DĚTSKÁ PŘÍLOHA MĚSÍČNÍKU NOVÝ ŽIVOT.
REDAKCE:
VIA
00183

RADAR

.CONCORDIA,
ROMA,

i

ITALI A

ČÍSLO 4/73
DUBEN 1973.

Při slavnostním přijímání nových členů kardinálského sboru 6.
března tohoto roku oznámil svatý Otec Pavel VI. i jména dvou kardinálů, které sice zvolil už roku 1969, ale dosud nezveřejnil.
Jedním z nich je MÖNS. ŠTĚPÁN TROCHTA, litoměřický biskup.

Toto jmenování je ctí pro celý český národ.
Blahopřejeme našemu panu kardinálovi a slibujeme mu, že zůstaneme
věrni své vlasti a své víře, jak nás to vždy učil a ukazuje svým životním
příkladem.

KARDINÁLOVÉ
T v o ř í zvláštní poradní sbor papežův. O n i také mají právo volit nového papeže. J m é n o » kardinál « se
odvozuje z latinského slova »cardinalis «, hlavní. P ů v o d n ě to byli správci
význačných římských kostelů, později
byli vybíráni i z duchovních jiných
měst. D n e s má kardinálský sbor 143
členů.
ČEŠTÍ K A R D I N Á L O V É
P r v n í m českým kardinálem byl
Jan Očko z Vlašimi (1378). Československá republika měla dosud dva
kardinály: v roce 1936 byl j m e n o v á n
kardinálem pražský arcibiskup Karel
Kašpar, který zemřel roku 1939. D r u h ý m byl jeho nástupce na pražském
stolci, arcibiskup Josef Beran, j m e n o vaný roku 1965. Pan kardinál T r o c h t a
je p r v n í m kardinálem litoměřické
diecéze.
IN

PECTORE
N ě k d y se stává, že papež sice někoho zvolí za kardinála, ale z vážných
d ů v o d ů j e h o j m é n o n e m ů ž e zveřejnit.
Říká se, že ho jmenoval » in pectore «,
tj. v srdci. V případě M o n s . T r o c h t y
t u byly dva d ů v o d y : v roce 1969
ještě žil v Ř í m ě ve vyhnanství pan
kardinál Beran, a jednání mezi československou vládou a Vatikánem ještě
nebyla natolik uspokojivá, aby se
mohlo jmenování vyhlásit.

TITULÁRNÍ KOSTEL
PANA
KARDINÁLA
TROCHTY
Každému kardinálovi přiděluje papež jeden římský
kostel. Má být připomínkou
na původ kardinálů vybíraných z římských knězi. Panu
kardinálovi Trochtovi svěřil
svatý Otec baziliku sv. Jana
Boská ve čtvrti •Cinecittá
(známé svými filmovými ateliéry). Tento moderní kostel
posvětil v květnu
1959
Jan XXIII.
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NOVÝ KARDINÁL
Zdá se, že i nový pan kardinál
byl kdysi klukem a docela šikovným!
Narodil se na Valašsku ve Francové
L h o t ě roku 1905. Bylo m u osm let,
když m u zemřel tatínek. Musel tedy
brzo pomáhat m a m i n c e v péči o dva
mladší sourozence a o hospodářství.
V sedmnácti letech se vydal daleko za hranice do Itálie, aby tu
pokračoval ve své přípravě na kněžství. Vrací se do vlasti jako salesián
a už v roce 1934 staví velký nový
kostel a salesiánský ústav v Ostravě.
Za dva roky nato je poslán s podobn ý m úkolem do Prahy. Ještě před
válkou se stává ústředním duchovním
rádcem katolických skautů a členem
ústřední rady Junáka.
Za války prožívá křížovou cestu
českých vlastenců: vyslýchán na Pankráci, prochází Terezínem a koncentračními tábory v Mauthausen
a v Dachau.
V květnu 1945 se vrací do Prahy
a n a s t u p u j e na své místo ředitele salesiánského domova. Současně také
zastává svou dřívější funkci v junácké
organizaci. Za dva a půl roku nato
je jmenován biskupem v Litoměřicích. D l o u h o se však nemůže věnovat
své diecézi. C o všechno musel prožít
za těch 25 let svého biskupského úřad u ? Pomluvy, hrozby, výslechy, násilí, soudní procesy, vězení, opovržení,
nejistotu, až k pozvolnému růstu jaké-

si daleké naděje, která stále ještě nedozrává k slibnějšímu zítřku.
Pan kardinál Trochta však nepodléhá. Přečtěme si slova, která pro-

nesl v lednu 1939, tedy v d o b ě mim o ř á d n ě těžké p r o náš národ, k českým j u n á k ů m . Platí i dnes a pro
nás pro všechny!

