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Na Svate Tri Krále
lejeme doma olovo
a pálíme frantííkj.
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POHADKA O JIZNIM VETRU
Autor této pohádky, Dr. Miroslav Vojtěch Šebor, právník, policejní ředitel, divadelník a nadějný spisovatel povídek, veselých i smutných, zemřel
pred osmi léty v Náchodě jako oběť persekuce. Rok před smrtí věnoval Pohádku
o jižním větru své americké neteři, Janě, kterou znal jen z dopisů. Pohádka
nesměla být v Československu uveřejněna. Radaru ji zaslal bratr zesnulého,
prof. Dr. Miloš Šebor ze Spojených států, otec dnes osmnáctileté Jany.
Nad vrcholkem hory, který se utápěl v mracích, zaburácelo. Prudký vítr
se zdvihl na všech stranách, rozmetal věčný sníh a zdvihl jej ve vířivém kuželi
vzhůru. Na všech stranách to skučelo, hvízdalo a kvílelo. Drobné kamení poletovalo. Ozval se mocný hlas, který svým dechem lámal ledové krápníky:
- Zdar vám, bratři! Jsem zde včas, jako vždy.
Byl to hlas Severáku. Jemu odpověděl lahodný hlas Jižního větru a hned nato
se ohlásili i Východní a Západní vítr. Sníh se ještě jednou vznesl vzhůru, když
čtyři bratři usedali. V čelo zasedl nejsilnější, udatný Severák. Jediným vydechnutím
si vyhloubil ve sněhu jamku, ve které se usadil. Pak spustil zhluboka:
- Zas uplynul rok a s ním je tu chvíle naší schůzky. Však jsem pospíchal;
je to sem kus světa od severní točny, kde jsem měl právě práci. Hoj, chlapci, jak

