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Kreslila Lidunka Kukalová,

Švýcarsko

Velikonoce
jsou svatky
zmrtvýchvstání.
Kristus,
Syn Boží, zemřel na kříži, ale po
dnech vstal z hrobu. Nyní žije oslavený
v
a v každém
z nás. Křesťané
s jeho pomocí
k novému životu své bratry. Z bídy a ponížení
vedou k lepší
budoucnosti.

Ježíš
třech
nebi
křísí
je

VZKŘÍŠENÍ
Padre Tiago de Almeida
je známý po celé Brazílii.
Tato obrovská země má
mezi svými 90 milióny
obyvatel 25 miliónu analfabetů, lidí, kteří nikdy
nechodili do školy a nenaučili se číst a psát. Kdo
v Brazílii neumí číst a psát,
nemá ani právo volit a nenajde lepší práci než hrubou, špatně placenou nádeničinu. Vláda by ráda
otázku analfabetismu vyřešila, ale kde vzít ten
milión 250 tisíc učitelů,
školy, vybavení atd. ?
Padre Tiago je profesorem na universitě a současně pracuje mezi chudými lidmi na periferii. Na
každém kroku vidí, jak lidem chybí základní vzdělání. Začal přemýšlet, jak
na to. V roce 1963 udělal
první pokus s 81 dělníky.
Vypracoval si k tomu svou
vlastní metodu. Spočívá ve
výběru 27 základních slabik, které se žáci naučí
během 30 lekcí. K vyučování stačí tužka, papír a pro
učitele tabule s křídou.
Učitelem se může stát i
středoškolský student po
šestihodinovém
školení.
Metoda se osvědčila: po 35
školních hodinách umělo
76 kursistů z 81 číst a psát
a dostalo příslušné vysvědčení.

Rok od roku se akce rozšiřuje. Padre
Tiago potřebuje další učitele. Jde k řediteli školy: » Dejte mi ty největší lotry
a revolucionáře! « Po bleskovém kursu
se každý z nich stává učitelem večerní
školy. A jak pracují! Zapomínají na kino,
na motorky, na děvčata a dlouho do
noci se věnují svým žákům. Zdarma.
Minulého roku vysílala kurs jedna
televizní stanice. Sleduje jej víc jak
100.000 lidí. Nejmladší žák má 4 roky.
Osmapadesátiletá babička se učí číst a
psát spolu se svou osmiletou vnučkou.
V postě 1971 vyučuje 60.000 mladých dobrovolníků na 700.000 dospělých v 5.400 farnostech Brazílie.
Chlapci a děvčata sdělují své zážitky:
» Moji žáci byli silniční dělníci, kteří
pracovali celý den s pneumatickým kladivem. Když si večer sedli ke stolku,
nemohli ani udržet tužku v ruce. Vytrvali však. «
Jinde byli žáci tak chudí, že si nemohli
ani koupit sešity. Vyrobili si je sami
z balicího papíru v první hodině školy.
Jedna sedmnáctiletá učitelka vypráví,
že sama té nové metodě příliš nevěřila.

Když se vrátila z instruktáže domů,
chtěla ji ještě ten večer vyzkoušet. První
žákyní byla její vlastní pětapadesátiletá
matka. Za čtvrt hodiny se naučila první
dvě slabiky. Po » škole « povečeřely a šly
spát. Za půl hodiny však matka vstala
a vzbudila dceru: »Poslechni, já nemohu usnout. Nauč mě ještě něco!«
Do půlnoci uměla 8 slabik a dovedla
sestavit první jednoduché věty. Dívce
(a její matce) kanuly štěstím slzy z očí.
Jiná učitelka bydlí v baráku na periferii Belo Horizonte. Aby se mohlo začít vyučovat, bylo třeba nejprve vybourat stěnu mezi kuchyní a ložnicí,
aby se tam těch dvacet žáků z okolí
vešlo. V následujících dnech se vyráběly židle a stoly. Teprve potom mohla
» paní učitelka« začít. A mezi žáky byl
i její otec.
I letos vyrukovalo 60.000 mladých
do brazilských vesnic a periferií. Od 11.
března do 25. dubna půjde do školy
700.000 bratří, kteří ještě čekají na
vzkříšení z područí nevědomosti a hmotné bídy. Vedoucí celé akce říká:
» Toto všechno je jenom začátek. Nezastavíme se, dokud nezískáme všechny
ty milióny brazilských analfabetů!«

