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BRATROVRAZDA
Podiven i Ptáče ještě tvrdě spali, když se tiše pootevřely dveře k o m n a t y .
Postava knížete Václava se mihla lehce j a k o stín kolem spících věrných služebníků
a vyšla ven do chladného jitra.
Na východní straně svítalo. Nádvoří bylo ztichlé, zdálo se, že všichni obyvatelé
hradu jsou ještě pohrouženi v sen. Václav zamířil ke kostelu. Jako obvykle chtěl

i dnes být přítomen jitřní bohoslužbě. Cestou šeptaly jeho rty tichou modlitbu:
» Sláva tobě, Bože, že jsi mně dal dočkat se jitra! «
Není však sám, kdo po dlouhém nočním hodování nelenil opustit teplé lože.
Hle, tu se vynořuje ze šera štíhlá postava a jde přímo k Václavovi. Ten poznává
svého bratra a srdečně m u praví: » Včera jsi n á m byl d o b r ý m hostitelem, Boleslave! «
» Dnes ti chci být ještě lepším, « zní dvojznačná odpověd.
» Dnes, bratře, se již s tebou rozloučím, neboť mne čeká v Praze naléhavá práce. «
» Rozloučíme se na věky, « posupně křikl Boleslav a tasí meč. Václav ihned
pochopil j e h o úmysl a bleskurychle zachytil pravici se zbraní.
» C o to zamýšlíš?« varovně volá, ale pšovanský kníže je rozzuřen nezdarem.
Jeho meč leží odhozen na zemi, vrhá se tedy holýma rukama na bratra a již se mezi
oběma strhl tuhý zápas.
Oba mlčí, jen hlasité jejich oddychování svědčí, že se tu utkali dva silní bojovníci, odhodláni zvítězit - stůj co stůj.
T o již není chladná, vznešeně nepřístupná tvář pšovanského knížete, toť obličej krvelačného zápasníka, rozzuřeného odporem. N a čele naběhly žíly, oči se
zalily krví a zuby drtí kletby.
T o není více usměvavá, mírná tvář českého knížete - čelo zbledlo do běla, rysy
ztvrdly vážným odhodláním, oči se rozžehly ohněm krve i ducha a paže zocelily.
Roztržený plášť se válí opodál meče, rozcuchané vlasy obou mužů jsou bez
pokrytí a jejich těla v j e d n o m uzlu.
Starší bratr vítězí. Zpola omráčen padá útočník k jeho nohám a Václav, těžce
oddychuje, šeptá: » Bůh p o m o z tvé duši, bratře, a odpusť ti tvé činy! «
Avšak ještě není po boji. Ozývají se něčí spěšné kroky. Tři muži se zbraněmi
v rukou vybíhají ze zákoutí. Kníže vidí, že bratr nespoléhal jen na své síly a že
si pozval spojence.
Václav j e beze zbraně sám proti třem. Přesile se neubrání. Nezbývá, nežli
prchat do chrámu, tam na posvěcené půdě bude bezpečen.
Dal se do běhu, ale spiklenci utíkají za ním. Jižjiž bude zachráněn, hle, kostelní
dveře - a na nich visí velký kruh, jen co ho dosáhne, dveře se otevrou a bude v
útočišti.
Kníže se neohlíží, neztrácí času, ještě dva skoky - a jeho ruka se chápe kovového kruhu - tu ostrá bolest v zádech pronikla m u tělem. Prsty sevřely křečovitě
chladný kov, nohy však klesají jak podlomeny, mdlá únava se rozlévá všemi údy a hlava těžce dopadá na tvrdý kámen.
A znovu rána dýkou - znovu pronikavá bolest - pak tiše proudí tenký pramínek teplé krve na vlhkou zemi a oči knížete se zastírají hustou mlhou.
Na umírajícího mlčky hledí kníže Boleslav i j e h o pomocníci: Hněvsa, Cesta
a Tyra.
První promluvil Hněvsa: » S tím jsme již hotovi. Neztrácejme času a pojďme
na kněžnu Drahomiř a ostatní příbuzenstvo. «
Boleslav však, j a k o by se probouzel ze sna, přetírá si zarosené čelo dlaní, třeští
zraky na nehybné tělo bratrovo a stále mlčí. Teprve když Hněvsa opakuje svá
slova, nevrle jej okřikuje:
» Netřeba n á m pospíchat. Zeny n á m nejsou nebezpečny. «
» T y jich chceš ušetřit? Snad při pohledu na krev změklo tvé srdce,« pošklebuje se zeman.
ii