Není hanbou být v potupe. Je hanbou této potupě vnitrně podlehnout. Jsou neštěstí,
jež drtí a ničí na věky, ale jsou neštěstí, jež probouzejí k životu:
Národ nemůže žít dlouho ve svém smutku bez dalších škod. Hledaje tedy
marně útěchu a záchranu jinde, snaží se ji odkryti v úsměvu svých dětí a v ně
vkládá svoje naděje. Ty kdyby byly pevné, nebály se života, vyrostli by nám
z nich jedinci z ocele, charakterové ucelení, mužové schopní práce, oběti, citu i krve
pro nenahraditelné duchovní statky zkoušeného národa! V jejich nadějném úsměvu
viděli bychom náhradu za své ztracené štěstí a naději lepších dnů, neboí nevíme,
bude-li nám všem dopřáno se jich dočkati.
Proto tu jsme, proto hledáme jednotu ducha i síly a proto se snažíme dáti naší
mládeži to, co v ní má vytvoňti rytíře vůle, srdce a ducha pro budoucí boje a vítězství.
Proto se obracíme dnes k mládeži, chtějíce jí ukázati tu nejlepší cestu a poprositi ji a zapřísáhnout, aby po ní šla. Aby po ní šla i tenkráte, když chůze po
ní bude se rovnat mučednictví a třeba i bláznovství.
ADOLF

F.

J.

KARLOVSKÝ,

člen-korespondent Mezinárodní heraldické

akademie

RAK A KALICH, NEBO MEDVĚD A LILIE?
Pňteli mjr. jezd. Janu rytíň
Většinu z vás asi udiví, že tento
článek připisuji dragounskému důstojníkovi, který má stejné jméno jako největší český vojevůdce. A přece toto jméno a rytířský titul, dokonce jako rytíři
Svaté Říše Římské, potvrdil jeho předku
v roce 1735 sám římský císař a český
král Karel VI. V diplomu, který byl
0 tom vystaven pro Jana Maxmiliána
Žižku, rytmistra kyrysnického pluku
falcko-neuburského, se dokonce s uznáním říká, že příslušníci rodu » vždy
věrně sloužili Bohu a císaři, a že se
více než dosti vyznamenali v dějinách
Království Českého.« S tou věrností
císaři, alespoň pokud šlo o císaře Zikmunda, se to sice nedá brát tak doslovně,
ale nebylo to zřejmě překážkou, aby
Žižkům český rytířský stav nepotvrdila
1 Marie Terezie hned na počátku své
vlády v roce 1742. Snad měli tedy
v Říšské kanceláři na mysli jen císaře
z rodu habsburského, v jejichž službách padl v roce 1683 při hájení Vídně
proti Turkům Matyáš Žižka z Trocnova, děd Jana Maxmiliána.

Žižkovi z Trocnova

[ Dosud kvetoucí rod Žižků z Trocnova^ odvozuje svůj původ od Jaroslava,
bratra husitského vojevůdce, o němž
toho však známe velmi málo. Nevíme
dnes, jaké doklady snad Žižkové za
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Karia VI. Říšské kanceláři předložili,
je však sotva myslitelné, že by jméno,
dokonce tak známé a v době silně katolicky cítící ne právě oblíbené, užívali neoprávněně. Tím spíše ovšem udivuje, že znak, který jim Karel VI. potvrdil, nemá nic společného s rakem
ve starém erbu trocnovských vladyků,
a tím méně s kalichem, který svémocně
přijal velký válečník.
Je to čtvrcený štít, v jehož modrých
polích je po třech stříbrných liliích,
zatímco do dalších dvou polí zlatých
» vyráží « černý medvěd. V klenotu na
přílbě, kde byl v původním znaku
rovněž červený rak, je nyní » rostoucí«
rytíř s taseným mečem, kterého zde
zobrazuji s předlouhým knírem, jak je
vymalován v původním diplomu Karla VI., který je dosud v majetku rodiny.
Je zajímavé, že tento erb, který má
nejen daleko k prostotě gotického znaku, který jsme už poznali, ale dokonce
se zcela liší i v barvách, byl poměrně
brzy po svém potvrzení omylem připisován i vojevůdci samému. Potvrzuje
to hned několik dochovaných, samozřejmě zcela romantických » portrétů « právě z 18. století. Že existoval i vliv
opačný, ukazuje náhrobek Žižků na Olšanských hřbitovech v Praze, kde je

