Tonda vyhledal si tichý koutek v domě a
dobrácky vpravuje do malého neposedy různé vědomosti; kavečka po
slouchá pozorně. Jenom když zájem žákův upoutá muška poletující kolem
anebo pavouk pomalu lezoucí po stěně, hlas učitelův stává se přísnějším.
Někdy dojde i k brozbám, nikdy však k vyplnění jich — na to má
Tonda svou kavečku příliš rád.
Kavečka je učelivá, má se dobře i dělá pokroky. Je po tátovi;
i ten v mládí zažil cosi podobného. A často uvedl mladé v úžas, pro
nášeje lidským hlasem rozličná slova — ano, skutečná lidská slova —
to byla památka z cviku v mládí. Snad i náš učeň do té doby, nežli
dorostou mu přistřižené perutě a on jednoho krásného dne zmizí bez roz
loučení, bude uměti mluviti — ten úžas pak sourozencův a druhůl Od
svého hodného přítele Tondy půjde sice nerad, velmi nerad, ale — ta
zlatá svoboda je přece jenom nade všel..
V. Unzeitig.

9 O O © © O
Obrázky z katolických missil.
Píše Fr.

Všetečka.

Ještě jednou o lvu.
issionář

ze Sev. Zanzibaru *) P. Sinner vypravuje: Jistě bude

zajímati čtenáře zpráva o dobrodružství se Ivem, jež jsem
| zažil a na něž vzpomínám vždy s hrůzou a zároveň 1 s vděč

GZ =
ností k otcovské Boží Prozřetelnosti. — Když jsem se
v prosinci r. 1900. vracel z Kilimandžaro**) do Utaita, setkal jsem se
neočekávaně s králem pouště. Cestující, který se ubírá zmíněnou krajinou,
hledí, by co nejrychleji přešel liduprázdou a vyschlou stepí, která se
prostírá mezi Kilimandžaro a pohořím Utaita, protože je tu jednak málo
vody, jednak se tu potuluje mnoho lvů, levhartů, slonů, buvolů a noso
rožců, kteří život cestujícího ohrožují.
*) Zanzibar jest ostrov při vých. břehu Afriky.
**) Kilimandžaro je hora 6010 metrů vysoká ve vých. Africe,
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Prvního dne jsem dorazil šťastně do Taveta. Odtud jsem vyšel
časně z rána, chtěje po namahavém celodenním pochodu dospěti do missie
Bura. Chladný větřík vanoucí od posněženého Kibo osvěžoval a sílil mne
1 černé moje nosiče; pocit úzkosti a smutku plnil naše nitro na pouti
pustou krajinou.
Půda byla kolkolem porostlá hustou, žhavým sluncem spálenou travou ;
jen místy bylo viděti malé háje, sestávající z nízkého křoví a zakrnělého
trní, z něhož jenom místy vynikaly ojedinělé listnaté stromy neb štíhlý
vrchol pozvédaly ladné cypřiše. Místy byly celé plochy bez stromů, toliko
bujnou travou porostlé. Všude se hemžilo zvěře rozmanitého druhu;
zvláště tu byly antilopy,*) zebry, pštrosi a j. Na zemi hnízdilo tisíce
rozmanitých ptáků.
Kráčeli jsme mlčky jeden za druhým; pojednou jeden z nosičů
úzkostlivě vykřiknul: „Simba, simba! t. j. Lev, lev!“ Uleknutě jsem
stanul a ohlížeje se rychle na vše strany, volám: „Wapi, wapi? Kde,
kde?“ Černoši však byli mrštnější než já. V okamžiku shodili břemena
8 hlav a ramen na zem a rozběhli se co nejrychleji do pouště, pokřikujíce

druh na druha: „Kimbia, kimbia! Utec, utecl“
I já jsem zatím uviděl, kde je nepřítel. Právě se vynořil z houštiny
a pohlížel velikýma hněvivýma očima hrozivě na nás, jsa hotov k boji.
Říkává se, že prý lev bělocha nenapadne, leč když prý je podrážděn
aneb postřelen, když jsa bladem puzen vychází na lov neb když prý
okusil, jak chutné je lidské maso. Běloch prý se může bez strachu po
staviti před Iva, jenom prý musí pevně hleděti v jeho oko; utíkati nesmí,
jenom pomalu pozpátku couvati. Lovec, který je jist, že nechybí, může
vždy zůstati státi; usmrtí Iva dobře mířenou ránou do oka neb za týl.
Ovšem chybí-li, může býti jist, že bude na kusy rozsápán. Massaiové se

a Iva
nebojí,
bavysmívají
semu
říkají,
žežádné
zvíře
není
tak
hloupé
jako on. Toliko oštěpem a štítem ze zvířecích koží ozbrojeni, potulují se
po poušti, lovíce zvěř. Setkavše se se lvem, skrčí se za keř a nechají
jej kolem sebe běžeti; v širé stepi skryjí se za štít neb pod něj. Lev
prý je považuje pak za mravěniště a jde kňuče kolem nich dále. Jiní
prý zůstávají ztrnule státi neb opírají se o strom a zavřou i oči. Lev prý
je pak považuje za suchý kmen. A kdyby i útok na ně učinil, Massaiové
se nebojí. Když se skokem vymrští dravec do výše, skrčí se černoch,
skočí pod něj a rozpáře mu ostrým nožem břicho, nebo uskočí stranou
a lev dopadne na zem. Massaiové tvrdí, že prý lev se pro nezdařený
skok zastydí a stáhnuv ocas mezi zadní nohy, uteče pryč. Jsou-li lvem
v běhu pronásledováni, hodí mu pod nohy štít, a zatím co lev na tomto
předmětu hněv si vylévá, vyšplhá se černoch zručně jako opice na strom,
*) Antilopy jsou podobné srnci..
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Taková vypravování se pěkně poslouchají, čteme-li je v knize nebo
nasloucháme-li jim — vězíce ve zdravé kůži. Avšak docela jinak je, když
to jde do tuhého. Já aspoň jsem v oné chvíli neměl ani kdy ani chuti
k podobným úvahám; poněvadž byly okolo cesty v pravo i v levo stromy,
následoval jsem příkladu svých průvodčích a utíkal co nejrychleji
ku stromu, který nebyl příliš vysoký a jehož větví jsem se mohl chopiti.
Poněvadž jsem měl na nohou střevíce, mohl jsem jen velmi pomalu a
namáhavě nahoru. Myslím, že by bylo po mně bývalo asi veta, kdyby se
byl lev přímo proti mně obrátil. Dobrotivý Bůh však nechtěl, abych
takto zahynul. Lev se obrátil napřed na černochy, kteří mu utekli na
stromy.
S vysokého útulku jsem mohl pozorovati vzteklého nepřítele. Šlehaje
ocasem, potřásaje hřívou a bruče hněvem obcházel pod stromy, na nichž
jsme byli ukryti. Mně nebylo ještě nyní volno; stáváť se, že si lev sedne
pod strom, na němž se skrývá uprchlík a tak dlouho čeká, až se své
oběti zmocní. Jistý křesťan z Mouha u Tununguo mně vyprávěl, že také
jednou utekl před lvem na strom. Lev se však klidně položil pod strom.
Nešťastný uprchlík křičel, házel na Iva ulámané větve, avšak lev se ne
hýbal. Dva dny a dvě noci strávil o hladu a žízní na stromě. Teprve
potom přišli lidé blíže; upozornil je voláním na nebezpečí a prosil o pomoc.
Lidé odešli do vsi a vrátili se s oštěpy, puškami a bubny a stropili
pekelný hluk, který pohnul Iva k odchodu.
Vroucně jsem děkoval Prozřetelnosti, když jsem viděl, že lev vstává
a do pustiny se vrací. K vůli jistotě zůstali jsme ještě chvíli na stromech,
pak jsme sestoupili, nosiči se chopili opět břemen a spěchali jsme dále.
Strach nás pobádal ku rychlosti.
Aby si mohl laskavý čtenář představiti, jak mnoho lvů se zdržuje
v těto poušti, připojuji vylíčení nehody, která potkala jednoho rakouského
lovce v těchto končinách. Opatřen zbraní i náležitým průvodem, lovil na
stepi. Právě skolil antilopu, když po střelné ráně vystoupil z houštiny lev.
Jsa ránou jist, namířil lovec a střelil dravce za týl. Lev zařval a klesl.
Již však vystupoval nedaleko druhý lev a blížil se zuřivě k střelci. I tohoto
skolila koule, zasáhnuvši jej do šíje. Tu se objevil třetí lev. I na toho
střelil, chybil však zcela nepatrně. Dříve však, než byl s to, by druhou
ránu naň vypálil, již jej srazil lev k zemi. Jedním pohybem tlapy roztrhl
dravec na zemi ležícímu oděv od vrchu dolů. Na štěstí přiskočil neohro
žený černoch z kmene Mtaita, nasadil hlaveň pušky k tlamě Jvově a
skolil jej v rozhodném okamžiku. Polomrtvého lovce dopravili do ležení.
Kéž nás Prozřetelnost Boží neopouští, nýbrž provází a ochraňuje
na všech cestách našich !

(Příštědále.)
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Pecka.
Příběh ze života. — Z Tolstého první čítanky.

Matka koupila švestky a chtěla je dát po obědě dětem. Byly na
talíři. Váňa ještě nikdy nejedl švestky ; i voněl k nim ustavičně. A tuze
se mu líbily. Tuze rád by je byl jedl. Ustavičně obcházel kolem švestek.
Když byl sám ve světnici, neodolal, vzal si jednu švestku a snědl ji. Před
obědem matka počítala švestky a vidí: jedna chybí. Řekla to otci.
Při obědě povídá otec: „Což pak, děti, nesnědl někdo z vás švestku ?“
Všichni pravili: „ne“. Váňa se zapálil jako rak a pravil také: „Ne, já
jsem ji nesnědl.“
Tu pravil otec: „Není to hezké, že někdo z vás snědl švestku, ale
o to se nejedná. Jedná se o to, že švestky maji pecky, a nedovede-li je
někdo jíst a spolkne-li pecku, ještě téhož dne umře. Toho se bojím.“
Váňa zbledl a pravil: „O ne, já jsem pecku oknem vyhodil.“
Všichni se zasmáli, Váňa však zaplakal.
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Hádanky a rebusy.

2.

1. Koníček,

|

Syn|
sí|tvůj|
dě
mi
J. Karásek.

Doplňte tečky písmenami tak, aby
střední písmena dala jméno hlavy všech

áa strana
světov
n

h

žák do školy nosí,

i

1

řeka evropská,

c

r

člen rodiny,

r
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s

v
k
k

zvíře domácí,
z kvítí se dělá,
strom listnatý.

3.

Prvou nosil kdysi vojín v boji,
druhou najdeš ve měst českých roji.
Celek jméno světce značí,
což Vám k rozluštění stačí.

4.

a) Co nemůže člověk povědít?
b) Kdy zuby zajíci nejvíce škodí?

5. Záhadný nápis.

D. OKU. DS. ÍLA. H. LED. MED.
ÍLA. B. IPA. MATKA. P. ONA.
SZ. BL
L. A.
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rozluštitelů hádanek a rebusů v tomto sešitě obsažených, kteří svá

rozluštění samostatně

pracovaná do 20. října 1904 redakci zašlou,

obdrží odměnou pěknou knížku.

Rozluštění hádanek a rebusů z čísla 1.
. Koníček:

Milujme národ a své povolání, vzejde z toho vlasti požehnání.

. Otci je 48 let, synovi 12 — 60.
Ka! pr! — kapr.
. Báj, háj, máj, ráj.

„ F, osm, houba, višeň, Eliáš, Jihlava. — F. Sušil.
— 1. Nasilnici, kde hodně je štěrku, viděl malý Láďa ještěrku.
hlubokém úvozu, kráčí Jirka u vozu.
SU
O
-PB

— 2. Ve

7. Čistota půl zdaví. 8. Kozák. 9. Medvěd. 10. Ústřice. 11. Stavitel.

Obsah.

Buď upřímným (báseň), str. 33. — Podzimní výjev, str. 34. — Vlaštovice
v jeseni, str. 36. — Slovensko a Slováci (s obr.), str. 37. — Touha po domově
(báseň s obr.), str. 40. — Návěžní kohout, str. 40. — Královně nebes (báseň
s obr.), str. 46. — Láska k vlasti, str. 47. — Benátky (s 2 obr.), str. 48. —
Drahé dítky! str. 52. — Vepříkova sláva (báseň s obr.), str. 53. — Pudlík,
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Haderka. V Náměšti. Mařenka Vytopilova. V Napajedlích.
Frant. Kovál, Ludvík
Svábeník.V Nemojanech: Jaroslav Přikryl. V Nových Benátkách: K. Chramosta,
Josef Herout, Máňa Zahradnikova*, Josef Kára, Josef Novotný. V Nov. Hradech: Alois
Kopecký*, Frant. Svoboda. V Nov. Rousinově:
Ant. Svoboda*, Frant. Horák*.
V Obořišti: Anna Novotná*, Antonin Blaba, Frant. Tynhofrova. V Obřanech: Alois
Jarolím. V Olomouci: Františka Plesníkova. V Opočně: Anna Hamer-ká. V Oseku
Vel.: Fuantišek Beran*, Václ. Drahný. V Osvětimanech.
AlžbětaPlacarova, Štěpánka

Synkova. V Otrokovicích:

Josef Kovál*. V Partutovicích:

Cecilie a Alžběta

Janičkovy, Berta Maršálkova, Anděla Mockova, Marie Kandlerova. V Pečkách

n. D:
Boženka Novákova. V Petřvaldě: Jindřich Studnik, Jan Pavelek. V Plumlově: Jos.
F1ódl, Jarorlav Lubič. V Plzni: Jan Růžek. V Polance: Alžběta Tešarova. V Popo
vicich: Josef Mikša*. V Praze: Božena Burdová. V Přelouči
A'ois Valenta,
Frant. Svoboda, Václav Čermák*, Marta Filipovská. V Přemyslovicích:
Filomena

Krečmerova (Srdečný dík!), Anna Prokopova, Anna Janečkova, Anna Spurná, Zdenka
Dvořákova*. V Přerově: Anežka Zaoralova*, Filomena Dostálova, Matylda Micharova*,
Alžběta Neudčrfova, Marie Šumanova. V Přestavlkách:
Vílém Klimecký, chovanky
kláštera tamtéž. V Přívoze: Ferdinand Losert, Aug. Polák, Jan Macura, Hermína

Niklova, Jaroslav Perutka. V Radobyčicích:
M. Čechurova. V Rajhradě: Růžena
Kopřivova*,(Děkuji srdečně!) V Ratajích:
Marie Střídavá. V Rozseči: Jan Novák
(Diky!). V Rudíikově: Marie Kubišova(Děkoji!). V Rudslavicích:
Anežka Lužova.

V Říčanech:
Jiřina Němečkova, M. Černíkova, M. Lukešova, M. Krejcárkova. V Řího
vicích:
Josef Šamal. V Semilech:
Ludvík Špidlen, Marie Procházkova (Srdečně
děkuji za pozdravy! Odměna došla?), Ve Skutči:
Jaroslav Tábor.k. (Srdečný dík !)
Ve Slavkově:
Albert Říha. Ve Smolkově: Aloisie Kačenova*, Gustav Pecháček,
Josef Domiňík, Josef Kropě, Jindřich Kupka, Rudolf Valášek. Ve Stankově:
Marie
Seitlova*. Ve Staré
Vsi: Antonín Klímecký, Stanislav Studynka, Alžběta Čadova
(Srdečný dík !), František Bartík, Augustin Skácelík. Ve Stolčíně:
Julie Bílko:a*.

(Srdečnédíky!) Ve Stupárovicích:

Anna Pustinova. Ve Štramberku:

Anežka

Sochova* (Diky!). V Tečicích: Tomáš Staněk, Frant. Holešovský. V Telči: Marie
Dvořákova (Dík!). V Telnici: Josef a Adolf Škrdlíkovi. V Tiché:
Anna a Marie
Špačkovy. V Tlumačově:
Leopold Navrátil*, Stanislav Skopalík. V Troubsku:
Alois Otoupalík, František Vašulín. V Třebíči: Marie Švábeníkova*, Eleonora Pohanova*,
Marie Vlčanova, Anna Dlouhá, Anna Tynusova, Karla Pyšná, Hedvika Vondráčkova,
Marie Matějkova, Božena Zimmermannova, Josefa Jelečkova, Milada Jakubšká. V Tie
boni: Ida Kottasova, Marie Šachlova*, Marie Myslíkova, Marie Baťkova“, Johanna
Jiříčkova, Hermína Jánouškova, Jarmila Preiningrova V Tučapech: Štěpánka Brandý

sova*. V Tuchlovicích:

P. t. pí Zdenka Lenzová. V Tuřanech:

AloisRudolecký,

M. Havránkova, Amalie Hrabálkova, M. Krejčova. V Uh, Brodě: J. Matulík, Ludvík
Machala, Hugo Mosávek, Jar. Rýpar, A. Coufalík. Ve Val. Kloboucích:
Karel Bureš.

Ve Velké: Anna Klusákova (Dik, Martin Sup. (I já se těším!) Ve Vel. Byteši:
Jos. Uher. Ve Vel. Lukově:
Růžena Daňkova, Božena Skřítkova, Božena Kcflerova,
František Ernest"“. Ve Veselí n./M.: Jan Kclařík, Antonín Benda, Josef Lacina*. Ve
Višňovém:
Frant. Bartes, Václav Adámek, Jan Vespalec (Díky!) Jakůb Procházka,
František Bojanovský. Ve Vítkovicích:
Alcisie Foldýnova, Terezie Kněžkova, Josef
Giintber, Josef Kudělásek, J. Skotnica. Ve Vlč ově: Frant. Bařina. Ve Znorovách:
Štěpán Polášek*, Josef Kočíš, Florián Karafiát, Alžběta Poláškova V Zubří: Rudolf
Dáhne. V Žebětíně: AnežkaPospišilova*.V Židenicích: RudolfOšlejšek*, Botuslav
Kylian*, Filomena Krkoškova, Růžena Matalova, Josefa Ondráčkova, Štěpánka Flodrova*,
Marie Michálcova, Augustin Prachař, Frant. Černý: V Židlochovicích:
Marie Měří 

ských.V—: NN

Správné rozluštění z čísla 1. zaslali:
V Archlebově: JosefStrmíska*,V Babicích: Josef Burýšek.V Bohdalově:
J. Heimrich. V Brně: Fr. Shromaždil. V Čes. Budějovicích:
Boh. Ledvinkova*,
Frant. Handl, Hugo Blažej*. V Dobřenicích: Anna Schmidtova. Ve Frenštátě:
Marie Bémová. (Srdečný dik!) V Chlumci n. C.: Anna Khunova. V Chotěboři:
Petruše Čapkova. (Srdečný dík a pozdrav!) V Chudčicích: Julius Chatrný*. V Ivan

čicích: Jan Sedláček*.V Jevíčku:

Viktor Holzer. Na Král. Vinohradech:

Marie

Burešova“. (Srdečný dík za účast!) V Líšni: Antonie Mudrychova*, Anna Fronova
(adressa byla správná), Antonie a Marie Benešovy ©VLounech:
Anna Příhodova*.
V Náměšti:
Mařenka Vytopilova. (Diky vzdává a rovněž srdečně zdraví strýček red.)

V Nových Benátkách: AlbertaVorlova*.V Obřanech: Karel, Augustina František
Frýdek, (Hádankyčekám Pozdrav!)V Olomučanech: F. Badal. V Partutovicích:
Cecilie Janíčkova,

Berta Maršálkova, Božena Kandlerova, Alžběta Janičkova,

Hynčicova*. V Plzni:

Jan Růžek. V Podole

Anna

Emilie Kabrtova*. V Přestavlkách:

Marie a Marta Andersovy, Marie Skulova, Marie Jandova, Lud. Hynkova, Ludmila
Bergrova*, Anna Vilímkova, Karla a Ludmila Dvořákovy, Anna Fasemanova, Josefka
Sedláčkova, M. Všetičkova“, A. Stratilova, Helena Loučova*. (Srdečně pozdravuje své
milé neteře a na psaníčka se těší strýček redaktor.) V Přívoze:
Jo ef Březina, Jan

Macura*. V Pustějově:
Anna Schustrova*. V Semilech: Marie Procházkova*. Ve
Slavkově: Václav Klapetek, Frant. Ba'er. Ve Staré Vsi: Josef Šamal*, Augustin
Machula, Josef Škubal*, Antonín Klímecký. Ve Střeběticích:
Stanislav Strouhal*,
Frant. Kotásek. Ve Stříteži: Theodor Toman. V Sulislavi:
Antonie Rozmarova*.
Ve Štramberku:
Anežka Sochova. (Srdečný dík!) V Telči: Antonie Liškova*.
V Telnici: Josef Škrdlík*. (Omalovánky zažnou v č. 5.) V Trpíně:
Alois Vaverka.
V Třebíči: Ludmila Česnekova*.Ve Višnovém: J, Vespalec“.(Diky!) V Zalonově:

Ladislav Kavan*.

Za četné pozdravy srdečně děkuje a milé čtenáře a čtenářky pozdravuje

strýček redaktor.
Jména odměněných poznačena jsou hvězdičkou '

SEP- Rozluštění zasílána buďte nejdéledo 20. a vždy do redakce,
Dominikánská ulice číslo 4.

Redakci zasláno:
Vychovatelské

Listy.

Časopis věnovaný zájmům křesťanskéhovychování. — Ročník

IV., číslo 13.—18. — Tiskem Frant. Navrátila v Ivančicích na Moravě. — Vychází
dvakrát měsíčně. — Předplatné na celý rok obnáší 6 K. — Redaktor Alois Adamec.
— Ob'ah velmi pěkný a cenný. — Doporučují se všem přátelům křesťanské vý
chovy ve školách i v rodině.

Rodinné

vychování.

List pro šíření rásad dobrého vychování v rodinách česko

slovanských. Se stálou přílohou „Besídka“. — „Majitel, vydavatel a zodpovědný
redaktor Josef Šauer z Augenbnrgu, c. k. školní rada v Praze (v č. 567-III). —
Vychází jednou za měsíc. Předplatné 2 K. — Číslo 7. — Zasluhuje vřelého do
pvručení všem křesťanským rodinám.

Museum.
Časopis bohoslovců českoslovanských. Ročník XXXVIII č. 5. — Pořádá
Antonín Šalomoun. Nákladem „Růže Sušilovy“. Tiskem Papežské knihtiskárny
benediktinů rajhradských v Brně. Vychází pětkráte do roka. — Obsahuje velmi
cenné články vědecké, z nichž zvláště dvě studie o Sušilovi činí sešit tento i širším
kruhům pozoruhodným.
Neděle.
Obrázkový týdenník pro dospělé. — Tiskem a nákladem Ant. Odehnala v Brně.
Za redakci odpovídá Jan Pohanka. — Vyšlo č. 35.—39. Čtvrtletní předplatné
K 2:60. — Doporučuje se co nejlépe.

Vmládeže
vyslo. E Života dětského.

JyM

če£110.

( R AV Á M rok
kalendářna
19065. “
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právě vyšel nákladem Benediktinské knihtiskárny v Brně, Cena 90 h,
Za redakci odpovídá: JAN DVOŘÁČEK,učitel v Brně.
Vydává svým tiskem a nákladem Papožská knihtiskárma benediktinů rajhradských v Brně.
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Předplatné na „inděla Strážného“ celoročně:

Rakousko 1 K 60 Ah.,Německo 1 m. 60 pf,

Rusko 80

kop.,

Italie 2 ry, Francie 2 jr., Amerika 40 c.
W ycohází rměsíčnéě a předplácí
seročm.ě 1 S 6O h.
Spasitel světa vysílá své zpoštoly a všechny své přátele d> celého světa a volá,
že žeň sice veliká, málo však pracovníků, Vy, milé ditky, rády byste milého Spasitele
vyzvání poslechly a šly třeba až do Číny a mezi divochy africké a australské hlásat,

jak dobrotiv jest Bůh, a že chce, by všichni ku spasení přišli; avšak jste ještě malí,
ještě drma zůstati a :e učiti musíte. Co však učiniti můžete, to děláte: Modlíte se za.
pohanské dítky a šetříte dárky na vykourení jich a vychování v křesťanské víře. Zaslány
nám nové milodárky v korunách:
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Farní úřad v Borové 1 50.

Správné rozluštění z čísla 2. zaslali:
V Babicích: Josef Burýšek. V Bilovicích: VilémaSvobodova,Josefa Markova*,
Ludmila Šurých. V Bohumělicích:
Jcsef Krejčí. V Brně: Frant. Slámova*, Frant.
Shromaždil*, František Medřický, Stani-lav Srb*, B. Odvárka*. V Brušperku:
Julie
Gillarova*. V Cerhenicích: BedřichUhl*. V Čes. Budějovicích:
Boh Ledvinkova,
Hugo Blažej. V Divácích: K Hnilica* V Dolanech: V. Peřina. V Drbolci:
Alois Rečka. V Dřivčicích:
Josef Střeska. Ve Frenštátě:
Maruška Bémova*.
V Horkách
nm.J.: Ladislav Cejnar, Anna Prokopova*. V Hořicích: L. Sedláčkova.
V Chlumci n. C.: Anna Havránkova, Anna Schmidtova*, R. Pičmanova, Viktoria
Littonová*, Anna Khunova. V Chuděčicích: Julius Cbatrný, Petr Staněk. V Jaro

měřicích:

Ant Brychta.V Jedovnicích:

Petr Sekanina* (Dík!) V Klimkovicích:
Korábova

©—V
Kojetíně:

MařenkaJulínkova. V Jiříkovicích:

K. Cigánek. V Kloboukách:

Drahomíra.

Marie Macenzurova*, Jaromír Voříšek, František Strašlička*,

V Kolíně: Anežka Šauerova“. V Kostelci n. L.: Jiří Hůbsch*, Ant. Křáp, Marie
Hruškova*, Bedřich Vostruha Božena Kučerova*“ V Kozlech: Ant Špaček. Na Král.
Vinohradech:
Marie F. Burešova. V Líšni: Frant. Lorencova,Adéla Peškova, Marie
Černá*, Josefka Havelkova, Anna Fironova, Frant. Tomáškova*, Antonie Mudrychova,
Antonie a Marie Benešovy V Juoounech: Anna Příbodova. V Luži: Marie Kolkova,
J. Kolek. V Mratíně: Frant. Zvěřina. V Náměšti: Mařenka Vytopilova. (Snad se

stane.) V Napajedlích

Josef Gabrhelík*,TomášHubáček. V Neratovicích:

Frant.

Prócbázka*. V Netině: Frant. Dvořák, Josef a Stanislav Sýkora*. V Nových Be
nátkách: AlbertaVorlova. V Obřanech: Augustin a Karel Frýdek*. V Obořišti:
Ant. Hrbkova*, Antonin Blaba, Františka Tynhofrova. V Obříství: Boh. Bradáčkova*.
V Partutovicích:
Cecilie a Alžběta Janičkovy, B. Maršálkova, Božena Kandlerova,
Anna Hynčicova. V Pečkách n. Dr.: Marie Šmejkalova. V Petřvaldě:
Jan Pavelek,

AS0x
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VZÁCNÝ PENÍZ.
Č JSEM CHUDA, PŘECE JEDEN
STARÝ, VZÁCNÝ PENÍZ MÁM;
PO PŘEDCÍCH JSEM ZDĚDILA JEJ,
POTOMKŮM HO ZANECHÁM.

©

JAK HO STŘEŽIT, MATKA MILÁ
RADU VŽDY MI DÁVALA,

NIKDY BYCH HO NESMĚNILA,
BYŤ I HLADEM STRÁDALA.

ON
sEČÍM
DÁL,
TÍM
VÍC
LESKNE
NESKRÝVÁM
HO,
NEBOJÍM
SE,
TŘPYTEM ZLATA RYZÍHO;
OSLŇUJE, DRÁŽDÍ OČI
ZÁVISTNÍKA MNOHÉHO.

ŽE MNE OŇ KDO OLOUPÍ;
NA ODIV JEJ NOSÍM VŠUDE,
NIKOMU VŠAK KE KOUPI!

PENÍZ TEN — TOŤ VÍRA SVATÁ,
VĚNO DRAHÉ DÍTEK VŠECH;

JÍM SE HONOS, STŘEŽ HO VĚRNĚ
VE VŠECH SVĚTA ÚKLADECH!
A. BERANOVÁ-CHEJNICKÁ.
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VOV
Svíčička.
Napsala Maruše Kabrtovd- Bukolskdá.

a den „Všech Svatých“ koupila si sedmiletá Mařenka,
deeruška chudé podruhyně, u voskáře dvouhaléřovou
svíčičku a večer na hřbitově rozžala ji na hrobě svého
zemřelého tatíčka. Svíčička vesele zaplála, a rozhlédnuvši
se kolem, spatřila na tisíce sobě podobných světel velkých
i malých na hřbitově zářiti. To se jí líbilo a velice ji těšilo, že i ona
přispívá svým nepatrným světlem k tomu pěknému osvětlení. Pozdvihnuvši
náhle vzhůru svých zraků, spatřila na nebeské bání třpytiti se a zářiti
jiné světlo, které se jí zdálo býti mnohem jasnější a dokonalejší nežli
světla na hřbitově. Byla to hvězda Večernice, která dnes ojedinělá na
obloze svítila,
„Prosím tě, milá dívenko, pověz mi, kdo rozžal tam na obloze to
krásné světlo?“ otázala se svíčička Mařenky.
„Bůh, Otec nebeský, který je stvořitelem světa a všeho, co na něm
se nachází, rozsvěcuje noc Co noc na nebi více méně podobných světel,
jimž my lidé, tvorové pranepatrní, říkáme hvězdy. Tato hvězda, již
samotnou vidíš na obloze svítiti, nazývá se Večernice.“
„Ach, jak krásná, jak velebná ve své kráse jsi ty, milá hvězdo
Večernice !“ zvolala nadšeně malá svíčička a zaplanuvši jasněji, vyronila
dvé stearinových slz, které po jejím bílém, slabě lesklém tělíčku dolů stékaly.
„A svítívá již dlouho tato hvězda?“ znovu tázala se děvčátka.
„O dlouho, tuze dlouho. Velebný pán povídal nám ve škole, že
slunce, měsíc a hvězdy svítí již od stvoření světa.“

ANDĚL STRÁŽNÝ.

67

„A dlouho-li budou ještě svítiti?“
„Až do skonání světa,“
„A dlouho-li já budu svítiti ?“
„Dlouho ne; jsi již chuděrko skorem celá shořelá,“ odpověděla
smutně Mařenka, a naklonivši se níže, stírala se svíčky svými překřehlými
prstíky ohořelý knot. „Netrap se proto,“ šeptala jí a slzička zaleskla se

z jívoku
lítosti
nad
brzkým
skonem
milé
svíčičky;
„jsme
živi
jen
do
vůle Boží. Co Pán činí, dobře činí, říkává naše babička.“
„Však se netrápím,“ odpověděla svičička; „ač je běh mého žití
krátký, přece se z něho raduji a chci tím jasněji svítiti, bych aspoň tím
drobtem světla lidstvu prospěla.“
Jasně zaplápolala a pak shasla.
»Vstaň, Mařenko! Je čas mysliti na domov, ještě by jsi se mi tu
nastudila,“ jala se matka buditi spící dcerušku. Bylať právě modlitbu za
zvěčnělého svého chotě a otce Mařenčina skončila.
Mařenka vstala a protroue si ospalá očka, ohlížela se po své svíčičee.
Ale ta byla již shořela.
I jala se dívčinka vyprávěti matce svůj sen. Dopověděvši umlkla
a drobet se zamyslila.
„Milé dítě!“ ujala se po chvíli matka slova. „Z tohoto snu čerpej
své poučení. Každý jednotlivec má hledět býti světu a lidstvu co možná
prospěšným, neboť jen tak vyplní důstojně úkol svého života, který mu
byl dobrotivý Tvůrce všehomíra ve své neskonalé lásce přidělil.“

Žertovná pohádka.
Z maďarské čítanky přeložil Ant. Jančík.

Jedenkráte utíkal zajíc po ledě. Upadl a velice se uhodil.
„Je ten led velmi silný,“ pomyslil sobě a otázal se ho:
„Ty, lede, jsi-li silný ?“
„Jsem silný,“ pravil led.
„Avšak, když jsi silný, proč tě rozpouští slunce? Slunce je ještě
silnější než ty.“
Potom obrátil se ke slunci a tázal se ho:
„Slunce, jsi-li silné ?“
„Jsem silné “ odpovědělo slunce.
„Ale, jsi-li silné, proč tě zakrývá mrak? Mrak je tebe silnější.“
Pak obrátil se k mraku a tázal se ho:

5
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„Mraku, jsi-li silný ?“
„Jsem silný, ,“ řekl mrak.
„Avšak, když ty jsi silný, proč biješ do vrchu hory? Hora je
silnější tebe.“
Potom tázal se hory:
„Horo, jsi-li silná?“
„Jsem silná ,“ odpověděla hora.
„Ale, jsi-li silná, proč podrývá — ryje v tobě myš? Myš je
tebe silnější.“

Pak otázal se myši:
„Myši, jsi-li silná ?“
„Jsem silná, “ řekla myš.
„Avšak, když jsi silná, proč tě sežírá kočka?
nejsilnější !“

Kočka je věru

SR KŘ KŘŤ
Hříbě a koza.
Na panské louce pásli se hříbě a koza.
Tato, dojdouc k rybníku, zhlížela se ve vodě. Hříbě, pozorujíc to,
přiběhlo k ní.
„Co tam vidíte, paní kozo?“ ptalo se. „Počítáte snad rybičky ? Nebo

se koukáte, jak jste hezká?“
„To by nebylo přec bezprávím,“ odvětila koza. „Ty jsi příliš smělé.
Pomni, kdo jsem! Jak něžná je moje postava, jak pěkná moje srst! Nej
lepší bylinky rostou tu pro mne a já dávám nejlepší mléko. Já jsem nej
vzácnějším zvířetem |“
„Hihihihi,“ smálo se hříbě. „To bych já mohlo také říci! Moje
barva je krásně hnědou, moje hříva jemnou, a synáček našeho pána se
rád na mně sveze! Vy jste tuze pyšná paní kozo, to bych já mělo býti
Jistě pyšnější.“ A se smíchem odběhlo.
Havran sedící na stromě a naslouchající tomu hovoru, pravil vážně:
„Je to divné, že každý vidí jenom svoje přednosti a chyby shledává
jenom na jiných. Je to samolibost.“

RER FR R K F

VlastaPittnerová.
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estřička malá šla ve hrob spát,
vzal si ji do nebe Pán Bůh rád;
andělíčkem bílým stala se
s liljovým věnečkem ve vlase.

Ani když zimy Pán na rovy
rozestře bělounké příkrovy,
motýlci, ptáci kdy zmizejí,
keříky holé když trčejí,

Vsadila ji
nad růvek
a ty když
pestří kol

nebývá hrobeček opuštěn,
přicházím já k němu den co den,
upřímnou slzou jej kropívám,
za milou dušku se modlívám.

láska mateře
růžové dva keře,
za léta zkvétají,
motýlci létají

Tamo na stromě pták maličký
celý den pěje své písničky,
stříbrné hvězdičky, kde která,
svítí na hrobeček z večera.

A na den všech věrných dušiček
rozžehnu zde řadu svíčiček,
jejichžto světélkem modravým
sestřičku svou v nebi pozdravím.
L. Grossmannová-Brodská.
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Benátky.
Píše Igndt Zhdněl,

III. Chrám sv. Marka. Zvonice. Dožecí palác. Jiné památnosti.
ejpamátnějšími budovami jsou v Benátkách: basilika svatého
Marka a související s ní palác dožecí, kde sídlíval dože.
— Již z venku činí kostel úchvatný dojem, je jakoby byl
všecek pomalován skvostnými, skvěle se lesknoucími,
zlatými obrazy, na nichž viděti ctihodné stáří. Když však
přijdeme blíže, pozorujeme, že jsou to samé mosaiky, to jest obrazy složené
uměle ze samých barevných kaménků; nejstarší jsou z desátého, většina
však ze století dvanáctého až šestnáctého a jsou provedeny slohem
byzantským.
Chrám má pět velkých kupolí a mnoho malých věžek. Nad hlavními
vraty vidíme nezvyklou nám ozdobu, totiž čtyřspřežení velkých koní
z pozlaceného bronzu. Je to práce ze starých římských dob, jež byla
původně ozdobou sloupu, postaveného v Římě na poctu buď Neronovů
anebo Trajanovu; císař Konstantin převezl je do Cařihradu, roku pak
1204. dovezl je odtud doža Enrico (Jindřich) Dandalo do Benátek.
Když pak Napoleon dobyl Benátek, zalíbily se mu tyto koně tak, že je
zase kázal dopraviti do Paříže roku 1797.; náš císař František I. pak se
přičinil, aby byly Benátčanům zase vráceny, což se stalo roku 1815. Je
to jediné čtyřspřeží, které se uchovalo ze starých římských dob. až po
naše časy.
Stavba basiliky započala roku 830., roku 976. chrám úplně shořel;
nynější stavba pochází z let 976 až 10715; románská basilika je rozdělena
uvnitř sloupy ve tři příční a ve tři hlavní lodi. Hlavně z venku při
ozdobili během let fassádu mnohými gotickými ozdůbkami, takže má vše
až fantasticky krásné vzezření. Požorovateli připadá, jakoby Benátčané,
plavíce se po všem světě, byli studovali všechny památky umění, a kde
uviděli něco velkolepého a krásného, chtěli míti také při svém zamilo
vaném kostele svatého Marka. Neboť nalezneme při něm stopy řeckých,
římských, starokřesťanských, arabských i gotických forem, Ale vše činí
dojem ojediněle krásný, který je úplně jasně průzračný ve svém
celkovém dojmu.
Když vstoupíme do chrámové předsíně, sotva věříme svým očím.
Je v ní vše plno mosaik, které ve zlatém pozadí vypadají čarokrásně,
zdá se, jakoby teprve nedávno byly dohotoveny. Uvnitř ve chrámě ne
vycházíme z úžasu, nevíme, kam napřed zrak svůj máme obrátiti, zda
na strop či na stěny či na oltáře a ostatní výzdobu.
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V předsíni umístněné mosaiky mají za předmět události ze Starého
zákona, mosaiky ve chrámě vypodobují příběhy z Nového zákona. Jak
bohatá, jak obětavá byla obec a obyvatelé, kteří pořídili takové draho
cenosti ke cti a slávě Boží! S jakou úctou k nim máme pohlížeti!
Podlaha chrámová je hodně vlnovitá, což ovšem původ má z baři
natého základu. Vnitřek má za základ rovnoramenný řecký kříž, nad
jehož středem a čtyřmi konci ramen klene se pět kupolí. Sloupů, které
jsou vesměs z mramoru, jenž byl přivezen z východních zemí, je z venku
a uvnitř Kostela asi pět set; jejich výzdoba je různá a patří do různých
slohů. Všechny mosaiky pokrývají, jak sděluje kniha Baedekrova, bez
níž nemůže nikdo cestovati, plochu 4240 čtverečních metrův.
Do podrobného popisu chrámu nelze se pouštěti, ale kdo jedenkráte
zde byl, nezapomene do smrti na tyto skvostné věci. V kostele bývá
vždy mnoho cizinců; protože někteří, hlavně Angličané, chovají se často
nepřístojně a nedbají pranijak svatosti, která přísluší domu Božímu. je
obyčejem v Italii, že chodí po kostele stále tak zvaný Švýcar čili vrátný,
který má na hlavě dvourohý klobouk, v ruce velkou okovanou, třepením
ozdobenou hůl, a dohlíží, by se cizinci slušně chovali a nikoho nevy
trhovali ze zbožnosti. Památností je zde i ve vedlejším dožecím paláci
tolik, že bylo vydáno o nich mnoho vzácných a drahých knih, mnohé
i o několika svazcích. Člověk, kdyby mohl, zdržel by se zde hodně
dlouho, několik týdnů, což však málo komu dovolí stav a povolání.
Vedle chrámu stávala dříve 89 metrů vysoká zvonice, která se
v červenci roku 1902. sřítila. Byl jsem právě tehdy v Italii a viděl jsem,
jak hrozný dojem učinila všude tato událost, podobně asi, jako když
u nás vyhořelo národní pražské divadlo.
Když jsem pak asi za čtrnáct dní po tom dojel do Benátek, bylo
celé náměstí svatého Marka zastaveno plotem z desek a všude bylo plno
kamení, cihel a prachu. Ale obětavost a vlastenectví Italů ukázaly se
1 tentokráte v pravém světle. Během krátké doby bylo sebráno tolik
peněz, že stavba nové věže je již zajištěná.

Kdo chce z cestování míti užitek, nesmí nikdy umdlévati. Proto
také dokud věž stála, vystoupil jsem na ni; výstup byl dosti pohodlný,
šlo se pozvolna nahoru, nebylo ani schodů. Napoleon I., který se
hleděl všude nějak proslaviti, jel až nahoru na koni. Ale sotva se došlo
nahoru, zapomněl každý na únavu, neboť rozhled byl přerozkošný a
přerozmanitý. Bylo zde viděti město a kanály v něm, žírné a úrodné,
stromy porostlé, osadami okrášlené roviny, věčným sněhem pokryté Alpy
1 nekonečné moře. Na zvonici nebylo hodin, nýbrž v pořadí jiných domů

je na náměstízvláštní

dům vystavěn, který má dole velký
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oblouk; na jeho střeše stojí dva kovoví obři, kteří tlukou
hodiny

na zvon (viz obrázek na str. 73.).

S Kostelem sv. Marka souvisí dožův palác, stojící na poněkud
menším náměstí, které se proto nazývá piazzeta čili náměstíčko. Z venku
má palác dole do ulice otevřené sloupoví, nad nímž je opět otevřené,
nádherně vypracovanými hlavicemi ozdobené mramorové sloupoví, jemuž
se říká loggia (čti: ločžia); v prvém poschodí jsem načítal 71 sloupů;
nad nimi pak je teprve šest širokých gotických oken, mezi nimiž je
uprostřed zvláště umělecky vyzdobená pavlač. Zeď pak zdobí střídavě bílé
a červené mramorové desky.

Se stavbou dožecího paláce počalo se hned jak bylo město založeno,
róku 809., ale když rostla moc a vliv benátské republiky, musilo býti
těž větší a mohutnější sídlo nejvyššího pána, jímž je dože, a tak během
století, byl palác tento pětkrát zbořen a vždy opět s větší nádherou a ve
větších rozměrech vystaven; nynější stavbu započali ve stoleti čtrnáctém
a pracovalo se na ní po dvě stě let.

Překrásný je též dvůr v dožecím paláci, který má dokola kolem
o dvou poschodích chodby, sestávající z otevřených sloupoví. Uvnitř,
kamž má každý za poplatek jedné liry přístup, lze viděti mnoho velkých
sálů, v nichž jsou velké obrazy freskové, představující hlavně různé
události z dějin republiky benátské. Až doposud zachovaly se světnice,
v nichž bydlíval dože čili jak by se nyní řeklo president republiky —
jest jich asi jedenáct. Celá vnitřní úprava je skvělým svědectvím, jak
podporovali dožové umělce a zaměstnávali je.
Též ukazují žaláře, malinké komůrky, kde skoro ani světla není,
kde vzduch prašpatný; poněvadž jsou v jiném stavení, jde se do nich
po úplně zavřeném jen malými pevně zamřižovanými okénky opatřeném
mostě, který jmenovali „ponte dei sospiri“, most nářku a pláče, protože
kdo veden byl po něm, věděl, že čeká ho, ne-li smrt, tedy dlouhý trest.
Vězení byla tak přísná, že mimo žalářníka nikdo tam neměl přístupu.
Byl-li některý vězeň odsouzen k smrti, ani kněz nesměl k němu vejít:
do žaláře, ale, protože každé oddělení mělo pevně zamřížované a na
chodbu vedoucí okno, vyslechl kněz u tohoto okna zpověď odsouzencovu
a tamtéž podal mu i Tělo Páně.
Mimo chrám svatého Marka a dožecí palác, navštíví každý cizinec

v Benátkách: obrazárnu, která má asi dvacet velkých i malých sálů,
v nichž je vystaveno několik set obrazů. Jaká to pastva pro přítele a
znatele umění malířského! Kolik ztráví tu příjemných chvil, jak občerství
a pobaví ducha svého, dívaje se na obrazy představující buď něco krás
ného z přírody nebo událost dějinnou, nebo něco z bájesloví, nebo něja
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kého světce, nebo událost ze života Páně. Nejvíce cení se obrazy, jež
maloval Tizian, jeden z nejznamenitějších malířů benátské školy.
Když jsme hodně pozdě, asi ke čtvrté hodině, jeli k obědu, za
slechli jsme ve kterési postranní uličce velký smích a křik, a hned vzpo
mněli jsme si, že jdou asi někde ne příliš zvedené děti ze školy.
A vskutku, najednou vyřítlí se ze dveří mnoho velkých i malých kluků,
jeden přes druhého skáče do lodiček, jichž tam bylo asi sto uvázáno,
jeden strká do druhého, a hned uchopí se každý vesla a pluje se svou
lodičkou k domovu.
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Budova s hodinami na náměstí sv. Marka v Benátkách.
Těžko věru město dále popisovati. Projeli jsme je křížem krážem,
navštívili asi padesát kostelů, které až na nepatrné výminky byly čisty,
upraveny a vyzdobeny všelikými uměleckými předměty. Kdo chce něco
viděti, nesmí peněz litovati. Aby si i kostelníci něco přivydělali, zakrý
vají obzvláště krásné obrazy rouškou a teprve, když se jim dá zpropitné,
roušku oddělají a ukáží obraz. U dveří chrámových sedávají žebráci,
kteří, jakmile zahlédnoa cizince zaměřujícího do kostela, předejdou jej a
oddělají záclony, kterými skoro všechny dvěře chrámové k vůli mouchám
jsou zastřeny — ovšem i oni očekávají nějakou odměnu. Protože pak
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v Italii není menšího penízku než pěti centezimů čili pěti halířů, nebo
jak tam říkají solda, nemůže nikdo dáti též menší almužny. Pro přátele
umění je to pravá pochoutka studovati a zevrubně prohlédati tyto krásné
kostely.
Přemnoho náhrobků hlavně dožů a jiných v dějinách republiky vy
nikajících osob je v kostele S. Maria dei Frari. Tam zvláště jsme si
všimli skvostného náhrobku, jejž postaviti dal svým nákladem ještě za
doby, kdy patřilo nám Benátsko, a sice v roku 1852., náš dobrotivý císař
František Josef malíři Tizianovi; pomník stál 380.000 korun. Tizian byl
z největších malířů benátské školy a zemřel morem stár jsa 99 let dne
21. srpna 1576 v Benátkách.
Nedaleko Benátek, asi tři čtvrti hodiny k jihu, je malý ostrov
sv. Lazara, kdež je proslulý klášter Mechitaristů, to jest mnichů armen
ských, kteří si určili za cíl na víru obrátiti a v křesťanství utvrditi své
krajany. Mají zde vzácnou knihovnu, tiskárnu a vůbec pěstují velmi
pilně vědy. Mechitaristy se jmenují, protože je založil Mechitar, rozený
v Sivasu v Armenii a žijící v letech 1676 až 1749.
K večeru po parném dnu, zajeli jsme si na malém parníčku na
ostrov Lido a vykoupali se v moři. Tam viděti již širé moře, které bije
silně na ostrov, který chrání Benátky před nebezpečím, jež by jim hrozilo
rozbouřenými vlnami.
Večer zahlédneme též častěji pohřební průvody, jež však jinak vy
pravují než u nás. Jedou totiž všichni v gondolách. V první je ministrant
s křížkem a s ním několik ministrantů, v druhé jedou kněží a kostelník,
pak následuje gondola s mrtvolou a pak jedou teprve ostatní účastníci,
každý ve své gondole. Hřbitov, jejž jsme též navštívili, je na ostrůvku
ozdobeném pěkným kostelem sv. Michala. Protože však mají málo místa,
pěstují málo stromů, takže působí hřbitov záduměivě.
Pobyli jsme v pěkných Benátkách několik dní. Ale konečně při
blížila se hodina, kdy rozloučili jsme se a odejeli rychlíkem odpoledne
o dvou hodinách, jeli celou noe, a ráno po deváté hodině byh jsme
ve Vídni a odpoledne o páté hodině ve svém bydlišti v Brně.
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Nemocná panna.
Shlédla Lidka u snídaně,
že je »slabo« její panně;
zavolala kočku Lisku,

nalila jí mléka misku,
žádá o radu.

Liska vážně hlavou kývá,
pije mléko, potom zívá,
pazourkem zas bradu hladí:

Lidka běží pro Kuráže.
Co ten všechno nedokáže!
Nenadělá mnoho řečí,
za to ale- rychle léčí,
lékař zkušený.

»Dej jí pro pot,« Lidce radí,
»píti koření!«

Radí: »Mažte tílko medem,
čílko obkládejte ledem ;
nadělejte placek z křenu,
však já nemoc popoženu,
prchne z těla ven «

Lidka chvílenky nemaří:
vonné koření hned vaří.
Jak je dobré, sladké chválí,
pannu v šat vlněný halí,
klade na postel

Lidka pannu namazala,
(hrnek tajně vylízala,)
placek z křenu nadělala,
pannu jimi obkládala.
Již je zdráva zas.

Vše to ale nezpomáhá,
dobrá rada je teď drahá;

»Co jsem dlužna?« Lidka ptá se.
Pan doktor jen usmívá se:

panně křeč zlá tělo láme,
než jí všechny údy zláme,
žádá lékaře.

»vZaprohlídku — kousek chleba,
za poradu — mléko třeba.«
Účet vyrovnán.
Maruše Kabrtovd-Bukolská,

9 © © © © ©
Chromý pes.
Z maďarské čítanky přeložil Ant. Jančík.

Chromý lovecký pes potkal chromou kočku.
„Kam, kam?“ táže se kočka.
„Vydal jsem se na cestu,“ odpovídá pes.
„Velmi mne těší, že máme tentýž úmysl. Nuže pojďme spolu |“
Šli, pomalu šli. Vypravovali si navzájem jak ochromli.
„Když si na ten čas vzpomenu,“ pravil pes, „kdy jsem ochroml,
ještě nyní srdce mé vře pro dobrého hospodáře mého, kterého lupiči za
vraždili. Mezi obranou mně i nohu zlomili.“
„Věru, já bych se byla vyhnula,“ řekla kočka. „Kdybych byla po
myslela, že zlý kuchař nožem hodí, byla bych se měla lépe na pozoru.“
„Co jsi udělala kuchařovi?“ táže se pes.
„Chtěla jsem ukrásti kousek Koroptví pečeně s mísy.“
To nepůjdeme jednou
„Tak, tys tedy ve zlém ochromla?..
cestou. Jdi, jestli ti libo v levo, já však půjdu v pravo!“
My též vyhybejme se zlým a neobcujme s nimi.
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Pohádka o stříbrném jezeře.
Napsala L. Grossmannovd-Brodská.

N/

c

izá a daleká to byla země, kde za horami a za řekami

byloočarovanéjezero; nikdo ho neznal ani neviděl,ale
CHJZY $“ K
povídalo
že zaodpoledne
noci je jeho
voda
po ránu
bílá,
polednise,
zelená,
zlatá,
alečerná,
že několik
chvilek

za jasné měsíčné noci promění se voda ve skutečné tekuté
stříbro, a kdo v tuto dobu v jeho stříbrných proudech se vykoupe, na
bude prý neobyčejné krásy, moudrosti, stane se vševědoucím a tak
bohatým, že nikdy nevyčerpá pokladů, které pak nalézá všude za
každým krokem.
Tak povídali si lidé, a dalo by se mysliti, že snad houfně se hrnuli
k očarovanému jezeru; než tomu tak nebylo! Neměl nikdo chuti pro
padnouti moci nedobré, neboť se také vědělo, že nad jezerem bdí podivné
zjevení, v podobě obrovské mlhavé postavy, kteráž každého odvážlivého
smělce zahalila neproniknutelnou mlhou své dlouhé vlající řízy, takže pak
bez pomoci v hlubokém jezeře utonul. A v rákosině na břehu poskako
vala neustále bludná světělka červená, modrá, bílá, žlutá, v podobě velkých
hvězdiček, a také se tak třepala jako nebeské hvězdy na obloze, jenže
ta světélka zářila nad hlavami vodních a lesních vil, které kolem jezera
pobývaly, tančíce někdy nad vodou neb na hebkém mechu lesním, za
haleny v bělostné roušky utkané z nejjemnějších pavučinek, a majíce ve
vlasech věnečky ze svatojanských mušek.
Která víla měla nad hlavou zářící bílou hvězdu, ta byla dobrá,
neškodila totiž lidem jako její družky s červenými a modrými hvězdičkami,
které osamělé chodce všelijak škádlily z cesty je svádějíce, neb je děsily,
berouce na sebe podobu strašlivých oblud a příšer lesních.
O tomto čarovném jezeře i o havěti zdežijící doslechl také královský
prine Otar, Byl to šlechetný, udatný princ, který se měl státi nástupcem
svého otce. Když v zemi vypukla válka, nepřátelé říše dobyli, zajali
starého krále a byli by Otara, starou královnu i druhé dítky královské
pobili, kdyby se tito nebyli spasili útěkem. Nebožáci bloudili světem jako
psanci skrývajíce se před nepřáteli, neustále pasoucími po jejich životech.
Mezi tím, kdy starý dobrý král úpěl ve vězení, opuštěná jeho rodina
došla na útěku do osamělé chatrče lesní; příchozí se domnívali, že není
nikdo doma a čekali až navrátí se obyvatelé, ale když dlouho nikdo ne
přicházel, usadili se tam v chudé jizbě, a královna počala na ohništi při
pravovati nuzný pokrm pro dítky.
Tu pravil Otar: „Již dávno nepožili jsme posilujícího pokrmu, jen
suchým chlebem a polévkou se živíme; půjdu do lesa uloviti nějakou
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zvěř, abychom měli zásoby na kolik dní, neboť zde zůstaneme, zdá se
mi zde býti bezpečno.“
„Ano, i já myslím, že nás zde pronásledovatelé nenajdou,“ pravila
královna; „jdi, synu, ale nevydávej se do nějakého nebezpečí! Nevím,
co bychom si bez tebe počali.“

5 SR

mý“
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P

« « vysoko nad jezerem vznáší se obrovská

příšera... (Str. 79.)

Prine Otar vzal luk a šípy a statečně zaměřil do nejhustšího lesa.
Mnoho zvěře viděl, mnoho ptáků, než, ačkoli byl výborným střelcem,
ničeho nepodařilo se mu uloviti; z počátku se domníval, že špatně cílí,
než záhy poznal, že mu kdosi neviditelný maří výsledek lovu a mrzutě
se rozhlížel kolem. Tu opodál něho zavzněl jakýsi příšerný podivný smích,
„Kdo. je tam?“ zvolal Otar dívaje se v tu stranu.
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„Pojď se sem podívat,“,odpovídal mu výsměšný hlas.
Neohroženě pustil se prince v neproniknutelnou houštinu, odkud to
zaznívalo, ale kde nic, tu nic, marně se všude kolem sebe rozhlížel.
„Hej, ozvi se, kde jsi kdo!“ znovu zvolal Otar.
„Jsi mi ty pěkný lovec, nemůžeš-li najíti moji stopu,“ odpověděl
mu neviditelný posměváček.
„Toť není jinak, nežli že jsem se octl v začarovaném kruhu; moci
nedobrá, odstup ode mněl“ vece Otar, obraceje se k odchodu.
„Nezdá se, panici, že bys byl zvědav na svého společníka,“ ozvalo
se nyní zcela na blízku a modrý plamének poskočil u blízké bažiny.
„Toť nedobrá lesní víla,“ prolétlo princi hlavou; „ještě by mne
zavedla do záhuby,“ a chvatně spěchal odtud.
Malý kousek cesty ušel, když potkal shrbeného stařečka, který
ho oslovil:
„Jsem unaven a hladov, poskytní mi pokrmu a přístřeší, dobrý
mládenče!“

„Pojď se mnou, starče! I já jsem ubohým uprchlíkem, než
kousek chleba a chudé lůžko rád s tebou rozdělím. Vyznáš-li se ve zdejší
krajině, reci mi, kde se to nalézáme, a jací nedobří duchové provozují
zde svoje rejdy ?“ řekl prine.
„Jsi v území očarovaného jezera, princi Otare.“
„Jakže, ty znáš mé jméno, starče? Ty víš kdo jsem? A nikdy před
tím jsme se neviděli, “ žasl mládec.
„Vím ještě mnohem více. Vím, žes na útěku, ale vím též, jak bys
otce vysvobodil a znovu nabyl uloupeného království.“
„Mluv, starče, a zdaří-li se mi to dle tvé rady, za svého největšího
dobrodince budu tě považovati,“ žadonil prine Otar.
„Netřeba ti více, nežli se vykoupati v čarovném jezeře.“
„Ach, to vím i bez tebe; než kdo by rád spěchal do jisté záhuby ?“
„Ovšem, bez nebezpečí to není, ale uvaž, zdaří-li se ti to, nabudeš
nepřemožitelné udatnosti, budeš moci za nabyté bohatství sehnati nové
vojsko k osvobození otce, staneš se Králem v zemi otcovské a budeš
spolu tím nejkrásnějším ze všech královských vládců na světě.“
„Pro sebe se pranic neobávám, a byť bych i zahynul, stalo by se
tak pro otce, ale co by si počala nebohá moje matka, kdybych se více

nenavrátil? Jak uživila by druhé dítky královské a jak by vyvázli z této
odlehlé pustiny ?“ vece Otar po malém přemýšlení,
Na to stařec neodpověděl, ale mlčky vstupoval na prah chatrče, kam
byli zatím došli. Královna umdlenému poutníkovi sama upravila lůžko
z mechu a listí a poskytla mu pokrmu, a když stařec záhy na to usnul,
také druzí odebrali se na odpočinek,
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Jen Otar nespal. Dobře pozoroval, jak o půlnoci divný poutník
zvolna kráčel k jeho lůžku a pravil:
„Následuj mne, synu královský !“
Poslušně zvedl se princ a teprve venku se otázal:
„Kam mne vedeš, záhadný poutniče?“
„K očarovanému jezeru, kam dnešní noci se ponoříš.“
„V tuto hodinu v jeho černé vodě každý bez pomoci zahyne.“
„Zahyne pouze ten, kdo nevyčká příhodné chvíle, kdy voda promění
se ve stříbrné vlnky. Kdo v pravý čas do jezera vstoupí a v čas vyjde,
nežli měsíčný přísvit pozastře se mrakem, ten stává se nejšťastnějším ze
smrtelníků.“

„0, kéž by s2 mi to zdařilo; nikoli pro sebe, ale pro své milé přeji
si toho,“ vece Otar.
„Tobě se to zdaří; ochrání tě na moji přímluvu dobrávíla Zlatava.
Až přijdeme k jezeru, jakmile uzříš pláti nad rákosinou bílou a jasnou
hvězdu, vrhni se do vln, které v tu chvili promění se v tekuté stříbro,
a dbej především, abys opět vyplul na břeh, nežli ona hvězda pohasne.
Takovým způsobem podaří se ti dosíci štěstí.“
Nyní již prine déle neváhal učiniti dle rady starcovy. Stříbrné vlnky

podivněho chladily a občerstvovaly. Viděl sice, jak vysoko nad

jezerem vznáší se obrovská příšera, snažíc se zahalití
celé okolí do mlhavého roucha, ale jasný svit hvězdy
zářící nad hlavou dobré Zlatavy zahnal studenou ne
vlídnou mlhu. Také dobře zaslechl, když víla líbezným hlasem šeptala:
„Již vyjdi ven, princi. Ochraňovala jsem tebe pro tvou lásku k matce
a sourozencům, pro péči jakou jevíš o svého otce. Navrať se k nim, a
budete všichni opět šťastni.“
Otar pátral po starci i víle chtěje jim poděkovati, než marně se
kolem ohlížel, zmizeli a tam, kde prostíral se mlhavý plášt zjevení, na
obloze počínalo zvolna svítati.
S jakou radostí uvítala královna milého syna, který byl nyní tak
krásný a ještě statečnější. Však také již kouzlo učinkovalo. Ještě téhož
dne našel Otar v chatrči ohromný poklad zlatých peněz; i vydal se bez
prodlení na cestu shánět vojska, s nimž potom zahnal nepřítele, a do země
poznovu dobyté jako mladý král opět uvedl své milé.
Netřeba dokládati jak po celé zemi panovaly dlouhé radovánky, a
mladý král Otar vždycky s vděčností vzpomínal na tajemného stařečka
1 dobrou vílu Zlatavu. Také svým dětem později vypravoval o čarovném
jezeře, jehož voda je za noci černá, po ránu bílá, k poledni zelená, od
půldne zlatá a za měsíčné noci stříbrná, jenže pak již nikdy nikdo ne
nalezl za dalekými horami a řekami stříbrného jezera.
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Moudrý pes.
Veliký ovčácký pes ležel u vrat a odpočíval. Dva pinčlici ze sou
sedďství přiblížili se k němu a štěkali na něho. Ovčácký pes chvíli pokojně
snášel jich dovádění, pak povstal a zašel do dvora.

Krásný páv pozoroval to a pravil ke psu: „Jak jenom můžeš toto
dovádění snésti? Vždyť tě budou míti za zbabělce, že jsi jim uhnul.“
„Je mi lhostejno, jak o mně soudí,“ odvětil pes. „Myslím, že je
lépe nezvednouti každý kámen, který nám hašteřilci hodí.“
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VlastaPitimerovd,

Koncertisté,
Má úcta! Nu, jak se máme?
O, my dva se v hudbě známe!
Nuže, Šotku! Beze žertu,
-dejme se hned do koncertu.
To je krása, svět to slyší:
vystrašíme všecky myši,

a kdekoliv zaklepáme,
něco »kápne«; vždyť to známe!
Než ves celou pochodíme,
mnoho peněz utržíme:

ten dá groš, když zahrajeme,
jiný zas, když přestaneme;

strýček dá nám po vajíčku,
teta chleba po krajíčku,

babička zas po jablátku
a dědoušek na oplatku.

Nuže, beze všeho žertu:
„dejme se hned do koncertu!
M. Kadrtovdá-Bukolskd.

X X X * X
Skromnost.
Slavný Duval,*) bibliotekář císaře Františka I., byv tázán na věci
z rozličných oborů vědění, často odpovídal: „Nevím!“
„Ale,“ řekl mu kdysi jakýsi mladík, „císař vám platí proto, byste
to věděl.“
„Platí mně za to, co vím,“ odpověděl skromně učenec. „Kdyby
-mně platil za to, co nevím, poklady říše by nestačily.“

—

Upravil
K.J. Zdkoucký.

+) Duval, učený archeolog, nar. 1695. v Champagni.

zn

=RLE
OŘ |ao
==

S

ký
en 2

4

ES

Ve

ea

K

L

js

h

NLŘG
ARA S
SCSKA

Y“
n “ RUO
a «

1
NAD
Ci

Čí k

TL

DA

2 :

.3Dč

E
“PO
TSA “n©
dr

AP
ED
alose.
/

r)
EVE
aS
C:

ae
nota 8

É

ry
ak
če“

a

LA

BRÁ

Se: X

D3
Ů

16
Jet
A
RpokáCA

L

je

a

|

"E

a

- LEGENDA

V chatě, kam se slunce
děrou dívá,
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Světla lidem nepřála,
ni stínu,
bledou závist nosíc
v srdei klínu.

mistTeka.
RRLe kán

6

Chudé bez almužny žene, plísní,
jmění bohatých ji v noci tísní.

„Nic!“ —„Snad aspoň onen lístek zelný
získal by jí život nesmrtelný ?“

Celý život trávíc v hříchu smutku,
času nemá k setbě dobrých skutků.

— „Zvedneš-li ji k nebi na tom listu,
v koutě ráje ať se těší místu.“

V noci nepravosti jenom jednou
přelét úsměv její lící blednou.

Zaplesalo srdce klíčníkovi,
hříšné duši Boží vůli poví:

Kdysi kleknuvši na úzkou lávku,
prala u potoka zelnou hlávku.

„Na svůj lupen stoupni obezřele,
na něm závisí tvé blaho celé :“

A tu maně lupen utržený
spadl do vln, odnesly ho pěny.

Prostorem již k nebi letí duše,
ale za ní mnohá hříšná kluše,

Shýbla se, proud rychlejší byl mnohem,
a tak řekla: „Jdi si s Pánem Bohem“

Chytají se listu na okraji,
snad s tou šťastnou dostanou se K ráji.

Přišla léta, žena umírala,
na spasení naděj byla malá.

Ale běda! stará závist ženy
zaplála v ní nové ve plameny.

Svatý Petr stoje v nebes bráně :
„Co s tou ženou ?“ ptal se Lásky Páně.

Odhání je, s dušemi se hádá —
list je ve dví, duše v peklo padá,

„Co s tou ženou ?“ ptá se Láska Páně.
„Nic!“ děl Petr hledě v rajské pláně.

Z »Legend«, jež velkým i malým napsal Sig. Bouška,
obrazy vyzdobila Zdenka Vorlová.

6*
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Svatá Cecilie.
rásným zpěvem oslavujeme Boha. Zpěv je také důležitou sou
částkou naší bohoslužby. Hudba i zpěv zásluhou svaté církve
vyvinuly se až k nynější kráse a dokonalosti. — Patronkou
či ochránkyní hudby církevní je sv. Cecilie. Táž byla urozená
panna,římská, která hned v mládí poznavší křesťanství slibem čistoty se
zavázala. Dle obyčejného výkladu slov legendy zpívala Kristu písně
milosti v průvodu varhan
od ní prý vymyšlených, což však spočívá
jen na zbožném podání. Byla nevědomky zasnoubena šlechtici Valerianovi,
jenž i s bratrem Tiburciem uzřevše anděla u modlící se Cecilie od papeže
Urbana pokřtiti se dali. Brzo na to oba bratří umučeni jsou. Ze zlosti,
že statky bratří rozdala mezi chudé, dal prefekt Almachius sv. Čecilii
mučiti a konečně stíti.

Středověkéuměnívyobrazovalotuto patronku

hudby kostelní

takto: V rukou drží varhany, vedle ní viděti nastroje hudební. Novější
umění vyobrazuje ji jako sličnou pannu hrající na varhany, před ní stojí
„svatý kříž.

Palestrina,
tvůrce a nejslavnějšískladatel církevní hudby, založil
v Římě se svolením sv. Otce Řehoře XIII. bratrství či „spolek svaté
Cecilie“. Sv. Otec Pius IX. přeměnil spolek ten v akademii a založil ku
vyznamenání její čtyř představených řád sv. Cecilie.
Drubdy bývaly konány ve výroční den památky její v Paříži a
jiných větších městech velké slavnosti hudební; společnosti hudební po ní
jméno své dosud brávají.
Památka její slaví se 22. listopadu.

Pudlík.
Napsal A. B. Štastný.
(Část další.)

noho dne, kdy zaběhnul Jaroslav v poledne domů — bylo to
| ,
v pátek — čekalo jej u Malých nemilé překvapení. — Když
odešel z domu a u svého poručníka poobědval, ozval se pojednou
Malý: „Ty, hochu, vyděláš mnoho prodejem kaštanů ?“
„Někdy více, někdy méně,“ odvětil Jaroslav. „Nemám vždy
stejné štěstí.“
„Ale přece jen prodáváš! A kam dáváš peníze?“ vyzvídal obuvník.
„Kupuji si dříví, uhlí a petrolej “ vysvětloval hoch.
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„Tys marnotratník,“ peskoval jej Malý. „Přece nemusíš mnoho
svítit, když přijdeš domů. Tu chvilku, než se svlékneš —“
„Musím se učit a pracovat úkoly,“ namítal hoch.
„Na to bys měl dosti času za poledne, když svílí slunce. Ostatně
můžeš se učiti večer u nás; my tu máme teplo i světlo.“

Svatá Cecilie.
Jaroslav si pomyslil, jaké by to bylo učení v takovém hluku; však
neosmělil se odporovati.
„Víš co, hochu, “ počal opět Malý po chvíli, „co vyděláš, budeš
dávati mně. Mlč, mlč, snad toho zasluhuji, když tě živím, co?“
„Přece nenecháš chlapce doma zmrznouti!l“ vyčítala mu žena.
„Považ, za takových mrazů v nevytopené světniei!“

86

ANDĚL STRÁŽNÝ.

„Pod peřinou ještě nikdo nezmrzl!“ odsekl obuvník. „Ostatně,
mladá krev je dost horká, zima jí neškodí. Abyste mne však nevyhlásili
nelidu, tedy ponechám Jaroslavoví něco na palivo; ostatek však dostanu
já. Rozuměli jste?“
Byl tedy ubohý chlapec nucen výdělek svůj odváděti poručníkovi,
který mu odděloval několik haléřů, by si mohl zatopiti. Když však prodal
málo, obuvník ponechal si vše, a potom krčíval a zimou se třásl Jaroslav
v posteli, neboť ve světnici bylo jako v lednici.
Byl tak poctivý, že jej ani nenapadlo, by poručníkovi zatajil část
svého výdělku.
Matce své nezmínil se o nepěkném jednání Malého; obával se, že
by se rmoutila, a tím že by se jí přitížilo.
Při svých návštěvách všimnul si, že někteří lidé přinášejí nemocným
přilepšení: kousek lehce ztravitelné pečeně, jemnější pečivo, ovoce a jiné.
Bylo mu líto, že jeho matce nedostává se ničeho podobného. Když pak
odcházel z nemocnice, umínil si, že příště nemocné také něco přinese.
Těšil se na její překvapení, těšil se, kterak jí bude chutnati kousek
bílého pečiva a nějaké jablíčko
Však nedočkal se té radosti.
Když večer vyprodal kaštany a zašel k Malým, poprosil poručníka,
by mu tentokráte peněz ponechal.
Obuvník se zaškaredil a blýsknul očima.
„K čemu jich chceš?“ houknul.
„Musím zase nakoupiti kaštanů — došly mi a —“
„Kaštany ti koupí moje žena,“ odbyl jej Malý.
„Dejte mi tedy aspoň dvacetihaléř “ prosil hoch.
„Stýská se ti už po mlskách, co?“ z ostra pověděl Malý. „Naše
kuchyně už ti nevoní, viď?“
Jaroslav sklonil hlavu a zašeptal: „Já bych tak rád koupil něco
mamince.“
„Zbytečnost!“ mávnul obuvník rukou. „V nemocnici nikdo netrpí
hladu, dostávají tam lepší jídla než máme my, zdraví. To mohou dělat
jen bohatí, by ještě přinášeli nemocným.“
Jaroslav zakryl si oči, by utajil slzy.
Jeho pláč a domluva ženy, by hochovi dal žádané peníze, rozčilily
prchlivého obuvníka tak, že se rozkřiknul a v návalu zlosti prudce
kopnul do kotlíka Ten odletěl, narazil na zeď a rozbil se.
Jaroslav vykřiknul a běžel ke kotlíku. S lítostí seznal, že není již
k potřebě, a toto poznání vynutilo mu z očí proudy alz.
Prchlivý muž ještě více se rozlítil a lítal po světničoe jako divý,
hněvivě vykřikuje. Mrzelo jej, že dal se tak uchvátiti zlostí a že svou
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neprozřetelností zbavil se mimořádných příjmů. Tím byl ještě více popuzen
a bylo se obávati, že dokonce vloží ruku na Jaroslava.
Proto jej žena Malého šeptem vybídla, by raději odešel domů, což
hoch také učinil,

Když stanul ve studené jizbičce, hlasitě zaplakal. Prchlivý poručník
zbavil jej výdělku. Nebude moci mamince ničeho koupiti — a kde také
vezme na palivo?
Té noci spal velice nepokojně. Stále se mu zdálo o zuřícím poruč

níkovi a o rozbitém kotlíku...

IV.
Uplynulo několik dní.
Malý nemluvil na hocha, hněvaje se na něho, ač vlastně měl se
hněvati na sebe.

Jaroslav k nim večer ani nechodil; raději šel spáti bez večeře, než
aby musil poslouchati hubování obuvníkovo, který byl nyní ještě mrzu
tější. Někdy ztrávil celý večer u paní Vonáskové, a hodná žena poskytla
mu něčeho
k jídlu. Nechtěl ji však stále obtěžovati a proto časem vyseděl
po tmě, ve chladném ovzduší, v jejich světničce, zahříván toliko Běloušem,
který hověl si na jeho kolenou.
Vzpomínal na matičku, plakal pro ni a modlil se, by již zase byla
u něho, neboť pak bylo by mu přec jen lépe. Někdy ulevil svému hoři
tím, že si požaloval Běloušovi, a přítulný psík tiše poslouchal, jakoby
všemu rozuměl.
Jednou půjčil mu spolužák knížku, ve které byla povídka o slepém
žebrákovi, kterého vodil pes po městě, ode dveří ku dveřím. Když ji do
četl, zamyslil se.
Pojednou probleskla mu hlavou myšlenka.
Jeho pudlík zná prováděti všeliké kousky, jimiž každého rozveselí,
Což aby užil vtipnosti Běloušovy k výdělku?
Přemýšlel o tom po celý večer, zopakoval s Běloušem vše, co do
vedl, a seznal, že by se mohl o to pokusiti.
Když příštího dne zase navštívil matku v nemocnici, pověděl jí, co
učinil poručník s kotlíkem — až dosud toho tajil — a zároveň svěřil se
jí se svým nápadem, užiti Bělouše k výdělku.
Matku zarmoutilo sdělení o prchlivosti poručníkově a se slzami
v očích s námahou hladila tváře svého synáčka.
„Můj ubohý hošíčku, jsi ještě tak mlád a již tolik zkusíš! Kdyby
Pán Bůh dal a já byla již zdráva, potom by bylo zase dobře. Tedy
Bělouš má ti býti nápomocen? Kde však chceš pořádati svoje předsta
vení?“ otázala se, smutně se usmívajíc.
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„Myslím, že bych mohl večer choditi po hostincích a tam za malý
dárek ukazovat umělost pudlíkovu,“ vysvětloval hoch. „Snad by mně to
dovolili.“
Matka povážlivě vrtěla hlavou.
„Není dobře, když děti navštěvují takové místnosti, Zaslechnou
v nich mnohdy nepěkné slovo, stanou se svědky ošklivých výjevů — ne,
můj Jaroušku, bude lépe, když toho zanecháš.“
Však Jaroslav neustal prositi matky, dokud nesvolila. Musil jí však
přislíbiti, že bude se vyhýbati všemu, co by vedlo ke zkáze jeho duše
nebo těla.
„Odvrať se, když k tobě někdo neslušně promluví, a on se jistě
zastydí. Nepěkným výjevům nepřihlížej, raději ihned odejdi. Také nepři
jímej od hostů piva; dětem nesvědčí, těm je nejzdravější čistá voda. Že
bys navyknul kouření, toho se neobávám; a také snad nebudeš svůj vý
dělek utráceti v pamlskách.“
Jaroslav podal matce ruku, že nikdy nezapomene jejich moudrých
pokynů. Toliko, když slyšel o pamlscích, sklonil hlavu. Koupí někdy
lahůdky, ne však sobě, nýbrž nemocné matce. K vůli tomu blavně těšil
se na výděleček. Doufal, že s Běloušem vyzíská více než prodejem kaštanů,
a že mu poručník ponechá část výdělku.
Ještě téhož dne zašel večer k Malým. Poručník uvítal jej nevlídně;
však brzy stal se laskavějším, když mu Jaroslav pověděl, co zamýšlí
podniknouti.
„Hochu, to je dobrý nápad! Pamatuji se, když jsem byl ještě malý,
že k nám do vsi přišel také takový umělec se psem, a to zvíře každého
tak pěkně pobavilo, že lidé milerádi poskytnuli něčeho jeho pánovi. Za
jisté i tobě něco udělí, tím spíše, když jsi ještě dítě. Na mne snad neza
pomeneš ?“ dodal, mhouraje očima.
„Dám vám vždy polovičku svého příjmu,“ nabízel hoch, jenžsi již
dříve vše promyslil.
„Nejsi příliš štědrý,“ zahučel obuvník. „Nu, uvidíme! A teď doběhní
pro svého pudlíka, rád bych viděl, co všechno umí.“
Za půl hodiny vběhnul Bělouš do světničky Malého, a děti uvítaly
jej s jásotem ; jenom nejmenší dceruška se ho bála a s pláčem chytila se
sukně matčiny. Když však viděla, že ostatní její sourozenci obklopil
Bělouše a hladí jej, posléze se také osmělila, přibatolila se k němu, za
volala: „či, či“ pak dotkla se prstíčkem jeho huňaté srsti, hned však
ucouvla a jedním okem se usmívajíc, druhým ještě plačíc, žvatlala: „bojí
— bojí!“
Obuvník odehnal děti a vyzval Jaroslava, by začal.
Zkouška odbyta s velikým úspěchem.
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Bělouš skákal přes hůl vždy výš a výše, proplétal se Jaroslavovi
skrz nohy, když hoch zvolna kráčel, šplhal po židlích a prolézal otvory
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Laskominy,
(K básničce na stránce 92.)

v opěradlech, chodil po zadních nohách, a když mu Jaroslav zahvízdal,
tančil podle taktu.
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A ještě jiné kousky prováděl, naplňuje diváky úžasem.
Malý stále volal: „Výborně l“ — žena jeho smála se nahlas — děti
tleskaly rukama a skákaly do výše. Již dlouho nebylo u Malých tak
veselo, jako dnes. Za odměnu dostal Bělouš kus chleba, a Jaroslav zase
bramborovou polévku k večeři.
Nazejtří vydal se Jaroslav s Běloušem „na uměleckou pout“. Než
vyšel z domu, vroucně se pomodlil, aby Bůh žehnal jého podniku.
Nejprve zašel do hostince, blíže něhož prodával dříve kaštany. Před
dveřmi stála kuchařka, jeho známá.
Pozdravil ji a ona vlídně poděkovala.
„Již jsem tě dlouho neviděla,“ ozvala se kuchařka. „Snad jsi ne
stonal, hochu ?“

Jaroslav zavrtěl hlavou.
„Já již neprodávám kaštanů,“ prohlásil. „Za to ale —“ odmlčel se.
„Co jsi chtěl říci? Jen se mi svěř,“ domlouvala mu kuchařka vlídně.
„Rád bych ukazoval hostům, co umí můj pudlík,“ řekl hoch nesměle.
Kuchařka se usmála.
„Počkej, přimluvím se u pána, by ti dovolil vstoupiti,“ nabízela se.
„Buďte tak laskava !“ prosil Jaroslav.
Kuchařka zmizela za dveřmi, však brzy se vrátila. Pokynula hochovi
a řekla: „Můžeš vejíti; pán ničeho nenamítá.“
Jaroslav jí poděkoval a s tlukoucím srdcem vstoupil do výčepu.
Kromě hostinského, který stál za nálevním stolem, sedělo zde několik
hostů při pivě.
Hoch pozdravil a nesměle poprosil hostinského, by mu dovolil malé
představení s psíkem.