Boleslava se nemile dotkla tato posměšná slova. Z l ý m pohledem šlehl p o
mluvčím, potom vzpřímil hlavu a zase obvyklým rázným hlasem rozkazuje:
»Nejdříve musíme zneškodniti zbrojnoše Václavovy družiny. Svolejte hradní
posádku a nechť je boj! Nikoho nešetřte, aby nemohla být dána zpráva na pražský
hrad dříve, nežli my tam přitáhneme. «
Za posledních slov se pootevřely kostelní dveře a z nich vyšel otec Krastěj.
Byl již oděn v bohoslužebné roucho a právě se chystal číst mši. Vyváben zvukem
hlasů ven, s hrůzou se dívá před kostelní práh. Sklání se ke knížeti, zatím co vrahové odcházejí směrem k paláci, ale marně zvedá hlavu Václavovu, marně v horečném rozčilení volá ku pomoci anděly i svaté - český kníže víc nedýchá.
T u se Krastěj rozpomíná, co zaslechl z rozmluvy knížete Boleslava s vrahy.
Musí varovati kněžnu Drahomiř. Rychle se vrací do sakristie a jinocha, který
mu posluhuje, vysílá se vzkazem ke starší kněžně. Sám přináší bílé prostěradlo
a zastírá j í m tělo zavražděného. Pak pokleká na krví potřísněnou zem a suchými
rty šeptá:
»Vévodo české země, kníže pokoje a míru, pros u Boha za nás, za svůj lid! «
M. HOLKOVÁ, Tisíc tomu let
ADOLF F. J. KARLOVSKÝ, člen-korespondent Mezinárodní heraldické akademie

0 PISAŘSKEM PERU A TAJUPLNÉM HESLU
PÁNU Z LOBKOVIC
MUDr

Františkovi

z Lobkowicz

Se znakem knížat z Lobkovic se můžeme setkat nejen v Čechách nebo ve
Vídni, ale skoro v celé západní Evropě,
neboť tam všude se příslušníci tohoto
rodu uplatňovali a dosud uplatňují jak
v úřadech státních nebo církevních,
tak i v méně okázalé práci vědecké.
Jejich znak většinou vídáme jako štít
o mnoha polích položený na knížecím
plášti, ale ať už je v tomto honosném
provedení, nebo v prosté podobě původní, bývá pravidelně provázen neobvyklým, vždy česky psaným heslem
»> POPEL JSEM P O P E L BÚDU«.
Tento erb, jehož štít je pouze červenostříbmě našíř půlený, svědčí už sám
o starobylosti rodu a potvrzuje ji - byť
dodatečně vzniklá - pověst, pojící se
právě k tomu poněkud zvláštnímu heslu,
pověst, která má odhalit něco z báječné
minulosti rodu.
Lobkovicové podle ní pocházejí z polských knížat Popielů, kteří se dostali
v 9. století do konfliktu s vládnoucími

v přátelství

věnováno

Piastovci, byli krvavě pronásledováni
a konečně z Polska vypuzeni. Jeden
z jejich potomků se prý usadil v Ce3