vysoko se dmuly vlny, když jsem do nich zadul a jak se kry kácely! Přijdte se tam
někdy podívat... A kdo je dnes na řadě, aby vyprávěl, co nejlepšího v tomto
roce vykonal?
- Já, řekl tiše Jižní vítr.
- Ty, mazánku? zaburácel Severák. To jsem zvědav, co jsi provedl velkého.
A Jižní vítr začal:
- Musím se, bratři, vrátit do dávných dob, kde vlastně začíná mé vyprávění.
Bylo to před několika sty léty. Proháněl jsem se tehdy nad poli a lesy, když jsem
zčistajasna spatřil kouř. Letěl jsem tím směrem a spatřil jsem stateček, jak hoří.
Kolem lidé na koních, lupiči. Povykovali, smáli se a sháněli dohromady uloupený
dobytek. Přestal jsem dýchat, abych nerozdmýchal oheň ještě víc. Jak se rozhlížím, vidím člověka s rozvlátými vlasy, utíká ze stodoly a drží cosi pod paží. Nebyl
však ještě daleko, když ho spatřil jeden z loupežníků. Pustil se na koni za ním.
Rozletěl jsem se a tu vidím, kterak jezdec míří na prchajícího muže bambitku.
Bylo to na okraji hluboké strže. Zadul jsem, abych mu srazil nataženou ruku,
ale můj dech je slabý; bratr Severák by s tím lupičem zatočil jinak. Tož rána vyšla,
člověk na útěku rozpřáhne ruce a padá na zem. Přitom upustí jakousi věc, kterou
až do poslední chvíle tiskl k hrudi. V tu chvíli se blížili i ostatní lupiči, všichni
na koních, obtíženi kořistí; jedou za sebou, těsně na okraji srázu. Nabral jsem dech,
zadul tak jako snad nikdy a srazil je všechny do rokle. Letěl jsem za nimi, svaloval
dolů kamení, lámal větve, zdvihal mračna hlíny - až všichni zůstali pohřbeni
v hlubině.
- Pak jsem se vrátil k nešťastnému muži, který ležel nad srázem bez vlády.
Ze spánku mu vytékal pramének krve. Ovíval jsem ho zlehka ze všech stran; nic
plátno, byl mrtev. Pak jsem se rozhlédl, co vlastně nesl. Byla to železná skřínka
plná zlatých peněz; nejspíše rodinné úspory nebo dědictví. Dul a dul jsem po několik hodin, až jsem navršil hezký kopeček hlíny a kamení, aby poklad byl skryt před
zraky nepoctivců nebo dokonce lupičů. Pak jsem pokryl zemí i mrtvého muže.
- Vracel jsem se na místo i v pozdějších létech a končil svoji práci: nanášel jsem tu víc a víc země, až konečně vše bylo bezpečně ukryto.
- Před několika málo léty jsem viděl, že v místech, kde tehdy stál vypálený statek, je nyní chaloupka. Žije
tam chudá rodina; muž, žena a děťátko. Muž se ženou většinu dne pracovali na poli; dítě, zabalené v peřince,
samo na mezi. Plakávalo. Vždy jsem
se u něj zastavil, šeptal jsem mu tiše
pohádky, až usnulo. Byla to holčička.
Vyrůstala, začla chodit do školy. Provázel jsem ji přes pole a les, ba chránil
jsem ji, jak jsem mohl.
- S posledním babím létem jsem se
přišel na ni znovu podívat. V chaloupce jako po vymření. Proletěl jsem
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jí několikrát než jsem nalezl otce, který tu ležel nemocen na chudičkém lůžku. Matka na poli, dcerka
nikde. Hledám v kraji, kde jsem znal každý kout;
zdálo se mně, že utekla věčnost, než jsem ji nalezl
u Božích muk, kde klečela'modlíc se za otce. Septem
se tu svěřila své patronce, že jedině slavný lékař
v blízkém městě by snad mohl otce zachránit; kde
však vzít tolik peněz ? Zůstal jsem u děvčátka dokud
se nemělo k návratu. Zadul jsem a strhl jí s hlavy
šátek. Děvče vykřiklo a pustilo se za ním. Nesu
šátek dál a dál, k místu, kde jsem před sty léty ukryl
poklad. A dal jsem se do další těžké práce: hlína,
písek a kamení létá na všechny strany; dítě stojí jak
ve vidění a jeho úžas nezná konců, když se tu zaleskla
kovová schránka, neporušená, j a k o před léty ...
- Když jsem před několika dny opět navštívil chaloupku, nalezl jsem své děvčátko plné úsměvů. Pečovalo s matkou o uzdravujícího se otce.
* •

•

- Díky, bratře, za příběh, ozval se Severák neobvykle měkkým hlasem. Díky, jsi nejlepší z nás. A hoši,
nashledanou za rok!
Na vrcholu hory se prudce zdvihl studený vítr. Zaskučelo, zahvízdalo a
zakvílelo ... a p o chvilce sněhové vločky padaly zpět, aby pokryly korunu hory,
v mracích.
, ,
„. x ,
T.
Jjež se utápěla
r
Miroslav Vojtech, bebor

NÁBOŽENSKÉ
OKÉNKO i
Milé děti!
Zopakujeme si podle školní bible
jak Bůh dal lidem Desatero přikázání.
Israelité došli třetího měsíce po východu z Egypta k hoře Sinaj a utábořili se proti hoře. Mojžíš vystoupil
na horu. Bůh m u řekl: » O z n a m dětem israelským: Viděli jste, co jsem
učinil Egypťanům a jak jsem vás zázračným způsobem vedl. Budete-li
věrně poslouchat mé slovo a dodržovat mou úmluvu, budete mezi všemi

národy m ý m národem vyvoleným. «
Mojžíš vše učinil jak m u Bůh přikázal.
Když se třetího dne rozednilo,
strhla se bouře s h r o m y a blesky.
Těžké mraky ležely na hoře a z nich
zazněl mocný hlas pozounů. Mojžíš
přivedl celý národ před Boha a postavil ho dole pod horou. Zatímco lid
zůstal stát dole, Mojžíš vystoupil na
horu a vešel do tmavého mraku,
v němž byl Bůh. A Bůh řekl:
»Já
1.
2.
3.
4.