zase rytíři na znakové přílbě dána » podoba « vojevůdce Žižky, jak je zachycena na jeho známém » portrétu « chovaném v Ženevě. Všechny tři štítové
varianty erbu rytířů s Trocnova jsou
vyobrazeny na jejich moderní knižní
značce - exlibris.
A jistě stojí za zmínku, že Adolf
rytíř Žižka z Trocnova padl v roce 1943
hrdinskou smrtí v boji proti gestápáckému komandu v Křivoklátských lesích!
Vojenská tradice zůstala v tomto rodě
stále živou.

první v e s t r e d n í
Založení pražského biskupství v roce 973 byla veliká událost, větší, než
si dnes dovedete představit. S křesťanstvím k n á m přišlo vzdělání, křesťanství nás uvedlo do společnosti vzdělaných evropských národů. Přineslo
n á m první školy. Já vím, že si p o m y slíte, že zrovna ta škola nemusela být,
ale v t o m se mýlíte, právě škola byla
nutná, sblížila nás s j i n ý m i lidmi a dala
n á m možnost se s nimi dorozumět.
Jak brzo byla při pražském biskupství zřízená škola, to přesně nevíme.
Málo zpráv se o 'tom zachovalo právě
proto, že v X . století umělo u nás
j e n velmi málo lidí číst a psát, natož
spisovat kroniky. T o všechno přišlo
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evrope

později a postupně. Měli jsme hodně
co dohánět. Představte si, že ve Vatikánské knihovně v Římě, kde mají
6o tisíc rukopisů, j e latinsky psaná
bible z III. století. Uvažujte: někde
už ve III. století píší bible a m y se
teprve v X . století učíme číst a psát.
Tak co říkáte?
Ale protože jsme byli pilní a snaživí, naše vysvědčení nedopadlo zle.
U ž za vlády krále Přemysla Otakara II.
v druhé polovině XIII. století byla
pražská škola známá i v okolních zemích a do Prahy přicházeli studovat
i studenti z ciziny.
Když po velmi zlém mládí nastoupil po smrti Přemysla Otakara II. na

trůn Václav II., zabýval se myšlenkou
proměnit školu při pražském biskupství v universitu. Universitu, jaké měli
tehdy v Itálii a ve Francii, ale nikde
v zemích za Alpami. Tuhle dobrou
myšlenku však zabrzdil odpor málo
po vzdělání toužících velmožů. A tak
k založení pražské university došlo
o půl století později.
Pražskou universitu založil Karel IV.
roku 1348, tedy před 625 lety. V zakládací listině ze 7. dubna 1348 stojí
napsáno: » Universita má být založena
proto, aby se nemuseli naši věrní obyvatelé Království českého, kteří bez
přestání lačněji po plodech věd, doprošovati v cizích zemích almužny,
ale aby nalezli v království stůl k pohoštění připravený ... «
Universita vyrostla z křesťanské
vzdělanosti a byla vedena v duchu
křesťanském. Jejím kancléřem byl první
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Založení vysokého učení mělo neobyčejný význam pro povzenesení
úrovně vzdělanosti v naší zemi. Byla
to první vysoká škola v celé Střední
Evropě.
Zapamatujte si z tohoto ilánku

že:

S křesťanstvím a zřízením pražského
biskupství před tisíci lety přišla k n á m
křesťanská kultura a vzdělání.
R o k u 1348 byla založena v Praze
universita a jejím kancléřem se stal
arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Karlova universita v Praze j e nejstarší universita ve Střední Evropě.
Hana

SGG

Sklíbová

Nejstarší vyobrazení sv. Vojtěcha na sloupku
v kostele sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově
v Římě. Pochází ze začátku XI. století.