„Tak jen ukaž, co umí ten tvůj kudrnáč!“ vybídnul jej jeden
z hostů, a Jaroslav ihned začal.
Bělouš dal si záležeti na svém prvním představení ve veřejnosti a
dostalo se mu hojné pochvaly. Mladý jeho pán pak obdržel několik
dvouhaléřů.

„Zajdi také vedle,“ ukázal hostinský na sousední místnost, odkud
zazníval hlučný hovor.
Jaroslav vstoupil se psem do veliké, pěkně ozdobené místnosti, jež
byla ozářena několika plynovými plameny. Vzduch byl zde teplý, dusný,
prosycený kouřem a vůní masitých pokrmů. Za stoly, pokrytými bílými
ubrusy, sedělo asi třicet návštěvníků, kteří se spolu bavili a popíjeli.
Hoch pozdravil a hned započal své představení s psíkem. Z počátku
jen málo hostů si jich všímalo; později však všichni přihlíželi dovedným
kouskům Běloušovým. Představení se líbilo, a pes musil leccos opakovati.
Když pak Jaroslav šel vybírati, každý jej obdaroval.
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Rozradován vrátil se do výčepu a upřímně děkoval hostinskému za
jeho laskavost.
„Můžeš sem přijíti každý týden dvakrát,“ svoloval hostinský. „Naše
kuchařka schová tvému psíku zbytky jídel; zastav se zde pro ně
kdykoliv.“
Jaroslav přál dobré noci a zašel ještě do kuchyně. Kuchařka před.
ložila pudlíkovi mísku se zbytky a ještě dala Jaroslavoví pro psa několik
velkých kostí, by mu je uschoval na zítřek. Kromě toho dostal hoch do
papíru několik kousků masa — zbytky od oběda, a dva krajíce chleba.
Přešťasten opustil hostinec. Kromě pokrmu měl v kapse asi za
korunu drobných. Tolik ještě ani jednou nevyzískal prodejem kaštanů|
Pro dnešek nemínil již nikde vystoupiti; odebral se tedy k Malým, kdež
příchod jeho uvítali se zřejmou dychtivostí.
„Tys již zde?“ podivil se obuvník. „Posléze jsi nikde nebyl?“
„Byl jsem v jednom hostinci a tam dostal jsem tolik, že vám mohu
dáti padesát haléřů“ sděloval hoch radostně. Vytáhbnulz kapsy hrst peněz
a vysázel na stůl polovičku.
„Hochu, tys měl dnes štěstíl“ užasla žena obuvníkova. „Tolik peněz
za chvilku !“
„Tys tedy dostal korunu?“ prohodil Malý. A shrábnuv peníze za
bručel: „Mohl mi dáti vícel Nu, příště si to jinak zařídím“
Jaroslav rozdělil se s dětmi také o maso a dal jim též jeden krajíc
chleba; poživ zde trochu polévky, pospíchal vesele domů. Nyní bude
moci koupiti matce nějaké přilepšení — kterak se těšil na její překvapení.
A skutečně užasla chorá Kovaříková, když ji synek navštívil a při
nesl ji chutné pečivo a dva pomeranče. A ještě více se podivila, když
doslechla o značném příjmu za představení s Běloušem.
S chutí požila přinesených věcí, hned však domluvila synkovi, by
raději střádal a opatřil něco sobě; jí že zde ničeho neschází. Napovídali
si toho dosti. Matka vyprávěla, jak ji zdejší lékaři ošetřují, co dostává
k jídlu, zmínila se také o svých bolestech a litovala ještě ostatní nemocné,
kteří rovněž jako ona trpí. Hoch zase musil povídati, co dělá od rána
do večera, a matka s radostí seznala, že její nepřítomnost dosud nepo
škodila nevinnou duši Jaroslavovu.

Srdečně se spolu rozloučili a hoch přislíbil, že zase brzy přijde.
Jaroslav nyní každého večera zacházel do hostinců, by ukázal, co
umí jeho Bělouš. Vybral sice dosti peněz, však příjmy jeho nebyly stejné ;
někdy dostal velice málo. A tehdy bával se jíti k Malým, neboť obuvník
nechtěl mu věřiti, že nezatajuje ani haléře, a hrozil mu, nepřinese-li příště
více, že jej nebude živiti. Posléze hrozbami donutil Jaroslava, by mu
dával vše, co vyzískal; a z toho mu oddělil někdy několik haléřů. Po
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třebné dříví, uhlí, petrolej a jiné, nosila mu sama Malá do bytu — jak
nařídil její muž. Nebylo toho ovšem mnoho, neboť lakotný muž se ne
předal ; ze všeho musil míti zisk jenom on.
Nemohl tedy ubohý hoch ničeho ukládati, jak by si byl přál; tu
skrovnou částku obětoval na opatření něčeho lepšího choré matce, která
byla nucena přijímati jeho dárky, nechtíc jej rozplakati. Také jí schovával,
dostal-li něco z hostinských kuchyní; a bývalo toho dosti, takže ani on
ani jeho Bělouš netrpěli hladu.
Přece však nebyl Jaroslav tak spokojen, jako druhdy při vodové
polévce ve společnosti matčině.. .!
(Příštědále.)

už

Laskominy.
idíš ten makový rchlíček ?
Ten chtěla dáti jsem tobě;
že jsi však zdráhal se v koutku stát,
ponechám rohlíček sobě.

Až budeš lépe mne poslouchat,
ty malý, rozverný Fousku,
pak ráda s tebou se rozdělím ;
pro dnešek nedám ni Kousku.
Maruše Kabrtovd-Bukolskd.

Obrázky z katolických missil.
Píše Fr.

Všetečka.

Levhart.
U
©Sedávno byl u nás zvěřinec. Bylo v něm možno spatřiti kromě
1 (8)
Mněkolika Ivů také celou řadu jiných velkých i menších šelem
M | a kočkovitých. IHlned vedle zamřížovaného příbytku chvílemi
|
ak
dunivě řvoucího Iva sídlil rovněž za pevnými mřížemi jeho
krajan —
— levhart. Chceš-li si, milý čtenáři, představiti levharta, jejž také
africkým tygrem zovou, představ si krásnou, jasně žlutou a malými čer
nými skvrnami pokrytou kočku, která jest asi půl druhého metru dlouhá
a skoro metr vysoká. Podíváš-li se na její lstivě mhourající očka, na
ostré zuby, které, občas se olízujíc, ti ukáže a na ostré, dlouhé drápy,
uznáš, že by nebylo radno v přírodě takovou kočičku potkati a ještě
méně radno tak důvěrně ji pohladiti jak hladíváš asi kočičku domácí.
Z následujícího vypravování missionáře působícího v Kamerunu,*)
který si stěžuje na mnohé útrapy, jichž mu v oněch končinách zakoušeti
je, poznáš, jak nemilým hostem v missiích je levhart.
*) Kamerun je krajina při západním pobřeží Afriky při zálivu Guinejském.
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Missionář píše: Při chovu dobytka měli jsme mnoho neštěstí. Stáda
koz nám zhubily jednak nemoci, jednak stala se kořistí dravců. Mezi
slepicemi, kachnami a husami zle hospodařili hadi. Právě dnes se chytil
had v kurníku do nalíčené pasti na potkány a tak se stal vlastní vinou
neškodným. Jakýsi veliký, černý had chtěl nám před několika dny do
konce v bytě učiniti návštěvu.
Hovězí dobytek až na jednu krávu vyhynul nám plicní nákazou.
Tři vepře, které jsme nedávno z jiné missijní stanice dostali, uloupil
nám z chléva v noci levhart. Tomu chlapíkovi jsme se však také po
mstili. Poslyšte jak.
Hned po ztrátě vepřů jsme opevnili co nejdůkladněji chlév a do
vnitř jsme nastrojili past. Byla to jakás klec sestrojená z pevných prutů
dřevěných, které byly pevně svázány pomocí rostlin úponkovitých.**)
Ježto se nalézala uvnitř ve stáji, nebylo jí z venku viděti. Byla 2 m
50 cm dlouhá, 90 cm široká a 1 m 80 cm vysoká. Nad vchodem do pasti
byla upevněna na pohyblivé páce těžká kláda. Od páky dovnitř klece
byla napjata síť, do níž musil dravec, vstoupil-li do klece, tělem vraziti.
Síť měla trhnouti pákou a kláda pak musila spadnouti dolů a uzavřít
pevně vchod do klece. Lákadlem pro levharta měla býti koza, která byla
uvázána tak, že jí dravec dosáhnouti a ublížiti nemohl. Abychom se
ihned o vzácné návštěvě, na niž jsme tak dychtivě čekali, dověděli, byl
na páce v kleci také upevněn zvonek. Bylo věru potřeba, bychom se
ihned dověděli, že se ptáček oetnul v kleci, neboť dřevěná klec nebyla
pro tak silného dravce na dlouhou dobu bezpečným vězením.
S napjetím jsme očekávali nyní každou noc, že se zvonek ozve.
Bychom hlasu jeho nepřeslechli, nechali jsme okno otevřené. Pojednou,
bylo to třetí noc, rozezvučel se pronikavý hlas zvonku kolem páté hodiny
ranní. V okamžiku jsme skočili s lože, oděli se a spěchali ku stáji. Past
byla zavřená a — nic v ní. Obešli jsme celá stavení, pátrajíce po stopách
dravce a konečně jsme shledali, že kráva zavadila rohem o páku, která
se pohnula a způsobila, že kláda spadla a klec zavřela. Byli jsme tedy
zklamáni. Hned ráno jsme spravili zase past a čekali dále.
Dvanáctou noc o čtvrt na pět k ránu zazvonil opět zvonec a to
velmi prudce. Za několik minut již jsem byl s bratrem Jakubem na cestě
ku chlévu. Již cestou jsme slyšeli hřmot, jenž nám oznamoval, že tento
kráte něco v kleci vězí. Koza vé stáji přivázaná se neozývala, patrně
strachem. Blížíce se ku kleci, viděli jsme dva veliké zeleně světélkující
body — oči dravcovy.*) Když jsme přistoupili blíže, skočil levhart v kleci
*) V Africe je mnoho rostlin úponkovitých, t. j. takových, které se pnou po stromech
jako u nás na př. chmel, divoké víno, fazole se pnou po tyčích. Rostlin těch lze užíváti
pro jejich pevnost místo provazů.
**) Oči dravců v noci světélkují, takže je lze ve tmě jako světlé body viděti.

94

ANDĚL STRÁŽNÝ

prudce proti nám — odrazil se však od dřevěných prutů nazpět. S pro
nikavým řevem se skrčil, po druhé ku skoku se připravuje. Této chvíle
jsem použil k tomu, bych jej dobře mířenou ranou z ručnice skolil. Pokus
se podařil. Koule vjela pod levým okem do hlavy a usmrtila dravce
okamžitě. Vyprostili jsme ještě kozu z nepříjemného postavení jejího a
odešli z chléva, bychom vyčkali příchodu dělníků, kteří měli přijíti
o šesté hodině ráno.
Pak jsme vytáhli zabité zvíře ven a vystavili, by se každý naň
mohl podívati. Stál věru za podívanou. Byl 1m 60 cm dlouhý, kromě
toho měl ocas 80 cm dlouhý, vysoký byl 65 cm a vážil 45 Ag. Zvláště
silná byla jeho šíje a přední tlapy. Obyvatelstvo skoro celého okolí se
sešlo, by jej vidělo, neboť zpráva o šťastné naší kořisti se rozletěla
bleskem po širé krajině. Při tom se udály mnohé veselé výjevy. Jedna
žena četla mrtvému levity za to, že jí zadávil několik ovcí, jiná jej bila
zuřivě plochým nožem do žeber, při každé ráně volajíc: „Tu máš za
uloupené ovce, tu máš za kozy“ atd. Odpoledne jsme mu stáhli hebkou
kožešinu. Prodáme ji jakož i kostru a za stržené peníze si koupíme nová
prasátka, a tak nám lupič poskytne sám náhradu za to, co nám vzal.
Po smrti tohoto levharta znepokojuje krajinu okolní zase jiná šelma
téhož druhu. Je to, jak se zdá, samice s dvěma mláďaty. Doufáme, že
se nám podaří i tyto nové škůdce polapiti. Salon jest otevřen — nechť
jen přijdou!
:

9Ň © © ©

Dědečkův obrázek.
destě cítím, můj dědečku,
na hlavě tvou ruku,

Ještě slyším slova milá,
jak mi tehda zněla,

Zřím tvé oko v umírání,
jak se po mně stáčí. —

žehnal svému vnuku.

v letu na rtech chvěla.

jak mi smutno — k pláči.
F. N. Richtér.
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Milé dítky!
Hlížíme se nové době roční. Ty tam jsou krásy jarní a letní,
ZA i podzim vydal své krásné plody. Příroda ztrácí své roucho,
Ě by později pokryta novým bělostným rubášem sněhovým

B

dřímalasen odpočinku. Zdá se, že Vám bude smutno,snad

se bojíte tuhého mrazul To však přejde. Jsem jist, že sotva prvním
mrazem Vám zčervenají líčka, že stane se Vám zimička tak milou jako
každý jiný roční Čas.

—
B
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Čtouce tyto řádky, vzpomínáte již jistě všech těch radostí, jež Vám
ona bude poskytovati doma i venku. I církevní rok přivádí ssebou mnohé
radostné slavnosti i svátky. Kdo by se tedy z Vás netěšil na zimu?
I napadá mi, že byste i letos jako v loni mohly pracovati slohové

práce, a prvním takovým úkolem bude: „Proč se těšíme na zimu?“

Několik dobrých prací bude odměněno a jedna neb dvě nejzdařilejší
otisknuty v „Anděli Strážném“, jak se to dělo v ročníku loňském. Nuže,
pokuste se o to, a úkoly vypracované, však ne dlouhé, zašlete do 20. t. m.
Plného zdaru Vám přeje a srdečně Vás pozdravuje
strýček redaktor.

Prosba.
Jrosím tě, strážný můj andělíčku,
ochraňuj od zlého mou dušičku,
čistá ať jednou jak holubička,
doletí k tobě, ach, do nebíčka!
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Hádanky a rebusy.

1. Klabko.
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Jar. Č. Dušek,

Hostašovice.
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a) Čtyry oči, šest noh, dvoje ústa, jeden
chvost.
Co je to?
b) má
Jde dva
červený
žváč,
oráče,
sedmý ometáč.

c) Když to leží, mlčí to,
když to vstává, vřeští to.
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[-4x4
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3. Záhadný nápis.
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A lovit ani?
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Sestavte z následujících písmen slova, by střední
moravského spisovatele.
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písmena dala jméno oblíbeného

zvěř v ní se chová,

hlodavec,

ryba,

pták,
jméno pátriarchy.
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rozluštitelů hádanek a rebusů v tomto sešitě obsažených, kteří svá

rozluštěnísamostatně

pracovaná do 20. listopadu 1904 redakcizašlou,

obdrží odměnou pěknou knížku.

Rozluštění hádanek a rebusů z čísla 2.
1. Koníček:
pod tvůj plášť.
osýka. Pius Desátý.
síla, hleďme díla, by

Matko naše přemilá, Syn tvůj sám nás posílá, jako děti máme spěti
2. Západ, knihy, sluka, Visla, bedna, dcera, máslo, kráva, kytka,
— 3. Lukáš.
4. a) že zemřel, b) když ho pes chytne. — 5. Dokud
památka po nás zbyla. — 6. Káva je velice známý nápoj. —

7. 4 X 25 — 100. — 8. Rukavice. — 9. Vítáme zimu.

Obsah.

Vzácný peníz (báseň), str. 65. — Svíčička, str. 66. — Žertovná pohádka,
str. 67. — Hříbě a koza, str. 68. — Pozdrav dušičkám (báseň s obr.), str. 69.
— Benátky (s obr.), str. 70. — Nemocná panna (báseň), str. 75. — Chromý
pes, str. 75. — Pohádka o stříbrném jezeře (s obr.), str. 76. — Moudrý pes,
str. 80 — Koncertisté (báseň s obr.), str 80. — Skromnost, str. 80. — Závist
(legenda s obr.), str. 81. — Svatá Cecilie (s obr.), str. 84. — Pudlík, str. 84.
— Laskominy (báseň s obr.), str. 92. — Obrázky z katolických missií, str. 92.
— Dědečkův obrázek (báseň), str. 94. — Milé dítky! str. 94. — Prosba (báseň),
str. 95. — Hádanky a rebusy, str. 95. — Rozluštění hádanek a rebusů z č. 2.
Benediktinská knihtiskárna v Brně

V Plumlově: Eduard Liska, Jaroslav Lubič. V Podole: Emilie Kabrtova. (Odměna
došla?) V Polehradicích:
Jul. Reiter, Ště án Čermák*. V Praze: Josefa Šálkova“,

MarieZeibrdlichova*.V Proskovicích -Staré Bělé: Správa Školy. V Přelouči:
Marie Kotýnkova*. V Přemyslovicích:
Stan. Skládal, Alois Vybíral. V Přesta
vlkách: J. Dohnal, Ladislav Hradil. V Příkazech: Fr. Němeček“.V Přívorech:
Josef Houštěcký. V Přívoze: Jan Macura. V Semilech:
M. Procházkova (Srdečný
dík). Ve Skutči: Jaroslav Táborek*. Ve Slavkově: Emil Hanák, František Ba'er.

Ve Sluhách: MatějKoubek. Ve Strážnici:

Jan Sup. Ve Staré Vsi:

Klímecký, František Bartík. (Srdečný dík!) V Sulislavi:

Antonín

Antonie Rozmarova. V Šit

bořicích: Ant. Káňa. V Tečicích: Tomáš Staněk, Frant. Holešovský. V Telnici:
Josef Škrdlík. V Troubsku:
Josef Švestka. V Třebíči: Anna Dlouhá*, Eliška Svo
bodova, Jana Faltýnova*, Marie Švábeníkova*, Marie Kožinova, Frant. Večeřa. V Uh.

Brodě: K. Kocián. Ve Vel. Lukově:

Františka Perutkova. Ve Veselí n./M.: Kat.

Míčkova, Josef Lacina (básnička slabá). Ve Vidčěi: Boh. Kašlík*. Ve Višňovém:
Václav Adámek*, Jakůb Procházka, J. Karásek, Frant. Bojanovský, Frant. Bartes. Ve

Zlonicích:

Alois Mach. V Zaloňově: Otakar Kavan. V Zeřavinách:

M. Moučkova.

Za četné pozdravy srdečně děkuje a milé čtenáře a čtenářky pozdravuje

strýček redaktor.
Jména odměněných poznačena jsou hvězdičkou !

JMB> Rozluštění zasílána buďte nejdéledo 20. a vždy do redakce,
Dominikánskáulice číslo 4.

Redakci zasláno:
Vychovatelské

Listy.

Časopis věnovaný zájmům křesťanskéhovychování. — Ročník

IV., číslo 19.—20. — Tiskem Frant. Navrátila v Ivančicích na Moravě. — Vychází
dvakrát měsíčně. — Předplatné na celý rok obnáší 6 K. — Redaktor Alois Adamec,

Rodinné

vychování.

List pro šíření zásad dobrého vychování v rodinách česko

slovanských. Se stálou přílohou „Besídka“. — Majitel, vydavatel a zodpovědný
redaktor Josef Šauer z Augenbnrgu, c. k. školní rada v Praze (v č. 567-III). —
Vychází jednou za měsíc. Předplatné 2 K. — Číslo 8. — Zasluhuje vřelého do
pvručení všem křesťanským rodinám.
Neděle.
Obrázkový týdenník pro dospělé. — Tiskem a nákladem Ant. Odehnala v Brně.
Za redakci odpovídá Jan Pohanka. — Vyšlo č. 40.—42. Čtvrtletní předplatné
K 2:60. — Doporučuje se co nejlépe.

Z tajů pražských

pověstí.

Sebrali a vypravují K. Chalupa a Popelka Bilianotá,

©.
(D00

Pořádá a obrazem doprovází Pavel Kórber. Nákladem vlastním. 1. a 2. seš. A 36 hal.
Doporučuje se.

Z dětského

života.

Od E. de Pressensé. Dle X. vydání francouzského napsal Aug.

L. Tvrzský. Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.

Roztomilé překvapení, jak lze pozorovati z právě vydaného sešitu 3. a 4. „Dějin

národu

českého“.

připravilo české mládeži nakladatelství Jos. R. Vilímka

v Praze novým vydáním jmenovaných „Dějin“, uspořádaných dle dr. Rezka Janem
Dolenským a prof. dr. J. Kosinou. Pro vla teneckou výchovu mládeže je důležito, by
jí do rukou byla dána kniha, z níž by mohla čerpati známost dějin vlasteneckých a
známostí tou jen mohutněti ve svém vlasteneckém smýšlení. Velikému úkolu tomuto
dostojí „Dějiny národu českého“ dozajista nade vše pomyšlení: svým vypravováním,
které je představeno triem Rezek-Dolenský-Kosina, svou roztomilou úpravou a nádher
nými illustracemi předních umělců českých, posléze svou cenou, neboť obnos 10 hal.
za sešit je přístapen nejchudšímu dítěti českému.

1M (

RAVÁ M rok
kalendář
1905.na


právě vyšel nákladem Benediktinské knihtiskárny v Brně, Cena JU h,

702002760.

V „KNIHOVNĚ NAŠÍ MLÁDEŽE“
VYDANÉNÁSLEDUJÍCÍPTY

VYBOR
ZE

/ána.
M66
(/ásný

PRO MLÁDEŽ

SPISU V.KOSMÁKA.

(4. díly.) Dil I Str. 120. Cena 80 h. —
Díl II. Str. 160. C. 80 h. — Dil II. Str.
68. C. 40 h. — DL. IV, Str. 144. C. 90 h.

D. MAMIN-SIBIRJAK

SVĚTLUŠKY

llustrov

A JINÉ POHÁDKY

Z ruského přeložil A. G. Stín.
S kresbami umělců J. Andrejeva,
P. Litviněnky a j.
Str. 112. CENA r K.

J. VOJENSKÝ

ZE ŽIVOTA MALÝCH HRDIN
Str. 06. CENA 60 h.

E. DE PRESSENSÉ

ROZA
Dle sedmadvacátého francouzského

vydání přeložilAug. L. Tvrzký.
Str. 320. CENA I K 8o h.
A. GENNEVRAYE

ULICNÍK2223227272222
Povídka francouzskou akademií
poctěná. PřeložilAlois Stráňovský.
S. 208. CENA K 120.
E. de PRÉSSENSE.
děti,
skvostně
jsou
bohatě
ipro
a
Všecka
uvedená
zde
díla,
která
hodí
krse
za dárek

Ze života dětského.

KOK%

Dle X. vyd. francouzskéhonapsal Aug.
L. Tvrzský. — Str. 196. Cena K rro.

„Knihovna naší mládeže“ vychází ve volných

lhůtách nákladem benedikt. knihtiskárny
v Brně, Dominikánská ulice číslo 4.
A
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Za redakci odpovídá: JAN DVOŘÁČEK, učitel v Brně.
Vydává svým tiskem a nákladem Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně
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ŠASOPIS pro

KŘESTANSKOU

MLÁDEŽ

ČÍSLO 4.

a

Předplatné na „jinděla Strážného“ celoročně:

Rakousko 1 K 60 h., Německo 1 m. 60 pf., Rusko 80 kop.;
Italie 2 liry, Francie 2 jr., Amerika 40 c.
W pohází rněsíčně a předplácí
seročně 1 TS 6O Lh.
Spasitel světa vysílá své apoštoly a všechny své přátele do celého světa a volá,
že žeň sice veliká, málo však pracovníků, Vy, milé dítky, rády byste milého Spasitele
vyzvání poslechly a šly třeba až do Číny a mezi divochy africké a australské hlásat,

jak dobrotiv jest Bůh, a že chce, by všichni ku spasení přišli; avšak jste ještě malí,
ještě dema zůstati a re učiti musíte. Co však učiniti můžete, to děláte: Modlíte se za.
pohanské dítky a šetříte dárky na vykoupení jich a vychování v křesťanské víře. Zaslány
nám nové milodárky v korunách:

Fr. Tobola ve Frýdlantě 1-—, od dítek školy jaroměřické 24-—, Frant. Malenova
z Jaroměřic —40, Frant. Zedníkova z Jaroměřic — 60.

Správné rozluštění z čísla 3. zaslali:
V Archlebově: Štěpán Strmíska ml. V Bernaticích:
Anna Kit'richova.
V Bilovicích:
Ludmila Šurých, VilémaSvobodova,Mar. Trnkova. V Bohonicích:
Filip Briichner. V Bohumělicích:
Josef Krejčí. V Brně: Ignác Slepánek, Stanislav
Srb, Marie Šujanova*, Frant. Slámova, Miloslav Ištvan, Frant. Švestka, Bedřich Hořava,
Valerie Pelikánova*, Ignác Šulák, Arnošt Jaráček*, Aug. Salát, Frant. Shromaždil, Ant.

Zeman. V Brodcích: Josef Tržický, Zdenka Šulcova, Josef Šimon. V Brumovicích:
Růžena Horníkova, Martin Líznar, Mar. Tiefenbachova. V Brusném: Frant. Sehnalova.

V Brušperku:
Marie Fialova, Julie Gi'larova. V Čelčicích:
Josef Kadlčík. Ve
Čkyni: Cyrill Martan. V Divácích:
Karel Hnilica. (Doufám, že jsi již upokojen.)

V Dol. Otaslavicích:

AloisCoufal.V Drbolci:

Alois Rečka. Ve Frenštátě:

Anuše Bémova. (Vždy velmi horlivá! Srdečný pozdrav!) V Horkách

n. J.: Anna Pro

kopova, Marie Radova. V Hortišové: MarieZapletalova. V Hroznové Lhotě: Marie
Moučkova.Ve Hrubé Vrbce: Jan Pavlík. V Husovicích:
Marie Klimešova*.(Jsi
velmi hodná, že se tak staráš o rozšíření „And. Str.“.) Vlad. Kyselka. V Chlumci n.C.:
Anna Khunova, Viktoria Littonova, Anna Havránkova*, R. Pičmanova. V Chomíži:

Frant. Kušíkova, Leopoldina Masná. V Chotěboři: Petruše Čapkova. V Ivančicích:
Jan Sedláček, Marie Srbova“, Frant. Míkova. V Jarométřicích:
Antonín Brychta*.

V Jedovnicích:
MařenkaJulínkova. V Jiříkovicích:
Josef Daněk, Petr Sekanina,
Jan Fatka, RajmundHejtman V Kasejovicích: Frant Čubr. V Klimkovicích:
K. Cigánek. V Kloboukách:
Drahomíra Korábova, Josef Forejtník, Karel Tihlářík,
Josef Trávn'ček, Frant. Svoboda, Josef Krupička, Karel Řehoř, Karel Bdinka, Frant.
Šmídka*, VI. Kalvoda, Karel Metelka. V Kobelnicích:
Václav Sedláček. V Kocha
nově: Vincenc Toma. V Kojetíně: Marie Macenaurova, Ludmila Křečkova,Jaromír
Voříšek", František Střaslička, Fr. Uhrova*. Na Kopě: BedřichVostruha*. V Kostelci
n. L.: Jaroslav Safek, Jiří Hiibsch, Marie Suldovská*, Milán Kozel, Ant. Křáp*, Frant.

Ročník XXIV.

:

Číslo 4.

Prosinec 1904.

ZAKLETÁ PRINCEZNA.
OBLAKŮ DO SVĚTA
SNĚŽÍK SE ROZLÉTÁ
A S NÍM K NÁM BLÍŽÍ SE
PRINCEZNA ZAKLETÁ.

Do ZIMY Z PODLETÍ
TRVALA V ZAKLETÍ,
VŠAK UŽ CO NEVIDĚT
ZASE K NÁM PŘILETÍ.

DVA BÍLÉ KONÍČKY,
SÁNĚ A ROLNIČKY,
Z LEDOVÝCH KVĚTINEK
ZA PASEM KYTIČKY.

V ZÁVOJI JISKŘIČKY,
KŘIŠŤÁLY, PERLIČKY,
PO ŠATĚ NASETY
SNĚHOVÉ HVĚZDIČKY.

BRZY UŽ PŘIKLUŠE,
CHATKÁM DÁ LOKTUŠE,
DĚTEM PAK RADOSTNOU

PŘEDTUCHUDO

DUŠE.

VLNKÁM DÁ ZÁVORY,
PEŘINKY NA DVORY,
BABIČKY VYNESOU
KOLOVRAT Z KOMORY.

SNĚŽÍK SE ROZLÉTÁ
S OBLAKŮ DO SVĚTA;
HÁDEJTE, KDO JE TA
PRINCEZNA ZAKLETÁ?
V S. UNZEITIG.

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré
vůle!

Za dědečkem.
Vánoční obrázek. — Nakreslil Daniel Kubis.

ylo to v podradhošťském kraji, na těch
krásných a přec tak chudých pasekách, na
něž shlíží s Radhoště bílá kaplička. Na úpatí
hory malá dřevěná chýžka se tulila tak přátelsky k Radhošti-tatíčkovi,
jakoby s ním srůsti chtěla. Před chaloupkou lavička, na které často
sedával dědeček Kalvoňa, otec Anče Kubalovy, ženy Františka Kubala,
pasekáře. To hlavně o polednách a pod večerem teplých dnů jarních a
letních bylo na oné lavičce vídati dědečka jak spokojeně pokuřuje z malé
dýmčičky. A zřídka tu býval sám; vedle něho obyčejně malý hošík,
sedmiletý vnouček Toník, sedával a s dědečkem hovoříval, zrovna ho
obsypávaje různými otázkami. A dědoušek neúnavně odpovídal čipernému
vnoučeti a poučoval je, pohádky mu vypravoval, a tak se těšily ty dvě
děti, jedno kolébce odrostlé a druhé hrobu blízké. A Toník visel zrovna
na rtech vypravujícího děda. A ký div, když stařeček Kalvoňa uměl tak
krásně vypravovat, a měl také z čeho čerpat — celý poklad vědomostí
uložen byl v té staré postříbřené hlavě, která už víc a více k prsům se
chýlila. Viděl dědeček náš Italii, Dalmacii, Bosnu a jiné kraje, a zkusil
mnoho, přemnoho.
A nyní na stará léta už neměl, s kým a čím by se těšil než se
svou dcerou, zetěm a vnoučetem Toníkem; pak krásnou pohorskou
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krajinou, vůní lesů a pohledem tam vzhůru k temeni Radhoště ku kapličce.
Dědečka všichni milovali v celém kraji; bylť on předně nejstarší osobou
v celém okolí a pak takové dobrotisko, příjemný, milý stařeček. I starší
blízcí sousedé rádi přicházeli s podvečer ke Kubalovým na lavičku, která
byla hodně dlouhá, a když nestačila posedali staří i mladí do hebké trávy,
aby naslouchali krásnému vypravování zkušeného starce.
A dědoušek trávil své poslední dny v malé chaloupce v kruhu tří
milovaných a milujících jej bytostí. Zvláště mezi dědem a vnukem byl
tak upřímný, láskyplný poměr, že také lásky neviděl skoro svět. Odchoval
od kolébky svého Toníka, a když odrůstal kolébce a počal žvatlati a
běhati, nehnul se od vnuka, leda když do Frenštátu do kostelíčka si zašel.
A i tu později brával svého vnuka s sebou. Odloučení bývali od sebe
jen nyní poslední rok po dobu vyučování — bylť už Toník školáčkem
a jakým chápavým, vtipným a pilným školákem! Pan učitel i pan
katecheta nemohli si ho vynachválit! Dědeček si svého vnučka ku škole
vždy dovedl a ze školy zase domů. A pak odpoledne po škole šli pásti
zase spolu kravičku-živitelku na nedalekou lučinu, jež ku pasece Kubalově
přináležela.
Chudi — a jak přece šťastní byli při tom všichni ti obyvatelé malé
horské chaloupky. Žel však, že to štěstí na tomto světě je tak vratké

a nestálé!
*

*

*

Přišel podzim, sychravý s hojnými dešti a hustými mlhami, které
mnohdy tak tíživě usedají na stará prsa. Dědeček Kalvoňa chřadnul víc
a více, dusivý kašel trápil ta stará prsa; a než přišly krásné vánoční
svátky se svou poesií, odnesli starého horala na hřbitov frenštátský. Bylo
to právě tři dny před štědrým dnem. Nebudu a nechci líčiti usedavý a
lítostivý pláč malého Toníka. Ač ten mladý rozoumek jeho nechápal
plně dosah slov „smrt, umříti“ přece plakal tak, až srdce usedalo všem,
kdož ho slyšeli. —
O vánoční stromečky není u nás nouze. Blízko jsou lesy, samé lesy,
a malý smrček si vyříznouti není nedovoleno. I Kubala připravoval dnes
už od rána stromeček svému synkovi — bylť právě štědrý den — a
cukrovým i zlatými ořechy hojně jej ověšel, aby způsobil radost zarmou
cenému hochovi, který co chvíli zaplakal a toužil po dědečkovi a nej
sladšími jmény ho volal.
I v hlavách hrobu dědečkova na hřbitůvku frenštátském stál malý
smrček, jenž tu tak přirozeně vyrostl. Na hřbitovech horských není to
řídkostí, Bylyť tu před lety jistě všude lesy a jen lesy. Na ten smrček
asi dobře se pamatoval od pohřbu náš Toniček. Chtěl i on dědečkovi
7%
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připraviti dnes radost. Když otec a matka odešli odpoledne po své práci
— a té bylo dnes dosti, kdy svátky byly přede dveřmi — nikým nejsa
pozorován, oblekl se, ale jen lehce, na rychlo, nabral se svého stromečku
ořechů i cukroví a dvě svíčičky, vzal i sirky, a spěšně ubíral se k místům,
kde dědeček odpočíval. Byl zde za půl hodinky a pustil se do práce.
Sechvěl sníh, jenž hustě ležel na větvičkách smrčku stojícího v blavách
rovu dědečkovaa přistrojil jej přinešenými věcmi. Pak připevnil i svíčičky
a rozsvítil je. Na to klekl ku hrobu, modlil se a bavil se s dědečkem,
volaje ho k účasti na radostech vánočních.
„Přijď, dědoušku, přijď večer k nám, zde je zima; doma ve světnici
je teplounko, budeme si povídat, zazpíváme si „Narodil se Kristus Pán“,
budeme louskat ořechy — — —“ tak a podobně bavil se s dědečkem
dlouho a dlouho; nemohl se od něho odtrhnouti, až celé jeho tělo pro
stydlo a zkřehlo, ručky se zabořily do sněhu a hlavinka klesla na hrob.
Nepřišel dědeček, nemohl, Toníček zaletěl k němu do nebíčka, by
tam s ním oslavil novorozeného Ježíška,
Rodiče Toníkovi měli smutné svátky. O svátku sv. Štěpána uložili
jeho tělo do hrobu vedle dědečka.

9 © © ©
Babiččin obrázek.
si ty to, babičko,
jak vždy jsi byla,
ze zlata srdíčko
a tvář tak milá.

Na hlavě čepeček,

Na svaté políčko

růženec v dlani,
z pohádek věneček
kol šedých skrání.

skryli tvou hlavu.
Pán Bůh ti, babičko,
dej věčnou slávu!
F. N. Richter.

O Štramberku a tatarských uších.
do bere se od Nového Jičína krajem na východ, překvapen bývá
obrazem velebným, který pozvolna vynořuje se nad obzor. Jsou
to na vysokém kopci zříceniny starého hradu štramberského,

z nichž strmí do výše věž či kulatina,
zdejším lidem „štram
berská trůba“ zvaná — jako obryně, dávných dob středověkých. V pravo
z hustého lesa vyčnívají k oblakům bilé stěny bory Kotouče a uprostřed

jako v sedle nějakém rozkládá se starobylé městečko Štramberk,

na

něž z pozadí se dívá Radhošt staroslavný.
Hrdě kraji okolnímu vévodil kdysi výstavný hrad štramberský, až
litice nešťastné války třicetileté cimbuří pyšné strbaly a hradby pevné
rozmotaly. Jediná věž, kulatinou zvaná, zbyla; ruch a život všecek
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uprchnul z místá pustého, kavky toliko štěbetavé zsinalé čelo kulatiny
obletují krákajíce, jakoby vypravovaly sobě o dobách zašlých.
Též Kotouč má slavnou minulost. Pamatuje, kdy všechen svět třásl
se před ukrutnými Tatary, a kdy jediné chrabrost praoteů našich od zá
huby zachránila celou západní Evropu.
+

*

*

Bylo to v dubnu I. 1241. Děsné zprávy nesly se od severu do milé
naší vlasti moravské. Statisíce divokých Tatarů vyhrnulo se z Asie do
niv evropských přes Rus. Tisíce a tisíce Rusů pobito a města slavná,

Štramberk.
i sám Kyjev knížecí, troskami ležela a doutnala žhavým popelem. Též
polská země padla a spojené vojsko polsko-slezské, jež vedl kníže Jindřich
Pobožný, bylo poraženo u města Lehnice. Tu začátkem května zvěstováno,
že Tataři nemohouce pro záseky dostati se do Čech, táhnou podél řeky
Odry na Moravu. V krajině štramberské nastalo zděšení veliké. Lid vida
dobou noční rudé záře na obzoru severním a za dne dým hustý valiti se
k nebi, opouštěl své příbytky a utíkal se na strmý, nepřístupný Kotouč,
kdež spásy dojíti doufal.
Jako když černé mraky zahalují modrá nebesa, tak se rozlévaly po
krajině divoké hordy tatarské a rozložily se táborem kolem Kotouče.
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Křikem jejich, řevem volů a velbloudů a řičením koní děsně ozývalo se
údolí a na Kotouči obklíčený lid mřel úzkostí. Nazejtří strojili se Tataři
k útoku. Lid křesťanský modlil se a prosil Boha o pomoc. A té se mu
dostalo.

Rozšeřil se večer, vešer přede dnem na nebe vstoupení Páně.
A když temná noc se rozestřela kolkolem, utichl ryk a řinkot zbraně
dole pode stany tatarskými. — Avšak touže dobou ozval se nahoře
v černých mracích temný řev hromový, blesky se křížily, strašná vichřice
zaburácela a liják náramný hrnul se na hory a doly. Strašně hučíce
hrnuly se proudy vody dešťové do ležení mongolského, bořily stany a
unášely Tatary ze sna vyděšené, takže povstal v táboře zmatek a nářek
veliký. Jakmile křesťané na Kotouči zpozorovali jak zle vede se Tatarům,
sestoupili po známých cestách směrem k Ženklavě, kdež tehda byl rybník
veliký, spoustou vod přeplněný. Křesťané ihned na mnohých místech
vysoké hráze rozkopali, takže vodstvo jako moře rozvlněné celé ležení
nepřátelské zatopilo. Když pak se rozbřeskl den nebylo po nepříteli ani
památky. Ti, kteří unikli záhubě, hrnuli se dále směrem jižním. Kraj
štramberský zachráněn tak od další pohromy.
Každoročně v den na nebe vstoupení Páně slaví se na Kotouči
památka události té. Lid sem přicházívá z okolí na pout a veselo bývá
na skalnatém temeni kol kříže vztyčeného na památku onoho vítězství.
Prodávají se tu perníkové uši („uši tatarské“), by poutníci připamatovali
se na ukrutné Tatary, kteří pobitým křesťanům uši utínali. Vypravuje se,
že po bitvě lehnické Tataři devět pytlů ušima naplněných svému chánovi
poslali. Odtud název „uší tatarských“.

k kok
k

Modlitba k Svatému Mikuláši.
K 6. prosinci.

© milý, svatý Mikuláši,
k tobě se modlím dnes!
Přijď také do světničky naší,
své požehnání do ní vnes.

O zaklep svojí berlou zlatou
na moji postýlku,
ať ve snách vidím tvář tvou svatou
a zástup andílků!

A v okně míska na jablíčka!
Tu sám tam večer postavím.
A nezapomeň na tatíčka
a na matičku se zdravím!

ODO VD

F. N. Richter.
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Pudlík.
Napsal A. B. Štastný.
(Část další.)

„ednou byl by Jaroslav málem přišel o svého milého pudlíka.
- Psík vyběhnul z domu, a poněvadž neměl ani náhubku, ani
: známky, polapil jej okolojdoucí pohodný a hodil jej do pytla,
jejž nesl přes rameno. Bělouš začal pronikavě štěkati a výti,
čímž pobouřil celou ulici. Vše vyběhlo ven, také Jaroslav,
který podle hlasu poznal svého pudlíka. Všecek ustrašen přistoupil k po
hodnému a s rukama sepjatýma prosil jej, aby pustil Bělouše, jenž divoce
zmítal sebou v pytli a ustavičně dovolával se pomoci.
Však pohodný pokrčil ramenoma a odbyl jej: „Pes byl bez košíku,
neměl známky ; musil jsem jej tedy chytiti — jak mám nařízeno. Za
platíš-li pokutu, dostaneš psa zpět; jinak bude utracen.“
Otočil se a chtěl odejíti. Však hoch vrhnul se před ním na Kolena
a úpěnlivým hlasem jej prosil o slitování nad ubohým psíkem. Sbíhali se
lidé, kteří vyzývali pohodného, by psa pustil. Muž však rázně se opřel,
že koná jen svou povinnost, aby mu tedy nepřekáželi. Sousedka Vonásková
hlasitě vykládala shromážděným, kterak pes pomáhá živiti Jaroslava, jenž
je hodný hoch, sirotek, a jehož matka leží v nemoenici. Jistá stará slečna
zahájila hned mezi přítomnými sbírku, by Jaroslav mohl složiti přede
psanou pokutu.
„Pusťte mne! Nezdržujte mne!“ ozval se nyní pohodný hrubě a
odstrčil Jaroslava, jenž stále vbíhal mu do cesty, zdvihaje k němu
sepjaté ruce a žádaje za propuštění svého psíka.
„Co se tu děje?“ zazněl pojednou mocný blas a zástupem prodíral
se vážný šedivý pán.
Jak jej pohodný uzřel, uctivě smeknul a přistoupiv k němu, vy
kládal, že mu lidé brání, by odnesl psa, jenž bez náhubku a beze známky
pobíhal ulicí,
„Konám jen svou povinnost, pane rado, a ničím jsem se proti ní
neprohřešil,“ hájil se muž.
Vážený městský radní upravil si na nose brýle a odkašlav si řekl:
„Slyšel jsem něco, že ten pes živí nějakého chlapce. Komu patří?“ otázal
se hlasitě, rozhlížeje se po zástupu.
A již stál před ním Jaroslav, plačtivým hlasem vykládaje o své
nemocné matce, a o svém živiteli-pudlíku. Sousedka Vonásková potvrdila
jeho slova a spolu s hochem prosila za propuštění psíka.
Pan rada vytáhnul zápisník, poznamenal si jméno Jaroslavovo a
paní Vonáskové, jakož i jejich adressu, a potom řekl pohodnému: „Udělte
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svému vězni svobodu, dobrý muži — na moje zodpovídání. Já to sám
vyřídím na úřadě.“
Pohodný poslechnul, rozevřel pytel, a Bělouš vyskočil z něho jako
divý, štěkal radostně, sem tam pobihal a na Jaroslava vyskakoval.
Hoch jej vzal do náručí, jakoby se obával, že milé zvířátko bude
mu opět odňato, a vroucími slovy děkoval dobrotivému panu radovi.
„Příště si svého pudlíka lépe blídej a nepouštěj ho bez náhubku na
ulici,“ radil mu starý pán. „Za několik dní dojdi si na úřad a tam i
vydají známku ; poplatku nedáš žádného.“
Pokynuv hochovi, odcházel kvapně, provázen pochvalným voláním
shromážděných.
Stará slečna, jež zatím sebrala několik dvacetihaléřů, odevzdala je
hochovi s připomenutím, aby koupil pudlíkovi náhubek.
Pln radosti, že nepozbyl svého čtvernohého druha, vrátil se Jaroslav
domů, provázen sousedkou Vonáskovou.
A ještě téhož dne dostal Bělouš žlutý, drátěný náhubek, který mu
ovšem nebyl příliš pohodlný, jenž však mu zabezpečoval volné probíhání
se ulicemi,
V.

Uplynuly vánoce, které Jaroslav poprve strávil bez matky, jež
dosud byla v nemocnici. Její choroba již se lepšila, dosud však ji nechtěli
propustiti.
Smutný měl Jaroslav štědrý večer. Byl na večeři u Malých, dárku
neobdržel žádného, neboť lakotný obuvník prohlásil to za zbytečnost. Ač
mu hoch odváděl každého večera slušný obnos, Malý přece jen stále
huboval a byl by chtěl ještě více.
Jaroslav chodil pilně do školy a učil se svědomitě, ve volných
chvílích pak navštěvoval matku v nemoenici. Tyto doby byly mu nej
milejší. Ve škole bylo tak útulno, pan katecheta i pan učitel tak poutavě
vykládali, že byla radost je poslouchati. V nemocnici pak potěšil se
s matičkou, pohovořil s ní, někdy si i postěžoval a značně upokojen od
cházel od ní.
U Malých nerad se zdržoval; nelíbily se mu jejich domácí poměry.
Večer chodíval s Běloušem, který měl nyní i náhubek i známku, a po
hostincích vybíral za jeho dovednost, Učenlivý psík uměl toho nynítolik,
že všude se mu divili. Výdělek hochův býval často značný ; však J aroslav
měl z toho jen málo.
Odváděl vše poručníku, a vždy se třásl strachem, když přinesl málo,
Malý huboval, vyhrožoval; když však dostal větší obnos, mlčel sice, však
proto přece nebyl ku svému svěřenci laskavějším.
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Jídla měl Jaroslav dosyta, neboť v hostincích vždy ho něčím ob
dařili; šaty a boty dostal ze školy, sousedka Vonásková pak darovala
mu teplou čepici po svém synovi.
Jaroslav byl vděčen za tyto dary; však raději byl by trpěl hlad,
raději byl by chodil v chatrném obleku, jen kdyby měl milou matičku
doma. Bylo mu tak smutno bez ní!
Kromě touhy „po matce trápila ho ještě jiná starost. Blížila se doba
placení nájmu a on neměl nijakých úspor; téměř všechen jeho výdělek
pohltil nenasytný poručník.

Matka též si na to vzpomněla a požádala synka, aby napsal po
ručníkovi dopis, který mu sama předříkala. V listu tom prosila Malého,
by nyní ponechal Jaroslavovi jeho výdělek na zapravení nájmu, že mu
později vynahradí všechny výlohy, jež vzejdou mu s jeho stravováním.
Když obuvník přečetl tento dopis, velice se rozhorlil, a ve své pře
náhlenosti zakázal Jaroslavovi přístup do jeho bytu.
„Zadarmo tě živit nebudu; starej se nyní sám o sebe. Na vaše
sliby o náhradě nedám; kdo ví, jestli bych od vás potom něco obdržel!
To ti povídám: ať se jednou nezmýlíš a nepřijd2š se k nám najíst l“
Jaroslavovi bylo líto, že jeho poručník chová se k němu tak ne
citelně, Když o tom matka příštího dne zvěděla, zaplakala.
„Můj ubohý synku, teď nemáš nikoho, kdo by se o tebe staral!“
Však hoch ji těšil, aby se proto nermoutila.
„Hladu se nebojím; v hostinských kuchyních schovají mi zbytky
a těmi se dostatečně nasytím. A co večer vydělám, z toho si koupím
palivo; paní Vonáskovou pak poprosím, aby na mne vyprala. Je hodná,
Jistě mi toho neodepře.“

Mluvil tak dlouho, až se matka trochu upokojila...
Nebylo Jaroslavovi opravdu příliš zle, že nesměl již jídati u Malých.
Z hostinců dostával vždy hojně zbytků, jež ohříval si k obědu i k večeři
u Vonásků, kdež také dostával k snídaní kávu, které mu dobrosrdečná
žena mileráda dopřávala. Ve volných chvílích sedával také v jejím pří
bytku, neboť doma ani netopil, jen aby hodně ušetřil na nájem. U Vo
násků se učil, zde pracoval své úkoly, a když se vrátil večer z výdělku,
pohovořil si s paní Vonáskovou a jejím mladým synem, který byl do
vedný sochař a ze svého slušného výdělku živil matku. Oba měli rádi
Jaroslava a přáli mu, dojati jeho truchlivým osudem, Bělouš také rád
býval u Vonásků, neboť zde měli, čeho „ve světničce svého pána postrádal
— totiž teplo. Jen nerad odcházel s Jaroslavem, když tento šel domů
spát. Za krutých mrazů byl ve světničce vzduch tak studený, že někdy
zmrzla i voda ve sklenici, stojící na stole blíže okna. Když vlezl Jaroslav
do studených peřin, mnohdy třásl se na všem těle a cvakal zuby; posléze
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však se přece zahřál a spalo se mu lépe než vyhýčkaným, rozmařilým
dětem boháčů ve vytopených pokojích. Také Bělouš, kterého starostlivý
hoch před ulehnutím zabalil do houně na lavici, brzy necítil chladu.
Ráno ovšem nebylo příjemno stoupnouti bosýma nohama na podlahu
téměř ledovou, mýti se a oblékati v ovzduší tak chladném. Však otužilý
hoch omyl se studenou vodou, a když se přioděl, poklízením v domácnosti
se zahřál. Po snídani pak čile, s tvářemi jako růžičky pospíchal do milé
školy. A když nastal večer, nedbaje nepohody, chodil s Běloušem na
výdělek. S radostí počítával, kterak jeho úspor přibývá, a těšil se, že
bude mu možno zaplatiti nájem. ©On— mladý hoch — ještě povinný
školou a již může matce tak ulehěiti! —

Kdysi opět bavil Bělouš návštěvníky lepšího hostince, a když
Jaroslav šel vybírati drobné peníze do čepice, zavolal ho k sobě vážný
pán a otázal se jej, zač by mu prodal pudlíka.
Hoch však zavrtěl hlavou.

|

„Neprodám svého Bělouše, pane,“ řekl uctivě, však hlasem roz
hodným. „On mne nyní živí. Jsem sirotek, matku mám v nemoenici —“
„Škoda !“ litoval pán. „Byl bych rád způsobil potěšení svému ne

mocnému
synáčkovi
Netěší
hojižžádné
hračky,
jemrzutý;
tento
psík
by jej zajisté pobavil. Dobře bych ti jej zaplatil.“
Jaroslav se zamyslil. Bělouš stal se mu tak milý, že by se od něho
nechtěl ani odloučiti; však bylo mu také líto pána, který smutně upíral
své zraky na pudlíka. Vzpomněl si na svého zesnulého otce, který mu
jednou — když stonal — přinesl hračku, aby se povyrazil. Byl to malý
kolotoč; když se točilo klikou, narážely rozštípené brky o tenké, gumové
proužky, napjaté uvnitř podstavce; ty vydávaly dva různé zvuky, a při
tom točili se dokola dřevění koníčkové, na nichž seděli panáčkové. Dobře
si pamatoval Jaroslav, jakou radost způsobil mu tehdy dárek dobrého
otce. Zajisté tím větší radost měl by synek pánův, kdyby dostal živého
psíka, který umí tolik pěkných věcí! Však Bělouše se zbaviti nemůže;
ztratil by svého živitele, a kterak by zaplatil nájem?

Pojednou se usmál; něco ho napadlo,
„Bělouše neprodám!“ opětoval. „Kdybyste si však přál, přišel bych
někdy k vám, pane, a váš synáček mohl by se dívati na kousky mého
pudlíka.“
Pán zakýval pochvalně hlavou.
„Toť dobrá myšlenka, hochu. Přijď tedy již zítra do mého domu.
Bydlím v Dlouhé třídě hned na rohu; jméno mé je Záleský. Kdy bys
mohl k nám se dostaviti ?“

„Až přijdu ze školy, asi v pě. hodin,“ určoval Jaroslav.
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„Tedy přijď jistě, budeš očekáván“ řekl pan Záleský a vhodil
Jaroslavovi do čepice dvacetihaléř, za který dostalo se mu vroucích díků.
Nazejtří odebral se Jaroslav do Dlouhé třídy a hned všimnul si
veliké tabule na nárožním domě. Měla tento nápis:

JAN ZALESKY,
výroba a prodej rukavic ve velkém i malém.

Vystoupil do prvního patra a u dveří, na nichž byla tabulka s týmž
jménem, zazvonil.
Otevřela mu služka, která ihned jej zvala dále, když uzřela, že ho
provází bílý psík.
Jaroslav vkročil do prostorného, bohatě zařízeného pokoje. Se stropu
visela krásná lampa, jež vrhala jasné světlo ; v kamnech praskal veselý ohník.
U stolu seděl pan Záleský, prohlížeje nějaké účty; na pohovce blíže
kamen spočíval hošík chorobného vzhledu, bleďoučký vyhublý. K němu
skláněla se paní, která mu ukazovala obrázkovou knížku.
Jakmile hošík uzřel psíka, vzpřímil se napolo, očka mu zaplála a
z jeho úst zazněl slabý hlásek: „Už je tady!“
Jaroslav pozdravil uctivě a zůstal státi u dveří; Bělouš také ne
osmělil se dále a tlačil se ku svému mladému veliteli.
Pan Záleský vstal a vybídnul hocha, by přistoupil blíže.
„Zaveď svého psíka k pohovce, aťjej může náš Gustávek pohladiti,“
žádal hocha.

Jaroslav poslechnul a Gustávek již se natahoval po Běloušovi. Paní
Záleská zdvihla psíka na pohovku, a hošíček pln radosti hladil jeho
vlnitou srst, jásaje: „Ten je hezký, maminko! Jako beránek“
Rodiče s pohnutím pohlíželi na svého synáčka, který té chvíle zcela
zapomněl na zlou chorobu a stále mazlil se s psíkem. Ještě před chvilí
spočíval omrzele na pohovce, nic' ho netěšilo; kdežto nyní jakoby vjel
do něho nový život.
A což teprve, když Bělouš začal ukazovati, čemu se byl naučil!
Gustávek volal, tleskal ručkama, smál se, až měl v očích slzičky
;
tak jej bavily výkony pudlíkovy ! Po skončeném představení opět laskal
se hošíček s Běloušem, jenž to trpělivě snášel.
Zatím co Gustávek hrál si s pudlíkem, rozhovořil se pan Záleský
s Jaroslavem; s účastí naslouchal jeho vyprávění.
„Jsi hodný, statečný hoch!“ pochválil jej pán a zaklepal mu na
rameno. „Tvoje matka tedy šije rukavice ?“
„Šila, pane, však již odlistopadu nemůže pracovati,“ povzdýchl Jaroslav.
„Však se zase uzdraví, v nemocnici jsou zkušení lékaři,“ těšil jej
pan Záleský. „Až opět navštívíš svou matku, řekni jí, by se u mne za
stavila po svém propuštění z nemocnice; dal bych jí stálou práci.“
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Když Jaroslav odcházel z domu pana Záleského, měl v kapse lesklou
korunu, kterou obdržel za své představení. Gustávek tak dlouho bavil se
s psíkem, až usnul; a této chvíle použil Jaroslav k odchodu, když byl
přislíbil, že zítra opět navštíví nemocného hošíka.
Téhož dne vydělal po hostincích ještě korunu, což jej naplnilo
velikou radostí.
Příštího dne zašel k Záleským. Paní byla sama doma s hošíkem,
který radostným pokřikem uvítal Bělouše. Matka Gustávkova pověděla
Jaroslavovi, že její synáček již od rána byl velice mrzutý a že stále
toužil po pudlíkovi. „Mohl bys nám jej prodati, hochu ; můj manžel dal
by ti za toho psíka třeba dvacet zlatých.“
Tolik peněz za pudlika! Dvakrát by těmi penězi zapravil čtvrtletní

© nájem!
Dvacet
zlatých
—tolik
peněz
—stále
hučelo
Jaroslav
v uších. Když však pudlík přiběhnul k němu a moudře se na něho za
díval, zavrtěl hlavou a zašeptal: „Nemohu, mám jej tak rádl“
Dnes zase rozveselil Bělouš chorého chlapečka. Teprv, když Gustávek
usnul, mohl Jaroslav s psíkem odejíti, obdařen zase korunou.
Když navstívil matku v nemoenici, byl mile překvapen zprávou, že
"matka asi za tří neděle bude moci vrátiti se domů; její choroba náhle se
zlepšila a lékaři doufají v úplné uzdravení.
Blažený hoch líbal matce obě ruce a stále šeptal: „To jsem rád,
maminko, že budeme zase spolu, to jsem rád!“
Dnes hovořili již veseleji. Jaroslav pověděl jí o svých návštěvách
u Záleských a pochlubil se, kterak jeho úspory vzrůstají. Dá Pán Bůh,
že do února sežene na nájemné.
Vdovu Kovaříkovu však nejvíce potěšilo, že ihned dostane práci, a
k tomu práci celoroční, ze které kyne trvalý výdělek.
„Hle, Jaroslávku, toho všeho nám dopřává Pán Bůh, že jsi se ujal
jednoho z jeho tvorů, třeba jen zvířete. Nikdy bych si nebyla pomyslila,
že nám Bělouš někdy tak prospěje !“
„Kdybych chtěl, dostal bych za Bělouše dvacet zlatých,“ prohodil
po chvíli Jaroslav a hned vyprávěl matce o návrhu manželů Záleských.
„Co myslíš, maminko, měl bych jim Bělouše prodat? Tolik peněz by
nám bylo vhod a Bělouš měl by se dobře.“
Matka však poznala, že Jaroslav pronášeje tato slova, sotva zdržuje
slzy. Porozuměla, že jen k vůli ní, k vůli jejímu dobru, chtěl by se
zbaviti milého zvířátka. Přivinula jej k sobě a řekla laskavě: „Ne, ne,
Jaroušku, neprodávej Bělouše. Však já s pomocí Boží i nadále obživím
tebe i sebe! Nech si pudlíka, nezbavuj se hol“ —
Však přece nadešel den, kdy Jaroslav odloučil se od svého čtver
nohého soudruha.
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Gustávek Záleských chtěl míti Bělouše stále u sebe,
a když jej Jaroslav odváděl s sebou, hošíček mnoho plakával, a tím
zhoršil se jeho stav. V noci měl horečku, blouznil a stále volal Bělouše.
Přivolaný lékař prohlásil, že hošík jen tehdy se uklidní, když dosáhne,
po čem touží; nesplnění jeho žádosti že by mohlo přivoditi zlé následky.
Poslal tedy pan Záleský pro Jaroslava, jenž právě přišel v poledne
domů ze školy. Nezdržuje se, pospíšil hoch s Běloušem k Záleským. Byl
vyzván, aby se usadil v kuchyni, kdež dostalo se mu dobrého oděda.
Pan Záleský zatím zavedl Bělouše do pokoje k nemocnému synkovi.
Gustávek spočíval na loži oči maje zavřeny a těžce dýchal.
„Gustávku,“ zavolal otec laskavě.
Hošík sebou hnul a zasténal.
„Gustávku, podívej se, co tu máš!“ vybízel jej otec. Však hošík
jakoby neslyšel,
„Gustávku, koukej, je tady Bělouš!“
A pudlík, zaslechnuv své jméno, zaštěkal a již byl na židli u postele.
Hošíček vytřeštil divoce oči a rozehnal se rukama; když však ucítil
heboučkou srst, usmál se.
„Pojď sem, Bělouši, pojď!“ šeptal.
Tato změna velice potěšila pana Záleského, takže přivolal svoji
manželku, by šla se podívat na jejich synáčka. Také Jaroslav musil sem
přijít a veleti Běloušovi, by skákal, běhal a jiné umělosti prováděl.
Hošíček tak se rozveselil, že bylo slyšeti jeho hlasitý smích. Již nevyhlížel
tak smutně; očka mu jiskřila, tvářičky zarůžověly — byl všecek oživen.
Najednou však zmlknul, sklonil hlavinku a lítostivě pronesl: „Gustávek
bude zase plakat, když nebude mít Bělouše.“
Pan Záleský pojal Jaroslava za ruku a odvedl jej do vedlejšího
pokoje.
„Milý hochu, prodej nám Bělouše. Měj slitování s naším nemocným
synáčkem, kterého nyní jedině tvůj pudlík těší. Odvedeš-li zase psíka,
přitíží se Gustávkovi, a pak se jeho choroba zase prodlouží. Dvacet
zlatých dám ti za Bělouše, dostaneš u nás jísti, matce tvé poskytnu práci
— jenom nám přenech pudlíka, ulev našemu synáčkovi!“
Hlas pana Záleského zněl tak dojemně, že Jaroslav již nemohl déle
odporovati.
„Ledy si — Bělouše — nechte!“ vyrazil prudce, a hned seodvrátil,
aby zakryl slzy.
„Děkuji ti, hodný hochu,“ ozval se pan Záleský. „Nermuť se příliš
pro svého soudruha; vždyť jej budeš každodenně vídati a potěšíš se
s ním. Počkej tady, já to oznámím manželce a synáčkovi, a přinesu
ti penize.“
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Jaroslav zavrtěl hlavou.
„Já — nechci — nechci —“ odmítal, dosud neschopen souvislé řeči.
„Potřebuješ na nájem. Jen se nezdráhej!“ domlouval mu pán, a již
byl za dveřmi.
Když se vrátil, podával Jaroslavovi čtyři papírové desetikoruny.
„Dobře si je schovej, abys jich neztratil! A nezapomeň docházeti
k nám na jídlo!“
Jaroslav mlčky přijal peníze, schoval je do kapsy, a potom prosil
pána, zda by směl se rozloučiti s Běloušem.
„Ovšem !“ usmíval se pán. „Však ta odloučenost nepotrvá dlouho;
zítra ráno, až přijdeš k nám na snídaní, Bělouše zase uvidíš. Pojď tedy!“
Vstoupili do pokoje k nemocnému hošíkovi, který stále objímal
Bělouše.

„Ty mi necháš toho pejska ?“ tázal se Gustávek. A když Jaroslav
pokynul hlavou, dodal hošíček: „Jak jsi hodný, mám tě za to rád!“
Jaroslav přivolal k sobě pudlíka, sklonil se k němu a přivíraje oči,
by zatajil slzy, bladil věrné zvířátko a šeptal mu slova nejněžnější. Potom
vstal, a když Gustávek přilákal psa k sobě, pozdravil a odešel.
(Ostatek příště.)

2 S B S 8
Nová kuchařka.
anechavši beze strachu
na ohništi hrnec hrachu,
Božka, s míčem ve pravici,
vykradla se na ulici.

To jak Micka uhlídala,
panímámin čepee vzala,

bynebyla prostovlasá.
A pak sukénku si kasá.

A teď k ohništi, ble, spíchá,
opatrně brachem míchá.
Oheň praská, oheň hučí,
Micka vařiti se učí.

Vřelá pára vystupuje,
kuchařinku obtěžuje,
až ubohá z toho kýchá:
přec od plotny nepospíchá.
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Až se malá hospodyně,
vrátí od hry do kuchyně,
věru překvapením zbledne,
„novou kuchařku“ až shlédne.
Maruše Kabrtová-Bukolská.
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TŘI NOCI.
Oleiněte
povídku

miléděti,
chci
vyprávěti,
pohádku o Mikuláši,
který v noci tajně chodí,
do punčochy dary hodí,
zlé však čertem straší.

Mikuláš byl biskup svatý,
ornát nosil celý zlatý
na předlouhé na košili,
mitru zlatou samou perlu,
v ruce zatočenou berlu,
a vous dlouhý, bílý.

Chudý otec tři měl dcery.
Nastaral se na chuděry,
nalopotil, marno všecko!
Hlad je moří, dluhy kruší,
tu chtěl ďáblu zapsat duši:
prodat vlastní děcko!

Svatému však Mikuláši

zlá ta zrada spánek plaší,
v noci vstane, tmou se plíží
ke chaloupce ku okénku:

tři hlavičky vidí z venku,
očka spánek tíží.

Nade všecko rád měl děti!

Otevírá zpolehoučka,

Všude jemu ve zápětí
pobíhaly nedočkavě,
učil je a zkoušívával,
za otčenáš dárky dával
zvláště vtipné hlavě.

tma je uvnitř, zhasla loučka,

pátrá zticha...

co to visí?

punčošky dvě na okénku!
hází do nich po prsténku,
s dukáty je mísí.

Dívky skočí, k oknu pádi,
otec ven, však tma mu vadí,
pozdě otevírá. dvéře:
nikdo venku! běží zpátky,
slyší jásot dětí sladký — —
Kde se to jen béře?!

A již mizí bílá hláva — —

Ráno první panna vstává,
požehná se křížem svatým,
s lůžka skočí bosé nožky —
zkřikla! — vjely do punčošky
s darem přebohatým!

Třetí noci luna svítí.

Je to radost! Boží divy!
Kdo to vzpomněl milostivý?
Zaplaceny všecky dluhy,

Děti nespí, srdce cítí,
moucha chvílí bzučí — —

ještě něco z toho zbude,
vyjasní se oči rudé
jako modro z duhy!

Náhle v okně někdo stojí.
„Mikuláš!“ a v jednom roji
ven to všecko hlučí.

Přišel večer Sestra mladší

Kolena mu objímají,
ruce svaté zulíbají,
až ho láskou děsí! — —

k oknu nejdříve se tlačí,
punčošku tam svoji věší — — —
Nespí — čeká — posléz usne —
Něco cinklo v síni dusné!
Bože, jaké plesy !

A teď víte, děti naše,
proč před svátkem Mikuláše
punčochy se věsí?

Z »Legend«, jež malým i velkým napsal Sig. Bouška,
obrazy vyzdobila Zdenka Vorlová.
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Obrázky z katolických missií.
Píše Fr.

Všetečka.

Krokodil.
==| Brně visí v průjezdě památné radnice na řetězích u stropu
AŠ tak zvaný „brněnský drak“. Kdo by se domníval, že spatří
gjj v onom draku zvíře známé z pohádek, mající několik hlav,
E mmc=aj Z nichž srší oheň, mýlil by se. Brněnský drak nenínie jiného
než; docela obyčejný — krokodil. Kdo ještě neviděl krokodila, nechť si
představí ohromnou ještěrku 5—6 metrů dlouhou, pokrytou nahoře zele
nými a velmi tvrdými, vespod špinavě žlutými a tenšími šupinami, se
špičatou tlamou, plnou ostrých zubů, které stále dorůstají. Řeka Zambezi *)
je bohatá těmito netvory, kteří v oněch krajinách slují nářečím černochů
„nihakoko“.
V malé africké knihovně uveřejňuje jeden missionář
o Krokodilovi následující:
Mnohým čtenářům naskakuje při pouhém jméně krokodil husí kůže.
Ubohý missionář však musí pohledu na toto zvíře zvyknouti, ba musí
všechny jeho pohyby a obraty bedlivě pozorovati, by na cestě přes řeku
Zambezi se nestal jeho kořistí. Ani lev ani levhart nepůsobí kolem jme
nované řeky tolik pohrom jako krokodil. Každoročně se stává celá řada
černochů kořistí tohoto žravého zvířete, které je buď ve vodě neb na
břehu při koupání uchvátilo. Žravost krokodilů je tak veliká, že jeden
požírá druhého — a přece se jimi ještě řeka Zambezi hemží. Samička
klade obyčejně 30—40 vajec na vlhkém místě do píska u břehu na vý
sluní. Žárem afrického slunce líhnou se z vajec mláďata. Sotva však
mládě opustí vejce, vrhnou se na ně staří a pohltí jich mnoho. Kdyby
se tak nedělo, tu by věru v Zambezi a v jeho přítocích musilo býti časem
více krokodilů než vody.
Černoši konají časté lovy na krokodily. Je však těžko zvíře to
usmrtiti. Střelná rána usmrtí je jen tehdy, vniknula-li koule okem do
hlavy neb do tlamy neb do břicha. Byl-li krokodil střelen do hřbetu, od
razí se jistě koule od šupin, které jako silný pancéř hřbet pokrývají.
Ještě jinak loví černoši krokodily. Když totiž krokodil — jak má ve
zvyku — na břehu na slunci se vyhřívaje spí s široce otevřenou tlamou,
v níž lesknou se ostré zuby, připlíží se lovec opatrně k němu a rozbije
mu několika mohutnými ranami palicí hořejší čelist. Zvíře procitne, zá
potácí se a zdechne. Když se pak usmrcený krokodil rozřízne, lze v jeho
nitru nalézti náramky, korály a podobní předměty, jimiž byl ozdoben
člověk, kterého pohltil. Kdo se prochází po břehu, musí býti velmi opa
+) V jihovýchodní Africe.
8"

116

ANDĚL STRÁŽNÝ.

trným, zvláště je-li voda neklidná. Mnohdy není krokodila ani viděti a
najednou je Koza, pes ba i člověk k zemi sražen ránou jeho ocasu,
uchvácen jeho čelistmi a v jediné vteřině stržen pod vodu. Tam pak se
položí netvor na svoji obět a zůstane na ní ležeti do tmy. Pak ji vytáhne
znova na břeh a požije.
Krokodilí žluč považují černoši za nejnebezpečnější jed. Zlosy nové
shromažďují tento jed, jemuž říkají „nduru zankoko“, by jím usmrtili své
nepřátele. Dle tvrzení černochů stačí jediná kapka tohoto jedu k usmrcení
člověka. © kom vědí, že má při sobě krokodilí žluč, tomu se z daleka
vyhybají, dokud se nepřesvědčí, že žluč missionáři odevzdal. Jistý černoch
jménem Nzima také nosil při sobě „nduru“. Všichni před ním prchali.
Vzkázal jsem mu, by se ke mně dostavil. Přišed tvrdil, že prý nosí při
sobě žluč krokodilí jako talisman (t. j. ochranný prostředek pověrečný)
proti krokodilům, když chodí lovit ryb. Tato výmluva však nepomohla.
Chtěl-li Nzima požívati důvěry svých krajanů, musil „nduru“ odevzdati
vojerskému veliteli oné krajiny, jenž mu nad to ještě vyměřil několika
denní vězení.*)
Velmi nebezpečno je koupati se v Zambezi. Přes to se černoši ná
ruživě rádi koupají, mnohdy několikráte za den. Vidí-li, jak mizí přítel,
otec nebo dítko náhle v ostrých zubech krokodilových, pláčí, křičí a pobí
hají jako šilení po břehu — avšak koupání přece nezanechají.
Podaří-li se krokodilu z tlamy vyrvati uchvácenou kořist, bývá na
ni velmi smutné podívání. Obět je všecka krví zbrocena a zkomolena.
Jednou uchvátil jistou ženu, kterou mu vyrvali než ji vtáhnul do hlubiny.
Jak vyhlížela, ubohá ! Ležela na zemi v kaluži krve, její levá noha byla
pokrytá zejícími, krvavými ranami. Boje se, že zemře, pokřtil jsem ji
rychle. Po hodině otevřela oči a zašeptala bolestně: „Mé dítě, mé dítě!“
Dal jsem ji dopraviti do bytu našich milosrdných sester, kde se mimo
vše očekávání pozdravila, načež se vrátila domů. Než totéž neštěstí ji
stihlo ještě jednou. S dítkem na zádech šla s jinými ženami k řece pro
vodu a odvážila se poněkud dále do vody. V tom ji uchvátil i s dítkem
krokodil a zmizel s oběma v dravém proudu. — I na loďce sedícího se
odváží krokodil napadnouti. Jistý Angličan jel na loďce po řece Zambezi
a chtěje se ochladiti, vložil ruku do vody, Náhodou nepozorovaně za
Joďkou plující krokcdil mu ji ukousnul.
Má-li krokodil v úmyslu na kořist se vrhnouti, počíná si velmi
opatrně a je velice trpělivý. Často je viděti na řece plující tmavou skvrnu,
jako zvadlý se stromu spadlý list; skvrna ta chvíli krouží kolkolem,
najednou zmizí a na místě docela jiném vynoří se bleskurychle krokodil
+) Zda-li je žluč skutečně tak prudkým jedem, missionáři nevědí.
černoši něco přiměšují.

Možno, že k ní
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a vrhá se na kořist. Leže na písku, vypadá z daleka jako zpráchnivělý
kmen. Blíže-li kdo přistoupí, počne se kmen pobybovati a ztratí se rychle
ve vodě.

Jednou si vyšla jedna naše sestra s malým děvčátkem do zahrady
ležící na břehu řeky Zambezi. Musily jíti po pěšince mezi rákosím. Po
jednou ucitila sestra, že šlápla na něco co se hýbe. V tom seznala
s hrůzou, že je to krokodil, který se položil na příč přes cestu. Hrůzou
zůstala státi jako zkamenělá a nemohla ani nohou hnouti ani vzkřiknouti.
Avšak stalo se něco podivného — krokodil, nevšímaje si sestry, chtěl se
vrhnouti na jedno z poblíž stojících dítek, které však, spatřivše obludu,
daly se do křiku a co nejrychleji utekly, Sestra byla zachráněna, dík
anděli strážnému, který jí život ve chvíli tak hrozné zachoval,
Následující příběh poučí čtenáře, jakou sílu má krokodil. Několik
Evropanů chtělo jednou zkusiti, zda by bylo možno živého krokodila po

© lapiti.
Vrhli
dořeky
silnou
železnou
udici,
naníž
bylo
jako
vnadidl
napíchnuto kozí maso. V noci se chytil na udici skutečně krokodil.
Z rána přišlo 40 černochů, by zvíře na břeh vytáhli a zabili. Již vytáhli
krokedila ku břehu tak, že hlava jeho na břehu se objevila, když tu
pojednou krokodil mrskl ve vodě mohutným ocasem tak prudce, že všech
40 černochů padlo na zem.
Nedosti na tom, že přemnozí se stávají nedobrov olnou kořistí tohoto
hrozného obyvatele Zambezi, jsou známy i případy, kdy náčelníci staré
ku práci neschopné otroky úmyslně do tlam čihajících krokodilů dali
uvrhnouti, ba i bezcitné matky vlastní dítky v lup jim hodily.
Právě takovým dravcem, jako krokodil v Zambezi, je jistě i jeho
jmenovec v Nilu neb v jiných řekách afrických.*) Smyšlenkou je zajisté,
že kdosi vložil v tlamu krokodilovu úzdu, posadil se na jeho hřbet jako
jezdec a plavil se po Nilu. Snad se podaří někdy nějakému znamenitému
krotitelovi učiniti z krokodilů laciné dopravní prostředky v Africe. Pro
jistotu však bude potřeba napřed učiniti z krokodilů — vegetariany.**)
*) V Americe žije v řekách krokodilu podobný kajman a v Indii gaviál indický.
**) Vegetariani jsou lidé, kteří nepožívají masa, nýbrž jen zelenin, luštěnin a pokrmů
moučných a kteří tvrdí, že člověku masitých pokrmů požívati netřeba, ano, že je to i škodlivé.

Skřítek zdřímnuv zaspal věky
v tichu lesní svojí skrýše,
a když procit', všecek sivý
do světa se vybral tiše.
Leč, ach, jaké překvapení,
jak se lek v tom rušném žití, —
to už nebyl svět ten starý,
jak kdys zvyklý byl jej zříti.

Sterý komín továrenský
čpavé mraky metal z dálek,
netvor-vlak, jak kolem mih' se,
srdce jeho na smrt zalek'.

Nebyl to svět víl a skřítků,
divných věcí, kouzel, čárů,
přítulné a krotké zvěře,
laškující v suchopáru.

Šumné bvozdy vykáceny,
ty tam steré jejich taje;

Rajskýklid zlým kouzlem zmizel,
všude shon a ruch a zmatek,
lidé nikdy nevídaní
z paláců šli, z prostých chatek.

člověk za zvěří se honí,

smrtící zbraň v rukou maje.

Starý skřítek stál tam zdrcen;

lesa stín pak zas jej zlákal...

Temný vyhledalsi koutek,
sklonil hlavu, hořce plakal..

Děti drahé, že vám srdce
ze soucitu zabuchalo?

Ale šprým ten odpusfte mi:
to vše se mně — jenom zdálo.
Vítězslav Unzeitig.
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Duchapřítomnost.
Kdosi žádal od pruského krále Viléma nějaký úřad. Král podíval
se na žadatele a tázal se ho, odkud jest.
„Z Berlína,“ zněla odpověď.
„Nemám tedy nic pro vás,“ odpověděl král. „Ani jediný Berlíňan
nehodí se k ničemu !“
„Vaše Milost odpustí “ poznamenal žadatel, „v Berlíně jsou také
hodní lidé a já znám zrovna dva!“
„A kdo jsou to?“ tázal se král všecek překvapen.
„První je Vaše Milost a druhý jsem já!“ byla odpověď žadatelova.
Král se té odpovědi zasmál a místo žadatelovi udělil,
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1. Koníček.
Ná

|

mi

dí

me

ži

ráj,

rod

li

jenž

di mije,|ztěch|
tínám
lých
Ka
na

li

lí

ček

ko

ná

dě

ná

dí

ma

ždý

to

le

je.