UDÁLOST ROKU 1972
Bude to Nixonova cesta do Číny, olympiáda v Mnichově nebo něiaká jiná nepředvídaná událost? Možná, že se to
rozhodne až na vánoce v roce 1973.
3. března 1972 totiž opustila mys Kennedy na Floridě samočinná výzkumná stanice » Pioneer F«, která by právě tehdy
měla proletět kolem planety Jupitera ve
vzdálenosti 160.000 km. Z mysu Kennedy
byly vystřeleny do prostoru dnes už slavné
lodice » Apollo « s astronauty, kteří zkoumali měsíční povrch a šťastně se vrátili
na Zem. Odtud vynesly jiné rakety do
prostoru výzkuniné stanice » Mariner <«,
jež dolétly až k nejbližším sousedním planetám Země: k Venuši, obíhající mezi Zemí a Sluncem a k Marsu, který je od
Slunce dál než Země.
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Další planetou za Marsem, k níž nyní
míří Pioneer, je Jupiter. Doletět na Měsíc, vzdálený od Země 380 tisíc kilometrů,
je jen malý výlet ve srovnání s cestou, na
niž se vydal Pioneer. Ani let na Mars
nebo Venuši, vzdálené od Země desetkrát
tolik než Měsíc - 57 a 40 miliónů kilometrů, nebylo tak nesnadné.
Na Mars doletěl Mariner za 193 dny.
S takovou rychlostí by však Pioneer dorazil k cíli až za několik let. Letí tedy
rekordní rychlostí 51.200 kilometrů za
hodinu. Kdyby letěl na Měsíc, dostal
by se tam už za necelých šest hodin, na
Marsu by byl za 63 dní, ale k Jupiteru
mu potrvá cesta téměř dva roky. Však
také je Jupiter od Slunce vzdálen pětkrát
více než Země - 550 miliónů kilometrů.

Srovnávací obraz velikostí planet. (Střední vzdálenost Jupitera od Slunce by musela být
přibližné pětkrát větší, než vzdálenost Země.)
Jak velké číslo je milión si člověk uvědomí
teprve srovnáním. Milión listů obyčejného papíru, položených na sebe, vytvoří
věž vysokou sto metrů. Kdyby byl každý
kilometr tenký jako list papíru, pak by
Země byla koule o průměru jednoho metru
a dvaceti centimetrů. Jupiter by byla
koule o průměru 14 metrů - ale ve vzdálenosti 55 kilometrů od Země. A tuto
nesmírnou vzdálenost má překonat v neustále slábnoucím slunečním světle Pioneer.
Let nebude bez nebezpečí. Za Marsem
se Pioneer ocitne v širokém pásmu asteroidů - menších a větších těles, malých
planet, které obíhají kolem Slunce rychlostí až 60.000 kilometrů za hodinu. K zničení Pioneera by stačila srážka s nepatrným
kamínkem velikosti hrášku. Let Pioneera
pásmem těchto asteroidů bude zabírat
téměř polovinu cesty. Pohybuje se jich
v prostoru mnoho miliónů, ale jsou od
sebe hodně vzdáleny, takže pravděpodobnost srážky je celkem nepatrná.
Teprve pak se Pioneer přiblíží k Jupiteru. To již Země bude zářit za ním na
temném nebi jen jako modravě svítící
tečka a Slunce se bude jevit pouze jako
jasná hvězda. Tohle by opravdu nebyla
cesta pro astronauty. Pioneer musí mít
s sebou nejen baterie, ale také malou
elektrárnu na atomický pohon, poněvadž
baterie nabité na Zemi a doplňované elektřinou vyráběnou za slunečního světla, by
se brzy vyčerpaly pro naprostý nedostatek sluneční energie.
V pološeru se Pioneer přiblíží k obrovskému Jupiteru, obru, který by v sobě