4 OTÁZKY MISTROVI
Nedávno se po mnoha nesnázích dostal
do svobodného světa Luděk Pachman, československý šachový velmistr. Naše reportérka paní Hana na něho v prvním vhodném okamžiku zaútočila několika otázkami, na které Luděk Pachman ochotně
odpověděl:
1) Pane Pachman, známe vás jako velmistra šachů. Setkal jste se už někdy
s nějakým chlapcem, jehož šachové umění
na vás zvlášť zapůsobilo?
Ani se mi tomu nechce věřit, ale
opravdu... už to bude devatenáct let
kdy jsem dostal dopis od jedenáctiletého
chlapce, Luboše. Požádal mne, abych si
s ním zahrál partii šachu. Sešli jsme se
a zjistil jsem, že má na šachy nadání,
dokonce mimořádné. Scházeli jsme se často
a brzo byly tyto schůzky užitečné i pro
mne, učili jsme se jeden od druhého.
Dvanáct let později mne Luboš už
na mistrovství ČSSR předhonil, obsadil
první místo. Loni se dělil o první místo
na mistrovství USA a bude teď hrát
zápas o hrdý titul US-Champion. Asi
už mnozí z vás znají jeho příjmení Kaválek.
Pokračování na str. 7
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25.
Pronásledování křesťanů pokračuje. Dnes
předvádějí před Diokleciánův soud mladého křesťana.
Chlapec otevřeně vyznává:
- Ano, jsem křesťan a věřím v jednoho,
pravého Boha.
Stejně bezprostřední je i císařův rozsudek :
- Odsouzen k smrti...
Ještě však nedozněla jeho slova, a...

26.
... na prahu vedlejšího sálu se objevuje
bledá postava s výstražně vztyčenou pravicí:
- Jak dlouho se ještě budou vynášet
nad nevinnými ty nespravedlivé rozsudky smrti?

27.
Dioklecián se s hněvem obrací k rušiteli soudního řízení. Jeho tvář náhle mění
barvu, oči ztrnou v nevýslovné hrůze:
- Ty? Ne, to je jen přízrak!
- Císaři, já jsem hlas Boží! Zastav tyto
ukrutnosti, dej křesťanům svobodu! Tvá
životní dráha je u konce!
Dioklecián zoufale hledá pomoc u okolostojících.

28.
Nový velitel stráže se obezřetně přibližuje zezadu k Sebastianovi a chápe se
jeho ramene.
- Pane, to není přízrak, ale člověk z
masa a kostí.
Diokleciána jímá zběsilý vztek.
- Ty tedy ještě žiješ! Běda tomu, kdo
nevykonal mé rozkazy!
A obrácen ke strážím:
- Umrskejte ho k smrti zde, před mýma očima!

29.
Katové se dlouho nenamáhají. Zesláblé
tělo Sebastianovo už po několika ranách
klesá k zemi. Nerozhodni, zda mají pokračovat, obracejí se k císaři. Ten jen
ukazuje na liktorskou sekyru, stojící poblíž
jeho křesla. Jediný úder dovršuje mučedníkovo utrpení.
Dioklecián se zachvěl. Aby zakryl svůj
strach, nařizuje:
- Dejte hned umýt podlahu!
- A co máme dělat s mrtvolou?
- Hoďte ji do stoky!

30.
Tělesné pozůstatky statečného tribuna
však nezmizely docela. Jiná zbožná žena,
Lučina, se dověděla o tom, co se odehrálo
v císařském paláci. Dala tajně tělo vylovit
a uložila je do hrobu na svém pozemku
u Appiovi silnice, blízko pískovny zvané
Katakomba. Tam v katakombách, u hrobů
svatých mučedníků, budou nacházet posilu
k boji za svou víru tisíce a tisíce křesťanů
po celá staletí.