jsem Pán, tvůj Bůh :
Nebudeš mít žádného jiného Boha.
Nebudeš zneuctívat jméno Boží.
Pomni, abys den sváteční světil.
Cti otce svého i matku svou, abys
dlouho živ byl a dobfe se ti vedlo
na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
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7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš
kňvého
svědectví
proti svému bližnímu.
9. Nepožádáš
manželky
bližního
svého.
10. Nepožádáš majetku jeho. «
T y t o zákony dal Bůh israelskému
lidu, aby skrze něj se je dozvěděli
všichni národové. T o jsou tedy ta
pravidla, ty zákony, o kterých jsme
mluvili, že platí v každém čase, všude
a pro všechny lidi. Kdyby lidé podle
nich žili, vedlo by se jim dobře a Bůh
by jim žehnal. Bohužel mnozí lidé
podle nich nežijí a proto je na světě
tolik křivd, nespravedlností a válek.
Minule jsme mluvili o dopravních
předpisech a zákonech. Zjistili jsme,
že dopravní předpisy jsou nám velmi
užitečné, neboť nám pomáhají chránit náš majetek, naše zdraví i náš
život a tím poskytují jistotu a štěstí
našemu pozemskému životu. Dopravní předpisy vlastně vyplývají
z Desatera Božích přikázání. Ku příkladu: V 5. přikázání nám Bůh přikazuje, abychom nezabíjeli. Což také
znamená, že nesmíme jak našemu
zdraví a životu, tak také zdraví a životu druhých lidí škodit. A to tedy
platí i v provozu na silnicích. Kdo
tedy nedbá dopravních předpisů zapříčiní si úraz, nedojde do cíle, ba
dokonce může ztratit pozemský život.
Zrovna tak je tomu, když někdo nedbá Desatera Božích přikázání. T í m

Koncem listopádu se sešla v San Martinu skupina pracovníků, aby prodebatovala celou řadu plánů další činnosti mládeže. Pavla se vytasila s fotografiemi
vídeňské skupiny.
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si totiž člověk zapříčiní úraz na duši
a když je to ve věci důležité, dokonce
smrtelný úraz a tak by člověk nemohl dosáhnout věčného života, pokud by se neočistil ve svátosti pokání.
Těmito přikázáními nám Bůh pomáhá chránit naše tělesná i duševní
dobra. Jimi nám pomáhá ke štěstí
zde na zemi a tím, že je zachováváme,
zasloužíme si věčnou blaženost v nebi.
Nyní se podívejme na náš obrázek
se sluncem a cestou. Naše cesta vede
k věčně šťastnému pobytu s Bohem.
Slunce znázorňuje slávu Boží a to je
cíl našeho života. Abychom mohli
tento cíl dosáhnout, dal nám Bůh
Desatero přikázání. První tři přikázání jsou znázorněna jako ukazatelé
směru, neboť ukazují na náš cíl, na
Boha. Pojednávají o povinnostech,
které máme vůči Bohu. Ostatní přikázání pojednávají o povinnostech,
které máme vůči druhým lidem. Poslední přikázání je opět znázorněno
jako ukazatel směru. A to má znamenat, že když všechna přikázání
budeme ve svém pozemském životě
zachovávat, jistě dosáhneme náš cíl a
věčně šťastný život v Bohu.