chách, ale z celého rodového bohatství
zachránil, a do nové vlasti přinesl, jen
měšec popele z vypáleného hradu, v
němž se narodil. Opatroval tuto památku jako vzácnou relikvii a když umíral odevzdal prý míšek svému synovi
se slovy, která se pak stala rodovým
heslem. A dalším dokladem knížecí
hodnosti báječných polských předků, má
prý být i červený toulec se stříbrným
pštrosím perem na přílbě lobkovického
znaku, neboť v něm chtěli někteří nekritičtí historikové 16. století vidět vlastně obrácený knížecí klobouk. Skutečnost je sice mnohem střízlivější, ale neméně zajímavá.
Předkem pánů z Lobkovic byl Mikuláš, zvaný Chudý, syn Mareše z Újezda. Tento rytíř, který se podle zakoupené tvrze začal psát z Lobkovic, patřil
do družiny schopných, byť většinou nepříliš vysoko urozených šlechticů, kteří
byli k veliké nelibosti vysokého panstva
oporou krále Václava IV. A byl zřejmě

Milé děti,

nejen mužem vzdělaným, ale měl i
značný politický přehled a tak se v roce
1409 jako urburní písař v Kutné Hoře
také zasadil u svého panovníka o vydání
pověstného » Kutnohorského dekretu «,
jímž byly Čechům na pražské universitě přiznány tři hlasy, proti jedinému
hlasu všech cizinců dohromady.
A protože se pan Mikuláš stal od
roku 1416 i nejvyšším písařem zemským, zdá se, že je pravděpodobným
výklad, podle kterého má červený toul
se stříbrným perem na přílbě lobkovického znaku znázorňovat kalamář s
brkem, tedy být jakousi charakteristikou
a trvalou připomínkou tohoto vysokého
úřadu v království. A výklad hesla? Mikulášův syn, zakladatel dosud kvetoucí
linie rodu, se jmenoval Jan Popel. Jeho
potomci pak užívali jméno Popel z Lobkovic jako označení rodové a přijatá
devisa jejich znaku je pouze duchaplnou a vtipnou narážkou na rodové
jméno.

ZE STORSANDU

Storsand 20. 8. 72.

i když tyto řádky jsou psány trochu později než datum ukazuje, jsou v nich zachyceny myšlenky a dojmy, které mne naplňovaly, když jsem byla ve Storsandu dva dny
po vašem odjezdu. Jsou proto jakousi tečkou za letošním Storsandem. Ležela jsem tam
na sluníčku, které už nesvítilo pro vás, a naslouchala nezvyklému tichu. Dívala jsem se
na prázdnou vlajkovou tyč a na větve třešňových stromů, z nichž už nevykukovaly dětské
hlavy v honbě za sladkými plody. (Ostatně, zbytek třešní sezobali drozdi, kteří tam vtáhli
hned, jak vy jste odjely). Myslela jsem na vás a na to, co jsme si říkali při rozloučení.
Myslela jsem si, že i já vám mám za co děkovat. Tak jako to řekl náš norský přítel pan
Nordengen, když se s vámi loučil za Norsko-čs. pomocný spolek, jemuž domov ve Storsandu patří a jehož je předsedou. Děkoval vám za to, že jste přišly do této severní přátelské země, abyste nám v ní pomohly vytvořit kousek ryzího československého domova,
protože k domovu patří také dětský smích a i trochu toho dětského uličnictví (tím ovšem
nechci říci, že smíte pokračovat ve večerních polštářových bitvách). Žili jsme spolu po
několik týdnů v úzké pospolitosti a spolupráci. My dospělí jsme vám dávali svoji práci
a svoji lásku, vy jste nám dávaly svoji dětskou veselost a své mládí. Společně jsme tak
naplňovali věčný zákon boží, zákon o růstu a předávání duchovního dědictví z generace
na generaci. My jsme vašimi kořeny, vy jste větve stromu, který má růst rovně a vysoko.
Snad tomu lépe porozumíte, až budete trochu větší. Zatím mějte v úctě a lásce svůj mateřský jazyk, učte se mu a zdokonalujte se v něm. Je to krásný a bohatý nástroj společného
dorozumění. Mějte rádi československou vlast, rodnou zem svých rodičů. Potřebuje vás
a vaši lásku nejvíc právě v době svého ponížení a utrpení. A na shledanou příští rok s
vámi, které budeme moci opět uvítat ve Storsandu.
Vaše
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teta Anička.