2) Loni jsme se zájmem sledovali zápas
amerického šachisty Fishera 5 ruským
protivníkem Spasským. Co soudíte o Fisherovi?
Ovšem, dnes je Robert Fisher nejlepší šachista USA a celého světa. Sám
o sobě říká: »Jmenuji se Robert James
Fisher, přátelé a paceři mi říkají Bobby.«
Říkám mu Bobby a tak nevím, jestli jsem
víc jeho přítel anebo víc pacer. Bobbyho
v šachu hned tak nikdo neporazí, ale
myslím, že to zase trochu přehání: nezná
a nechce znát nic kromě šachu. Začal
jsem s ním mluvit o umění, o literatuře
a Bobby na všecko jenom » chess is better« - šach je lepší. Člověk se přece musí
starat i o jiné věci, o život, o druhé lidi,
o věci ještě důležitější.
3) Hra v šachy je jen jakýsi zábavný koníček, nebo může dát i něco víc?
Šachy dovedou pomáhat v těžkých
chvílích. Když mi bylo šestnáct a půl
let - bylo to za německé okupace - jsem

se ocitl poprvé ve vězení. Z papíru jsem
si udělal figury, na stůl nakreslil šachovnici
a skládal šachové úlohy. Partnera jsem
neměl, byl jsem v samovazbě. V letech
1969 až 70 jsem měl dokonce normální
šachové figurky a postupně i několik
partnerů. Hrát moc neuměli a lidé to
byli různí. Jeden z nich měl dokonce na
svědomí lidský život a snad mu šachy
trochu pomáhaly nalézt ztracenou vnitřní
rovnováhu.
4) Co byste radil čtenářům Radaru, kteří
mají zájem o šachy?
Pustíte-li se do šachu, věnujte se jim
rozumně. Nezapomínejte přitom na své
povinnosti ve škole, v církvi, později
v práci. Považujte napřed šachy za ušlechtilou zábavu. Ukáže-li se, že je dovedete
hrát lip než ostatní, třeba z někoho bude
druhý Luboš nebo druhý Bobby. A pak
budete moci zápasit o mistrovství Československa, poněvadž naše země bude v té
době už zemí šťastnou, svobodnou a blahobytnou.

FIPS U PANA PROFESORSKÉHO
Radar plní svůj slib a opisuje vám
dnes něco z Fipsova deníku na Kosti valu:
2 7 . ČERVENCE 1 9 7 2 : Z Á P I S SESTRY L I Š K Y
z DÍVČÍHO

HRADU:

Vyspaly jsme se do růžová a po ranní
půlhodince a umývání jsme šly na snídani.
Fips k tomu vysvětluje: Samozřejmě, že
se vyspaly do » růžovička «, hlavně jejich
nosánky, protože malé i velké skautské
dámy si přivezly i růž na rty a někdo já ne! - je v noci pěkně pomaloval.
Při půlhodince se pak prohýbaly smíchy,
jak » ta druhá « vypadá. To byla nejlepší
ranní půlhodinka! Škoda, že čistá voda
Kostivalu tu »krásu růžovou« nemilosrdně smyla.
Po snídaníčku byla školička. Bratr
»pan profesorský« Šubert z Vídně měl
češtinu, neboli řeč mateřskou. Zasedly jsme
do rytířského sálu (a měly jsme tam často
brnění.') a přihlížely, jak bratr profesor
otevírá svou velkou aktovku s našimi
sešity. Posledně jsme do nich v potu tváře
načmáraly diktované zásmyčky a rébusy
naší mateřštiny.
» Tak jsem vaše práce opravoval a zjistil, že některé z vás češtinu ještě dobře
ovládají, « uváděl profesor svou dnešní
hodinu, »ale jiné již mnoho... o jeje,
co je to? « Místo očekávaných sešitů se
objevily na okraji aktovky dvě černé a tři
I ílé myšky, které hrdě vymašírovaly na
stůl!
Pan profesorský překvapeně koukal,
ale pak prohlásil: » Myslím, že dáma,
zvaná Jana, někdy zapomíná, že čeština
není myším cirkusem ! Odklidte tu havěť /«
» Jé, koukejte, ta jedna černá má pěnu
u huby ! « vykřikla zděšeně Iva.
»To je vzteklina, honem zavolejte
bratra Babyho, « ulekla se Jana. Mezitím se uráčilo vedoucímu, že právě vešel
do rytířského sálu Kostivalu, uchopil nerytířsky myši za dlouhý ocas a jednu po
druhé je odnesl do jejich klícky. Ten také
nerozumí humoru, 'musí Fipsovi vždy pokazit jeho hru !
Zatím se našly i sešity s diktátem a začalo opravování. Maruška si však něco
pilně zapisovala na lísteček.
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»Podívejte se na pilnou dívenku,«
pravil profesorský, »ona si zapisuje své
chyby a cvičí se v moudrosti, aby tak
další chyby více nedělala ... «.
Gertruda, která seděla vedle Marušky,
jí nahlédla přes rameno na lístek a prohlásila .*.»Ona si píše nějaká
jména...«
» A helemese, a proč? «
Maruška se zarděla, ale pak se přiznala: »Slyšela jsem, že je možné dostat
vzteklinu, když člověk pohladí vzteklé
zvíře. A já jsem tu černou myš pohladila...«
» A proč si píšeš ta jména ? «
» To abych věděla, koho mám pokousat, až tu vzteklinu budu mít! «
Jeminečku, takový deník nekřesťanský ! Co ten Fips v něm natropil! A to
byl jen nepatrný kousek jednoho dne!
Ten deník se natahuje jak tahací harmonika. Musíme ho zavřít, jinak by zabral celý Radar. Pokračování najdete ve
» Skautu-exulantu «, jen vám ještě musím
prozradit, že v březnu zavlékl Fips na
Kostival hromadu kostí z družiny opičího
krále Hanumana, a že ve sklepení Kostivalu bude letos panovat opičák Hanuman,
kterému se podařilo loupežníka Babinského z hradu vystrnadit ...
J. K. Baby