ček,

V.
Furch|

Pč

dě

ja

rod

je

těn |

kry

|
;
tí,

120

m

©

ANDĚL
STRÁŽNÝ.
-©

2.
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a) Který kov dává vodu?
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b) Co by se stalo, kdyby se obrátila pec?
-ou

c) Jede,jedepanáček,

náměstka
ukazovací,

má žlutý zobáček,
voděnka kde hrčí,
tam zobáček strčí.

Co je to?

slabika,
hláska,

ea

ou-

d) Dva chlívky pod jedným doškem.
Co je to?

MatyášViktor.
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rozluštitelů hádanek a rebusů v tomto sešitě obsažených, kteří svá

rozluštěnísamostatně

pracovaná do 20. prosince 1904 redakci zašlou,

obdrží odměnou pěknou knížku.

Rozluštění hádanek a rebusů z čísla 3.
1. Ježíšek ten dárce štědrý odletěl již do nebes, avšak s nebeského stanu vidí vděčných
dítek ples. Vilém Ambrož. Upravil J. Č. D. — 2. a) jezdec na koni, b) vůl, c) řetěz. —

3. Nezvaní hosté málo vítaní. — 4. Kukla, obora, sysel, sumec, vrána, Jakub. Kosmák.
— 5. Prorok Jonáš kázal pokání v Ninive. 6. Tři a čtyři je sedm.
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— Modlitba k sv. Mikuláši (báseň), str. 102. — Pudlík (s obr.), str. 103. —
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Duchapřítomnost, str. 119. — Hádanky a rebusy, str. 219. — Rozluštění hádanek
a rebusů z č 3.
Benediktinská knihtiskárna v Brně
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Lipperi*, Ant Špaček, Václav Panec. V Kostelci n. 0.: Božena Kučerova, Fr. Šenk
V Kroměříži:
Lad. Žouželka, Ignác Dohnal, Bedřich Čáp*, Frant. Heger, František

Dvořák, Frant. Kašpar. V Kudlovicích: Fabián Planka. V Lechoticích: Methoděj
Svačina*, Josef Baďura. V Liskovci:
Tomáš Pospíšil. V Líšni: Filomena Horákova,
Filomena Kamen'kova, Marie Černá, Josefka a Mariana Havelkovy*, Frant. Tomáškova,
Anna Fironova, Antonie Mudrychova, Marie 4 Anna Benešovy V Lomnici:
Marie
Pešova. V Luži: Jaroslav Šnopl, Marie Kolkova, J. Kolek. V Lužci: Václav Plicka,

Marie Faladova, Růžena Valínova*,V Maloměřicích: A. Kůra. V Metylovicích:
Sylvestr Bílek, Ondřej Lepík. V Miškovicích:
Marie a Ludvík Král. V Mratíně:
Jonef Dušek, Frant. Zvěřina,Ferdinand Hojka*. V Napajedlích.
Frant Kovál, Frant.
Strmenský*, Tomáš Hubáček, Frant. Bártek, Jan Strmenský. V Netíně: Frant. Dvořák,
Josef a Stanislav Sýkora. V Nových Benátkách:
Josef Herout, Josef Novotný
(Srdečný dík!) V Nové Vsi: Josef Rozsívka, Karel Srch. V Obeřišti: Antonín Blaba,
Johanna Novotná, Anna Špryslova, Frant. Tynhoferova, Anna Hrbkova. V Obřanech:
Fraatišek, Augustin, Karel Frýdek. (Nezapomnělijsme!) V Olomučanech.
František
Krsjčí. V Oponešicích: Marie Chalapova.(Díky!) V Partutovicích:
Cecilie a
Alžběta Janíčkovy, B. Maršálkova, Anna Hynčicova, Božena Kandlerova. V Pečkách
n. dr.: Josef Malý*. (Hle, již vyšla!) V Plumlově:
Jaroslav Lubič, Eduard Liska.

V Podole: Emilie Kabrtova. V Polehradicích:
Jul. Reiter, Ště án Čermák. V Po
půvkách: Jan Doležal, Alois Švestka. V Praze: M. Gryga ova*. V Předíně: Josef
Setnička. (Jenom posílej! Odměna tě nemine.) V Přelouči
Emilie Ryšánkova, Jan
Turyna, Marta Filipoveká. V Přemyslovicích:
Alois Doseděl, Stan. Skládal. V Pře
rově: Jití Kozánek*. V Přestavlkách
(klášter): I.. Hynkova“, M. Skulova, M. Vše
tfčkora, L. a K Dvořákovy, M. a M. Andersovy, H. Loučova, J. Sedláčkova, J. Do
koupilova, J. a L. Bergrova, M. Jandova*, A. Fassmanova, Anna Vilímkova. (Pozoruji,
že jste velmi saměstnány, přes to doufám, že na mne i ,,A. Str.“ nezapomenete! Jak se

jmenuje divadelní hra, o níž jste vloni psaly?

Srdečný pozdrav!) V Přívoze:

Jan

Macura. V Přívorech: Josef Houštěcký.V Pustějově: A. Schustrova.Ve Skutči:
Jaroslav Tábor-k. Ve Slavkově: Jar. Hanák, Alois Pospíchal, Frant. Preis, Ladislav
Vykoupil“, Bruno Petrovský, Jiudřich Jirka*, František Ba'er, Eliška Mátlova*, Hedvika

Kučerova. Ve Spomyšli: Anna Šafaříkova(Dík!), Josef Šmaus. Ve Staré
Vai:
Aug. Machula*, Antonín Klímecký, Josef Filipík (DÍk!), František Bartík. Ve Starých
Benátkách:
Božena Jandova, Božena Řípova, Augusta Lednova, Marie Šoučkova*. Ve

Stolčíně: Julie Bílkova (Srdečnýdík!). Ve Strážnici: Jan Sup. Ve Střelicích:
Aut. Švestka. Na Studlově: Václav Pospišil*, Frant. Můller. V Sulislavi:
Antonie
Rozmarova*. V Šaraticích:
Alois Drbal. V Šitbořicích:
Ant. Káňa, Lad. Hokapff.
V Tečicích: Tomáš Staněk. V Telči: Marie Dvořákova. V Telnici: Josef Škrdlík.
V Troubsku:
Josef Doležal, Jan Kamenický, Vilém Vašulín, Josef Svestka, František
Matčja*,

Anna Pazourkova,

V Trpíně:

Cecilie Bučkova*,

Alois Vaverka. V Trčicích:

Josef Kocman“,

Marie Svobodova*.

Amalie Zdařilova V Třebíči:

Boženka

Peškova, Jana Faltýnova (Tvé i bratrovo psaníčko mne potěšilo, máte se asi velmi rádi!),
Anna Dlouhá, Frant. Lysák“. V Třeboni: Zdenka Pelcova, Růžena Činatlova, Zdenka
Křížkova, E. Penkrova, Ant Janyova, Mar. Bazralova*, M. Handschuhova, Jar. Preinin
grova (Došlo včas.) A. Baštýřova, Helena Kemlinkova. V Tuřanech:
C. Richtrova,
Alois Rudolecký, Leop. Straka. V Uh. Brodě: Matyáš Viktor, F. Bártek. Ve Velkém

Lukově:
Josef Rédl, Růžena Daňkova, Hugo Fryšák, Františka Perůtkova*. Ve
Veselí n./M.: Bohumír Hochmann, Jan Kolařík, Josef Lacina. Ve Višňovém: Jan
Vespalec.Ve Vítkovicích: Anežka Moškořova.Ve Vrbně: Jos. Házl. Ve Vyškově:
Karla Slezáčkova*.V Zaloňově: Otakar Kavan. V Zarazicích:
Jan Ssbesta (Srdečný
dík!), Jan Procházka. Ve Zdětíně: Karel Kolář, Václav Kuchař, Václav Beitler. Ve
Zlonicích: Alois Mach*,Jan Dofek, Alois Tuma. V Zidenicích: Jiří Fiala, Mikuláš
Tomášek*, Bulva František.

Jména odměněných poznačena jsou hvězdičkou !

Sap“> Rozluštění zasílána buďte nejdélado 20. a vždy do redakce,
Dominikánská ulice číslo 4.

1905.na
M 0 RAVÁ N rok
kalendář
vyšel nákladem Benediktinské knihtiskárny v Brně, Cena 30 haléřů,
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V „KNIHOVNĚNAŠÍMLÁDEŽE“
VYDANÉ NÁSLEDUJÍCÍ KNIHY PRO MLÁDEŽ

a

ezn==DOPORUČUJEME:
=

..
bý„

E

VÝBOR ZE SPISŮ V. KOSMÁKA.

č

(4. dily.) Dil I. Str. 120. Cena 80 h. —

=

68. C. 40 h. — DIL IV, Str. 144. C. 90h.

“

Díl IL Str. 160. C. 80 h. — Di IIIStr.

S

D. MAMIN-SIBIRJAK

"3

SVĚTLUSKÝY

=

A JINÉ POHÁDKY

Z
ruského přeložil
A. Andrejeva,
G. Stín.
S kresbami
umě'ců J.

P. Litviněnkya j. ===>"

|

Str. 112. CENA 1 K.

Z ZE
ŽIVOTA
MALÝCH
HRDI

"©
d)

Í

J. VOJENSKÝ
=

9

-

=

Str. 96. CENA 60 h.

E. DE PRESSENSÉ

ROZA
Dle sedmadvacátého francouzského

vydání přeložilA ug. L. Tvrzký.
Stu. 320. CENA 1 K 80 h.

A. GENNEVRAYE

|

ULICNÍIK

Povídka
francouzs
akade
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

poctěná. PřeložilAlois Stráňovský.
S. 208. CENA £ 120.
E. de PREÉSSENSÉ.
S illustrována.
bohatě
skvostně
děti,
jsou
dárek
apro
uvedená
dVšecka
zde

Ze života dětského.

KMKM

Dle X. vyd. francouzského napsal Aug
L. Tvrzský. — Str. 196. Cena K 110.

„Knihovna naší mládeže“ vychází ve volných

lhůtách nákladem benedikt. knihtiskárny
v Brně, Dominikánská ulice číslo 4.

Za redakci odpovídá: JAN DVOŘÁČEK, učitel v Brně.
Vydává svým tiskem a nákladem Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brne

ROČ, XXIV, ČÍS, 5,

MĚSÍC LEDEN.
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ČASOPIS PRO KŘESŤANSKOU MLÁDEŽ ———

Dr,
* Pro křesťanskou
Ročník XXIV,

'

Leden 1905.

,

Číslo 5.

Novoroční.
tarý rok se s námi loučí —
mnohým přines' trud a tíž,
mnohým radost —leč co bylo,
nevrátí se nikdy již.

Nikdo z lidí nezodpoví
otázek těch valný kruh,
žádný rozum neprozkoumá,
co ví jenom věčný Bůh.

© zbudoucnosti
mlh
jenž
vstal,
sdůvěrou
slož
osud
svůj,
A co chystá nám ten nový,

V Jeho svaté ruce, dítě,

co nám nese, jaký osud,
jakou radost, jaký žal?

Jeho moudrost nekonečná
sama o něm rozhoduj!
V. S. UNZEITIG.

kč
PÁ

Žebravé dítko.
Napsal Mořic Jókat. — Z maďarského přeložil Anr. Jančík.

(6.

jeho srazilo lodní lano, utopil se.

Matka jeho byla pradlenou, záchladila se v noční práci, chytila ji
horečka, zemřela. Zůstal jediný malý chlapec a byl teprv sotva čtyřletý.
Když i matku jeho vyneslí na hřbitov, pomyslil sobě malý hoch:
„Kdo mně nyní bude říkati: mé milé, malé dítěl Kdo mně bude dávati
chléb ráno, večer; kdo bude mi příště lůžko odestýlat; kdo mne očistí,
když se zašpiním; kdo bráti na klín, kdo líbávat, když mne bude
něco bolet?“
A sousedé odešli, ten sem, ten tam. Přišli cizí lidé na místo starých,
tázali se ho: „Co chceš, co tu hledáš? ... Kliď se odtud!“
A odklidil se ubožák. Vyšel na ulici, kde pranikoho neznal, zastavil
se pěkně u jednoho rohu a tak pohlížel přicházejícím do očí, zda není
někdo podoben jeho otci, jeho matce, jak si to namluvil. Nadarmo díval
se na ně. Lidé měli jinou práci, než starati se o potulující se dítky.
Takový žebrák, který umí jen plakat, může zemříti hladem.
A bylo by zemřele ubožátko hned v prvních dvou dnech, kdyby
jedna zbožná stará paní, ovocnářka, nebyla tam na tom rohu, ku kterému
se ono přitisklo, prodávala. Tato se jen dívala, co ono malé dítě tam tak
dlouho zevluje. Jistě snad chce krásti? Když potom viděla, že do večera
se odtud nehýbe, smilovala se nad ním. Vybrala pro ně natlučené jablko:
„Tu máš, vezmi si, ale potom už běž domů!“
Onen malý hoch byl zvyklý poslušnosti, a že mu řekli, by šel domů,
dal se pěkně na cestu k domovu.
Tehdy však již byl večer, a večer ve velkém městě všechny dvéře
domovní jsou zavřeny. Onen hoch, siroteček, tak sobě zaplakal, když si
vzpomněl, že mu nelze pranikam vstoupiti, že na něho nikde nečekají,
pro něho že nikde postele neodestlali.

ANDĚL STRÁŽNÝ.

123

Potom schoulil se u jedněch vrat na rohu a tam ve velkém pláči
usnul. V jablku objímal toho posla, který byl tak dobrý, že slabé údy
jeho bránil proti větru, a to řekl jemu: „Má milá matko!“
A v nocí mnohokráte procitl, když tak fičel studený vítr, a sténaje
obrátil se na druhý bok, když tak tvrdé bylo jeho lože.
Druhého dne opět vyhledal dobrou hokynářku, která vidouc, že je
to takový smutný chudáček, dala mu zbytky jídla.
Třetího dne, čtvrtého dne opět tam našel tu dobrou starou paní.
Pátého dne však marně čekal na ni na rohu. Mnoho lidí chodilo na ulici,
ještě více jako jindy, jenom ona stařenkanepřišla tentokráte.
Hoch siroteček otázal se konečně jednonohého žebráka, poněvadž
většího pána neosmělil se osloviti:
„Kde je nyní ta dobrá tetička ?“
„Dnes nebude tu prodávati, synku, “ odpověděl jemu žebrák, „po
něvadž dnes je svátek.“
„Ale proč je svátek ?“
„Poněvadž se dnes narodil Ježíš. Vidíš, můj synečku, jak jdou lidé
do kostela ?“
Kam tolik jde, tam snad také jemu volno vejíti, myslel si siroteček.
A jak se zaradoval, když viděl, že z toho velikého domu, nad nějž krás
nějšího nikdo nemá, nevyhánějí, netáží se ho, co tu chce, nýbrž dovolují
kochati se těmi mnohými krásnými zpěvy a býti mezi mnohými vkusně
oblečenými pány.
Tehdy jeden ctihodný muž moc pěkného mluvil lidu. Vykládal, že
narodil se malý Ježíšek v jeslích mezi pastýři, že žil v chudobě, v bídě,
a jak potom miloval vždy malé dítky.
Tak by byl poslouchal do večera, co onen ctihodný muž mluvil.
Po celý večer vždy našel kostel otevřený. Po večeru i tento zavřeli,
a on zůstal opět na ulici.
Tolik oken bylo osvětleno. Ulicemi hrkotaly lesklé kočáry. V září
cích výkladních skříních byly jedlové stromečky vystaveny s hořícími
voskovými svíčkami, titěrnými kolébkami, a v mich spal malý Ježíšek.
Onen siroteček mohl se tak na ně dívati.
Usmívající páni, paní chodili do krámů; kupovali z těch pohád
kových krás; každý nesl domů dětem, co jim malý Ježíšek poslal.
Tak krásný je den narození malého Ježíška!
Jen kdyby nebyla taková zima toho dne! Dobře těm, kteří vedle
teplých kamen na klíně svých matek mohou naslouchat skučení větru.
Avšak kdo neví, kam by šel domů v tak drsném počasí!
Opět jen vrátil se onen siroteček ke dveřím kostela; tam poklekl
a sepnuv ručičky pravil:

124
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„Milý malý Ježíšku, který jsi tak miloval dítky, kdybys miloval
takového malého služebníčka, jakým já jsem, vzal bys mne k sobě...“
A Ježíšek uslyšel prosbu malého služebníka, kterého pranikdo na
zemi neměl za vlastního a vzal bo k sobě. Tam usnulo ono malé dítko
a probudilo se — v nebi.

EEE R EE
Novoroční hostina.

|

(Wa
sBožkou
častovaly
Avšak
hostem
nejvzácnějším
©tuhojnost
dobrých
jídel
vzácné panstvo hostinou
novoroční, kteráž byla
svého druhu jedinou.

zajisté byl dobrák slon,
po němž slavné ku hostině
velký byl a čilý shon.

měly dívky zásluhu,
vědouce, že třeba dáti
také hojnou výsluhu.

nastrojenou Libuši,
a ubrousek uvazuje
Božka psíku za uši.

při tabuli vzácným je,
a tento sem připutoval
snad až přímo
z Indie!

pro Mícinku smetanu,
hezky dlouho před hostinou
dávaly si na stranu.

Pobízet se pranic nedal
ten host z rodu kočiček:
ihned v talíř naplněný
mlsně strkal nosíček.

Na hostině velkolepé
všechněch hostí do párků,
však sem byli dováženi
ve parádním kočárku.

Malinové vody láhev,
hrozinky a jablátka
všem pozvaným předkládala
pohostinná děvčátka.

© Míla
krmí
svoji
loutku,Jak
byne,
když
takový
host
Pomeranče,
datle,
fíky,

©—

Pobízela: »Beřte sobě,
máme všeho dost a dost,

Nenechte se pobízeti,
ať můžeme radost mít,

veselý a vzácný hostl

hodně chutná jíst a pít!«

ajsme
rády
přijde-li
knám
ževzácnému
panstvu
unás
IL. Grosamannová-Brodskd.

Vodopády Niagarské.
Niagara

Falls, dne 16. června 1901.

Milý Karle!
Již tři dny nacházím se u slavných vodopádů Niagarských ve městě
Niagara Falls a nestačím se obdivovati krásnému tomu zjevu přírodnímu.
Nemohu Ti pérem vylíčiti, jaký dojem na mne Niagara učinila.
Přál bych Ti, bys' mohl vlastníma očima popatřiti na ty úžasné spousty
vod řítící se do propasti za hukotu pekelného, při němž vlastního slova
neslyšeti a jenž působí na mysl naši způsobem omamujícím..
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Novoroční hostina.
(K básni na str, 124.)
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Vodopády Niagarské, jak Ti známo, tvoří řeka sv. Vavřince, která
odvádí vody velkých jezer Kanadských do oceánu Atlantského. Vodopády
nacházejí se mezi jezerem Erijským a Ontarijským. Značný kus cesty
před vlastními vodopády rozděluje řeku ve dva mohutné proudy ostrov
zvaný „Velký“, a řeka tvoří zde peřeje „Kanadské“, na které krásný je
pohled z trosek skalných, ustavičně proudy podemílaných, jež jsou všechny
vespolek mosty spojeny a nazývají se „Three Sisters Islands“.
Vlastní vodopády jsou široky téměř kilometr a výška jejich obnáší
asl čtyřicet osm metrů. Vodopády se dělí ostrovy na několik ramen,
z nichž zmínky zasluhuje vodopád „Podkovový“ a „Americký“. Onen
je nejmohutnější a tvoří křivku podoby podkovovité, odkudž jeho jméno.
Krásný na ně pohled je z ostrova „Kozího“ a s mostu nazvaného
„Suspension bridge“, s něhož otvírá se oku celkové panorama vodopádů.
Krásnou podívanou poskytuje „Jeskyně větrů“ ; vchází se do ní
klikatými schodky a ona sama nachází se za samými vodopády. Burácející
vody spouštějí se před užaslým divákem s hora, tvoříce oponu jistě jen
jedinou toho druhu na světě. Na schodkách do ní vane tak silný vítr,
působený jednak průvanem jednak padající vodou, že mnoho turistů ne
může mu odolati a musí se vrátiti, aniž by vlastní jeskyně spatřili.
Množství vody, které se vodopády v minutě vylévá, je úžasné, páčíť.
se na 4230.000 hl. Množstvím vody předčí řeku sv. Vavřince pouze
jihoamerická Amazonka.
Jak krásný jest asi pohled na Niagaru v zimě, kdy mráz spoutá
vody její na povrchu v tuhý led! V nitru však to bouří neustále od
staletí v zimě, v létě, stejně za největších such jako za dlouhých dešťů.
Na konec Ti ještě dodávám, že Niagarské vodopády objevil
Hennepin téměř před půl třemi sty let, vydav se se svou lodí k jezerům
Kanadským. Jméno jejich pochází od jména, jímž je nazývali rudoši, totiž
„Najagara“, to je bouře vod.
Až se vrátím domů do vlasti, povím Ti více o jejích krásách, ježto
mi čas a místo nedovoluje, bych Ti je dopodrobna vylíčil. To, co jsem
Ti napsal, je asi to nejhlavnější, ostatní si ponechám až na pozdnější dobu.
Srdečně Tě pozdravuje a líbá Tvůj bratr
Václav.*)
*) Dopis tento je jedním z dopisů, které svému bratrovi Karlovi, velkostatkáři
v Čechách, poslal Václav Jindra, professor a cestovatel.
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Vánoční.
JMa
zkřehlé ručinky,
Ježíšek malinký,
tam při jesli,
nežli pastýřové
košiličky nové
mu přinesli.

V náručí Marie,
jak poupě lilie,
všech světů Pán,
hošíček nevinný
v ty blahé hodiny
byl uschován.

Klekali před ním v prach
králové v korunách,
tak mocným byl
Beránek předrahý,
jenž z pekla nástrahy
svět vykoupil!
IL. Grossmannovd-Brodská.

9Ň © © ©

Vilíček pana Dueryho.
Pro malé dítky napsal Bohumil Bouška, učitel.

I.
Čerchmanti s ním neustále šili a nedali mu chvilky tiše posedět.
pana
byl vroztomilýhošíček,ale
velikýneposeda
Jakoby
mělDueryho
místo krve
žilách rtuť. Následovaly
sice ihned
tresty, ale Vilíček je po chvíli se sebe setřásl a zase byl tím starým ne
posedou.
Pan Duery byl úředníkem při bance a bydlel na předměstí ve
velikém třípatrovém domě v prvém poschodí. Chodíval domů v poledne
a večer, a bylo mu vždycky rovnati nemilé spory, vzniklé z neposednosti
svého hošíka. Často žalovala jeho dceruška Mina na svého bratříčka, který
ji často ubližoval,
Paní Dueryová se hocha nikterak nezastávala. Byla to velmi hodná
a rozumná paní, vědoucí, že na vychování dětí v domácnosti mnohozáleží.
Neposeda jí působil mnohých starostí, za to Mína ji těšila svou poslušnosti.
Byla to hodná dívenka, která by byla vydržela celý den po tichu si hráti,
kdyby ji byl Vilíček dal pokoj.
Jednou se paní Dueryová velice ulekla. Hošík vyběhl nenadále
z kuchyně na schodiště a nahnuv se břichem na točité zábradlí schodů,
jel jako vítr dolů, V posledním záhybu to s ním škoblo, naváhl se do
předu hlavou a překotiv se, sřítil se po hlavě do temné prostory mezi
schody, při čemž strašlivě vykřikl. Paní Dueryová to zaslechla. Uleknuta
vyběhla ven a těkala zrakem kolem sebe.
„Tam ..., tam.. .,“ volala paní Lisanová, stojíc na schodech ve
doucích do druhého patra a ukazovala rukou dolů.
„Jel po zábradlí a přemetl se.“
Ó Bože!“ vykřikla paní a potácela se po schodech.
Ze dvora vběhlo sem několik žen.

W
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„Nic se mu nestalo,“ volala paní Pérová, manželka řezníkova.
Dvě ženy stavěly Vilíčka na nohy.
„Mám tu tři otýpky slámy — chtěla jsem dnes vycpávati nově
slamníky. Vilíček spadl na ně.“
„To bylo štěstí !“ volala paní Lisauová.
Hoch hleděl chvíli polekaně, ale pak se dal do smíchu.
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Vodopády Niagarské.
(Ku článku na stránce 124.)

„To byl kotrmelee,“ řekl.
„Poděkuj Pánu Bohu, že tě chránil. Mohl jsi se buď zabiti nebo
státi mrzákem,“ zvolala matka, vedouc chlapce domů.
Nehodu tuto zaplatil neposeda pouze leknutím. Matka vyličila mu,
v jakém nebezpečí vězela jaké mohly toho býti následky. Učinkovalo
to a byl po celé půldne pokojný.
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K večeru oblékla paní Dueryová Vilíčka a Mínu do pěkných šatečků
a šla s nimi naproti otci. Večer byl krásný, slunce velebně zapadalo. Bylo
to v červenci. Vzduch byl silně vyhřátý a třásl se po ulicích. Lidé houfně
všudy přecházeli, vcházeli do krámů plynovým světlem osvětlených a
kupovali večeři. Děti běžely otci naproti. Kolem jela koňská pouliční
dráha. Mína na zavolání matky stanula, ale Vilíček byl již přes ulici
rozběhnut. Zakopl a padl zrovna před přijíždějícími koňmi na koleje.

„Zastavte...,

pomoc.. ..!“ křičelilidé.

Pan Duery jedním skokem byl u koní a strhnul synka s kolejí
v nejnebezpečnější chvíli, neboť kočí nemohl tak rychle rozjetý vůz na
hladké koleji zaraziti. Paní Dueryová byla skoro bez sebe. Vzpamatovala
se, když ji manžel oslevil a řekl, že se chlapci nic nestalo.
Lidé se kolem nich nastavěli a zvědavě se na ně dívali. To je zvyk
velkých měst.
Pan Duery, vzav paní pod paži a každý za ruku jedno dítko, šli
odtud domů. Na cestě se dozvěděl prvou příhodu Vilíčkovu. „Patrně stál
při chlapci anděl strážný, “ podotkl na konec otec.

II.
Mína hrála si s panenkou. Oblékala ji do čistých šatečků a zase
svlékala. Panenka byla neposlušná, proto ji Mína metličkou vyplatila.
Nebolelo ji to však, poněvadž tělíčko její bylo dřevěné. Když ji upustila
z ruky, bouchlo to do stolu, protože hlavička panenky byla kamenná.
Zbytečně s ní Mína neházela, šetřila jí a litovala, měla-li sebou tak do
stolu bouchnouti. Uložila ji do kolébky a s touto zastrčila ji pod postel.
Potom vzala papír, sedla ku stolu a jala se kresliti nářadí z pokoje, které
kolem sebe viděla. A jak to skutečně hezky vypadalo!
Ten obrázek skříně se jí tak líbil, že jej nůžkami vystříhla, dole
kousek zahnula a na stůl postavila. Nakreslila tři:

VAAA
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Vilíček vběhl do pokoje a foukl na stůl. Papírové skříně se pře
vrátily. Dvě z nich spadly na zém. Že byly z papíru nerozbily se. Mina
je zdvihla, narovnala je a zase na stůl postavila. Bratříčka prosila, by jí
nechal a slibovala mu za to nakresliti vůz i s koňmi.

„A kočího také?“
„Také. Ale musíš býti hodný !“
„To budu. Tak malujl“
Mína vzala papír a tužku a kreslila. Vilíček díval se ji přes rameno
a radil, kudy má táhnouti tu neb onu čáru. A hleďme, co Mína vykreslila:

LAM8
LU
Vilíček to trochu sestřihl a zatočiv dole kousek papíru, postavil
obrázek vedle skříní Míniných.
„A co s tím?“ řekl po chvíli. „To je hloupost. Jezdit s tím nejde
a jak do toho fouknu, tak to sletí.“
Sotva to dořekl, už to také učinil. Foukl a papíry sletěly na zem.
Děvčátko ho káralo a řeklo:

„Slíbil jsi, že mně dáš pokoj, když ti namaluji vůz, koně a panáka,
alé nedržíš slova.“

„Namaluj mi hrad na skále, tak ti dám pokoj!“

„Hrad?“
„Ano, na skále a okolo lesy. Budu si hrát na rytíře.“
Mina vyňala čistý papír a už Kreslila. Dovedly byste to také, není
to nic těžkého.

„Stromy tam musí býti také,“
„Budou, Vilíčku !“
„Tím lesem potáhne rytíř se svými loupežníky,
Pérů Frantík, že to četl v jedné knize.“
A Vilíček prohlížel malbu:

Tuhle to povídal
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Ten prapor nahoře musila Mína na jeho žádost přikresliti.
Paní Dueryová, sedic u malého stolku u okna, cosi vyšívala, majíc
látku napnutou na rámu. Vstala a odešla ven, kamž ji služka volala.
Vilíček odskočil k oknu. Chvilku se díval na matčinu práci. Pak
vzal jehlu s navlečeným zeleným hedvábím a jal se také vyšívati.
„Tohle bude jiný list, než maminka umí,“ těšil se a horlivě pro
strkoval jehlu s obou stran látky. List maminkou vyšitý znamenitě zvětšil
a velkými záhyby opatřil.
Matka, když se vrátila, umělce několika švihy přes prsty vyplatila,
napomínajíc jej vážně, by se nikdy nepletl do věcí, jimž nerozumí.
(Příště dále.)

P

slyšte, co vše pastýři
chudobní nám pravili,
kteří blízko u Betléma
stáda svoje střežili.

Bylo právě o půlnoci,
když noc v den se změnila,
kteráž změna bázní, hrůzou
všecky je naplnila.
Než tu anděl se jim zjeví
v kráse, záři slnící
a milostnou zvěst jim sdílí,
srdce, nitro blažící.

Nebojte se, praví něžně,
neb vám radost zvěstuji —
Spasitel se vám narodil
u Betléma ve sluji.
»

V jesličkách tam odpočívá
zaobalen v plénčičky —
všemocný Pán nebe země
co syn chudé matičky

A sotvaže zvěst tu ždanou
od anděla slyšeli,
duchů s ním nebeských čety
celé ihned uzřeli.
A tú Bohu pěli slávu,
lidem pokoj na. zemi,
kteří v dobré vůli, míru
žijí vezdy se všemi.

Jakmile se duchů voje

<)

vpojďme
nebesrychle
výši vrátily
—
do Betléma,
pastýřové pravili.
I šli, a jak
v jesličkách
nemluvňátko
blahem slzy

anděl sdělil
aj spatřili
něžné, božské —
ronili.
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Na tváře své ihned padli,
vroucně se Mu klaněli —
zpěvy chvály, písně díků
s retů jejich zavzněly
A ty zpěvy bleskem letí
v hory, doly, vísku, lán —
všude slyšet: Radujme se,
narodil se Kristus Pán!

XXXX

Prokop Zaletěl.

Obrázky z katolických missilí.
Píše Fr.

TETO

Všetečka.

Hroch.

jrána ku vráně sedá, rovný rovného si hledá — praví přísloví,
které ovšem platí o lidech, nicméně ho můžeme užiti též
© o krokodilu, o němž jsem v minulém čísle „Anděla Strážného“

BD

vypravoval.Aby mu nebylo v africkýchřekách smutno,má

tam kamaráda sebe důstojného. Jako sám nevyniká krásou těla, tak i
onen kamarád zavrtěl by asi hlavou nad svojí sličností, kdyby se podíval
do zrcadla. Mravné pak chování obou také nikterak není úplně přiměřené.
Ušlechtilým druhem tím jest obrovský tlustokožee *) — hroch.
Nemotorné tělo jeho jest asi 4 metry dlouhé, ohromná hlava končí
širokou tlamou s velikými nozdrami. Oči jsou velmi malé v poměru
k hlavě, na níž trčí uši, koňským podobné. Nohy se podobají čtyřem
sloupům, ocásek jeho však jest tak nepatrný, že by se i nejmenší oslík,
jenž nosí břemena missionářů, zaň styděl. Vše jest u hrocha buď ohromné,
neb směšně nepatrné. Ačkoliv na pohled nemotorný, jest ve skutečnosti
hroch ve vodě velmi mrštným a obratným plavcem. Nejsilnější proud
překoná hravě. Jeho ložnicí jest hluboká kalužina neb píščina v řece.
V řece Kongo**) na př. jest jako doma a pěkně se tam také vy
jímá, neboť k řece tak mohutné, jako jest Kongo, která má břehy divo
kými bylinami porostlé, patří také tak veliký obyvatel, jako je hroch.
Jsa milovnikem společnosti, žije v četných stádech. Často, za poled
ního parna, spí celá společnost hrochů na píščině uprostřed řeky. Z daleka
vypadá taková spící družina jako mohutné na sebe nakupené skály. Často
se také nezkušení plavci nemálo polekali, když se octnuli pojednou mezi
hrochy, které z daleka považovali za úskalí.
*) Tak se jmenuje proto, že má velmi silnou kůži.
++) V jihozápadní Africe.
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K čemu pak jest toto zvíře missionářům ? Přece k něčemu dobrému.
Jeho maso je totiž velmi chutné. Podobá se masu hovězímu, Nohy jsou
výtečnou pochoutkou. Masejí se však 24 hodin vařiti. Za to stačí celému
tuctu hostí. Též mozek jest chutný a veliký. Kdyby závisela chytrost na
množství mozku, musil by hroch patřiti k největším učencům.
V missii sv. Pavla panovala občas v komoře nemilá prázdnota,
která byla s to, by uvedla hospodáře v rozpaky. V takových dobách
poskytoval obyčejně hroch — docela proti své vůli — dostatečných zásob
pro bělochy i černochy. Když oznámil hospodář, že zásob ubývá, ozbrojili
se missionáři dobrými puškami, vsedli na kocábku zvanou Lev XIII.
(ku poctě bývalého sv. Otce) a vydali se na cestu, s níž doufali se vrátiti
s dostatečnou kořistí. Pluli několik hodin proti proudu po řece Kasai,*)
až dospěli k místu, kde zanechala řeka po rozvodnění hojné bažiny. Zde
si hovělo vždy velmi mnoho hrochů v rákosí. Bylo pravou hračkou jed
noho z nich skoliti. Za několik hodin vyplula mrtvola zastřeleného zvířete
na povrch vody a byla černochy zatažena na břeh. Pak bylo maso sekerami
rozsekáno na veliké kusy, tyto noži rozřezány na tenké kousky, vše se
vložilo do velikého síta nad oheň, aby se dokonale usušilo. Sušení masa
trvalo několik dní. Černoši nebyli zvyklí na takovou hojnost masa. Jest
přirozeno, že pohled na plné hrnce je plnil radostí, kterou dávali tak
hlučně na jevo, že při tom Evropané mohli přijíti o uši.
Sušené maso se vložilo potom do pytlů a lovci se vraceli s bohatou
kořistí a hojnými zásobami na dlouhou dobu k domovu.

Na jedné takové výpravě dostala se kocábka mezi dvě stáda hrochů,
kteří, jakoby se horšili, ža se odvážil někdo v jejich společnost, rozvířil
vodu v řece tak, že byla kocábka zmítána jako při bouři. Jeden z hrochů
připlul k samé lodičce a uchopil železný spodek lodní tlamou, pokoušeje
se jej rozdrtit.
(Ovšem se mu to nepodařilo, stopy však jeho námahy
zůstaly vryty v kovu.
Jiný missionář se vydal též na lov hrochů. Vyjel si na lodičce na
určité místo a stoje na přídi a drže prst na kohoutku nabité ručnice,
čekal netrpělivě na příchod zvířete. Již se mu zdálo, že musí dlouho
čekati. V duchu se horšil na ty, kteří jej poslali na toto místo, kde je
tak málo „zvěře“. Lodička plula zcela zvolna v před; řeka byla klidná,
jen nepatrný vánek čeřil její hladinu. V tom se voda prudce rozvlnila,
člun se divoce zapotácel, missionář vyletěl napřed do povětří a pak spadl
do vody, při čemž ztratil pušku i sám sebe za ztracena považoval. Na
štěstí se zachytil okraje loďky, která se nepřevrátila. Neočekávanou tuto
nehodu způsobil „pokynem hlavy“ hroch, který chtěl asi nedočkavému
*) Přítok Konga.
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lovci ukázati, že není tak příliš daleko. Vytrestahý lovec sliboval v duchu,
že ho již nikdo na lov hrochů nedostane.
Podobná událost se stane častšji černochům, kteří místo člunu pevně
stavěného užívají vyhloubených kmenů. Nepatrný toliko dotek zvířete
stačí úplně, by se plavidlo převrátilo a všichni, kteří v něm sedí, do
vody padli. Taková nenadálá lázeň by nebyla v horké Africe sama
v sobě tak nepříjemnou, kdyby nebylo na blízku „hladových“ na čekané,

z 8 8
U okénka v zimě.
Sys, jak meluzina pláče,
jak ten vítr kvílí!
Kam se schová drobné ptáče,
máti, v této chvíli?

Hle, sníh poletuje zase,
všecko zavěje;
kam zajíček, ubožáček,
kam se poděje?

Svoje hnízdo ptáčátko má
v hustém křoví tam,
v něm se schová jako doma,
Bůh bdí nad ním sám.

Pelíšek má v hustém lese,
teplé lůžko tam,
v něm bezpečně ukryje se,
Bůh bdí nad ním sám.

J. Milotu.

Pudlik.
P

Napsal A. B. Štastný.
(Ostatek.)

mutně kráčel ulicemi, a když přišel do pusté jejich světničky,
hlasitě se rozplakal. Teď jej tu nevítá ani hlas matičky, ani štěkot
Běloušův — je tu tak smutno bez nich! Usednul na lavici a zabral
se v myšlenky neveselé. Teprve, když si připomněl, že matka již
brzy opustí nemocnici, a že zde bude zase pracovati a s ním hovořit,
upokojil se trochu. Peníze uložil do skříně a klíč vzal k sobě. Poněvadž
odpoledne nebylo vyučování, pospíšil do nemocnice. Matka užasla, když
zvěděla, že Jaroslav prodal svého milého pudlíka.
„A nebude se ti po něm stýskati?“ doptávala se.
Jaroslav zavrtěl hlavou.

„Ze začátku ano, potom však tomu již přivyknu. Ostatně, budu
vídati nyní Bělouše každodenně. Pan Záleský bude mne živiti. Jsem rád,
že mám již na nájem, a ještě nám zbude!“
Mocně přemáhal se Jaroslav, aby zatajil svou lítost nad odloučením
se od Bělouše; zdařilo se mu to, takže matka upokojena jej propustila,
připomenuvši mu dříve, by peněz dobře opatroval.

i,
4jén
i |04C

»Tys mne přišel přivítati, Bělouši?«
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Večer strávil Jaroslav u Vonásků, kterým bylo líto, že neuzří již
psíka, jenž je tak často pobavil. Přece však souhlasili s rozhodnutím
Jaroslavovým.
„Prodejem Bělouše vlastně jsi jen získal,“ mínila sousedka. „Dostal
jsi peníze, jsi zbaven starostí o výživu, a nemusíš se již potulovati po
hostincích, což nebývá dětem ku prospěchu. Ostatně, svého Bělouše
každodenně uvidíš, nebude se ti po něm tedy stýskati.“
Bylo již dosti pozdě, když Jaroslav odešel do své světničky, a po
modliv se, ulehnul.
Zdálo se mu o Běloušovi. Viděl pudlíka u sebe, skákal na něho a
radostně štěkal.
Probudil se — a s úžasem usednul na loži.
Slyšel opravdu štěkat svého Bělouše!
Skočil s postele a rozsvítil kousek svíčky. A v tom již zase: „haf
— haf — haf — —“ skutečně, Bělouš štěká venku pod oknem!
Kovaříkovi bydleli v přízemním bytě, jehož okno svou spodní částí
bylo jen málo vzdáleno chodníku. Skokem byl Jaroslav u okna a zahleděl
se ven. V záři nedaleké svítilny uzřel na chodníku bílého psíka, jenž
nyní začal škrabati do skla a při tom stále štěkal, jakoby prosil o vpuštění.
Třesoucí se rukou otevřel Jaroslav okno — haf — haf — hupl| —
a již byl psík u něho, dorážeje tak prudce na něho, div že ho neporazil.
„Bělouši! Můj Bělouši, tys zase u mne!“ jásal Jaroslav, a zdvihnuv
psíka, tisknul jej v náručí.
Pudlík otíral svou hlavu o jeho obličej a vesele štěkal.
„Mám tě zase, můj Bělouši l“ radoval se hoch.
Však pojednou se zasmušil.
Psík není již jeho, patří tomu, od koho dostal peníze. Musí jej
vrátiti panu Záleskému, nechce-li se dopustiti nepoctivosti.
Tato vzpomínka jej sice zarmoutila; než radost ze shledání brzy ji
zapudila. Dlouho obíral se Jaroslav se psíkem; posléze ustlal mu na
lavici, načež také ulehnul.
Ráno, když šel k Záleským na snídaní, vzal pudlíka s sebou.
Pan Záleský pohrozil prstem uprchlíkovi.
„Však jsem si to myslil, že se vrátí k vám! Ty nevděčníku, což
se máš u nás tak zle, že od nás utíkáš? Nu, počkej, dáme si na tebe
pozor, abys nám zase neuletěl!“
Však neuhlídali se ho. Když v poledne zašel Jaroslav domů, aby
si uložil školní knihy, čekal již Bělouš na něho v koutečku u dveří. Hoch
jej zase odvedl k Záleským, pán jej uvázal; večer však psík přehryznul
provázek, pootevřenými dveřmi vyloudil se ven a pospíšil ku svému
bývalému pánovi.
10*
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Když jej Jaroslav znova přivedl, pan Záleský potřásl povážlivě hlavou.
„Nevím, nevím, zvykne-li nám Bělouš. Bude asi více u tebe než
u nás. Nechci jej stále mučiti vazbou, a jakmile je volný už je ten tam.“
„Měl bych vám tedy vrátiti peníze, pane, “ ozval se Jaroslav, „když
Bělouš nechce býti u vás.“
„O tom nemluv,“ řekl pan Záleský. „Tys psa prodal, Bělouš je náš
a peníze jsou tvoje. Kdyby náš Gustávek tolik neplakal pro pudlíka,
kdykoliv uteče, nechával bych jej někdy u tebe —“
Odmličel se a za chvíli pokračoval: „Nezbývá tedy, než abych
Bělouše udržel u nás tím, že bude míti zde také — tebe. Pověz, hochu:
chtěl bys u nás bydleti? K vůli tobě držel by se zde pudlík, a potom
také měl by náš Gustávek společníka, s kterým by si pohovořil a pohrál.“
Jaroslav s údivem pohlédnul na pána.
Ten se usmál a řekl: „Myslím to vážně. Pověz o mém návrhu své
matce, a svolí-li ona, můžeš se k nám přestěhovati.“
„Maminka však brzy vrátí se z nemocnice — a potom bych —“
„Nechci, bys se od ní odloučil,“ nedal mu pán domluviti. „Mohla
by také u nás bydleti. Do dvora máme prázdnou komůrku, nevelikou
sice, ale čistou a světlou. Dal bych ji zříditi, opatřiti plotnou, a vám by
se tam obstojně zůstávalo. Aspoň bych měl švadlenu rukavic doma, což
by bylo příhodnější. Promluv o tom s matkou a sděl se mnou brzy její
odpověď. Toho nevděčného uprchlíka tu zatím necháme, dokud nám zase
— neuteče,“ dodal, pohroziv Běloušovi, jenž stál zde s hlavou k zemi
skloněnou a s ušima schlípenýma. „Ty šibale, oč, že v tvé kudrnaté
hlavě líhnou se právě plány k novému útěku ?“
Bělouš dal se bez odporu uvázati; však pobled, jakým sledoval od
cházejícího Jaroslava, jakoby vyjadřoval větu: „Brzy budu zase u tebe!“
Vdova Kovaříková vážně přemýšlela o návrhu výrobce rukavic a
seznala, že by ji přijetím návrhu vzešly mnohé výhody. Vzkázala tedy
po synovi upřímný dík a zároveň své svolení.
V nejbližších dnech přestěhoval se Jaroslav do nového domova,
vzav 8 sebou jen své prádlo, oděv, školní věci a peníze. Světničku
zamknul a klíč odevzdal paní Vonáskové, s níž srdečně se rozloučil, při
slíbiv, že ji dle možnosti často navštíví.
Zašel také k Malým, aby oznámil změnu svého bytu. Poručník
dosud hněval se na něho, velice se škaredil, nemluvil s ním a sotvaže
něco zabručel, když mu dával Jaroslav „s Bohem“.
U pana Záleského byl zatím ubytován v přístěnku vedle kuchyně.
Vlastně byla tato místnost jen jeho ložnicí; jinak byl stále ve volných
chvílích v pokoji u Gustávka, jenž velice si oblíbil svého nového soudruha.
Jaroslav bavil jej nejen pomocí Bělouše, nýbrž také jiným způsobem:

ANDĚL STRÁŽNÝ.

141

vystříhával z papíru panáky, panenky, zvířátka, domečky, skládal papírové
lodičky, koníčky, čepice, bouchačky. Také vyprávěl hošíkovi, jenž byl
dosud churav, pohádky a příběhy, které buď slýchal od své matky, buď
četl v různých knížkách.
Pán i paní Záleských zacházeli s ním vlídně, jakoby byl jejich
synem ; a když ubíral se do nemocnice, vždy dostal nějakou pochoutku
pro matku. Vdova Kovaříková těšila se ze štěstí synova, a neménětěšila
se, až se ubytuje v domě Záleských a bude zase pracovati. Přičinlivé
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Ara coeli v Římě.
(Obrázek ku článku »Dětská kázaní v Římě« na str. 143.)

ženě protivila se již nucená zabálka v nemocnici; však lékaři domluvili
ji, by raději ještě několik dní si pohověla, to že velice prospěje jejím
chorobou vysíleným údům. Poslechla tedy, neboť vážila si moudré rady
zdejších lékařů, kteří o ni pečovali s velikou svědomitostí.
VL

Šťasten byl Jaroslav, když odváděl si milou matičku, úplně uzdra
venou, z nemocnice. Držel ji stále za ruku a bez ustání cestou s ní ho
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vořil, blaženě k ní pohlížeje. Když kráčeli okolo otevřeného chrámu Páně,
zašli dovnitř, a vroucně se modlili, by je Bůh zachoval ode všeho zlého.
Vdova Kovaříková děkovala Všemohoucímu za své uzdravení a prosila,
by jí dopřál trvalého zdraví. Když posléze octli se v jejich prosté
světničce, vdova se slzami v očích se tu rozhlížela. Tak dlouho již neviděla
svého příbytku, v němž prožila toliklet!
Za chvíli byla tu sousedka Vonásková a přinesla vdově hrneček
polévky na posilněnou. Obě ženy se rozhovořily ; paní Vonásková s účastí
naslouchala, co vše zakusila vdova v nemocnici.
Jaroslav vyžádal si na panu Záleském, aby směl u matky noclehovati,
dokud se k němu nepřestěhují. Své peníze vzal s sebou a laskavý pán
přidal mu několik korun, aby si jeho matka mohla přilepšiti.
Když nastal večer, rozdělal Jaroslav oheň a matka uchystala večeři.
Kterak chutnal hochovi prostý pokrm, kterého požíval za jedním stolem
s matičkou!

Když dojídali, zaslechli škrabání na dvéře, jemuž následoval
zvučný štěkot.
„Bělouš!“ zvolal Jaroslav. „Už zase utekl!“
Otevřel a do světničky vrazil pudlík, který ihned radostně vyskakoval
na vdovu.

„Tys mne přišel přivítat,

Bělouši?“ usmívalase ženahladíc

pudlíka. „Tys hodný pejsek, hodný Bělouš !“
A pudlík nevěděl radostí co počíti. Pobíhal od jednoho ke druhému,
štěkal, lízal jim ruce. Utišil se teprv, když mu předložili na misce vy
chladlou polévku.
Tentokráte uléhal Jaroslav na. lože nejvýš spokojen; vždyť měl zde
matičku a také Bělouše!
Ráno odvedl psíka k Záleským a pak šel do školy. Odpoledne šel
s matkou do domu výrobce rukavic, a hodní manželé uvítali ji laskavě.
Pan Záleský rozhovořil se s ní o její práci, a projevil přání, by se k němu
již brzy přestěhovala.
To se také stalo v nejbližších dnech. Vdova Kovaříková dala domá
címu výpověď, a poněvadž nalezl se ihned jiný nájemník, jemuž líbila se
světnička, mohla se vdova odstěhovati a nemusila zaplatiti již další čtvrt
letní nájemné. Z peněz, které jí zůstaly, opatřila některé potřeby do své
nové domácnosti a ostatek uložila.
Skrovný svůj nábytek dala dopraviti do světničky v domě pana
Záleského, jež byla velice útulná. Potom se rozloučila s paní Vonáskovou
a upřímně jí poděkovala za vše, co prokázala jejímu synovi. Jaroslav
také nezapomněl projeviti svou vděčnost vroucími slovy ; a bodná sousedka
jej políbila, majíc oči zality slzami.
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Zašli také k Malým. Obuvník uvítal je rozpačitě ; a když mu Kova
říková děkovala, že poskytoval jejímu dítěti stravy, vyskočil horkokrevný
obuvník a zvolal chvějícím se hlasem: „Mlčte, mlčte, já zasluhuji výčitek
a nikoli díků! Ublížil jsem vám, prohřešil jsem se na svém svěřenci, a
věřte mi, že toho lituji. Tím byla vinna moje hříšná lakota, za kterou se
nyní stydím. Odpusťte mi, nehněvejte se na mne —“
Přijali nabízenou pravici, a pobyvše některou dobu u Malých, odešli
posléze s blahým vědomím, že obuvník není přece tak zlý člóvěk. — —
Zbývá již jen málo dopověděti.
Jaroslav vychodil školu a vstoupil do učení k panu Záleskému,
který jest úplně spokojen s novým učněm, jenž všeho si všímá, rychle
chápe a práci svoji přesně a svědomitě vykonává.
„Bude z něho jednou znamenitý dílovedoucí,“ říkává pan Záleský
své manželce; „a dá-li Pán Bůb, stane se pravou rukou našeho Gustávka,
až někdy převezme náš závod.“
Gustávek je nyní zcela zdráv, s Jaroslavem zachází jako se starším
bratrem a jeho matku má velice rád.
Vdova Kovaříková žije klidně, bezstarostně. Rukavice již nešije ;
pan Záleský přidělil jí jinou práci, snadnější, a za to poskytuje jí bytu,
stravy i menšího platu. On také živí a šatí Jaroslava.
A což Bělouš?
Pudlík má zlaté časy, a často baví i hosty, kteří zavítají k panu
Záleskému. Má všechny rád; však přece nejvíce Ine k Jaroslavovi, který
mu jeho přítulnost splácí nejvlídnějším zacházením.

OV Ve

Dětská kázaní v Rímě.
Píše Dr. Rudolf Zhdněl.

ajistě jste jiš, milé dítky, slyšely o Římě, městě to, v němž bydlí
nejvyšší hlava církve sv., svatý Otec Pius X., a dle něhož my
všichni nazýváme se římsko-katolickými křesťany.
Původně byl Řím městem pobanským zbudovaným kolem
nedobytného hradu zvaného Kapitolem; založili ho dva bratří Romulus a
Rémus, město neustále zkvétalo a mohutnělo, lid a národ římský sílil, až
v době, kdy narodil se Spasitel světa, Ježíš Kristus, vládl skoro celým
tehdy známým světem. Také Palestýna a národ židovský tvořil část roz
sáhlé říše římské.
Světlo víry křesťanské vniklo záhy do světového Říma, když pak
sv. Petr vztýčil tu prestol svůj apoštolský a sv. Pavel ohnivými kázaními
uchvacoval své posluchače, šířila se víra křesťanská neustále víc a více.
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Dlouho to však trvalo, než uznal stát římský víru křesťanskou za
náboženství, jež volno vyznávati občanům; po celá tři století zuřili mocní
světovládcové římští mečem, ohněm a všemi ukrutnostmi proti ctitelům
Boha pravého, až konečně císař Konstantin dobyv ve znamení kříže
vitězství nad svými odpůrci, stavěl chrámy křesťanské a dovolil veřejně
víru vyznávati.
Pohanstvo doposuď jen uměle udržované klesalo od dob těch oči
vidně, modlitebny jeho pustly. Aby nádherné stavby ty úplně v niveč
nepřišly, byly přestavovány a proměňovány ve svatyně křesťanské.
Tak zbudován na památném Kapitoli nádherný chrám Marii Panně
zasvěcený a nazván „Ara coeli“ t. j. oltářem nebeským. Představte si,
milé děti, vysoké široké schody, vedoucí asi do čtvrtého poschodí; na
konei jejich ční k nebesům ctihodný, starožitný prostranný kostel, a
máte před sebou obraz „Ara coeli“, „Oltáře nebeského“.
O původu jména tohoto vykládá starobylá nezaručená pověst: Staro
římský pohanský senát *) chtěje prokázati prvnímu císaři římskému
Augustovi božskou česť, ustanovil, že má býti k jeho poctě postaven
oltář, Císař Augustus ptal se však o radu Sibylly Tiburské, která mu
oznámila duchem prorockým: „S nebe sestoupí král věkův.“ Sotva
věštkyně promluvila slova ta, otevřelo se očím císařovým nebe; císař
viděl spanilou Pannu s krásným dítětem na rukou, s jasnou tváří, ob
klopenou září nebeskou, jak vznáší se v oblacích nad oltářem, a zároveň
slyšel hlas nebeský: „To jest Panna, která jest Matkou Spasitelovou, a
to jest oltář Syna Božího.“ Proto zamítnul Augustus návrh senátu, a
postavil na Kapitolu, kde měl vidění, oltář s nápisem: „Oltář Syna Božího.“
Již za prvních dob křesťanských byl na Kapitolu křesťanský chrám,
stavba nynější pochází asi ze 13. století. Do chrámu stoupá se po 124
mramorových schodech, které jsou asi 15 metrů široké.
Průčelí chrámu jest gotické, vnitřek rozdělen dvěma řadama sloupů
ve tři lodi. Chrám jest bohat vzácnými ostatky a uměleckými obrazy.
Nejvíce lidí proudí do kostela v době vánoční; jsou to rodiče
s dětmi, náschodí pak bývá dětmi, prodavači hraček a pamlsků přeplněno.
Nenít v Římě o vánocích taková zima, jako u nás; nikomu netřeba
oblékati zimník, je-li slunečno, je tam asi tak teplo, jako u nás na po
čátku května.
Proto vidíme na schodech kudrnatou mládež římskou s černýma
snivýma očima baviti se, jako u nás děti o jarmaku: pískají na píšťalky,
hrají si s gumovými zvířaty, pouštějí dráčky, pochutnávají si na cukro
vinkách, pamlscích... ale žádný z nich nezapomene se podívati do chrámu.
+) Senát byla nejvyšší rada v městě Římě, která spravovala město i stát.
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Hlavním kouzlem, které táhne římskou drobotinu k „Oltáři nebe
skému“, jsou nádherné jesličky s figurami v životní velikosti, hlavně
krásné „Bambino“ a dětská kázaní.
„Bambino“ jest krásně vyřezávaná soška sv. Jezulátka; chová se
ve. chrámě po celý rok, na Boží hod vánoční pak se slavnostně vystavuje.
O sošce vypravují, že shotovil ji Františkán ve Svaté zemi; dokonav
práci neměl barev, jimiž by sošku omaloval; z rána druhého dne nalezl
ji však pěkně omalovanou. Po nedlouhém čase měl klášterní ten bratr
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Bambino.
odebrati se do Říma; vzal si proto milou sošku sebou na dalekou cestu.
Plavba dařila se dobře, až najednou vypukla prudká bouře. Vzbouřené
vlny dorážely na loď, která stala se hříčkou zpěněného moře; jelikož
hrozilo nebezpečí, že se loď potopí, nařídil kapitán, aby všechno břemeno
bylo vhozeno do moře. Zbožný bratr chtěl si ponechati alespoň vzácnou
sošku, ale nelítostní plavci vyrvali mu ji a vhodili do moře.
Po několika hodinách se bouře utišila, a jaká byla radost bratra
Františkána, když spatřil hned vedle korábu plouti známou sošku bez
porušení.
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Šťastně ji vylovili z moře, vezli dále a odevzdali do chrámu Ara
coeli, kdež jest doposud. Na Boží narození béře kněz po slovech „Et
Verbum caro factum est“, „A Slovo tělem učiněno jest“, sošku a nese
ji od hlavního oltáře do poboční kaple, kde stojí veliké jesličky ; tam
zůstává po celý čas vánoční.
Po celý rok těší a strojí se římské děti k „Bambinu“ v Ara coeli,
a nevinné tváře jejich září čistou radostí, když po širokých schodech
stoupají vzhůru.
V kostele navštiví Betlém, sepnou drobné ručky a šeptají zbožnou
modlitbičku k milému „Bambino“, aby jim zachovalo dobrou matičku a
starostlivého otce, dalo jim všem zdraví a svaté požehnání.
Potom kupí se dav dětský v lodi postranní kolem sloupku, na
němž je upevněna drobná kazatelna; tam děje se, co neviděti nikde jinde,
tam přednášejí děti kázaní, drobní Římané a mladistvé Římanky od sedimi
do desíti let vstupují nahoru, dětinnou řečí svou oslavují a velebí Ježíška,
Božského přítele dětí.
Chystali se na to dávno, Kolikráte již odříkali řeč svou doma, ale
nyní, když mají vystoupiti a v kostele přednésti, čemu se naučili, bije
jim prudce drobné srdéčko a nevinné tváře stkvějí se čerstvým ruměncem.
Pisatel těchto řádků stál minulého roku pod kazatelnou a poslouchal
s Římany zajímavé výrony dětských duší.
Kolem kazatelny tlačil se hustý zástup starých a mladých, na
kazatelně a schodech k ní vedoucích stálo několik dětí. Růžolící hošík
s černými kudrnatými vlasy a bystrýma očkama dokončil právě řeč svou,
za ním stálo nesmělé děvčátko asi šestileté, opírajíc se o starší asi dva
náctiletou sestru. Hoch dokončil, nastala pausa, starší sestra nutkala
děvčátko, aby dalo se do řeči; ale nesmělé dítě snad se zaleklo tolika
cizích tváří zvědavě k němu hledících a netroufalo si ani slovíčka promluviti.
Zatím vystoupilo na kazatelnu jiné odvážné dítě s Kkudrlinkovou
černou hlavou. Beze všeho ostychu, jakoby od jakživa bylo na kazatelně
stálo, jalo se jasným a zřetelným hlasem mluviti, tak že všichni poslouchali
s největší pozorností a s netajeným úžasem. Dítě mluvilo s citem a nad
šením, na konec padlo na kolena, vztáhlo nevinné ručky k Božskému
Pacholátku, děkovalo mu za lásku dětem prokázanou a skončilo dětinně
vroucnou modlitbou. Tak vystřídalo se drobných kazatelů několik, všichni
provedli úlohu svou velmi dobře.
Dětská kázaní římská jsou zvykem prastarým a mají na děti velmi
dobrý vliv. Jen dětem dobrým dovoleno jest kázati o Ježíškovi; dítě těší
se na okamžik ten a zachovává ho po celý život v milé paměti; dětské
kázaní jest mnohému ve věku dospělém vzácnou upomínkou, aby ctil a
miloval Božského Spasilele, který z lásky k nám stal se dítětem.
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Na svobodě.
Tak jen postůj, líný Mourku!

Ale Mourek tiše mňouká:

Povezeš jich jenom šest:
tři koťata a tři panny;
mysli si, že's koník vraný.
Nemalá to pro tě čest.

Třeba kočár hraběcí,
třeba celý pozlacený,
pro mne nemá žádné ceny.
Raděj ležím na peci.

Kočárek máš pěkný žlutý,
nadělil jej Ježíšek.
Nedáš-li se osedlati
a nám budeš vzdorovati,
vyklepem ti kožíšek.

Tu se dvéře otevřely,
co nechtěla náhoda!
Vidíš Mourku: matka vchází,
tatíček jí doprovází.
Již ti kyne svoboda.

Maruše Kabrtová-Bukolská.

Bů Ra Ro SA SA JŘ

Proč se těšíme na zimu?
Napsala A. Moškořovd z Vítkovic.

ako každá roční doba má své světlé i stinné stránky, tak i zima
přes svou mrazivost a pustotu poskytuje nám svých radostí. Umlkne
sice příroda, jsouc ponořena ve spánek, ale za to kolem vesele
praskajícího krbu probouzí se život nový, život pohádkový se svými luz
nými sny a představami.
Vždy veselá bujná mládež nedbá ostrého mrazu, který velmi do
vedně kreslí růžičky na tváře a květiny na okna, a ráda spěchá, aby
za lehce padajících vločků sněhových stavěla sněhuláky a proběhla se
na klouzačkách; také saňky hrají důležitou úlohu, jsouce velice často
příčinou radostných výbuchů, když celá velectěná společnost na nich se
nalezající octne se pod nimi.
To jsou tedy celkové příjemnosti v zimě; a což když připomeneme
si slavnost sv. Mikuláše, štědrý den, vánoce? Při vzpomínce na ně zajisté
zachvěje se srdéčko každého radostně. Kdož netěšil by se na svatého
Mikuláše, když ví, že povinnosti své plnil a tudíž očekává, že punčoška
za noci Svatomikulášské zajisté se naplní. A což Ježíšek, ten teprv obdaří
nás. Proto toužebně očekáváme jeho příchod a připravujeme se na Něj
důstojně tím, že pilně chodíme na roráty. A nyní ony kýžené vánoce
s předcházejícím štědrým dnem. Jsou to svátky nejradostnější v celém
roce. Čo tu vzpomínek vroucích a upomínek pojí se k nim. Tu za večera
štědrého dne necítíme ostrého větru a nevlídného počasí zimního. Naopak
jest nám neobyčejně teplo a volno a rozdělili bychom s každým své
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srdce. A tato radostná nálada setrvá u nás průběhem celých Vánoc.
V zimě, jak bychom si nahraditi chtěli dary přírody, nebývá dárkům
konce. Sv. Mikuláš dělí, Ježíšek dělí a též o Novém roce podělováno
bývá různými dárečky. Tu tlumočíme také v upřímných přáních svým
drahým lásku a vděčnost k nim. Přichází svátek sv. Tří králů, zvláště
pro chudé vítaný to svátek k vydobytí almužny a nám naskytá se příle
žitost k dobročinnosti.
Je tedy skoro celá zima jakby opředena různými slavnostmi a
památkami a není snad nikoho, jenž by jí toužebně nečekal a radostně
neuvítal. Vždyť i útlí ptáčkové ji u nás přečkávají, čekajíce sousta, které
jim z našeho stolu poskytneme. A též ona myšlenka, že je při životu
můžeme zachovati, nás potěší a rozradostní. Proto volejme: „Buď nám
vítána, zimičko milá !“

PMI
Milé dítky!

ak vidíte, došlo již v tomto čísle na slibovanou povídku s obrázky
ku okreslování. Snad se mnohému z Vás budou zdáti obrázky,
jež kreslí hodná sestřička Vilíčkova, příliš lehké a malicherné. Jen
sečkejte! Již v příštím čísle učiní malá Mína veliký pokrok, a
čím dále tím lépe bude kresliti různá nářadí, osoby, květiny a zvířata
jako pravý umělec, tak že se mnohý z Vás při tom zapotí, než něco
podobného svede! Přál bych si, abyste pilně obrázky ony kreslily a snad
1 podobné dle skutečných předmětů prováděly, Při tom si též všímejte
povah obou dítek ! Avšak Vilíček nebudiž Vám vzorem.
Tentokráte přichází k Vám „Andílek“ před svátky vánočními, chce
s Vámi sdíleti všechny ty radosti, jež dobrý Ježíšek ssebou k Vám při
náší, chce Vás také pobaviti, jako všechny ty dárky, na něž se tolik
těšíte. Já pak mohu Vám za Vaše hojná přáníčka veselých svátků a
k Novému roku, jež mne s rozluštěním docházejí, srdečně poděkovati.
I já Vám přeji šťastné a veselé svátky a zvláště šťastný příští rok. Na
rozhraní starého a nového roku vzpomínejte, jak vážiti si máme času,

jako klenotunejdražšího.Čas je zlatem; nemrhejte

ani minutou;

každá nechť Vám přinese užitek. Vězte, že za mládí mysl
Vaše je povolna a vědomosti snadno se ukládají; zane
dbáte-li jara svého, budou léta Vaše neužitečna, žeň Vaše
budou plevy a zima Vašeho stáří bez vážnosti a bez přátel.
Učinite-li tak, bude pro Vás šťastným nejen tento rok nový, nýbrž
1 všechny další. S Vámi pak šťastni budou i milí rodiče i učitelé Vaši
1 Váš upřímný
strýček redaktor.
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Vážné nehody lovce Příhody.
Jest to život! Ouve, ach, ach, ach!
Dnes jsem marně plýtval broky, prach.

Milý lovec má dost kuráže,
nedbá, že si šaty zamaže,

Tak si pan Příhoda naříkal,
když se s »bžundou«*) z lesa ubíral.

aniž tuší ve své radosti,
že poleze jisté do pasti,

Pod kopcem, tam blízko vesnice,
náhle zří pelášit zajíce.

kterou někdo třetí nastražil,
jenž tu němým svědkem všeho byl.

Hoj, zajíčku! Rychle upaluj,
ohrožen jest bídný život tvůj.

Seděl přikrčený ve výši,
pěkně za balvanem ve skrýši;

Stojí, stojí holé skalisko,
k němu pádí zajíc chlapisko;

kdo že? Člověk? Ne; jen zajíček,
také kapitální chlapíček.

ale než však muž se k ráně připravil,
zajíček se dávno v díře skryl.

Zřel, jak muž se za kollegou hnal,
proto též se o svou kůži bál.

Co teď činit! Za ním polezu,
jak ta žába kdysi do bezu,

Strachy třás' se. Ve svém tělíčku,
měl již, chudák, malou dušičku.

a tam chytnu jistě »jančínka«,**)
Ó, to bude dobrá pečinka!

Když však muž se sehnul nad prorvou,
sebral ušák opět chrabrost svou.

Pušku dolů! Darmo překáží:
teď mi stačí síla ve páži.

Lovec k lezení se hotoví,
zajíček má plán již hotový,

A ten doutník také odložím ;
však si pozděj také zakouřím.,

a co lovec leze za »jankem«,
zajíc jest již pilen v díle svém:

*) Lovecké rčení. Když lovec nic nezastřelí, jde domů s »bžundouc.
+) Myslivci jmenují zajíce »janek«.
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těžký balvan pracně pozvedl
a na lovce dolů pohledl;

Pušku v rukou, doutník ve pysku,
výtečně to sluší chlapisku.

však jsou již jen nohy k vidění.
Bác! spad' kámen, zakryl vězení,

Zatím »janek« celý poděšen,
druhou stranou vylez' z prorvy ven,

Dolů skok — pak pušku, doutník zvedď',
zajíček, a na balvan si sed

nahléd' sem a hned se rozchechtal,
vida jak brat lovce potrestal.

Maruše Kabrtovd-Bukolská,

Měchýř, sláma a žhavý uhel.
Z maďarské čítanky přeložil Ant. Janělk.

Bylo, nebylo, byl na světě jeden chudobný člověk, ten měl malé
selátko; toto selátko ten chudák zabil a měchýř z něho pověsil na kouř.
Dlouho štípal tam kouř ubohý měchýř do očí, dosti se napřemýšlel, jak
by si měl v té strasti pomoci. Konečně umínil si, že jistě uteče. Když
šel, pomalu šel do šírého světa, potkal slámu,
„Kam jdeš, kmotře měchýři?“ otázala se sláma.
„Jdu do šírého světa, poněvadž mě můj hospodář pověsil na kouř
a nemohl jsem toho déle snésti.“
„No tož pojďme spolu.“
Šli pomalu, potkali žhavý uhel.
„Kam pak jdete, kmotro slámo?“ táže se žhavý uhel.
„Jdeme do šírého světa, proto že kmotra měchýře jeho hospodář
pověsil na kouř, a nemohl toho déle snésti.“
„Nuže, pojďme společně.“
Když pomalu šli, přišli za nedlouho k jedné velké vodě. Tam začali
se raditi, jak by ji přešli. Kmotr měchýř vzchopil se a převalil se na ni.
Kmotra sláma také po ní začala plavati. Avšak kmotr žhavý uhel začal
plakat, aby ho tam nenechávali, poněvadž on by se utopil. Kmotra sláma
smilovala se nad ním, přišla zpátky, vzala ho na záda.
Když přišli do prostřed vody, kmotra sláma shořela, kmotr žhavý
uhel utopil se ve vodě. Kmotr měchýř tak se tomu na druhém břehu
s chutí zasmál, že se ihned rozpukl.
/
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Hádanky a rebusy.

|| 1015
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1. Číselka.

[12

Hlásky na místě tučných číslic dají jméno toho, nač vždy se těšíte.
duch,

i

měsíc,

číslovka,

jméno křestní,

| 11
12
261

země ti milá,

dívky pletou,

řeka v severní Italii,

nádoba,

plané ovoce,

— 0U—

(

3.

Sestavte ve čtvercích čísla 1, 2,
3, 4, 5 tak, aby součet kolmo, vodorovně
i šikmo byl vždy 15.
1

1

l

1

1

2

2

2

2

2

Úskalí dá obrácená prvá,
do moře v něž pohoří vybíhá;
druhá s třetí, obrať ale obě,
jméno muže z bible poví tobě.
Celek stařec, jemuž Krista Pána
uzřít milost byla Duchem dána.
-0U-=

4.

a) Kdo to nevidí zvedne to, a kdo vidí
nechá to ležet.
Co je to?
b) Co je nejdříve v kostele?
c) Co jde napříč do kostela?
d) Která noc trvá jen okamžik?
-O0U-=

"Na zu
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rozluštitelů hádanek a rebusů v tomto sešitě obsažených, kteří svá

rozluštění samostatně

pracovaná do 20. ledna 1905 redakci zašlou,

obdrží odměnou pěknou knížku.

Rozluštění hádanek a rebusů z Čísla 4.
1. Národ malých lidí mezi námi žije, na zemi on vidí ráj, jenž nám se kryje, Každý
z těch lidiček jako andělíček operutěn letí, je tó národ dětí. V. Furch. — 2. Jetel, eben,
ten, en, I. — 3. a) okov, b) cep, c) kachna, d) nos. — 4. Narodil se Ježíš, náš Vykupitel;
veselme se! 5. Pokora. 6. Střídmost. 7. Světnice. 8. Postel.

Obsah.

Novoroční (báseň), str. 121. — Žebravé dítko, str. 122. — Novoroční hostina
(báseň s obr.), str. 124. — Vodopády Niagarské (s obr.), str. 124. — Vánoční
(báseň), str. 128. — Vilíček pana Dueryho (se 3 obr.), str. 128. — Narodil se
Kristus Pán! (báseň s obr.), str. 133. — Obrázky z katolických missif, str. 134.
— U okénka v zimě (báseň), str. 136. — Pudlík (s obr.), str. 136. — Dětská
kázaní v Římě (s 2 obr.), str. 143, — Na svobodě (báseň), str. 147. — Proč
se těšíme na zimu, str, 147. — Milé dítky, str. 148. — Vážné nehody lovce
Příhody (báseň s obr.), str. 149. — Měchýř, sláma a žhavý uhel, str. 150. —
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Předplatné na „Anděla Strážného“ celoročně:

Rakousko 1 K 60 h., Německo 1 m. 60 pf., Rusko 80 kop.
Hale 2. liry, Francie 2 /r., Amerika 40 c.
© wohází měsíčně a předplácí
seročně 1 IS 6O bh.
Spasitel světa vysílá své apoštoly a všechny své přátele d> celého světa a volá,
že žeň sice veliká, málo však pracovníků, Vy, milé ditky, rády byste milého Spasitele
vyzvání poslechly a šly třeba až do Číny a mezi divochy africké a australské hlásat,

jak dobrotiv jest Bůh, a že chce, by všichni ku spasení přišli; avšak jste ještě malí,
ještě doma zůstati a se učiti musíte. Co však učiniti můžete, to děláte: Modlíte se za
pohanské dítky a šetříte dárky na vykoupení jich a vychování v křesťanské víře. Zaslány
nám nové milodárky v korunách:

Dp. AI. Bartoník, kaplan v Hrabové, 13:40, dp. Vinc. Slezák, katecheta v Tfešti,
20- , od dítek ve Staré Vsi u Přerova 18'—, nejmenováná farnosti rajhradské 5:—, od
dětí z Vranova 6-—, Fr. Grunt v Orlové od přispěvatelů 12-17, školní dítky v Líšni 820,
od údů spolku sv. dětství v Ivanovicích 4962, Fr. Pavlíček, výkaz I. tř., 1—, Jar.
Pavlíček, výkaz IV. tř., 1: , farní úřad v Praci na vykoupení ditka Josef, Marie 19 05,
Frant. Orel v Mor. Ostravě od členů 3 —, dp. Max Fink, převor v Opavě, 123,
od
dítek z Třeště 20: -, od školních dítek v Hraběticích 12-50, od dítek školy jaroměřické
11:50, dp. Ant. Dostál, kaplan v Miloticích, 754, od školních dítek ve Snažicích 2102,
dp. Josef Stahala, farář v Bohuňovicích, od členů 10458, dp. Josef Stabala, farář v Bohu
ňovicích, na jméno Filoména 10—, farní úrad v Kmetňovsi 17—, Ter. Čecháčkova,
učitelka v Třeštíně, od členů 3-—, dp. Angelus Janval na Bílé Hoře — 60 Č Kadlčák
v Čelčicích na jméno Josef 1:-—, dp. V. Slezák, katecheta v Třešti, od ditek 20-—, dp.
Leop Doležel, koop. v Místku, 3814, farní úřad v Česk. Bohdikově 18:64, dítky IV. tř.
nár. školy ve Smržicích 8 08, Mar. Dočkalová v Přerově 2— , Kateřina Krátzá v Přerově
2—, Barbora Havlíkova v Přerově 1:—, farní úřad v Nové Vsi nad Popelkou 25:12,
Em. Rotova v Brně 7-30, farmí úřad v Halenkově 7 —, sbírka ve farním chrámu Páně
v Častrově 702, dp. K. Hanák, farář v Bernaticich, 20:—, od dítek školy přeštické26:40.

Správné rozluštění z čísla 4. zaslali:
V Archlebově: Josef Strmiska*. V Bilovicích: VilémaSvobodova".V Bohu
ticích: Jan Smutný. V Brně: Valerie Pelikánova, Frant. Slámova, Marie Šujanova,

© Stanislav
Srb.
VBrusném:
Frant.
Sehnalova
VBrušperku:
Aloisie
Vantucho
Marie Fialova, Julie Gillarova. V Cerhenicich:

V Č. Budějovicích:

BedřichUhl, Jar. Kalina*, V. Moravec.

Frant. Handl, Stanouš Horský*. Ve Čtyřech Dvorech: Mar.

Jiřkova, Anna Janatova*, Jana Kašparova, Mar. Hochova, Ter. Dolejšova*, L. Bodlákova,
Anna Bendova, Václav Berounský*, Barbora Berounská. V Dobřenicích:
M. Bártova*,

A. Schmidtova Ve Frenštátě:
Annše a Mar Bémovy. V Heršpicích: Jaromír
Pavlík. Ve Hnojicích:
Karel Šperlich. V Hořicích: BoženaHolečkova,A. Janata*.
V Husovicích:
Jan Paukert. V Chlumci n C.: Anna Havránkova, Anna Khunova*.
V Chomíži Leopoldina Masná*, Frant. Kušíkova V Chotěboři: Petruše Čapkova*.
V Chudčicích: Julius Chatrný*, Petr Staněk. V Ivančicích:
Maxmil Sedláček*.
V Jiříkovicích:
Josef Daněk (Básnička došla pozdě! Díky!) Rajmund Hejtman
V Kojetíně:
Jaromír Voříšek, Fr Uhrova, Božena Dokoupilova*, Ludmila Křečkova,
Marie Macenaurova. V Kolíně: Zden“k Bradáč V Kostelci n. L.: Bedřich Vostruha,
Josef Nový, Milán Kozel*, Frant. Houštěcký, Jar Lafek*. V Kostelci n. O.: Božena
Kučerova (Ještě slabé! Srdečné díky!) V Kotvrdovicích:
Frant. Šsbela, R. Kovářk,
Ftantišek Šenk*. V Kroměříži:
BedřichČáp, Frant. Kašpar, Ig. Dohnal. V Loučce:

Marie Pavelkova*. V Lužci: Václav Plicka. V Malých Penčicích: Karel Kohout
V Maloměřicích: A. Kůra*, Al Hlaváč. V Metylovicích
OndřejLepík*,Sylvestr
Bílek V Náměšti: MařenkaVytopilova*.V Napajedlích.
TomášHubáček.V Nera
tovicích: František Procházka. V Nových Benátkách: Marie Žežůlkova,Stanislav
Novák. V Obeřišti: Johanna Novotná, A. Ševcova. V Obřanech: Karel a Augustin*
Frýdek. V Olomučanech. František Badal, Fr Kyzlink, Fr. Krajčí*. V Partuto
vicích: Cecilie a Alžběta Janíčkovy, B. Maršálkova, Anna Hynčicova*, B. Kandlerova*,
Anast. Voldánova (Srdečně děkuji!). V Plané:
Růžena Skřivanova*. V Plumlově:
Jaroslav Lubič. V Popůvkách:
Jan Doležal. V Praze: Berta Kitinsva, Marie

"Čvé bohatství.
Mateřská řeč jest to dále,

[Jíš-li pak, o dítko milé,
jak jsi velmi bohato?
Víš-li pak, že poklady máš
mnohem dražší nad zlato ?

mluva něžná, velebná —
ona též je k blahu tobě
a ke štěstí potřebna

Víš-li pak, že poklady tvé
nad perly jsou vzácnější ?
Znáš ty skvosty nade všecko
v aglém světě cennější ?