NÄB02ENSKÉ
OKÉNKO i

Milé děti!
Dnes pokračujeme dál v naší úvaze:
Jak se zjistí pravda? Řekli jsme si, že
velmi dobrými pomocníky k zjištění
pravdy jsou naše smysly. (Pamatujete
se ještě, které to jsou?) Tyto smysly,
když jsou zdravé, přenášejí pomocí nervové soustavy podráždění smyslových
buněk, (to jest to, co vidíme, slyšíme,
na co hmatáme, co čicháme a chutnáme) do smyslových center v mozku,
který pak způsobuje, že si to uvědomujeme. Přesto našich pět smyslů nestačí na to, abychom poznali všechny
pravdy. Tyto smysly nám pomáhají
poznat jen hmotné věci a to ještě jen
povrchně. To znamená, že my vidíme
jen povrch věcí, ale nevidíme do věcí.
My ku příkladu vidíme hezké jablko,
ale nevidíme, že uvnitř je shnilé. Nebo
vidíme kus železa, ale nevidíme, že se
skládá z atomů ... Atom je tak malá
částečka hmoty, že naše oči ji nemohou
postřehnout. Rovněž bacily a viry různých nemocí nemůžeme pouhým okem
vidět, neboť tito škůdci lidského zdraví
jsou tak malí, že člověk je očima nemůže postřehnout. Když je chce člověk vidět, musí mít k tomu mikroskop,
který mnohokrát zvětšuje. Zrovna tak
nevidíme vzduch, který je přesnou směsí
kyslíku, dusíku a uhlíku.

Jak lidé vlastně přišli na tyto pravdy,
když je nemohli poznat pomocí smyslů?
Přišli na to rozumovým uvažováním.
Rozumem pozná člověk daleko víc pravd,
než svými smysly. Ku příkladu, aby člověk zjistil tuto pravdu: kolik je 5 x 8 ?
v tom mu nepomůže zrak ani sluch,
ani hmat, čich ani chuť. Tuto pravdu,
že 5 x 8 = 4 0 , zjistí člověk jedině rozumem. Rozumem zjistíme i takovéto
pravdy:
Vidíme ku příkladu domek a všimneme si, že z komína domku vystupuje

kouř. I když oheň nevidíme, přesto s jistotou můžeme říci, že je tam oheň. My
vidíme jen účinek ohně - kouř; a rozumem usuzujeme z toho, co vidíme (kouř)
na to, co nevidíme, na oheň, bez kterého
by ten kouř jistě nebyl.