pohltil 1300 Zemí. Je to nej větší planeta
sluneční soustavy a je větší než všechny
ostatní planety, obíhající okolo Slunce
dohromady. Podaří-li se Pioneeru doletět
až tak daleko, a budou-li jeho přístroje
pracovat, uvidíme na televizních obrazovkách obrovskou kouli mrazivých plynů,
pod nimiž se skrývá povrch planety. Leží
snad tisíce kilometrů pod nimi. Plynový
obal tvoří červeno-žluté podélné pruhy,
jež se střídají s modrošedými pruhy a pohybují se na rovníku rychleji než na pólech. Uvidíme snad zblízka i obrovskou
tajemnou červenohnědou kulatou skrvnu
velikosti Země, kterou nedovede nikdo
vysvětlit. A snad se kamerám podaří zblízka zachytit i některé z velkých dvanácti
měsíců, které krouží kolem Jupitera.
Jeden den trvá na Jupiteru necelých
deset hodin, tak rychle se otočí kolem
své osy. Zato Jupiterův rok - doba jednoho oběhu kolem Slunce - trvá téměř
dvanáct let. Ze vzdálenosti 120.000 kilometrů zabere obrovská planeta celý obzor
zkoumavých televizních kamer, jejichž signály, letící rychlostí světla, dorazí na
vzdálenou Zem až za 47 minut.
Po čtyřech dnech se Pioneer dostane
za Jupitera, zvýší rychlost na 72 tisíc kilometrů za hodinu a zmizí v nesmírných
dálkách mezihvězdného prostoru. Podaří-li se mu to, stane se prvním předmětem, vyrobeným pozemským člověkem,
který pronikne mimo sluneční soustavu.
Držte mu palce!
Alfa Centauri
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Skautüm
Skauti celého světa slaví 24. dubna
svátek svého patrona, svatého Jiří.
O t i s k u j e m e při této příležitosti p o slední poselství zakladatele skautingu,
Lorda Baden-Powella s k a u t ů m :
Moji

drazí!

Toto je můj poslední vzkaz pro vás.
Nezapomeňte na něj. Můj život byl velmi šťastný a přeji vám, aby i život
každého z vás byl takový.
Věřím, že nás Bůh poslal do tohoto
překrásného světa pro naše štěstí. Štěstí
však nespočívá v bohatství ani v úspěších na životní dráze, tím méně pak
v podléhání vlastním
choutkám.
První krok, který vede ke štěstí, je
zdraví a síla, které získáte ve svém mládí,
abyste, až dospějete, mohli být užiteční
a radovat se ze života.
V přírodě uvidíte, kolika krásnými a
obdivuhodnými věcmi Bůh obdařil svět
pro naše potěšení. Spokojte se s tím, co
máte, a hledte z toho všeho mít užitek.
Dívejte se vždy na světlou stránku věcí,
ne na tu stinnou.