Konečně pak ta vlast tvoje,
kteraký to vzácný skvost!
Rei teď samo upřimně mi,
bohato-li nejsi dost?

Víra pravá jest to, dítě,
jižs po předcích zdědilo —
ó tofpoklad, bez“něhož bys
nikdy šťastným nebylo!

Ó zajisté! Jen všemožně
važ si těchto darů svých —
pak nepoznáš nikdy jistě
nešťastných dob, časů zlých

Dědictví to zbožných dědů
oblaží tě v každý čas —
jen se k němu vždy a všude
otevřeně znej a hlas!
Prokop Zaletě!,
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Obrázky z katolických missií.
Píše Fr.

Všetečka.

——2 Náš Fricek.
By obře se dívej, milý čtenáři, dnes uvidíš „našeho Fricka“.

Již slovo

„náš“ ti dává tušiti, že má asi onen tajemný mnoho známých
a jméno Fricek je patrným důkazem, že je se všemi známými
dobrý kamarád. A věru je tomu tak. Celá křesťanská obec Fernan Vaz
při řece Kongu se zalíbením pohlíží na „našeho Fricka“, když vychází
z domu missionářova, by vykonal obvyklé návštěvy. „Kdo je to?“ tážeš
se. Měj strpení, brzy ho poznáš. Je mu teprve 15—16 [měsíců, chodí
ještě po čtyřech, nicméně je větší nežli ty. Buclaté tělíčko spočívá na
dosti objemných nožkách. Pochybuji, že bys se smál, kdyby ti šlápnul na
kuří oko. Je dosti těžký. Též bych ti neradil, abys jej bral do náručí.
Sotva bys jej unesl. Z malých oček mu kouká šelmovina. Je ještě mlád
— ale provedl již mnoho veselých kousků. Tys jistě v jeho věku takových
nevykonal. Všechno je hezké — jenom jeho nos je trochu dlouhý a také
poněkud podivně vytvořený. Může jím točiti na všechny strany, ba může
jej dokonce dáti za hlavu; ano, ručím za to, že kdyby tebe chtěl objati,
že by tě neobjal jiným než rypáčkem.

„Náš Fricek“ je, jak již asi tušíš, mladý

slon, kterého se podařilo

missionářům polapit, a jejž s velikou námahou a trpělivostí učil nyní již
zemřelý missionář P. Bichet moresům a jejž nazvali Frickem.
Dalo to mnoho práce než se stal z divokého syna pustin způsobný
a částečně již také užitečný pomocník v missii.*) Dnes by mohl býti již
vzorem svým spolubratřím, kteří se potulují v pralesích, a jak se zdá,
po vzdělání ani dosti miálonetouží. F'ricek nevidí jejich špatného příkladu
+) Mladého slona lze užívati k tahu,
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a proto se dává vésti v mladém věku k dobrému. Ovšem, někdy se
ukáže, že zlá náklonnost v něm ještě dosud není úplně potlačena a že
dovede býti svévolným taškářem. Varoval bych každého, kdo by jej
chtěl vésti někde v Evropě ovocným trhem; musil by sáhnouti hluboko
do kapsy, by nahradil útratu, kterou by mlsný Fricek učinil na všech
stranách.

Nedávno se vrátil z procházky — na procházku chodí ukrutně rád;
obyčejně se mu podaří někde něco uloviti k ukrocení věčného hladu —
a přinesl na chobotu zavěšený hrnec s kaší. Šelma, mžoural chytrácky
očima, jakoby si byl vědom, jak statečný a veliký čin vykonal. Ostatně
se vyrovná náš Fricek mlsností úplně mnohému evropskému Fricínkovi.
Ví, že věcí nejsladší je med a proto slídí všude po této lahůdce. K vůli
medu učiní missionáři — za jeho nepřítomnosti — návštěvu v pokoji,
neb aspoň strčí oknem nosíček přímo do hrnce 8 medem a pochutnává
si na něm statečně. Byl-li při krádeži dopaden, nedbá přísných slov neb
nadávek, nedbá ran, které dopadají na tlustou jeho kůži a drží se hrnce,
dokud v něm kapka medu.
Všichni obyvatelé naší osady jej mají rádi, dokud vidí, že se pro
chází po cestě, pozorují-li však, že zahybá s cesty, by poctil bližší ná
vštěvou některou chatrč, honem utíkají domů, by uklidili, co se ještě
ukliditi dá. Znají dobré jeho srdce, které se rádo s každým dělí. Jsa
návštěvou, nezná Fricek pýchy. Všude si počíná přátelsky, zcela jako
doma. Nedá se mnoho pobízeti. Docela klidně sní oběd celé rodině,
starým i mladým a odchází spokojeně domů.
Cestou se zastaví mezi dětmi, s nimiž si rád pobraje. Nedivte se
mu, je sám ještě dítětem. Malí k němu Ilnou upřímnou láskou. Fricek je
za to vozí na zádech. Když pak má již hry dost, vezme jezdce chobotem
kol pasu a posadí jej zvolna do písku.
Když se přiblíží večer, uklízí jako dobrá hospodyně na dvoře. Po
klekání projde dvorem a koho tam ještě nalezne, zatáhne vlídně pod střechu.
S kočkou a psem při tom zachází poněkud přísněji. UÚchopíje
pevně za ocas, otočí jimi několikráte v povětří dokola a odhodí hodný
kus od sebe. Ti pak, nabyvše znova zraku a sluchu, klidí se honem,
aby nezavazeli pořádkumilovnému Frickovi. Za to králíci se těší zvláštní
přízni jeho cituplného srdce. První myšlenky z rána platí jim. Sotva na
stalo jitro, již chvátá, pokud jeho něžné nožky chvatu schopné jsou,
k chlévu, v němž přebývají králíci. V prudkosti lásky vrazí hlavou do
dveří, jež vyvrátí, nejsou-li již někdy otevřeny, a počne se laskati se
svými miláčky.
Avšak nejen lásky králíků si získal bodrý mladík; všude v celé
missli má samé přátele, kteří jeho rozpustilé kousky dobromyslně omlou
11*
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vají mládím a nestíhají jich ibned přísnými tresty. I na něho přijde
jednou věk vážnější a missionáři očekávají, že pak bude nejen rozumějším,
nýbrž i statečným a ochotným pomocníkem při těžkých pracích. Když
se podařilo Římanům již v dávných dobách ze slona učiniti zvíře užitečné,
dá se očekávati, že i z Fricka, dosud rozverného, vyroste jednou „lidské
společnosti“ užitečný pomocník.

(Příštědále.)

KERR Ř Ř Ř
zu

,
Ztracený
syn.
Povídka. Napsal Václav Staněk

Věnováno Josefce Martínkové

v Místku.

ledá zář měsíce slabě padala do maličké chýžky zamrzlými okny
a mísila se ve světlo malé blikavé lampičky, která chudě
osvětlovala vnitřek skrovné světničky. Byla to světnička malá
a z každého jejího koutu zírala bída: starý rozviklaný stůl a
malé lůžko tvořily všecek téměř nábytek, přičteme-li k nim lávku u stěny
a židli za stůl zastrčenou. Na stěně visel začernalý kříž a po stranách
jeho dva obrazy, představující Srdce Pána Ježíše a druhý Panny Marie.
Toť byl všecek nábytek v malé jizbičce. Snad ani více by se do
ní nevešlo, tak byla malá.
Na chudém lůžku ležela vyhublá stařenka přikryta jsouc tenkou
peřinou, která nikterak nemohla dodati tepla vetehému tělu. U lůžka na
malé židličce seděla jakási ženská postava, nepříliš již mladá, ale přece
o mnoho mladší nežli ležící stařenka, a bedlivě pozorovala každé hnutí
nemocné.

Ležící stařenka byla chudá domkařka Váňová a její opatrovnice
nádennice Holubová, která ze soucitu šla opatrovat chudé stařenky,
ačkoliv dobře věděla, že žádné odplaty se jí za námahu nedostane.
Venku divoce se proháněla vichřice po zasněžených polích, ohýbala
stromy a setřásala s nich povlak sněhový. Do každé chýžky v divém
letu zamířila, zabouřila do oken, zatřásla chudým stavením a dechla do
něho mrazivým svým dechem, takže každý se zimou otřásl.
Ostré zavanutí vichřice zatřáslo prudce stařenčiným tělem. Zacvakala
zuby a vzdychla:
„Ach, Bože, Bože, to je tam zima!“
„Ba věru,“ přisvědčila jí Holubová, „a vám, panímámo, již opět
vyhaslo v kamnech.“
A hbitě odskočivši od lůžka, nabrala do klína dříví, zapálila ve
staromodních kamnech a za chvilenku znova v nich zapráskalo a šleh ohně
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ozářil celou světničku. Teplo sálalo sice pomalu, ale přece poněkud se
mrazivý vzduch ve světničce oteplil. Pak ihned Holubová zase přisedla
k Váňově.
„Ubozí ti lidé, kteří musejí dnes v té nepohodě jítil“ zavzdychla
stařenka.

kráčel po návsi od nádraží neznámý cestující

Holubová jen mlčky přikývla na její povzdech hlavou. Zachvíli
probrala se z myšlenek a doložila:
„Ba, je tam škoda psa vyhnati!“
„A co můj Karel? Kde ten je? Co asi dělá?“ zabědovala zase
stařenka.
„Nemáte dosud žádných zpráv o něm panímámo?“
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„Nemám. Již dvacet let jsem neslyšela o něm ani slůvka; zapadl
v té Americe jako zrnéčko písku ve vodě. A přec tak ráda bych jej
ještě uzřela, neboť cítím, že již brzy dobije má poslední hodinka.“
„Ale jděte“ chlácholila ji Holubová, „neposlouchejte takových
trudných myšlenek! A což váš Karel — proč vlastně odešel do Ameriky ?
Nevím o tom zhola ničeho.“
„Je to smutná vzpomínka, ale chcete-li poslouchejte.“
Urovnala si záhlavee pod hlavou, napřímila vyhublé své prsty a
vypravovala :
„Byli jsme s prvým svým mužem — dejž mu Pán Bůh slávu
věčnou — asi rok v manželství, když se nám narodil Karlík. Byl to
čiperný hoch, měl se k světu a živě všecko chápal. Mezi všemi žáky
byl prvním, co se týče prospěchu, jen to mi poněkud kalilo radost, že
byl až příliš bujným. Nebyli jsme chudí, jako jsem nyní, měli jsme
hezký statek a také něco dobytka. Karlík pásával krávy a na pastvisku
vyváděl s ostatními hochy, až Pán Bůh bránil, Myslila jsem však, že
časem se změní jeho povaha, ale nestalo se tak. Když měl hoch dvanáct
roků, nevěděli jsme co s ním. Pan farář i pan učitel radili nám, abychom
hocha dali na studie, ale my báli jsme se ohromných výloh. Také toho
jsem se strachovala, že na studiích mezi nezdárnými spolužáky ještě více
zdivočí; avšak přece často jsem zřela v duchu svého synka při oltáři,
jak slouží mši svatou.
Však bohužel —“ a stařence se zarosily oči
velikou slzou. „Můj muž přál si jej míti studentem ,“ pokračovala za
chvilku. „Říkával: lépe bude, když hoch se stane nějakým pánem, než
aby neustále lopotil se na neúrodném tom kousku půdy! — Stalo se, a
hocha dali jsme na studie. První roky učil se dosti slušně a proto jsme
oko zamhouřili nad jeho chováním, ačkoliv mnoho slz a domlouvání bylo
nadarmo; avšak když dospíval, přestával se učit, spolčoval se s nehod
nými lidmi, utrácel s nimi peníze, kterých my jsme krvavým potem vy
dobývali. Stále žádal víc a více a my jsme neodolali. Byl v šesté třídě
již a tenkráte propadl, neučil se celý rok a proto měl vysvědčení pra
mizerné. Otec se na něj rozhněval a umínil si, že ho dá k hospodářství,
by tam svou prací nahradil, co jsme k vůli němu pozbyli. Považte jen

© —šest
letvydržovat
studenta!
Zadlužili
jsme
seadoufali
jsme,
žeaž
Karel vystuduje, nahradí nám vše a tak že zase se nám lépe povede.
Ale Karel se svým vysvědčením již domů nepřijel; poslal nám své knihy
a něco obnošeného šatstva a odešel do světa. Neslyšeli jsme o něm
žádných zpráv, až kdysi obdrželi jsme od něho z Ameriky psaní, v němž
nás prosil za odpuštění. Otec mu neodepsal, poněvadž byl na něho
smrteině rozhněván a tak všecko je nyní ztraceno. Již dvacet let nevím
o svém synovi. A k vůli němu jsme přišli o statek a musili jsme se
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uchýliti do této malé chatrče, k vůli němu ze zármutku zemřel můj muž.
Avšak já přece již dávno jsem jemu odpustila, a o to prosím jen Boha,
by mi dopřál před svou smrtí ho ještě uviděti. Toho si jen žádám a pak
bych ráda zemřela —“
Umlkla a také Holubová mlčela. V celé světnici bylo tak nevýslovně
teskno, i ta malá lampička blikala tak chmurně. A kdesi na návsi táhlým
zvukem zavyl pes, dlouze a žalostně .
*

*

*

Mezi tím co stařenka Váňová vypravovala Holubové o osudech

svéhosyna, kráčel po návsi od nádraží neznámý cestující.
Rozhlížel se zvědavě a s radostí jakous po dědině, tvář jeho prozářena
byla velikým jakýmsi blahem. Byl již značně letitý a zajisté směle čítal
čtyřicet let; ve vlasu i vousu jeho tkvělo již mnoho stříbrných nitek,
ale přes to vykračoval si statně a jen jako oporu držel v ruce pevnou
hůl V druhé ruce měl cestovní kabelku a oděn byl v dlouhý, pěkný
zimník. Kroky jeho dutě rozléhaly se nočním tichem.
Přišel k malé chaloupce stařenky Váňové. Zastavil se a rukou si
sáhl k čelu, jakoby chtěl zadržeti mocný příval rozbouřených citů. Oči
mu zářily, ale stál jako přikován u maličkého okénka.
„Zde je to tedy,“ zašeptal tiše, „zde je ten klidný koutek, o němž
jsem tak dlouho sníval a který jsem nikterak nemohl nalézti ve svitu
nádhery ani ve hluku velkoměst. Jak dlouho jsem si to přával a teprve
dnes vyplnil se mi nejsladší sen mého života, že zase mohu uviděti, co
mi nejdražšího.“
A jakoby se najednou rozmyslil, vzchopil se, pokročil blíže k oknu
a silně na ně zaklepal.
„Kdo to?“ ozval se hlas zevnitřku.
„Otevřte !“ zvolal cizinec a silný jeho hlas chvěl se náhlým vzrušením.
Vrzly dvéře a panímáma Holubová vpouštěla do světničky cizince.
Tento otřepal si trošku v síni sníh a pak jediným dlouhým skokem vrhl
se k chudobnému lůžku, vryl svou hlavu do peřin, takže kabelka i hůl
spadly na zem, a zalkal hlasem plným nevýslovného žalu, lítosti i čisté

radosti:
„Oh, matko — matičko — má drahá matičko!“
Panímáma Váňová bleděla dlouho na podivný výjev ten, jakoby si
nemohla ani náležitě jej v hlavě směstnat, ale náhle pochopila vše a zvolala:
„Karle! — jsi ty to Karle? Přece mne mé tušení neklamalo !“
Odpuštění, matičko, odpuštění !“ lkal Karel.
„Všecko odpuštěno, všecky rány zaceleny, buď vítán!“
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A Karel dlouho a vroucně líbal vrásčitou tvář své matičky, při
čemž usedavě plakal.
Když minuly prvé okamžiky vzrušení, vypravoval Karel své matce
o strastiplném svém životě, o těžkých dnech plných námahy a práce,
a panímámě Váňové třpytila se slza na řasách.
« „Nyní se mi vede dobře,“ končil svou řeč, „mám v Pittsburku
v Americe veliký obchod zbožím železným. Žiji v bohatství, mám hodnou
ženu i zdárné dítky, ale při vší své nádheře necítil jsem se šťastným,
chybělo mi něco, a to jste byla vy, má drahá matičko ! "Tak mne u srdce
bodlo, když mi vypravoval starý kočí, jenž mne vezl z nádraží, že otec
zemřel a vy že musíte se skrývat v této chatrči. Již dávno chtěl jsem
přijíti k vám, ale obával jsem se, že zavrhnete nevděčného syna, jak
jemu po zásluze náleží. Ale nyní bude jinak; půjdete se mnou, zahrneme
vás svou láskou, bych vám takto aspoň poněkud vynahradil, čímž jsem
se tak těžce prohřešil za svého mládí.“
„O né!“ bránila se panímáma Váňová, „já s tebou do Ameriky již
nepůjdu, neb cítím, že dnů mých je již na mále!“ —
A skutečně: za několik dní po příchodu Karlově tiše skonala, na
rtech majíc odpuštění jemu a pozdrav jeho ženě a dětem.

RR RR R
Zimní radosti.
Napsala Z. Grossmannová-Brodská.

do chce býti stále zdráv a vždycky vesel, nesmí se ani za tuhého
mrazu krčiti za kamny; to dovedou pouze líní peciválkové a
rozmazlená škňourátka, kterým pan Mráz i paní Zima za to, že
je rády nemají, často se mstí rýmou, kašlem i tím, že zimomřivé,
na studené povětří zchoulostivělé dítky nemilosrdně štípají do nosu, do očí
i do oušek až se nejeden takový peciválek za mrazivého dne venku rozslzí.
Naproti tomu jak mnoho radostí i v zimě prožívají dítky zdravě
otužené! Ony nemyslí, že venku leží studený vlhký sníh, ale představují
si, že jsou ty chaloupky, stromy i keře jakoby posypané bělounkým
cukrem, zrovna jako v pohádce o perníkové chaloupečce! A rampoušky
u oken i se střech. visící zdají se jim býti křišťálovou ozdobou; zasvitne-li
zimní slunéčko, což se všecka ta krása třpytí v oslňující záři démantové,
až mnohdy zrak přechází.
Zapamatovali si dobře Boženka s Mirouškem, co jejich tatínek jim
říkával: „Kdo se zimy nebojí, na toho ona se neodváží. Jen chutě ven
na zdravé povětří. I ten největší mráz hned uteče, vezmeme-li naň teplý
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kožíšek a teplou beraničku. Spíše zalíbí si takové neohrožené dítky, jimž
pak rozžehne do oček světélko upřímné veselosti a na líčka nasází rudé
růžičky i pivoňky.“

ABE
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Proto obě ty dítky ani v zimě nevyhýbaly se rybníčku na zabradě
při domě otcovském, kdež je za léta zahradník na lodičce vozil. Přibravše
si ještě domácího psa Sultána, uspořádaly si veselou a zvláštní sanici.
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Připnuvše si brusle na nožky, zapřáhly věrného psa na šňůrku a Boženka,
by se Mirouška mohla lépe držeti, dala Sultánovi nésti také svůj rukáv
níček, a nyní to šlo pěkně ku předu, až byla radost podívati se na tu
pěknou trojici.
Bleskem upaloval psík ku předu a děti za ním naplňovaly smíchem
posněženou zahradu. Někdy se arci přihodilo, že celá společnost octla se
na zemi na jedné hromádce, ale to jim nepokazilo dobrý rozmar, vždyť
se položily „na měkko“ do prachových poduštiček, aby po chvílce po
kračovaly v zajímavé výpravě od jednoho konce rybníka ke druhému.
Vyběhavše se do syta, následovány Sultánem, přibíhaly děti domů
plny veselosti i zdraví; což jim pak chutnala svačina, o kterou se se
svým čtyřnohým druhem poctivě dělily, těšíce se, kterak druhého dne
opět na rybníčku vesele si pohrají.

EJ

Snížek padá....
Snížek padá
v lesy tiché
lehounký,
v polích jeho
povlak leží
hebounký.
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Vyšli sobě
naše děti
do školy,
zasypal sníh
cestu v lese,
na poli.

My ti za to,
mlynáříčku,
nalupem,
tvoje velká
bílá záda
podupem.

Naděláme
z tebe kulí
lehounkých,
bude z toho
v malém světě
pláč a smích.

Zbčujeme
tvoje bedra
sáněmi,
až ti jazyk

Uhněteme
z tvého těsta
panáka,
bude radost

Já se tebe,
bílý snížku,
nebojím,
na tobě si

oněmí.

školáka

zahojím!

vchladných
ústech
pro
každého
mnohou
ránu
Jos. Hdk.
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Na Lomnickýštít.
Vzpomínka z cest. Vypravuje Karel J. Zákoucký.

dykoliv sobě vzpomenu na Smokovce, vždy upřímná lítost mojí
duší prochví. A nelze jinak. Jsou Smokovce perlou Tater,
perlou celé Slovače, a bývaly, se vším svým okolím bývaly slo
venské, ale odvážnější, podnikavější přišel, zmocnil se jich, dál
jim jméno Tatra-Fíred, a ten vábný koutek jest odcizen. A bude jím.
Již se tu nerozléhá ta zvučná slovenčina, nýbrž zvuky cizí, a kdo je slyší
trpkosti se neubrání.
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„Nad Tatrou se blýská, hromy divo bijů,
zastavme sa, bratia! veď sa ony ztratia,
Slováci ožijú!“

Doufají Slováci, ale marně zajisté.
Vyvoliv si Smokovce za východisko k několika výletům do hor,

poznal jsem je, poznal jsem i přirůstající živel a tím i ducha jejich...
Jedním mým výletem ze Smokovců podnikaných byl výstup na
Lomnický štít. Zaopatřiv si průvodce již dne předcházejícího, vyprávil
jsem se do hor před pátou. Jitro bylo, jakých na Slovensku pořídku.
Vzduch chladný po ránu voněl sytou vůní starých lesů, sníh ve žlebech,
ryhách a rozsedlinách i na temenech štítů se stříbřil v záplavě světla
vycházejícího slunce a nade vším klenula se obloha jako z oceli vykutá.
Po krátké poznámce, jaký to budeme míti den, vykročili jsme a kráčeli
dosti statně. V nedlouhé chvíli minuvše dva kyselé prameny přestoupili
jsme Siodelko čili Hřebínek 1266 m vysoký a ocitnuli se na úbočí Slav
kovského štítu, jehož temeno v jemném zafijalovění ukazovalo se nám ve
výši 2453 m.
Nebyli jsme unaveni, ale krásný rozhled, který se s těch míst
otvírá, nutil nás ke krátké zastávce. V dálce v zamodralém zamlžení
ukazovaly se obrysy zámku Lubovně, měkce do obzoru zařezávaly se
obrysy Pěnin a blízko před námi nad údolí Pěti uherských stavů vy
zdvihoval se kostrbatý hřbet a nad tím vším jako hrozný strážce úděsně
týčila se homole štítu Lomnického. I sluchu dostávalo se tu příjemného
požitku. Ze hlubin Kolbova údolí Velkého a Malého, oddělených od sebe
Stredným chrbetem, zaléhal semšum a hukot přes balvany a „kotle“
valící se Zimné vody.
Nabaživše se rozhledu vykročili jsme a brzy stanuli jsme před
Rožankou, domkem to vystavěným ve švýcarském slohu. „Chatu Róže“
vystavěl tu r. 1874. „Uherský spolek Karpatský“ a nazval jí tak na po
čest svého člena, baronky Růženy z Grál- Gyórfy. Chata Růženina byla
restaurací, ale účelu svému je již dávno odcizena; dnes starost o turisty
převzal na sebe hotel „Kolbach“.
Po krátké zastávce sestapovali jsme do údolí, jímž své smaragdově
zelené a stříbropěnné vody žene Zimná voda. Na její spěch překrásná
je podívaná, jejímu šumu a jekotu mile se „naslouchá. "Tu se tříští o
balvany do bystřiště navalené na milliony krůpějí, jež sluneční paprsky
zabarvují barvami v ladné harmonii, onde tvoří šumné slapy a opět jinde
hučivé vodopády. Těch tu celá řada, ale největší z nich jsou: Velký,
Dlouhý, Malý a Obří. Zde znamenati lze i zvláštnost, již v horských
bystřinách alpských marně hledáme. Jsou to tak zvané „kotly“. Jsou to
v bystřišti prohlubeniny polokulovité v průměru 05—1 m, které jsou tak
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přesné, jakoby byly vyměřeny měřičem a stěny tak hladky, jakoby je
kameník vyhladil nejjemnějším dlátem. Vznik jejich mně průvodce vy
světlil. Ukázal mi na kámen v každém kotlu se nalézající a já s podi
vem seznal, že každý ten kámen silným 'proudem vody se pohybuje,
krouží a prohlubeninu vždy víc a více vykruhuje a vyhlazuje.
Prohlédnuvše si „kotly“, zvláště veliké pod Dloubým vodopádem,
prošli jsme hájem, v němž znamenal jsem zvláštní druh bříz (betula pu
bescens), k Malému vodopádu a odtud davše se bujným mladým lesem
ocitli jsme se na Rainerově polaně, jež tou dobou zdála se býti pestrou
lučinou. Zde kdysi stávalo dosti bídné schronisko Rainerovo, ale r. 1884.,
uznávajíc toho potřebu, vystavěla tu obec Starolesenská hotel „U kamzika“.
Zde na Rainerově polaně spojují se obě Zimné vody, a zadíváme-li
se do obou údolí, znamenáme zcela patrné zbytky morén,*) jež se do
těchto údolí seamykovaly s ledovci. DPoznav v Tatrách již více stop
ledovcových proudů, nepozastavují se dlouho, ale vida, že mi nastává po
chod namáhavější, po tak zvaných „schůdkách“ vystupuji k Malé Zimné
vodě. Na stráni ukazují se mi limby, jichž zvláště je hojně v Mengu
sovecké dolině.
Dostihnuvše Malé Zimné vody stoupáme vždy výš a výše, až sta
nuli jsme před vodopádem, jejž tu tvoří vody odtékající ze Pěli stavů
spíšských. Hukot padající vody, duhové hry krůpějí roztříštující se vody
na chvíli mne zdržely, ale již po několika minutách nastoupil jsem cestu
po dně bývalého jezera a statně stoupaje stanul jsem na jakés takés po
laně, na níž mi průvodce ukázal kolebu zvanou „Vatrisko“ nebo také
kolebou pod „Kameniem“ jmenovanou. Není to chata nýbrž obrovský
žulový balvan, jehož jedna stěna daleko do předu vyčnívá činíe tak útulek
pro čas nepohody.
Před námi týčil se Lomnický štít ještě do obrovské výše. Zadíval
jsem se naň, pohlédl na hodinky a byl jsem rozhodnut. Vypíná-li se
Lomnický štít ještě o 107169m nad Vatrisko, uznal jsem, že musím vy
kročit. A také jsem neváhal. Bylo nutno neváhati, neboť uznal jsem, že
asi zvolna bude mi ubývati následující část cesty. Jak se ukazovala, ne

© byla
lákavou
Jako
žádostivá
lidské
oběti
plazí
setupodél
hluboké
a
srázné stěny skalní ztrácejíc se tu v kameništi onde v kosodřevině. Prů
vodce, vůbec opatrný, napomenul mne a již jsme stoupali, až došli jsme
ke stěně skoro svislé.
Vydrápati se žlebem v těto stěně vyrytým nahoru náleží již k vyš
ším výkonům horolezeckým. V stínu u nohou byl sníh zmrzlý na kost,
*) Morénou vyrozumíváme snůšku kamení ledovcem smykaného a rozeznáváme mo
rény čelné, posouvané před ledovcem, postranní, sesouvající se po bocích ledovce a spodní,
pohybující se současně pod ledovcem.
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nahoře na výsluní již tál a vody jeho stěkaly a cestu činili skluzkou.
Ale neotálejíce, chopili jsme se řetezu, jejž tu dal ke stěně přikovati
„Uherský spolek Karpatský“ a přidržujíce se ho vystupovali jsme nahoru,
jakoby nás tam očekávalo všecko pozemské štěstí
Šťastně překonali jsme tuto „zkoušku“, jak výstup na tuto stěnu
bývá nazýván a ocitli jsme se v „Lomnické kapli“ — to jest, vyšplhali
jsme se na skalní výstupek, na němž nahromaděno balvanů tak, že jest
pod nimi jakás takás prostora, odkudž nahlédnouti můžeme do závratné
propasti.
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Pohled na Lomnický štít od Lomnického jezera ve výši 1755 metrů.
Odpočinuvše si tu nastupujeme cestu méně namáhavou. Vine se
brzy kameništěm, brzy zelenavými úplazky, na nichž hojně roste vrbka
horní s modravými kvítky, knotovka bahenní i červená, hořec, kamzič
ník alpský, bojínek a mnoho jiných a tak nás potěšují, že nedbáme ne
schůdné cesty a jako kamzíci postupujeme dál a dále, až dostihujeme
tak zvaného „Lomnického pole“. Je to prvá terassa Lomnického štítu
plná úsypů a ssutek. Odtud témě Lomnického štítu je již zcela patrné. Žleby
jeho, ryhy a rozsedlíny plné sněhu až oslnivě se lesknou a vábí nás
výš a výše.
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Po krátkém oddechu přecházíme Lomnické pole a ocitáme se u
sněhoviska, jež nemůže odolati slunečním paprskům; taje a vody jeho
rychlými ručeji tu vyvěrají, onde se spojují a tvoří vodopády několik
set metrů hluboké. Zastavujeme se a díváme se za padajícími vodami.
Řítí se do Lomnického jezera, maďarsky Kópataki-tó nazvaného, jež je
ve výši 1755 m.

Úděsný pohled za padajícími vodami! Jen jediný chybný krok a
raději
zvédá
se na
se asi
dělo, kdyby se náhle ve svých útrobách země zachvěla...
Ani do
mysliti jsem nechtěl a raději zrakem svým jsem po vrcholu zatěkal a do
mysle jinou myšlénku vnucoval.
řítíme se do prohlubně podobně. Přímo závrať člověka jímá a
zrak svůj odvrací a srdce novým údivem se zachvívá. Před námi
se vrchol štítu Lomnického v úděsné ztrnulosti, Stojím a dívám
toho obra horského a v mysl mou vkrádá se myšlenka, co by

Zraku mému ukázala se ryha od temene až dolů vedená. Viděl
jsem, že to až dosud cesta pro vodu stékající se sněžiště nalézajícího se
na vrcholn štítu a připomenul jsem si, za chvíli, že to bude cesta, kterou
se budu ubírati k cíli svého výstupu.
Po krátkém odpočinku na pokyn průvodcův odložil jsem vše, čeho
nahoře nebude potřebí a krok za krokem nastoupil jsem cestu za prů
vodcem. Přecházeli jsme sněhovisko. Pravou nohu musel jsem klásti do
stopy pravé nohy průvodcovy, levou do levé. Bylo třeba veliké opatr
nosti. Kdežto nad námi trčely do modrého nedohledna různé rozsochy
skalisk a hřebenů, pod námi zely hrozné propasti. Přešedše sněhovisko,
po čtyřech musili jsme se drápati ku předu, až dostali jsme se ku stěně,
podél níž je nutno přejíti, bychom se dostali v místa, odkudž je
výstup již na temeno. Snadno se řekne: nutno přejíti, ale závrať člověka
jímá, vidí-li, kudy má přejíti, by se dostal nad Pět stavů spišských.
Dnes s jakousi úzkostí vzpomínám, kudy jsem to lezl, a věru, divím se,
že jsem se odvážil. Uznávám, že neradno odvážiti se tam tomu, kdo
trpí závratí. Jde se podél stěny po vodorovném, vlhkém výstupku asi
1:5 dm širokém; jde se obličejem odvráceným od propastí pod výstup
kem zející a ruce opatrně hledají, čeho by se na mokré stěně, po níž
voda stále se sněhoviska stéká, zachytily. Člověk té chvíle snad ani ne
dýchá ... Pozvolna postupuje a oddechne si, když hroznou tu cestu pře
šel. Zatěká zrakem kolem, zabloudí očima v místa odkud vyšel a vida
obrázek, jejž v té -věrnosti sotva který malíř dovedl by svým stětcem
zachytiti, zaplesá radostí. Zcela jinak ukazují se nám všecka ta půvabná
místa, jimiž jsme prošli. Zcela jinak nás jímají, ale nemůžeme se do
jejich kras zadívati, nejsme dosud u cíle. Před sebou máme ještě dvě
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nebezpečná místa, z nichž jedno nazývá se „Matyrkova závrat“, ale ta
dnes pomocí zapuštěných řetezů přejdou se již snadno.
Konečně dostoupili jsme vrcholu. Jsem ve výši 2634 m. Jaký to
rozhled! Daleko bloudí moje oko! Přelétá celou popradskou i povážskou
dolinu, kochá se tou různou barvou zeleně, kterou se vyznačují jednotlivé
pruhy polí, sleduje proudy vod Popradu i Váhu, určuje jména měst i
vísek ukazujících se na obzoru, a se zálibou dívá se i do údolí a propastí,
nad něž vyzdvihují se tu menší onde větší horské hřbety, tu olesněné
jindě holé, jen lišejníky olezlé skály žulové. Dole hned pode mnou Pět
spišských stavů a kolem sněhová pole, za nimi Středný chrbet zvédá se
do výše 2441 m, jakoby po nějakém těžkém boji všecek rozdrásaný, ano,
jakoby se krčil před štítem Slavkovským, jenž nad něj se zdvihá do výše
2453 m. A se štítem Lomnickým hned v sousedství Durý vrch, Beraní
rohy a dvojvrcholný štít Kežmarský. A v tuto stranu nad dolinou Kež
marskou zrcadlí se dva stavy, Červený a Modrý, a ukazují se rozsáhlá
sněžistě, z nichž odtékající voda činí mnohé a mnohé vodopády. Oko se
dívá, rozhlíží a člověku zdá se, jakoby viděl jiný krásnější svět. „Čistá
radost chvěje se tělem, jež radostně přemáhá trochu tvrdou cestu po
skalních útesích, kamenných plotnách, úzkých rýhách klikatě, až stanete
na vrcholné čáře; kamenné moře, proseté sněhovými ostrovy, ostrými
špicemi, kostrbatými hřbety vlní se ztuhlé jako na dně modrého nebe
kolem vás, okolní horstva jako drobné věnce kupí se do kruhu...
Ne
lze kresliti, jak droboulince a uboze se jeví lidé v těch skalních a sně
hových spoustách, jež oko tak snadně přehlédá, nelze však též vypsat
jak silná a živá se cítí lidská duše tak sama nahoře v těch ohromných
rozlohách, jež si v myšlenkách dovede představiti jako nepatrný hladký
téměř škraloup povrchu země, té země, o níž ví, že je jen zrnkem hoř
čičným mezi obry vesmíru... je půvabno dole v zeleném údolí, v tichých
lesích pod skalními útesy, na stezkách, vinutých k salaším po travnatých
úbočích, ale když dosáhnete — vrcholu některého štítu, pociťujete novou
rozkoš života a nelitujete toho namáhání, těch nebezpečenství, jimž jste
vydáni, a dolů se vám nechce, a sestoupíte-li, těšíte se na nový výstup
zítřejšího dne.
Vyměřiv odpočinku asi hodinu netěšil jsem se pouze rozhledem po
okolí, ale věnoval jsem pozornost i tomu nejbližšímu. Šeznal jsem, že na
plošinu vrcholu mohlo by vystoupiti 10—12 osob, ale valného pohodlí
že by tu neměly. Před léty stávala tu triangulační pyramida, ale že vy
trvale na ní hlodal zub času, jemuž tu více než jinde byla vydána, pod
lehla jeho síle a to zvláště, když jednoho léta blesk ji zasáhl. Mezi ka
mením nalezl jsem láhev s několika navštívenkami. Přidal jsem k nim
svoji a připravoval se k návratu.
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Návrat jest neméně nebezpečný. Sestupuješ se stísněností podobnou,
s jakou jsi vystupoval, ale minuv místa nejnebezpečnější, vzpomínáš rád
na ten rozhled, jejž jsi zažil, a vzpomínati naň budeš i po letech. Já
alespoň často vzpomínám a vidím ty balvany a kamení černajícími,
žloutnoucími a červenajícími se lišejníky olezlé a myslím si, čí asi noha
stanula tam po mně, kdo odvažovati se tam bude po letech. Lomnického
štítu dostupuje turistů až dosud nemnoho. Snad až výstup bude upra
venější, méně nebezpečný, počet se zvětší, ale kdy to asi bude, těžko
předvídati. Pokud jest známo, byl rektor lycea Kežmarského, David
Frohlich, prvním, kdož na Lomnický štít vystoupil. To bylo r. 1615.
Byl-li někdo na vrcholu v letech po něm, těžko říci, Není zápisu, za to
však na určito udáno, že r. 1793. konal tam podrobná studia Angličan,
Robert Townson, a po něm švédský botanik, Jiří Wahlenberg. Dne 21.
srpna 1805 vystoupil na temeno štítu Lomnického a přenocoval tam
polský badatel, Stanislav Štaszic, a r. 1818. francouzský geolog, F'ran
cois Dulpice Bendant. Po něm již častěji byl štít Lomnický navštěvován,
ano, tvrdí se, že v letech padesátých minulého století i dvě dámy vy
stoupily na vrchol. Dr. Szontagh jistí, že to byly Maďarky, ale že nejsou
známa jejich jména, těžko s ním souhlasiti, za to zcela určitě můžeme
říci, že dne 5. září 1879 vystoupila tam Polka, Marie Wolska a dne
1. srpna 1884 Helena Brodowska, také Polka.
Celý štít Lomnický jest žula rulová, kteráž tu onde mění se do
červena, což pochází od křemene jednak od živce; ano, i slída má barvu
jednak tmavohnědou a proniká horninu skoro v pravidelných vrstvách.
Vrstvy rulové žuly jsou až i 14 m silné a jaksi k severu nakloněné.
Ale o tom jsem přemýšlel pouze já. Průvodce kráčeje přede mnou
a nechtěje mne hovorem vyrušovati, opíral se o svůj nezbytný pikl a

pobručoval
si:
„Ej, na holi, ej, na holi,
na tej nebenosnej holi,
tam si valach fujaruje,
a od země poskakuje
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Krahujcova kořist.
dyž žluté listí sypalo se s jabloní a hrušní, když severák hvízdal
po údolí i po stráni, zavítali k nám od severu také někteří ope
řenci, jejichž maso je vzácnou lahůdkou na tabulí boháčův a
labužníkův. — Ale netoliko člověk-loveec,nýbrž i ze čtvernožců
a ptáků leckterý dravec pase po nich se zálibou a není téměř skoro dne,
by některý tento vzácný pták nepadl za kořist mlsným jejich choutkám.
zápasit
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Nejmilejší ze všech je dlouhozobka sluka.
Tou dobou ubírá se právě kmotřička na slunný jih, ustupujíc ne
vlídnému podnebí severnímu. U nás je pouze návštěvou.
Pravda, v mírné zimě tu mnohá zůstane a potlouká se při močálech
a lesních potocích. Ale za dne zřídka kdy se uvidí. Skrývá se v hustých
křovinách a teprvejna „večer vychází, by něco sehnala do hladového
žaludku. Ve vratké měkké půdě stále vrtá a točí svým citlivým zobáčkem,
jenž je k tomu právě přizpůsoben. Hledá hlavně červy.
12
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Tentokráte však učinila výjimku. Teprve den se sklání k večeru
a již vyletěla ze svého úkrytu. To asi něco vážného jí přinutilo k od
chodu. Nejspíše bylo na blízku nebezpečenství. Strach a úzkost je znáti
na všech stranách. Nikde ani ptáče nezapipne. Uhlídáme!
Nečekáme dlouho na vysvětlení.
S osamělé borovice vyletěl větší pták — po barvě peří a dlouhém
ocasu poznáváme, že je to krahujec
— napřed letěl pomalu, potom
vzlétnul výš a výše, náhle se zarazil, změnil svůj směr, snižoval se a ve
chvilce bylo viděti, že se snáší nad bažinatá luka, kamž unikala právě sluka.
Pojednou srazil křídla a spouštěl se na letící dlouhozobku. V tom
následovalo krátké pipnutí a již se cukala v ostrých drápech krahujcových.
Od té doby, co odchovala čiperné černoočky, co rozprchla se tato
družina po lesích a močálovitých lukách, věnovala velikou, ba až příliš
velikou péči sama sobě. "Tak se také stalo, že se hezky vypásla a byla
tučná — proto právě také tím vítanější kořistí.
Krahujec stojí teď na ní, několik klofců dal jí nejprve do malé
hlavičky a hned potom zobákem rval peří z těla. Po chvilce sluka do
trpěla a krahujec vítězně hodoval....
VáclavKálal.

Vilíček pana Dueryho.
Pro malé dítky napsal Bohumil Bouška, učitel.

(Část další.)

III.
ednoho parného, letního odpoledne dovolila paní Dueryová děti na
dvůr. V pozadí byla malá zahrádka, kdež si dítky hrály v písku.
Mína si přinesla vážky a odměřovala písek a malé kaménky
Vilíček hrál si nedaleko s hochy na honěnou. Najednou ustali od
hry a seskupili se v klubko. O čemsi se radili. Po chvíli jako vítr se
mihli kolem zahrádky, zmizeli v temném průjezdu velikého domu a vy
běhnuvše do ulice, utíkali z města ven k nedaleko tekoucí veliké řece.
Na břehu se rychle svlékli a bup do vody. To bylo veselo v teploučké,

© vyhřáté
vodičce!
Honili
se,stříkali
nasebe,
padali
dovody
azase
se
z ní vynořovali. Při té hře oddálili se nepozorovaně od břehu. V tom
Vilíček ztratil půdu pod nohami. Skácel se do hlubiny strašlivě vykřiknuv

a strhnuv sebou Frantíka. Zmizelí pod hladinou zrádné řeky. Hoši utíkali
z vody a dali se na břehu do křiku.
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Tonoucí vynořili se na okamžik z vln. Voda je odtud odnášela.
Zase se potopili a opět objevili se nad vodou. Od lesa spěchal sem muž.
Dětský křik ho poháněl. Byl to řezník, pan Pér.
Zahlédl ve vlnách dvě spjatá těla dětí. Nerozmýšleje se, vrhl se
šlechetný ten muž do řeky a doplavav k tonoucím, s namáháním odvlekl
je ku břehu. Kdo popíše jeho uleknutí, když v jednom poznal svého
syna Frantíka a ve druhém Vilíčka, synka pana Dueryho.
Ihned jal se je křísiti, což se mu po dlouhé době podařilo. Pak děti
oblékl a Frantika hodiv si na záda a Vilíčka vezma do náruče, pospíchal
s nimi domů.

Paní Dueryová se velice ulekla, když spatřila vstupovati do dveří
dobrého toho muže nesoucího její dítě.
„Nelekejte se, paní, už je dobře. Vytáhl jsem oba, Vilíčka i svého
Frantika. Ale měli na mále. Musíme býti na ty děti přísnější“
S těmi slovy postavil hocha na podlahu a než mu mohla paní
Dueryová poděkovati, odešel. Polekaná matka uložila hocha do postele.
Dva dny musel v ní vyležeti maje horečku. Rovněž i Frantík to takovým
způsobem odstonal.
Mína sedávala u postýlky svého bratříčka a poslouchajíc jeho
blouznění a řeči, které v horečce pronášel, přemýšlela. Pak vzala tužku
a papír a kreslila, jak se Vilíček s Frantikem topí. To bylo snadné,
měla to hned. Sama se tomu pak obdivovala, jak se jí to tak podařilo.

P——

xxx z

Nejlépe se jí líbil pan Pér, jak skáče pro ně do vody. A když už
namalovala jeden obrázek, pustila se do druhého vyličujíc, jak ostatní
hoši utíkají k městu. Ten, co upadl, byl Ludvíček pana rady Vašatého.
A stále. to prohlížela a nemohla se už dočkati, kdy se Vilíček probudí, by mu
kresbu svou ukázala. Jen se podívejte, jak pěkně ten útěk chlapců vyobrazila :
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Když se Vilíček vystonal, dlouho pamatoval na ono nešťastné ne
dovolené koupání ve veliké řece.
Pan Duery vzal nyní častěji obě děti s sebou do říčního koupadla,
kdež pod jeho dohledem se jim nemohlo nic státi a kde se mohly do
libosti vyšplouchati. Při tom Vilíček pozoroval počínání si dvou rybářů.
Seděli na druhé straně plovárny a majíce na dlouhém prutu navázanou
niť se vnadidlem, chytali ryby. Když šel pan Duery s dětmi domů, pře
mýšlel Vilíček neustále o tom, jak je to hezké chytati ryby na udici.
Ihned byl rozhodnut, že si takovou udici doma udělá. Ale kde vzít ryby ?
Vody se teď bál, tam sám nepůjde. Ludvíček pana rady Vašatého povídal,
že ho tenkráte stáhl hastrman do vody. Teď se ho bojí. ih, co, bude chytat
něco jiného. Však ono se něco naskytne. Sotva přišli domů, vynašel Vilíček
špendlík, zahnul jej, hlavičkou uvázal na dlouhou, režnou niť, kterou vzal
v kuchyni služce, a konec připevnil na rákosku, kterou se prášily šaty.
Byla právě neděle. Pan Duery si po obědě trochu zdřimnul a paní,
čtouc knihu, kterou jí manžel přinesl, vyložila se z okna.
Vilíček, sebrav své rybářské náčiní, ztratil se na dvůr. Ohlížel se
kolem, co by se tak dalo chytit. Na špendlíčku měl nabodnutý kousek
housky. Se střechy slétlo na dvůr několik holubů náležejících panu
domácímu, který byl milovníkem pěstění vzácných jejich druhů. Vílíček
zatočil nad hlavou rákoskou a odmrštil niť s háčkem daleko od sebe.
Veliký, krásný holub zahlédl housku na špendlíku a přihopkoval
vážně blíže. Vilíček ztichnul. Holub pozvedl hlavu, obrátil se v pravo,
v levo, podíval se na rybáře, sehnul se a klofnul zobáčkem do housky.
Tato zmizela v něm i se špendlíkem.
„Aha, už tě mám'!“ křičel Vilíček.
Holub sebou zděšeně trhnul, odskočil stranou, zakroutil hlavou,
otevřel zobáček, rozpjal křídla a chtěl odletěti. Sotva vzlétl, režná, silná
niť se napjala, Vilíček jí ještě trhnul a holub bolestně zapísknuv, spadl
na zem a převalil se na hřbet. Zdvihl nožičky a několikráte jimi zacukal.
A už chudinka dokonal. Háček roztrhl mu žaludek a poškodil smrtelně
ostatní vnitřnosti.
Vilíček zblednul. Napadlo jej, tohle že dopadne pro něho špatně.
Už tušil, že se dopustil opět něčeho zlého. Zahodil rybářské náčiní a utíkal
domů. Pótichu otevřel dvéře a vhoupnuv se do kuchyně zalezl do kouta.
Po chvíli otevřely se dvéře se hřmotem a pan domácí Herdr vsunul se
do kuchyně, nesa v ruce rybářské náčiní Vilíčkovo s chyceným holubem.
Hošíkovi zabuchalo srdéčko. Pan Herdr zmizel až ve dveřích do

pokoje vedoucích. Po chvíli vyšel pan Duery s hněvem na lících. Vy
hledal rybáře a nedbaje na jeho znamenité schopnosti, vyplatil ho onou
rákoskou, která mu byla sloužila za prut.
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IV.
Pan Duery měl z těkavého chlapce jen zármutek, ale z dcerušky
Míny měl zase velikou radost. Pozoroval pilně obě svoje dítky a viděl,
čím se které rádo obírá. Mína velmi ráda kreslila; kde jaký papír našla,
vše ozdobila fantastickými postavami své obrazotvornosti. Aby účelně její
malířská zábava mohla býti prováděna, koupil jí pan Duery četné jedno
duché kreslicí vzorky pro začátečníky a dětské časopisy, jimiž ona tak
ráda se obírala
Měla z těchto časopisů nesmírnou radost. Byla by ani nejedla, ani
spát se jí nechtělo. Ustavičně ležela v pěkných těch sešitech. Spotřebovala
teď o mnoho více papíru. Rodiče to však pranic nemrzelo, těšili se tomu.
Obrázky jí vykreslené braly už na sebe jinou, lepší podobu. Kde jaký
našla, tak jej ihned obkreslila. Něco si přimyslila, něco vynechala, počí
najíc si jako mladá malířka. Našla obrázek hodící se na Vilíčka, když,
plakal, jsa vyplácen rákoskou za své rybaření. Ihned ho přenesla na
svůj papír a nedivme se, že se jí tak velice líbil. Vilíček nechápal však
její zálibu, zvláště, když on měl býti jejím kresbám modelem. Vida svou
podobu, rozzlobil se a hnal se po Míně, by jí svůj obrázek vytrhl. Byl

znázorněn takto:

Ukazoval na rákosku, kterou byl bit. Ještě od ní visel kousek
režné niti.
Mína utekla s obrázkem k matince. V kuchyni obírali se právě
prádlem. Služka Alša nalila do vany, stojící na zemi, vodu. Bylo jí až
pod okraj. Vilíček vletěl za Mínou do kuchyně. Děvuška ukryla se
v klíně matčině, neposeda však skryl se ve vaně s vodou. Bylť si
v divokosti své této nástrahy nepovšimnul a zakobrtnuv o vanu v cestě
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stojící, svalil se do ní celým tělem. Voda stříkala na všechny strany.
Tato nepříjemná lázeň Vilíčka trochu ochladila, paní Dueryová však,
vytáhnouc hastrmana z vany, důkladně ho za vlasy vytáhala. Pak ho
musila převléknouti a mokré šaty na kamnech sušiti.
Následujícího dne hráli hoši' na dvoře špačka. Dospělejší lidé jich
napomínali, by špačka palestrovali směrem k zahrádce, kde nebylo
žádných oken. Po chvíli zapomněli na varovné hlasy a právě nešťastnou
náhodou zase to byl Vilíček, který napálil špačka opačným směrem.
Špaček opsal vzduchem veliký oblouk a zaměřil do okna v prvním patře.
Cinklo sklo a mžikem se se hřmotem vysypalo do dvora. V rozbitém
prostoru zjevila se hlava Ludvíčka, synka pana rady Vašatého.
Neštěstí nechodívá samo. Jedno přitahuje druhé. Tak i zde!
Ludvíček zvolal dolů:

„Jééé, tys nám rozbil okno. Počkéééj, ty dostanéééš!“

„Já jsem to neudělal.. .“
„Tak kdo?“
„To špaček !“

„Proč jsi ho sem palestroval?“ volal Ludvíček.
„Ty to na mne svádíš,“ křičel Vilíček. „Počkej, až přijdeš dolů,
já ti jich dám.“
„Však já tám nepůjdu !“
„Tak na!“ zvolal Vilíček a mrštil dřevěnou pálkou do okna po
Ludvíčkovi.

Ozvalo se nové cinknutí skla, druhá tabulka se vysypala na dvůr.
Zároveň ozval se bolestný výkřik a na okně objevily se kapky krve.
Střepiny skla poranily Ludvíčka v obličeji.
Přichvátavší sem paní radová umyla jeho obličej a rány obvázala.
Na štěstí nebyly zlé. Zahojí se brzy. K tomu se nahodil zrovna pan
Duery vracející se domů z kanceláře a Vilíčkovi pořádně vysekal. Plačící
provinilec nedostal k tomu ke všemu dnes večer nic k jídlu a musil
hodinu klečeti na hrachu.

(Příštědále.)
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Babička zpívá.
Pohádky zvoní rolničkou,
vy posloucháte děti.
Jak když jsem byla maličkou,
je slyšíc vyprávěti!

Šňůrečku jsem jich navlekla,
a o sebe teď zvoní;
nejlepší se mi vysmekla,
pro ni se slza roní.

Toť mládí krásná pohádka
a já v ni krásná víla,
a na ni světlá památka
mi ve vás, děti, zbyla.

F. N. Richter.

Velechrám sv. Víta v Praze.
árod český má velikou minulost. Lví silou hájil práv svých proti
nepřátelům a krev cedil na obranu půdy otcovské, vzdělané
a posvěcené potem předků svých. Sílu a statečnost českou značí
Jev v červeném poli, znak to koruny české. — Jako statečností,
proslavil se národ český i zbožností upřímnou. Zván byl národem svatých,
a kam přišel Čech; s úctou naň patřili jako na světce.
O svatosti národa českého svědčí přečetné svatyně v říši králů
českých z lásky k Bohu zbudované. Nejpamátnější je velechrám sv. Víta
v královské Praze. K svatyni této Inou věrní Čechové úctou a láskou,
sem putují, by roznítili v sobě zbožnost a lásku k vlasti své.
Chrám sv. Víta je dílem uměleckým. Náleží mezi nejkrásnější
gotické chrámy v Evropě a částečně převyšuje všecky — i velebný chrám
v Kolíně nad Rýnem. Na štíhlých pilířích spočívá vzdušný hořejšek
s obrovskou klenbou. Z venku zříti četné stříšky, pavlače, ozdoby v oknech
1 na opěracích pilířích, velkou rozmanitost a přec souladnou krásu.
Na zdi zvenčí je vzácný mosaikový obraz, který dal roku 1370.
Karel IV. zhotoviti ze slitin skleněných od umělců benátských. Na obraze
je Spasitel náš a jemu se klanějí národní naši světcové: sv. Václav,
sv. Ludmila, sv. Vojtěch a sv. Prokop. Velesvatyně má 41 oken umělecky
malovaných. V kaplích chrámových (13) jsou památné malby a četné
náhrobky. Nesmírnou cenu má chrámová pokladnice.
V pokladnici oné je korunovační kříž českých králů, zlatý a draho
kamy ozdobený. V něm jsou zadělány částečky sv. kříže, na němž umřel
Pán Ježíš. Při korunování českých králů býval sv. kříž onen na zvláštním
oltáři vystaven.
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Další poklady chrámové jsou drahocenné schránky zlaté a stříbrné,
v nichž jsou ostatky svatých. Monstrance, ve které je neporušený jazyk
sv. Jana Nepomuckého, je zlatá, posázená 1200 diamanty a jinými
drahokamy.
Převelikou cenu mají starožitné rukopisy na pergamenu. Nejstarší
rukopis je část evangelia sv. Marka, kterou si Karel IV. vyprosil r. 1354.
od patriarchy v Akvileji a pro niž dal udělati desky za 2000 dukátů.
Evangelium ono bylo slavně do Prahy přineseno a zpíváno na Boží hod
velkonoční. Mimo to jsou tu drahé památky po sv. Václavovi, sv. Voj
těchovi, po Karlovi IV. a j.
Z kaple sv. Václava je vchod do korunní komory, který se otevírá
pouze na rozkaz českého krále před arcibiskupem a místodržitelem.
Roku 1867. byla kobka ona obnovena, vymalována a ozdobena znaky
koruny české a města Prahy. V ní je krásná skříň v podobě oltáře
gotického. Na skříni je obraz Boha Otce, dvou andělů, nesoucích korunu
sv. Václava, a dále obrazy krále Vratislava II. a Karla IV. V této
dřevěné skříni je schránka železná, vzácnou červenou látkou uvnitř ozdo
bená. Schránka tato chová poklad drabý a to korunu sv. Václava z čistého
zlata drahokamy a perlami posázenou. Cena její je 50.000 korun. Mimo
královskou korunu je tam zlaté žezlo a zlaté říšské jablko, perlami a
drahokamy okrášlené, zlatý prsten a korunovační plášť se štolou a tunikou,
střevícemi a pásem.
Chrám sv. Víta je vzácným pomníkem církevním v království
českém. Odtud jako ze srdce proudil život náboženský do veškeré vlasti.
R. 973. stal se sídlem biskupa. Prvním biskupem byl Dětmar.
R. 1344. povýšen na arcibiskupský chrám. Prvním arcibiskupem
byl Arnošt z Pardubic.
Zvláštní oslavy dostalo se velechrámu sv. Víta těly sv. mučeníků,
sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Na těchto hrobech
ronili slzy zbožní předkové mocně dojati. Sem putují každoročně tisícové
z vlastí českých, aby se posilnili ve víře své. Kolik proseb tu již vy
slyšeno, kolik milostí uděleno.
Svatyně sv. Víta byla svědkem slávy národa našeho. Roku 10806.
konána tu za jásotu duchovenstva a českého panstva první korunovační
slavnost v Čechách. Vratislavovi II. a jeho manželce Svatavě vložena na
hlavu královská koruna. S velikou slávou korunován byl zde r. 1261.
Přemysl Otakar II. i jeho choť Kunhuta.
Radostné chvalozpěvy pěl lid v chrámě sv. Víta roku 1311. dne
7. února, kdy korunováni byli Jan Lucemburský a Anežka Přemyslovna.
R. 1347. korunováni tu Karel IV., otec vlasti, a jeho manželka
Blanka novou českou korunou, kterou dal Karel IV. zhotoviti. Měla býti
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dle vůle Karlovy chována na hlavě sv. Václava, v den korunovace po
ložena králi na hlavu a v týž den zase vrácena.
Ale chrám Švatovítský zakoušel též strasti a rány, které Cechům
zloba lidská a závist nepřátel způsobily. Hrozně byl zneuctěn a spustošen
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Velechrám sv. Víta v Praze.
za krále Bedřicha, cizáka, vetřelce, nekatolíka. R. 1619. kazatel Bedřichův,
Němec Skultét, s pochopy svými strašně řádil ve svatyni sv. Víta. Seke
rami rozbíjeli oltáře, obrazy, náhrobky, sochy, kříže. Krásný veliký kříž
před hlavním oltářem srazili k zemi, šlapali naň a rouhali se. Pohané se
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vloupali do svatyně Hospodinovy a páchali největší hanebnosti. Zběsilci
ti chtěli zničiti hroby svatých našch patronů a spáliti ostatky jejich. Při
dábelském díle tomto ranění byli slepotou. Na Boží hod vánoční postavil
Skultét na místo hlavního oltáře kulatý stůl, na nějž položen velký koláč
a nádoba vína. Kolem stolu postaveno dvanáct stolic, na nichž zasedl
lžikrál Bedřich a jedenáct pánů, jedli a pili.
Řádění bídáků ve velesvatyni národa českého učinila konec bitva
bělohorská r. 1620. Nešťastný národ náš cizinou sveden poklesl, pil kalich
utrpení, než svatí patronové čeští nedali mu zahynouti. Vyprosili mu opět
pravou víru katolickou a lepší časy. Cizák Bedřich poražen, zbaběle
uprchl z Prahy. Chrám sv. Víta byl opraven a posvěcen.
Největší nebezpečí hrozilo dómu Svatovítskému od Prušáků r. 1151.
Již r. 1744. obral král pruský, Bedřich II., naši velesvatyni o 110.000 K.
R. 1757. si umínil obrátiti naši nejdražší památku v hromadu kamení.
Celkem dal tento nepřítel vystřeliti na chrám sv. Vita 22000 ohnivých
koulí a kartáčů. V chrámě bylo nalezeno 770 koulí. Jenom Bůh zachránil
chrám od úplné zkázy.
Od roku 1861. stále se pracovalo na obnovení velechrámu sv. Víta.
Roku 1873 položen základní kámen k nové části chrámu sv. Víta a od
té doby se stále pracuje. Dokoná-li se šťastně dílo přátel a ctitelů velebné
té svatyně, bude náležeti mezi nejkrásnější chrámy na světě.
*

2 © S S S
Vzpomínka na cestu do Prahy.
Napsala Melitta Dudková, žákyně IV. třídy v Brně.

atínek dostal zprávu, že dědeček v Praze se roznemohl a ihned
chystal se na cestu, navštíviti ho. Prosila jsem ho, bych směla
jeti s sebou, k čemuž konečně tatínek svolil. O 11. hod. v noci
ubírali jsme se na dráhu a v 7 hodin ráno dostali jsme se šťastně
do Prahy. Dědeček bydlí na ostrově Kampě; abych něco viděla, šli jsme
pěšky. Tatínek mně ukázal Prašnou bránu, Staroměstskou radnici se
staroměstskými hodinami. Čekali jsme až budou bíti. Jakmile hodiny začaly
bíti, vyšel nejprve Jidáš a třepal se sáčkem s penězy, za ním ostatních
jedenáct apoštolů, pak Ježíš Kristus a poslední smrt. Bylo to velice pěkné.
Dále šli jsme ke Karlovu kamennému mostu, jenž vede přes Vltavu a
na němž se nalézá mnoho soch a mezi nimi socha sv. Jana Nepomuckého,
jenž od krále Václava IV. vržen byl do Vltavy, ježto nechtěl porušiti
zpovědní tajemství, U sv. kříže jsme se s tatínkem pomodlili a po ne
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dalekých schůdkách sešli jsme k bytu dědečkovu. Zde nás velice rádi
spatřili.

Druhého dne šli jsme s babičkou na Hradčany do chrámu sv. Víta,
kde je mnoho památností. Hned u vchodu nabídl se nám mnich, že nás
po Kostele provede. Nejprve ukázal nám náhrobky Přemyslovců, které
jsou kolem zdi chrámové a náhrobek sv. Jana Nepomuckého. který je
skvostný, ze samého stříbra a stál prý 60.000 korun. V jednom sloupku
na rakvi jest umístněn ukazováček sv. Jana Nepomuckého. Samotnou
rakev drží dva stříbrní andělé. Dále vedl nás do kaple, t. zv. Václavky.
Hned u vchodu na železných dveřích kaple je mosazný kruh, za nějž se
sv. Václav držel, když byl od svého bratra Boleslava zavražděn. Stěny
kaple vykládány jsou českými drahokamy a místo písku užilo prý se
zlatého prášku. Na jednom kameni je vyznačená hlava lidská, která se
při broušení objevila, podobně i motýl a křížová cesta v kapli se nalé
zájící je drahokamy vykládaná. Na oltáři viděla jsem helmu sv. Václava.
Za oltářem nalézají se železná dvířka na sedm zámků uzavřená, za nimiž
nachází se komnata, kde uloženy jsou korunovační klenoty svatováclavské.
Pět klíčů nalézá se v Praze, z nichž jeden má kanovník chrámusv. Víta,
druhý arcibiskup, třetí kastelán bradu pražského, čtvrtý nejvyšší maršálek
zemský a pátý starosta města Prahy. Dva chovají se u císařského dvora
ve Vídni Posledně komnata ona byla otevřena r. 1867. Dále v chrámě
sv Jiří jsou pozůstatky sv. Ludmily. Z Hradčan je velice krásná vy
hlídka na město Prahu, Vltavu a na „Hladovou zed“ na Petříně vysta
věnou za Karla IV.
Příští den šli jsme na památný Vyšehrad, bývalé sídlo knížat
českých Nyní nalézá se tam kasárna, chrám sv. Petra a Pavla a hřbitov,
na němž odpočívají slavní mužové čeští. Také viděti tam památnou skálu,
s níž seskočil Horymír na svém Šemíku do Vltavy, by ušel trestu smrti.
Pak jsme se dali převézt na loďce na Smíchov a jeli domů.
Příští den šli jsme na Petřín kam vede lanová dráha. Na vrchu na
lézá se pavillon, v němž nachází se labyrint; jsou to ze samých zrcadel
sestavené chodby, z nichž jsem nemohla najíti východiště, až jsem se roz
plakala a tatínek mne vyvedl. Potom jsme vylezli na petřínskou rozhlednu,
odkud je překrásný rozhled na celou Prahu.
Následujícího dne jsme jeli na Bílou horu a tu mně tatínek povídal,
že je to pro nás Čechy velmi smutné místo.
Poslední dni ještě jsme navštívili veškeré chrámy pražské a jiné
památnosti a po desítidenním pobytu, když se dědeček byl zotavil, vraceli
jsme se do Brna.
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Při projíždce.
S 1yš oslíku, co ti povím:
shodíš-li mne dolů,
vícekráte nebudeme,
věř mi, dobří spolu.

Vždyť i tuhle psíček Kuráž
pln jest hněvu, zloby,
na ty tvoje věru pravé
oslí nezpůsoby.

Skáče kolem nás jak divý,
štěká a se vzpíná,
to abys nevyhazoval,
tak tě napomíná.

Proto naposled ti pravím:
shodíš-li mne dolů,
nebudeme vícekráte,
věř mi, dobří spolu.

Maruše Kadrtovd-Bukolská,
122
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Zmařené zastaveníčko.
Dva šotkové, jsoucí ve služ
bách lesní víly, doradili se, že své
velitelce zapějí zastaveníčko. I po
spíšili na oblíbené její místečko
v lese.

Dobrá víla, která potajmu
poslouchala, když se o tom radili,
ukryla se jim. Oba šotkovés usta
ranou tváří přemýšlejí, kam se asi
velitelka jejich poděla. Nevím věru,
zda se jim podaří, nalézti ji.
Proto, milí čtenářové a čte
nářky, pomozte jim a hledejte vílu

na obrázku!
FY PM OY
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O Cíňanech a Japoncích.
Napsala Anuše Mřttenhubrova,

yní, kdy celým světem letí zprávy o válce rusko-japonské, bude
snad i vás, milé dítky, zajímati, zvěděti nějaké podrobnosti ze
života Japonců a jim příbuzného národa Číňanů. — Před ně
kolika lety zahájena byla válka mezi velkým národem Číňanů
a mezi Japonci, jimž patří o mnohem menší říše na jednom z ostrovů
Asie, a přece po dlouhém zápase zvítězili slabší Japonci.
Jak to bylo možné pochopíte z mého vypravování o mravech,
zvycích a zařízeních těchto dvou národů.
Zajisté vám bude známo, že císařství Čínské co do míry země jakož
1 počtem obyvatelstva jest o mnohem větší než celá Evropa, kdežto
Japonsko není ani tak velké jako naše mocnářství Rakousko-uherské,
s nimž se však shoduje počtem obyvatel.
Číňané jako Japonci náležejí ku plemeni mongolskému; Číňanů je
přes 400 millionů, Japonců pouze něco ke 40 millionům.
Číňané mají oblé obličeje úzce končící, šikmo postavené, širokou
mezerou od sebe se dělící černé oči, vyčnívající kosti lícní, černý, řídký
vlas jakož i velice slabý vzrůst vousů na horním rtu a bradě, a bledě
žlutou pleť. Pro muže je ctihodností, má-li na metr dlouhý cop, silné tělo
a dlouhé uši. U žen platí malá nožka za znamení nejuznanější krásy.
Svého času narodila se v Číně princezna se zmrzačenýma nohama
a od té doby zavedl se zvyk ve vyšších stavech, že jakmile přijde dívka
na svět zavážou se jí prsty u nohou pod chodidlo, by se tak zabránilo
volnéma vzrůstu nohy. Od té doby je také chůze Číňanek velice nejistá.
Dále řadí se ku kráse v Číně — dlouhé nehty u rukou, které se nikdy
nestříhají, nechávajíce se dle libosti růsti; k vůli ochraně stává se mnohdy,
že Číňan nosí pouzdra na nich.
Zvyky Číňanů v mnohém ohledu jsou pravým opakem našich. Tak
na příklad při pozdravu Číňan pokrývá svou hlavu, kdežto u nás se
smeká; zavrtí hlavou na místě zakývání a kývá na místě záporného
znamení. Svou úctu dávají na jevo svou levou stranou nikoliv jak u nás
zavedeno pravou, propůjčují šlechtictví svým předkům na místě svým
potomkům, píší z prava na levo v kolmých řadách, volí barvu bílou na
znamení smutku.
Hlavním oblekem Číňanů je dlouhý, široký převlek a užší nohavice.
Převlek je buď z plátna neb hedvábí se širokými rukávy bez límce.
Bohatí mají pozlacené knoflíky a na prsou vyšívanou drahocenou vložku.
Nohavice jsou dlouhé široké, kteréž ženy čínské nad kotníkem svazují.
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Pokrývka hlavy se mění s ročním počasím. Venkované nosí slunečníku
podobné bambusové klobouky.
Obuv sestává obyčejně z hedvábných neb bavlněných punčoch a
bot; tyto poslední jsou nemotorné, mají silné podrážky ze sukna a kůže
s bíle natřeným okolkem.
Každý Číňan ať bohatý ať chudý nosí vějíř; bohatí mívají na něj
zvláštní hedvábné pouzdro.
Oděv letní neb zimní nesmí Číňané měniti dle své libosti, jak je to
u nás zvykem, nýbrž musí v této nepatrné věci vyčkati nařízení úřadu.
Bohatí si velice libují u veliké nádheře oděvů; ba i děti své zdobí
oděvy z drahocenných látek.
Domy v Číně jsou ponejvíce dřevěné a jednopatrové s obloukovými
střechami, tvoří čtverhran s dvorem uprostřed, odkudž do komnat kolem
zbudovaných padá světlo a proudí vzduch.
Světnice jsou poskrovnu zařízeny nábytkem, za to však bohatě
zdobeny zreadly, Domy bohatých Číňanů vyznačují se krásnými ozdobami
a zahradami.
V okolí velice zalidněném bydlí někdy chudý Číňan se svou ženou
a děckem i v malém čluně na vodě. Jaké tam má asi pohodlí, můžete
81, moji malí čtenářové, pomysliti.
V žádné zemi na světě není tak ctěno rolnictví jako v Číně. Každým
jarem císař vlastnoručně řídí pluh, v němž voli jsou zapřaženi, přes pole,
by tímto způsobem projevil úctu svou ku práci polní. V málo kterých
zemích je tak starostlivě ošetřován každý kousek půdy jako v Číně.
Největší důležitosti přikládá se zde pěstění rýže, jelikož tato je hlavním
pokrmem Číňanů.
Velké množství obyvatel živo je toliko rýží a rybami. Sám císař
obdrží část daně v rýži a platí též svým úředníkům dil jejich služby
rýží. Po špatné sklizni rýže následuje v Číně vždy velký hlad.
(Ostatek příště.)
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Hádanky a rebusy.

2. Číselka.

1. Koníček.
Jar. Č. Dušek, Hostašovice.

3.

4.

1. Strom, 2, zelenina, 3. příslušník
národa asijského, 4. prorok známýz bible.
-0U-=

3. Řetězová hádanka.
VojtěchMartínek.

4.

Ve 12345

Číslice znamenají slabiky. Význam slov:
1

2

sluha,

2
3
4

3
4
5

říše,

náměstka přisvojovací,

6

barva,
6
paní,
7 číslovka neurčitá,
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mouku.

5.

Václav pravil svým spolužákům: U nás
vloni na sv. Petra a Pavla napadalo tolik
sněhu, že jsme jezdili na saních. Jak to
možno?
6.

V pokoji já v koutě stojím.
Vynecháš-li v středu hlásku,
město máš, v němž Kristus lásku
zjevil k svatebčanům chudým.

příslovce času,
příslovce místa,

člověka trápí,
strom má.
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po
Třicet

správná

rozluštitelů hádanek a rebusů v tomto sešitě obsažených, kteří svá

rozluštění samostatně

pracovaná do 20. února 1905 redakci zašlou,

obdrží odměnou pěknou knížku.

Rozluštění hádanek a rebusů z čísla 5.
1. Číselka:
Anděl, kníže, leden, devět, Karel, vlast, kytka, bratr, Adiže, džbán,
trnka, návýk — Anděl Strážný.
2.

2
5
1

3
O
M
ob
F
-HN
MB
a
4 I jiné způsoby možné,
3. Mys, Noe — Simeon.
4. a) Červivé jablko, b) klíč, c) dítě ke křtu, d) půlnoc.
5. Stříbro. — 6. Zuzana. — 7%.Osmnáct. — 8. Sinai. — 9. Kavka. — 10. Pěti
O
M
PUN
A

DODO
A
R

koruna. — 11. Hranice.

Obsah.

Tvé bohatství (báseň), str. 153. — Obrázky z katolických missií, str. 154. —
Ztracený syn (s obr.), str. 156. — Zimní radosti (s obr.), str. 160. — Snížek
padá (báseň), str. 162. — Na Lomnický štít (s obr.), str. 162. — Krahujcova
kořist (s obr.), str. 169. — Vilíček pana Dueryho (se 3 obr.), str. 170. —
Babička zpívá (báseň), str. 175. — Velechrám sv. Víta v Praze (s obr.), str. 175.
— Vzpomínka na cestu do Prahy, str. 178. — Při projíždce (báseň s obr.),
str. 180. — Zmařené zastaveníčko (skrývačka), str. 180. — O Číňanech a
Japoncích, str. 181. — Hádanky a rebusy, str, 183. — Rozluštění hádanek
a rebusů z č. 5.
Benediktinskáknihtiskárna v Brně

Zeibrdlichova (Za obrázeček děkuji!, M. Grygaova. V Předině: Josef Setnička
V Přelouči
MařenkaKotýnkova, Emilie Ryšánkova. V Přemyslovicích:
Alois
Vybíral, Adolf Kalvoda, Alois Doseděl, Stanislav Skládal*

V Přestavlkách

©VPřerově:

Jiří Kozánek.

(klášter): M. a M. Andersovy, M. Skulova, M. Jandova, I.. Hynkova,

L Bergrova, L. a K Dvořákovy, Anna Vilímkova, A. Fassmanova, Jos. Sedláčkova,
M. Všstíčko:a, H. Loučova, A. Stratilova, J. Dokoupilova, Vil. Kabelkova*, L Ostrčilova,

A. a Zd Hrozkovy (Srdečný dík za psaníčko! Cožkoníček?) V Příkazích:
František
Němeček. V Pustějově: A. Schustrova. V Rajhradicích:
Božena Němcova,Auežka
Hájkova*, Antonin Bednář. V Semilech
M. Procházkova. Ve Slavkově: A. Rotrekl,
Jiadřich Jirka, Hedvika Kučerova, Jaroslav Hanák*, Bruno Petrovský, Alois Pospíchal*.

Ve Smolkově: Josef Eicbler. Ve Střelicích:

Jan Švestka. Ve Studlově:

Václav

Pospíšil, Frant. Můller“ V Sulislavi: AntonieRozmarova V Telnici: Josef Škrdlik*
V Troubsku:
Marie Suchá, Marie Sobolova, Anna Pazorkova, František Matěja, Josef
Kocman, Josef Švestka (č. 24), Anna Kroupova“, K rel Kocáb*, Cecilie Bučkova, Václav

Bartončk, Josef Doležal*, Jan Kamenický, Josef Švestka* (č. 5). V Třebíči
Marie
Švábeníkova (Díky!), Marie Valičkova, Jana Faltýnova, Anna Petrželkova*, Fr. Chmela,
Ludmila Česnekova“ (Děkuji za vrpomínku!), F. Miky=ka. V Třeboni: A. Baštýřova,
Zdenka Křížkova, Zdenka Pelcova*, J. Kottasova, Anežka Baštýřova, Růžena Činátlova,
Jar. Preiningrova, M. Kithierova A. Veselá, M. Dvořákova, A. Zevlova, Krajičkova,
A. Klenentova, R. Raifova, Ant Janyova, Helena Kemlinkova, M. Handschuhova, Marie
Bezpalcova (Jste velmi hodné! Srdečný pozdrav všem a zvláště té nejhodnější a nejpil
nější!), Mar. Bazalova (Došla již?). V Tuřanech:
C Richtrova, Leopold Straka. Ve

Velkém Lukově:

Hugo Fryšák, Josef Rédl. Ve Višňovém:

J. Procházka(Z toho

si nic nedělej!), Václav Adámek, F. Bartes, Rudolf Gibálek, F. Bojanovský. V Zara

zicích:

Jan Procházka, Jan Šabesta. Ve Zlonicích:

Jan Dufek*, Alois Tuma*“.

Správnérozluštění z čísla 5. zaslali:
V Archlebově:

Josef a Štěpán Strmískovi. V Bernaticích:

Karel Šimíček,

František Klos, Anna Kittrichova*, Josef Kunetka ©VBilovicích:
Ludmila Šurých,
Viléma Svobodova*, Marie Sklenářova V Bohonicích:
Filip Briickner. V Brně: Fr.
Švestka, Rudolf Veselý, Zdenka Cap'ova*, Václav Kopáček*, Z Dolanská, A. Hájkova,
Helena Benešova“, Karel Winter*, Valerie Pe'ikánova. V Břevnově: Bedřich Brožek.

V Cetechovicích:

Josef Hýža (Piky! I jA Tobš!). V Černovicích:

A. Chalupova*,

Marie Široká?. V Č. Budějovicích:
Hngo Blažej“ (Družina sv. Petra Klavera v Praze,
Hradčany 33, sbírá podobné věci. Tam zaš'i! Srdečný pozdrav !). V Čičovicích:
Karel

Luft. V Dobřenicích:

Marie Bártova V Drbolci:

Alois Rečka. V Heršpicích:

Jakub Zelený. Ve Hnojicích:
Karel Šperlich. V Holici: Miloslav Zdražil, V. Šmysl,
Arnošt Koutný*. V Hořicích: Č. Dobe', Cecilie Bekrova*. V Husovicích:
Robert
Jaboda, Frant. Klimeš, Marta Koukolova, Jan Paukrt, Vladimír Kyselka“. V Chlumci
m. C.: Anna Schmidtova“, Viktorie Littonova, Anna Havránkova*. V Chomiži: Frant
Kušikova“, Leopolda Masná. V Jindřichově
Eduard Hercík (Díky! I já Vám“

V Jiřikovicích:
Rajm, H jtman“ V Klimkovicich: Zorka Hessova. V Klobou
cích: Š Česmák, Josef Krejčí“ V Kochanově: VincencToman*.V Kostelci n.L:
Josef Pechar, M. Koubek. V Kostelci n. O. Bož Kušerova. V Králicích:
Arnošta

©
©

Lamplotova, Cecilie Čepova*. V Kroměříži
Ignác Dohnal, Frant Heger*. V Lecho.
ticích: Meth. Svačina (Díky!). V Lenešicích:
Fra t. Košták (Proč tak málo?). Váci.
Roth. V Líšni: Božena Brzobohatá, Josefa Koudelkova, Antonie Mudrychova, Marie a

Anna
Benešovy*,
Marie
Černá,
Josefka
Havelkova
VI.uži:
Josef
Kolek.
VLužci:

Růžena Valinova V Maloměřicích:
Ant. Kůra. V Milévsku: Anička Železná*.
V Mratině:
Frant. Zvěřina“. V Napajedlích:
Tomáš Hubáček*, Alois Samohbýl.
V Náměšti: Mařenka Vytopilova (Srdečná.děxuji!), V Nevojicích:
Ant. Pukl, Josef
Potřík, Bedřich Hladký*. V Nových Benátkách:
A berta Vo:lova, M. "Žežulkova,

Stanislav
Novák
VObořištií:
Jana
Novotná,
Anna
Kusovská,
Antonie
Hrbxova,
Fr.
Tynhofrova V Obřanech:

Aug. a Karel Frýdek (S omalovánkami nic se nemá státi!).