Vidíme, že rozumem můžeme poznat
mnohem víc než smysly. Dejme si jiný
příklad. Nikdo z lidí neviděl atom a přesto lidé toho vědí hodně o atomu. Vědí,
že je to nejmenší planetární soustava
(podobná Slunci a jeho planetám) elektricky nabitých částic.
Uprostřed atomu se nalézá kladně
nabité atomové jádro s protony a neutrony a kolem tohoto jádra krouží
záporně nabité elektrony. Jak na tuto
pravdu mohli lidé přijít, když svými
smysly atom vůbec nemohou postřehnout?
Lidé na to přišli opět rozumovým
uvažováním. Rozumem můžeme »vidět« i neviditelné věci. Rozumem pronikáme do podstaty věcí a tak poznáváme důkladněji a dokonaleji pravdu o věcech než našimi mysly. Někdy může
nastat dokonce i rozpor mezi poznáním
smyslovým a poznáním rozumovým.
V takových případech dáváme za pravdu
rozumu. Ku příkladu: my vidíme, že
slunce vychází a zapadá (že pluje po
obloze) a není to pravda. Slunce stojí
a Země se kolem něj točí a to zapříčiňuje optický klam, že naše oči vidí, že
Slunce se točí. Oči nám tedy neříkají
pravdu a v tomto případě selhávají. Na
tuto pravdu přišel člověk opět rozumem.
Rozumovým, logickým uvažováním
přijde člověk i na nejdůležitější pravdu:
že existuje BŮH. A o tom budeme
rozumně a logicky uvažovat příště.
Váš
Johny.
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Vyšli jsem ráno v 10,30 h.
K mlýnu n á m to ještě šlo dobře,
p o t o m ti menší zůstali dole a ti odvážnější se vypravili až na špičku
(2408 m). Ze začátku nás vedla cesta,
potom, očima neopouštějíce kříž, který značil vrcholek, jsme museli lézt
po skalách, po drnech trávy a někdy
i po m a l é m pichlavém houští, které
zakrývalo většinu hory. Když jsme
se konečně zastavili a pojedli, skrýval se náš cíl za skalami. Dorazili
j s m e k n ě m u ve 2,30 h odpoledne.

T a m jsme vybalili naše zásoby jídla,
pojedli a odpočinuli si.
Cesta dolů byla zábavná, protože
se polovička z ní jela po zadní části.
Výsledek: moje kalhoty povolily.
U mlýna nás čekali s horkým čajem
a s buřty.
Společně jsme unaveni, ale se zpěvem, šli domů.
Irena
Havlíčková

VEČER V POKOJI MUSKETYRU
(.Napsal a ilustroval Petr Toušek)
Po večerním programu jsme šli do pokoje. Hned nato se Luboš s Honzou začali hádat. Za chvíli přišel páter Jan
a zeptal se, kdo si ještě neumyl nohy a tak
museli skoro všichni jít do koupelny.
Když jsme byli zase všichni v pokoji, přišel pan Pečiva a přečetl nám další dvě
kapitoly z knížky Ostrov pokladů. Po
přečtení odešel a hned po jeho odchodu
začali skoro všichni mluvit o Rénově baterce. Najednou se otevřely dveře a páter
Ladislav vstoupil dovnitř a okřikl nás,
abychom byli potichu a pak odešel. Za
chvíli jsme zase Načali mluvit. Luboš se
ptal Reného, jak daleko ta jeho baterka
svítí. René mu odpověděl, že svítí 120 m,
až na fjord. Ale Luboš tomu nevěřil
a chtěl, aby mu to René ukázal. Otevřeli
okno, ale v tom okamžiku páter Ladislav

zase otevřel dveře a vstoupil dovnitř. Vzal
Renému baterku, poslal ho a Luboše do
postele a řekl, že příště budou stát na
chodbě. Potom zůstal sedět u nás, až
skoro všichni usnuli.
A tak veselo bylo celé čtyři týdny.
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Program jednoho fdne tábora v Casies, který nakreslila Veronika Koubová z

Vídně.

UŽ HO M Á T E ?
Zpěvníček ZPĚVEM K SRDCI vyšel v ohlášeném termínu - a na táborech jsme
ho využili jak se patří!
Z P Ě V E M K S R D C I - 200 písniček pro každou příležitost v knížečce kapesního
formátu. Stojí 600 lir ( = jeden dolar).
Rozesílá: RADAR, Via Concordia 1, 00183 Roma, Italia.
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PŘEPADENÍ!
V polovině prázdnin jsme jeli stanovat
k řece. Jednoho dne jsme si vyjeli do starého zlatokopeckého městečka Columbia.
Zlato tam našli už v roce 1850 a tak už
tam pro mne žádné nezbylo, i když jsem
se pokoušela nějaké najít.
Městečko je zajímavé tím, že vypadá
jako v polovině minulého století. Jezdí
tam také takový dostavník, jaké jezdily
dříve. Rodiče mi koupili lístek a já jsem
se vydala na cestu tím dostavníkem. Asi
v polovině cesty nás přepadli dva maskovaní bandité na koních. Měli zájem o můj
prstýnek, ale když jsem jim řekla, že není
zlatý, zájem ztratili.
Abych se přiznala, vůbec jsem se nenebála - ihned jsem poznala, že je to jen