Vřele vás zdravím ze země, v níž se
máme letos setkat na letním táboře.
Proč se scházíme? Abychom prožili kus
ryze českých prázdnin, kdy nebudeme
nuceni myslet německy nebo švédsky nebo
italsky ... Snad během roku česká společnost mladých přátel mnohým schází...
Snad, kromě domova, jste nuceni mluvit
jen cizí řečí... Snad si nemáte s kým
pohovořit o svých problémech... Snad
i píseň rodné země upadá do zapomenutí...
T o vše oživíme při našem setkám.
Letní tábor pro mládež (od 14 let) se
koná tedy od 29. 7. do 12. 8. 72 ve Švýcarsku v kantónu Graubůnden. Horské
místo Scardanal leží jihozáp. od města
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Pravé štěstí však najdete tehdy, když
budete dělat radost druhým.
Hledte,
abyste opustili tento svět o trochu lepší,
než do jakého jste přišli. Až přijde vaše
poslední hodina, budete moci odejít šťastní,
vědouce, že jste nepromarnili svůj čas,
ale že jste se snažili žít co nejlépe.
» Buďte připraveni« žít šťastně a tak
i zemřít. Zachovávejte svůj skautský slib
i když už nebudete chlapci. K tomu
vám pomáhej Bůh!
Váš přítel
(SaieÄvKA^-j
Chur, směrem na průsmyk sv. Bernarda.
Jaké jsou platební podmínky? Ubytování a stravu počítáme denně io.-sFr
(DM 8.4, öS 60.-, Lit. 1500). Během
těchto 14 dní je v programu také třídenní
výlet k Lugánskému jezeru a do Milána.
Celková cena je stanovena na 150 sF.
Předběžné přihlášky zašlete co nejdříve
na adresu:
P. Jan Birka, Schädrütistr. 26, 6000 Luzern, Schweiz nebo P. Josef Šimčík,
Feldstr. 109, 8004 Zürich, Schweiz.
P. Josef Šimčík
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Milé děti!
V minulém čísle jsme si řekli, že člověk, dítě i dospělý, se ptá a chce vědět
různé věci. Yvetta z Německa používá
dobře svého rozumu, protože přemýšlí a dotazuje se, aby si obohatila
své vědomosti. Ptá se: »Tady v Německu se slaví svátky Maria Lichtmess
a Christi Himmelfahrt. Co je to a jaký
to má smysl?
LICHTMESS (2. února) byl svátek
očišťování Panny Marie, německy Maria Reinigung. Jméno Lichtmess pochází od toho, že na tento svátek před
mší svatou (Messe) se světily a pak
rozsvítily svíčky (Licht). S těmito rozžatými svícemi se konal průvod do
kostela (Lichtprozession). Na tento svátek při mši sv. se čte evangelium sv.
Lukáše, které líčí událost očišťování
Panny Marie a obětování Ježíška Bohu
Otci. Panna Maria se podřídila Starému
zákonu, který předpisoval: když žena
porodí dítě, je rituálně (obřadně) nečistá
a proto musí zůstat v ústraní 40 dní, porodí-li chlapce, a 80 dní, když porodí
děvče. Potom teprve měla přijít do chrámu a přinést oběť podle majetku. Bohatá
měla obětovat beránka a chudá párek
hrdliček. První dítě, byl-li to chlapec,
patřil Bohu a byl zasvěcen Bohu. A tak
i Panna Maria se sv. Josefem obětovali
Ježíška Bohu Otci. Té události se účastnil stařec Simeon, který o Ježíškovi prorocky řekl, že On je Světlo k osvícení

pohanů. A proto konáme ten obřad se
světlem (Licht). Dnes, po koncilní liturgické obnově, se již neklade důraz na
starozákonní očišťování Panny Marie,
nýbrž na obětování a zasvěcení Ježíška
Bohu Otci. Z toho důvodu se dnes
tento svátek jmenuje » Obětování Páně «,
německy » Darstellung des Herrn «.
H I M M E L F A H R T existuje dvojí:
Christi Himmelfahrt a Marä Himmelfahrt. Česky: Nanebevstoupení Páně a
Nanebevzetí Panny Marie.
Nanebevstoupení Páně (Christi Himmelfahrt) se slaví čtyřicátý den po velikonocích, protože Ježíš Kristus čtyřicátého dne po svém zmrtvýchvstání odešel z tohoto viditelného světa do světa
neviditelného, Božího.
Maria Himmelfahrt, lépe Mariä Aufnahme, česky Nanebevzetí Panny Marie
je svátek, který se slaví 15. srpna. Již
v prvních stoletích věřili křesťané, že
Panna Maria, Matka Ježíšova, po skončení svého života na zemi, byla vzata
i s tělem do nebeské slávy.
Ježíš Kristus svým životem, utrpením a smrtí na kříži nás vykoupil ze
hříchů a zasloužil nám nebeskou slávu,
kde máme žít po posledním soudu i se
svým tělem. Co Ježíš Kristus daroval
všem lidem, to mělo přednostně náležet jeho Matce-Spoluvykupitelce. Ona
první po Kristu měla okusit na vlastním
těle ovoce vykupitelské smrti a zmrtvýchvstání svého Syna. A tak Panna
Maria prožívá i s tělem již ted konečnou
fázi vykoupení, kterou my budeme prožívat až po posledním soudu.
Tuto již tisíciletí trvající víru křesťanů prohlásil papež Pius XII. v roce
1950 slavnostně za článek víry; to znamená: všichni katoličtí křesťané mají
pevně věřit, že Panna Maria byla i s tělem vzata do nebe.
Kdyby ti, Yvetto, z tohoto ještě něco
nebylo jasné, napiš nám. I vy, chlapci
a děvčata, ptejte se, co vám z náboženství není jasné a co byste chtěli vědět.
Váš
Johnny.