V Olbramovicích
Jan Smutný V Olomouci: Jan Konřil, Karel Janíček. V Olo
mučanech: Frant. Krejčí*,F. Kyzlink. V Partutovicich:
Ceciliea A Janíčkovy,
Anna

Hynčicova,

V Penčičkách:

Anastázie

Voldánova*, Božena

Karel Kohout V Polehradicích:

Kandlerova,

Matylda

Klívarova,

Julius Reiter. V Praze: Marie

Zeibrd'ichova, Marie Bláhova, Emilie Hajská, M. Grygarova (Srdečný dik!.

V Přemy

slovicích:
Alois Vybíral, Stanislav Skládal, Alois Doseděl“.V Příkazích: František
(Němeček. V Říčanech: Jiřina Němečkova*(Díky!. V Semilech: Marie Procházkova
[ já podobně!Díky!) Ve Skřivanech: Josef Mestenhauser. Ve Slavkově: Václav
Klapetek Ve Smidarech: Irena Dlaba ova*. Ve Smolkově: Jindřich Kupka, Bedřich

Čurda, Josef Eichler (Výkresy jsou hezké, ale loňské psaníčko Tvé nebylo hezké!)
Kazimír Židek“. Ve Staré Vsi: Augustin Machula, Augustin Skácelík, Frant. Bartík*»

Josef Šamal.Ve Strážnici: Jan Sup. Ve Střelicích: Jan Švestka. Na Studlově“
Vác!'av Pospíšilé, Frant, Můller. V Sulislavi:
Ant. Rosmarova. V Šaraticích:

Alois Drbal. V Šitbořicích:
L. Holcapfel, Ant. Káňa. V Telči: Marie Dvořákova.
V Troubsku:
Josef Švestka, Cecilie Bučkova, Anna Kroupova, Marie Sobolova, Josef
Doležal, Václav Bartoněk, Anna Pazourkova“*, Ant. Kocman, Jan Kamenický, M. Suchá*.

V Trpíně: Alois Vaverka*. V Třebíči
Anna Dlouhá, Marie Matějkova*, M. Charvá
tova, Karel Švábeník*, Olga Haskova, Marie Kožinova, Božena Peškova*, L. Česnekova.

V Tučapech: Marie Havránkova. V Tuřanech: Cecilie Richtrova, J. Straka. V Uh.
Brodě: Boh. Bezděk,Karel Klestík. Ve Val. Meziříčí: Alois Zlámalik. Ve Veselí:
Josef Lacina (Děkujil Tak jako Tobě!). Ve Vičicích: Josef Kopeček. Ve Višňové:
F. Bojanovský, Václav Adámek. Ve Vítkovicích:
Anežka Moškořova.V Zaloňově:
Lad. Kavan. V Židenicích:
František Černý, Jan Křivý, Jiří Fiala*, Inocenc Kaláb.

Jména odměněných poznačena jsou hvězdičkou
!

SEP> Rozluštění zasílána buďte nejdéledo 20. a vždy do redakce,
Dominikánská ulice číslo 4.

Slohový úkol z 3. čísla: „Proč se těšíme na zimu“

zaslali:

V Bludově: Josef Žižka. V Brodcích: Josef Tržický*, Josef Šimon. V Bruš
perku: Julie Gillarova*. Ve Frenštátě:
Maruška Bémova (Velmi hezké! Srdečný
pozdrav!) V Horkách: Marie Radovra. V Jiřikovicích:
Josef Daněk. V Knihni
cích: Tomáš Ševčík. V Kostelci n. L.: Václav Panec. V Miškovicích: L. Král.
V Netíně: Frant. Dvořák. V Obořišti: A. Špryslova, Jana Novotná. V Přívozích:
Josef Houštecký. V Praze: Anna Štětkova. Ve Skutči: Jzroslav Táborek*. Ve Stol
číně: Julie Bílkova. V Třeboni: Antonio Janyová*, A. Baštýřova, M. Handschuhova*.
V Telnici: Josef Škrdlík V Troubsku: Josef Kocman,Josef Švestka. V Třebíči:

Marie Matějkova* Ve Vítkovicích:

vicích:

Josefa Musilkova.

Anežka

Moškořova*“.

V Židlocho

Redakci zasláno:
Vychovatelské

Listy.

Časopis věnovaný zájmům křesťanskéhovychování. — Ročník

V., číslo 1.—2. — Tiskem Frant. Navrátila v Ivančicích na Moravě. —Vychází
dvakrát měsíčně. — Předplatné na celý rok obnáší 6 K. — Redaktor Alois Adamec.

Rodinné

|

a

na

vychování.

List pro šíření zásad dobrého vychování v rodinách česko

slovanských. Se stálou přílohou „Besídka“. — Majitel, vydavatel a zodpovědný
redaktor Josef Šauer z Augenbrirgu, c. k. školní rada v Přaze (v č. 567-III). —
Vychází jednou za měsíc. Předplatné 2 K. — Číslo 10 — Zasluhuje vřelého do
pvručení všem křesťanským rodinám.

Dějiny
národu
českého.
Krásné
populární
vy'ání
pro
mládež.
Vyšel
sešit

Dějiny
tyto
zpracovány
jsou
dle
díla
dra
Rezka
J.Dolenským
prof.
dr.
J.Kosinou
6.—26. Cena sešitu 10 h. — Vyzdobeno krásnými illustracemi Věncesl Černého.
— Nakladatel Jor. R. Vilimek v Praze, Spálená ul. č. 13.

Ů

Prosíme

———

P. T. odběrate'e „Anděla Strážného“,

kteřímajípřebvtečná
prvníčísla,by
nám je laskavě vrátili. SSSSSSSSSSS6888
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Za redakol odpovídá: JAN DVOŘÁČEK, učitel v Brně.
Vydává svým tiskem a nákladem Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradekých v Brně.
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KŘESTANSKOU MLADEŽ
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Předplatné na „jinděla Strážného“ celoročně:

Rakousko1 K 60 h., Německo1-m: 60 pf., Rusko80- kop;
Rahe 2 liry, Francie 2 jr., Amerika 40.c.
W prochází měsíčně

a předplácí
seročně 1 IT SO bh.
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Spasitel světa vymílá své apoštoly a všechny své přátele do celého 4větu a volá,
čo žeň eice veliká, málo však pracovníků, Vy, milé dítky, rády byste milého. Spasitele
vyzvání poslechly a šly třeba až do Číny a mezi divochy africké. a -australské hlásat,

jak dobrotiv jest Bůh, a že chce, by všichni ku spasení přišli; avšak jste ještě mali:

ještě doma zůstati a re učiti musíte. Co však učiniti. můžete, to děláte: Modlíte se za
pohanské dítky a šetříte dárky na vykoupení jich a vychování v křesťanské..víře. Zaslány'
nám nové milodárky v korunách:
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Dp. J. Korejzl, farář v Mušově 10: , od školních dítek III. tř. v Senici 11'74,
Nejmenovaná z Kutné Hory 4: „ Josef Fexa v Batelově —60, od dobroditelek z farnosti
rudské 16:—, dp. Jos. Ocetek, Hevlín, 32-—, Terezie Růžičková ze Ptení 108.
Ant.

Staffa, farář v Boršicích 65-—, sbírka z jesliček v chrámu Pánč v Rajhradě 14,
dp.
Václav Groh, farář ve Zvoli 2-—, dp. Balt. Hříva, kaplan v Mapájedlích, od členů 70,

EI
—

— od
dítek
školy
jaroměřické,
boňovské
adolnolažanské
28“dp.
Alois
Šebela,
kocperato
v Kateřinkách 56-—.
fe

T

%

Správné rozluštění z čísla 6.zaslali:
'

V Archlebově:

Josef Strmiska. V Bernaticích:

i

*“

Marie Šlezarova,"Anna

Kittrichova, Karel: Šimíček“*, Hedvika Blažkova, Florián Glogar, František Klos, Josef
Kunetka*, Anna a Marie Davidovy. V Bilovicích:
Milada Teperova*, Viléma Svobo

dova, Ludmila Šurých*,N. N. V Bohonicích:

Filip Brickner*. V Bojkovicích:

Alois Šimuník, Ant. Slavíček*, Theodor Stojan, Alois Doruška, Fr. Durďak, Fr. Vašina.
V Brně: M. Perkova“, Fr. Shromáždil, Zdenka Caplova, Valerie Pelikánova, Bedřich
"Hořava*, Zdenka Dolanská, N. N., Věra Barvičova“, Marie Šujanova, Frant. Slámova.

V..Brusném: Frant. Sehnalova*.V Brušpěérku: Aloisie Vantuchova, MarieFialova*,
Julie Gillarova. V Č. Budějovicích: Frant. Handl. Ve Čtyřech Dvorech: Anna
Janatova, Jana Kašparova*. V Dobřenicích:
Marie Bártova V Drholci: Alois:
Rečka*.V Heršpicích:-Jaromír Pavlík, Jan Zelený. Ve Hnojicích: KarelŠperlich*.,
V Holici: Miloslav Zdražil. V Hořicích:
Č. Dobeš*; Cecilie:Bekrova. V ChTumeci.
n. C.: Anna Khunova, Viktorie Liitonova. V Chotěboři: Petruše Čapkova. V Che
míži: Frant. Kušíkova, Leopoldina Masná V Jaroměřicích:
Ant. Brychta, Stanislav:
Valníček*. V Jindřichově.
Eduard Hercík*. VWJiřikovicích:
Raim. Hejtman

Ročník XXIV,

Březen 1905.
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Z JARA.
DY SNÍH UŽ TAJE

A JARO KRÁČÍ V KRAJE,
DO DÁLI PLUJE LED:

A KDO JIM VELÍ,

BY HORY PŘELETĚLI,
A KDO JE VOLÁ SEM?

KDo PTÁČKŮM POVÍ,

JEST LÁSKA K VLASTI

ŽE U NÁS RAŠÍ KŘOVÍ

I JEJÍCH DUŠÍ ČÁSTÍ?

A PRVNÍ VONÍ KVĚT?

MILUJÍ

KDo TAM V TÉ DÁLI,
KAM V HOUFECH ODLÉTALI
A SPĚLI NA PODZIM,
JIM ZVĚST TU NESE:

RODNOU ZEM?

O PTÁČCI MILÍ!
MY JSME VÁS POCHOPILI,
I TEN VÁŠ MOCNÝ CIT:
I MY V SVÉ RODNÉ ZEMI,

»JIŽ ZASE NAVRAŤTE SE|«

NEJKRASŠÍ MEZI VŠEMI,

KDo DÍ TO V JAŘE JIM?

JEN ZDE, JEN ZDE CHCEM ŽÍT!

J. Milota

O Číňanech a Japoncích.

4

Napsala Anuše Mittenhubrova.

(Ostatek.)

6

BS»iňané jsou velice střídmí. Masa jedí velice málo; ale psí, kočičí

«

a myší maso slouží jim za velikou pochoutku, kdežto my jím

opovrhujeme. Jídla všeobecně jsou upravena na způsob polévek.
Za náčiní k jídlu slouží Číňanu tyčinky z bambusu, na které se nabodají
všechna pevná sousta, ostatní se vypije; za nápoj mu slouží čaj; vína,
piva neb kávy i čokolády nezná.
Hostince, v nichž se čaj prodává, podobají se velice našim kavárnám.
V každém větším městě nalézá se obecná zahrada, kteráž je hlavním
střediskem zábav. Veřejné hostince jsou navštěvovány jen tou nejchudší
třídou. Opilých lidí v Číně neviděti.
Velice rozšířeno je zde však kouření opia a tabáku. Každý zámožný
Číňan nosí mimo vějíře stále ssebou vyšívaný sáček na tabák, zavěšený
na hedvábném páse.
Nápadné zdají se býti cizinci čínské obchody a lékárny. Co se zde
všecko neprodává! K léčivým prostředkům jsou počítány nejpodivnější
věci jako na příklad ptačí hnízda, sušené ještěrky, píjavky, bourci nebo-li
hedvábníci, hadí kůže, vyzí žaludek, medvědí žluč a jiné.
Číňané jsou nadaní lidé. Mnohem dříve než Evropané vynalezli
tiskařství, střelný prach, porcelán, kompas atd. Ale v posledním století
zůstali velice pozadu v umění a vědě, takže dnes mezi civilisovanými
národy stojí velmi znatelně v pozadí. Jelikož se domnívají, že u nich je
vše lepší a dokonalejší než u jiných národů a že se od druhých ničemu
již naučiti nemohou, uzavírají se ku své vlastní škodě před nimi. Svou
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pověstnou zdí, která dělí vlastní Čínu od sousedních zemí severních, vy
stavěli i jakousi zeď duševní, která je dělí od ostatního světa. Zmíněná
zeď čínská, jež opevněna je množstvím bran a věží, byla vystavěna před
více než 2000 lety jako ochrana proti tlupám severních lupičů. Nyní se
blíží svému rozpadnutí.
Čínský národ se dělí v různé stavy. Nejvýše stojí šlechta, ku které
se počítají také státní úředníci (mandarini). Pak přijde řada na obchod
níky, rolníky, loďaře, umělce a řemeslníky. Ostatní lidé jako herci, slu
>vv?
žebníci a otroci tvoří nejnižší stupeň obyvatelstva,
Číňané jsou ještě pohany. Modlí se dosud k pitvorným bůžkům,
jimiž zdobí svoje chrámy. Chrámy jsou věžovité budovy o více poschodích.
Zakladatel náboženství čínského je Confucius, který žil 550 let před
Kristem. Jeho učení zakládalo se hlavně na předpisech o mravném životě.

Jelikož Japonci také

patří ku plemenimongolskémujsou Číňanům

velice příbuzní. Avšak liší se od nich tím, že si hledí přisvojiti cizí živly
vzdělavací.

Japonci jsou rovněž pracovití jako Číňané, avšak jako obchodníci
stojí vysoko nad nimi. Jsou dobrosrdeční, vděční, jemní, věrní, mlčenliví
a odhodlaní. Srdce jejich hlavně plní velká obětivá láska k vlasti. Chování
jejich je zdvořilé i k osobám hluboko pod nimi stojícím.
Oblek japonců je velice jednoduchý. Národní oblek mužů sestává
z dlouhého až ke kotníkům sahajícího kabátu s krátkými rukávy, ze
spodního kabátce opatřeného kapsami, který dosahuje jen k bokům,
z bílých hedvábných punčoch, slaměných sandálů, které se odkládají při
vstupu do bytu, z klobouku, který se podobá obrácené míse. Vlas u mužů
je až k týlu vyholen, kde splétá se v pevný cop.
Ženy nosí dlouhé vlasy, které v uzel svazují. V den sňatků svých
barví své rty červeně a zuby černě. Pracovnice v poli mají hlavu zaha
lenou bílým šátkem proti úpalu slunečnímu, jinak z pravidla nenosí dívky
ani ženy japonské žádných pokrývek na -hlavách.
V čistotě těla vyniká národ japonský od nejvyššího hodnostáře až
k nejnuznějšímu dělníku nad jiné národy. V každém lepším domě nalézá
se koupelna ve zvláštním oddělení, kdežto chudší lidé se obslouží ve
veřejných lázních, které se ve městech v hojném počtu nalézají. Japonec
miluje obzvláště teplé lázně, které často obsahují až 45 stupňů Celsia
(36 stupňů Reaumura), tudíž teplotu, která by pro našince byla naprosto
nesnesitelná. Ku podivu, že tyto horké koupele neschoulostiví žádného
Japonce. Evropan s podivem zří na těžké břímě, jež japonský dělník
nosí, na ohromnou vzdálenost, kterou v krátkém čase ujde, na vzdušný
oděv, v němž práci svou i v zimě vykonávají.
13*
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Domy v Japonsku jsou stejné jako v Číně, jednopatrové a ze
dřeva. Vnitřek je bez výzdoby. Chybí v komnatách stoly, židle, lože,
skříně. Lože nahražují sítě.
Hlavním pokrmem Japonců je také rýže a ryby. Drůbež připra
vuje se pouze pro lidi zámožné a vznešené. Nejrozšířenější nápoj je rovněž
čaj. Tabák se kouří všeobecně.
Hlavní zaměstnání Japonců je rolnictví. Jak v Číně tak i zde
vzdělává se starostlivě i ten nejmenší kousíček půdy. Též se zde vysoko
cení hornictví, neb se zde doluje na zlato, stříbro, železo, cín, měď, diamanty
a jiné.
Znamenitý je japonský průmysl, v němž velice se cení lakované
předměty, porcelánové a kovové zboží. Zhotovují se zde též výborné
látky hedvábné a hlavně pevný papír, jehož se docela i na tabule okenní,
slunečníky i oděv použiti může.
Ve vzdělanosti stojí Japonsko výše nežli mnohá země evropská.
Skoro každý Japonec umí čísti a psáti; obecné školy jsou skoro v každém
místě. Vysoké školy jsou podle způsobu evropského zařízeny. Evropští
učenci jsou zde činní jako professoři a to nejvíce angličtí a němečtí;
japonští studenti navštěvují též evropské university.
Z umění a vědy nejvíce se pěstuje zeměpis, dějiny, lékařství,
stavitelství, malířství a hudba.
Evropské kultuře děkují Japonci hlavně své vítězství nad Čínou.
Vojsko japonské je úplně dle evropského způsobu oděno a vyzbrojeno.
Náboženství tohoto národa je ještě pohanské. V Tokiu, hlavním to
městě císařství, zbudováno přes tisíc chrámů pohanských. Uvnitř těchže
nalézají se oltáře s hořícími svícemi a zlatými bůžky, před kterými kněží
své modlitby vykonávají. Zakladatel náboženství v Japonsku a v jiných
zemích asijských byl Budha, který žil před Kristem šest set let.
V nové době hlásá s úspěchemv těchto krajích mnoho křesťanských
missionářů vznešenou nauku Kristovu.
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Za ním s laní párek čilý
dovádivých koloušat —
starý lišák z hnízda pílí —
hoj, to budou hody snad!

Bezstarostnost ušák mnohý
životem svým zaplatil,
mnohý kolouch přeubohý
k svým se nikdy nevrátil.

Ne poprve tak se krade
za kořistí vrah ten zas,
ne poprve zvěře mladé
život v jeho spárech zhas'.

Dnes však srnec obezřelý
bděle stojí na stráži —
marně číhá lupič smělý,
strážce zle mu překáží.

Pádný paroh, nohu vidí,
dobře zná je jeho hřbet —
ani dnes už nepořídí,
s prázdnou v brloh půjde zpět.

PREER F K

Vítězslav Unzethg.

Zachráněn.
Dějepisný obrázek od Al. Dostála.

ěžká dopadla rána na zemi Českou. Pokojná a mírumilovná vlast
naše byla náhle pobouřena, jako když hladinu vodní rozvlníme.
Od města k městu, od dědiny k dědině, od hradu ku hradu
táhla vojska, plenila, bořila, a lid utíkal do lesů nebo hynul na
bojištích. Země pustla a místo klidných vesnic — spáleniště, místo pevných
hradů — rozvaliny a místo úrodných polí — poušt.
Neblahé doby — —
Četa statných bojovníků s vůdcem Janem Žižkou z Trocnova pustila
se i do hustých lesů křivoklátských. Vozy a těžká zavazadla následovala
stranou po cestách.
Žižka chtěl i Křivoklát Hrádek ztroskotati. Však nebylo snadno toto
panské místo rázem zbořiti.
Měl Hrádek nejen silnou bradbu kolkolem, hlubcké příkopy, věže,
ale také cesta k hradu tomu byla nebezpečná a vojínům neznámá. Však
přece vyjeli statně. Nebá'i se houštin a hvozdů, ale doufali, že štěstí, jež
jim vždycky sloužilo, i zde se osvědčí,
Směr hradu znali, také cestu najdou.
„Do večera bude Křivoklát v ssutinách,“ vyhrožoval vůdce předem.
„A pokladů prý na hradě mnoho,“ utěšovali se žoldnéři.
„Však se záhy přesvědčíme a podíváme.“
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Jezdci bodli koně a chtěli se dáti klusem, ale nešlo to. (Cesta se
jim v lese ztratila. Klest ji pokryla. Tu a tam i několik silných kmenů
vadilo v pochodu.
„Zatarasili nám cestu, bychom se na Křivoklát nedostali. "To jim
však nepomůže. Hrádek bude brzo v naší moci.“
Žoldnéři musili napřed ukliditi překážky, jež jim v další cestě

bránily. Seskákali s koní a odhazovali kmeny. Však ani nyní cesty ne
nalezli. Jakoby tudy lidé ani nechodili a ocitli se v pralese.
Jenom tu a tam udupaná stopa po srnčí a jelení zvěři.
„Že jsme si tamo v některé dědině nevzali zkušeného vůdcel“
litovali žoldnéři.
„Po účinku zlá rada. Proč jsi na to dříve nevzpomněl? Ve vesnicích
a na samotách dosti lidí, kteří vědí, kde Hrádek leží a kudy bychom
se tam nejpříměji dostali. Za několik grošů by posioužili.“
Ale jiný vojín nedůvěřivě vrtěl hlavou.
„Nespolehliví vůdcové. Nejednou nás zavedli. Není se také čemu
diviti. Vždyť nenosíme pokoj a požehnání.“
Vojín, který tato slova pronesl, byl starší muž s bělavým vousem
a kalnýma očima. Jel pomalu a často byl soudruhů varovatelem. Nejednou
zamezil pych, jehož by se žoldnéři dopustili, k němuž se už chystali.
Mnoho krovů před požárem zachránil, i životy lidské podobným způsobem
zachoval.
Soudruzi často ho poslechli, že byl nejstarší a platil za rozvážného
muže. Mnohdy se mu smáli, kazatelem ho nazývali, slabost mu vyčítali,
ale posléze přece poslechli.
„Není ti líto těch stromů, jež jsme skáceli?“ obrátili se vojíni
k Rozhodovi s úsměvem. Musili je na rychlo položiti přes potok, který
byl právě rozvodněný.
„Však jste se dost natýrali této země i její obyvatelů nebohých
|
Když si vzpomenu, že jsme všichni vespolek bratři, všichni rodní Čechové,
Slované, a přece se tak potíráme navzájem, vždycky se mně srdce sevře
a pocítím palčivou bolest. Vždyť takto řádíme doma — v rodné zemil“
Rozhoda sáhnul k srdci a sklonil smutně hlavu.
Teď ani ostatním vojínům nebylo do smíchu, třeba se nebáli ani
v husté seči a směle šli proti tvrdým hradům, vysoko ohraženým městům
a četnému vojsku s nejlepší bodnou i sečnou zbraní.
Dnes se dal Rozhoda téměř vésti, ač jindy sám razil cestu sou
druhům v nejprudčích sečích, nelekaje se překážek. Byl v Čechách dobře
obeznámen jako rodák, ano i k lesům křivoklátským ukázal cestu vozovou,
která se však buď ztratila v houštinách nebo schválně byla klestí
zaházena.
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Teď jakoby i Rozhoda na cestu onu zapomněl a v ní se nevyznal.
Ano i v zadu zůstával a na otázky odpovídal nevrle. Vymlouval se, že
mu slábne zrak a opouští ho pamět.
V hlavě starcově to vířilo.
„Zase o jednu památku bude tato naše země připravena ! Opět jeden
hrad povalen bude v ssutiny. Královský Hrádek Křivoklát! Hrad kdysi
Karlův! Kolik už pomníků-rozvalin? A ty všechny budou věky svědčiti
proti nám — bořitelům.“
Starochovi se zamžilo v očích, že musil si je protřiti.
Ještě nedávno Rozhoda stejně si vedl jako soudruzi jeho, ale stala
se s ním pojednou změna. Setkal se před několika dny s mužem, který
ztratil válkou rodinu, jmění i rozum. Pobíhal před vojskem a venkovanům
dával výstražná znamení, by se na rychlo vystěhovali do hlubokých lesů,
nechtějí-li přijíti o majetek poslední i holé životy.
Muž ten náhodou setkal se s Rozhodou a čipil mu trpké výčitky.
Jindy by byl žoldnéř blázna skolil jednou ranou, ale teď ho poslouchal
jako hejtmana. Ano ještě i hlavu sklonil a nějak se zasmušil.
Od té chvile nastala u něho povážlivá proměna. Pološílený muž vy
čítal vojínům jakou zkázu činí zemi, místo aby jí chránili před cizím
nepřítelem, kolik vypálili vesnic, rozbořili hradů, vydrancovali měst.
V Rozhodovi se hnulo svědomí, byl zamyšlen, nemluvil a divně si
vedl. Jako ten pološílený muž soudruhům překážel v týrání obyvatelstva,
pálení a ničení.
„Rozhodo, ty přece jsi zde znám. Pravil jsi, že v této krajině stála
tvoje kolébka. Což .jsi nebyl nikdy na Hrádku a neznáš tam cestu touto
porostlinou lesní ?“
Rozhoda jakoby neslyšel, nač se soudruzi dotazovali. Posléze vyrazil
ze sebe:

„Pravda, nedaleko moje rodiště, jež jste vypálili nemilosrdně. Ani
moje prosby a přímluvy nepomohly.“
„Co nám nyní po tvém rodišti! Cestu na Křivoklát nám ukaž.“
Rozhodovi opět mihlo hlavou, že i Křivoklát má padnouti, ten
krásný hrad, ten strážce v rozložitých lesích. A kdo má ukazovati k němu
cestu? On, Rozhoda. Hlava se mu točila a srdce mocně bušilo.
„No, povídej a nezdržuj nás. Pěkný jsi průvodce.“
„Cesta se mně vykouřila z hlavy, na nic se nepamatuji. Vždyť tak
dávno jsem tady neprodléval. A ve vřavě válečné člověk příliš
zapomíná. “
„Rozhodo, my tě nepoznáváme, my tě nepochopujeme.
hejtmana,“ řekli vojíni rozmrzele.

Pomni na
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A staroch jenom krčil ramenem a oči zabodával do kyprého mechu.
Nedal se přemluviti ani donutiti, by pověděl o cestě. Byla mu dobře
známa, ale neprozradil.
Mezi stromy se mihnul chlapec asi dvanáctiletý. Buď sbíral zde
chrastí, by je donesl do blízké chatrče, nebo šel za otcem dřevorubcem.
Chtěl útěkem uniknouti, ale byl zpozorován.
Dva vojíni ustrašeného pacholíka hned zajali. (Chudě byl ustrojen,
jenom nejnutnější měl na sobě oděv. Veliké oči obracel na vojíny a rukou
si přitlačoval čepici. Na plecích mu visela torba. V pravici svíral
dloubou hůl.

„Vyděláš si několik grošů, ukážeš-li nám cestu na Hrádek.“
Hoch hned nerozuměl.
„Jsi tady znám?“ tázal se hejtman.
„Bydlím nedaleko. Jsem dřevorubcův syn, který prošel tyto lesy
mnohokráte.“
„Tedy nás veď tou nejpřímější cestou ke Hrádku“
Chlapec se otočil a zrak jeho se setkal s očima starého žoldnéře.
Zdálo se mu, jakoby ten muž ho varoval, jakoby hlavou vrtěl a znamení
dával, že to vojsko nemá nikam voditi.
„Co tam chcete, na Křivoklátě?“ odvážil se k otázce.
Žoldnéři se na sebe podívali a potom se hlučně zasmáli. Jeden řekl:
„Chceme se podívati, jak jsou na Křivoklátě silné zdi, jak silná tam po
sádka, jaké na bradě poklady.“
Krištof, syn dřevařův, řeči té neporozuměl. Zase podíval se na
starocha a četl v jeho divném pohledu.
„Tedy, kterým směrem se máme bráti, kudy půjdeme?“ naléhali
žoldnéři.

„Posud nevím, co chcete na Křivoklátě?“ osmělil se říci hoch.
„Potrestáme všechny na hradě, jakož i tebe, nepovedeš-li nás nej
lepší a nejkratší cestou. Hybaj, ku předu!“ velel vojín a na chlapce
spustil všechnu hrůzu.

(Ostatekpříště.)
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Modlitba duše nevinné.
U

zášeří lesa kaplička,
chodí tam moje Anička.

Poslechni, drahá Aničko,
pros také za mne maličko!

Zalétá k. nebi dušička,
prosí za svého tatíčka.

Vidí Bůh duši nevinnou,
uslyší prosbu dětinnou.

Prosí tam Boží Rodičku
o blaho pro svou matičku.

Vypros u Matky přesvaté
přímluvy zdroje bohaté.

Prosí tam vřele Ježíška
o štěstí svého bratříčka.

Vypros u Syna v hojnosti
naděje, víry, milosti.

Josef Hák.

AO DO OM

Jděte k Josefovi!
Mis dítky! Zajisté se ještě dobře pamatujete na onen příběh
z biblické dějepravy, který vypravuje o Josefu egyptském. Vždyť jste jej
tak rády poslouchaly a čítaly. Líbil se vám velice.
Nehodní bratři prodali Josefa do Egypta a způsobili tím jemu i sta
řičkému otci Jakobovi nesmírný zármutek. V Egyptě koupil Josefa Putifar
a uvedl ho do domu svého. Uznalý velitel osobní stráže královy si hodného,
moudrého a pilného Josefa oblíbil a učinil jej dozorcem v domě i na polích
svých. Ale zlá žena Putifarova chtěla jej k hříchu svésti, a když se
Josef bránil, křivě ho nařkla u manžela svého. Lehkověrný Putifar zlé
ženě uvěřil a dal Josefa nevinného uvrhnouti do žaláře. Ale i tu byl Bůh
s hodným Josefem. Když po nějakém čase Josef sny královy šťastně vy
ložil, byl ze žaláře vysvobozen a za správce celé země povýšen. Všechen
lid egyptský měl Josefa poslouchat, jen o korunu královskou chtěl král
být výše nad něho. A když potom dle předpovědi Josefovy vypukla nouze
v zemi egyptské i celém okolí a lid hladový ke králi se sbíhal a jej
o chléb prosil, posílal ho král k Josefovi,řka: „Jděte k Josefovi a cokoli
vám řekne, učiňte !“ A Josef otevřel naplněné obilnice a zásoboval celou
zemi obilím a zachránil od smrti otce i bratry své.
Milé dítky ! Tento měsíc (19. března) slaví církev svatá svátek
sv. Josefa, pěstouna Páně. Není to sice svátek zasvěcený, ale zbožní křesťané
v ten den jdou do kostela a pak i doma více se modlí a na sv. Josefa
vzpomínají.
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Ta slóva: „Jděte k Josefovi !l“ obrací církev sv. na sv. Josefa,
pěstouna Páně, s nímž má Josef egyptský velkou podobnost. Jako Josef
egyptský byl i sv. Josef, pěstoun Páně, zbožný, čistý a nevinný. Josef
egyptský ustanoven správcem země egyptské, sv. Josef ustanoven od ne
beského Krále ochráncem svaté rodiny a je nyní patronem velké rodiny:
církve svaté. Za to, že Ježíška tak bedlivě opatroval a. oň tak pečlivě
se staral, vyvýšen sv. Josef v království nebeském, kde zcela blízko stojí
u trůnu Božího. Josef egyptský
zásoboval celý Egypt obilím,
svatý Josef přimlouvá se za nás
u Boha, prosí za nás, a Bůh na
jeho přímluvu otvírá komoru svých
milostí a dává nám vše potřebné
k životu časnému i věčnému. Otec
nebeský a Ježíš Kristus váží si
v nebi sv. Josefa a jeho prosby
rád vyslyší. Ó, uctivejte, vy,
milé dítky, sv. Josefa a následujte
jeho ctnosti. Buďte, jako svatý
Josef byl: Zbožný, čistý, nepo
rušený, bez hříchu. A proste jej
často

© přímluvu, modlete se
k němu! Hle, sám Ježíš volá

k vám: „Jděte k Josefovil“
Ó, když rodiče chudí ne
mají, čím by vás nasytili, čím by
vás přioděli, jděte k svatému
Josefovi a modlete se, aby po
mohl. Když otec dobrý, matka
drahá nemoena, jděte k sv. Josefovi, a proste ho o přímluvu, aby Ježíš
dobrý otce, matku opět uzdravil. Choďte často k svatému Josefovi a
modlete se k němu, aby vás chránil i rodiče i přátele, jjim žehnal,
šťastnými je činil život celičký. A na konec, milé dítky, jděte k svatému
Josefovi a proste jej, aby se přimluvil u Ježíška, abyste, aží jednou
zemřete, k němu do nebe se dostaly a tam s Ježíšem, Marií a sv. Josefem
na věky se radovaly.
Josef Hák.
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Obrázky z katolických missií.
Píše Fr.

Všetečka.

Rozmanití obyvatelé afrických lesů.
odivných osudů zakusil rakouský vystěhovalec, který odešel do
Afriky, by tam zkusil svého štěstí. Byl důstojníkem v Ubrách,
vzdal se vojenské služby a připojil se ku svému příteli, který
se hodlal s manželkou usaditi někde v Africe, chtěje tam patrně
zbohatnouti. Dospěvše do Afriky ubytovali se v Durbanu v hotelu a vy
dali se na cestu, hledat nějakého výnosného zaměstnání. Myslili, že na ně
v Africe všichni čekali. Sklamali se.
Po dlouhém hledání stal se z bývalého důstojníka — podomek
s 20 markami týdenní mzdy.*) Jeho přítel se musil spokojiti s místem
velmi podřízeného úředníka při dráze. Podomek spával v bídné komoře,
ve společnosti myší a potkánů, maje za jedinou přikrývku starý plášt.
Železniční služba byla též velmi namáhavá. Což divu, že toužili oba
přátelé po něčem lepším.
Opustili svoje místa a šli dále do Afriky s úmyslem, že si zařídí
zelinářskou zahradu a chov drůbeže a že obojí v městech zpeněží. Bývalý

podomek se naučil krom toho spravovati — boty. I to mohlo býti pra
menem příjmu.
Podnik se z počátku dařil. Zahrada zkvétala, drůbeže přibývalo,
zákazníci přinášeli na správu hojnost bot. Avšak štěstí bylo nestálé.
Každý zákazník dal boty spravit jen jednou — více nepřišel. Přesvědčil
se jistě velmi záhy, že mistr obuvník svému řemeslu moc nerozumí.
A když byla zahrada v nejkrásnějším rozkvětu, přišlo hrozné krupobití
— a oba věrní přátelé byli opět o zklamanou naději bohatší. Rozešli se
opět. Zahradník si hledal práci u okolních farmařů **) a obuvník se vracel
do Durbanu, těše se, že tam opět nějaké místo nalezne. Avšak ani za
metaře ulic jej nepřijali. Nad to se dostavila nemoc, pro niž naleznul
útulek v nemocnici. Byl zaopatřen sv. svátostmi, očekával, že jej smrt
sprostí všech útrap. Nestalo se tak. Poněkud se pozdraviv, byl propuštěn
z nemocnice a vzal opět poutnickou hůl do ruky. Když se byl ještě
marně pokoušel v přístavním městě Shepstone v Natalu jako nádeník
chléba si dobývati a několik dní odtud vzdáleném Kokstatě anglickým
vojínem se státi, došel všecek zoufalý do missijní stanice Trappistů Lurd,***)
+) Marka je německý peníz — 1 K 1Sbb.

**) Farmař nazývá se majitel dvorce.
***) Trappisté dávají missijním stanicím jména poutních míst evropských.
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od nichž byl jako zahradnický pomoeník přijat. Tam žije posud a je
šťasten, že jeho putování plné útrap přestalo.
Svoje osudy popisuje v pěkném článečku v časopise afrických
Trappistů,**) z něhož vyjímám následující stať, která se k naším přírodo
pisným obrázkům z missií dobře hodí:
Mezi městy Greytonem a Maricburkem jsem se zdržel dva dny
u jistého farmaře blíže tak zvané opičí rokle. Farmař si stěžoval, že se
v rokli zdržuje mnoho opic, které vycházejí v noci na jeho kukuřičné
pole a mnoho škody mu činí. Střílení nic nepomáhalo. Poradil jsem mu,
by postavil do kukuřice strašáka. Sám jsem vycpal staré spodky a kabáty
slamou a postavil několik panáků, kteří skutečně strašlivě vypadali, do pole.
Nastala jasná měsíčná noc a my jsme mohli dobře viděti co se dělo.
Asi o 10. hod. se přiblížil zástup 30—40 ocasatých hostí.
U pole se zastavili a pohlíželi zvědavě na tajemné postavy, které
se zdály příchozím hroziti. Mělť každý hastroš v ruce důkladnou hůl.
Opice váhaly. Chvíli se zdálo, jakoby si nevěděly rady. Po té vystoupily
dvě ze zástupu — patrně nejsrdnatější — a vkročivše na pole, obešly
opatrně obloukem strašidla. Když se tato nehýbala, přiblížily se, očuchaly
je, prohlédly se všech stran a pak je patrně uznaly za neškodné. Pro
níkavý hvizd a celý zástup již byl v poli a setrval tam půl noci, po
chutnávaje si na šťavnatých klasech kukuřičných. Nasytivše se, vracely
se k ránu domů a neopomenuly vzíti hastroše s sebou a do vysoké trávy
je hoditi.
Farmař se srdečně zasmál jejich důvtipu a pronesl domněnku, že
proti takovým darebům by snad pomohla toliko puma.
Na další cestě jsem se setkal se dvěma „bululu“, t. j. druh
zmijí, jimž jsem pádnou sukovicí hlavu roztříštil.
U řeky Ilovo bylo mi jíti lesem, v němž se zdržuje, jak jsem se
dověděl, druh levhartů,
jež se sice na dospělého člověka obyčejně ne
odvažují, leč by byli poranění neb měli velký hlad; ovcím a telatům
však jsou nebezpeční. I na malé dítky se odvažují. Přiznávám se, že mi
nebylo volno, když jsem kráčel lesem tak pověstným sám a sám. Šťastně
jsem došel na konec a neviděl jsem levharta ani jednoho. Za krátkou
dobu jsem se ocitnul v krásném světlém lesíku, v jehož stínu jsem si
hodlal poněkud pohověti. Rozložil jsem své znavené údy pod široký fik
a přemýšlel o nepříznivém osudu, jenž mne již půl roku tak nelítostně
pronásledoval. o chvíli jsem cítil, že mi padají stále malé větvičky na
hlavu. Pohleděl jsem vzhůru a uzřel k nemalému podivu stádo malých
opiček na stromě sedících. Bylo mezi nimi několik roztomilých zvířátek.
*) »Pomněnky.«
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Od takových skrčků se přece nedám vyrušovati! Vzav kámen, hodil jsem
po nich, chtěje je zahnati. Avšak přepočítal jsem se. Sotva jsem kámen
vyhodil, začaly opice proti mně tak zuřivou palbu rozmanitými předměty,
že jsem se musil dáti na útěk. Hleděl jsem prve jenom na jejich velikost
a zapomněl na veliký jich počet.
Druhý den jsem šel po železničním náspu do Lower-Umkomazi.
Cesta vedla místy pralesem. Sotva jsem urazil kus cesty, uzřel jsem na
trati seděti starou, silnou opici. Chopil jsem svoji sukovici pevně do
ruky a kráčel jí statečně vstříc. To ji, jak se zdálo, zaleklo. Chrochtajíc
jako vepř zalezla do křoví Sotva jsemse zbavil této, uzřel jsem natrati
druhou, mladou. Ušklíbajíc se, cenila zuby. Z té jsem si mnoho nedělal.
Praštil jsem ji kamenem. Následoval obrovský skok do houští. Když pak
vystrčila hlavu podruhé, dostala ránu druhou. Ježto přijížděl právě ná
kladní vlak, musil jsem rychle sestoupiti s náspu. Sotva vlak zajel, byla tu opice
opět. Ale jak vypadala! Jednou rukou se držela za hlavu, druhou se škra
bala na místě, kde ji první kámen zasáhnul. Při tom se šklebila tak, že
jsem litoval, že tu není fotograf, který by ji při tom vyfotografoval.
Kolem desáté hodiny jsem potkal černocha, jenž mne anglicky
oslovil a varoval před další cestou, ježto prý asi 100 kroků odtud leží
přes koleje mamba, t. j. veliký jedovatý had. Mamba bývá zelená,
hnědá neb černá a patří k nejnebezpečnějším hadům africkým. Napadá
svoji oběť od zadu, zakusujíc se do týla. Ujíti lze tomuto plazu velmi
nesnadno, ježto se střelhbitě pohybuje. Čekal jsem tedy až pojede nejbližší
vlak. Přijel o 11. hod. Parní stroj vykonal svůj úkol znamenitě. Přeříznul
hada na tři kusy. Mamba byla asi čtyři metry dlouhá a tlustá jako silná
ruka. O kus dále ležela druhá mamba s roztříštěnou kamenem hlavou.
Noc jsem strávil v jakési nové chatrči bez oken a dveří. Zima tam
byla důkladná.
Druhého dne jsem zažil opět dobrodružství s hady. Kolem poledne
jsem uzřel asi padesát kroků před sebou dvě mamba na trati. Ležely
stočeny v kotouč, jen hlavy vztyčovaly do výše. Rychle jsem se vrátil
kus cesty nazpět k železničnímu hlídači, jenž byl výborným střelcem a
mužem neohroženým. Ten vzal pušku a zastřelil oba hady dobře mířenými
ranami. Při tom vypravoval, že asi před půl rokem byl v tomto lese
skolen hroznýš (obrovský, nejedovatý had) přes šest metrů dlouhý a
nadmíru silný. V jeho útrobách byla nalezena z polovice strávená mrtvola
kaferského dítka. —
Zde končí vypravování dobrodružného poutníka. K tomu připojuji
ještě něco z vypravování biskupa Alberta ze Zlatého Pobřeží*) v Africe.

Ten vypravujeo hroznýši:
*) Při zálivu guinejském.
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Do příbytků lidských se odvažuje hroznýš jenom zřídka. Jedenkráte
jsem musil odejíti za povinností do tři míle vzdálené farmy, která ležela
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uprostřed lesů. Překvapila mne noc. I musil jsem se spokojiti s noelehem
v chatrči černocha, která byla na cestě. Malá lampa moje hořela a já
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jsem seděl modle se breviář. Pojednou položil na moje rameno hlavu
ohromný had, jakoby chtěl viděti, co to čtu. ILekem jsem byl jako
ochromen, více mrtev než živ. Breviář vypadl mi z ruky a já jsem se
oetnul v okamžiku u dveří a volal o pomoe. (Černoši přikvačili a pře
mohli po krátkém boji hada. Jeho kůže zdobí nyní museum v Hagenau
v Německu.
.

Také štírů

je na Zlatém Pobřeží hojnost. Černoši se bojí velice

tohoto zvířete (malému ráčku podobného, majícího na konci ocasu jedo
vatý bodec). Je to pochopitelno. Chodí bosi a proto bývají spíše uštknuti
než obutí běloši. Štír dosahuje tu velikosti dětské ručky. Jeho bodnutí
je nebezpečné a velmi bolestné. Dítky jím obyčejně umírají. —
Děkuj, milý čtenáři, Pánu Bohu za to, že naše vlast je prosta
podobné bavěti!

(Příštědále.)

9 © © ©
Z Lublaně do Postojny.
Vzpomínka z cest. Vypravuje Karel J, Zákoucký.

eda o prázdninách r. 1903. na slovanský jih, nemohl jsem jeti kolem
Lublaně, bych se v ní nezastavil. K zastávce svede vás ostatně
již první pohled na Lublaň, nerci-li touha, byste ji poznali jako
jedno z nejstarších měst našeho mocnářství. Vstoupite-li do města,
ani vám nenapadne, že jste v hlavním městě vévodství krájinského, zdá
se vám spíše, že jste se ocitli v některém větším městě českého venkova,
a je vám v těch ulicích milo, cítíte se jako doma. Na domech vidíte
štíty s nápisy v řeči příbuzné: tu „kraječ“ (krejčí), tam „mesar“ (řezník),
onde „ševljar“ (švec). Také výstražným tabulkám na každém nároží roz
umíte: „po časi vozite“ (pomalu jeďte), a čtete a díváte se dále po
tabulkách, jež se vám ukazují skoro na každém domě a divíte se, jaké
důvěře a oblibě těší se tu česká pojišťovací banka „Slavia in Pragi“.
I hovoru potkávajících vás lidí mnoho rozumíte a v duchu si jistíte, že
v nedlouhé době jistě byste se naučili slovenštině.
Lublaň, slovinsky Ljubljana, již v dobách nejstarších bývala stře
diskem čilého života a nejinak tomu i dnes. Rozkládá se podle obou
břehů splavné Lublanice a je východiskem několika drah. Celé město
rozloženo je na rovině, která je dílem tak zvaný Lublaňský močál, dílem
písčitá rovina Sávská a kteráž ovroubena je kolkol velebnými horami jako
nějakými strážci. Město rozděleno jsouce řekou Lublanicí na dva díly,
rozloženo je jako věnec na úpatí kolem „Zámeckého vrchu“. Na temeni
vrchu, vypínajícího se hrdě nad město do výše 60 m vévodí starý hrad,
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který až do nedávna býval trestnicí. Odtud překrásný je rozhled po všem
okolí. I Triglav bývá viděti. Dnes mimo kastelána neobývá hrad nikdo,
ale pro vyhlídku je cizinci hojně navštěvován.
Lublaňský močál, který až do nedávna činil zdejší krajinu velmi
nezdravou, je již z větší části průplavem Grubrovým vysušen a proměněn
v krajinu velmi úrodnou.
Obě části města spojeny jsou pěti mosty, z nichž zvláště sluší jme
novati most Řeznický, most Františkův a most Radeckého. Východní část
města je starší, západní novější. Uvnitř starého města jsou ulice úzké a
nepravidelné, v nové části města a v předměstích jsou naproti tomu ulice
široké a pravidelné. Dle posledního ačítání čítá Lublaň přes 32.000 duší,
jež jsou převážnou většinou Slovinci.
Ačkoliv je Lublaň prastarým městem, přec nehonosí se starožitnými
stavbami. Význačné budovy jsou skoro všecky původu novějšího. Nejstarší
budovou je Kostel sv. Františka ze XVI století. Zde spatřiti lze překrásné
fresky Mercingera, Languse, Potočnika, Wolfa a Robleka. Projdeme-li
Špitálskou ulicí, přijdeme k jiné staré budově — k radnici, která je vy
stavěna r. 1707. ve slohu renaisaněním. Před radnicí je monumentální
kašna a obelisk od Robba z r. 1751. Dáme-li se odtud na levo přes
náměstí „pred škofije“, mineme biskupský palác z r. 1643. a kathedrálu
sv. Mikuláše z r. 1707. a ocitneme se na náměstí Vodnikově a císaře
Josefa. V kathedrále sv. Mikuláše jsou vzácně fresky od Anagiia, Langusa
a skulptury od Itala Frt. Robba. Na náměstí Vodnikově je překrásný
pomník Valentina Vodnika, slovinského básníka z dob probuzení.
Mimo vzpomenuté již chrámy nutno uvésti ještě chrámsv. Floriána
z r. 1600., k němuž se sejde s hradu, a na náměstí Svatojakubském
chrám sv. Jakuba, v němž jsou překrásné fresky od Jurija Šubice a socha
Panny Marie, dílo vysoké ceny umělecké.
Prohlédnuv si tento chrám, zajímavou procházku podnikl jsem
odtud přes „Stari trg“ k mostu Radeckého, odtud Židovskou ulicí na
„Dvorski trg“ a Kongresní náměstí. Toto náměstí ozdobeno je překrásným
sadem v podobě hvězdy a také se „Hvězda“ nazývá. Zde uprostřed sadu
spatříme poprsí maršálka Radeckého, znamenitá to práce od mistra Fern
korna. Na této procházce minul jsem památné budovy; jako: Zemský
dům, reálku, kostel uršulinský a dvoranu Filharmonického spolku.
Opustiv u německého kassina Kongresní náměstí, přišel jsem Šelen
burgovou ulicí k nové poštovní budově, odkudž po krátké zastávce třídou
Františka Josefa k zemskému divadlu a dále třídou Bleiweisovou k Ná
rodnímu domu, paláci zemské vlády, museu „Rudolfinu“ a ke gymnasiu,
do části města, v níž boháči slovinští vystavěli sobě překrásné villy.
14*
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Mimo uvedené již budovy má Lublaň ještě mnoho jiných, neméně
znamenitých budov, ježto je sídlem všech zemských úřadů, všeho školství,
všeho obchodu i průmyslu krajinského,
Lublaň má mnoho pěkných vycházkových míst do okolí. Nejbližší
je překrásný letohrádek Tivoli, bývalé sídlo Radeckého. Milá procházka
je k němu od Národního domu stromořadím Latermannovým. Před
Tivolim je krásný pomník Radeckého a kolem krásný park, jímž za
hradník Čech každého rád provede a vše vysvětli. Socha Radeckého je
následkem zemětřesení r. 1895. poněkud ku předu pošinutá. Za Tivolim
je „Svýcarský domek“, jenž láká k odpočinutí. Jiné vycházky jsou do
vsi Šišky, na Rožník, do Jamy, na Fajfarjev Grad, na Kodeljev Grad,
do Vevče a drahou do Kamníku. Ale při všech těch procházkách neza
pomněl jsem na procházku na hřbitov. Šel jsem tam, abych uviděl hrob
Josefa Ressla, rodáka chrudimského, vynálezce lodního šroubu.

8

(Příště dále.)

Ze života srnců.
rutému lednu a únoru již odzvoněno. Po nich přišel mírnější
březen a duben. Mrazíky ještě tlukou, ale bohdá nebude to už
dlouho trvati, a i ty pominou. Slunéčko ob čas mile hřeje.
Ospalá příroda se probouzí: tráva pučí, keře raší. Již i pupence
na ovocných stromech se nalévají. Ale neodvažují se ještě prokouknouti,
sice by zmrzly. To mohou učiniti jen stromy a keře otužilejší, ale časem
i ty se připálí.
Krajina je trochu živější, ale za to máme dosud tichý les, jejž
oživují jen kroky plaché zvěři, která mu zůstala věrna po všechen dlouhý
čas zimní. A co tu měla strádání a svízelů! Než za to teď pro ni ve
selejší doba nastala.
Večer nad lesem zářívá měsíc plným leskem. Takové krásné noci
trvají někdy celý týden. S večerem obyčejně táhne po kraji lesa jemné
polosnění. Jen v dáli slyšeti šumot lesa černého
Je zase krásná, tichá — tichounká noc. Pojednou nízký podrost

se rozhrnul,a na planiněobjevilse statný srnec.

Je to šesterák

se třemi výsadami na každém parůžku. Stojí s hlavou vzpřímenou, ušima
stříhá a velké, modročerné oči obrací na všechny strany. Větří.
Utěšený to obrázek ! Stojí za podívanou. Ještě dnes vidím tu malou,
vypjatou hlavu, ozdobenou pěknými parůžky, dlouhý krk, poněkud
zavalitější tělo na vysokých nohách, pružných jako strunky. Zimní srst
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šedohnědá mění se v tuto dobu v letní, červenohnědou. Letos již po
čtvrté nebo po pátě toulá se se svými druby a družkami (srnkami) po
lese a nejednou zavedl je i na tučnou pastvu. Tam pak byl jich strážcem.

Neví ani jak se stal vůdcem. Pravda, na síle a statečnosti mu nechybí,
a takového jonáka si váží srnčí družina dvojnásob. I nejstarší srny rády
a ochotně podrobí se jeho vůli. On ví nejlépe, na které straně lesa roste
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ozim, kde je šťavnatá řepka nebo kde jsou louky s měkkounkou travou;
ba on zná i kde který živý potůček a kde jakou skrýši.
Aj, tamo z lesa vybíhají ještě dva kusy srnčí. Cestou pochutnávají
si na mladých lístcích a sotva vypučelých pupenech. Strážce rozhlédne
se pečlivě kolem a zadívá se na příchozí druhy. Nejmenší šumot myšky
nebo šelest sovích křídel neujde jeho sluchu. Majíť srnei bystrý sluch,
zrak i čich. Jsou však také lstiví, opatrní a velmi plaší.
Měsíček ponenáhlu bledne víc a víc. Svítá, Srnčí družina vrací se zpět
do lesa. Tam v bujném podrostu odpočinou si po nočních toulkách.
Srnci zdržují se ve všech větších lesích, ať jsou lesy listnaté nebo jeh
ličnaté. Ale libují si více v lesích listnatých s hojným podrostem.
Koncem dubna oddělí se některé srny (kozy) od ostatní družiny.
Zajdou do houštin a tam v kyprém mechu upraví si kolébku pro příští
své. Na počátku května těší se již srnka ze svých milých. Mladé srnky
mívají po jednom mláděti (kůzleti), starší obyčejně po dvou a zřídkakdy
po třech. Jsou bíle skvrnitá.
Matička miluje něžně své miláčky. Střeží jich jako oka v hlavě.
Život by dala za ně v každičký čas
Někdy má na ně zuby nabroušené liška, jindy zas člověk. Ale
srnka neohroženě zdeptá drzou lišku, lstivě odloudí chtivého lovce. Mlá
data mají vyhráno.

Po 14 dnech vyvádí matka své mazlíčky na pastvu.
byli jen o matčině mléce.

Do té doby

Nyní budou chřoupati mladé lístečky na křovinách, škubati měkkounkou
travičku a píti čistou vodu z potůčku. Když se mláďata trochu v chůzi
vycvičila, uvede je matka do družiny srnčí. Starý vůdce rád je přijme
do stádečka, které se tím rozmnoží.
Kolouškové v osmi měsících mají už na hlavě dlouhé špice.
V příštím prosinci svrhují Špicea ve třech měsících jim narůstají parůžky
o dvou výsadách. Tyto vidlice shazují o něco dříve než loni shodili
špice a nasazují třetí o třech haluzích.

Dle toho slove srnec v prvém roce špičák, ve druhém vidlák
a ve třetím šesterák
neboli krátce šesták. V příštích letech šesterák
nasazuje obyčejně týž počet výsad a jen řídkou vyjímkou se stane, když
takový srnec nasadí ještě o jednu nebo o dvě vidličky. V tom případě

sluje osmerák

nebo desaterák.

Vícehaluzísrncivůbecne

nasazují. Srnky jako laň jsou bez parohů.
V tu dobu, když jsou samci bez parohů, les už dávno kolébá ve
svých loktech bílý sníh. Však i celý, širý kraj je zapadlý sněhem.
Jsou Vánoce.
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Veškero lidské pokolení raduje se z narození Páně. Jen srnci a
jim podobní tvorové jsou v těto době neveselí, smutně těkají místo od
místa a hledají si nuzný chléb. Noe jak noc scházejí se srnei na pasece
a vůdce jejich těší je, že po kruté zimě zase jim nastanou dni veselejší.
Vždyť i po tmavé noci nastává jasný den.
NZ
ZX
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ZX

NZ
N
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ZN

Chytrý Vašík.
Snížek chumelí se,
vítr divě fouká;
Vašík v metelici
nevesele kouká.

Nebál by se Vašík
metelice, deště,
kdyby velký deštník
nezlobil ho ještě,

Ale že náš Vašík
jesti vtipná hlava,
po chvílce sám sobě
dobrou radu dává:

Však to nejsou žerty,
je-li špatná cesta,
do dědiny sáňky
táhnouti až z města.

Obrátil jej vítr.
Vašík uplakaný
marně napravuje
na všecky jej strany.

»Ej, což zmoklý již jsem
věru víc než dosti,
k čemu hloupý deštník
tahati ku zlosti?

Na sáňky jej vhodím
zcela jednoduše,
pak se mi k domovu
vesele pokluše!«

Cestou usmívá se;
ví, doma naň čeká
teplé ku svačině
také buchta měkká.
L. Grossmannovd-Brodská.

2D © B © $
Vilíček pana Dueryho.
Pro malé dítky napsal Bohumil Bouška, učitel.

(Část další.)

IR

čkolik dní uplynulo v klidu. Citelné tyto tresty učinkovaly. Paní

Dueryová zvýšila také svůj dohled, nepouštějíc hocha ven ani
na krok. Šedával doma dívaje se na trpělivou sestřičku Mínu,
kreslící pilně z časopisů obrázky. A povzbuzen její snabou, uchopil tužku
a jal se ji nápodobiti. Těšilo ho, když podařilo se mu s pomocí
sestřičky nakresliti nábytek ve světnici. Pohleďte na dosti dokonalé jejich
výtvory.
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Mína, o dva roky jsouc starší a mnohem tudíž chápavější, přikreslila
stíny. Pak se pustili do kreslení jiných věcí. Jen se, prosím vás, podí
vejte, co všechno vytvořili ti malí umělci:
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V.

Přišla zima. Pan Duery, chtěje učiniti dítkám radost, koupil oběma
brusle a každou neděli vodil je na kluziště, kdež je učil jezditi po ledě.

Chytrý Vašík.
(K básničce na stránce 207.)

Děti měly velikou radost a celý týden těšily se vždy na neděli. Vilíček
dělal teď větší dobrotu než-li jindy. Slib, že nepůjde v neděli na led, ne

210

ANDĚL STRÁŽNÝ.

bude-li hodný, ho udržoval v neustálém napjetí. Rarášci s ním sice
šili, ale hleděl se vždy v čas opanovati.
Už uměly obě dítky dobře jezditi. Otáčely se pěkně a držíce se za
ruce, vinuly se po ledě všelijakými pěknými oblouky.
Vilíčka začínalo mrzeti, že může na led pouze v neděli odpoledne
a to ještě s tatíčkem. Byl by se klouzal každý den a sám. To by se
projel! Jel by po široké řece kam by chtěl, nehleděl by na to, že to je
dále od břehu. Vždyť je tam také led. Zapomněl, že mu tatíček vypravoval,
kde jenom je dovoleno jezditi. Do ledu zaražené kůly, nebo kolem
kluziště vztyčené kusy ledu označovaly dovolené místo. Za znamení tato
nesměli lidé jezditi, poněvadž tam ledaři sekali led pro pivovary, hostince
a jiné závody.
Jednoho dne po polednách šla paní Dueryová na povinnou návštěvu
k paní Štefové. Bylť její svátek a mezi nimi bylo zvykem osobně blaho
přáti. Alša dostala rozkaz dáti na děti, zejména na Vilíčka, dobrý pozor.
Děti měly si bráti v pokoji a nikam nevycházeti.
Paní Dueryová odešla. Vilíčkem to už trhalo. — Dnes by byla
vhodná příležitost jíti na led. Ale jak se dostane ven? Alša byla v ku
chyni a jinudy ven nemůže. Mína seděla u stolu a vyšívala barevným
hedvábím natištěné vzorečky. Vilíček přistoupil ku skříni, otevřel ji a
vyňal svá želízka. Zálibně je prohlížel a zdvihnuv nohu, zkoušel je. Už
se viděl na ledě! Ohlédl se a vida, že ho sestra nepozoruje, strčil želízka
pod kabát.
„Alšo, nekoupí paní nakládané zelí?“ křičela na dvoře známá
prodavačka.
V kuchyni vrzly dvéře a Alša vyšla na pavlač. Toho okamžiku
použil Vilíček, otevřel dvéře do kuchyně, proklouzl touto a mihbnul se na
pavlači kolem Alše, dívající se oknem dolů na dvůr. V lehkém jenom
kabátku, maje pouze teplou čepici na hlavě, uháněl ulicemi k řece, tiskna
brusle k tělu. Na kluzišti se vybíralo vstupné. Ulekl se. Neměl u sebe
ani haléře. Jest-li pak ho tam pustí bez peněz? Výběrčí ho zastavil.
„Hošíčku, musíš platit,“ řekl.
Vilíček měl do pláče.
„Tak běž!l“ řekl muž a dal se do smíchu.
„Hoch si radostně poskočil a hnal se na led. Sedl na sedátko a připjal
si želízka. A už lítal po ledě jako drak. Nemaje dohled otcův, byl jako
posedlý. Každou chvíli do někoho vrazil. Poněvadž byl malý a slabý,
nemohl jiného poraziti, za to však sám se při prudkých těch srážkách
několikráte převalil. I dva pohlavky při tom utržil od oněch, do nichž
ve své divokosti vrazil,
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Maje opět do pláče přibruslil na kraj kluziště. Před ním prostírala
se lesklá ledová rovina, Tam nebylo žádných lidí, tam by se to prohánělo,
a do nikoho by nevrazil a tudíž by se všem pohlavkům vyhnul.
Ohlédl se kolem sebe. Nikdo ho nepozoroval. Ach, jak ho to tam
táhlo a nutilo.

Rozjel se a proklouzl kolem kůlu a shýbnuv se, podjel pod žerdí.
Byl venku. Led tu byl ještě hladší než na kluzišti. Tam byl rozryt od
četných bruslí a jako sněhem posypán, a zde byl tak čistý a skoro prů
hledný. Měl radost, že se sem dostal. Popojel dále.
„Jdeš zpátky! Chceš se probořit?“ křičel na něj kdosi z kluziště.
A ještě vice hlasů za ním podobně volalo.
„Počkej, já ti dám! Nezaplatí a ještě bude mi dělat nepříjemnosti,“
křičel výběrčí.
Vilíček se ulekl. Teď se nesmí vrátit, byl by třeba bit, Však oni
ho nechytí! Pojede po ledě hodně daleko, na jiném místě sjede na břeh
a bude míti ještě blíže domů. Rozehnal se a letěl po hladkém ledě jako vítr.
„Jdeš zpátky l“ křičelo za ním mnoho lidí.
Strážník hvízdal pronikavě na píšťalku.
Vilíček se pojednou zakolísal. Něco pod ním prasklo, tak hrozně to
zašramotilo, nohy mu ujely a hoch klesl na prolomený led. Hrůza ho
pojmula. Nyní teprv vzpomněl na vážná slova svého drahého tatíčka,
který ho vždy varoval před vycházením z kluziště.
Čítil strašlivý chlad na svém těle. Uhřátý a zpocený jsa ocitl se
ve studené vodě. Ruce vztáhl před sebe, hledaje, čeho by se zacbytil.
Nohy jeho ve vodě marně hledaly dna. Bylo zde velmi hluboko. Voda
mu vnikla do úst. ŠSpolkl ji několikrát a rukama zachytil se křečovitě
ledu. Chtěl se na něj vyšvihnout, ale tento pod jeho tíží se lámal dále.
„Pro Boha, topí sel“ křičelo množství.
Lidé stavěli se na břehu a rozrušeni dívali se na zápas hocha se
smrtí. Smrt mu hrozila strašná Chytal se zoufale ledu, ale nemohl se ho
zadržeti. Tento se lámal neustále. Byl velmi slaboučký. Včera ho zde
ledaři vysekali a vytahali na břeh. Ten, který se pod Vilíčkem probořil,
vyrostl tu pouze přes noc.
Nedaleko odtud pracovali ledaři. Zanechali práce pospíchajíce sem
chlapci ku pomoci. I se strany kluziště sem spěchali. Ale na padesát
kroků od tonoucího musili stanouti. Nemohli se na slaboučký led odvážiti.
Byli by se také probořili. Co bylo nyní činiti? Jak chlapci pomoci? Ten
chvílemi zoufale křičel a chvílemi zase polykal vodu. Nikdo nevěděl, co
teď? Jen plavci to věděli. Už sem táhli dlouhý řebřík. Položili ho na
slaboučký led a strčili k Vilíčkovi. Dřevo zavadilo mu o hlavu.
„Cbyť se řebříku !“ volali.
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„Drž se pevně! Nepust!“
Vilíček hráb! rukama a zachytil se dřeva. Držel se ho křečovitě.
Strašlivým namáháním, úzkostí a strachem byl úplně vysílen. V největším
nebezpečenství tato pomoc přišla. Prsty jeho obemknuvše kulaté stěžiny
řebříku, ztuhly, ale nepustily se.
Plavci táhli řebřík po ledě. Tělo Vilíčkovo vytaženo na led. Táhli
jej až na místo bezpečné, kam mohli bez obavy vstoupiti.
„Čí je to hoch?“ namanula se všem otázka.
Nikdo nevěděl. Čo s ním a kam s ním?
Nedaleko na břehu byl hostinec. Tam hocha odnesli. Nevěděl o sobě.
Nahodil se k tomu lékař. Jal se hocha křísiti. Dalo mu to mnoho práce.
„Teď kdybychom věděli, čí je to chlapec. Upadne ihned do těžké,
nebezpečné, ba snad smrtelné nemoci, “ řekl lékař.
Oči Vilíčkovy byly skoro ve sloup obráceny.
Venku ozval se pronikavý křik a volání:
„Prosím vás, ukažte mi toho chlapečka !“ volala Mína.
Dovedli ji do hostince. Sotva děvčátko pohlédlo na chlapce vykřiklo
a vrhlo se na něho.
„Ach, to je můj drahý bratříček. Cos to učinil, můj Vilíčku ?“
„Kde bydlíš, dítě?“ ptal se ji lékař.
Mína řekla.

„Tedy rychle! Doneseme ho k vámi“
Převlékli hocha do suchých šatů, kteréž zapůjčil ochotný pan
hostinský a zahalili jej ještě do teplé houně. Jeden muž vzal ho do ná
ruče a šel za Mínou. Skoro běželi. V patách za nimi lékař a mnoholidí.
Tito šli ze zvědavosti, málo kteří z útrpnosti. I policejní strážník šel
s nimi zjistit jméno rodičů nechavších hocha bez dohledu.
Vešli do domu Alša běhala po schodech celá zoufalá. Jaké to ne
štěstí! Páni dosud nejsou doma. To bude leknutí, až se oba vrátí. Hocha
uložili do postele. Lékař zůstal u něho. Věděl, že ho tu bude velmi potřeba,
Mína klečela vedle lůžka a majíc ručky sepjaty modlila se a zase
plakala. Lékař ji chlácholil. Jak se stalo, že Vilíčka našla v hostinci?
Alša, odbudouc prodavačku zelí, vrátila se do kuchyně. Po chvíli
vstrčila sem Mina z pokoje svou malou hlavinku. Ptala se po Vilíčkovi.
Alša odpověděla, tady že není; ani bo tu neviděla. Obě prohledaly celý
byt volajíce Vilíčka. Z počátku myslily, že se jim uschoval. Nikde ho
však nenalezly. V tom něco moudré Míně napadlo. Podívala se do skříně
a pohřešila tu Vilíčkovy brusle.
„Alšo, on se šel klouzat na ledl“ vykřikla a už na sebe brala
teplý kabátek a na hlavu čepeček.
„Hlídejte byt, já pro něj půjdu,“ zvolala a zmizela.
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Přiběhla k řece. Zde slyšela, že před chvílí se tu probořil hoch.
Byla hned jista, že je to Vilíček. Optala se, kam ho odnesli a našla ho.
Nelze si představiti uleknutí paní Dueryové, když vrátila se z ná
vštěvy a z hovoru před domem shromážděného lidu seznala neštěstí.
Vletěla do pokoje strašlivě jsouc polekána. Pak sem také vešel strážník
poptávat se, jak se to stalo, že byl hošík puštěn bez dozoru na led. Po
věděli mu, vysvětlili, že to není vinou nikoho. Odběhl sám, bez dovolení,
když Alša byla vyvolána na chodbu. Nemohla za to, že ji Vilíček obelstil.
Vždyť myslila, že je v pokoji. Nikdo za to nemohl, jen neposlušný
chlapec sám.
Pan Duery byl rovněž nesmírně překvapen, když přišel domů a
viděl svého chlapce těžce nemocného. Vilíček dostal zapálení plic a po
tácel se několik dní mezi životem a smrtí.
Lékař se od jeho lože ani nehnul.

(Příštědále.)

Chytrý slon.
Z maďarského přeložil Ant. Jančík.

Zvířata zasedala v radě a zlostně brojila proti panování člověkově.
„Nač bychom trpěli déle “ pravila, „to jařmo na svém krku? Což
nemáme jadrných kostí, jedovatých drápů, tvrdých rohů a nesčetných
zbraní proti tomu zbabělému, slabému člověku ?“
Souhlasný hukot povstal v sezení; avšak moudřejší slon pravil:
„Utište se, bratři! Všeho máme více než člověk — avšak nemáme
tolik rozumu. Kde však ten je, tam je panství.“

Z dětského života.
Sebral Ignát Zhdněl.

Děti zachránci života. V dějinách dočítáme se často o skutcích
mnohých hrdinů, kteří obětovali rádi život svůj za vlast, za císaře, za
víru. Vzorů těchto máme všichni následovati. Je zajisté velmi potěšitelno
a zasluhuje vejíti v širší známost, že v letoší strohé a dlouhotrvající
zimě i mnohé děti osvědčily se jako hrdinové, kteří odhodlání byli i život
svůj obětovati za bližního.
1. Bylo to v polovici letošího ledna, tu šli větší žáci, a to z mě
šťanské školy v Horšově Týně domů do Horního Metelska. Byla obromná
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chumelice sněhová a veliký vichor, proto šli všichni hoši pohromadě. Tu
hovoříce vesele o příhodách dne, uzřeli najednou u tyče telegrafní opře
ného a dle zdání spícího člověka. Hned přiskočili k němu a viděli, že je
napolo zmrzlý. Třeli ho sněhem a jinak pokoušeli se přivésti ho k životu,
když však pozorovali, že pokusy jejich nemají valného výsledku, chopili
se starce a pokud mohli rychle utíkali s ním zpět do Horšova Týna
k lékaři. Ten přivedl ho brzy k životu. Zajisté odhodlanost, statečnost, obě
tavost a rychlé rozhodnutí hochů těchto zasluhuje uznání a pochvaly.
2. Kdo jel do Prahy dráhou od České Třebové, povšimnul si
v městě Kolíně hned za nádražím železného, dlouhého a vysokého mostu
přes Labe. Právě když rozmrzaly již ledy na řece, šel po mostě hoch,
žák třetí měšťanské třídy, Jan Javůrek, a viděl, že je u řeky shon lidí,
kteří pozorovali zoufalý boj o život chlapce Bohuslava Píši, který při
klouzání se prolomil a již již tonul. Javůrek, silný hoch a výborný plavec,
bez rozmýšlení skočil s vysokého mostu do řeky, vylovil pod hladinou
vody zmizelého Píšu a dopravil jej po velkém namáhání na břeh, kdež
se podařilo po delší práci, že ho přivedli k životu. Tento hrdinský,
obětavý čin hocha, když nikdo z přítomvých dospělých, buď neuměje
plovati, nebo nemaje tolik odvahy, nepomohl, došel zaslouženého po
všimnutí i u úřadů ; došel totiž otce Javůrkova úřední přípis c. k. českého
místodržitelství, v němž se vyslovuje uznání mladému zachránci života a
uděluje se mu na památku za jebo rekovnost pět zlatých desetikorun.
3. Blízko Slaného je velký rybník, jemuž říkají Brod. Koncem
ledna pozoroval čtrnáctiletý žák Karel Brodecký, že je u rybníka velký
zástup křičících lidí, a přiběhnuv uviděl, kterak dva chlapci, Šultýs a
Sobota, tonouce, zápasí již se smrtí. Rychle odhodlán, vrhl se Brodecký
do vody a oba chlapce, kteří zoufale křičeli o pomoe, zachránil od jisté
smrti. Sám probořil se sice několikráte, ale vyvázl ze všeho nebezpečí a
oba chlapce šťastně donesl na břeh. — Týž případ stal se v Pirkenštejně,
kde prolomil se na ledě žák Melzer a byl v nebezpečí utonutí. Byl právě
blízko žák měšťanské školy Šor, hoch malý a slabé postavy, který
nedbaje nebezpečí vlastního života, odbodlaně pomáhal tonoucímu a
zachránil ho. Podobných případů dětské statečnosti, odhodlanosti, oběta
vosti vypravovaly letos noviny několik,
(Příštědále.)
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Hádanky a rebusy.
1.

Doplňte v obrazci místa tečkami a křížky poznačená tak, aby písmena čtená s levého
rohu nahoře do pravého dole a s levého dole do pravého nahoře dala vám totéž jméno
nástroje řemeslnického
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ě

4. den ti v týdnu jeden věstí,

+a -+6.
po
dešti
ztěžuje
cesty,
a

+

5. slovo v ně se rozděluje,

d

d

+

7. v kostele se zaněcuje.
-0U

2. Roháček.
Jar. Č. Dušek,
|

|

.

r

S

S

e

ý

e

5.

Hostašovice.
|i

,

zemědíl '

S

»n« již se kvapem přibližuje,

ss.

»l«. mužský
jimi člunoděv
se pohybuje,
»t«.
tak zas sluje.

potravi

národ,

|
a
|

6.

pověz
mi,
potom
co
jsem.
-ou

,

Penízek maličký jsem;
:
poslední hlásku si změň,

tón.
3.

1
4

2
6

3
4

4
7

5..
4.

syn Isákův,
kov,

7

4

1

2

3.

bojuje za vlast,

8

6

9

7

2..

obal zrna,

8

210

9

3.

den v týdnu,

4

611
21212

7

2..

strom,

8

2

?

Střední písmena dají jméno hanáckého
města,
-0uA,
Když jsem šel s Karlem do 1254
viděli jsme, jak dívka trávu 32514,
A. Hejdušek.

2

a) Kdo má hřeben a nikdy se nečeše?

b) Kdo vězí v dluzích až po uši?
c)

Nač

má mlvnář bílou čavku?
Načmá mlynář
bílou čapku?

d) Komusi bylo devatenáct roků a do
té doby slavil jen čtyřikráte své narozeniny.
Kterak to?
e) Čím končí večer a počíná ráno?

A. Hejdušek.
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Třicet

správná

rozluštitelů hádanek a rebusů v tomto sešitě obsažených, kteřísvá

rozluštění samostatně

pracovaná do 20. března 1905 redakci zašlou,

obdrží odměnou pěknou knížku.

Rozluštění hádanek a rebusů z čísla 6.
1. Koníček:
Ježíšek se zrodil malý v Betlemě, pastýři mu zazpívali dojemně.
A chlév celý zářil světlem, vizte jen, byl jak za dne celý Betlem ozářen. Kaminský.

2. Číselka: Jasan, salát, Tatar, Balám.
3. Řetězová
hádanka:
Kolčí, Čí-na, na-še, še-dá, dá-ma, má-lo, lo-ni, ní-že,
že-ly, lý-ko.
4. Ve mlýně mlynář mele mouku.
5. Na sochy sv. Petra a Pavla.
6. Kamna, Kána.

|© 7.
Varuj
se
zlého!
8.
Požár.
9.
Stožár.
10.
Dvéře.
11.
Pivo
avíno
jso
nápoje líhové.

NÝ
Obsah.