hrané. Když jsem se z cesty vrátila a vyprávěla to rodičům, nechtěli mi uvěřit,
že jsem se nebála.
Veronika Lopaurová

Verunka se vydává na cestu Divokým
západem.
Suéilana.
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PRÁZDNINOVÉ

REPORTÁŽE

V minulém čísle jsme vás vyzvali, abyste nám poslali zprávy o svých prázdninových
zážitcích. Do uzávěrky tohoto čísla se sešla celá řada příspěvků. Nejlepší z nich uveřejňujeme a odměňujeme slíbenými knihami:
Petr Tousek dostává knihu R. Kiplinga : Stateční kapitáni
Veronika Lopaurová dostává knihu E. Knighta: Lassie se vrací
Jitka a Mirka Mácovy dostávají knihu C. Vivierové: Dům drobných radostí.
Opakujeme naši výzvu: pošlete nám své zážitky z prázdnin (a ze školy)! Snad se i
nějaká odměna pro ty nejlepší najde!
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KONEC SVĚTA
Včera jsem byl na Konci světa. Zem
je kulatá, ale tak se jmenuje jedno místo
v Norsku. Ráno nebyla rozcvička, ale
jen kontrola pokojů. Jeli jsme asi dvě
hodiny.
Až jsme tam byli, tak jsme se usadili
a dostali jsme svačinu, ale já jsem se
vůbec nenajedl, i když jsme měli tři
chleby se sekanou a jednu
buchtu.
Neúmyslně jsem se vykoupal oblečený,
takže jsem šel domů s jenom
svým
páskem, jinak všecko jiné jsem měl
vypůjčené.

Pozor, Mirka Mácová fotí!
jí to! Storsand, Norsko.

Petr F r e u n d

- A daří se

A 2..

Milý Radare,

posíláme Ti mnoho pozdravů z naších skautských
táborů na Kostivalu a v podhradí.Tvoji:
i
- r —

á6**äí

¿9

S

Pnt~

1[^0

•

n

,

^M/ML

H

W

<?.

/

fcoilfewcá.

Bylo to krásné.Pošleme vám výňatky z táborového
deníku.
Se skautskými pozdravy

x.

Květnovým úkolem jsme ukončili
soutěž Chytrému napověz. Dnes uvádíme jména posledních výherců:
1. V. Lopaurová, San Francisco, USA
2. H. Plojharovd, Eindhoven, Holandsko
3. J. Polová, Växjö, švédsko.
Správné řešení
1. Kde a v kterém roce se narodila
osobnost, o které tu mluvíme?
- Poslední český kardinál se narodil
29. prosince 1888 v Plzni.
1. Jak se nazývají ti, kdo volí nového
papeže? Je nebo byl mezi nimi někdo
z našeho národa?
- Ti, kteří volí nového papeže se nazývají kardinálové. Byl mezi nimi kardinál Kašpar a kardinál Beran.
2. Kde leží Dachau a čím smutně proslulo?
- Dachau byl koncentrační tábor v nacistickém Německu, kde byl od roku
1942 až do konce války vězněn pozdější pražský arcibiskup Beran.
4. Kde žil poslední léta svého života
poslední český kardinál?
- Poslední léta svého života trávil pan
kardinál v Mukařově a v Radvanově
v Československu a od 19. února
1965 až do konce svého života v Římě,
v Itálii.
5. Ve kterém státě a městě se nachází
ústav Nepomucenum a jaký má účel?
- Nepomucenum je československá bohoslovecká kolej v Římě, v Itálii.
Studují tam českoslovenští bohoslovci
na kněze. Nepomucenum si vyvolil
pan kardinál Beran za svůj domov
v Římě.
6. Kde zemřel a je pochován poslední
český kardinál?