Na následujících stránkách
najdete pokračování seriálu
BÍLÁ A

ČERVENÁ:
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Za každou dezerci se esesmani krutě mstí.
Všichni se chvějí hrůzou při pomyšlení na
to, co bude následovat.

Až ve tři hodiny odpoledne se rozděluje
trocha polévky. Pro odsouzené to je poslední jídlo.

Uprchlíka nechytili. Deset vězňů zaplatí
jeho útěk svým životem. A bude-li se to
ještě opakovat, zemře jich příště dvacet!
Večerní nebe se zalévá krví.

Začíná divoký hon na uprchlíka. Ostatní vězňové musejí zůstat stát na místě ranního
apelu, vystaveni žáru letního slunce, bez
pohovu, bez jídla, bez kapky vody.

Při večerním apelu předstupuje velitel tábora Fritsch před řady vězňů. Všichni tuší,
že jeho přítomnost znamená smrt.

Generál prochází řadami. »Koho si vybere? Budu to snad já?« Zvolna ukazuje
bičíkem:» Ten, ten, ten ...«Pobočník zaznamenává čísla odsouzených.

Vězňové vystupují ze svých řad. Generál
vybírá dál. Všichni trnou. Počet ještě není
úplný.

»Ten! « Z řady vězňů se ozývá zoufalý v;
křik: »Oh, má žena, mé děti! Už je nikc
neuvidím!«

Pobočník dává další rozkazy: »Vyzout si
boty! Vpravo vbok!« Všichni vědí, že obětem zbývají jen tři možnosti: zastřelení,
oběšení nebo smrt hladem.

Mezi ostatními vězni vzniká nějaký neklid.
Jeden vystupuje z řady! Takový přestupek
může znamenat smrt! P. Kolbe jde přímc
k veliteli. » Co chceš, ty polský pse ? «

»Prosím, abych mohl nastoupit na místo
jednoho z odsouzených.«
»Proč?«
» Já jsem už starý a slabý. A on má ženu
a čtyři děti.«

» A kdo jsi ty ? « » Jsem katolický kněz.«
Okamžik napětí. Odsouzený k smrti se ar
neodvažuje doufat. » Dobře. Jdi!«
{Pokračován

ADOLF

F.

J.

KARLOVSKÝ,

člen-korespondent Mezinárodní

heraldické akademie

ZNAMENÍ RYTÍŘŮ BEZ BAZNE A HANY
Ať už žijeme kdekoliv
většinou prostými symboly,
rodovou příslušnost, jestliže
vědy, zvané heraldika, pak

na světě, všude se setkáváme se znameními, vyjadřujícími,
státní či církevní svrchovanost, městskou samosprávu, nebo
je takový symbol zobrazován na štítě a zachovává pravidla
jej nazýváme erbem nebo znakem.