Mám před sebou návrh oběžníku,
který mi tu nechal P. Josef Simčík.
Mluví se v něm o táborech pro 14až 171eté v Saas Grund ve švýcarsku
od 14. do 28. července. Předpokládaná
úhrada: 175 šv. franků.
Mládež nad 17 let se chystá do
Španělska, vyhrazují tam pro ně Costa
del Sol u Malagy, v době od 29. července do 11. srpna. Cestování tam a zpět
v romantic-stylu ( - vlakem) a během
pobytu pirátské nájezdy na gibraltarskou
pevnost a na africké pobřeží!
Kapitánem podniků je
P. Josef Šimčík,
Feldstr. 109, 8004 ZÜRICH, Schweiz

NAŠE NÁRODNÍ GALERIE

Lucie Pásková, Švýcarsko

ZVOU VÁS NA LÉTO!
Už jsme se kdysi zmínili, že Otec
Pavel Kučera z Zirndorfu má také nějaký letní podnik za lubem. Tak tady je
to podrobněji:
Místo: Zillertal v Rakousku, asi 800 m
nad mořem.
Zahájení: 30. července 1973 odpoledne.
Ukončení: 17. srpna 1973 dopoledne.
Účastníci: chlapci a děvčata ve věku
od 9 do 15 let.
Možnost vycházek po lesích a horách.
Koupání v nedaleké osadě Stumm. Domácí česká kuchyně. Společný příjezd
a odjezd organizují krajanské duchovní
správy.
Úhrada za celou dobu pobytu asi
190 DM.
Organizuje P. Pavel Kučera,
Postfach 1310
D-8502 ZIRNDORF

Vlaštovička ohlašující letní školu přiletěla i z Norska:
Zde ještě není jisté, zda budou tábory
dva nebo pouze jeden.
Prázdninový domov Solglôtt ve Storsandu leží v lesnaté krajině u Oslofjordu. Bohatý program! (P. Ladislav
zaručuje hodně školy a málo koupání či vlastně naopak!) Pan doktor Řezníček spisuje pro letošní dramatický kroužek extra-divadelní představení s původním hudebním doprovodem a jinými originálními zvukovými efekty. Vystupují v něm všichni účastníci školy, zatímco veškerá čtyřnohá havěť z okruhu
několika mil kolem letní školy zděšeně
prchá před tím dopuštěním!
Kdo má odvahu, ať se hlásí u paní
A. Kvapilové,
Hôlandsgt. 1, OSLO 6, Norge.