V I

V

V
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PRIMERI

Petr Křička

LYŽAŘI
Hore, chlapci, sněží,
na sáh sněhu leží
čert se žení.
Houká, výská,
heká,
vraty tříská,
za humny se vzteká.
Bozi dopuštění!
Všecko ze dveří se hrne, na síň běží.
Lyže, hole,
rukavice, ranec.
Bude tanec.
Mrzne, až to saží.
Matka na zápraží
stojí v kamizole:
» Bůh vás provázej! «
Holubičko sivá, ej,
klidná bud!
Dobré lyže máme, hola hej,
kuráž, chuť.
(Šípkový keř)

Básnická tvorba Petra Křičky (18841949) je osobitý projev pokorné lásky
a důvěrného citu k prostým věcem, květinám a přírodě. Křička vstoupil do českého básnictví verši Šípkový keř (1916).
Později uveřejnil básnické sbírky Bílý
štít a Hoch s lukem.

U ž se stmívalo, když se Bili vrátil
domů. Plný prachu, umazaný v obličeji,
s natrženým svetrem. Ale byl spokojený
sám se sebou. Podařilo' se mu to! Zasáhl
auto anglických vojáků naplno. Láhev s lakem se rozbila o přední sklo a auto vletělo do zdi. Už nebude k ničemu. Samozřejmě, on a jeho kamarádi nečekali, co
se bude dít dál. Slyšeli však křik a nadávky, dokonce i několik výstřelů z pušky.
Proto se také Bili honem schoval ve zbořenisku - a svetr na to doplatil.
Belfast je rozdělený. Katolíci a protestanti stojí proti sobě. Mezi nimi Angličané, které nenávidí jedni i druzí. Dospělí
užívají molotovky a pušky. Chlapci se
zatím musí spokojit s láhvemi barvy, kamením a hřebíky. Není to tak jednoduché,
každou chvíli tě může někdo chytit, i kulka tě může zasáhnout, když jsi v tom!
Jak dlouho se už takhle bojuje? Bili
si ani nepamatuje, kdy to začalo. Už od
malička slyšel jen o rozdílech mezi chudými katolíky a bohatými protestanty,
o boji, o pomstě. Když se otec nevrátil
z jedné bitky, uvědomil si Bili, že tu jde
o něco vážného. A nemohl zůstat stranou.
Maminka si musela najít práci mimo
dům, aby je uživila. Navíc tu bylo trápení
s Bernardem. Je mu teprve šest let. Jednou se ocitl na ulici právě uprostřed
prudké srážky. Jen zázrakem z ní vyvázl.
Donesli ho tenkrát napolo udušeného slzotvorným plynem, téměř v bezvědomí. Od
té doby špatně spí, pro každou hloupost
se dá do pláče, prostě, je nesnesitelný.
Proto se také Bili zdržuje doma co nejméně.
B r e č í i teď, skrčený na zemi v koutě
kuchyně.
- Co se ti stalo, Bernie?
Chlapec zvedl hlavu. Slzy mu vyznačily na špinavém obličeji světlé brázdičky.
Bili by se málem dal do smíchu.
- Máš hlad? Uvařím ti trochu čaje.
- Ne, neotvírej plyn!
Bodejť, Bernie nesnáší plyn. Od té bitky
na ulici. Když se v kuchyni vaří, uteče
do ložnice nebo ven.
- Běž do ložnice, ohřeji vodu na čaj.
- Já žádný čaj nechci!
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Tentokrát neodešel, když bratr zapálil
plyn a bez námitek vypil šálek horkého
čaje.