Počátky erbovnictví jsou nerozlučně spjaty s představou ideálního křesťanského bojovníka středověku, jak si jej vytvořila evropská společnost v období prvních křížových výprav
za osvobození Palestiny. Byla to doba, kdy se jedinci neschovávali za anonymní kolektiv,
ale naopak přáli si, aby je v čestném boji poznal i nepřítel. A protože bojovali v brnění,
jehož uzavřená přílba zakrývala obličej, začali umísťovat na své štíty, a později i na
přílbu samotnou, znamení, která umožňovala rychlé rozeznání velitele od podřízených
a spolubojovníka od nepřítele.
Brzy se poznalo, že znaky, které takto vznikly na poli válečném, je možno použít
i při pečetění listin, na označení majetku, na výzdobu soukromých i veřejných budov a k
mnoha jiným praktickým účelům. Proto se setkáváme s heraldikou dodnes, nejen jako
s významnou historickou vědou, přednášenou na universitách, ale i v každodenním životě.
Voják sice už nenosí štít, ale přece má znak svého státu na své čapce, úředník užívá znaku
města ne už na voskové pečeti, ale na gumovém razítku, jímž potvrzuje spisy, a dokonce
i kosmická kabina, která přistála na Měsíci, nesla na pancéři znak země, která ji
vyslala.
V českých zemích, které měly vždy čilý styk s evropským západem, neboť jejich panovník byl prvním kurjiřtem Svaté Ríše Římské, objevují se první erby už před více než
osmi stoletími. Zmiňují se o tom i nejstarší kronikáři, kteří nám zaznamenali dokonce
celou řadu erbovních pověstí, snažících se vysvětlit - někdy s notnou dávkou fantasie kdy jednotlivé rody své znaky získaly a jaké byly důvody, proč se na štít či na přílbu dostalo
právě to nebo ono znamení.
Dnes si tedy povíme první z těchto historek, kterou je vyprávění o tom, jak
listy ukázaly cestu rytíři Kounicovi a tak zachránily českou armádu.
O LEKNÍNOVÝCH

leknínové

LISTECH,

KTERÉ UKÁZALY CESTU RYTÍŘI KOUNICOVI

Stalo se kdysi, ještě ve velmi dávných
dobách, že do Čech vpadl nepřítel, který pronikl hluboko do země. Kníže svoja! zemskou hotovost, ale nespokojil se
pouze s odražením protivníka a přenesl
brzy boj na jeho území. Jenže na cizím
území se v krátké době karta obrátila.
Nepřítel vedl ústupový boj velmi obratně a tak se stalo, že se jednoho dne
české vojsko, nedostatečně obeznámené
s terénem, octlo na jakémsi poloostrově
obklopeném na třech stranách močály,
zatím co zbývající stranu uzavřel protivník, jemuž došly silné nové oddíly.
Zaútočit čelně na záseky, více než
hustě obsazené dobře krytými luko8

ÚNOROVÉ ŘEŠENÍ SOUTĚŽE
CHYTRÉMU NAPOVĚZ

1. Kde leží v Československu poutní místo Velehrad?
- Dnešní Velehrad leží na jižní Moravě,
severozápadně od Uherského Hradiště.
2. Jakou spojitost má Velehrad se začátkem křesťanství a kultury v našem
národě ?
- Z Velehradu poslal roku 862 velkomoravský kníže Ŕostislav II. byzantskému
císaři Michalovi III. žádost o vyslání
slovanských misionářů na Moravu. Velehrad se stal později sídlem arcibiskupství sv. Metoděje. Odtud odešli žáci
sv. Metoděje mezi ostatní Slovany a přinesli jim křesťanství a písmo.
3. Co připomíná rok 863?
- Roku 863 přišli Cyril a Metoděj jako
slovanští věrozvěstové na Moravu.
4. Co je to cyrilice?
- Cyrilice je slovanské písmo, které se
vyvinulo z původní abecedy sv. Cyrila
(hlaholice).
5. Co nám připomíná rok 869?
- 14. února 869 zemřel v Římě sv. Cyril.