-

Poslední český kardinál zemřel 17.
května 1969 v Římě a je pochován
v kryptě chrámu svatého Petra v Mariánské kapli.
V. Lopaurová, San Francisco, USA

Milý

Radare!

Již po několik roků mě navštěvuješ v této
tropické peci na rovníku a svým humorným
obsahem mě obveseluješ a vydatně pomáháš,
abych se úplně neodcizil své libozvučné mateřské řeči. S hanbou přiznávám, že se
poprvé k tobě hlásím svými prostými řádky,
abych ti poděkoval za tak cenné služby,
které mi prokazuješ. Upřímně řečeno, pokaždé tě hltám, tak jsi mi drahým a vítaným a proto přijmi mé nejvřelejší díky !
Divíš se, jak pozdě ti děkuji. Musím se
ti svěřit, že jsem si při hře s našimi chlapci
vytknul pravou nohu a proto musím v tom
vedru zahřívat postel. Abych tak docela
nezahálel, rozhodl jsem se poslat ti pár
řádků. Právě dnes jsem tě obdržel a to
při obědě. Ihned jsem nechal stranou jídlo
a dal jsem se do čtení. A potom, namísto do
jídla, dávám se do psaní tobě. Tak vidíš,
že i nehody jsou někdy vítané.
Již první strana tě představuje mladého
a svěžího, ozdobeného květy a bohatého na
letní plody : houby, jahody a jiné, v řekách
hbité ryby, kterých i zde máme množství.
Pak listuji: první článek »Jak to bylo « velmi zajímavý. Obdivuji obrazotvornost
pisatele. Listuji dál. Všechny stránky jsou
zajímavé, poučné i pro mne, i když jsem
překročil čtyřiašedesátku. S potíží luštím
i hádanky a jistě nesprávně, proto se ti
ani nepochválím se svým rozluštěním.
Velice jsi mě potěšil, že sis vzpomněl i na
naše opravdu krásné kraje, jakými oplývá
okolí našeho hlavního města Quito. Bez
přehánění tě ujišťuji, že Ecuador je zemí,
kterou Bůh obdařil plnou rukou přírodními
krásami a bohatstvím, jakými se může pochlubit málo zemí! Pralesy, které poslední
dobou bohužel pomalu mizejí, by se mohly
nazvat pozemským rájem. Porad tedy svým
mladým čtenářům, aby navštívili tento pohádkový stát a jsem přesvědčen, že mi pak
dají zapravdu.

Giovanni nemohl jet na býčí zápasy do
Ecuadoru, pilně se však na ně připravoval
v Casies.
Nakonec tě prosím, nepřestaň mě navštěvovat svým bohatým a veselým obsahem.
Posílám ti několik našich poštovních známek pro tvé nejšikovnější čtenáře, které ze
srdce zdravím!
Tvůj
Vítězslav Švanda

Letní škola - tentokrát zpěvu - ve Storsandu, Norsko.

RODIČE A PŘÁTELÉ R A D A R U !
Nepřehlédněte přiložený dotazník! D ě k u j e m e v á m za spolupráci!
ii

S trochou vynalézavosti
a vkusu, několika zátkami,
kouskem drátu, zápalek,
papíru a barev se dá udělat tolik zajímavých hraček
pro mladší sourozence: pro
deštivé dny to bude zvěřinec, k zábavě u vody celá
série plavidel.
Jen pozor na prsty při
krájení zátek!