Z jara (báseň), str. 185. — O Číňanech a Japoncích, str. 186. — Na číhané
(báseň s obr.), str. 189. — Zachráněn (s obr.), str. 190. — Modlitba duše
nevinné (báseň), str. 196. — Jděte k svatému Josefovi (s obr.), str. 196. —
Obrázky z katolických missií, str. 198.
Z Lublaně do Postojny (s obr.),
str, 202. — Ze života srnců (s obr.), str. 204. — Chytrý Vašík (báseň s obr.),
str. 207. — Vilíček pana Dueryho (s 5 obr.), str. 207. — Chytrý slon
str. 213. — Ze života dětského, str. 213. — Hádanky a rebusy, str. 214. —
Rozluštění hádanek a rebusů z č. 6.
Benediktinskáknihtiskárna v Brně

(Diky, Josef Daněk. V Kobelnicich: VJad. Majzl, Hedvika Benešova V Kostelci
n. Ó-: Bož Kučerova. V Kotvrdovicích:
R. Kovávík*, František Šenk, Frant. Šebela,

Josef Šebela V Kroměříži:

Frant. Kašpar. V Lenešicích:

Frant. Košták. V Líšni:

Antonie Mudrychova, Marie Benešova, Filomena Horákova*, Fil. Kameníkova, M. Černá,
Josefka Havelkova, Božena Brzobohatá, Josefa Koudelkova. V Lužci: Václav Plicka*,

Růžena Valinova V Maloměřicích:
Al. Hlaváč, A. Kůra (Došla již?). V Metylo
vicích: Ondřej Lepík. V Mokrém: Emil Boukal. V Mrakotíně:
Josef Remeš.
V Náměšti: MařenkaVytopilova. V Napajedlích.
TomášHubáček, Alois Samohýl
(Musíš se více mamáhati! Snad příštěl). V Nových Benátkách:
Marie Žežulkova*,
Stanislav Novák. V Obořišti: Balák, Anna irbova (Srdečný dík!) Anna Kusovská
(Podobně). V Obřanech. Karel, Aug. a Frant Frýdek. V-Oldříši: Josef Romportl.
V Olomouci: Vlad. Kouřil*“ V Olomučanech:
Frant. Krejčí, F. Kyzlink*. V Par

© tntovicích:
Cecilie
aA.Janíčkovy*,
Anna
Hynčicova,
Anastázie
Voldánova,
Božena
Kandlerova, Matylda Klívarova, Marie Maršálkova (I já přeji podobně. V Praze:
M. Grygarova. Tamtéž u sv. Voršily: Marie Zeibrd'ichova (Celé 4. tř. srdečněděkuji
Těší mne, že Jste tak pilny. ZA goníčka děkuji, bude pozdějiuveřejněn!). V Pustějově:
A. Schustrova. V Semilech
M. Procházkova (Srdečný dík s pozdravem!). Vé Slav

kově: Václav Klapetek*. Ve Smidarech:

Pavlína Justova. Ve Smolkově: Kazimír

Žídek, -Bedřich Čurda (Jen pošli!), Jindřich Kupka“, Josef Eichler“ Vaše hezké výkresy
jsem se zalíbením prohlížel. Jea se pilně evičte. Dá-li Pán Bůh budou se na rok některé
v „Andilku“ otiskovati! Srdečný pozdravl). Ve Btaré Vsi: Augustin Machula, Josef
Šamal, Alžběta Čadova. V Sulislavi:
Antonie Rozmarova. V Telči: Anna Kusalova,
Marie Jaškova, Antonie Liškova, Marie Dvořákova*. V Telnici: Josef Skrdlík (Pěkné!
Jen tak dále!). V Troubsku:
Anna Kroupova, Josef Doležal, František Matěja, Josef
Švestka, M. Suchá*, Josef Kocman, Jan Kamenický“, Václav Rartoněk*, V Třebíči:
Božena Peškova. V Třeboni:
Ant. Pišťova, Alžběta Vojtova, Anežka Buštýřova*,
A. Zevlova*, A. Klementova, Marie Krajíčkova, A. Veselá, M. Handschuhova (Došla již

odměna?), Ant. Janyova, M. Kithirova. V Turnově:
Josef Hertl*. V Tuřanech:
Božek, Leopold Straka. V Uh. Brodě: Boh. Bezděk,Bedřich Jahoda. Ve Val. Klo
boucích: Karel Bureš. Ve Val. Meziříčí: Alois Zlámalík. Ve Vodňanech: Josef
Martinek*, E Rošická. Ve Zlonicích:
Josef Klíma, Jan Dufek, Alois Tuma. V Žide
nicích: František Černý, Jiří Fiala, Jan Kfivý*.

Jmén: odměněných poznačena jsou hvězdičkou |

ušěě= Rozluštění zasílána buďte nejdéls do 20.a vždy do redakce,
Dominikánská ulice číslo 4.

Redakci zasláno:
Vychovatelské

Listy.

Časopis věnovaný zájmům křesťanskéhovychování. — Ročník

V., číslo 3.—4. — Tiskem Ferd. Navrátila v Ivančicích ha Moravě. — Vychází
dvakrát měsíčně. — Předplatné na celý rok obnáší 6 K. — Redaktor Alois Adamec.

Rodinné

|

vychování.

List pro šíření zásad dobrého vychování v rodinách česko

slovanských. Se stálou přílohou „Besídka“. — Majitel, vydavatel a zodpovědný
redaktor Josef Šauer z Augenbnrgu, ce.K. školní rada v Praze (v č. 667-III). —
Vychází jednou za měsíc. Předplatné 2 K. — Číslo 1. — Zasluhuje vřelého do
pvručení všem křesťanským rodinám.

Dějiny
národu
českého.
Krásné
populární
vydání
pro
mládež.
Vyšel
sešit

26.—32. Cena sešitu 10h. — Vyzdobeno krásnými ilustracemi Věncesl. Černého.
Dějiny tyto zpracovány jsou dle díla dra Rezka J. Dolenským a prof. dr. J. Kosinou.
— "Nakladatel Jos. R. Vilimek v Praze, Spálená ul. č. 13.
BIBLIOTÉKA POUČNÁ A ZÁBAVNÁ vydávaná „Dědictvím sv. Cyrilla a Methoděje.“

Obsab: »Jen katolické náboženství má budoucnost.«

Upravil Filip Jan

Konečný. — »Památce Františka Sušila.« K stým narozeninám slavného kněze,
učence a učitele, prvního starosty »Dědictví sv Cyrilla a Methoděje«. Sestavil
Vladimír Šťastný. V Brně 1904. Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.

Knihovna naší mládeže
Právě vyšlo!

Právě vyšlo!

J. VOJENSKÝ

Že života
malých brdin
Dil II.

Stran 116. — Cena 70 h.

„Knihovna naší mládeže“ vychází ve volných

Ihůtách nákladem benedikt. knihtiskárny
v Brně, Dominikánská ulice číslo 4.
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Předplatné na „jinděla Strážného“ celoročně“*

Rakousko 1 K 60--h, -Německo I.m. 60 pf., Rusko 50 kop.,
Hale ZMěx Francie 2 jr., Amerika 40 c.
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„-Spasitel- světa. vysílá.své zpoštoly-a všechny své přátele. d> celého světa a volá,
Ze žeň sice veliká, málo však pracovníků, Vy, milé dítky, rády byste milého Spasitele:

vyzvání cposlechlya šly třeba sžzdo

iny a mezi divochy africké a australské hlásat,

jak dobrotivjest Bůl a žé chce, by všichni ku spasení přišli; avšak jste.ještě malí,

ještě d ma.zůstati a-f6“učitř musíte. Co však učinili můžete, to děláte: Modlíte se za
pohanskéditky a šetříte dárky na vykoupení jich a vychování v křesťanské víře, Zasláný
nám nové milodárky v korunách:

Členové sv. dětství z farnosti boroveké ve Slezsku 3:84, od několika dobrodinců
v Senici 462,

A. K. v B. na sv. dětštví 19-

—,od školních

dítek z Jaroměřic 14'—.

Ludvík Hájek v Babicích 5'—, školní dítky z Chlen 10-34, P. Meth. Nečas, farář, od
školních dítek 8-28, od dívek a dobrodinců v Čížově 28-14, farní úřad v Lipovci 8 26.

Správné rozluštění z čísla 7. zaslali:
V Archlebově:
Marie Malíkova, Alžběta Havlova, Štěpán Strmíska, Ondřej
Jandora*. V Bernaticích:
Anna Kittrichova, Florián Glogar', Karel Šimíček, Marie
a Anna Davidovy, Hedvika Blažkova“, Josef Kunetka, František Klos. V Bilovicích:
Václav Polák*, Marie Macháčkova, Ant. Kachlík, Milada Teperova, Josefa Špačkova.

V Bludově: Frant. Bílý,JosefŽižka. V Bohuticích:

Jan Smutný*V Bojkovicích:

Žofie Pánkova, Frant. Stojanova, Jos. Viceník, Alois Doruška, Fr. Durďák*, Fr. Vašina,
Adéla Koluchova, Theodor Stojan. V Brně: Ignác Šulák, Stan. Vacha*, Melitta Dudkova,
Vlasta Bóhmova*, Anna Hájkova, W. Kopáček*, Aloisie Vykydalova, Frant. Slámova,
Marie Šujanova, Marie Zbořilova, M. Perkova, Robert Jahoda, Fr. Shromáždil, Božena
Jarošova, Růženka Chytilova“, Vladimír Můller, Zdenka Dolanská, Josef Hlávka, Valerie

Pelikánova, J. Heimrich. V Brusném: Frant. Sebnalova. V Brušperku:
Aloisie
Vantuchova, Marie Fialova, Julie Gillarova. V Břeskovicích:
Josefa Šedivá. V Bu

čovicích: RudolfHavel*. V Cetechovicích:

Josef Hýža. V Černovicích:

Jan

Matiášek, Jan Soukup*,Marie Široká. V Č. Budějovicích:
Hugo Blažej. Ve Čtyřech
Dvorech: Barbora Berounská,Jana Kašparova, Anna Janatova. V Dobřínsku: Jan

Došek. V Domamyslicích:
Frant. Blaha. V Drholci: Alois Rečka. V Drus
vicích: Hedvika Venclova"*.
V Dřivčicích: Josef Střeska. V Heršpicích: Jaromír

Pavlík*, Jaxub Zelený. Ve Hnojicích:

Anna Fišrova, Josef Hrbáček, Karel Šperlich.

V Horákově: Frant. Novák. V Hořicích: L. Peregrinova,Č. Dobeš.V Hostišové:
Marie Zapletalova. V Hrabyni:
Adolf Tománek, Frant. Zdrálek. V Charvátech:
Ondřej Horák, Alois Janošík*, Ant. Michl, Frant. Obzina, Josef Pospíšil, Frant. Štopl*
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Pro křesťanskou
Duben 1905.

:

Číslo 8.

Velkonoce.
Velkonoce, velkonoce!
zas tu nový květ,
zas slunéčko jasně září
na ten boží svět;
zas se světí kočičky,
červenými vajíčky
zas se těší všecka mládež
naší vesničky.

Dívenky už uvítaly
„Líto zelené“
Moranu již s sebou vzaly
vlnky vzbouřené —

Pomlázka se čepýří,
veselost se rozvíří:
Vítej nám, ty jarní slunko,
švarný rytířil
J. Milota.

Zachráněn.
/

bd

Dějepisný obrázek od A7. Dostdla.

(Ostatek.)

Kuištofovi se otevřely oči. Už uhádnul, proč vojsko jde na Hrádek.
Nese tam záhubu. Bude pálit jako v těch dědinách, z nichž večer bylo
viděti požár, zničí hrad jako jiné v okolí.
„A já je mám vésti —“ uvažoval Krištof v mladé hlavě. Už seznal,
že koná něco špatného. Věděl, co znamená býti zrádcem. Slyšel o tom
doma, když se sousedé sešli k otci na kus hovoru.
Hned si vzpomněl, že při té záhubě o život by přišli obyvatelé na
hradě, pan purkrabí, jeho hodná choť i dítky, s nimiž se mnohdy stýkal
a které se k němu tolik vlídně chovaly. Tam odprodal dobře houby,
jahody, med lesní, tam byl i pro léky, když mu matička churavěla.
Purkrabí s paní dobře činili celému okolí a nikdo neodešel z hradu
neoslyšen.
Když hrozilo nebezpečí, dřevorubci se utekli na hrad a byli tam
jak schování za hradbami. Nic se jim nestalo. 1 nábytek tam snesli a
uchránili.
Křištof chodil i na hrad do kaple, by se tam učil Boha znáti.
Líbilo se mu v ní a nelekal se cesty, jenom aby mohl v neděli stanouti
před osvětleným oltářem. A bylo mu tam tolik blaze —
Z těch dum pojednou byl Krištof vytržen. Co počíná? Vede vojsko
na hrad, kde zažil milé chvíle, kde byl vyučován, kde sídlí hodný
purkrabí s laskavou paní, která poskytuje chudým almužny, nemocným
léky; vede vojsko tam, kde dřevorubci a obyvatelé nehrazených dědin
docházeli mocné ochrany.
Zda jedná dobře?
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Než jak se vyhnouti, co počíti? Šel mezi dvěma žoldnéři a vzadu

hlava vedle hlavy.
Krištof se ohlédl po Rozhodovi, jemuž pojednou tolik důvěřoval.
Seznal, že jinak smýšlí než druzí, že počínání soudruhů vždycky ne
schvaluje.
„Jenom rychle!“ zněl povel. „A bažinám 1 houštinám ať se vyhneš!“
„Pamatuj na trest, který by tě stihnul“ dokládal jiný.
Krištofovi na čele vyvstával pot. Přímo klesal ne tak únavou, jako
strachem. Věděl, že Hrádek Křivoklát nedaleko. Kdyby neburácel vítr,
hlásného bylo by sem slyšeti.
Což nepůjde-li? Skolí ho a udupou koňskými kopyty. Ani neuvidí
rodičů drahých, ani sester i mladšího bratra.
A to vojsko nesmí přivésti na hrad. Byla by to potupa pro něj
i celý rod. Prstem by ukazovali na zrádce.
V tom mu připadla spasná myšlenka.
Měl se zatočiti na pravo, ale dal se hodně v levo. Volil přímo
-opačný směr. Odvede vojsko do houštin, ať se potom s ním děje co děje.
Na hrad nesmí vojsko dovésti.
„Vedeš nás dobře?“ ptal se hejtman.
„Znám důkladně celý les,“ odpovídal vyhýbavě.
„A jak daleko na Hrádek ?“ dotazoval se po chvíli jiný.
„Dnes možno se tam odtud dostati.“
„Bude tedy nutno ponechati obléhání na příští den. Však nám
neujde.“
Více a více Krištof se zatáčel v levo, a také se tím vzdaloval od
hradu. Také se podíval na Rozhodu, který, jak se zdálo, počínání tomu
rozuměl a je schvaloval, potutelně se usmíval a ku předu se nějak tlačil.
Les opět řidnul. Minuli paseku, kde poznali, že se slunce sklonilo
k západu. Koně řehtali, zbraň řinčela, lid huboval na špatnou cestu a
vzdálenost. Trpělivost jeho byla vyčerpána. Pobízeli ku běhu, dotazovali
se na vzdálenost hradu. Byli unaveni a rádi by si odpočinuli.
Krištof se počal tiše modliti. Byl si vědom, že koná dobrý skutek,
že snad hrad zachraňuje, ale věděl, že trestu neujde, až všechno vyjde
na jevo. Ještě na kraj lesa půjde, potom se poddá.
V tom do očí mu připadly skály, které z lesa vystupovaly. Kéž by
mohl skočiti za balvany a ztratiti se.. Tam zná každou díru, snadno by
uniknul. Ale bude-li možno vyprostiti se z rukou těch vojínů, kteří ho
vedli a ku předu popoháněli?
Spíše zahyne. Šumění lesa zdálo se mu hlasem umíráčku. V duchu
Joučil se s domácími. Snad ani jeho těla nenajdou, ale toto se stane obětí
vlků a jiných dravců.
15*
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Krkavei jenom budou kroužiti nad nezasypaným hrobem jeho
uprostřed lesů.
Ve vysokém lese nadcházelo šero. Stromy vrhaly dlouhé stíny. Noční
ptactvo počalo boukati.
„Kde je konečně Hrádek ?“
„Hned tam budeme.“
Krištof se ohlédl, kdo místo něho odpověděl. Byl to onen starý
žoldnéř, který na chlapce tak přátelsky hleděl a nyní téměř u něhostál.
„Když to víš, proč jsi nás nevedl sám?“
Rozhoda. pokrčil ramenem.
Hejtman divně přeměřil žoldnéře. Cosi huboval nesrozumitelnou pro
pacholíka řečí. Krištof seznával, že ten vojín ví o jeho klamném jednání
a nestaví se proti němu.
Už stál proti rokli, která ústila do skal a dále vedla v bezpečí.
Ještě jednou se ohlédl na Rozhodu a zase viděl v jeho zraku povzbuzení
k činu.
Krištof mžikem byl v roklině, ale nebyl by se mu útěk podařil.
Opatrného strážce ruka po něm sahala. Než tu vystoupi! Rozhoda a
vojína odstrčil a přidržel, že mohl pacholík uniknouti. Využil té příležitosti
a mžikem se ztratil ve skalách.
Chvíli prchal, ale brzy seznal, že není pronásledován. Žoldnéři
vzkřikli sice, ale hněv jejich se obrátil proti jinému. Vojsko se zastavilo,
pro šero a hustý les nemohlo dále.

Krištofovi to nedalo, by se nevyšplhal na skálu a ne
podíval

se dolů na tábor.

Ulehl do mechu a pozoroval. Sem za

ním v tuto dobu se nikdo nepodrápe. Aai by se na vrch nedostal.
Přímo krev v žilách se mu zastavila nad tím, co viděl. Vojsko
jevilo veliké rozhořčení. Poznalo, že bylo klamáno a podvedeno, že je
daleko od Křivoklátu.
Snad to pověděl žoldnéřům ten, kolem něhož se všichni kupili. Byl
to onen starý žoldnéř, který ho zachránil, Rozhoda, jenž litoval, že po
mábal hubiti vlast, že bojoval proti bratřím, proti Čechům.
Krátký konán nad ním soud. Byl stržen s koně, svázán a předveden
před hejtmana. Co se tam mluvilo, Krištof neslyšel. Také Rozhoda mluvil,
a dle všeho do srdce perná slova kladl, neboť se na něj obořili a div ho
nebili pažbami pušek, jež měli připravené.
Soud skončil; proti Rozhodovi se postavilo několik mužů, zablýsklo
se, zahoukly rány a krkavci nad nimi se rozletěli na všecky strany.
Ochránce pacholíkův sklesl mrtev k zemi.
Ještě na večer pochován pod vysokými jedlemi a rozložitými smrky.
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Krištofovi to
nedalo, aby se
nevyšplbal na
skálu a nepo
díval se dolů
na tábor.

Nikdo nezaslzel, nemodlil se nad ním, žoldnéři tupě stáli kolem.
Jiní už rozdělávali ohně, by chystali večeři.
Jenom Krištof na skále plakal, vojína litoval a za nebohou duši
jeho modlitby k nebi posílal.
I jinoch musil zůstati do rána na skále. Vynašel si sluj, kde se
schoulil na noc. Ale spáti nemohl, Ani se tak nebál, že bude nalezen,
jako stále na mysli mu tkvěl soud, jehož byl svědkem. Viděl i v noci
ony oči, které schvalovaly skutek jeho, když zaváděl vojsko.
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Časně ráno se chystali žoldnéři na odchod, ale nebrali se k Hrádku.
Snadno vyšli na kraj lesa a přidali se k hlavnímu voji, který táhl ku Praze.
Tak zůstal Křivoklát a jeho obyvatelstvo zachráněn, neboť nebyl
vojskem Žižkovým nalezen v hustých, namnoze i nedostupných lesích.
Krištof na hradě vypravoval, co viděl, co se s ním dělo, jak nechtěl
býti zrádcem a na důkaz pravdivosti svých slov vodil dřevorubce i jiné
ke hrobu pod skálou, kde odpočíval ten, který pozdě litoval, že ubíjel
vlast, a na konec života svého aspoň osvědčil se býti řádným synem,
pobloudilým avšak opět napraveným Čechem.

9 © © ©

ne Na jaře. ne
Líska již si na větvičky
věsí jehněd náušničky,
a u lesa stará jíva
kočičkami na tě kývá.

Také dub se spolčil s nima,
že prý ještě bude zima,
darmo datel na něj ťuká,
darmo žežulička kuká,

Také vrba nad potokem
probouzí se, pučí skokem,
ale smrky a ty jedle
zasmušile stojí vedle,

Ač se slunce rychle vejší,
nevěří mu zkušenější;
líbá je a hřeje sice —
za chvíli tu metelice!

PRE R FF

J Milota.

Letní radosti.
Obrázky z dětského věku. — Napsala Z. Grossmannová-Brodská.

osypky a teprve po několika týdnech v obavách a starostech
dlouhé nebezpečnéchorobě zotavoval se malý Jeník. Přestálzlé
prožitých prohlásil lékař, že nebezpečí minulo. — „Chvála Bohu!“
oddychla si paní Svobodová, Jeníkova matka, láskyplně pohlížejíc na
synka posud bezvládně na lůžku ležícího.
Než tatínek rozvážně na to povídal: „Jenže bude k tomu třeba
delší doby, nežli se hoch úplně sebere, však ho ta nemoc pořádně sebrala.“
„To se všecko poddá,“ vesele pronesl lékař „a bude nejlépe, po
šleme-li malého pacienta někam na venek, aby se hodně nalokal zdravého
povětří. Stane-li se tak, ručím vám za to, že Jeník po několika týdnech
bude míti tvářičky ruměné a buclaté jako jablíčka. Proto jen s ním rychle
na venek, čím dříve, tím lépe!“
„Nebylo by to snad poněkud záhy, nyní v březnu?“ mínila pani.

IP
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„Nikoli, paní domácí, vím, co radím. Arci zdá se vám to býti brzy,
neboť jste uvykli tráviti venku jen přes prázdniny, leč vzpomeňte si,
že se říkává: vzduch — Boží duch. Letos panuje velice příznivé
počasí, jaro kvapem se blíží a někde u lesa hoch dříve se zotaví, nežli
zde v dusném vzduchu velkého města. Dostane-li se mu pečlivého dohledu,
by nenastydl a zbytečně se neuhnal, tož mohu
ručiti za příznivý výsledek.“
„Rádi uposlechneme vaší rady, pane doktore.“
„Dobře učiníte; a což ty, hochu, pojedeš rád na venek?“
Jeník s úsměvem pokyvl hlavičkou.
„Nu, dobře, dobře; již abys byl na cestě. A stýskati se ti tam
nebude, neboť za krátko zkrášlí jaro zemi, že bude jako ráj; okřeješ na
duchu i na těle a navrátíš se nám opět jako silný, zdravý chlapík.“
Po těch slovech lékař Jeníka pohladil a odešel.
Redičové se nyní radili.

„Myslím, abychom ho dali do Květova,“ navrhoval otec, „ve mlýně
zajisté by se ma zalíbilo i na delší dobu.“
„Inu, dobře by se tam měl, ale —“
„Jaké ale?“ udiveně pohlédl pan Svoboda na manželku.
„Inu, já bych s ním stále pobývati nemohla, Jeník rád skotačí a
když je to tak u vody, aby se tam naposledy někde neutopil,“ neutajila
starostlivá matka své obavy.
Otec pouze máchl rukou řka: „To jsou zbytečné obavy, vždyť se
ve mlýně té dětské drobotiny jen hemží a posud se tam neutopilo žádné
dítě. Stará babička dobře je opatruje a jistě by i na Jeníka dohlédla.“
„Mně by se to tam zamlouvalo již proto, že je to hned u lesa, na
louce při bystrém potoku. Kromě toho máme ve Květově samém strýčka,
pana faráře, a ten by zajisté na hocha častěji dohlédl, když pro své stáří
a Churavost nemohl by ho míti sám u sebe.“
„Pravda, ve Slabovic mlýně bude pro Jeníka nejlépe, nuže, pojedeš
tam rád, hochu?“

„Ach, tuze rád, tatínku.

Mně se tam vždycky velice líbí; kdykoli

jedeme do Květova návštěvou, tu s Ferdíkem na potoce rádi
stavíme malé mlýny, bývá to veselá zábava.“
„Zvláště pro tebe, který máš tak málo příležitosti v přírodě se pro
běhnouti, ale nyní si to důkladně vynahradíš.“
Po těchto slovech otcových Jeník radostně zatleskal vyhublýma
ručkama K nemalému potěšení 'rodičů, jimž duševní ochablost a tělesná.
skleslost synkova působila mnohé obavy.
„Platí! Jeník pojede do Květova, jen aby potrvalo nynější pěkné
počasí.“
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„Myslím, že bude hezky a teplo. Letos si jaro nějak přispíšilo. Jen
má-li hoch na cestu něco uchystáno ?“
„Postarám se o to,“ vece matka; „oděvu mu mnobo ani říditi ne
musíme, má kolikery nové šaty a tou nemocí tak zhubeněl, že mu to
bude spíše veliké.“
„Však on zase do toho doroste, jen až bude pojídat domácí chléb
8 máslem « medem, což bude proň nejzdravější pochoutkou,“ usmál se
tatínek.

„A pak mléko, ovoce, pohyb na čistém vzduchu, věru, pan doktor
nemohl nám ani lépe poraditi. Hned po této neděli tam synka zavezu,“
řekla paní.
Bez velikých příprav octl se tak milý Jeník ve mlýně Slabovie.
Mlynáře se Svobodovýma pojilo příbuzenstvo sice dosti vzdálené, než
proto Jeník nazýval mlynářku tetičkou a pana otce strýčkem. Ani po
odjezdu matčině mu teskno nebylo a by i na dále si nezasteskl, o to
postaraly se již děti mlynářovy.
Nejvíce spřátelil se Jeník s bratránkem Ferdinandem snad proto,
že byli oba téměř stejného věku. Byli stále pospolu, co jeden, to druhý,
a zvláště ve čtvrtek, kdy měl Ferdík prázdno ve škole, bývalo ve mlýně
živěji než jindy.
Čtverácký pan otec se mnohdy smával: „Nu, namelete toho vý dva,
namelete všelijakých čertovinek ještě více, nežli náš mlýn mouky —“
ale vida zaraženost Jeníkovu, dobrácky dodával: „I vždyť já proti tomu
ničeho nemám, abyste byli hodně veseli, neboť veselá mysl je půl zdraví,
jen když při tom nikomu neublížíte a dbáte také vlastního zdraví.“
Arci se ještě dostavovaly nepříjemné jarní plískanice, dny sychravé
1 větrné, kdy zvláště Jeník nesměl venku pobíhati. Než přece dlouhé
chvíle nepocítil: děti nosily mu pěkné obrázkové knihy od strýčka faráře,
nebo povídala babička pohádky. Přece však nejraději někde v teplém a
suchém koutku popovídal si s Ferdikem.
Také dnes sedí spolu ve přístěnku na veliké malované truhle
babiččině a domácí synek vykládá: „Škoda, žes k nám nepřijel alespoň
o týden dříve, byl bys uviděl, jak jsme vynášeli Mořenu.“
Vida tázavý a nechápavý pohled bratránkův, Ferdík se stupňující
důležitostí pokračoval: „Víš, to se někde na venku vynáší jako smrt,
proto se té neděli říká „smrtelná“. Vystrojí se slaměný věchet do ženských
šatů, pak ji mládež nese k vodě a zpívají při tom:
Smrt nesem ze vši,
nové léto do vsi — «

„Ah, již vím; také jsem již četl o tomto obyčeji z pradávných časů,“
rozpomínal se Jenik.
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„A viděl jsi to někde?“
„Nikdy, leda na obrázku v kalendáři.“
„Zajisté by tě to ve skutečnosti více bavilo, neboť při tom bývá
veselo až dost“ řekl Ferdík.

n»
s Ferdíkem na potoce rádi stavíme malé mlýny. (Str. 223)

„Aspoň mně o tom vypravuj!“
„Tedy poslyš: Z rána všecka mladší děvčata ze vsi sešla se u sta
rostů, na veliký věchet slámy každá půjčila kus svého oděvu, takže to
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mělo podobu staré ženy — Mořeny — kterouž pak za zpěvu nesla
k vodě, kde svlečenou Mořenu utopila, mávajíce při tom ozdobenýmilíty.“
„Co je to líto?“
„Takový pěkně ozdobený proutek plný pestrých stužek a vyfouklých
vaječných skořápek,“
„A jak bylo dále?“
„Když Mořena plavala po vodě, boši společně s děvčaty počali zpívati:
Smrt plave po vodě,
nové léto k nám jede,
s červenými vejci,
žlutými mazanci —. G

„Oh, to bylo jistě pěkné.“
„Ovšem. Potom naše maminka pozvala mladou chasu do mlýna a.
podělila je buchtami a oni neustále zpívali:
Líto, líto, líto,

kdes tak dlouho bylo?
U studánky, u vody,
mylo ruce i nohy.

Víš, Jeniku, to jakoby nové blížící se léto vítali. A babička nám řekla,
že to vše se děje na pamět významného staročeského obyčeje, kdy naši
pohanští předkové loučili se se zimou, vítajíce blížící se úrodné léto.“
„Ze jsem při tom nebyl,“ upřímně si Jeník povzdychl.
„Sečkej, pozítří máme neděli květnou; půjdeme spolu v předvečer
natrhati kočiček; víš, tam u louky za olšinkou raší jívy, vrby a jiné
stromoví, natrháme si proutků ku svěcení do kostela.“
„Také to znám; u nás ve městě téhož dne prodávají se kočičky
u chrámů, nevíš, Ferdiíku, proč se tak děje?“
Ferdik nevěděl, ale kolemjdoucí pan otec zaslechl tu otázku a pravil:
„Kočičky světíme na pamět vjezdu Spasitelova do Jerusalema.
Tehdy vítali Ježíše palmovými ratolestmi, ale poněvadž u nás palmy ne
rostou, zaměňují se kočičkami.“
„A je to pravda, tatínku, polkne-li někdo tři svěcené kočičky, prý
ho nikdy v krku neboli?“
Také Jeník spěchal pocblubiti se svou vědomostí, řka: „A zako
pávají prý se kočičky do pole, by byla hojná úroda.“
Pan otec s úsměvem pravil: „Svědčí to při nejmenším o zbožné
mysli lidu, který si to sám vybájil.“
Za takových i podobných hovorů Jeníkovi čas rychle ubíhal. Někdy
si také došel na faru, kde směl prohlížeti pěkné obrázkové knihy a pan
strýček trpělivě vysvětloval hochovi, čemu snad ihned neporozuměl.

8

(Příště dále )
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Křivonoska.
Mezi nebem, zemí,
opuštěn jsa všemi,

A hle tu, o dive,
ptáče letí s'vé

visí boží Syn...

tam, kde svatý kříž —

na kříži rozpjatý
Nevinný a Svatý —
za trest našich vin!

ku Pánu usedá,
uleviti bledá
bolu jemu tíž..

Dav bez citu zírá,
v mukách jak on zmírá
za náš pád a břích —
ještě zde mu laje,
rouhání jen maje

Hřeby v tuce svaté
lidmi Bohu vklaté
silou tahá ven —
ty však jsou jak v skále,
než ptáček náš stále

pro něj na rtech svých...

dál pracuje jen...

Marnou však námahu,
marnou všechnu snahu,
úsilí zří své —

zkřiven již zobáček...
a proto se ptáček
křivonoskou zve!
Prokop Zaletěl.

Dva obrázky z utrpení Páně.
I.

Královna mučeníků.
Božským Spasitelem nesmírně trpěla přesvatá matka Jeho. Hrozné
bolesti Syna svého cítila hluboce v mateřském srdci svém
a snášela je s myslí Bohu zcela oddanou. — Pilát slaboch pronesl
nespravedlivý rozsudek nad nevinným Ježíšem.
Zpráva ona jako meč projela srdcem Matky bolestné. Syn její, vtě
lená láska a dobrota Boží, je odsouzen k hrozné, potupné smrti kříže, jako
zločinec ! Co činí bolestná Matka? Snad se uzavírá v zátiší, aby v hoři
svém usedavě plakala? Nikoliv! Opouští zátiší a jde, aby spatřila miláčka
svého a s Ním trpěla. Nepřebledné zástupy jdou, aby zvědavě pohlédly
na Ježíše kříž nesoucího. Již blíží se průvod! Slyšeti zvuk trubky na
znamení, že se ubírají k smrti odsouzeni. Maria slyší posměch, urážky,
rouhání ozývající se v zástupu. Již vidí hřeby, provazy a jiné nástroje
umučení. Vše to bodá do srdce jejího. Kdo však vypíše bolest, když

228

ANDĚL STRÁŽNÝ.

spatřila Syna svého! Hrozné divadlo! Hluboce skloněn pod těžkým křížem,
hlava přesvatá trním zbodená, tvář na smrt bledá, krví potřísněna
!
Bolestné shledání! Bědujíc, lomíc rukama tlačí se zástupem Maria a vrhá
se na kolena mezi vojíny a Syna svého a objímá Ho. Oko plačící po
zvědá a setkává se s pohledem Božského Syna svého. Kdo vypíše hoře
její? Část vojínů i diváků je patrně dojata zjevem tímto, než druzí si
tropí smích z ubohé matky, prstem na ni ukazují, napřahují před tvář
matky přežalostné ostré hřeby, jimiž na kříž přibit bude 9Synjeji. Ne
citelně, ukrutně ji odtrhují od syna jejího. Maria upadá na zemi a omdlévá.
Průvod pokračuje. Maria sbírá síly svoje a v bezměrném žalu ubírá se
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po krvavých šlépějích Ježíše na Kalvarii a zakouší moře bolestí při
smrti Páně. —

Bolest Panny Marie byla zvláštní; Abraham chtěje obětovati syna
svého Izáka, zatajil matce jeho, Sáře, úmysl svůj. Maria však patří na
krvavou obět Syna svého. Jakub uslyšev, že syn jeho Josef je mrtev,
roztrhl šat svůj a bědoval. Než Rebeka, matka Josefova, byla žalu uše
'třena, již byla na věčnosti. Ale Maria vidí umírati Syna svého smrtí
nejhroznější.
Velice milovala Maria Božského Spasitele a velice s Ním trpěla.
Proste Marii, by vám vyprosila milosti, abyste svého Spasitele láskou
"vroucí milovali a zbožně si připomínali utrpení Jeho.
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II.

Plačící ženy.
Na bolestné cestě kříže zřel Kristus Pán tváře škodolibé, slyšel
nejhorší potupy. Než přece tu byla některá srdce útrpná. Byly to ženy
plačící nad bolestmi Jeho. Jedna přichází a podává mu roucho, aby si
utřel tvář krví zbrocenou. Jest to sv. Veronika. Božský Spasitel přijímá
tento skutek milosrdenství, utírá svatou tvář a vrací jí roucho. Skutek
její odměněn. V roucho vtisknuta je tvář Páně. S úctou líbá roucho sv.
Veronika a jako poklad ukrývá. Ostatní ženy soustrast svou projevují
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pláčem. Buďte, dítky milé, milosrdnými! Mějte soucit s nešťastným,
trpícím blížním! Potom poznají lidé, že jste křesťany, budete-li jeviti:
soucit s blížními a bolest jejich mírniti.
Mezi ženami jest i Maria Magdalena. Hořce pláče. Ví, že trpí Pán
za hříchy lidské i za hříchy její, proto sdílí se svým Spasitelem bolesti
jeho. Pamatujte, dítky milé, že hříchy jsou příčinou umučení Páně, litujte
provinění svých a zachovávejte svědomitě vůli Boží, jak nám je v desateru:
Božích přikázaní a pateru církevních přikázaní zjevena.
*

> © B © 8
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Housátka.
Slunéčko se zadívalo
do té naší zahrádky,
a Mařenka deset housat
vysypala z ošatky.

Z ošatky je vysypala
na zelený trávníček,
jako deset pěkně žlutých
kulaťounkých jablíček.

C

Jablíčka se rozkutálí,
rozběhnou se housata —
a Mařenka na ně hledí
v hloubi duše dojata.
J. Milota.

NZ

NZ

NZ

NZ

VÁM

ZN

vái

ZN

Bajky.
CZI
Napsal J. Dědinský.

Slunce a měsíc.
Měsíc pravil slunci: „Jsem tak veliký jako ty, světlo mám skoro
tak jasné jako ty, vycházím a zapadám určitou dobu jako ty: a přece
lidé si mne neváží, kdežto tebe nanejvýše ctí, ba i zbožňují!“
Odpovědělo slunce: „Nediv se tomu: velikost tvá: je jen zdánlivá,
světlo tvé je vypůjčené a východ i podoba stále se měnící. Jsi vzorem
nestálosti a dle toho tě lidé oceňují.“

VaV
Vrby a řeka.
Na obou březích řeky rostly vrby naproti sobě. Jedenkráte pravila
vrba na pravém břehu:
„Sestřičko, rosteme již zde tolik let pospolu a přece jsme si dosud
ani nepodaly rukou.“
Odpověděla vrba na břehu levém:
„Sestřičko, s radostí bych to učinila, a'e závistný proud řeky dělí
nás od sebe na vždy.“
Tak i závistníci zabraňují přátelství mezi lidmi.

VOV

Husy divoké a domácí.
Domácíhusy setkaly se na rybníce s husami divokými, které pravily
domácím husám:
„Vás lidé již od mládí co nejpečlivěji opatrují a krmí, nás pak,
kde mohou, pronásledují a střílí — co je toho příčinou? Jsme přece
husami jako vy.“
„Pravda,“ usmál se starý houser, „jenže nedáváte lidem užitku;
proto vás pronásledují.“

ANDĚL STRÁŽNÝ.

231

Z Lublaně do Postojny.
Vzpomínka z cest. Vypravuje Karel J. Zákoucký.

naven celodenními potulkami po městě, usedl jsem večer v kruh milých
Čechů v Lublani žijících a rád naslouchal jsem jejich vypravování
o minulosti města. Co jsem sí zapamatoval, rád uvedu.
Nejstarší pověst vypravuje, že Jason připlul po řece Lublanici
v tato mista a založil tu osadu, která spojovala východ se západem.
Historií pak dokázáno, že skutečně bývala v těchto místech již v dobách
římských osada, zvaná Aemona, a to v místech, kde dnešního dne stojí
předměstí Gradiša. Svědectvím toho jsou zbytky římských zdí, jež se tu
vyskytují a jimž se říká „mirje“. Z těch dob pochází také starý vodovod
„fimski studene“, jímž se až dodnes jižní část města zásobuje vodou.
Za Augusta povýšena byla Aemona na Colonia Julia a připojena k Italii.
V r. 364. vítězoslavně přijel sem Valentinian I., v r 388. Theodosiusa
v r. 400. tábořil tu Alarich. Ačkoliv je jisto, že vwr. 452. celé zdejší
okolí zaplavili Hunové, přec nikde ani jediným slovem nečiní se zmínky,
že by snad byli město pobořili.
Jméno Aemona ustupuje jménu Lublani, když se tu v letech
568.—592. usadili Slované. Přišli, a zakládajíce osady se slovanskými
jmény, pojmenovali po slovansku i osadu se jménem až dosud římským.
V r. 900. spustošena byla Lublaň i všecko okolí nájezdem Maďarů.
Ža pak na Krajinu na základě poslední vůle knížete Oldřicha III. činil si
nároky český král, Přemysl Otakar II., přibyl sem s velikým vojskem českým
a po třídenním obléhání Lublaně r. 1270. dobyl. Až do r. 1416. byla
Lublaň jen osadou nemající žádných práv a privilegií, ale toho roku byla
povýšena na město a ©. prosince 1461 obnoveno tu bylo biskupství, které
zaniklo v době stěhování národů. Prvním biskupem byl Sigmund z Lam
berka. Za válek napoleonských okusila Lublaň také svízelů válečných.
Když poprvé vtrhli Francouzové do Krajiny (r. 1797.), opustila Lublaň
asi třetina obyvatelstva, podruhé přitrhlo vojsko francouzské pod Massénou
a zmocnilo se města dne 28. listopadu 1805. a po třetí kapituloval velitel
citadelly lublaňské před Macdonaldem dne 22. května 1809. O půl léta
později (dne 17. listopadu 1809) přijel do Lublaně vévoda dabrovnický,
Marmont, jako generální guvernér provincie illirské a zastával úřad ten
až do 29. června 1811, Bertrand pak až do března r. 1813. Toho roku
a měsíce vzdala se totiž francouzská posádka vojsku císařskému a tím
tu učiněn konec panství francouzskému. Roku 1821. konal se tu
kongress, na jehož pamět pojmenováno dotyčné náměstí, jak již praveno,
Kongressním,
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Druhého dne před svým odjezdem navštívil jsem ještě místa, kde
jsou dosud památky po posledním zemětřesení (dne 14. dubna 1895).
Po polednách rozloučil jsem se s Lublaní a odjížděl do Postojny.
Rozkošný je kraj, jímž vlak mne unášel. Po pravici poděl trati rozkládají
se pole a luka, po levici zvedají se horská úbočí. Na polích zvláště viděti
je kukuřici a fazole, onde všelikou zeleninu nebo obilí. Lučiny jsou svěže
zelené a prostoupeny buď řadami nebo skupinami různých stromů. Po
levici, jak již řečeno, táhnou se horská úbočí. Ale začínají velmi zajímavě.
Nejprve zvedají se nepatrné pahrbky, a čím dále od trati tím jsou vyšší
a vyšší. Zdá se, jakoby jedny nad druhé vyrůstaly, by viděly, kdo že to
kol odjíždí do „malebného území romantického Krasu“. Jednotlivé pahrbky
mají podobu homolí a překvapuje každého, že většina těch „kopců“ má
temeno ozdobeno kostelíkem. A kostelík kostelíku podoben jako vejce
vejci ; zdá se, jakoby všecky byly dílem jednoho stavitele, který je všecky
stavěl dle jednoho a téhož plánu. Nebělá-li se na temeni pabrbku kostelíček,
je temeno a celé úbočí olesněno starými, vonnými lesy, od jichž zeleně
bělostí svou velmi malebně odrážejí se jako klícky malounké chaloupky
slovinských horalů. A čím více od Lublaně se vzdaluješ, tím jsou homole
vyšší, údolí hlubší, strže a rozsedliny divočejší.
Dráha stoupá vždy výš a výše, přebíhá po viaduktech přes údolí
a strže, až přeběhnuvši viadukt dvojitými oblouky 38 m vysoký a 509 m
dlouhý před Franzdorfem opouští pozvolna Kamnické Alpy a přechází
v divuplný Kras. Ráz krajiny se mění. Ustupují smavé lesy, mizí šťavnaté
lučiny i úrodná pole a nastupuje kraj, jejž hned při prvním pohledu od
soudíš, že je chud. Lesy jsou bídnější, lučiny skoro žádné a jsou-li, jsou
to vyprahlé pastviny s travičkou chudou plné balvanů a pole jsou maličká,
obraničená zdmi z naválených kamenů. To proti boře, by nemohla se po
políčku rozběhnouti. Odnesla by trochu té úrodnější prsti, zničila chudou
úrodu. Je bora v krajích krasového horstva pravým postrachem nejen
lidí nýbrž i všeho tvorstva. Stopy její jsou patrny na všem. Vše zdá se
býti šedivým od prachu, písku, jež bora zvédá a roznáší. A zvédá a
roznáší vše silou podivuhodnou. Vše darmo se vzpírá jejímu dechu, jejímu
vanutí. S nezlomnou silou napadá ten strašlivý severovýchodní vítr chudý
zdejší kraj a co napadne, darmo se vzpírá jeho drápům. I střechy domků
odnáší. Proto střechy domků v krasovém kraji jsou nízky, kameny za
těžkány a okna nikdy nejsou proti straně severovýchodní. Je-li kde jaký
strom, jen divem udržuje se mohutnými kořeny v zemi a bora ve hněvu,
že nemůže ho vyrvati, ošlehá jeho korunu, že smutným dojmem nás na
plňuje pohled naň. Přižene-li se, prchají lidé, utíkají zvířata a hledají
úkrytu, by unikli jisté smrti. I dráha je chráněna před borou. Vidíme
podél trati vystavenou mohutnou zeď na metr širokou a jistě na 3 m
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vysokou, by bezpečny byly vlaky před strašlivým větrem, jenž se tu
prohánívá s divokostí přímo sběsilou. Znamenal jsem, že již v Legatci
bouřívá bora, ale čim blíže Postojny, tím vláda její musí býti zuřivější,
tím stopy její patrnější.

(Příštědále.)

© © © ©
Na červený pondělek.
Na červený pondělek o velikonocích sešli se hoši na návsi a ťukali
o vajíčka. Kdo drubému rozbil vajíčko, vyhrál je nebo Krejcar.
Co kovářův Ruda neudělal? Opatřil si nějak „smoláka“, to je vejce

© smolou
naplněné.
Hrál
aobehrál
všecky
hochy
Ale
hoši
natonějak
přece přišli a Ruda musil všecko vrátiti a ještě měl z toho posměch a
hanbu ; neboť hrál podvodně.
Hra svádí k podvodu. Her takových se budu chrániti,
J. M.

Vilíček pana Dueryho.
Pro malé dítky napsal Bohumil Bouška, učitel.

(Část další.)

VI
mutné to byly v rodině Dueryově Vánoční svátky. Vilíček dosud
zápasil se smrtí. Tělo jeho zhublo, tváře vpadly, ruce mu seschly.
Byl k nepoznání. Lékař dal si s ním všemožnou práci. Řekl, že
tu musí pomoci Bůh; lidské umění že tu nedostačuje. — Mína

© měla
vánoční
stromeček,
alenemohla
býti
veselá
Jindy
sesVilíčkem
o všechno svědomitě dělila, nyní neměla s kým. Vilíček dosud nebyl při
vědomí. Blouznil ve strašlivé horečce a zdálo se mu, že se kiouzá po
ledě a že tento pod ním praská. Neustále šermovaí vzduchem ručkama
a volal o pomoc. V takových záchvatech byl celý mokrý, jak se zpotil.
S lící, čela, vlasů mu teklo. Mínu ani její zamilované kreslení teď nevábilo.
Papíry a tužky odpočívaly.
Konečně prohlásil lékař s vyjasněnou tváří, že Vilíček vyvázl
z nejhoršího. Paní Dueryová vrhla se na kolena před obrazem Ukřižovaného
a vroucně se modlila, děkujíc Bohu za zachránění a uzdravení svého dítěte.
S vracejícím se životem hocha vracela se zase do rodiny spokojenost
A veselejší mysl ovládla všechny. I Mína byla veselejší a sáhla zase ku
16*

236

|

ANDĚL STRÁŽNÝ.

svému oblíbenému zaměstnání, ku kreslení. Jakmile Vilíček usnul, usedla
ke stolu a pilně kreslila. Nejlépe se jí líbil malý ferina dívající se na
pečivo na stole rozložené. Celý Vilíček to byl, ten jeho úsměv labužnický,
když tak na ty koláče se dívá a pátrá, který že by byl ten nejchutnější,
nejsladší.
A Mína jala se ihned obrázek ten přenášeti na svůj papír. Trochu
jej zvětšila, což svědčilo o její chápavosti a kreslířské dovednosti. Jen se
podívejte na toho chlapíka!

Ruce v kapsách, nohy rozkročeny, a teď honem do kterého koláče
má se nejdříve zakousnout? Jakmile se Vilíček probudil, běžela k němu
a ukazovala mu se srdečným smíchem nakreslený obrázek.
„Podívej, Vilíčku, zrovna jako ty! Celý ty! Pamatuješ se, když
bylo vloni posvícení, jak jsi sobě prohlížel koláče, které pekař přinesl a.
na stůl vyložil? My jsme se tenkráte tomu všichni smáli. Tys myslil, že
tě nikdo nepozoruje a vybral jsi si dva povidlové a usehoval jsi je pod:
skříň. A když jsi tam pro ně za chvíli šel, už tam nebyly. A pamatuješ,

kdoje tenkráte snědl?“
Vilíček se usmál.

„Vím, Míninko. Byla tu zrovna paní Štefová na návštěvě a měla.
s sebou Azorka,“ řekl hošík.
„Pamatuji se na to jako dnes, když vylezl Azorek z pod skříně
maje svůj bílý nosíček od povidel zamazaný. Tenkráte tatínek povídal,
že je to mírný trest za tvou mlsotu. Někdy prý se tato necnost těžce
na člověku mstí.“
Tak vypravovala Mína a bavila bratříčka, který se jen usmíval.
Byl by už také rád sešel z postele, ale nešlo to, byl ještě velmi slabý
a lékař každý podobný pokus zakázal. Až prý docela sesílí. Nemoc mohla.
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by se vrátit a přivoditi smrt. Rozumná sestřička ho Konejšila a ujišťovala
jej, že to nebude už dlouho trvat a že bude také moci se proběhnout po
pokoji a až se ohlašované už jaro z plna dostaví, bude moci vyjíti ven
na čerstvý, zdravý jarní vzduch. Jelikož mu lékař dovolil na posteli si
hráti, mohli Vilíčka navštiviti hoši a pohbráti si s ním. Paní Dueryová
přistavěla k lůžku stůl a přinesla jim stavebnici; hoši za vedení Miny
stavěli z kamenů domy, paláce a mosty.
Také ho navštívila paní Lisauová se svým synáčkem Jeníčkem a
přinesla mu kornout cukrovinek. Vilíček si na nich znamenitě pochutnal.
Jindy zase přišla paní Pérová, manželka řezníkova, a přivedla
s sebou Frantíka, kterému se velmi po Vilíčkovi stýskalo. Přinesla mu
dva koblihy povidly nadívané. Že rovněž Vílíčkovi chutnaly, netřeba

dokládati. Paní Pérová dovolila pak sem Frantika každý den na hodinu,
vidouc, že už Vilíčkovi hovor neuškodí.
Paní radová Vašatá přišla také a vedla Ludvíčka, který se ji
schovával za sukně. Styděl se paní Dueryové, která jej pohladila po
kučeravých vlasech a uvítala jej makovou buchtou. Ludvíček po ní rychle
sáhl a s chutí se do ní pustil. Už byla stydlivost zažebnána. Paní radová
podělila Mínu a Vilíčka čokoládou.
Rovněž několikráte navštívila nemocného paní Štefová, přišel i do
mácí pán Herdr a jiní.
Konečně se Vilíček tak dalece pozdravil, že směl vyjíti na ulici a
v průvodu paní Dueryové nebo Alše jíti ven za město do čarokrásné
jarní přírody.
Louky se zelenaly, křoviny pučely, bujné listy sytých barev vy
hánějíce, broučci vylézali ze země a přebíhali ještě nemotorně přes cestu.
Vilíček asál do sebe ten čistý, vonný vzduch pod modrojasnou klenbou
nebeskou a pomalu zapomínalo jeho tělo na přestálou hroznou nemoc.
Poskočil si a zkoušel sílu svých nohou dlouhým ležením skoro zdřevěnělých.
Paní Dueryová těšila se z radosti synový. Často děkovala Pánu
Bohu za milost, kterou jim prokázal uzdravením Vilíčka z tak hrozné a
nebezpečné nemoci.
Míně poskytla rozkvétající příroda hojnost látky ku kresbě. Z ustřá
daných peněz koupila si pevně vázaný sešit kreslicí a usednouc kdes na
mezi jala se ihned přenášeti na papír, co kolem sebe viděla.
Vilíček, čím více vracela se jeho bývalá svěžest a zdraví, tím více
zapomínal na přestálou nemoce a její příčiny a stával se zase tím starým
neposedou. Musili jej neustále napomínati a zbystřiti na něj dozor.
Nedaleko osamělého dvorce, kdež jedné neděie rodina pana Dueryho
na procházce se ocitla, usedli na rozkošně zelenou mez.
Mína už měla zápisník v ruce a vykreslila tuto květinu:
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Pan Duery se zálibou pozoroval její něžné si počínání. Těšilo ho
to, že má jeho dceruška takovou náklonnost ku kreslení.
Ze dvorce vyběhla rohatá koza Pronikavými zraky změřila Vilička
na ni se dívajícího a nedbajíc ho, pustila se s chutí do okusování čerstvé
zeleně luční.

Mína jala se ihned tohoto tvora kresliti. Měla dobře v paměti
obrázky uvířat z přírodopisu. A hleďte, jak se jí povedla:

Pp

Watta

Pod krček jí nakreslila zvoneček, poněvadž ho tato kozička, ze
dvora vyběhší na krku zavěšený měla.
Pan Duery, rovněž i paní a Alša zaujati byli díváním se na kresbu
Míninu a nevšimli si počínání si Vilíčka.
Hošík, utrhnuv kus trávy, přikročil ke kozi a pochoutku jí nabízel.
Jak po ní chmátla, hoch utrhl. Takto kozu chvíli zlobil. Pak přistoupil
k ní pozadu a zatáhl za srst. Podívala se na něho svýma velikýma očima,
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jakoby mu říci chtěla: „Dej mi pokoj!“ a zase si hleděla svého. Škubala
zelenou travičku a pomlaskávala si při tom zálibně.
Vilíčka tahle nevšímavost zamrzela. Popotáhl trochu více. Opět se
naň podívala a zase sklonila hlavu a pásla se dále.
Vilíček škubl, až mu kus chundelaté srsti v rukou zůstalo. V oka
mžiku tom obrátila se koza a svými rohy dala mu tak řádný štulec, že
Vilíček zapomněl pokus opakovati a převrátil se na záda. Nohy jeho
zdvihly se do výšky a třepetaly se vzduchem. Neštěstí nepřicházívá však
samo, jak jsem již jednou byl řekl. Pod ním v zemi měly vosy hnízdo.
Štěstí, že jich na jaře není tolik jako v horkém létě. Vylétly a poněvadž
Vilíček nemilosrdně bušil do jejich bnízda svými podpadky, pustily se
také do něho. Ucítiv několikero píchnutí žíhadel, spustil z plných plic.
Pan Duery ihned sem pospíchal. Za ním běželi ostatní.
Pan Salva, majitel dvorce, právě k ležícímu a nohama mrskajícímu
Vilíčkovi docházel. Zahnal a pobil svým velikým, modrým kapesníkem
obletující ho vosy a pomohl mu na nohy.
„Hleď, toť nepatrný trest, který tě, hošíku, v zápětí stihl. Díval
jsem se na tebe ze svého dvorce. Trýznil jsi kozu, která ti přece praničím
neublížila, až konečně tě porazila do vosího hnízda. Trochu tě poštípaly,
ale to nic nedělá. Zahojí se to brzy. Uč se býti vlídným a láskyplným
i ku zvířatům. Jeť to němá tvář, která, neumějíc ti odpověděti, užívá ku
obraně toho, co jí Bůh dal. Koza tě trkla. Padl jsi na vosy a ty se
bránily svými žihadly. Zvířata jsou nám k užitku, Máme si tohoto
dobrodiní, Bohem nám daného, vážiti. To si vždy pamatuj!“
Tak mluvil moudrý pan Šalva, majitel dvorce. Představil se panu
Duerymu ajeho paní a vezma bolestí vzlykajícího chlapce za ruku, odváděl
jej do svého dvorce. Zde natře! rány způsobené vosími žihadly tekutinou,
které říkal čpavek. Za chvíli bolesti přestaly. Pak provedl nenadálé hosty
po svém statku, ukázal Vilíčkovi chlévy a konírnu, vysvětlil mu užitečnost
zvířat, které tam hoch viděl a pozvav společnost do světnice, pohostil ji
mlékem, chlebem, znamenitým máslem a rovněž takovým sýrem.
Zejména sýr Vilíčkovi velice chutnal. Pan Salva to zpozoroval a
podstrčil mu ještě jeden koláček.
„Hleď, hošíčku,“ řekl, srdečně se usmívaje a hladě hochovy vlásky,
„sýr ti chutná, viď? A zdaliž pak víš, že tento chutný sýr poskytla nám
právě ta kozička, kterou jsi tak škádlil a která tě pak tak spravedlivě
vyplatila! Nezavrhuj nikdy, o čemž nejsi přesvědčen, zda tobě nebo jiným
lidem nepřináší užitku.“
„Tak jest, dobrý a šlechetný pane!“ zvolal pan Duery a paní
zároveň.
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Vilíček se zamrzel, že dobré kozičce, která dává tak chutný sýr,
ublížoval a v duchu říkal, že toho již nikdy neučiní.
K večeru rozloučila se naše malá společnost s panem ŠSalvoua slíbic
ma Fa jeho žádost, že ho zase příležitostně navštíví, odcházela ku městu.
(Příště dále.)
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dva zde na obrázku

je to náš Ferda malý
a jeho kamarád.

Ti dva jsou pořád spolu,

Jim řekni dobré slovo

Míťa je kuměštýř malý
a Ferda — principál.

jet Ferda z duše dobrák
a Míťa — jak by smet.

V té společnosti ovšem
spor vznikne častokrát —
pan principál se zlobí,
a Míťa nechce hrát.

To ovšem zlé jsou chvíle
a odboj nesmí vzrůst,
jej zkrotí vlídné slovo,
leč nejjistěji — půst.
Vítězslav Unzeitig.

Obrázky z katolických missií.
Píše Fr.

Všetečka.

Pštros.
a velikonoční svátky se těšívají hlavně chlapci. Smějí v pondělí
velikonoční svým sestrám a jiným známým děvčatům pořádně
žilou nabiti a nemusejí se strachovati, že je za to čeká doma
výprask, ba, dostanou za to odměnu, pěkně malovanávajíčka.
— Nevím, zda je také zvykem v Africe o velikonocích mrskati děvčata.
Ja-li však — pak jsou afričtí černoši v tom lépe než naši hoši. Pěstujít
se v Africe „slepičky“, které snášejí „vajíčka“, jakých by se vám, milí
čtenářové „Anděla Strážného“, do kapsy mn ho nevešlo.
Poslyšte, co vám chce vypravovati dnes missionář o takové „slepičce“,

která se pravým jménem zove — pštros

africký*).

Staří nazývali

pštrosa velbloudem mezi ptactvem. A vskutku mají pštros i velbloud
mnoho společného. Společnou vlastí obou jsou horké stepi a holá poušt.
Jejich tělesná soustava i vlastnosti jsou také přiměřenynehostinné domovině.
*) Dle malé africké knihovny r. 1902.
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Pštros jest ohromný pták na vysokých nohách. Vyrostlý dosahuje
výše 2/2:—3 m. Natáhne-li krk vodorovně je jeho tělo od zobáku k ocasu
aspoň 2 m dlouhé. Váží až 112 metrického centu.
Plochá hlava pštrosova končí silným zobanem, velké oči se jasně
lesknou, krk, prsa a nohy jsou úplně holé. Tělo je pokryto hustým,
kudrnatým peřím. Na konci krátkých, k letu neschopných křídel i v ocase
má pštros delší, jemná a měkká péra. Křídel užívá, když rychle běží.
Zdá se, že pohyb zakrnělých křídel jej v běhu podporuje. Utikati dovede
znamenitě. Předhoní koně nejprudším tryskem utikajícího. Křídly třepe
také, je-li podrážděn.
Peří samcovo je černé a na perutích i ocase sněhobílé. Samice je
po těle pokryta peřím nahnědlým a křídla i ocas má šedivé neb špinavě
bílé. Sněhobílé peří samcovo je velmi drahé a užívá se ho jako ozdoby
ženských klobouků. Každých 8—9 měsíců lze získati asi 20—40 krásných
bílých per od jednoho samce. Kromě toho ještě několik per černých
z perutí. Snad se to zdá někomu malicherným, že uvádím, kolik per dá
samec za dobu poměrně dlouhou. Bude však jinak souditi až se doví, že
jedno pštrosí peří stojí v Africe 12—18 marek.*)
Je přirozeno, že má pštros pro svoje peří mnoho nepřátel, kteří po
něm horlivě slídí. Tím lze také vysvětliti, že v mnohých částech Afriky,
jako v Alžírii (v severní Africe), Kordofanu (při horním toku Nilu) a
v jižní Africe nelze již skoro pštrosa ani spatřili.
Beduini loví pštrosa pomocí rychlých koní, na nichž umějí výtečně
jezditi. Spatří-li někde hlouček pštrosů, snaží se mu nepozorovaně co
nejvíce přiblížiti a vyhlédnutého samce od ostatní tlupy odděliti. Když se
jim to podařilo, pronásledují prchajícího, jenž činí rozmanité okliky, tak
dlouho, až jej znaveného dostihnou a několika ranami do hlavy pádnou
holí omráčí. Potom skočí s koní a rozříznou pštrosovi na krku žílu, by
krev vytekla. Když vytekla, stáhnou mu kůži přes blavu tak, že draho
cenné peří je skryto uvnitř jako v pytli Teprve domů se navrátivše,
přeberou peří, roztřídí je dle jakosti a ceny. Peří divokých pštrosů —
ve volné přírodě ukořistěných — bývá často pokaženo, znečištěno, takže
Ize jenom asi průměrně 16 per vybrati. Za kilogram čistého peří se platí
1000—1200 marek. Ostatně černoši nedovedou dosti opatrně s draho
cenným peřím zacházeti a proto se stává velká jeho část, dřív než bývá
prodáno, Kořistí molů a rozmanitého hmyzu. Již v kůži živého pštrosa
hnízdí mnoho hmyzu, před nímž třeba peří hned po usmrcení ptáka
bedlivě chrániti. Opatrní lovci ukládají peří pečlivě do beden a posypávají
je tabákem a pepřem, by moli neměli přístupu. Uzavřenou bednu obalují
plátnem a stehy v plátně pečetí, by se nikdo k obsahu nedostal.
*) Marka je německý peníz = 1 K 13h.
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Pro hojný výtěžek, jakého lze prodejem pštrosího peří dosáhnouti,
pěstují obyvatelé Afriky pštrosy jako domácí zvířata. Též v západní
Asii a v Arabii zavádí se chov pštrosů. Za tím účelem je třeba ukořistit
mladé pštrosy, kteří se právě z vajec vylíhli. Ti se chovají v teplé,
vlněnými přikrývkami vyložené bedně a krmí rozsekanými vejci, masem
a jetelem. Po několika měsících se vypustí a nechají se volně pobíbati.
Zvyknou záhy místu, na němž se nalézají, jsou úplně kroteí a po 18 mě
sících lze jim poprvé peří odejmouti. První peří je sice velmi krásné a čisté,
však ještě slabé a proto nemá té ceny, jako peří pštrosa dospělého. Každých
8—9 měsíců lze peří znova buď vyškubávati neb ostrými nůžkamistříhati.
Pštrosí vejce váží 1400 gramů. Bílku je v něm asi 1 lite a kromě
toho přiměřeně veliký žloutek. EÉvropanu příliš nechutná, avšak afričtí
domorodci je považují za pochoutku, kterou lze nasytiti celou rodinu.
Kromě toho se užívá skořápky jako nádoby k pití.
Pštros má výborný zrak a sluch. Pěkné jeho oko rozhlíží se často
po okolí a zpozoruje nepřítele na velikou vzdálenost. V jídle není vybí
ravým. Žere nač přijde. Kaménky, kovové předměty, kousky dřeva,
řemení, potkány, mladé ptáčky, žáby, ještěrky a pod. Předměty velikosti
pomeranče polyká aniž by jich kousal. Ježto je jeho krk holý, Jze viděti,
jak polknutý předmět pomalu jícnem dolů klesá.
V jisté anglické farmě (dvorci), kde byl zařízen chov pštrosů, položil si
hlídač kapesní nůž na okno. V okamžiku uchvátil pštros nožík zobákem
a — již byl v žaludku. Také požívá rád masa a kostí, jakož i solí
bohatých rostlin, jaké rostou na pobřeží mořském. Též oštípává kůru
stromů na př. akátovou. Ochočený domácí pštros žere z ruky i člověku,
jehož nezná. Ba, jeho „důvěrnost“ je mnohdy tak veliká, že ukusuje
svému ošetřovateli — od kabátu kncflíky a je polyká.
V době, kdy sedá pštros na vejcích, které jsou v dolíku v písku
vyhrabaném, je velmi nebezpečným každému, kdo by se mu přiblížil.
Rána nohou jeho zasazená je s to, by člověku úd přerazila, ba usmrtila.
V missii Lovga měli krotkého pštrosa, který vodíval stádo na pastvu.
Krávy ba i býci pohlíželi s jakousi úctou na noháče, jenž se mezi nimi
velebně procházel. Hnal-li pastýř ráno stádo na pastvu, kráčel pětros
v čele jako generál. Když přišli na místo, kde se obyčejně páslo, uvelebil
se pštros do písku. To bylo znamením celému stádu, že se mohou rozejiti

apásti
Večer
opět
přivedl
stádo
jako
vítěz.
Ráno
ivečer
prošel
pak.

dvorem a co'nalezl, polknul. Pestré střepiny, kousky cihel, drobné kamení
a pod. Chutnalo mu to, jakoby to byla sousta kyprého chleba.
Již staří Římané znali pštrosy. Ukazovali je v divadle a rádi po
žívali jejich mozku, který považovali za zvláštní lahůdku. Chytali je do
sítí neb ohrad.

—O—0-0—

(Příště dále.)

Řikadla.
I.

II.

Šla babička za babičkou
pro kouštíček másla,
chytily se za pačesy
jedna druhou třásla.

Emiky máky,
na mastný ptáky
sekera dopadne buch!

J. M.
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Z dětského života.
Sebral Ignát Zhdněl.

Děti, buďte opatrny! — 1. Nejvíce neštěstí je při klouzání na
"slabém ledě ; mnohé děti, často nedbajíce výstražných hlasů a napomínání
rodičů i učitelů, bídně tak zahynou. V Čelákovicích v Čechách brůzou
pojatí viděli někteří lidé na zamrzlé Labi příšerné divadlo. Odpoledne
klouzalo se několik školáků, z nichž 12letý František Bendl odvážil se
příliš daleko a probořil se. Nešťastný hoch zachycoval se plovoucích ker,
Ječ ty hned rozdrobily se a proud rychle jako střela plynoucí ho zachytil
a odnášel dále, Hrozný, srdcelomný byl křik tonoucího, ale z přítomných
hochů nikdo neuměl plovati; křičeli všichni o pomoe, ale než přiběhli
dospělí, byl již boch zmizel pod ledem. Někteří běželi sice podle břehu
dále, doufajíce, že vyplove, ale ač i tyčemi dlouhými všude po utonulém
pátrali, vůbec ho nenašli. Bezpochyby uvázla mrtvola někde pod hladinou
zamrzlé řeky.
Podobných neštěstí, zaviněných lehkomyslností, někdy bloupou vy
chloubavostí, stalo se bohužel v letoší zimě dle novinářských zpráv více;
někdy byli, Bohu díky, dospělí po ruce a zachránili tonoucí. Na Vltavě
v Praze klouzal se llletý žák a probořil se, Na štěstí zachytil se okraje
ledu a volaje o pomoc, vydržel tak dlouho až uslyšel jeho volání 15letý
žák Borecký ze Smíchova. Měl tolik duchapřítomnosti, že ihned pochopil
velké nebezpečí hochovo a věda, že by ho slabý led neunesl, lehl si na
břicho a doplíživ se opatrně až k nebezpečnému místu, vytáhl žáka ze
studené lázně. Jindy byli náhodou po blízku dělníci nebo strážníci, kteří
dětem, jež probořily se na Vltavě, pomohli. Proto, dítky milé, pryč
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s lehkomyslností a vychloubavou výstředností, varujte se na ledě všeho
nebezpečí, nejezděte po plovoucích krách, neklouzejte se na polozmrzlém
a slabém ledě!
2. Často stává se neštěstí tím, že děti hrají si se sirkami. Koncem
ledna I. r. událo se blíže obce Robče u České Lípy v osamělé chaloupce
neštěstí, jemuž padly za obět tři dětské životy. V domku bydlil dělník
Antonín Bales, který šel ráno do práce, jeho manželka uklízela ve chlévě
na dvoře a zanechala své tři děti, dva chlapce u věku 6 a 4 let a
děvčátko pětileté samotny ve světnici. Najednou uviděly děti na polici
sirky, pomohly nejstaršímu chlapci, že je dostal do ruky ; u kamen ležela
hromádka chrastí, slámy a louče. Dítky rozžehly sirku a podpálily vše;
bromádka chytla a dým naplnil okamžitě celou malou světničku a dítky
uleknuty pozbyly hned vší duchapřítomnosti a udusily se. Matka, která
za chvíli přišla do světnice, našla všechny tři své děti již mrtvy a sama
hrůzou omdlela. Když se vzpamatovala, svolala sousedy, ale všechny
pokusy, vzkřísiti udnšené dítky, byly marny. Z'rmutek rodičů, kteří
v jedné chvíli všechny své dítky ztratili, vzbudil v širém okolí vše
obecný soucii.
Kolik je ve Vídni školních dítek? V našem rakousko-uherském
mocnářství je největší město Vídeň, hlavní město naší říše. Na počátku
letošího školního roku bylo v celé Vídni 322 obecných a 82 třítřídních
měšťanských škol, jež řídilo 309 nadučitelů a ředitelů. Tyto všechny školy:
navštěvuje letos 100.687 chlapců a 103.823 děvčat, dohromady 204515
dítek. Kromě těchto škol je ještě škola pro slabomyslné děti, v níž je
186 chovanců. V národních školách je 82065 chlapců a 80.365 děvčat,
v měšťanské škole je 18.687 chlapců a 23.463 děvčat. Kdyby všechny
tyto školní dítky stouply si do dvojstupu, byla by tato řada 51 kilometrů
dloubá, to jest, kdyby se všechny školní dítky vídeňské postavily po
obou stranách železné dráhy z Brna vedoucí ku Praze, stály by od Brna
až ku stanici Roztání, která je několik kilometrů za Letovicemi, jižně
stály by od Brna až ku Fryšavě u Hrušovan, anebo podle severní dráhy
z Brna až do Podivína, nebo z Brna až do Hoštic, což je stanice za
Vyškovem. Rakouský armádní sbor má v míru 38.400 mužů vojska,
z vídeňských školních dítek bylo by tedy více než pět armádních sborů.
Pište správné adressy. Když jsem byl v lázních anebo v osadách,
jež buď pro Krásnou polohu nebo překrásné okolí navštěvují četní cizinci,
byl jsem překvapen, vida u poštovních schránek tabulku s nápisem:
„Nezapomeňte napsati na pohlední lístky adressul“ Nevím sice, zda ne
činil by náš milý pan redaktor „Andílka“ nějakých výtek v tomto směru
svým milým malým čtenářům i čtenářkám, ale myslím, že nebude zbytečno
připomenouti jim, aby vždy psali správné a úplné adressy na listy, jež.
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někomu posílají. U nás poštovní úřady neuveřejňují zpráv, zda a kolik
Jistů bývá vhozeno do poštovních schránek buď úplně bez adressy,
nebo s adressou tak neúplnou, že zásilka nemůže býti dodána a je od
úřadu pohozena. Anglické listy sdělily, že v Anglii bylo během roku, a
sice od března 1903 do března 1904 odevzdáno do poštovních schránek
319.426 dopisů a lístků, na nichž nebylo vůbec žádné adressy ; ještě více
je nepochopitelno, že mezi těmito dopisy bylo 4190 zásilek, v nichž byly
peníze, 4 až neuvěřitelno, všech těchto peněz bylo 30 tisíc korun. V téže
době bylo odevzdáno v Anglii 1,189.000 dopisů a lístků, jež měly ne
dostatečně psanou adressu a nemohly býti dodány; z těchto listů bylo
384.403 tak důležitých, že je odesílatelé dali úředně rekomandovati, za
plativše za to předepsaný obnos, v nich pak byl nalezen obrovský obnos,
a sice skoro 18 millionů korun v bankovkách, ve zlatě nebo ve státních
1 soukromých úpisech. U nás též nenajdeme zprávy, najdou-li něco poštovní
zřízenei ve schránkách poštovních. Londýnský jeden zřízenec praví, že
během minulého půlroku našel ve skříňkách, jež denně vyprázdňuje, sedm
podobenek, nůžky, tři tužky, vytažený zub, tři míče, libru čokolády a
cukrovinek ; jiní londýnští zřízenci vypravují, že našli ve skříňkách karty,
jehlice od klobouků, škatulky se sirkami, knoflíky, ano i prsten v ceně
860 korun

Velmi důvěřiví jsou Turci. Ředitelství pošty v Cařihradě vydalo
následující oznámení: Často se stává, že lidé vhodí do poštovní schránky
dopis, na němž není poštovní známky, zároveň s příslušným obnosem
v penězích za známku. Je však nemožno poznati, za který dopis byl
obnos zaplacen, proto se žádá obecenstvo, by neházelo peněz do poštovních
schránek ; každý dopis, který se tam hodí, musí býti již známkou po
štovní opatřen, jinak plati, kdo list dostane, pokutu.
(Příštědále.)
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Hádanky a rebusy.
(Sestavil V. Kopáček.)

|| vzda
Bůh
prá
|kprá
dá
|v
dá
Am
či

| tě
ly
Vi
16
1. Koníček.

4.

| blo
pa
(k
prá
brož
vTe

Tečkami a křížky naznačená místa
nahraďte písmeny tak, aby vznikla slova,
jichž střední písmena shora dolů čtena
dají jméno svátků.
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2. Rouháček.
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| v Čechách,

Velmi značná jest tam 12342,
kde se nyní vede 52342.

biblická
osoba,

6

Městská 1232 udělila 321 chudému
občanu velmi 1232

strom,
náměstka,

t

souhláska.

J.
S »ý« zlou o sobě má pověst,
s »á« k uschování peněz jest.

Hádejte:
Co mívá chuďas po obědě?
Co má sedm konců?

Co je v noci prázdné a ve dne plné?
Co je na pravé ruce, když se jde branou ven?

K. Frýdek.

8 Záhadný nápis.

Dr. Iven. Ežci. z Inu. v Zdyz. nejm. Ežot. Čínu!
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rozluštitelů hádanek a rebusů v tomto sešitě obsažených, kteří svá.

rozluštění samostatně

pracovaná do 20. dubna 1905 redakci zašlou,

obdrží odměnou pěknoa knížku.

Rozluštění hádanek a rebusů z Čísla 7.
„ Komárno, Klatovy, stálice, pondělí, slabika, blativo, kadidlo.

. Roháček: Asie, sýr, Ir, e.
. Jakob, olovo, voják, pleva, pátek, oliva, panna.

Kladivo.

Kojetín.

. Lesa, sekla.
. Vesna, vesla, vesta.
Bb
W
Oo
O
Om
F „ Halíř,
Halič.

7. a) Kohout, b) kdo má na dluh klobouk, c) na hlavu, d) narodil se 29. února,
e) písmenem r — r.
8. V kříži spasení naše. 9. Pohanka. 10. Nůž. 11. Vesnice. 12. Pavel.
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Obsah.

Velkonoce (báseň), str. 217. — Zachráněn (s obr.), str. 218. — Na jaře
(báseň), str. 222. — Letní radosti (s obr.), str. 22?. — Křivonoska (báseň),

str.
227.
—Dva
obrázky
zutrpení
Páně
(s2obr.),
str.
227.
—Housátk
(báseň.), str. 230. — Bajky, str. 230. — Z Lublaně do Postojny (s obr.),
str. 231. — Na červený pondělek, str. 235. — Vilíček pana Dueryho, str. 235.
— Komedianti (báseň s obr.), str. 240. — Obrázky z katolických missií, str. 240..
— Říkadla, str. 244. — Ze života dětského, str. 244. — Hádanky a rebusy,
str. 247. — Rozluštění hádanek a rebusů z č. 7.
Benediktinská knihtiskárna v Brně

V Chlumci

n. C.: Viktorie Littonova, Anna Havránkova, Anna Khunova. V Chemíži:

Frant. Kušíkova, LeopoldinaMasná. V Ivančicích:
F. Míkova. V Jaroměřicích:
Ant. Brychta V Jevíčku: Viktor Holzer. V Jindřichově:
Eduard Hercik. (Snad
již čošla?) V Jiřicích: Václav Kraus. (Kdo tedy odebírá?) V Jiřikovicích:
Petr
Sekanina, Rajm. H.jtman. V Josefovicích:; Max Baránek. V Kateřinkách: Hedv.
Suchánkova, Kateřina Režnarova*, Anežka Chovancova. V Klecanech:

Anežka Šauerova

(Klecany-zámek!).V Klenovicích: Vinc. Pavlas. V Klimkovicích:
Zorka Hessova.
V Kobelnicích: Ludv. Rudolecký, Václav a Marie Šedláčkovi*.V Kohoutovicích:
AloisSláma, Jaroslav Sláma. V Kojetíně:
Ludmila Křečkova, Fr. Ubrova, Jaromír
Voříšek*, Marie Maeenaurova. V Kostelci

n. L.: Ant. Růžičkáa“,Žofie Francova, Josef

Pechar. V Kostelci n. O.: Bož Kučerova. V Kroměříži: Alois Čáp, Št'pán Pavlík*,
Frant. Ševčík. VLenešicích:
Frant. Košták. V Líšni: Božena Brzobchatá, Josefa
Koudálkova, M. Černá, Josefka Havelkova, Filomena Horákova, Fil. Kamenikova, Anna
Fironova; Karolína a Štěpánka Neveselých, Marie Benešova, Antonie Mudrychova*.
V Luži: Josef Kolek, Marie Kolkova. V Lužci: Václav Plicka. V Machbové: Anast.

©

Karlíkova, Růžena Zelinova V Mal. Čakovicích:
Ant. Kliment. V Maloměřicích:
Al. Hlaváč, A. Kůra. V Metylovicích:
Sylvestr Bílek, Ondřej Lepík. V Milévsku:
Gabriela Zdeňkova*. V Místku: Frant. Nýpl“. V Mokrém: Emil Boukal. V Mra
kotíně: Josef Remeš. V Mysločovicích:
Bedř. Krystýnek, Albína Dovrtělova*,
Stan. Pospíšil. V Náměšti: MařenkaVytopilova. V Napajedlích.
Alois Samobýl*.
V Nedvědici: Gustav Magueaux,Frant. Čermák*. V Nechanicích:
Ludmila Mun
zarova. V Nevojicích: Páni: Ant. Puhl, Josef Petřík, BedřichHladký. V Nivnici:
Anežka Markovač. V Nových Benátkách:
Josef a Václav Herout. V Obeřišti:
Anna Kusovská, Johanna Novotná. V Obřanech: Karel, Aug. a Frant. Frýdek. (Srdečný
dík! Přeji podobně.) V Partutovicích:
Cecilie a A. Janičkovy, Anna Hynčicova,

Anastázie
Volánova,
Božena
Kandlerova,
Matylda
Klívarova,
Marie
Maršálkov
(V luštění jste velmi horlivy! Srdečný pozdrav!) V Pavlicích:

H. Pokorná. V Praze:

M. Zeibrd'ichova, Z. Hrnčířova*, Pavlína Firger'andova, M. Grygarova, Růž. Bouškova
a její spolužačky IV. třídy. u sv. Voršily. (Srdečný pozdrav!) V Předíně: Josef Setnička.
V Přelouči
Emilie a Marie Ryšánkovy, Jindřišxa Rudolfova, Ma:ta Filipovská.

V Přemyslovicích:
Stanislav Skládal, Alois Doseděl, František Slavíček. V Pří
kazích: František Němeček. V Pustějově: Anna Schustrova. V Rajhradě: Bedřich
Souček*.V Rajhradicích:
AntoninMinářík.V Rohozné: Jan Chalupník,Jan Báča.
V Říčanech: Josef Vorel, Eliška Ventůrova, Jaromír Charous. V Semilech: Marie
Procházkova. Ve Skočicích:
Adolf Kubal, Kare! Andrlík*, Václav Louženský, Ve
Skřivanech:
Josef Mestenhauser. Ve Skutči: Jaroslav Tábcrek, VeronikaBrychova.
Ve Slaném: Zdeněk Linhart. Ve Slatině: Jan Nečas. Ve Slavkově u Brna:
Hedvika Kučerova*, Jar. Hanák, Jindřich Jirka, Eliška Mátlova. Ve Slavkověu
Op.:
Václav Klapetek, F'r. Najser*, Ant. Dytrych, Frant. Kylián, Frant. Rabínský, Jos. Čech.