Mozaikový obraz sv. Cyrila na boční stěně
kaple sv. Václava v bazilice sv. Petra
v Římě.

střelci, by bylo šílenstvím, vyčkávat,
znamenalo bud zahynout hladem, nebo
se nakonec stejně vzdát na milost a nemilost. A do bažinatých močálů zapadl
beznadějně každý, kdo se je pokusil
překročit. V této zoufalé situaci si ale
všiml rytíř z Kounic, že v močálu rostou
lekníny, které dokonce vytvářejí na některých místech celé shluky ... Rozhodl
se tedy, že zkusí štěstí a nechá se lekníny
vést, neboť předpokládal, že rostou na
místech, kde je dno mělké a pevnější
než jinde.
Několikrát se mladý odvážlivec octl
v nebezpečí života, několikrát jen v poslední chvíli couvl jeho kůň před hrobem, otevírajícím se oběma v bahně,
ale pak se už přece koňská kopyta zachytila pevné země a brod přes zdánlivě

6. V bazilice sv. Klimenta v Římě se
nachází hrob jedné významné osobnosti
našich dějin. Které?
- V bazilice s v. Klimenta v Římě je hrob
sv. Cyrila s oltáři mnoha slovanských
národů v podzemí.
Jan Charvát, Visp, Švýcarsko

neproniknutelnou bažinu byl nalezen.
Kounic se vrátil stejnou cestou zpět,
vytýčil přechod a převedl pak rychle
celé obklíčené české vojsko. To ihned
zaútočilo na nekrytý bok nic netušícího
nepřítele, vybojovalo si volnost pohybu
a zakrátko úspěšně ukončilo celé tažení.
Nu a protože za úspěch vděčil český
kníže jen důvtipu a odvaze Kounicově,
odměnil se mu tím, že mu po vítězném
návratu do vlasti udělil erb, v jehož
červeném štítě je stříbrné » lekno «, což
je staročeský název pro dva leknínové
listy vyrůstající z jednoho kořene. Mělo
to být trvalou připomínkou těch leknínových listů, které rytíř po překročení
bažiny hrdě položil před českého panovníka jako důkaz, že přechod je možný.
9

WINNIPEG,

Kanada:

Z oběžníku Československé podporující jednoty vybíráme :
Pokračujeme ve vyučování
v Sobotní doplňovací škole
pravidelně od 29. ledna v místnostech řádné školy Issac
Newton School. Děti mají
školu rády, dobře se učí, poslouchají a jsou pěkně pohromadě. V této škole mají
na zvláště upravené stěně
fotografie padlých vojínů z
druhé světové války, kteří
v mládí navštěvovali tuto
školu. Na čelném místě je
obraz Fit. Lt. Vladimíra Sopucka, našeho krajana, který
tuto školu navštěvoval a přišel
o život jako letec v druhé světové válce.
LONDON,

Kanada:

Dnes jsme dostali Váš Radar č. 1. Líbila se mně příhoda
o Petrovi a Jirkovi. Jsem 13
roků starý a mám tři mladší
sestry. I v naší rodině se
stávají podobné příběhy ...
Posílám Vám moji fotku z
Algonguin parku. Na fotce
stojím na skále 4 00 stop
(7 stopa má 30,48 cm) nadmořské výšky a v pozadí je
jezero Rock. Cestou jsme
viděli krásnou přírodu, bobra
a dokonce i maléhq černého
medvídka.
Staňa Crha

Z masopustní veselice mnichovské Besídky
(Děti se scházejí každou sobotu od 9,30 do 12,00 hod.)

MELLINGEN,
Švýcarsko:
Děkuji velice za Radar.
Někdy si ho beru do školy
a o přestávkách luštím a čtu
zajímavé zprávy. Právě jsem
sestavila obrázek TGM a nyní jej i s odpovědí posílám.
Již se těším na sobotu, protože pojedeme do české školy
v Curychu. Učíme se tam
mnoho zajímavých věcí. Dokonce tam chodí holčička,
která se narodila ve Švýcarsku a má tatínka Švýcara
a maminku Češku. Chce se
naučit pořádně česky. «

Ještě od VĚRY z Furthu:
V tomto dopise Vám posílám prvních šest otázek k
obrázku sv. Cyrila. Mně se
tato soutěž velmi líbí, protože mě nutí přemýšlet a zabývat se aspoň částečně dějinami českého národa.
Je mi třináct let a mám
ještě bratra a sestru Elenku.
Chodím do druhé třídy gymnasia a dobře pokračuji. Již
mluvím a čtu německy bez
obtíží. Ve volných chvílích
ráda čtu, sbírám známky,
háčkuji nebo pletu nejen pro
panenku, ale i na sebe.