Květnové číslo věnujeme opět našim maminkám.
Pošlete svá blahopřání a své kresby, uveřejníme je!
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SLEDUJETE SVETOVÝ TISK?
MENOVÁ POLITIKA JE V KRIZI!
DOLAR KLESÁ, VKLADY NAŠÍ BANKY STOUPAJÍ

Uzavíráme d r u h é kolo soutěže a ohlasujeme bankovní konta účastníků
k 10. b ř e z n u :
N e j větší počet bodů za únorové řešení získal J A N C H A R V Á T ze švýcarska: 538! O n také dosáhl nejvyššího bankovního konta - 1048 bodů, a práv e m získává obě odměny únorového kola.
Kromě gratulace k dvojnásobnému úspěchu ho musíme pochválit i za to, že
u méně známých jmen květiny (hruštička) a zvířete (čuvač) citoval i knihy, ve kterých tato jména nasel!
Další bankovní konta:
J. Štěpánková = 1001, R. M o u d r á - 992, V. Lopaurová - 990, E. Matějková - 981, R. Křepelka - 947, R. Kadlecová - 925, V. Rihová - 925, J. T o m a n 916, J. Lošonský - 910, D . Severová - 878, P. Bradatsch - 823, M . Reisingerová - 790, L. Lavičková - 740.
Následují další, jejichž únorové řešení dosud nedošlo. Pamatujte, že od
10. d u b n a se za opožděné řešení sráží 50 bodů. Ve vlastním zájmu je tedy pošlete co nejdříve. A znovu opakuji, že se mohou zapojit všichni, stačí, když
pošlou všechny předcházející úkoly.
Opět musím upozornit na některé chyby:
1) Především musíte poctivě dosazovat čísla a správně sčítat.
2) Pozor na háčky u souhlásek: napíši-li SŇEŽKA,
vychází mi sice 74 bodů,
ale jde tu o hrubou chybu, píše se totiž správně
SNĚŽKA.
3) Renata si na nás vymyslela jiný trik: napsala do obou přihrádek jiné řešení,
obojí pak sečetla a tak jí vyšlo hned 855 bodů. Pan účetní však rázně zakročil,
jednu sérii škrtl a zůstalo jí tedy pouze 451 bodů.

== = =

IV. úkol:

TT

|

II

Český spisovatel
Podstatné j m é n o
Potravina
První slovo české národní
písně
Kraj v Československu
H u d e b n í nástroj
Řešení očekáváme v redakci do 10. května.

10

Odměny:

1) Za nejvyšší počet bodů v d u b n o v é m úkolu: nová série vatikánských
známek k Mezinárodnímu eucharistickému kongresu v M e l b o u r n e (hodnoty:
25, 75, 300 lir).
2) Za nejvyšší bankovní konto: Kniha A. Weniga, S T A R É P O V Ě S T I
PRAŽSKÉ.

VŠICHNI MAJÍ NADĚJI, VŠICHNI MOHOU VYHRÁT!

M - GJRLS M GÁZ ľM
HELP!
P. Ladislav byl toho názoru, že je
v Radaru málo místa věnováno děvčatům a nabídl mi zavést rubriku jen
pro ně, kde by se psalo o módě, o hudbě,
varení, no prostě, o všem, co děvčata
zajímá.
Obracím se tedy touto cestou na
vás, děvčata, která čtete Radar, s prosbou o pomoc. Napište, o čem byste
si v Radaru rády přečetly, co vás zajímá, případně i dotazy, zkrátka všechno.
Těším se na vaše dopisy a v jednom
z příštích čísel v rubrice
MINIGIRLS-MAGAZIN
nashledanou!
Evžena
Jen tak na rozpovídání
připojuji
jeden prostý zážitek z poslední doby:

¿Luc'mc'ma

modlitbička

Stalo se vám už, že vám někdo
řekl něco tak hezkého, že vás zamrazilo a zároveň vás polil takový příjemný, teplý pocit?
Mně se to stalo už několikrát, ale
nikdy to na mne tak nezapůsobilo, jako
minulou neděli.