Ve Smidarech: Pavlína Justova“ Ve Smolkově: J. Kazimír Žídek. Ve Staré
Vsi: O'dřich Šamal. Ve Střelicích: Jan Švestka. Na Studlově: František Můller,
Václav Pospíšil. V Šaraticích:
AloisDrbal*. Ve slapanicích:
Stanislav Novák.
V Šitbořicích: Ant. Káňa. V Tučicích: Frant. Holešovský. V Telči: Marie Dvo

řákova, Anna Čermákova. V Telnici: J. Skrdlík. (Výborně! Praví umělcil) V Troub
sku: Josef Doležal, Karel Kocáb, Cecilie Bučkova. V Trpině: Alois Vaverka. V Tře
bíči: Pavla a Marie Trukovy, Karel Švábeník, Karel Brož*, Jaromír Vrbka, Marie
Kožinova“, Anežka Veselá, Jana Faltýnova, Anna Petrželkova, Marie Švábeníkova, Marie
Matějkova, Růžena Žandova*, M. Charvátova, Bož. Peškova, L. Česnekova. V Třeboni:
A. Klementova, Anna Krajíčkova, Antonie Pištova, Betynka Vojtova, Anežka Baštýřova,
Růžena Reifova*, A. Veselá, A. Zevlova (Těší mne, že jsi spokojena!), Ant. Janyova,

M. Handschuhova, M. Kithierova. V Turnově: Josef Jirák. V Tuřanech: Leopold
Straka. V Uhřicích: Frant. Klimeš. Ve Val. Kloboucích: Karel Bureš. Ve Val.
Meziříčí: Alois Zlámalík. Ve Vel. Byteši: Josef Uher. Ve Višňovém: Rudolf
Gibálek, F. Bojanovský. Ve Vodňanech:
Antonie Vrbova*, Josef Martinek, Anna
Křižanova. Ve Zlonicích: Josef Klíma. V Židenicích:
InocencKaláb*, Arn. Lidařík,
Mikuláš Tomášek, Richard Tříska, Jiří Fiala, František Bulva, František Černý, Ondřej
Pohlodek, Jan Křivý.
Za přečetné pozdravy a přání veselých svátků Velikonočních a krásné doby jarní
svým milým synovcům a neteřím děkuje a srdečné pozdravy s přáním podobného posílá
STRÝČEK REDAKTOR.

Jména odměněných poznačena jsou hvězdičkou
!
SMB*>Rozluštění zasílána buďte nejdéle do 20. a vždy do redakce,

Dominikánskáulice

číslo 4.

J. VOJENSKÝ

Ze živofa
malých brdin
Di,
Strén 116. — Cena 70 h.

„Knihovna naší mládeže“ vychází ve volných

lhůtách nákladem benedikt. knihtiskárny
v Brně, Dominikánská ulice číslo 4.
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Za redakci odpovídá: JAN DVOŘÁČEK, učitel v Brně,
Vydává svým tiskem a nákladem Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně.
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Předplatné na „Anděla Strážného“ celoročně:

Rakousko 1 K 60 h., Německo 1 m. 60 pf., Rusko 80 kop.,
Kalie 2 liry, Francie 2 fr., Amerika 40 c.
W yohází měsíčně a předplácí
seeročně 1 IS SO L.
Spasitel světa vysílá své apoštoly a všechny své přátele do celého světa a volá,
že žeň sice veliká, málo však pracovníků, Vy, milé dítky, rády byste milého Spasitele
vyzvání poslechly a šly třeba až do Číny a mezi divochy africké a australské hlásat,
jak dobrotiv jest Bůh, a že chce, by všichni ku spasení přišli; avšak jste ještě m ali,
ještě d'ma zůstati a re učiti musíte. Co však učiniti můžete, to děláte: Modlíte se za.
pohanské dítky a šetříte dárky na vykoupení jich a vychování v křesťanské víře. Zaslány
nám nové milodárky w korunách:

a

PBA A
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Frant Weisser v Bludově —40.

Správné rozluštění z čísla 8. zaslali:
„ V Archlebově:
OndřejJandora (Dik!), Štěpán Strmíska st. V Bakově: Helena
Javůrkova. V Bernaticích:
Jaroslav Handrych, Anna Kittrichova, Hedvika Blažkova,
AnnaDavidova, Marie Šlezarova*,Josef Kunetka, V Bilovicích:
Václav Polák, Jiří
Ježek; V Bojkovicích:
Ignác Polanský, Alois Doruška“, Alcis Hřib, Jos. Vicenik,
Žofie Pánkova, Fr. Durďák, Jar. Jančařík, Frant. Stojanova*, Theodor Stojan, Antonín
Slavíček. V Bošicích:
Hedvika Štěpánova. V Brně: Zdenka Caplova, Josef Hlávka*,
Růženka Chytilova (Jen když se Ti líbila!), J. Heimrich (Byt?), Zdenka Dolan:ká“,
Val. Pelikánova, Marie Janečkova, H. Benešova, Vladimír Můler“. V Brušperku“
Marie Palečkova, Klementa Prokopova, Julie Giilarova. V Cerhenicích:
BedřichUhl*..

V Čakovicích:
Ant. Kliment(Díky! Podobně). vě. Budějovicích: Frant. Handl*.
V Dobřenicích: M. Bártova(Děkuji srdečně!)..V Doubravníku:
P. Škorpíkovať
(Díkyl). V Drholci: Alois Rečka (Díky! Něčehoužiji!). Ve Hnňojicích: K. Šperlich,
Josef Hřbáček*, Anna Fišrova. V Hrabyni:
Adolf Tománek, Anna Kremrova, Frant.
Zdrálek*, V Charvátech:
Ondřej Horák*, Alois-Jamošík, Ant. Michl*, Joset Pospíšil,
Frant. Štopl. V Chlumci n. C.: Anna Khunov+ (Srdečný dík!), Anea Havránko'a,
Viktorie Littonova* (Díky l). V- Chomíži: Frant. Kušíková, Leopoldina Masná. V Jano
vicích: Jar. Hlávka. V Jaroměřicích: Stan. Valníček. V Karlově: Hedv. Černá.
V Klimkovicích:
Zorka Hessova. V Kobelnicích: Vlad. Majzl*, Lad. Fišer, Ludv.
Rudolecký, Václav a Marie Sedláčkovi. V Kojetíně:
Fr. Uhrova, Ludmila Křečkova*
(Dík za listek skytičkou a pozdrav!), Marie Macenaurova (Díky!). V Kostelci n. L.'
Matěj Koubek; V Kovářové: Hynek Kyne*. V Kyjovicích:
Josef Vavrečka*,Terezis
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Písnička dětského srdéčka.
Mne všecko těší, blaží,
jsem na světě tak rád,
vidím-li tolik krásy
všude se prostírat.
Na jaře fialinka
rozkvete ve křoví,
a od jihu k nám táhne
větérek májový.
A v létě? Oj, což milý
potůček pod strání,
v jehož chladivých vlnkách
se pěkně prohání.

A na podzim jablíček
1 hrušek, všeho dost

příroda skytá hojně
všem dětem pro radost.

V zimě si sněhuláka
postavím na dvoře,
před ním kohoutek, slípky
se krčí v pokoře.

Jak nemám míti radost,
že vše mi patří též,
čím, dobrotivý Tvůrče,
svůj svět zahrnuješ ?

Protož pobíhám čile
v radosti, veselí,
jako čilý bělásek
na poli v jeteli.
L. Grossmannová-Brodská.
17
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Letní radosti.
Obrázky z dětského věku. — Napsala L. Grossmannová-Brodská.

(Část další.)

iž minul březen, nastával duben teplý a vlahý; čápi procházeli se
na močále v rákosí a děti ve mlýně jásaly, vidouce, že panímáma
schraňuje vajíčka k obarvení na pomlázku. A za nedlouho nastaly
ty milé, veselé velikonoce. Hned na Veliký pátek z rána snídali
ve mlýně jidášky medem pomazané, to sice pro Jeníka nebylo žádnou
novinkou, ani návštěva Božího hrobu v kostele; to vše znal z domova,
leč za to velice ho bavilo, když směl s druhými dětmi choditi po obci
s klapačkou 1 řehtačkami, jimiž nahrazovali hoši zvonění z rána, v po
ledne 1 zvuk večerního klekáníčka.
„Zvony odletí do Říma a navrátí se až ku vzkříšení Spasitelovu,
kdy opět počnou zvoniti,“ vykládala panímáma dětem ve mlýně, které se
neustále na něco dotazovaly.
„A kdy to bude, maminko ?“
„V předvečer Božího Hodu, na Bílou sobotu. Však se dočkáte,
a budete-li hodny, vezmu vás s sebou na slavné vzkříšení.“
Také Jeník velice se divil slávě, s jakou se na venkově chystali
oslaviti zmrtvýchvstání Spasitelovo. Ani mnoho nepocitil předchozích postů;
mléka, vajec, dobrých mazanců plných hrozinek a mandlí dosti se najedl
a skoro ani nestál o hojnou večeři, jež se na Bílou sobotu chystala ve
mlýně i leckde na statku. Když opět zahlaholily zvony a lid zapěl dojemně

krásnou píseň:
„Vstalť jest této chvíle ctný Vykupitel — —“
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bylo hochovi tak mile, že radostí byl by zaslzel. Tam, kde včera v chrámě
socha Vykupitelova ležela v temném hrobě, obklopena chvějícími se
plaménky v pestrobarevných lampičkách, v zeleni a záplavě jasného
světla, týčila se socha jiná, s pozdviženou pravicí, s korouhví v ruce —
obraz vítěze nad smrtí.
Potom šel dlouhý průvod po obci, kde všude v oknech rozžehnuty
byly četné svíce; pan farář pěkně ustrojen kráčel pod nebesy a všude
kolem jen samá radost panovala.
O pomlázce paní mlynářka nechala posvětiti bochánek — mazanec
— a několik obarvených vajíček. Před obědem každý z domácích obdržel
po kousku, a babička k tomu doložila: „Kdybyste někdy někdo z vás
zabloudil, tož se jen rozpomeňte, s kým jste o Velikonocích jedli posvě-
cené vajíčko a hned naleznete pravou cestu.“
Hoši již dříve z tenkých vrbových proutků spletli si „dynovačky“,.
na něž jim panímáma poskytla množství pestrobarevných fáborů, a chodili:
pak na pomlázku ku známým do statků. Ovšem, že Jeník všude chodil
s bratránky; byli obdarováni pěkně malovanými vejci a mlynářka na
vzájem též neskrblila a hojně podělila mládež chodící sem se zpěvem:
„Hody, hody, do provody,
dejte vajíčko červeny —“

a jiná ještě o pomilázce obvyklá řikadla.
Odpoledne hoši sešli se na dvoře, Koulejíce o sebe vajíčky; komu
se dříve nakřáplo, ten prohrál, aneb do nich zabodávali silným uhozem
dvoubaléře, povidajíce si při tom se smíchem, kterak a kde komu proutkem
pořádně našupali.
Nenazývají se velikonoce nadarmo „zelenými“ svátky. Tentokráte
připadly na počátek dubna a nyní již slunečního svitu, tepla a následkem
toho též mladinké svěží zeleně v přírodě valem přibývalo. Teplé jarní
deštíky osvěžovaly povětří a Jeník byl by nejraději stále venku pobíhal,
avšak babička mlynářovic mu toho netrpěla, říkávajíc:
„Není zdrávo ve vlhku dlouho pobývati. To země vydává ze sebe
škodlivé výpary. Jen počkej, až bude po svatém Jiří, který zemi otevírá
pro všechny živočichy a plazy, potom lépe bude dětem venku svědčiti.“
„A kdy to bude?“
„Za nedlouho. Den 24. dubna zasvěcen je světci Jiřímu.“
Stále krásněji počínalo nyní býti v přírodě; hoši natloukali vrbové
píšťaličky, všude po lukách a na trávnaté mezi batolila se žluťoučká
housátka a drobné jejich pasačky pletly si vínky z běloučkých sedmi
krásek. Broučkové i lesklé mušky mihaly se prohřátým vzduchem a nad
vlnícím se jetelištěm poletovaly včelky s bručícími tučnými čmeláky.
17*
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Trnkové keře na stráni za mlýnem obaleny bělostným květem podobaly
se družičkám svátečně vystrojeným ku poctě sličného jara.
Pod střechou nad stájí čilé vlaštovičky poletovaly, opravujíce si staré
od loňska hnízdečko a Jeník se rozpomenul, co kdysi zaslechl, totiž, kde
hnízdí vlaštovičky, tam též zavítá pod střechu štěstí. Městskému hošíkovi
čím dále tím více se zde líbilo, neboť ho těšilo vše vůkol, i pociťoval tu
lásku srdečných lidí, neboť nečinili mlynářovi rozdílu mezi ním a vlast
ními dětmi. Neušlo to ani starému panu faráři a také on si umínil, kterak
mezi Jeníkem i Ferdinandém nijakého rozdílu neučiní při tom, eo choval
prozatim tajně v úmyslu.
Poněvadž měl Jeník pro svou nemoc dovolenou od návštěvy školní,
pranic nekalilo mu zde veselý pobyt. Za to, že ho Ferdík dovedl v noci
filipojakubské za humna, kde dobře viděl, kterak mladá chasa pálila
čarodějnice, sliboval bratránkovi, že mu při návštěvě města navzájem
ukáže všecky památky historické.
Ale mlynář se zlobil na chasu: „Jakoby kouska rozumu neměli.
Zachází tak neopatrně s ohněm, vyhazují do výše hořící, smolou napuštěná
stará pometla, až je strach, by při tom někdo neuhořel.“
O svatodušních svátcích, v květnu, Jeník strávil „letnice“ neméně
utěšeně a když pozoroval v průhledných vlnách říčky mihati se mrštné
rybky a za večera naslouchal zpěvu slavíčka, tu vděčným srdéčkem
chápal všecku krásu Boží přírody.
Však ani rodiče na něho nezapomínali, častěji synka navštěvujíce,
a ty dárky, kteréž všem dětem bez rozdílu vozili, způsobily tam vždy
veliký jásot.
Kteréhosi dne pravila mlynářka: „Hoši, zítra bude slavnost Božího
Těla, doběhněte na luka a do hájku a doneste nám hojně vonného kvítí,
budeme víti věnečky do kostela k posvěcení.“
Vidoue, jak Ferdík poněkud otálí, pronesla matka přísně: „Což,
tobě se nechce uposlechnouti?“
„I já půjdu, maminko.“
„Ale nerad, jak pozoruji; máš asi cos jiného za lubem, vid?“
Hoch se pod přísným pohledem zarděl a sklopil oči.
„Jen se přiznej, kam jsi měl namířeno l“
„My —, my jsme chtěli jíti na občinu, kde bude kovářův Pepík
chystati hmoždíře ku zítřejšímu vypalování, “ Ferdík se přiznával.
„Zatrolení hoši! Tam se neodvažujte, nechcete-li, by vám tatík
vyprášil kalhoty; což nevíte, jak snadno mohli byste tam přijíti k úrazu ?“
přísně domlouvala mlynářka, dokládajíc: „A nyní chutě hýbejte na luka
a ty, Ferdo, vezmeš s sebou naši malou Boženku, by ti snad nenapadlo,
přece si odběhnouti.“
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Hoch poslechl a následován Jeníkem, ubíral se s mladší sestřičkou
ku blízkému hájku, kde ve vlhkém stínu dařilo se množství vonných
květinek. Při tom sebe i druha utěšoval myšlenkou, nepůjde-li to dnes,
zítra že se přece podívají až bude Pepík o slavnosti Božího Těla hmoždíř
vypalovati.

již přichvátala babička a hocha jak byl dovedla do světnice. (Str. 254.)

Jenže — a snad na štěstí všetečného Ferdika z toho nic nebylo.
Musi druhého dne jíti mezi školní mládeží a vždycky jím to trhlo,
kdykoli se na občině ozvala silná rána. Po skončení slavnosti se děti
rozcházely a Ferdík navrhoval: „Slyš, Jeníku, pojďme se tam podívati,
"kde Pepík střílel.“
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„Hm, proč bychom tam chodili, je-li dávno po všem?“
„Přece. Možno, že Pepík posud neodešel a ukáže nám jak se to
dělá; bývá tam vždycky mnoho hochů.“
„Co by tomu říkala tetička?“
„Co by? Však se ničeho nedozví. Mám dobrý nápad, aby nás nikdo
neviděl, přelezeme tamto laťkový plot u Pospiíšilovic zahrady. Tak si
hodně nadejdeme, já bych to tuze rád uviděl.“
Konečně ani Jeník neodolal a hupky následoval soudruha na plot;
Ferdik šťastně seskočil na druhou stranu, než Jeník nebyl v lezení tak
obratným, uvázl na špici latě za natržené spodky a třepal se žalostně
ve vzduchu. Ovšem mu druh ihned dolů pomohl, ale sváteční aksamitové
spodky vykazovaly vzadu ohromnou trhlinu.
Hochům rázem přešla chuť na další výlet a jako zmoklé slípky
tihli rovně do mlýna.
Nepozorovaně se dostali na komoru, kde se Jeník rychle převlékl
do Ferdikových všedních šatů, neboť svoje měl ve světnici. Nikdo si
toho valně nepovšiml, dokad po hoších nenastala náhle sháňka.
„Jeníčku, máš jíti rychle do světnice,“ volal čiperný prášek po
dvoře i do sadu.

„Kdo mne volá? My si zde právě tak hezky hrajeme,“ ozval se Jeník.
„Přišel sem pan farář podívat se na tebe.“
V Jeníkovi hrklo. Věru, lépe by bývalo přiznati se k natrženým
spodkům, nežli se takto před strýčkem objeviti — než nemohl dlouho

uvažovati;již přichvátala
dovedla

do světnice.

babička

a hocha jak byl

Zahanben stál tu Jeník a babičkařekla:

„Ten se pěkně oblekl, aby se mohl broditi ve struze, dělati mlýnky a

rybníčky.“
„To ani dnes, ve svátek, nečiníš výjimku ?“ tázal se pan farář.
V Jeníkovi zvítězila vrozená upřímnost a on vyhrkl: „Já se
brouzdati nebudu, ale roztrhl jsem si spodky.“
Babička spráskla ruce.
„A čí to máš šaty na sobě?“ usmál se kněz.
„To mně zatím Ferdík zapůjčil.“
„Nu dobře, dobře. Podruhé dej na sebe lepší pozor a na druhý
týden oba ke mně přijďte na faru.“
Jeník si oddychl a když i udobřená panímáma oděv mu spravila,
hoši se nyní jen těšili na tu návštěvu u strýčka.
Pěkně jim den uběhl a oni si povídali, kterak lídé odnášeli si mladé
lipové ratolesti se stromů krášlicích oltáře postavené vždy o Božím Těle
na návsi a u kostela. Mládek jim vysvětlil, že se lidé domnívají, když
takovou letorost skryjí ve stavení, tam že nikdy při bouřce neuhodí.
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Ještě před spaním povídal Jeník: „Počkej, to se podivíš, jak to
mají pěkné ve farské zahradě. Dostaneme angreštů, rybízu a malin, to
vše tam nyní uzrává, již se těším !“
„Já také!“ vydechl Ferdík a již oddychoval v hlubokém, zdravém
spánku.

(Ostatek příště.)

© © © ©
Královně května.
Do kytice různých kvítků,
již jsem ke cti tobě svil,
rád bych ještě prostý tento

Hleď, jak bělost jeho svěží
nachově se zardívá,
jako sněžné děcka líčko,

Přijmi tuto obět lásky,
lásky vroucí, dětinné —
zachovej to srdce moje

chudobky květ připojil.

k matce když se tulívá...

vezdy čisté, nevinné!
Prokop Zaletěl.

9Ň © © ©

Obrázky z katolických missií.
Píše Fr.

Všetečka.

Drobní živočichové afričtí.
|

osud jsem Ti ukazoval, milý čtenáři, některá veliká, ba i obrovitá

T

zvířata,Afriky.
s nimižNěkterá
se setkávají
dalekých,
krajích
z nichmissionářiv
jsou missionářům
a jejichhorkých
statku
(stádům) nebezpečna, některá skytají také užitek, sloužíce jim
za pokrm neb poskytujíce mnohého, co mohou zpeněžiti. Dnes si povšimneme
tvorů na pohled nepatrných, kteří však — jak seznáš z vypravování —
dovedou obyvatelstvo Afriky dosti potýrati, a mnohé nesnáze způsobiti
člověku, který je proti nim pravým velikánem.

První z nichjsou ter miti.
Termiti jsoa velcí,bílí mravenci,

kteříse nalézajív Africe

a v horkých krajinách vůbec. Dělí se na tři třídy (podobně jako včely).

Jedni jsou pracovníci,

kteří se vyznají znamenitě ve stavitelství a

v pracích podzemních. Umějí vyrývati pod zemí dlouhé chodby a hloubiti
prostranné komory, v nichž Ize mnoho zásob uložiti. Nad zemí pak stavějí
vysoké homole, které jsou tak veliké, že mohou poutníka oklamati, takže
se domnívá, že se blíží k lidským příbytkům. Stavby termitů bývají i
tisickráte větší, než jejich stavitelé a jsou tak pevné, že jich ani útok
buvolů nepoškodí.

Pracovníky chrání při práci bojovníci.

Jsou těla štíhlejšího a

mají na hlavě malý, špičatý růžek. Jsou obyčejně mimo příbytek a bdí
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nad bezpečností svých prací zaměstnaných bratří, za něž jsou hotovi
každé chvíle dáti se s nepřítelem v boj i zemříti.

Třetí a zvláštní druh tvoří královna,

která jest matkou všech,

jak pracovníků, tak bojovníků. Žije uzavřená ve zvláštním oddělení, jsouc
obklopena velkým zástupem služebnictva.
Jest skoro neuvěřitelno, co termiti dovedou. Podhryzáním kořenů
ničí a porážejí v čase poměrně krátkém obrovské stromy a mýtí tak
neproniknutelné houštiny pralesů, v nichž působením nepatrných těchto
zvířátek povstávají cesty, jichž potom lidé užívají. Jsou velmi užiteční
tím, že vyhledávají stářím neb nehodou zdechlá zvířata a rychle jejich
těla stráví, dříve než jedovatými výpary vzduch se nakazí.
Avšak nejen v přírodě se nalézají termiti. Jsou všude, i v lidských
příbytcích, ba i v pokrmech. Často nelze se napiti vody, aniž by nemusil
člověk při tom polknouti několik bílých mravenců. V domě mohou také
způsobiti značnou škodu. Zahnízdí se ve stěnách i krovech. Nejsou-li lidé
opatrní a nehledí-li co nejdříve nezvané hosti vypuditi, rozkouší termiti
veškero stavivo a dům se sřítí. Také stoly, židle, dvéře a pod. nutno
časem působením termitů zaměňovati novými.
Pospolitý život jejich je podivuhodný. Svorností mohou býti pří
kladem mnohé společnosti lidské. Mají také nepřátely. Vlaštovky je rády
požírají. I černochům jsou pochoutkou. Dovedou se však také brániti.
Stalo se, že černoši pokus nachytati termitů zaplatili životem a stali se
kořistí těch, na nichž si sami chtěli pochutnati.

Termitům se podobádruh černých

mravenců,

kteří jsou

velicí a silní a vydávají ostrý zápach. Takéjejich příbytky dosahují výše:
příbytků lidských. Každý rok, někdy i vícekráte do roka vylézají ze svých
homolí a „putují“ ve velikých zástupech dále, sežírajíce vše, co se jim
staví v cestu, hmyz, ptáčky ba i větší zvířata; iz dítek, když se dostaly
do šiku mravenců, nezůstaly leč kostry.
Velmi nepříjemným hmyzem je stonožka,
která bývá až 6 cm
dlouhá, jako prst muže silná a která se vloudívá do lidských příbytků
1 do loží. Její štípnutí je sice bolestivé, nebývá však naštěstí nebezpečné.
Má život velmi tuhý a lze ji nesnadno usmrtiti. Jistý missionář viděl, že
dítko uřízlo stonožce, kterou nalezlo ve světnici, hlavu, chtějíc ji usmrtiti.
Avšak ještě za 8 hodin lezla stonožka po zemi. Rozřízlo ji tedy ještě na
dva kusy. Za 5 hodin po té pohybovala se ještě. Konečně ji termiti
zahubili.
V jižní Africe, zvláště blíže pobřeží mořského žije klíště, které
nazývají Kafrové Icisana. Zvláště na podzim a v zimě se hemží na metr
vysoká tráva těmito krvelačnými živočichy, kteří se zachycují na dobytku
a přissávají se mu za uši, na slabiny a na místa, kde tvoří kůže záhyby.
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Do školy.
(K básničce na stránce 258.)

ptáček sYkrvavě červeným zobáčkem. Týž obletuje pasoucí se dobytek,
poskakuje nerušeně po jeho těle a vyštipuje z kůže přissátá klíště. Tuto
službu přijímají dobytčata vděčně.
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Také missionáři mají mnohdy s klíštěmi potíž. Ježto jsou kaferské
kraaly buď v úžlabinách neb na kopcích, missijní pak domy od nich
stranou položeny, musejí missionáři docházeti k černochům po úzkých
pěšinkách, vedoucích vysokou trávou. Při tom se nachytá mnoho klíští
do dlouhého šatu missionářů. Později si vyhledají malí krvežíznivci místečko
na jejich těle, často ve vousech na tváři. Z počátku není jejich bodnutí
skoro ani cítiti. Později však se zapijí tak hluboko do masa, že je spíše
možno přetrhnouti, než z těla vytáhnouti. Zbylá v kůži blavička působí
pak nesnesitelné svědění, které trvá velmi dlouho.
Černochů nechává klíště na pokoji. Zdá se, že jsou toho příčinou
ostré výpary, jež vycházejí z kůže Kafrů.
Vyhubiti těchto živočichů nelze. Občas však přichází na ně veliká
pohroma, a to tehdy, vzplane-li suchá tráva požárem, což se v Africe
dosti často přihází.

KOR Ě R R R

Do školy.
Poem, hájem, doubravou,
velký deštník nad hlavou,
do školičky chutě kráčí
Jeník s Mařkou, dálavou.

Jak ten vichr burácí!
Ale naši školáci
i v té hrozné nepohodě
chutě spějí ku práci,

O ta nesnáz veliká:
dešť jim víčka zamyká;
děti blíž se k sobě tulí,
chlad když oděv proniká.

Pověstni až svorností
vynikají pilností
rodičům i učitelům
k převeliké radosti.

2 2 BA

Maruše Kabrtová-Bukolská.

Mladistvý mučedník Nejsvětější svátosti oltářní.
Z Wisemanovy »Fabioly« vypravuje Dr. A. Železný.

Ň

|

dostane
té veliké se
milosti,
že připuštěny
ponejprv
ke
ilé
dítky! sePřiblížila
doba velikonoční,
v budete
níž mnohým
z Vás

stolu Páně. Den prvního svatého přijímání je jedním z nej
důležitějších našeho celého života; připravujte se proto na něj modlitbou,
jakož také pilným učením se katechismu, zvláště o Nejsvětější svátosti
oltářní.

Příběh, který tuto čísti budete, má býti jaksi doplňkem přípravy
ke svatému přijímání, které se Vám dostává ve škole, zároveň pak Vám
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ukáže, jak velikou lásku měli první křesťané k Pánu Ježíši ve Svátosti
oltářní; byli ochotní pro něj každou chvili položiti i život svůj, jak po
znáte z následujícího vypravování, které není nikterak vymyšleno, nýbrž
zakládá se na skutečné události.
*

Studené, kamenné zdi a vlhká sklepení temných podzemních žalářů
v pohanském Římě zněly zvučným zpěvem a hlasitou modlitbou uvězněných
křesťanů, kteří takto připravovali se na příští den, kdy měli předhozeni
býti divokým šelmám.
Toho dne bylo dovoleno příbuzným odsouzené navštíviti a rozloačiti
se 8 nimi; křesťané také horlivě používali této výhody, spěchali do žalářů
-A doporoučeli se v modlitby statečných vyznavačů víry Kristovy.
Ale také představení církve a kněží pamatovali na milé spolubratry
ve vězení a posílali jim Nejsvětější svátost oltářní, by se jí posilnili
k poslednímu zápasu. Úřad tento obstarávali kněží; byl to úkol velmi
nebezpečný, z láště v době této, kdy pohané jména a osoby všech kře
sťanských kněží dobře znali a četní vyzvědači číhali na všech stranách,
aby je se svatými tajemstvími polapili.
Právě dokonal ve skrytém podzemním kostele křesťanský kněz
Dionýs nejsvětější obět mše svaté, připravil ubohým zajatcům chléb života
a starostlivě ohlížel se po spolehlivém poslu, který by svaté způsoby
chleba do žalářů donesl. A hle! Mladistvý jinoch a zbožný ministrant,
jménem Tharsicius, klečel na stupních oltáře, čistá, spanilá, nevinná tvář
jeho plála jako tvář nebeského anděla, bílé račky jeho toužebně vztahovaly
se, by nésti mohly svatá tajemství.*)
„Jsi ještě příliš mlád, milý hochu,“ pravil laskavý kněz pla podivu
nad srdnatým, odhodlaným hochem.
„Moje mladost, ctihodný otče, bude mi nejlepší záštitou; prosím,
popřej mi toho velikého vyznamenání ,“ odpověděl zaníceně Tharsicius, při
čemž mu vhrkly slzy do očí a tvář zalila se lehkým ruměncem. Toužebně
vztahoval nevinné ručky své a prosil tak vroucně a důvěřivě, že kněz
nemohl zamítnouti jeho upěnlivé prosby. Zaobalil tedy pečlivě Nejsvětější
svátost do bělounkého kmentu (jemného plátna) a do skvostné látky, pak
vložil ji Tharsiciovi do rukou a pravil: „Nezapomínej, milý Tharsicie,
*) V dobách našich není — kromě případu nouze a nebezpečí — nikomu jinému
dovoleno dotýkati se Nejsvětější svátosti než knězi, jehož ruce biskup byl posvětil. V prvních
dobách křesťanských, zvláště za dob pronásledování, bylo křesťanům dovoleno v čas potřeby
vzíti Nejsvětější svátost do -rukou. I nyní, kdybychom viděli, že svatým způsobám nějaké
nebezpečí hrozí, na př. oheň, povodeň, znesvěcení a pod., je dovoleno — není-li kněz po
ruce — každému velebnou svátost odnésti z místa ohroženého
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jak veliký poklad je svěřen tvým slabým silám. Vyhni se veřejným
náměstím, a pamatuj, že nesmí Nejsvětější vydáno býti nehodným, draho
cenné perly předhozeny tvorům nečistým. Dáš si pozor na svaté dary?“
„Otče, spíše umru, než zradím je nehodným,“ zvolal šťastný hoch,
skryl drahocenný poklad na prsou pod svrchním šatem a vydal se s ra
dostnou vážností na cestu.
Lehkým krokem kráčel po ulicích starobylého Říma; bedlivě vy
hýbal se náměstím a ulicím příliš oživeným, ale nešel také silnicemi příliš
oživenými. Z očí jeho zářila tichá radost a neporušená nevinnost, že po
dobal se spíše andělu než člověku.
Když přicházel k bráně výstavného paláce, spatřila ho majitelka
jeho, bohatá, vznešená, bezdětná paní, jeho nevinná spanilost a přívětivá
tichost učinila na ni hluboký dojem.
„Počkej chvilenku, milé dítě, řekni mi, jak se jmenuješ a kdo
jsou tvoji rodiče,“ volala na kólemjdoucího hocha.
„Jmenuji se Tharsicius, jsem sirotek,“ odpověděl hoch, přívětivě se
usmívaje na laskavou paní; „nemám rodičů a vlasti, než takové, o níž
bys snad nerada slyšela.“
„Pak pojď sem a odpočiň si v mém domě. Kéž bych měla hocha,

jako jsi ty!“
„Teď ne, šlechetná paní, nemám pokdy; převzal jsem svatou po
vinnost a nesmím opozditi se ani o chvílenku.“
„Tak přijdi zítra; hleď, bydlím v tomto pěkném domě; zítra budu
na tebe čekati.“
„Bůh ví, budu-li zítra na živě “ pravil hoch a spěchal dále.
Paní hleděla chvíli za ním, pak dala se v tu stranu, kde zmizel.
Zatím došel Tharsicius na otevřené náměstí, kde chtělo několik
školáků si hráti.

„Schází nám ještě jeden; kde ho vezmeme?“ pravil nejstarší.
„Výborně!“ zvolal jiný, „právě přichází Tharsicius, který vždy
hrává s námi; však již dlouho jsem ho neviděl. Pojď, Tharsicie,“ pravil
a uchopil ho za ruku. „Kam máš tak na spěch? Zahrej si s námi, učiň
nám to k vůlil“
„Teď nemohu, milý Petilie, do opravdy nemohu; mám důležitou
práci, které nemohu odložiti.“
„Ale musíš,“ volal veliký, silný, hřmotný chlapec a chytl ho vší
mocí, „nestrpím žádné odmluvy, když chci něco; okamžitě půjdeš hráti
si s námil“

„Prosím pěkně, nech mne jíti“ pravil Tharsicius úpěnlivě.
„Nikoliv,“ odpověděl hoch; „co pak to máš uschováno na prsou?
Psaní? Tomu to věru neuškodí, dojde-li o půl hodiny později. Dej ho
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sem, dáme je opatrně stranou a zahráme sil“ A hned sáhl rukou po
svatých způsobách, které Tharsicius nesl na prsou.
„Ne, nikdy !“ volal hoch, pohlédnuv k nebi.
„Chci a -musím to viděti, “ křičel chlapec hrubě, „musím viděti to
divné tajemství, které skrýváš tak pečlivě pod svým šatem,“ a strkal a
bil ubohého hocha ze všech sil.
Hned sběhlo se tam několik lidí a ptali se, co se to děje; viděli
hocha se skříženýma rukama na prsou, jakoby měl sílu nadpřirozenou,

Jeskyně císaře Ferdinanda,
(Obrázek ku článku »Z Lublaně do Postojny<.)

jíž odolával chlapci daleko silnějšímu, který mu chtěl vytrhnouti věc,
kterou nesl. Protivník ho kopal, bil, políčkoval, ale hoch se nebál; snášel
všecko trpělivě, nesplácel ran, jen nechtěl ukázati balíček pod šatem skrytý.
„Co to je? Co to má? Co se to děje?“ pravili shluknuvší se lidé,
až kdosi prohodil uštěpačně: „Co to je? Křesťanský osel, který nese jejich
tajemství !“ *)
-—

*) Tak potupně a uštěpačně nazývali pohané křesťany.
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Slova ta roznitila pohanskou zvědavost a touhu, viděti a posmívati
se křesťanským tajemstvím; jak bouře hučeli všichni, že hoch musí
ukázati, co nese.
„Nikdy, dokud živ budu,“ byla ustavičná odpověď Tharsicia.
Hned potom uhodila ho pádná ruka Kovářská, takže mu vystřikla.
krev; pak padala rána za ranou. Skrvácen a ubit klesl na zem, rukama.
skříženýma pevně přidržuje drahocenný poklad na prsou. Dav luzy ho
obklopil, již chytali ho za prsa, by mu vyrvali nejsvětější tajemství,
v tom však odstrčily je mohutné paže, takže všichni ustoupili.
Byl to vysoký statný důstojník, který právě šel okolo, viděl, co se
děje, a silnou rukou rozehnal dotěrný zástup; jmenoval se Auadratus a
byl také křesťanem. Viděl Tharsicia v nebezpečí, ač nevěděl, oč běží;
víra dala mu sílu. Nyní pak pokleknul, vyzdvihnul hrozně zraněného
hocha a ptal se ho laskavě: „Máš veliké bolesti, Tharsicie ?“
„Nestarej se o mne, Auadráte,“ odpověděl dobrý hoch „ale já nesu
svaté způsoby, postarej se, aby nebyly zneuctěny.“
Uctivě zvedl Ouadrát Tharsicia, neboť nesl nejen mučedníka, ale i
Toho, který králem a pánem jest všech mučedníkův. Hlava hochova
spočívala důvěrně na mohutných plecech statného vojína, ale ruce pevně
a úzkostlivě držely ještě svěřený drahocenný poklad.
Bez závady kráčel Auadrátus, nesa hocha, ulicemi římskými; tu.
potká ho paní a hledí udiveně, koho to nese.
„Je to možno?“ volá poděšena. „Je to Tharsicius, kterého jsem před
chvilkou viděla živa a zdráva? Kdo pak mu ublížil ?“
„Šlechetná paní,“ odvětil Ouadrátus, „Římané ho zabili, protože je:
křesťanem.“
Paní hleděla smutně na ubohé umírající dítě; tu otevřel Tharsieius.
oči, usmál se a — vypustil duši.
Pohledem tím otevřely se duševní oči pohanské paní, vzešlo jí světlo:
víry; dala se vyučiti ve sv. náboženství a přijala av. křest.
Ctihodný kněz Dionýs nemohl se ubrániti slzám, když rozdělal
studené ruce hochovy a našel na prsou jeho bez porušení Nejsvětější
Svátost, jak mu ji byl odevzdal. Zatím byl vystoupil nosič její ozdoben
korunou a palmou mučednickou do slávy věčné.
Tělo mladistvého mučedníka bylo pochováno v podzemním pohřebišti
Kallistově, na hrob jeho dán nápis, který složil sám papež sv. Damasus.
Církev koná památku sv. mučedníka Tharsicia 15. srpna.
se

Takto žije a umírá křesťan, věrný učedník Kristův, statečný vy
znavač víry; nade vše je mu láska k Spasiteli a odměna, jež ho čeká.
na věčnosti.
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Také vy, milé děti, rády byste jednou dosáhly odměny, kterou Bůh
slíbil svým věrným; proto nezapomínejte nikdy na příběh, který jste
slyšeli. Jako Tharsicius vyhýbal se místům, kde by ho mohla potkati
nehoda, tak i vy varujte se všech pokušení a příležitostí ke hříchu.
Tharsicius zůstal svému Spasiteli věren, raději umřel, než by Ho byl
vydal; tak i vy, milé děti, bojujte statečně proti nepřátelům své duše,
nedejte se nikdy a nikým svésti ke hříchu. Pak se i vám dostane té
odměny, které nyní požívá Tharsicius, budete se s Kristem a všemi
svatými radovati na věky.

Vyhořelý čáp.
Z maďarského přeložil Ant. Jančík.

Jedné jarní noci strávil oheň příbytek hospodáře a čápí hnízdo po
stavené na střeše jeho. Ráno zoufale seděl hospodář před troskami domu.
Sletěl k němu čáp, který začínal stavěti nové hnízdo na střeše chléva,
jenž zůstal bez pohromy. Položil ze zobáku donešenou větev, a maje
útrpnost oslovil zarmouceného hospodáře:
„Lituji tě, dobrý můj hospodáři ,“ tak pravil k němu, „že tě zároveň
se mnou stihla ztráta; avšak není nenahraditelná. (Chopme se oba díla,
dokud čas a silal“

„Snadno je ti raditi“ pravil hospodář; „což je tvá ztráta u po
rovnání s mojí!“
„Nemysli, hospodáři“ odvětil čáp. „Ptáku je jeho hnízdo vším,
a mnoho ztratil, kdo vše ztratil! Ale měl bych ztratiti drahý čas na
začátku léta nečinným bědováním? Hnízdo mi navrátí čas a moje píle,
avšak času mého žádné naříkání mi nevrátí,“

Z Lublaně do Postojny.
Vzpomínka z cest. Vypravuje Karel J. Zákoucký.

ostojnu považuji za střed krajinského Krasu, který je bohatý na
trychtyřovité otvory a jeskyně. Nejznamenitější z jeskyň je
jeskyně Postojenská, Pivka jama, vzdálená od Postojny malé
půl hodiny na sever a Velkootocká. Mimo tyto jeskyně je tu
mnoho jiných jeskyň, z nichž mnohé obsahují hojnost kosti z vyhynulých
zvířat předvěkých. Takovýmito nálezy vyznamenává se zvláště jeskyně
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nalézající se severně od Postojny, pod vrchem Křížovým. V jeskyni
Postojenské objevuje se jeskynní macarát, ale hlavní jeho naleziště jest
v Černé jámě asi hodinu severně od Postojny vzdálené. Západně od
Postojny ve vzdálenosti asi 2 hodin je jeskyně Predjama. V okolí Planiny
jsou také četné jeskyně a mnohé dosti zajímavé tím, že jako jeskyně
postojenské pohleují potoky a říčky a jinde je opět na světlo denní pro
pouštějí. V Krajinském Krasu nalézá se i mnoho ledových jeskyň, a to
zvláště v okresu korčevském. Mimo otvory a jeskyně chová krajinský
Kras mnoho dolin, z nichž zvláště sluší jmenovati dolinu Ryba, Jelenava
jama, Vranja jáma, Kolčivka, Gradišnica a jiné.
Abychom poznali, jaký je tok vod krajinského Krasu, třeba si jen
vzpomenouti na vodu Ljublanice, kterou jsem již poznal v Lublani. Je
to pravý typ krasových řek. Jsouc nejdelším přítokem Sávy, objevuje se
pod Zagorjí jako potůček Pivka zvaný a posilíc se vodou Nanosice, vtéká
do jeskyně Postojenské. Dlouho bloudí prostorami jeskynními, dlouho
protéká podzemní tajemno, ale vytékajíc teprve po toku 12 km dlouhém
u městečka Planina Gorenja, dostává jméno Unec. Po krátkém toku
svém na povrchu zemském zmizí však u Jakovice opět a'objeví se na
„jižním konci Lublaňského močálu jako splavná "řeka Ljublanice.
Mezi překrásnými jezery, jakými jsou jezera: Poledské, Bochyňské
a jezera Belapečská, vzpomínám jezera Cirknického, jež mizí občas také
v jeskyních, z nichž největší je Karlovca jama.
To byly asi nejhlavnější myšlénky o povaze Krasu krajinského,
kterými jsem se obíral, projížděje krajem toho smutného horstva. Neveselo
bylo kolem, i byl jsem rád, že vlak minuv dlouhou mohutnou zeď chránící
trať před borou konečně zastavil na postojenském nádraží. Rychle jsem
sestoupil a dostihnuv města, ubytoval jsem se v „Narodnim hótelu“ Fr.
Paternosta.
Postojna je neveliké město. Až k němu zabíhají výběžky Alp a to
od západu, ostatní okolní horstvo náleží již Krasu. Čítá asi 3600 oby
vatelů, z nichž ani 150 nehlásí se k národnosti německé. Jsou to
Slovinci, upřímní Slovinci, kteří své řeči si váží a zemi svou milují. Mezi
veřejnými budovami vyniká chrám sv. Štěpána z r. 1777 a uprostřed
města na návrší nový zámek, v němž jsou umístěny státní úřady. Nad
městem je hora Sovič se sříceninou pevného kdysi hradu bleskem r. 1689
zničeného. V dobách římské moci náležel hrad na Soviči patriarchům
aguilejským a bývala to pevná tvrz. Aguilejský patriarcha Bertrand po
stoupil ji po letech smlouvou Janu ze Šteberka, v jehož rodě však dlouho
nezůstala. Již synové jeho r. 1311. prodali tvrz Postojnu rakouským
areiknížatům Albrechtovi III. a Leopoldovi III. a po nich střídali se tu
držitelé stále. Tak dočítáme se, že náležela hrabatům celským, arciknížatům
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rakouským, knížatům Eggenberským, knížatům Auersperským, z nichž
prodejem Ferdinanda Auersperka přešla r. 1707. na Františka z Oblak,
který ji po krátkém držení prodal Karlu VI. a od té doby je majetkem
státním.
Chtěje si ještě tohoto dne prohlédnouti jeskyni, kteráž dle úsudků

Záclona.
cizinců krásou, zajímavostí a bohatostí krápníků předčí všecky dosavad
známé jeskyně, neotálel jsem a vypraviv se zaopatřiti si vstupenku, cílil
jsem ku vchodu, který jest od města vzdálen směrem na sever asi 20 až
25 minut.
18
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Tento vchod jest objeven r. 1866 a jest asi 7 m široký, 9 m vysoký
a uzavřen krásnými, gotickými mřížovými vraty.
Došed sem, zastihl jsem tu již dosti četnou společnost. Všichni
čekali, přijde-li ještě někdo, aby pak za vedení oprávněného průvodee
vstoupili do podzemí tak podivuhodně utvářeného. Tím někdo byl jsem
já a přítel můj, p. Jindřich Vaněk z Prahy. Představujíce se, seznali
jsme, že celá naše společnost až na 3 Němce jest česká. Byli jsme tomu
skutečně rádi. Bylo nám, jako bychom byli ve své domovině a pod
dojmem jako bychom tvořili jeden svazek rodinný, nastoupili jsme cestu
do lůna země. Škoda, že takové svornosti není vždycky mezi Čechyl
Mezi Slovany !
Ale podobalo se, že tomu tak není. Sotva jsme nastoupili procházku
do první části Postojenské jeskyně, do tak zvaného Dómu. čili jeskyně

Neptunovy, která je 45 m dlouhá, 30 m široká a 28 m vysoká, začal
„dobromyslný“ průvodce — nejspíše myslil, že to jinak nelze — svůj
výklad po německu. Zareptali si Cechové, že průvodce dvacetipěti Cechů
nedbá, kdežto třem Němcům věnuje největší pozornost. "Tuto pozornost
viděli jsme v jeho výkladu. I mne to poliněvalo.
„Umíte, příteli, slovinsky ?“ přistoupiv k průvodci otázal jsem se ho.
„Ano, prosím.“
„Pak vás jménem této společnosti žádám, abyste nám vše vykládal
v jazyku svém mateřském“

„Já myslil,pánové...“
„Nie nemyslete a svoji řeč nespižujte | Postojenská jeskyně je divem
světa a kdo ji chce viděti, dá se vámi provésti, vyslechne vás a nebude-li
vám rozuměti, koupí si pro doplnění popis jeskyně v té řeči, jaké je
národnosti. © popisy ty nechť se správa postará. Sdělte s nimi naše
mínění !“ doložil jsem a ač jsem mluvil česky, Slovinec mi rozuměl a
naše procházka po jeskyni konala se již za výkladu slovinského.
Zvolna kráčeli jsme Dómem a duše počala podléhati velebnému
dojmu, jejž jeskyně svojí úchvatností budí. Obdivovali jsme její rozlehlost,
divili se té smělé klenbě, již příroda tu sama vytvořila. Po 84 stupních
sestoupili jsme k mostu, který vede přes řeku Pivku protékající jeskyni
v podobě S, a ocitnuvše se na levém břehu řeky, spatřili jsme ve skalní
stěně zazděnou pamětní desku z černého mramoru a na ní nápis, že to
na pamět návštěvy císaře Františka I. dne 16. května 1816. Odtud po
82 schodech přicházívalo se od r. 1856. na galerii, po níž přešlo se do
jeskyně císaře Ferdinanda, jež s Dómem souvisí. Jeskyně císaře Ferdi
nanda je největší a nejkrásnější, a nazvána tak, že císař Ferdinand byl
ze vznešené rodiny panovnické prvním, který jeskyni tu navštívil a to
17. srpna 1819. Na pamět této návštěvy postaven tu také pomník.
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Než vstoupili jsme do jeskyně císaře Ferdinanda, navštívili jsme
dříve jeskyni tak zvanou „Starou“. "Tato jeskyně je 189 m dloubá a
bohata stalaktity, to jest krapníky, které visí od shora dolů a z nichž
zvláště překvapí každého tak zvaný „Červený vodopád“ a „Varhany“.
Tato jeskyně jest asi jednou z nejstarších částí Postojenské jeskyně, které
jsou známy. Hrabě Hohenwart, který Postojenskou jeskyni navštívil
r. 1830 a důkladně ji popsal, připomíná, že na stěně v této Staré jeskyni
nalezl různé nápisy a letopočty. Nejstarší je z r. 1213, pak Kircheimer
z r. 1223 a pak následují jména s daty z různých století.
Neřešilijsme těch starých nápisů,stačil nám výklad průvodcův, po němž
chodbou 15 m vysokou a 4 m širokou vraceli jsme se k pomníku císaře
Ferdinanda a davše se od něho na.pravo chodbou asi 9 m vysokou ocitli
jsme se v jeskyni již jmenované. Odtud až k patě „Kalvarie“ je vysta
věna železná dráha v délce 1600 m. Tato jeskyně nazývána bývá také
„Novou“ a mimo mnohé vedlejší chodby má tak zvanou hlavní chodbu
1700 m dlouhou. Krapníky této jeskyně jsou bílé a čisté a tak zvláštních
tvarů, že návštěvník z údivu nevychází. Všech tvarů nelze aui vyjmeno
vati, ale uvedu některé, by čtenář poznal, jakou rozmanitost prováděla
neznámá ruka přírody. Hned u vchodu vpravo ukáže se nám „Kazatelna“,
od ní přijdeme dó „Komory“, v níž uprostřed jakoby stál „řeznický
špalek“ a od stropu jakoby visely „kusy slaniny“.
Vedle „Komory“ odbočuje v pravo chodba vedlejší, která se opět
dělí v jiné dvě chodby, ale zřídka jen navštěvované, ač i tu jsou krap
níkové útvary velmi zajímavé. Tak vidíme tu „anglickou zahradu“,
„kamenný dešť“, „trůn“ a mn.j.

(Ostatekpříště.)
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žák III. oddělení jednotřídní školy obecné
v Pacetlukách u Holešova.

e čtvrtek, dne 16. února o 2. hodině odpolední skončeno vyučování.

1

Opatřili
jsme
se teplým
šatem
a vsedli Poněvadž
jsmé na slunko
saně a pěkně
vozy.
Hodní
naši
sousedé
vezli nás
do Holešova.
svítilo, sníh tál; byla špatná sanice. Cesta nám ubíhala jako voda. Šťastně
dojeli jsme cíle. Radostně pozdravili jsme zvěřinec, který stál na kraji
města Holešova u kamenného mostu přes řeku Rusavu. Hudba zaznívala
v naše uši, s ní míchaly se hlasy šelem. Strach a hrůza nás pojímaly.
Ponejprv měli jsme spatřiti cizí dravce, jež viděli jsme dosud jenom na
obrázku. Zaplaceno vstupné, my ubíráme se do boudy strašnými obrazy
18*
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okrášlené. Hoj, jak zarazil se krok náš, jak oko naše zvědavě na vše
strany těkalo!
Již stojíme před příbytky šelem a jiných zvířat cizokrajných. Tam
medvěd obecný bručivě na nás patří, vedle bratr jeho ledový se strany
na stranu se klátí. Dále zde obývá klec skupina Ivic, tygra a levharta,
onde střapatá lama jihoamerická svoji hlavu zvedá. Na kraji tam pštros
bydlí, Jest to snad největší pták, kterého jsme vůbec kdy viděli. Čiper
nými opičkami byli jsme nejvíce potěšeni. Jakou nám způsobily radost,
když jsme jim hodili ořech, kousek chleba neb rohlíka. Hned si to vzaly
do ruček a jedly mnohem pěkněji, než některý člověk. Onde zase koupal
se v teplé vodě tuleň. Lítosť jsme vzbudili v srdci svém, když jsme
spatřili na slámě ležeti velblouda s omrzlými údy. Také tři hady jsme
viděli, každý vážil mnoho kilogramů.
Jsou čtyři hodiny. Krotitel vhání vlka a chrta ruského do velké
klece k tygrovi a Ivicím s levhartem, načež sám tam vstupuje. Strach a
hrůza zavládly vůkol. Však vizte! Hrozné šelmy krotnou v tiché ovečky.
I ten dravý tygr v pokorného beránka se mění, že krotitel zahrávatí si
může s ním dle libosti. Levharta jak šátek kolem krku si zavěsil; ani
brvou při tom šelma nehnula.
Je po cvičení. Zvířata dostávají denní dávku masa. (Opouštíme
zvěřinec, bychom odebrali se k domovu. Svým drahým pak při veselé
večeři, třeba skrovné, vykládáme o návštěvě zvěřince pana Kludského.

KORK R G
Světélko.
ako lesk drahokamů,
ohnivých rubínů,
světélko rudé kmitá
večerních do stínů.

Mile pěje slavíček
ve blízkém rokytí,
rosička čistá padá
v trávu a na kvítí.

Čím více tmavým pláštěm
noc zemi zastírá,
tím jasněji plamének
kolkolem vyzírá.

Kmitá se tak a hoří
háječku na kraji,
kde drobné noční můrky
se kolem mihají.

Kdy z večera sbližují
se nebesa i zem,
rudé světélko hoří
před svatým obrazem.

Hlásá pozdnímu chodci:
»Hle, mě tma nezdolá,
jasně vždy ozařuji
temnotu dokola.«

Kéž ve srdéčkách vašich,
Ó děti rozmilé,
též plápolá světélko
všech ceností spanilé,

Pak nechať mraky žalů
vám někdy zastrou líc:
v dušinkách zbožná víra
tím bude zářit víc!
IL. Grossmannovd- Brodská.
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Vilíček pana Dueryho.
Pro malé dítky napsal Bohumil Bouška, učitel.
(Část další.)

|

VII.

Jčekopět
sihrával
nadvoře.
Ovšem,
žebyl
dozor
nan

zbystřen. Ale přes to vyvedl každou chvíli nějakou hloupost.
Mína docházela už druhý rok do školy a činila svými pokroky

Ovětélko.
rodičům radost. O Vilíčkovi se to říci nemohlo. Byl neustále těkavý,
neposedný. Snad ho napraví škola, do které měl po prázdninách na
stoupiti. Tak se rodičové těšili. Ríkali si, že budou prositi pana učitele,
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ku Kterému bude Vilíček choditi, by mu mič neslevil a přísně ho za
Každou hloupost potrestal, oni že si na něho stěžovati nepůjdou.
Jednou seběhla hezká, trojbarevná kočička paní Lisauové na dvůr.
Jevila strach spatříc tu hochy a zamňoukala. Zvíře dobře pozná své
přátely i nepřátely.

Vilíček jedním skokem byl u'ní. Přitiskla se do kouta uzdi. Jeden
rychlý hmat a kočku hodil do červeně natřeného sudu stojícího vedle
dveří býtu pana Péra, řezníka. Kočička pohroužila se v čisté vodičce
určené k vaření kávy, polévky a jiných jídel.
Vilíček nahnul se nad sud a díval se na počínání si kočičky.
V tom tato opřela se o stěny sudu, vlétla Vilíčkovi do obličeje a zane
chajíc mu tam dva krvavé pruhy na obou tvářích, skočila přes jeho
rameno ná dvůr a zmizela.
„Jééé, ona mne škrábla,“ rozlehlo se po dvoře.
„Patří ti to, měl jsi ji nechat, když ti nic nedělala,“ zvolal pan
domácí Herdr, který pozoroval tento výjev z okna schodiště.
Paní Pérová naříkala, že vody už nemůže potřebovat, když se v ní
kočička vykoupala, A poněvadž musila za donášení vody platit, byla
nucena paní Dueryová nařídit své služce Alši, by vodu ze sudu vylila
a nanosila do něho jinou. Vilíček za to nesměl po dva dny z bytu na dvůr.
Mína ho omlouvala, že ještě nezná užitek zvířat. Však on to

pozná, až bude chodit po prázdninách do školy. A hned muvypra
vovala, jak to vé škole vypadá, jaké jsou tam po stěnách rózvěšeny
obrazy, které se častěji mění, dle toho, o čem pan učitel dětem povídá,
seznamovala ho s obyčeji a řády školními, a když Vilíček se vyjádřil,
že tam raději nébůdé chodit, dala se mu do smíchu a
nemohla se dlouho úpoKojit. Potom zvolala:

„Také jsem už viděla takové chlapíky, jako
jsi ty, když "šlido školy. Plakáli a děti se jim smály.
Viděl jsi přece, Vilíčku, vykresleného ubrečeného To
níčka: Chtěl bys také tak vypadat? A věř, když
brečíš, jat celý oú. Až budeš "mít tašku na zádech

4 budeš tak 'břečet,:"každý řákne,. Žes mu podoben.
Počkej) namálůjitě bys věděl;jak budeš vypadat.“
A Mína chytla tužku a svůj pěkný už z velké
částí: pokrešlený šešit a dala se do práce. V-malé
ehvíli byla podobizna,Toníčkova hotova. A byl to celý
Vilíček! Jen 'se přece podívejte !
Vilíček se zastyděl a už neříkal, že nebude chodit doškoly.
V sobotu odpoledne vzala paní Dueryová Vilíčka a Mínu a šla
s nimi naproti panu Duerymu, který dnes © něco dříve z úřadovny
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odešel. Sejdouce se, zaměřili procházkou za město. Tam se stavělo několik
nových domů. Zedníci a nádeníci jen se kolem hemžili. Někde již jim

vypláceli mzdu za uplynulý týden a lidé odcházeli rychlýmkrokem ku
svým domovům, kdež na ně už čekaly hladoviící děti a udřená žena.
Vilíček vyhnul se s ošklivostí po chodníku kvapícím. Štítil se toho
vápna, kterým byli postříkáni a červené barvy cihel, kterou byli pomazání.
Pana Dueryho to zarazilo. Zabolelo ho necitelné jednání synkovo.
Musí ho z toho vyléčiti. Právě proti němu kráčel starý zedník s bílým
dlouhým vousem a se svraskalou tváří. Zapaloval tabák ve svě krátké
dýmce.

„Příteli,“ řekl, zastaviv ho, „buďte tak laskav a dejte mi jednu
sirku.“
„I prosím !“ zvolal starý zedník a vyňal sirník a z něho sirku,
a škrtnuv, přidržel oheň u doutníku pana Dueryho:
Zapáliv si, podal zedníkovi jiný doutník, který, jakoby náhodou,
upustil na zem.
„Vilíčku, podej jej tomu pánovi!“ velel otec.
Vilíček se shýbl, doutník zvedl a s odporem podával jej zedníkovi,
hledě, by se nedotekl jeho zamazané ruky. Ucítiv horké jeho prsty,
škubl prudce rukou a utíral si ji o kalhoty.

Zedníkovi vylítla z okaslza třpytná jako mořská perla.
„Okamžitě tu mozolnou ruku políbíš!“ vzkřikl pan Duery, chytnuv
synka za rameno.
„Nechte ho, pane,“ bránil se zedník.
Rána holí dopadla na Vilíčkova záda.
„Okamžitě vykonáš, co jsem ti nařídil“ zvolal otec a chytnuv
ruku dělníkovu, snížil ji. Ustrašený Vilíček ji políbil,
„Nuž, neplačte už, mladý pane,“ prosil udobřený muž.
„Po celý týden s neděle bude vám, pane, můj hoch donášeti sem
ku stavbě doutník a vždy vám při tom ruku políbí. Prosím vás, byste
neodporoval. Je to pro blaho -mého dítěte. Ono se musí naučit znát pravý
stav věcí. Vychován v hojnosti, nepožnal strastí dělnéholidu. Chci, by
ctil práci rukou lidských a mozole upracovaného člověka. Na každém
tom mozolu lpí celé roky nadlidské práce. Kdyby nebylo.mozolůzedníků,
nebylo by bydlišť. Vzdělaný svět, věda a umění věhlasnými mozky
lidského nadání na takovouvýši přivedeny,stavěny jsou jén na základech,
které musí mozolná ruka dělníkova v prvých počátcích rozřešití. Kde by
byl přepych, nádhera a krása paláců, chrámů a jiných domů, kdyby
nebylo tu dělného lidu, kteří tu nejtěžší práci, počínajíce prohlubováním
půdy, nanášením zdiva, zdviháním kvádrů, vykonávají? Proto si
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važ dělníka; pracuješ-li ty hlavou, on za tebe dře se dvojná
sobně rukama. Podejte mi ruku, dobrý muži, vážím si vás,“ a pan Duery
potřásl srdečně jeho pravicí.
Co nařídil, splnilo se. Po celý týden chodila sem paní Dueryová
s dětmi a Vilíček odevzdával zedníkovi doutník a políbil mu vždy ruku.
Už se za to nestyděl. Slova otcova mu neustále zněla v uších. A když
díval se na pracující ten lid, chápal to slovo „práce“. To, co ti lidé
konali, zdálo se mu pojednou velké, poznával, že ten člověk na lešení
vložil do práce celý život svůj a blaho své rodiny, která mu v poledne
sporý oběd na staveniště nosila. Jak snadno mohl pochybný krok.
svrhnouti ho s veliké výše, nebo povolení některého hřebu v lešení zasypati
jej v troskách dříví, cihel a kamene. Obojí vedlo k smrti.
Vilíček počal ctíti člověka a jeho práci!

VIII.
Paní Dueryová churavěla se žaludkem. Nic jí nechutnalo, obvyklou
jindy stravu nemohla jísti, pohled na jídlo se jí zošklivil. Pan Duery,
poradiv se s lékaři, odvezl jednoho dne celou svou rodinu do vsi as dvě
hodiny cesty od města vzdálené, kdež pro ni ve velkém statku pana
Šmorance pronajal dvě pohodlné světnice. Bylo určeno, že tu má paní
Dueryová s dětmi a se služkou zůstati až do konce prázdnin. Pan Duery
je bude každou neděli a svátek navštěvovati.
Děti se na to velmi těšily. Když se ocitly na místě novéhosvého
pobytu, prolezly všechny kouty rozsáhlého hospodářství. Dělo se to pod
dozorem Alše, která znala, jsouc z venkova, selské statky a nedala tudíž
dětem přiblížiti se tam, kde by mohly k úrazu přijíti. Ve veliké stodole:
umístěny byly řezačky, mlátičky a jiné stroje, a velmi snadno mohly děti
tu přijíti k úrazu, kdyby byly strčily prsty do některého toho stroje a
kdyby byly klikou otočily. Prsty mohly býti pojednou pryč. Bylo zaká
záno dětem samotným do stodoly a konírny vstupovati.
Ditkám se venku znamenitě líbilo. Paní Dueryová už po prvém
týdnu poznala na sobě blahodárný účinek. venkovského, čistého a nepo
kaženého vzduchu. Počalo jí zase chutnati a tváře nabývaly předešlé
svěžesti. Pila ráno a odpoledne čerstvě nadojené mléko a to jí činilo
velmi dobře. Dozor na Vilíčka musil tu býti opět velmi zostřen ; zde bylo
více příležitosti k nebezpečím nežli ve městě. Hoch každou chvíli vyběhl
z velkého dvora na silnici, kudy jezdilo mnoho žebřinových povozů na
pole a chytaje se jich, lezl na ně, by zase opodál mezi jízdou nepozoro
vaně seskočil a totéž u jiných vozů opakoval. Když zdejší rolníci rodinu
pana Dueryho poznali, Vilíčka brávali na vůz, běh koní mírníce. Ale což.
to bylo všechno platno| Rolníci neměli přece při svých pracích tolik času,
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by obírali se Vilíčkem, a tak paní Dueryová byla o chlapce v nemalých
úzkostech, jakmile s některým rolníkem na pole odejel a dlouho se
nevracel.
Dvakráte sletěl hoch s vozu, když pozornost rolníka jej vezoucího
upoutána byla na plašící se koně. Poprvé jej kolo odšouplo, podruhérspadl
pod vůz mezi kola dírou mezi prkny. Anděl strážce byl vždy při něm
a nedal mu ublížiti. Teprve po několika dnech se to paní Dueryová do
zvěděla. I prosila pana Šmorance, by jménem jejím požádal ostatní rolníky
ve vsi, by Vilíčka na své vozy nebrali. Stalo se, jak si přála, a starostlivá
matka byla upokojena.
Pan Šmorane měl několik velikých vepřů. Jednoho dne chtěli čistiti
jejich chlévy a vepře pustili na dvůr. Ti se tam vesele proháněli
rochtajíce a ryli do bahna a váleli se po hnoji. Mína ihned uchopila
svůj kreslicí sešit a jala se jednoho vepříka kresliti.

Vilíček zapomněl na své předešlé nehody a výstrahy a jal se jedno
prasátko škádliti. Běhal za ním a tahal je za malý ocásek. Najednou se
prasátko obrátilo, vrazilo rypáčkem do Vilíčka a ten padl nazpět do
močůvky z hnoje odtékající. Tato se na všechny strany rozstříkla. Na
jiném místě by si byl Vilíček poležel, ale zápach vycházející z močůvky
ho pobídl k rychlému vstávání, Vypadal ovšem velmi pěkně. Černá, hustá,
smrdutá tekutina usadila se na jeho šatech a stěkala dolů. I ve vlasech
ji měl. Slepovala mu vlasy, jako pomáda. Dal se do brekotu. Vida však
smějící se čeládku, zastyděl se a přestal.
Pan Šmorane mu řekl: „Nikdy nedráždi a neškádli zvířat! Zejména
nech vepřů na pokoji! Někteří jsou mírní, jiní však jsou zlí a mohli by
tě i nebezpečně pokousati. Staly se už případy, že vepři byli příčinou
smrti člověka. Nedráždi tedy nikdy zvířete, byť se i zdálo mírné a dobré.
Drážděním, surovostí .a způsobenou bolestí vzbuzuje se ve zvířeti jeho
pravý, zvířecí pud a touha po obraně a ono pakužívá svých zbraní dle
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svého zvířecíhozpůsobu, nedbajíc, že mnohdy i smrt může tímčlověku
způsobiti.“
Vilíček si to zapamatoval. Myslil však, že tato výstraha týká se
jenom vepřů, jiná zvířata že může pokoušeti, jak chce. Uvidíme, jak to
-dále dopadlo.
Za hodinu po této nepříjemné lázni poectil Vilíček svou pózorností

velikého krocana, který sem zavítal ze sousedního dvora. Hrdě si vy
kračuje, procházel se po dvoře, prohlížeje si děti na zápraží sedící. Mína
jala se ihned krocana kresliti. Vilíček se z počátku toho velikého ptáka
bál, zůstal tedy u Míny, nahlížeje do jejího sešitku.
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Pilná kreslířka neopomenula však při své práci poučovati Vilíčka
o vlastnostech krocana. Pravila také, že má nerad červenou barvu
-a že se velmi rozzlobí, vidí-li sukni nebo šátek této barvy. Tohle upo
zornění bylo něco pro Vilíčka. Ztratil se odtud, přeběhl násep, stáhl
s okna šátek Alši náležející, ktérý byl červený jako krev a hnal se na
dvůr. Aby na něj krocan tak hned nemohl, uvázal šátek na konec dlou
hého bidla a takto mu jej. strkal před oči.
Krocan se rozčepýřil a uhnuv se bidlu, zamířil na Vilíčka. "Tento
"uskočil a opět pomocí dlouhé tyče zašermoval červeným šátkem rozzlobe
nému ptáku před očima,
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„Hudry, hudry,“ zaječel podrážděný- krocan a. vrhnuv se se strany
na Vilíčka, notně jej svým zobákem vyklofcoval.
Rozzuřený. pták porazil hocha a chtěl ve svém vyplácení pokračovati,
když na pokřik Miny přiběhla čeládka a ptáka zahnala. Četné krvavé
pruhy v obličeji zůstaly chlapci v upomínku na krocana.
„Patři mu to, proč ho dráždí, ,“ slyšel ze stodoly, kamž se čeládka
zase ku práci uchýlila.
„Je to takový městský neposedný kluk,“ doložil jiný.
A opět jiný pravil: „Kdyby byl můj, prášil bych mu kalhoty každý
den, až bych z něho to darebáctví vyhnal.“
Vilíček se styděl. Slyšela to i Mína a maminka, která sem z pokoje
byla přiběhla.
„Vidíš, Vilíku, ty nám děláš pěknou radost. Musím se sama styděti,
že mám takové nezbedné a neposlušné dítě“ pravila matka a dala se
do pláče.
Bylo jí tó nesmírně líto.
„Slib mamince, že už budeš hodný, “ pobízela Mína.
Vilíček uchopil maminku za ruku a prosil ji, by mu odpustila. Tomu
ho naučila

sestřička.

(Ostatekpříště.)

RO M

RO GA SA 08

Přišla vesna
Drišla vesna,/
všechno zě sna
probudila mžiknutím —
pole, luhy,stráně, struhy
oživila dechnutím.

Sady, lesy,
zpěvy, plesy:
všůde jenjen hlaholí
vůní dýše
hory výše
i hluboké údolí.

—

I vy, dítky,
jako kvítky
"naše zdobte dědiny —

% ptáčkypějte,
v lásee mějte:

milý kraj svůj řodinný!,
P Tokop Zaletěl.,
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+ Josef Jiří Strossmayer.
a

že 8. dubna roznesla se po širých krajích Slovanstva truchlá zvěst

28) o úmrtí biskupa bosensko-ďakovského a srěmského Josefa Jiřího
Strossmayera. Málo jmen bylo vyslovováno všemi příslušníky
velikého kmene slovanského s takovou úctou a láskou, jako jméno tohoto
velikého kněze a Slovana. Ještě dne 4. února t. r. dostalo se mu ku
90. narozeninám nesčetných projevů oddanosti, lásky a blahopřání ze
všech krajů slovanských.
Josef Jiří Strossmayer narodil se v Osěku ve Slavonii 4. února
roku 1815 z rodičů měšťanských. Vykonav studia gymnasijní i bohoslo
vecká s výtečným prospěchem, stal se pro veliké vědomosti své již
v 35. roce věku svého biskupem ďakovským. Již v dobách studentských
Inul vřelou láskou k vlasti a národu svému, později pak vyhledával styky
s vynikajícími vlastenci různých kmenů slovanských. Tak známo jest
o něm, že byl důvěrným přítelem našeho slavného dra. Riegra.
V létech šedesátých a sedmdetátých byl vedle Palackého a Riegra
nejoblíbenější osobností. Podobizna jeho nescházela v žádné veřejné spolkové
místnosti.

Jako biskup i jako Slovan byl všude a ve všem neohroženým
obhájcem pravdy a práva a hlasatelem spravedlnosti. Jako muž spra
vedlivý byl obhájcem násilného poněmčování a maďarisování. „Ntejná
břemena — stejná práva všem národům rakouským,“ to byla zásada,
jíž vždy hájil po boku četných zástupců Slovanstva naší říše. — Roku
1881 Strossmayer v čele poutníkův slovanských promluvil před trůnem
Sv. Otce duchaplnou řeč slavnostní, po níž sv. Otec Lev XIII. pronesl

památnáslova, „že Slovanům jsou podle soudu Božího uchy

stány zvláštní a vynikající úkoly v životě vezdejším.“
Heslem jeho bylo: „Vše za víru a domovinu!“ Veškeré své příjmy
obětoval ve prospěch vlasti a církve. Vše krásné a dobré podporoval.
Spatřuje ve školství spásu svého národa, přinášel, k jeho zvelebení
v otčině své veliké oběti. Neméně pečoval o písemnictví chorvatské.
Zvláštním listem ke sněmu chorvatskému věnoval na založení akademie
58.600 zl. Na zbudování paláce akademie věnoval 60.000 zl. Druhým
nesmrtelným pomníkem jeho je kathedrála v Ďakově, již vlastním ná
kladem vystavěti a umělecky vyzdobiti dal.
Spojení všech Jihoslovanů a Slovanů vůbec bylo jeho vznešeným cílem.
Zásluhy jeho o církev uznal sv. Otec Lev XIII. listem ze dne
10. února 1898, jenž zní: „Velebný bratře! Pozdravení a apoštolské po
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žehnání! Výtečná Tvoje učenost a znalost náboženská, neobyčejná péče
pastýřská a dobročinný život Tvůj, jakož i přepečlivé zastání biskupského
úřadu nás pohnuly, bychom ku všem těm, kteří ku Tvé šedesáté ročnici
kněžské Tobě blahopřejí, se připojili a důkaz Své vrchnopastýřské přízně
na jevo Ti dali!“

Cory
0 Ulom
S V0
eeroa,
ké
Není možno, milé dítky, vypočítati a oceniti všecky zásluhy vzne
šeného biskupa Strossmayera o církev, národ chorvatský a celé Slovanstvo.
Však jeho zásluhy i v Čechách a na Moravě dobře jsou známy. Vždyť
jmenován byl v nejednom českém městě čestným občanem. A proto i vy,
milé dítky, máte všecku příčinu, byste u jeho hrobu truchlily jako u hrobu
svého velikého přítele.

OY OM
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Z dětského života.
Sebral Ignát Zhdáněl.

Něco z dětského života amerického. — 1. Američané rádi ve všem
upřílišují, chtějí míti vše neobvykle veliké, neslýchaně nádherné. V Novém
Yorku staví se nyní škola, která bude míti deset poschodí. Stavení jest
staveno skoro do čtverce, má délku 115 a šířku 180 stop. Do této školy
bude choditi asi osm tisíc žáků. V každém poschodí bude patnáct učíren,
každá pro padesát dětí. Budova bude pokud možno všechna vystavena
ze železa, aby bylo co nejméně nebezpečí ohně; jednotlivé učírny budou
tak stavěny, aby i kdyby v některé vypukl oheň, budou úplně od ostatních
světnic odloučeny. Mimo schody budou v budově čtyři vytahovadla.
Úřady myslí, že i kdyby se stalo neštěstí, že nebude těžko všech osm
tise dětí zachrániti.
2. Veliký boháč, státní rada v Novém Yorku James Hagar, má
jedinou dcerušku. Na její poctu ku jmeninám umínil si, že uspořádá dětskou
slavnost, jaká doposud nebyla nikde na světě. Pozval do svých obrovských.
zahrad třicet tisíc dětí na svačinu a rozdal jim šest tisíc kilogramů koláčů,
tři tisíce kilogramů vanilkové a jahodové zmrzliny, šest tun cukrkandlu
a čtyřicet tisíc pomerančů, Děti hrály si po celé odpoledne a bavily se
po svém. Před rozchodem do svých domovin uspořádána byla procházka
po hlavních ulicích novo-yorských. Dceruška státního rady Hagara postavila
se v čelo tohoto obrovského průvodu, jsouc oblečena jako květinářka
a sedíc v kočárku taženém čtyřmi maličkými bílými škotskými ponny
koníky, za ní pak ubíraly se ve čtvérstupu všechny děti. Průvod spůsobil
pochopitelný velký rozruch na ulicích, jimiž se ubíral.
3. Největší hračka na světě je v Americe. Američané jsou velmi
dovední, vynalézaví a což hlavně důležito je, mají nejen dosti peněz, nýbrž
1 dosti času, aby obírati se mohli něčím podobným. V Baltimore žije
soukromník Heary, který má v největší světnici svého paláce hračku,
o níž jako pravý umělec po dlouhý čas pracoval. Ve světnici je poněkud
vyvýšené lešení, na němž je umístněna celá osada s mnohými domy,
kostelem, vězením, povětrňákem jakož i mlýnem na vodě, malým jezerem
s několikati loďkami, železniční stanicí, elektrickou drahou, jezdící po
ulicích. Na jedné straně je na málo vyvýšeném kopečku rozkošný zámek
se vším příslušenstvím, v němž nechybí ani studně. Na náměstí je kolotoč,
americká houpačka, míčovna, uvázaný balón a klouzačka, uprostřed je
vyvýšené místo, na němž stojí hudební kapela, oblečená v pestrý husarský

stejnokroj, která vesele hrá. Když se totiž kapelník, v němž je skryto
péro, natáhne jako hodinky, hrají všichni hudebníci a vše, co může, se
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pohybuje; ' železnice jede do města, po ulicích projíždějí vozy elektrické
dráhy, povětrňák se otáčí, pohybuje se mlýn, do něhož vezou na vozech
obilí, na náměstí otáčí se kolotoč, houpačka se houpe, na klouzačce
se klouzají, loďky na rybníku jedou, lidé po ulicích se procházejí.
Domácí pán rád tuto obrovskou hračku ukazuje dětem svých známých ;
děti pak jsou nadšeny a nemohou se nasytiti pohledu na Krásné tyto
předměty.
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americká step,
potřeba kuchyňská,
nástroj,
palčivá bývá,
dobrodinec lidstva,
město ve Slezsku.

Písmena prostřední, čtená s hora dolů,.
dají jméno toho, nač se dítky těšívají.

Zorka Hessová.

5.

2.

a) V noci sedám v každém koutku;
posvítíš-li si, nenalezneš mne. Kdo jsem?

12 3 má krátké nohy,
3 2 1
1 2 4

toho, co jsi zanedbal,
král pouště je.
A. Hejdušek.

b) Co je zbytečno u vozu?

a.

c) Má to dlouhé vlasy, jezdívá to po
lanech a ač někdy rovnováhu ztratí, přece:
nespadne. Co je to?

S »t« je všude tam, kde papír bývá,
s »z« lakomec rád ještě mívá.

d) K tobě mluvím, ale tobě neroz
umím. Kdo jsem?

A: Hejdušek.

A. Hejdušek.

D-(e —
AI. Rečka.
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rozluštítelů hádanek a rebusů v tomto sešitě obsažených, kteří svá

rozluštění samostatně

pracovaná do 20. května 1905redakci zašlou,

„obdrží odměnou pěknou knížku.

Rozluštění hádanek a rebusů z čísla 8.
1.

Koníček:

Chutě k práci, milé dítě, Bůh ti k práci síly dal, v ďáblovy ten

padá sítě, kdo se práce vzdaloval. Vil. Ambrož.
2. Roháček:
Tábor, Aron, bor, on, r.
. Sýček, sáček.

. Kovář, pleva, haléř, lžice, loket, olovo, srnec, slovo, peCen, oceán. Velikonoce.
Dálka — válka.
. Městská rada udělila dar chudému občanu velmi ráda.
. Hlad, jaternice (7. konec, když se sní), obuv, prsty.
. Dříve než cizinu, vždy znejmež otčinu!
O
OD
R
O . Svoboda. 10. Kovář. 11. Náplava.
OJ
12. Světnice. 13. Podhradí.