Eva Miltnerová

Věra

B u d e m e m í t 10. dubna i tvé blahopřání m a m i n c e pro květnové číslo?
POŠLI JE JEŠTĚ D N E S !
xo

Kolikrát se opakuje v tomto
ci slovo
RADAR?

čtver-

Je možno číst všemi směry, dopředu
i dozadu, nahoru i dolů, do půl slova
a nazpět.
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» Co tomu Radaru ještě chybí, aby byl
dokonalý ? Už to mám, humor !«, řekla
si Jana Štěpánková a hned nám poslala
celou dávku vtipů, ze kterých vybíráme
následující :
- Tys mi slíbil, Jirko, že budeš v sedm
hodin doma!
- Ano, tati...
- A já ti slíbil, že dostaneš výprask,
když přijdeš později!
- Ano, tati, ale když já jsem svůj slib
nedodržel, ty bys nemusel dodržet
ani ten tvůj!
* •

•

- Včera jsem viděl člověka, který vážil
tři metráky ...
- Tomu nevěřím!
- Nech mě dopovědět! Vážil tři metráky uhlí!

ČLao, děti!
DoinomaoooQDra
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Přišlo opět jaro. Prožíváte je také
» uprostřed zeleně a květů«?

Dovolte mi přidat pár slov
na zakončení tohoto čísla.
Přiznám se, byla to fuška.
Málem by bylo došlo k boji:
já jsem totiž chtěl jen8 stran,
P. Vojtěch tvrdil, že jich
má být dvanáct. (Ne, že
bych vám nepřál, ale už je
jaro a vy raději běháte venku, než abyste doma slabikovaly naše povídání.) Jak
vidíte, P. Vojtěch vyhrál a
já jsem musel na poslední
chvíli zlobit sazeče s dalšími články. Zbyl mi tu ještě
pěkný obrázek velikonočního mazance a kraslice. Je
však už po velikonocích a
tak si je schováme na příští rok.
Už jste poslaly psaníčko
či malováníčko pro maminku? Pospěšte si, nebo bude
pozdě!
P. Ladislav
ii

NAŠE SOUTĚŽ JE V PLNÉM PROUDU!
První výherci se radují ze svých odměn, jiní už poslali svá řešení z března a doufají,
že se též dostanou na přední místo. Někdo asi marně hledá ústřižky, které si minule tak
dobře uschoval, že je nyní nemůže najít.
Neopakujeme tu podmínky soutěže (najdete je v Radaru 2/72), ale znovu připomínáme: posílejte pouze odpovědi, které se vztahují k osobě měsíce a na žádnou z nich nezapomeňte!
Únoroví výherci:

Ceny pro dubnové výherce:

1. místo: Jan Charvát, Visp, Švýcarsko.
2. místo: Věra Rihová, Fürth, Německo.
3. místo: P. Slavíčková, Malmö, Švédsko.
Pěknou odměnu dostali i všichni ostatní
účastníci únorového kola.

1. cena: Kniha Karla Maye, POKLAD I N K Ů
2. cena: Série 12 diapozitivů Říma.
3. cena: 10 orazítkovaných vatikánských
známek (mezi nimi i dvě známky ze
série Pražského Jezulátka).

Otázky:
1.
2.
3.
4.

Kde leží Hnězdno a čím je významné pro naše dějiny?
Ve kterém státě a městě se nachází ústav Nepomucenum a jaký má účel?
Co nám připomíná datum 23. dubna 997?
Znáš jména dvou prvních pražských biskupů, nebo alespoň jednoho z nich?
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