LOVILA JSEM
BOBŘÍKA MLČENÍ
Já jsem měla bobňka
mlčení a zrovna jsme jeli
na koupaliště. Byla jsem
docela zticha, jenom když
jeden chlapec chtěl vzít
kamarádce
nafukovacího
psa, tak jsem
vykřikla:
Pozor! A už to bylo v čudu, už jsem bobňka mlčení
zkazila. Nojó, ale stejně,
kdybych ho vydržela, co
bych z toho měla. A tak
jsem se koupala celý den
a už jsem byla ráda, že
nemusím mlčet.

Šárka Svobodová

Správné řešení
hádanek
R É B U S : Podzemnímu vojsku
velel podezřelý nadporučík Vomáčka. D O P L Ň O V A Č K A : Kahan, Radka, abych, sukno, nápor, Evita, jsouc, Enoch. Tajenka: Krásně je na hdrách. LIŠ T O V K A : Zemský ráj to na popohled! Z Á H A D N Ý P O Č E T N Í Ú K O L : Storsand. O B L O Ž K A : Zvíkov. S K R Ý V A Č K A :
Ce-ský let-ní tá-bor C-asi-es.
ii

posledních tří let). Víš, že
jsme tentokrát ani žádný pokřik neměli?
ČLaOy
d ě t i !
Letos bylo táborů hodně
Ani se mi nezdá, že je a jak vysvítá z různých
tomu už téměř měsíc, co jsme zpráv, všechny dopadly dobře,
naposledy stáli na nástupu ať už to byli skauti z podpod naší vlajkou ve Stor- hradí Kostivalu, mořští vlci
sandu ! Tak živě mám v pa- ze St. Mary's Bay, či nějaké
měti vaše tváře a málem bych ty »Zelené příšery « z Casies.
při psaní napomenul Zbyňka,
Dobře jsme se měli,
aby stál v řadě a zeptal se
rádi nás viděli,
Jirky, co si přeje. Děvčata
podruhé zas přijdem!
na druhé straně se samozřejmě
Já myslím, že všichni, kdo
chichotají, jako obvykle...
vám tak krásné prázdniny
Ty krásné dny už jsou ale připravili, ať už to byli rodiče
za námi. Připomínají nám či vedoucí různých táborů,
to vaše dopisy, které dochá- si zaslouží nějakou odměnu.
zejí do redakce. Děkuji vám Nejlepší odměnou pro ně jistě
za ně i za fotografie a vzpo- bude, vezmete-li si opravdu
mínky, které od vás dostávám. k srdci slova dopisu paní
Ne všechno se dá uveřejnit Kvapilové :
(jako fotky Dany Němcové »Mějte v úctě a lásce
jsou trochu nejasné), ale vše- svůj mateřský jazyk, učte se
chno je nám milé.
mu a zdokonalujte se v něm.
Když např. dostanu lístek Mějte rádi československou
od Péiy a Kájí Hanzla, na vlast, rodnou zem svých
kterém píší, že to bylo ve rodičů!«
Scardanalu nádherné a že se
Chodíte do české doplňoorganizátorům, P. Šimčíkovi vací školy ? Chodte do ní
a P. Birkovi, dá jen gratu- a učte se rády ! Nemáte k tolovat, tak to opravdu potěší. mu příležitost? Učte se doma,
Vždyť jsou to už muži, kteří v rodičích jistě najdete dobré
viděli kus světa!
učitele! A budete-li chtít, i
Přijde i nějaký ten skrytý Radar vám rád pomůže,
postesk, jako od Majky: však víte, že stačí napsat na
»Jistě jste se už z Norska adresu: RADAR,
vrátil, nemusím se ani ptát,
Via Concordia i
jaké to bylo, jistě hezké. «
I - 0 0 1 8 3 ROMA
Majka by ráda věděla, jaký
Obratem pošty {téměř) vám
pokřik jsme letos měli (a píše odpoví
mi začáteční verše pokřiků
P. Ladislav