Písnička dětského srdéčka (báseň), str. 249. — Letní radosti (s obr.), str. 250.
— Královně května (báseň), str. 255. — Obrázky z katolických missií, str. 255.
— Do školy (báseň s obr.), str. 258. — Mladistvý mučedník Nejsvětější svátosti
oltářní, str. 258. — Vyhořelý čáp, str. 263. — Z Lublaně do Postojny
(s 2 obr.), str. 263. — Návštěva zvěřince, str. 267. — Světélko (báseň s obr.),
str. 268. — Vilíček pana Dueryho, str. 269. — Přišla vesna (báseň), str. 275.
— + Josef Jiří Strossmayer (s obr.), str. 276. — Ze života dětského, str. 278.
— Hádanky a rebusy, str. 279. — Rozluštění hádanek a rebusů z č. 7.
Benediktinská knihtiskárna v Brně

Juchelkova. V Luži: Josef Kolek. V Maloměřicích:

A. Kůra. V Mrakotíně:

Jos,

Remeš*. V Náměšti: MařenkaVytopilova. V Nedvědici: Josef Nešpor, Vlad. Trnka,
Josef Fiala*, Gustav Magueaux*, Frant. Čermák. V Neratovicích:
F. Procházka*.
V Nových Benátkách:
Josef Novotný,Jos Kára*. V Obořišti: Jana Novotná*.
V Obřanech: Karel, Aug. a Frant. Frýdek. V Partutovicích:
Božena Kandlerova,
Cecilie a B. Janičkovy, Anna Hynčicova, Anastázie Voldanova,

Marie Maršálkova*. V Pohořelicích:

Matylda Klivarova*,

F. Čechmánkova*. V Praze:

M. Zeibrdichova

(Srdečně děkuji!), Růž. Bouškova* (Děkuji Ti!) Božena Bautzova (Díky a podobně! Kde

pak bydliš?), Milada K'ečkova* (I já Vás všechny rdečně pozdravuji!. V Přelouči:
Emilie a Marie Ryšánkovy* (Díky!), Ma:ta Filipovská. V Přemyslovicích:
Alois
Doseděl, František Slavíček** V Příkazích:
František Němeček. V Roztokách:
Arežka Šauerova (Diky za poh'ednici! Opravdu pěkné bydliště! Ve Skřivanech:
Josef Mestenbauser. Ve Skočicích: Adolf Kubal*. Ve Skutči: Veronika Brychtova*
(Proč bys nesměla?). Ve Smolkově:
Bedřich Čurda (Obrázky jsou překrásné! Jste již
praví umělci! V příštím ročníku budou některé otisknuty. Rád bych však znal Vaše
stáří a do které třídy chodíte!). V Sulislavi:
Ant. Rozmarova. V Šaraticích:
Alois

Drbal. V Telči: Marie Dvořákova.V Teodorově: Hynek Smekal. V Těžkovicích:
Frant. Kubečkova*. V Troubsku:
Karel Kocáb. V Třebíči: Marie Kožinova, Anežka
Veselá“, Bož. Peškova (Díky !), Růžena Žandova (Srdečně děkuji !), Marie Trnkova*, Marie
Vůjtova*, Aloisie Srpova, Julie Nováčkova, Marie Syrova*, Marie Veselá, M. Lapíkova*,

L. Česnekova, Marie Švábeníkova (Díky!). Ve Val. Kloboucích:

Karel Bureš.

Ve

Vrbně: Čeněk Purchart. Ve Vel. Byteši: Josef Uher. Ve Vodňanech: Antonie
Vrbova. V Zeravinách:
Marie Moučkova.V Židenicích:
Jan Křivý,InocencKaláb,
Richard Tříska*, N. N., Arn. Lidařík, Ondřej Pohlodek.

Jména odměněných poznačena jsou hvězdičkou !

WEB>Rozluštění zasílána budte nejdéle do 20. a vždy do redakce,
Dominikánská ulice číslo 4.

Redakci zasláno:
Vychovatelské

Listy.

Časopis věnovaný zájmům křesťanskéhovychování. — Ročník

V., číslo 5.—8. — Tiskem Ferd. Navrátila v Ivančicích na Moravě. — Vychází
dvakrát měsíčně. — Předplatné na celý rok obnáší 6 K, — Redaktor Alois Adamec.

Náš

Domov.
Ročník XV., číslo 4. — Vycbází jednou za měsíc. Vydavatel a red
aktor: Josef Vévoda. Redakce a administrace v Olomouci. Nákladem Jednoty
Našeho Domova v Olomouci, Předplatné na rok 4 K, na půl roku 2 K. — Dopo-
ručujeme vřele.

Rodinné

vychování.

List pro šíření zásad dobrého vychování v rodinách česko

slovanských., Se stálou přílohou „Besídka“. — Majitel, vydavatel a zodpovědný
redaktor Josef Šauer z Augenbnrgu, c. k. školní rada v Praze (v č. 567-III). —
Vychází jednou za měsíc. Předplatné 2 K. — Č. 2—3. — Zasluhuje vřelého do
pvručení všem křesťanským rodinám.
BIBLIOTÉKA POUČNÁ A ZÁBAVNÁ vydávaná „„Dědictvím sv. Cyrilla a Methoděje.“

Obsah: »Jen katolické náboženství má budoucnost.«

Upravil Filip Jan

Konečný. — »Památce Františka Sušila.« K stým narozeninám slavného kněze,
učence a učitele, prvního starosty »Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje«. Sestavil
Vladimír Šťastný. V Brně 1904. Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.

J. VOJENSKÝ

Ze živofa
malých brdin
Di

M.

Stran 116. — Cena 70 h.

„Knihovna naší mládeže“ vychází ve volných

lhůtách nákladem benedikt. knihtiskárny
V Brně, Dominikánská ulice číslo 4.
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Za redakci odpovídá: JAN DVOŘÁČEK, učitel v Brně.
Vydává svým tiskem a nákladem Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně.

MEEE=
a

"Simi

yE
se

=

S%

E

E

RÁŽKÝ
)

DD

u.)

K
NÁ

rr
VE
"a
KU

P“ LL

uV

:l

LI

ún
U

eý
U
L
aU

S

kK

l s.

Nu.
l!

(

M
(0

/

vvyp
yn
';



VAoV

7)

,

CMS

7|

Í

— GDS

ČASOPIS pro

P

©

=

KŘESTANSKOU
MLÁDEŽ
LN ZV
ná
AT VV
AA S VTV 7Z V
AAV
L
SL
LLN
P
ASS
PAAA
VLN
AN
SVA,
Za redakci odpovídá: JAN DVOŘÁČEK, učitel v Brně.

Vydává svým tiskem a nákladem Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně.

ROČNÍK

DVACÁTY ČTVRTÝ

1904/1905
SE 86 OBRÁZKY, HUDEBNÍ PŘÍLOHOU
VAVAV A ČETNÝMI OZDOBAMI VAVAV

Pro křesťansko“
Ročník XXIV.

i

Červen 1905.

i

Číslo 10.

Anaěl strážný.
pom. ak často tvé tělo
Ra M v zhoubu jistou spěje,

zes“

Ale ještě častěj
hrozí zhouba duši —

jak strachem se, hrůzou

pokušení mnohá.

úd tvůj každý chvěje —

nástrahy ji kruší

tu však pomoc rychlá
přijde ti jak s nebe —

Óóběda by bylo
v té ti jistě době,

anděl to byl strážný,

kdyby anděl strážný

| jenž zachránil tebe!

nepomohl tobě.

Ano, anděl strážný
stále u tě stojí —
u tě státi bude
i v posledním boji —
on též doprovodi
k soudu jednou tebe —
nuž, žij tak, by mohl
uvést tě i v — nebe!
Prokop Zaletěl.

19
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Student.
Povídka. Napsal Vdelav Staněk.
L.

iimavé jarní slunce štědře rozdávalo své teplo matičce
zemi, která právě před nedávnem se probudila z tuhého
spánku, ve kterémž vězela přes tři měsíce. Poslední
zbytečky sněhu roztály žhavými jeho polibky a na
keřích a stromech se objevily listy a poupata. V modrém,
prohřátém vzduchu, vysoko až u samotných oblak,
skřivánek zpíval svému Tvůrci píseň chvály a díků.
Rolníci chopili se pluhu a jiných hospodářských nářadí
a pilně pracovali na poli, by pak na podzim mohli
hojnou úrodu sklízeti. Vesnické děti vyháněly na
pastvu dobytek a husy.
Z prostranného dvora selského statku vybatolilo
se stádo housat, za nimiž vážně kráčel hoch asi jedenáctiletý, silný a za
valitý, který jen kypěl zdravím. Modré jeho oči vesele pohlížely do světa.
Va hlavě mu seděl široký klobouk, z pod něhož zvědavě vykukoval
náč tmavých vlasů.
7a ním šla starší již vesnická žena, dle všeho matka jeho, a pravila:
dobrý pozor na ta housata, Jiříku, by se jim nic zlého nestalo!
tam zase na pastvišti rozpustilosti jako včera — víš, že tatínek
* trest! A přižeň brzo domůl“
"e, maminko!“ odpověděl hoch a prutem, který měl
*adno neposlušné house, které vyběhlo z řady.
matka a odešla.
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Jiřík volně cupal po cestě a co chvilka z kapsy vytáhl kus chleba,
na němž si s patrnou chutí pochutnával.
Na cestě se zastavil u malého domku, který jako skrčený pohlížel
do kvetoucí přírody. Maličké okénko vyzíralo z něho do světa.
Jiřík lehce zaklepal na okno a zvolal: „Šel již Lojsik ?“
„Ještě nel“ ozval se z vnitřku jasný hlas. „Ale již půjdu. Počkej
chvílečku!l“ Za okamžik vyšel ze dveří chlapec o něco menší a slabší
než Jiřík a pravil: „Již jdu. Jenom co housata vyženu!“
Brzy šli již po cestě, před sebou majíce svá stáda. Housat Jiříkových
bylo ovšem mnohem více nežli Lojsíkových, neboť rodiče tohoto byli
chudi, takže nemohli si tolik housat koupiti.
„Podívej se, jakou mám píšťalku!“ pravil Jiřík Lojsíkovi a při
těchto slovech vytahoval z kapsy malou, ale za to úhlednou píšťalku,
urobenou z dřeva nejspíše vrbového.
„Pěkná !“ pochvaloval ji Lojsík. „A kdo ti ji udělal? Sám?“
„Ó to nel“ zasmál se Jiřík. „Přinesl mi ji náš pasák Ferda včera
z pastvy. Pravil, že měl při kravách dlouhou chvíli a proto že mi udělal
tuto píšťalku.“
„To tě má rádl A jak — umíš již na ni něco pískati?“
„Nu, není toho mnoho. Včera mne Ferda naučil: „Jede, jede poštovský
panáček !“ a já sám jsem se naučil: „Na tom pražském mostě.“ Počkej,
ale to budeš koukat za několik dní! To budu umět kde kterou písničku,
tak jako čeledín Vojta od Blažků! Budu se pořád učit pískat — a to
bychom se podívali, aby to nešlo!“
Lojsík se nedůvěřivě usmál.
„Nevěříš?“ poněkud rozdurděně tázal se Jiřík. „Inu, ty jsi vždy
nevěřícím Tomášem! Avšak počkej: Skutky mluví, jak praví náš pan
učitel. Naučím se: „Aby nás Pán Bůh miloval“, „Ach, není tu není“,
„U panského dvora, „Na té louce zelené“ a všecky, co jsme ve škole
zpívali !“
„Nebudu se hádat. Máš již početní úlohu ?“
„Mám. Nechtělo se mi sice do ní, ale tatínek mi pohrozil, že, ne

budu-li se pilně učiti, nedostanu slíbených bot s podkůvkami, až bude
v městě jarmark |“
Za řeči došli ku břehu malého potůčku, kde obyčejně pásávali svá
housata. Podél potoku rozprostíral se veliký trávník, na němž pasáci si
hráli aneb všelijak jinak se bavili. Mnohdy zábavy jejich byly dosti ne
pěkné, jako cnehdy, když pasáci skákali s vrb, které na břehu rostly
a zlomil si jeden z nich, Franta Kuníků, který byl nejrozpustilejší, nohu.
Bylo z toho mnoho křiku a nepříjemností, ale za nějaký čas šlo vše zase
tarými kolejemi.
starými

kolej

19
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K pochvale obou dvou hochů, o nichž již v předu jsme mluvil,
totiž Jiříka Mohelnického a Lojsíka Šustka, musíme říci, že nepatřili
k rozpustilým těm hochům. Hráli si také často, avšak jejich hry nebyly
rázu takového, jako hlučné a ošklivé zábavy jiných pasáků. Buď něco
četli, neb si vyprávěli pohádky. jichž zvláště Lojsík Šustků uměl veliké
množství. Obyčejně však přidružil se k nim ještě jeden chlapec, Váša
Pospíšil, sirotek, který byl přijat od sedláka Ladeckého za vlastního.
Váša byl velikým čtenářem a kdykoliv měl nějakou prázdnou chvilku,
vždy uchyloval se ku knihám, které byly jeho nejlepšími přáteli.
Také dnes již seděl pod vrbou a četl. Byl to statný chlapik, ostrých
rysů, temných očí, svalovitých páží. Hoši z vesnice mu přezdívali „tatík
Radecký“, protože nosil v zimě v létě starou vojenskou čepici, kterou
měl po svém otci. Tato čepice byla však mu příliš veliká, takže mu
padala až do očí. Avšak Váša si z toho nic nedělal a nedbal posměšků
rozpustilých kluků.
„Vašík-nás již čeká l“ zvolal Jiřík. „Hej, Vašku, co pak čteš?“
Váša byl všecek do čtení zabrán, takže ani nepozoroval, že někdo
přichází. Teprve když Jiřík zavolal, ohlédl se a vida své kamarády
s úsměvem jim podával menší knížku v úhledných červených deskách
vázanou. Lojsík podíval se na titulní list, kdež byl nápis knihy: „Výbor
ze spisů Václava Kosmáka“.
„Půjčil mi ji včera pan učitel!“ prohodil při tom.
„Je pěkná ?“ tázal se Lojsík.
„Velice!“ živě odpovídal Váša. „Právě teď jsem dočetl povídku
„Frater Makarius“. I hospodáři našemu se ta kniha velice líbí. Včera
večer jsem jim přadčítal povídky „Pan Vajsnyt“ a „Kde hledat pomoci?“
„Teď však odlož knihu, podívej se, přinesl jsem píšťalku“ a vy
právěl Vašíkovi totéž, co již před tím Lojsíkovi vyprávěl.
„Tedy zahrej nám něco!“ vybizel Vašík.
„Ano, ano — zahrej!“ přizvukoval Lojsík. „Třebas: „Jede, jede !““

Jiřík nedal se dvakrát pobízeti. Posadil se natrávník

a pěknými tóny pískal známou národní píseň. Oba dva jeho
druhové jej mlčky poslouchali, leželi na měkkém trávníku a dívali se
na něho.

„Pěkně umíš pískat!“ pochvaloval jej Váša, když Jiřík dopískal.
Lojsík k tomu jen mlčky hlavou přikývl.
Jiřík se usmál a bez pobízení zahrál druhou píseň, kterou uměl.
Avšak sotva ji dokončil, položil píšťalku vedle sebe do trávy a pravil:
„Víte, hoši, že já půjdu letos po prázdninách do města na studie ?“
Vašek naň udiveně se zadíval, jakoby mu ani nevěřil a Lojsíkovi
sjela se rtů pouze nesmělá otázka: „Tak?“
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„Můj tatinek byl předešlou neděli u pana učitele a tázal se ho, co
o tom soudí. A pan učitel pravil, že je tak dobře.“
„Ach — a já bych také tak rád studoval, ale my jsme chudí a
tatínek nemůže — !“ vyhrklo Lojsíkovi z úst. Váša a Jiří na něj udiveně

Jiřík nedal se dvakrát pobízeti.,.

(Str. 284.)

pohlédli a on všecek se začervenal, při čemž se mu oči zarosily třpytnými
slzami.
Jiřík vida, že řečí svou Lojsíka zarmoutil, chvíli byl v rozpacích.

Za chvilku však vzal píšťalku a zapískal znova: „Jede, jede poštovský
panáček !“ — — —
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II.
Lojsík přihnal domů husy, zavřel je do ohrady na dvorečku a šel
do světnice.
Bylo již k večeru a kraj se tiše tměl. Stíny rostly a proměňovaly
se v báječné nestvůry. Na nebi objevil se srpek měsíce, za ním večernice
a potom nesčíslný roj hvězd zajiskřil se na nebeské báni. To andělíčkové
rozžíhali na nebesích světýlka.
Lojsík byl zasmušen. V duši mu pořád tkvěla slova Jiříkova: „Víte,
hoši, že já půjdu po prázdninách na studie?“ To jej zarmoutilo, neboť
všecky skryté tužby a přání vyrojily se mu při těchto slovech Jiříkových.
Bylo to vždycky krásným jeho snem, že kdysi bude mu možno
studovati, by později mohl rodičům svým připraviti lepší živobytí. Otce
měl již starého, rovněž matka jeho byla sestaralá. Otec postonával a mohl
proto jen lehčí práce vykonávati, pročež veškerá tíha starostí ležela na
matce, která musila všelijak živobytí vytloukati. Právala lidem prádlo,
posluhovala jim a podobně pracovala za malý peníz. I ona si přála, by
mohla Lojsíkovi připraviti lepší budoucnost, avšak viděla, že je jí to ne
možno, protože by na syna svého nemohla potřebného nákladu platiti.
Lojsík vešel do světnice. Na stole stála lampa, jež slabě osvětlovala
světnici. Paprsky její padaly na podlahu, zlatily obrazy na stěnách a
ztrácely se v tmavých koutech. U stolu seděla matka a zašívala Lojsíkovi
rozedrané kalhoty, kdežto otec ležel na lůžku a pokašlával. Při příchodu
svého syna pozvedl hlavu z peřin.
Lojsík pozdravil, pověsil klobouk na věšák a usedl si na lavici za stůl.
Matka pohlédla na něj a pravila mu: „Proč jsi dnes tak smutný,
když ti mám právě šťastnou novinu zvěstovat?“
Chlapec pozvedl zraků a upřel je na ustaranou tvář své matičky.
Slabě pravil: „Co chcete, maminko?“
„Poslyšl“ pravila matka a zanechala šití. „Dnes pro mne poslal
pan učitel a pravil mi, bych prý dala tebe — studovat!“
„Studovat?“ živě vykřikl hoch.
„nAno. Ovšem, já jsem hned říkala, že to nemůže býti, že jsme
chudi a nemohli bychom na tebe platiti. Avšak on pravil, že to nějak
půjde. M4 prý v městě svého bratra, který je lékařem a ten má hocha
ve stejném stáří s tebou. Říkal mi, že o tom již svému bratrovi psal a
on se uvolil, že tebe vezme k sobě, že budeš se 8 jeho chlapcem zároveň
učiti, poněvadž i on půjde letos po prázdninách do prvé třídy gymnasijní.“
„Opravdu, maminko?“ vzkřikl Lojsík a kvapně přiskočil ku své
matce a pokryl vráščitou její tvář žbavými polibky. Bylo mu v té chvíli
tak nevýslovně blaze, tak sladce, že srdce mu slastnýmicity přímo přetékalo.
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„Počkej,“ pravila mu matka a něžně jej odstrkovala, co zatím otec
se usmíval v peřinách a potichu pokašlával.
„Dále pravil pan učitel, že jedině je na tobě, bys si štěstí zajistil.
Podívej se, Lojsíčku, jinak bys vždy byl jen pasákem aneb chudým
nějakým řemeslníkem. Doufej, že půjde vše dobře. Pomodli se a víš —
kdo se Boha nespustí, toho Bůh neopustí. — My se budemejiž všemožně
snažiti, abychom ti tvé studie usnadaili a od úst si utrhneme, abys ty
měl dostatek. Slibuješ mi, Lojsíčku, že budeš vždy pilným a hodným,
že rodičům svým veškerou starost a příznivcům svým všecko dobrodiní
vynahradíš vděčnosti, pílí a dobrým chováním?“
Při tom dívala se mu s vřelou láskou do tváře, v jejím hlase chvěl
se vroucí tón milující matky.
„Tatínku, maminko — slibují — že vždy budu — hodným !“
zvolal hoch, leč dále pro slzy nemohl. Rovněž matce i otci leskly se
v očích slzy.
„A nyní mi řekni, Lojsíčku, proč jsi byl dnes tak smuten ?“ tázala
se po chvíli matka,
„Proto, poněvadž Jiřík Mohelnických dnes mi říkal, že jej tatínek
dá studovat. A toho bylo mi tak líto.“
„Nu, však nyní bude lépe,“ prohodil otec.
A v malé té světničce s dřevěným, zčernalým stropem bylo onoho
večera více štěstí, nežli v královských palácích!

III.
Lojsík Šustek slibu svému dostál.
Po prázdninách odebral se do města a učil se pilně, takže brzy
patřil k nejlepším a nejhodnějším žákům. Pílí svou i mravným chováním
získal si lásku svých učitelů i svých příznivců. Ačkoliv začasté zápasiti
musil s nedostatkem, přece nikdy neupustil od svého předsevzetí; pomyslil
vždy na ustaranou tvářa upracované ruce své matky, protože otec jemu
zatím zemřel.

Nyní studuje pátý rok na gymnasii. Zajisté 1 letos bude míti —
jako všecka předešlá léta — vysvědčení to nejlepší!
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Vilíček pana Dueryho.
Pro malé dítky napsal Bohumil Bouška, učitel.
(Ostatek.)

le ještě tentýž den prohnala ho jedna veliká husa, které nedal
pokoj a prutem ji honil. Několik modrých skvrn zanechal její
zobák na jeho lýtkách. Mína zařadila obraz husy a jiných ope
řenců, kteří byli této výplaty svědky, do svého sešitu. Vilíček
seděl před síní nevěda hanbou, kam má zraky své obrátiti. Cítil upřené:
na sebe zraky čeládky a její výsměch.

Mína pozorovala po očku počínání Vilíčkovo a těšilo ji, že se cítf
býti zahanben. Bude se pro příště podobných nezbedností varovati. Dobrá
a moudrá dívenka uznala, že v takových okamžicích nejlépe je ponechati
Vilíčka sama sobě a svým myšlenkám a nemluviti na něj. Ve světnici
tloukly hodiny jedenáctou. Bylo před polednem. Paní Šmorancová přišla
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s pole, by uvařila pro rodinu a čeládku'oběd. Tlukot hodin dal myšlen kám
Míniným jiný směr. Jala se kresliti hodiny ve statku a rozdílnéod nich
hodiny v jejich domácnosti. Vidíte jak rozdílně je vykreslila ?

|

|

př
ý
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IX.
Při všech těch nehodách a úrazech, které Vilíčka až dosud potkaly
a mnohdy velmi citelně se jeho zdraví dotekly, byla vždy mateřská
něžnost a otcovská péče, které brzy rány, nehodami oněmi způsobené,
zahojily.
Měla však nadejíti doba, kdy neposlušný hoch zbaven byl těchto
láskyplných opatrovníků a vržen jsa, byť i jen na krátký čas, mezi cizí
lid, poznal co to je, nemíti té starostlivé péče rodičů nad sebou a té jejich
obětavé lásky při sobě.
Přihodilo se to takto:
Vilíček měl přísně nakázáno samoten ze dvora statku pana Šmorance
neodcházeti a jmenovitě nikdy sám do nedalekého lesa zabíhati. Do lesa
ho to však neustále táhlo a lákalo. Slyšel vypravovati chlapce o ptačích
hnízdech, o veverkách, o lezení na vysoké stromy, o liščích doupatech,
o chytání ryb v potůčku lesem tekoucím a o jiných podobných vábných
věcech. Šel-li s maminkou nebo s tatínkem nebo s Alšou, nesměl ani
na stromy lézti ani mlaďat ptačích z hnízd vybírati, ani kamením po
veverkách házeti, ani ryby v potůčku chytali.
Chtěl-li vše to dělati, musil tam jíti sám, bez těchto věčných do
zorců a karatelů. Bláhový hoch myslil, že mu nechtějí ničeho dopřáti.
Proč ti kluci ve vesnici mají úplnou volnost, proč ti mohou sami jíti do
lesa? To však nechtěl Vilíček viděti, že jenom někteří hoši takto se po
lese toulali a to ti, jichž rodiče byli jinde na práci, nemohouce na děti
míti náležitého dohledu. Takové dítky pustnou a zdivočí a odvykají všemu
pořádku.
Jednoho parného, letního odpoledne nemohla se paní Dueryová
ubrániti spánku. Lehla si na zahradě do chládku pod strom a usnula.
Alša domývala po obědě nádobí a Mína krmila kanárka. Toho použil
Vilíček a zmízel ze dvora. Proběhl stromořadím táhnoucím se daleko do
polí, kterým se vinula silnice do okresního města, zabočil na pravo a za
mířil přímo přes pole k černému velikému lesu. Radostně vzkřikl, když
ocitl se ve chladu meri stromy. Hbitě pátral kolem sebe. Zaslechli
pískot ptačí. Střelhbitě byl na stromě. Vylezl však jenom malý kousek,
dále nemohl. Mláďata ztichla, staří je varovali. Ale neměli mnoho strachu
pozorujíce namáhavé chlapcovo lezení. Spustil se zase dolů a běžel dále
hlouběji do lesa. Najde nižší strom, na kterém bude hnízdo. Pak se mu
tam podaří vylézti a vybere mladé. Pobíhal lesem sám a sám a brzy
ztratil směr cesty. Pátral v děrách po liškách. Čím větší úsilí jevil, tím
zalézal více v houštiny. Najednou se kolem něho setmělo, zdvihl se vítr
a hrozivě zaskučel, ohýbaje stromy. Větve praskaly, lámaly se s hrozným
hřmotem a ohromné kapky dešťové v jediný chumáč slité padaly na hlavu
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zděšeného hocha. Chtěl se vrátit zpět, ale s hrůzou poznal, že z lesa domů
netrefi. Dal se do křiku, ale přihnavší se sem bouře rachotem hromu
každý lidský hlas ohlušila. Běžel úprkem kam ho oči vedly a nohy nesly,
padal přes kořeny a kameny. Tma houstla, déšť se lil jako z konví,
bouře burácela, blesky osvětlovaly temnotu. Hoch byl už ztrmácen a
umdlením klesal. Pojednou se ocitl na volnějším prostranství. Zahlédl vůz
pokrytý plachtou. Nerozpakoval se a vlezl do něho. Byla tam kupa hadrů.
Do těch se zabalil. Než bys napočítal pět, unavením usnul.
„Obloha se již vyjasňuje, dnes bude ještě hezké počasí,“ zaslechl
kohosi mluviti.
Potom k němu vlezly dvě děti a žena, muž připřáhl koně dříve
pod hustým stromem před bouří ukryté a práskl bičem. Vůz se hnul a
drkotal po silnici. Tak jeli několik hodin. Slunce zase čarokrásně svítilo.
Na večer zastavili na velikém prostranství před jakousi vesnicí. Muž
drsným hlasem volal všechny s vozu dolů. Napřed stál ještě jeden povoz
naplněný dlouhými tyčemi, bednamia na vrchu toho byl uvázán veliký buben.
Byli to komedianti. V této vsi bude zítra pout, budou zde tedy po
řádati několik představení.
„Plachty dolů !“ velel muž.
Žena hrábla do vozu a stáhla onu kupu hadrů na zem. SŠtěmi
vypadl s vozu i Vilíček. Již se probouzel.
„Co to je tady?“ zvolal muž.
„Jak jsi se dostal do vozu a kdo jsi? Chtěl jsi krásti, vid?“ křičel
a rána pěstí do zad svalila hocha.
Dal se do hrozného nářku.

„Ty tu budeš ještě křičet, aby se sem lidé sběhli a dávali pak vinu
mně? Beztoho nás nemají nikde rádi“ a surový komediant svižnou
rákoskou sekal důkladně do Vilíčka.
„Přestaneš hned! Budeš zticha !“
Vilíček umlkl. Rány ho bolely. Pozoroval, že s tím mužem nejsou
žádné žerty a že ho musí poslechnout.
Komediant mluvil dlouho se ženou, při čemž se několikráte podívali
na strachem se třesoucího Vilíčka.
Jejich syn, který jel s prvým vozem, stavěl už divadlo.
„Kdo ví, čí je a jak se dostal do našeho vozu! Před čtrnácti dny
zemřel nám zrovna tak veliký chlapec. Bude za něho dělat komedii,“
rozhodl zkrátka muž a jal se pomáhati synovi ve stavbě divadla.
Vilíček nyní velice litoval své neposlušnosti. Kdyby byl nešel proti
zákazu svých rodičů do lesa, nebyl by se ocitl mezi těmi surovými a
zlými lidmi, od nichž nemohl očekávati nic dobrého. Ke všemu ještě po
ciťoval hlad, který mu svíral žaludek. Doma měl vždy jídla dosti.
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Konečně bylo divadlo postaveno. Mládež z vesnice už pobíhala
zvědavě kolem. Nestačili jich ani odbáněti.
Potom vzali komedianti Vilíčka do cvičení. Položili ho na zem,
zkřižovali mu všelijak nohy, ruce jeho roztahovali a skrčovali, hlavu mu
kroutili do zadu a když bolestí křičel, švihali ho rákoskou. Už byl samá
rána a modřina.

„Půjde to s ním, má svižné tělo,“ řekl starý komediant spokojeně
a ukončil cvičení.

|

„Každému musíš říci, že jsi náš,“ rozkázal vzlykajícímu hochovi.
„Jak bys chtěl někomu na nás žalovati, dostaneš tolik ran, že jsi jich
tolik ještě nikdy nedostal.“
Pak mu dal kousek tvrdého chleba a vehnal jej do vozu pod plachtu.
Vilíček, že měl strašný hlad, hryzal tvrdý chléb a s velikou chutí
jej snědl. Byl by snědl pětkrát tak veliký kus, byť byl suchý. Vzpomínal,
jak maminka mu vždy krajíc tlustě namazala máslem a přes to ještě
bílým, dobrým tvarohem.
Choulil se do kouta vozu ohmatávaje své tělo, které jej na

všech
stranách
bolelo.
Myšlenka,
žemázůstati
mezi
komedia

a dělati komedii, znova vehnala mu slzy do očí. Zadržoval je věda, že
by byl bit, kdyby plakal.
Roztrhanou plachtou zasvitl k němu měsíc po klenbě nebeské
volně plující.
Vilíček poodhrnul plachtu. Byla krásná noc! Hvězdiček bylo na
nebi, jakoby je tam nasil. Kolem vládlo ticho. Ani lísteček se nikde
nepohnul.
Vilíček nabnul hlavu s vozu. Myšlenka na útěk jej vzpružila.
Nejdříve strčil dolů jednu nohu, pak druhou, konečně sesmekl se dolů
celý. Ucítiv pod nohama pevnou půdu, dal se na útěk. Věděl, že musí
mezi lid, má-li býti zachráněn a proto zamířil k vesnici. Viděl ji před
sebou ozářenou mnohými světly v oknech stavení.
„Jdeš zpátky !“ zazněl za ním komediantův hlas.
Vilíček jen letěl. Strach ho popoháněl ku předu.
„Však já tě chytím a pak jich dostaneš!“ křičel za ním jeho
trýznitel.
Hoch uslyšel za sebou dupot. Už doběhl k prvním stavením ve
vesnici. Prolétl mezi domky a veběhl na náves. Ta byla ozářena. Uprostřed.
stavěli kolotoč. Z velkého hostince plálo ven světlo. Právě před ním
stanul v tu chvíli lehký povoz a muž, držící opratě, seskočil dolů.
Vilíček mibl se kolem koně a chytil pána za kabát. Před vchodem
do hostince visící veliká lampa vrhala přijedšímu muži svou zář do obličeje.
Hoch radostně vykřikl: „Pane Pér, prosím vás, zachraňte mne!“
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„Kde je ten kluk?“ ozval se za vozem hlas.
Vilíček přimknul se blíže k panu Pérovi.
„Ty mne znáš? A kdo jsi?“
„Jsem Vilíček pana Dueryho.“

aha
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Zajíčkovy rozumy.
(K básničce na stránce 293.)

„Ty?“ zvolal pan Pér udiven.
„Aha, už tě mám! Počkej, dostaneš!“ a komediant vztahoval ruce
po chlapci.
„Nedejte mne..
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„Co chcete s tím chlapcem?“

„Utekl mi.. .“
„Ten hoch je synek pana Dueryho, úředníka. Jak vy se opovažujete
ho stíhat?“ zvolal rozhorlený pan Pér.

„Ah...

já jsem se tedy mýlil...

odpusťte...“ zalhal polekaný

komediant a okamžitě se odtud ztratil.
Tu noc přespali v hostinci a druhého dne odvezl pan Pér Vilíčka
na svém povoze k jeho rodičům. Radost těchto nelze si představiti. Celou
noc probděli prohledávajíce s ochotnými vesničany a s panem Šmorancem
celé okolí. Nemyslili jinak, než že v té hrozné včerejší bouři někde
v lese zahynul.
Vilíček vrhl se k nohám svých rodičů a úpěnlivě je prosil za
odpuštění. Vidouce jeho opravdovou lítost, rádi mu odpustili, zvláště když
jim pan Pér ukázal modřiny a rány na těle hošíkově.
Tyto rány cizím člověkem způsobené přivedly však hocha k oprav
dovému poznání hříchů jeho a změnily nadobro jeho povahu. Stal se od
té doby úplně poslušným a hodným chlapečkem.
Z tě příčiny nestíhal pan Duery onoho komedianta trestně; byl
povděčen tomu, že napravil jeho Vilíčkovi hlavu.
Stalo se to vše moudrým řízením Božím. Co bylo pro hocha zlým,
obrátilo se v dobro. Pan Pér odmítal díky jemu činěné. I to, pravil, že
ocitl se v onu noc v oné vsi, kde slavena pout, stalo se řízením Božím.
Bylť, jak vám již z vypravování našeho známo, řezníkem a kupoval po
krajích dobytek, zajížděje daleko od hlavního města.
Tak mohl zachrániti Vilíčka před dalším trýzněním.
Mína měla nyní ze svého bratříčka radost. Sedával s ní a pilně
četl a kreslil obrázky. A když vrátili se do města a on po prázdninách
začal choditi do školy, stal se nejprvnějším žáčkem a jeho páni učitelé
nemohli si ho ani dost vynachváliti.
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Zajíčkovy rozumy.
Dleďme, takového pána
nelze denně vídat,
jakým dává náš pan lesní
čočovičku hlídat.

Pak přivedu přítelíčka,
však daleko není,
a z hastroše budem míti
pěkné vyražení.

Kabátek má rozedraný,
tělo ze dvou klacků,
a dle vzácné »prima« mody
klobouček na facku.

Však nám jeho »vzácná posta «
nenažene strachu:
ten máme jen z myslivečka,
pušky, broků, prachu.

Půjdu k němu hezky blízko,
»má úcta« mu řeknu,
pěkně mu zapanáčkuji,
poklonu vyseknu.

A pan lesní ten by věru
též měl v tom se znáti,
že zajíček nebude se
klacíků dvou báti.

Věru, takového pána,
nelze denně vídat,
jakým dává náš pan lesní
čočovičku hlídat.

Maruše Kabrtová-Bukolská.

© © © ©
Z Lublaně do Postojny.
Vzpomínka z cest. Vypravuje Karel J. Zákoucký.
(Ostatek.)

aše společnost problédnuvši si i tyto vedlejší chodby nastoupila
opět pout hlavní chodbou a minuvši krásné krápníkové tvary:
„Matka Boží“, „Vodopád“, „Lvy“, „Divadelní lože“ a mn. j.,
ocitla se v tak zvané „Taneční síni“. Je to podzemní prostranství
45 m dlouhé, 30 m široké, 14 m vysoké, jehož základní plocha má podobu
eliptickou. O svátcích svatodušních, kdy bývá do jeskyně vstup volný,
hrává tu hudební sbor a lid se veselí. Zde, v nitru zemském 540 m
daleko ode vchodu na světlo denní, lid tančí a v pravém slova smyslu
oddává se bezstarostnosti. Tisíce lidu je tu přítomno a snad ani jediný
nepomyslí, jak změnily by se myšlenky, kdyby to náhle v útrobách
země zaburácelo a.

Ani dopsati nechci, co jsem si myslil naslouchaje průvodci, jenž
dle přízvuku svého hlasu byl asi pro tu podzemní národní slavnost nadšen.
Rozhlížel jsem se po taneční síni a spatřil jsem hned u vchodu v pravo
pamětní desku zasazenou tu na pamět Josefa Jeršinoviče a dra. Adolfa
Schmidta, kteří o prozkoumání jeskyně velikých zásluh si získali.
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Opouštěje se společností „Taneční síň“, spatřil jsem mimo mnohé

jiné krásné stalaktity zvláště zajímavé krápníky a to: „Sv. Antonín
Paduánský“, „Maria Celská“ a „Zmrzlina“. Za taneční síní objevují se
krápníky různě zbarvené a tvarem opět podivuhodné. Vidíme tu nakloněný
krapník nazvaný „Pisanská věž“, „Želví štít“ „Sova“, „Zvonky“,
„Kaplička“, „Oltář“, „Varhany“; od stropu tu visí krapník podobný
„Lustru“, dále je „Prapor“ a ještě dále „Sv. hrob“.
Zde u „Sv. hrobu“ dělí se jeskyně ve dvě ramena: jeskyně Františka
Josefa a jeskyně Alžbětina jsou ramenem levým, rameno -pravé vede
ke „Kalvarii“.

Belveder.
Jeskyně Františka Josefa a jeskyně Alžbětina nebyly přístupny za
časů, dokud se jeskyně Postojenská osvětlovala ještě pochodněmi a loučemi,
ižnejsou krápníky zde začazeny, nýbrž čistě bílé a zůstanou již asi tako
vými, neboť dnes je jeskyně Postojenská osvětlena 40 obloukovými
lampami a 1100 žárovkami. Ze skupin krápníkových v těchto jeskyních
se nalézajících sluší zvláště povšimnouti sobě: „Malé Kalvarie“, „Záclony“
(obrázek na str. 265. v čís.9.), „Prádelny“, „Spícího děvčete“, „Damoklova
meče“ a „Belvederu“, kdež stojí pomník z černého mramoru, postavený
tu na památku návštěvy vznešených císařských manželů J. V. císaře
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a krále Františka Josefa I. a jeho vznešené choti Alžběty dne 11. března
roku 1857.
Za „Belvederem“ je neschůdná chodba „Tartarus“, po níž se opět
může přijíti k řece Pivce, která tu pod zemí šumí a hučí, a jejíž vody
jsou tu pod zemí oživeny zvláštním mlokem — macarátem nazvaným.
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Brillant.
Nebojíce se neschůdnosti, navštívili jsme „Tartarus“ a prohlédnuvše si
zvláště jeho „Kazatelny“, dali jsme se za „Belvederem“ směrem západním
k „Emeritům“ a odtud na „Semmering“, kdež již u sloupu sv. Štěpána
počíná jeskyně Marie Anny. Zde spatřiti lze velmi zajímavé krápníky
70
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ponejvíce barvy tmavě hnědé, jako „Záclona“, „Odděnek“, „Přístřeší“,
„Holubinky“ a běloskvoucí „Brillant“.

U „Obrovského chřestu“ opustili jsme jeskyni Marie Anny a davše
se v pravo ocitli jsme se u „Kalvarie“. Je to pahrbek asi 60 m vysoký,
nad nímž se zvedá tajemnou rukou přírody směle vyklenutá klenba při
úpatí 50 m nad námi, na vrcholu, k němuž vede několika zákruty cesta
přes 200 m dlouhá, ještě asi 18 m vysoko, což je důkazem, že je klenba
na jednom konci podzv“dnuta. Jeskyně Kalvarie je největší jeskyní
v celé Evropě. Její úbočí i vrchol plny jsou různotvárných krápníků,
z nichž zvláště vzpomínám: „Terstského majáku“, „Arcby Noemovy“,
„Oltáře“, „Milánského dómu“. Všecky tyto krápníky jsou stalagmity,
čnějíce od země vzhůru, ale neméně četné a zajímavé jsou i stalaktity,
jimiž je klenba vyzdobena.
Opustivše Kalvarii vstoupili jsme, majíce zvláštní svolení, do jeskyně
arciknížete Jana, který tuto jeskyni navštívil dne 31. července 1832.
Krápníky této jeskyně jsou buď sněhobílé nebo vodově prosvitavé. Jeskyně
je 490 m dloubá a nejzajímavější je část, která je kruhovitá a nazývá se
„Gotická síň“. Asi vwpolovici této jeskyně jsou tak zvané „Zkamenělé
smrky“, za nimi je sněhobílý „Moučný pytel“, „Průbledná záclona“ a
„Turecká šavle“. Za touto rozvětvuje se jeskyně v několik jeskyň po
stranních, ale nedbali jsme toho, nás zajímaly krápníky skutečně obdivu
hodné. Mezi jinými zvláště se nám líbil „Spící lev“ a „Strážce jeskynní“.
Přešedše jeskyni zvanou „Jízdecká škola“, ocitli jsme se u „Záelony“,
kteráž je známá snad po celém světě. Jakýsi bohatý Angličan nabízel za
ni 400 dukátů, jak se mu líbila. Je 3 m dlouhá, 8 mm tlustá a visíc dolů
je od stěny 1 m vzdálena. Barvy je žlutavě bílé, je průhledná a má okraj
třásním podobný, kterýžto v harmonickém zladění barev jest oranžový,
růžový a hnědý.
Minuvše ještě několik skupin krápníkových („Červené moře“,
„Cypříše“, „Kamenný déšt“, „Golgotu“, „Zkamenělou pohádku“ a j.)
vyšli jsme opět na denní světlo a bylo nám, jakobychom byli v nějakém
pohádkovém světě, jakobychom vyšli z kouzel a čar.

Nakoupivše si před jeskyní pohlednic napsali jsme si na ně vzájemně
svoje jména a rozloučivše se, rozešli jsme se každý do svého hotelu.

Na večer v Postojně prožitý nezapomenu. V kruhu upřímných
Slovinců strávil jsem jej příjemně. Kdežto nás několik Cechů zde pří
tomných zpívalo české písně národní, zpívali Slovinci střídavě svoje a já
poznal, že krásný zpěv tají v sobě mohutnou sílu, která lidi sbližuje a
k sobě poutá upřímnými náklonnostmi. „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“
říká se a já se přesvědčil, že tomu tak skutečně.
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I s panem Paternostem, majitelem „Narodního hótelu“, seznámil
jsem se blížeji. Vyptávaje se ho na poměry slovinské hovořil jsem s ním
více než důvěrně. A v té rozmluvě slíbil mi, že se postará, by správa
jeskyně, když může každoročně vydávati prospekty v jazyku německém,
anglickém, francouzském a maďarském, vydala prospekt také v jazyku
českém. Dostál-li slibu, rád bych věděl, a dostál-li, znal bych rád,
učiněno-li po jeho návrhu.

RORR
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Svatému Otci Piu X. k sedmdesátinám.
1835 2./6. 1905.
Dne slavného, památného
dočekal se Otec svatý:
sedmdesát roků žití —
věk to věru přebohatý.

A hle, dnes jest hlavou církve,
na trůnu Petrově sedí —
s úctou, láskou k Otci svému
katolíci všichni hledí.

Přebohatý nejen léty,
ale také pílí, ctností,
jež v šlechetném srdci jeho,
v duši krásné vždy se hostí.

S ním dnes plesá, raduje se
svět veškeren — i my spějmě
v duchu aspoň k trůnu jeho,
hold mu úcty, lásky vzdejme!

Přebohatý prací, činy,
jichž pro duší drahých spásu
nelekal se kněz horlivý
v žádném žití svého času

K nebes výši zaletněme,
vroucně prosme světů Krále,
aby Pia desátého
ve zdraví zachoval stále!
Prokop Zaletěl.

Rýskův pohřeb.
e vysoké trávě nedaleko pěšiny leží rýsek. Je mrtev. Rolník
nevěda, že to jeho dobrodinec, zabil jej. A teď nikdo si ho
nevšímá, ani svoji se oň nestarají. Pouze kvítí a metlice ob čas
smutně svěsí nad mrtvolou svoje hlavinky. Litují, že mu pomoci nemohou.
Slunce to vidělo a pravilo: „Počkejte, samo se o něho postarám l“
Brzy potom horké paprsky lily se na ztuhlé tílko rýskovo. Teplem
se v něm krev rozkládala. Rýsek zahníval. Zápach z něho se šířil vůkol,
a větříček jej roznášel do dálky.
Po čichu dostavily se k němu nejdříve mouchy. S počátku kroužily
ve výši, potom pomaloučku snášely se na mrtvolu a hodovaly.
20*

300

ANDĚL STRÁŽNÝ.

Za nimi přiletěl brouk v červeném plášti žlutě lemovaném. Zastavil
se na pěšině a větřil. Chvilkami rozkládal paličkovitá tykadla, zda-li ho
čich neklame. Ale poznal, že na blízku vskutku něco hnije. Okamžitě
roztáhl svůj dvojitý plášť (krovky a křídla) a letěl po zápachu k mrtvole.
Mrtvého třeba pohřbiti, aby neotravoval vzduchu.

Dle zaměstnání dáno tomu brouku jméno hrobařík.
Po příchodu svém ihned obešel tělo se všech stran a měřil jeho
délku. Potom přešel i mrtvolu, vlezl pod ni a odhadoval její váhu. Na
posledy zkoumal, jak je tvrdo pod ní. Ale brzy shledal, že všechna práce,
pohřbiti rýska, byla by marna, protože půda pod ním je příliš tvrdá.
I rozhodl se, že vyhledá místo příhodnější. Brzy se mu to podařilo,
S tím větší radostí a chutí chtěl pokračovati v díle započatém.
Chtěl, ale nemohl. Vůle byla, ale nedostávalo se mu síly. Co počíti?
Zkoušel, podaří-li se mu to přece odvléci rýska, ale marně. Opřel se
několikráte do mrtvoly, ale ani jí nepohnul.
Co dále? Zanechati dílo sotva započaté, bylo by hanba. Jen vy
trvalá práce, železná píle, pevná vůle — všechno zmůže. I byl hrobařík
odhodlán vytrvati. Ale nejen vědomí, že mravenčí pile vítězí, sílilo jej
při namáhavé práci, ještě větší síly dodávala mu péče o potomky. Ne
předstihujme však věcíl
Jsa hrobařík tak v úzkých, nevěděl si rady. Ale — jak se říká:
Když je nejhůř, pomoc bývá nejblíž. Jako by s nebe spadli, objevilo se
tu několik jeho bratří a sester. Vítaní pomocníci! Zpozorovavše, jak
marně druh se pachtí, spustili se k zemi a honem pospíšili k němu.
Pomoe tu hrobařík rád uviděl. Spojenými silami dali se všichni do
práce ; teď teprve se jim dílo dařilo. Postupovali ku předu jako hlemýždi,
ale vytrvalost nahradila nepatrné síly.
Potom teprve nastala vlastní práce — pohřeb. Chutě vnořili se
nepatrní hrobníci pod rýska a svými rýči — nohama — připravovali
hrob pro mrtvolu.
Nejprve hrabali pod zadní její částí, Když poněkud do země zapadla,
dali se do práce u přední části. A když byli i s tou tak daleko jako se
zadní, vrátili se na dřívější místo a pokračovali tam ve své hrobařské
práci tak dlouho, až byl rýsek úplně pod zemí.
Jakmile hrobaříci dostanou rýska nebo jiného tvora do země, snesou
do jeho těla vajíčka. Tím jejich práce je skončena; hrobaříci vykonali
poslední svůj úkol a rozloučí se navždy se světem.
Za několik dní líhnou se z vajíček bílé larvy, které velmi hltavě
požírají maso zdechliny, a za, krátko nezbude z mrtvoly než ohlodané
kosti. Vzrostlé larvy potom se zakuklí a za tři neděle vylezou z kukel
mladí hrobaříci, kteří znovu konají povinnosti, jež jim vykázala příroda.
Václav Kdlal.
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Letní radosti.
Obrázky z dětského věku. — Napsala Z. Grossmannová-Brodská.
(Ostatek.)

očítali dni, ba téměř hodiny, kdy půjdou na milou faru. Konečně
se přece dočkali a po vlídném příjetí a pohostění koláči směli se
proběhnouti ve veliké zahradě, kdež zvláště Ferdík velice si
Jiboval, pohlížeje s udivením na pěkné a uměle upravené květinové
záhonky a svůj údiv projevil slovy: „Poslyš, Jeníku, zde je to přece
mnohemkrásnější nežli u nás na sadě, nemyslíš ?“

Rýskův pohřeb.
„Což o to,“ Jeník se usmál, „ale nezapomínej, že to není jedno

sad a zahrada.

Mnoho práce i péče věnuje velebný pan strýček svým

zamilovaným květinkám i okrasnému stromoví, zde by se každému za
líbilo. Ale abych ti řekl, Ferdo, mně se váš veliký sad u mlýna neméně
líbí. Což také ty rád se neprobíháš ve měkké husté trávěpod
stromy
obtíženými dozrávajícím ovocem?“
„Máš pravdu, jenže —“
„Jenže — každá novota více vábí, pravda-li?“ doplnil Ferdíkova
slova pan farář, který to zaslechl a s dobráckým úsměvem dále povídal:
„To tak již bývá v přirozenosti lidské, že se mnohem více zamlouvá
vlastnictví jiného a vše se mu také více líbí nežli majetek jeho vlastní.
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Tak mnohý člověk o to, co má, příliš nestojí, kdežto přeje si mnohdy to,
co pro majitele valné ceny nemívá. Milí hoši, tuto pravdu poznáte ne
sčíslněkráte v pozdějším životě až vám budou slova moje srozumitelnějšími.
Ale prozatím si pouze hleďte zapamatovati, že chováme-li nějaká přání,
máme dbáti a snažiti se o dosažení jen prospěšných a vůbec užitečných cílů.“
„Ach, já nikdy nezapomenu na vaše moudré rady ani na to, jak
dobře jsem se zde míval, pane strýčku,“ Jeník upřímně pronesl.
„Já také,“ Ferdík pospíšil si dodati,
„Tak, a nyní pojďme do stavení, mám tam ještě něco pro vás
uchystáno.“
Podivili se hoši, když v pokoji zastali krejčího Lokýtka a ještě větší
udivení se jich zmocnilo, an mistr beze všeho počal bráti Jeníkovi míru
na šaty.
Velebný pán stál při tom a jen se usmíval.
„Nyní změřte také mlynářova Ferdíka a ušijte oběma hochům stejné
šaty, pohodlné a důkladné, by jim dlouho vydržely i při tom jejich ne
posedném skotačení venku,“ stařičký kněz se usmíval.
Mlynářův synek byl jako u vidění.
„Jen se tak nestav, Ferdiku, hodlám tě podarovati za to, žes mému
synovei, Jeníkovi, byl dobrým a upřímným soudruhem. Raději se těšte
oba na nový mundur, v němž budete vypadati jako rodní bratři a jemuž
nebude škoditi trochu toho uválení a brouzdání ve vodě.“

Hoši arci vděčně poděkovali a pan strýček se s nimi přátelsky
loučil: „Tož jděte s Bohem, pozdravte ode mne ve mlýně všecky domácí,
a až vám mistr Lokýtek donese nové šaty, přijďte se mi v nich ukázati.“
Oba hoši spěchali domů jako o závod, zapomínajíce cestou i na
obvyklé skotačení; do světnice přivalili jak veliká voda a trvalo delší
dobu nežli domácí vyrozuměli příčinu jejich rozjaření, neboť jeden přes
druhého chtěl vypravovati milou novinu.
„Jen zvolna, zvolna,“ smál se pan otec, „povídejte pěkně jeden za
druhým a nikoli oba najednou, ať je vám pěkně rozuměti! Tedy nové
šaty přislíbil vám pan strýček ?“
„Ano, a již nám na ně vzal míru —“

„Kdo?“
„Inu krejčí, mistr Lokýtek,“ sebevědomě pronesl Ferdík.
»Vida, vida, jaké máte štěstí, ale jestli pak jste také oba jak se
patří poděkovali?“ vece panímáma.
„Ba ano, a to ještě poděkujeme až budou hotové.“
„Tatínku, já myslím, aby nám Lokýtek ušil šaty světlé, do šediva,
jako vy,máte sváteční oděv o němž říkáte, že to je mlynářská barva,“
domlouval se Ferdík.
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„Buď z ticha! Nesluší se, chce-li nás někdo obdarovati, bychom si
snad při tom ještě poroučeli,“ otec ho napomenul.
Když manželé mlynářovi byli o samotě, řekla panímáma: „Je to od
pana faráře pěkné, že pamatoval také na Ferdu. Co se týče Jeníka,
myslím, že mu chtěl opatřiti takový oděv, v němž by se chlapec cítil
pěkně volný a nemusil se stále obávati, že pokazí své pěkné a drahé
šaty městské.“
„Bezpochyby však ještě jeden dobrý skutek při tom šlechetný
kněz vykonal.“
Mlynářka dychtivě pohlédla na pantátu.
„Inu krejčí Lokýtek měl v posledním čase velikou bídu a nyní
bude míti výdělek.“
„I vida, jak se'to dobře hodí; ale až sem krejčí hotový oděv donese,
i my nepropustíme ho s prázdnou.“
Bylo tomu skutečně tak, jak mlynář povídal. Mistr maje dilo,
radostně pustil se do práce a šil mnohdy dlouho do noci, když již
manželka i dítky spaly, jen aby své rodině zaopatřil chlebíček. I mlynářovi
mu nyní pomáhali a tak byla zažehnána bída i nouze z příbytku

Lokýtkových.
Splnilo se přání Ferdíka, obdržeti oděv „mlynářské“ barvy, který
zvláště Jeníkovi velice slušel, takže si pan otec zažertoval: „Nu, ty bys
mohl od hodiny nastoupiti do našeho mlýna za práška.“
„Však si nepřeji než býti mlynářem,“ Jeník se přiznával.
„Hm, co není, může býti, a svolí-li rodiče, vezmu tě k nám do
učení. Však máš k našemu řemeslu zálibu, nadarmo neustále nestavíte
s Ferdou samé mlýnky.“
Jeník byl všecek potěšen, zvláště když ani otec ničeho nenamítal,
naopak řekl moudrý pan Svoboda mlynáři: „Sice jsme si přáli, by Jeník
studoval na lékaře, ale nebývá dobře brániti dětem v zálibě povolání,
jemuž po celý život se mají věnovati, zavdává to pak jen příčiny k ne
spokojenosti. Nepodceňuji žádné řemeslo, a každý na pravém místě stane
se sobě i jiným prospěšen. K rozkvětu průmyslu máme zapotřebí bystrých
otevřených hlav, které by se věnovaly také výrobě řemeslné, by se opět
osvědčilo staré přísloví, že řemeslo má zlaté dno.“
Kdož byl šťastnější nežli Jeník! Prázdniny uběhly mu jako pěkný
sen a když úplně zdráv domů odjížděl jeho poslední slova při loučení

byla: „Jen až budu mlynářem....“
A jistě budou jej v životě provázeti. příjemné upomínky na pobyt
ve starém mlýně pod lesní strání u Květova.

ODO VM
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SKRIVÁNEK.
Hodné a pilné Bohušce Martínkové,
le,

skřivan letí do oblak

žačce obecné školy v Brušperku..
Hlas oněch sladkých nápěvů,

a zvonivě tam zpívá,
a namodralý nad ním mrak
mu jako v pozdrav kývá:

jež z ráje slyšel hráti,
pak spěje zemi ve zpěvu
svém s plesem zvěstovati.

»Jen výše, výše, ptáčku, spěj,
až v smavé nebes brány!
A písní svojí rozsívej
jas, úsměv na vše strany !«

Ta země pod ním v letní den
je pouze jas a kvítí,
a zdá se, že i skřivan ten
tu její krásu cítí.

A skřivan letí ku nebi,
u ráje chvíli prodlí
a písní Tvůrce velebí

Jí pěje vroucně blahou zvěst.
»Bůh k vám se vlídně sklání!« —
Vždyť letního dne krása jest

A V písni se i modlí.

vždy Boží požehnání!

—

A skřivan i svým se zpěvem
se v modré mráčky hříží,
a země jako s úsměvem
do výše k němu vzhlíží.

Václav Staněk.

9Ň © © ©

Svatý Antonín Paduánský.
ne 13. června slaví církev sv. svátek sv. Antonína Paduánského,
jehož oslavený brob je v městě Padově. — Narozen byl
v hlavním městě Portugalska Lisabonu r. 1195 a v domě
otcovském byl zbožně vychován. Záhy roztoužil se po tom, aby výhradně
Bohu sloužil. Maje patnáct let, vstoupil do řádu sv. Augustina a byl
vzorem pokory, čistoty a zbožnosti. Později přestoupil do přísnější řeholy
sv. Františka z Assisi. Po roce odplul do Afriky hlásat nevěřícím
sv. evangelium, a líbilo-li by se Pánu Bohu, zemříti jako mučeník. Již
přistál na břehu africkém. Náhle onemocněl a proto upustil od úmyslu
svého působiti v Africe mezi Mohamedány a navracel se do vlasti své.
Ale loď, na níž byl sv. Antonín, byla bouří zabnána až k Sieilii. Tam
vystoupil a cestoval do Assisi, aby tam spatřil sv. Františka Serafinského
a příkladem jeho se zdokonalil. Životem sv. Františka byl mocně dojat.
Sv. Antonín působil jako učitel mladších řeholníků ve více klášteřích
sv. Františka v Italii. V úřadě učitelském se proslavil. Hluboce jsa
vzdělán, jasně vysvětloval posluchačům vznešené pravdy sv. víry. Zvláště
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však se proslavil jako kazatel ohnivý a výmluvný. Řeč jeho uchvacovala
jako veletok a mocně hýbala srdci hříšníků.
Když líčil světec krásu ctností křesťanských, bývali posluchači

unášeni. Po kázaní padali hříšníci k nohám jeho, líbali prostý šat jeho
a prosili, aby vyslechl hříchy jejich a s Bohem je smířil.
Pán Bůh omilostnil sv. Antonína darem zázraků a proroctví. Tak
předpověděl jednomu úředníkovi, že bude umučeu pro sv. víru. Úředník
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světák se tomu proroctví smál a žerty si z něho tropil, ale proroctvíse
splnilo. Úředník onen putoval do sv. země, byl od Turků chycen a když
nechtěl zapříti víru křesťanskou, byl usmrcen.
Po smrti sv. Františka byl představeným klášterů v obvodu města
Říma až do r. 1227. Potom odešel do Padovy, kde pracoval neúnavně
pro spásu duší až do své smrti r. 1231. Umíraje, modlil se milou svou
modlitbu k P. Marii a upřel oči k nebi a pravil: „Již vidím Pána svého.“
Na hrobě světeově v Padově byli mnozí uzdravení na přímluvu jeho.
Za třicet let bylo tělo jeho vykopáno a jazyk byl nalezen neporušený.
Nad hrobem zbudován nádherný chrám.
Zobrazuje se drže v ruce lilii, což značí jeho panickou čistotu.
(Chová v náručí Jezulátko. Jednou se totiž vroucně modlil k Božskému
Jezulátku a rozjímal o veliké lásce Jeho k nám. Jezulátko se prý zjevilo
světel, jenž je horoucně tiskl k srdci svému.
Zbožní lidé. vzývají sv. Antonína, aby na jeho přímluvu nalezli
věcí ztracených.
*

S B S S $

VIk, medvěd a člověk.
Z maďarského přeložil Anť. Jančík.

Jednou potkal vlk medvěda. Začali rozmlouvati o člověku.
„Já jsem již mnoho slyšel o člověku,“ praví medvěd, „rád bych
ho již potkal, abych mobl vyzkoušeti, zda-li je opravdu tak silný?“
„Když jen to je tvoje přání, to se může snadno vyplniti,“ praví
jemu vlk. „Přijdi zítra ke mně do lesa, brzy ukáží ti člověka.“
A tak se stalo. Druhého dne postavil tam vlk medvěda vedle cesty
do kře a čekali, až by přišel člověk.
Tu pojednou jde školák.
„Je snad toto člověk ?“ táže se medvěd.
„Toto není člověk, ten teprv bude člověk,“ odpovídá vlk.
Nedlouho potom jde naproti starý žebrák.
„Snad toto je člověk ?“ táže se opět medvěl.
„Toto není člověk, ten již byl člověkem,“ praví opět vlk.
Tu najednou jde husar
„Snad toto je člověk ?“ táže se medvěd.
„To již je člověk !“ praví vlk
Medvěd ihned vyskočil proti němu na cestu. Husar nežertoval, vý
táhl dvě pistole a dvakrát na medvěda vystřelil. Medvěd také nenechal si
líbit dva výstřely a skočil zrovna na husara.
Husar také nemeškal, vytrhl ostrou šavli a tak sesekal pana medvěda,
že sotva mohl utéci.
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„No, kmotře medvěde, věříš už, že člověk je nejsilnější zvíře?“
táže se ho vlk.

„Již musím uvěřiti,“ praví medvěd. „Věru žertovně jsem s ním
zacházel. Když mně foukl mezi oči ty dvě koule, ani toho jsem ještě nic
nedbal, ale když začal tím svým lesklým jazykem liskat, viděl jsem, že
lépe bude utéci, poněvadž opravdu snadno byl bych tam mohl nechati
svou kůži.

CO AO A

©

Když tě musím opustit..
[Vodná vísko v údolí,
vždy mně srdce zabolí,

Milá moje světničko,
pláče srdce tuzičko,

když tě musím opustit..

když tě musím opustit..

Tichá chato ve stráni,
žal se v duši uklání,

Mamičko má, ty to víš,
jaká v duši lehne tíž,

když tě musím opustit...

když tě musím opustit.

O
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Josef Hdk.

Obrázky z katolických missil.
Píše Fr.

Všetečka.

Některé africké rostliny.
nes si povšimneme některých důležitých plodin afrických. —
Mezi nimi uvádějí missionáři na prvém místě banán. Jest to
rostlina dosahující velikosti stromu a mající velice dlouhé a ši
roké listí. Banán jest vzácným darem, který Prozřetelnost udělila
obyvatelům Afriky. Ten je mezi černochy boháčem, kdo má hodně velký
banánový sad. Při nepatrné práci, kterou ošetřování banánu vyžaduje,
přináší sad banánový přehojný užitek. Ovoce, které se podobá tvarem
poněkud našim okurkám, je důležitou a mnohdy každodenní potravou
černochů. Některé druhy banánu — druhů této rostliny je velmi mnoho
— se vaří jako brambory a chutnají podobně, jen že jsou poněkud ná
kyslé. Také se z nich vaří kaše, z níž si dělástolovník v rukách kuličky,
omáčí v silně kořeněné omáčce a pak vkládá prsty do úst. (Vidličky a

nože černoši neznají). Tomuto druhu banánu říkají matohe nebo mmere
t.j. pokrm. Nejemnější druh se nazývá gondja, má dlouhé, tmavožluté
plody a může se požívati syrový. Černoši však raději jej praží nebo dusí,
Menon je menší, jasně žlutý a nákyslý. Dušený chutná jako dušená
jablka. Jiného druhu banánové ovoce se suší na slunci a rozemílá na
moučku. Ze sladkých banánů se připravuje víno. Čerstvá šťáva se nazývá
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mubisi,

když vykvasila, jmenuje se moenge a jest

opojná. — Avšak

nejen plod této byliny jest užitečný, nýbrž i listí. Malé dítko se obaluje
místo plénkami a poduškou — banánovým listím. Je-li třeba je vykoupati,
stočí se banánový list v obrovský kornout a — koupel pro nadějného
černocha je hotova. Přijdou-li hosti, předloží se jim pokrmy na banánovém
listě. Uspoří se umývání nádobí a netřeba se báti, že se talíře potlukou.
Posílá-li se balík někam, místo papíru znamenitě poslouží banán, složený
pak lapen si položí na hlavu, kdo nosí na hlavě břemena, by si ji neotlačil.
Cestující nebere s sebou na cesty deštníku. Začne-li pršeti, čerstvě utržený
list banánový poslouží na místě drahého deštníku. Sestra Marie Restituta
vypravuje v malé africké knihovně, že černoši užívají banánu dokonce —
místo stříkačky proti ohni. Poslyšme ji: „V masopustní úterý se chytla
střecha domu, jenž jest od kostela sotva tři kroky vzdálen. Kostel jest
zbudován ze dřeva (třtiny) a slamou pokryt. Vody je tu vůbec málo a
vydatnější pramen jest asi půl hodiny vzdálen. A co by také pomohlo
několik věder vody proti takovému ohni! Bubnovali jsme na poplach —
zvonů dosud nemáme., Ostatně bylo oheň z daleka viděti. Po chvíli oživnula
okolní údolí a ačkoliv bylo již pozdě večer a tma, přišli se všech stran zá
stupy domorodců s velikým křikem. (Bez křiku to u nich nejde). Cestou si
uřízl každý banánové listí. V okamžiku bylo 200 černochů na střeše kostela
a mávajíce lupeny, odráželi přilétající jiskry. Bylo to podivné divadlo, viděti
v záři ohně tolik černých postav na střeše mávati obrovskými vějíři“ —
Také v lékařství jest list banánový důležitým. Ovazují se jím rány.
Missionář, připravující lék, užívá listí banánového místo trychtýře a místo
láhvičky, z níž by nemoený užíval. — Také czdobné předměty se obalují
banánem. Ďítky uvijí do chrámu pěknou kytici a místo u nás obvyklého
papírového obalu obalí ji lupenem. V pěkných hnízdečkách z téhož lupenu
zhotovených přinášejí černoši vejce na trh. — Z vláken banánových se
splétají silné provazy, jimiž svazují krovy chatrčí, a tenší niti, jimiž Ššijí.
Lovci chytají do ok z takových provazů silnou zvěř i divoké kance.
Také se plní oněmi vlákny podušky a žíněnky. I k náboženským účelům
se dá vláken banánových užiti. Černoši dělají na nich tolik součků, kolik
je zrnek v růženci a opatřují si tak laciné růžence, jež nosívají na krku.
Z kmene robí ozdobné schránky na kávu neb tabák, ano dovedou i mýdlo,
jemuž říkají bigogo, z t. zv. duše banánové shotoviti, které pro domácí
potřebu i ku praní úplně postačuje. Jak mnohonásobný to užitek ! Milý
čtenář poznává jistě, že pravdu jsem děl, nazvav banán darem Prozřetelnosti.

Na pokraji banánovýchsadů pěstuje se obyčejně cukrová

třtina,

jejížto žlutá barva se mile odráží od šťavnaté zeleně banánu.
Mezi banány pěstují černoši často bylinu, která se vine po stromech
ojediněle strmících a které říkají kungu.
Tato má plody velikosti
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lampionů. V každém plodu je mnoho, až i 100 na olej bohatých zrnek
velikosti zlatníka. Strom ovinutý kungu, je nejen na pohled velmi Krásný,
nýbrž poskytuje také příjemný stín.
Podobnou rostlinu po stromech se vinoucí a dodávající stromu
nádherného vzezření pěstují také kolem příbytků. Kdo ji poprvé spatří,
-obdivuje její krásu a domnívá se, že se snad černoši obírají ozdobným
zahradnictvím. Mýlí se však. Černoši nejsou dosud tak pokročilými.
Pěstují tuto rostlinu jenom proto, že je jím bezpečným kurníkem pro
-drůbež a že na ní rostou lusky, z nichž se dá připraviti výborný oběd.
Že rostou v celé Africe rozmanité druhy palem netřeba snad při
pomínati. Každý žák jistě o tom slyšel.
Méně známo však je, že obyčejnou rostlinou je v oněch krajinách

mučenka,

kterou u nás jenom za okny pěstujeme.

Nelze ovšem v kratinkém pojednání promluviti o všech bylinách
rostoucích v končinách, kde působí missionáři. Uvedl jsem jen některé
zajímavější.
Ku konci podotýkám ještě, že v poslední době se staly pokusy

v jižních afrických stepích zavésti pěstění

bavlníku.

První žeň

dopadla prý velmi skvěle. Zkoumáním vypěstěné bavlny bylo zjištěno, že
se jihoafrická bavlna vyrovná jiným vyhlášeným druhům. Tím by
1 missionáři nabyli nového prostředku, jimž by mohli opatřovati sí peníze,
jichž k důležitému dílu svému potřebují.

Doslov.

— Kéž by tyto obrázky

z missií poučilyvšecky

čtenáře „Anděla Strážného“ o těžkém povolání missionářů a povzbudily
je, by nejen ve svém dětství, nýbrž i v pozdějším životě rádi podle
možnosti na missie přispívali,

H M B Ý
Mé první svaté přijímání.
Napsala Růžena Hausnerova, žákyně IV. třídy v Brně.

V Brně, dne 20./V. 1905.

Milá sestřenice!
Velice jsem se těšila na slavný den prvního sv. přijímání. Konečně
nadešel tento toužebně očekávaný den 11. května. O půl osmé hodině
ranní přišla jsem do školy, kde nás naše milá slečna učitelka seřadila
a vedla v slavnostním průvodu i úboru (bylyť jsme všechny v bílé šaty
oděny) do chrámu Páně k Minoritům. Chrám byl slavnostně vyzdoben
i osvětlen a v něm čekali nás naši rodiče, aby byli přítomni našemu
-Sv. přijímání a službám Božím. Tam jsme poklekly a zapěly píseň
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»Matičko Boží, obětuj......
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« Potom se pomodlil náš důstojný pan

katecheta krátkou modlitbu a započal sloužiti mši sv. Před sv. přijímáním
vzbuzovala jedna moje spolužačka víru, druhá naději, třetí lásku, načež
jsme přistoupily vedeny jsouce naší milou slečnou s rozžatými svícemi
ve vzorném pořádku ke stolu Páně. Po sv. přijímání jsem já říkala
modlitbu a na zakončení tohoto slavného obřadu měl náš důstojný pan
katecheta velmi dojemné kázání, tak že všichni přítomní hluboce dojati
slzeli. Na cestě domů zavedla mne moje milá matinka k fotografovi a dala
mne na památku vypodobniti. Tobě, má drahá sestřenko, v příloze
jednu podobenku zasílám.
Tebe upřímně zdraví a líbá Tvá věrná sestřenice
Růžena.

Z

KŘ ÝŘ

Malý hrdina.
Major Šeely, vzpomínaje jednoho dne v kruhu svých přátel na
burskou válku, jíž se sůčastnil, vzpoměl si na burského chlapce, s nímž se
na polním tažení setkal, a doložil, že nikdy nebude moci na něho zapomenouti.
„A proč?“ ptal se ho lord Townson.
„Pro jeho hrdinnou obětavost,“ odpověděl Seely a vypravoval:
„Dostal jsem rozkaz, abych se s několika dobrovolníky: pokusil zajmouti
nepřátelského velitele v osadě, vzdálené asi 20 angl. mil. Byl to podnik
dosti nebezpečný, ale konečně jsme se tam bez pohromy dostali. Vidím
dosud před sebou onu osadu: údolí a selský statek, a slyším dusot prcha
jících koní. Bylo jisto, burský generál před námi prehl, ale kam? Ano,
tu byla i možnost, že to lest, že se nám může přihoditi, co my jsme přišli
vykonati. S velikou opatrností sjeli jsme k selskému statku a nalezli jsme
tu hezkého burského hocha. Tázal jsem se ho, byl-li tu general.
„Byl,“ odpověděl hollandsky v prvém okamžiku svého velikého
překvapení.
„A kam jel?“ tázal jsem se dále, ale hoch byl již nedůvěřivým.
„Nevím,“ odpověděl se strojenou určitostí,
Nevěřil jsem mu, i odhodlal jsem se učiniti, co mi snad bude od
puštěno, neboť učinil jsem tak, poněvadž život mého mužstva byl ohrožen.
Pohrozil jsem hochovi smrtí, nepoví-li, kde se nalézá generál nebo kam
odejel. Hoch k mému udivu setrval v odporu. Postavil jsem ho ke stěně
a pravil jsem, že ho dám zastřeliti, nepoví-li, nač se ptám. Při tom ovšem
promluvil jsem ke svým vojákům a pověděl jim, že to jen hrozba a
prosil jsem je, by na můj povel, dojde-li k němu, nestříleli.
Hoch setrval ve svém vzdoru, ale bylo patrno, že věří mé vyhrůžce.
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„K líci zbraň !“ zavelel jsem, jako bych chtěl vykonati, čím jsem
pohrozil.
Vojáci seřadili se, pušky jejich namířily se na hocha.
„Ještě jednou, než povelím: Pall odpověz, v kterou stranu odejel
generál?“ tázal jsem se s rozhodností, že jsem doufal chlapce v odporu
zviklati.

Nikdy nezapomenu výrazu ve tváři hochově, výrazu, jaký jsem
viděl pouze jediněkrát ve svém životě. Tvář hochova zdála se mi nad
přirozeně blažená, blažilo ho nejspíše, že zemře pro vlast. Pohodil hlavou
a hollandsky odpověděl: „Nepovím to!“
To mne dojalo. "To byla láska k vlasti, kteráž mu dodala tolik
odvahy, že nepoznal strachu před smrtí, a já pohnut, sestoupil jsem
s koně, podal jsem mu ruku, políbil ho na čelo a zapomenuv na možné
nebezpečí nám hrozící, odejel jsem s jedinou myšlenkou v hlavě:
„Šťastný národ, který má takovéto hochy !“
Upravil K. J. Zdkoucký.

H

VD M Ý

Z dětskéhoživota.
Sebral Igndt Zhdáněl.

Hotel pro děti. Doposud nebylo ještě nikde ve světě hotelu, jenž
by byl určen jen výhradně pro děti. Teprve nedávno byl otevřen v Lon
dýně první na všem světě dětský hotel, do něhož přijímají se děti do
stáří osmi let. Správu vedou ošetřovatelky ze severního londýnského
ústavu; účelem hotelu je přijímati děti, jejichž rodiče někam odcestují
a nemají nikoho, kde by odevzdati mohli své dítky, by beze strachu
o ně mohli odejeti. Hotel má šest řad světnic, které jsou zařízeny vesměs
jako dětské pokoje a v nichž dohlížejí odborně vzdělané ošetřovatelky.
Každá z nich opatruje vždy tři děti, a sice je zaveden způsob, že jsou
vždy pohromadě dítě úplně malé, pak asi sedmileté a asi čtyřleté, tyto
jsou pak jako rodina, jejíž hlavou jest ošetřovatelka. Stoly, židle, postele,
umývadla, vše nářadí je přiměřeno dětskému věku. Hosté jednotlivých
světnic jsou od sebe úplně odloučení a nikdy se vespolek nescházejí ;
ošetřovatelky pečují o sobě svěřené dítky a starají se samy o jejich zá
bavu. Do hotelu přijímají se dítky ve stáří od jednoho měsíce až do osmi
Jet a na dobu týdne až roku.
Zajímavá hádanka. Nejenom malí čtenářové „Andilka“, ale i velcí
zaměstnávají se rádi hádankami, jež bývají na poslední jeho stránce, a
bedlivě sledují, kteří z malých čtenářů vše uhodli a zvláště kteří z nich
na znamení, že poděleni byli, označeni jsou toužebně očekávanou hvězdičkou.
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Chci vypravovati o hádance, kterou vypsal v Americe obchodník drůbeží.
Byla vypsána cena pěti set korun, kdo uhodne kolik je peří na kohoutu,
který byl vystaven ve výkladní skříni obchodníkově v Chicagu. Bylo
zasláno mnoho rozluštění; někteří hádali, že je peří těch několik set tisíc,
ano někteří myslili, že jich je několik millionů, jeden ze zasílatelů dokonce
hádal 600,060.017! Tento lísteček zaslalo malé děvčátko, které snad ani
dobře neznalo číslic a myslilo snad jen na hodnotu 6617. Když pak
sčítali péra kohoutí před komissí, ukázalo se, že bylo jich všech 8120.

KRKŘ R
Milé dítky!

Tedy zase nastává rozloučení. Každé loučení s tím, co nám bylo
milým, bývá smutné. Z psaníček Vašich poznal jsem, že Jste se vždy
těšívaly na nové číslo „Andílka“, že Jste v něm rády čítaly. Než plakati
při tom loučení nebudete a trošku té trpkosti a smutku osladí Vám
vědomí, že za nedlouhou dobu k Vám zavítá „Andilek“ znova a ještě

dříve nastanou prázdniny.
Jaké to krásné slovo pro Vás, neznamená-li
prázdnou hlavičku, kterou ponesete ze školy, nýbrž naplněnou mnohými
krásnými a užitečnými vědomostmi. Kéž znamenají pro Vás prázdniny
jen čas volný a prázdný školních starostí, čas k Vašemu zotavení a zá
bavám. Však jsem o Vás přesvědčen, že zaháleti nebudete! Ušlechtilé hry
a zábavy, výlety (těším se, že nějaký popíšete a k otisknutí do příštího
ročníku zašlete) a četba vyplní užitečně a příjemně čas prázdninový.
Zatím strýček redaktor bude hiedati zábavu v tom, že přemýšleti
bude o tom, jak bý svým milým synovcům a neteřím v příštím ročníku
milé nějaké překvapení nachystal.
Tak uplyne nám všem krásný ten čas a zotaveni na těle i duchu
vrátíme se ku pracím svým i povinnostem.
A ještě nějaké slovíčko! Pamatujte na tento milý Vám časopisek
nejenom četbou, nýbrž i tím, že ho známým odporučíte, by jej odebírali,
by počet Váš rostl, neb jen tak může obsah jeho se zlepšovati k radosti
Vaší 1 Vašeho šťastné a veselé prázdniny Vám přejícího

strýčka redaktora.
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