Byla jsem na návštěvě u mé bývalé
kamarádky, která je ted už vdaná a má
čtyřletou dceru Lucinku.
Lucinka byla ke mně ze
začátku
nedůvěřivá a zdaleka si mě zkoumavě
prohlížela, ale po několika
chvilkách
nedůvěra jako by opadla a Lucinka
mě vedla do svého pokojíku, kde mi
ukazovala své panenky, barevné míče,
medvídky a spoustu jiných hraček. Vyprávěla mi o své mamince a přitom
jsme společně oblékaly panenky a vázaly jim veliké mašle.
Večer pak, když byla Lucinka připravena k spánku, klekla si u své
postýlky. Stála jsem za ní a slyšela,
jak si odříkává svou modlitbičku na
dobrou noc. Když s modlitbičkou skončila, znovu se nadechla a prosila Pána
Boha, aby opatroval maminku,
tatínka
a všechny panenky. Pak se z ničehonic
otočila ke mně a zeptala se: »Jak se
jmenuješ? «
Když jsem jí řekla své jméno, otočila se zase nazpátek a dodala: » a Bože, ještě opatruj, prosím, mou tetu
Evženu. «
Když jsem pak v jejím pokoji zhasla
a zavřela dveře, přemýšlela jsem, jak
může taková malá holčička
někoho
udělat úplně nevědomky
šťastného.

G6G

píseň na vrbovou píšťalku
Už na nás prší z jehněd pel
a na kře letí jaro horempádem,
zpod křídel kvočny vyletěl
houf kuřat, pípajících hladem.
Bože, ať i to nej menší z nich
zrníčko najde na tvé jarní zemi!
To jenom člověk v dobách zlých
může se živit sny a nadějemi.
Jaroslav Seifert
VODNÍK
Už je to dávno, co mě moji rodiče
poslali na prázdniny do Vodníkovy Lhoty.
Již ze jména obce se můžete dovtípit,
co tím chce básník říci.
Bydlela jsem u jednoho mlynáře. Ach,
tomu pořád ten zelený panáček zastavoval
kolo. Ten se ho natrápil! Ale jednou,
když vodník, Ivan se jmenoval, se připletl
ke kolu, pustila jsem na kolo vodu, a to
se tak roztočilo, že i Ivana párkrát otočilo. A od té doby se už vodník ve Vodníkově Lhotě neobjevil.
Helenka Seidlová, Švýcarsko
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Sazeč už stojí za dveřmi
a hudruje, že má naspěch,
že to nestihne, s takovou že
Radar nevyjde ani o vánocích. Co mám tedy dělat,
musím si pospíšit.
Měl bych tu pár dopisů,
Ruth píše, že maminka byla
v Římě a že se jí tu líbilo.
Ruth doufá, že se jí snad
také podaří se k nám podívat.
Těšíme se tedy na návštěvu.

GerWa SI

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný!

Otec Kučera mi poslal šich Otců Vojtěchů bude slavýzvu k Norimberčanům. Má vit své jmeniny Otec Hrubý
ve své >> farnosti« asi stovku v Římě, Otec Engelhart v Gomladých, ale na nedělní mši teborgu, Otec Vít v Chicagu
svaté jich prý tolik nevídá. a Otec Zeman ve StockholZato však chválí své věrné mu. Pak tu máme dva Jiří:
ovečky Pavla, Evu, Věru, Otec Kopie v Mnichově a
Dulinu, Marcela, Maruš Ele- Otec Novotný v Bejrútu.
nu, Evžena ... Tak vy ostatní, Jim tiskneme pravici a ostatukažte se v norimberské hra- ním čtenářům Radaru dodní kapli také a častěji!
poručujeme, aby nezapomněli
S potěšením jsme viděli, že poslat svá blahopřání mase jméno Radaru objevilo minkám do květnového čísla!
v některých časopisech, jako
P. Ladislav
v jihoafrickém Jaru, ve Věstníku katolické misie v Los
Angeles, v Národních novinách. Děkujeme za přátelskou
propagandu !
Ze švýcarské doplňovací
školy nám poslali pěkný dopis a radu příspěvků. Jeden
z nich uveřejňujeme v tomto
čísle. Těšíme se na další spolupráci.
V dubnu oslavíme svátek
sv. Vojtěcha a sv. Jiří. Z na-