Co zas ten kluk má? Bili by se nejraději vrátil mezi kamarády na ulici. Tam
se aspoň něco podniká, ale tady ...
- Tak řekni, co ti je?
- Full se mi ztratil, zakňoural Bernie
a popotáhl nosem.
Full byl malý psík, naprosto nevyzpytatelné rasy. Bernie ho kdysi našel na
ulici a donesl domů. Nebylo na něm
nic hezkého, snad jen ty oči, které tak
důvěřivě sledovaly každý krok svého
ochránce. Berniemu byl vším na světě.
A teď se mu ztratil.
- Jak se mohl ztratit?
- Šel jsem s ním ven, až k ostnatým
drátům na konci ulice. On za nimi najednou uviděl jiného psa, podběhl pod dráty
a zmizel. Bille, prosím tě, najdi mi ho!
- Proč jsi šel tak daleko? Víš, že za
dráty jsou protestanti a mohlo by z toho
něco být!
- Ale já...
- Ty jsi prostě ty! A teď já ho mám
jít hledat a třeba při tom dostat kulku
do zad. Tam si s nikým nehrají!
Bernard neodpověděl, už ani neplakal.
Jen upřel své oči plné slz na Billa. Bylo
to až nepříjemné. Tolikrát už Bili riskoval důkladný nářez při každodenních potyčkách s protivníky. A teď nechtěl pomoci bratrovi, který dosud nepoznal nic
jiného, než nenávist, slzy a strach. Jediná
jeho útěcha a jistota byl Full.
- Bernie, když mi slíbíš, že přestaneš
brečet, půjdu Fulla hledat. Ale až bude
tma.
- Opravdu? Jsi hodný, Bille!
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V^šude byla tma, když se Bili vydal za
psem. Pouliční lampy nesvítily, to se jen
hodilo. Ostražitě hleděl zachytit sebemenší známku života na druhé straně,
za ostnatými dráty. Musel si pospíšit, maminka se co nevidět vrátí domů a bylo by
z toho pozdvižení.
Slabě zapískal a pološeptem volal:
Full... Full, pojď sem! Musí tam, na
druhou stranu. Opatrně se plíží pod dráty
u samé zdi. Ostny se zachytávají o svetr,
uvolňuje je jeden po druhém. Zase o metr
dál. Tak to asi dělají vojáci ve válce! A on
to musí dělat doma, ve vlastním městě.
Zkusil zavolat znovu...
Z temného kouta jakéhosi zbořeniště
mu konečně odpovědělo zakňučení a pak
se ze tmy přiblížil psík, zvolna, jakoby si
uvědomoval svůj přečin. Bili ho chytil
do náruče.
K^onečně tě mám. To bude mít Bernie
radost, ty tuláku!
Rychle se otočil a šel směrem k drátům.
Cesta se zdála volná, jen se teď dostat
na druhou stranu.
Udělal pár kroků, když ho nějaká silná
ruka chytila za rameno a ostré světlo
baterky ho úplně oslepilo. Zvedl volnou
ruku, aby si zastínil oči.
- Co tu děláš tak pozdě?
Podle přízvuku to byl zřejmě nějaký
anglický voják.
Bili už poněkud přemohl první ohromení. Konečně, nikdo nemohl vědět, že
sem přišel z druhé strany.
- Utekl mi pes, tak jsem ho šel hledat.
- Bydlíš tady?
- To se ví, tamhle dole za rohem.
- Opravdu?
- Ano, prosím!
Malý okamžik ticha. Potom hlas pokračoval :
- To je mi divné. Právě dnes odpoledne
jeden chlapec, který vypadal zrovna jako
ty, hodil na naše auto láhev barvy. Stejné
vlasy, stejný svetr!
Bili cítil, jak se mu krev žene do tváří.
Uvědomil si, že má na svetru tu velkou
skvrnu od laku.
- No tak, co na to říkáš?

Měl by zapírat, že to nebyl on, že se
voják jistě mýlí. Náhle však Bili pocítil
jako by se v něm něco zlomilo, jako by
ztratil všechnu odvahu. Sklopil hlavu. Full
sebou vrtěl, poštěkával mu pod paží. Asi
ho dráždilo to prudké světlo.
- Tak to jsi opravdu ty. Kluci nerozumní! Copak vlastně chcete? Nestačí, že
se nenávidí dospělí? I vy se do toho
musíte plést?
Bili sklopil hlavu ještě víc.
- Proč jsi sem šel? Nevíš, že je to
nebezpečné?
- Šel jsem pro psa. Je mého bratra
a utekl mu. Kdyby ho neměl, nemohl
by spát, je to jeho jediný kamarád.
Baterka zhasla. Bili pozvolna rozeznával ve tmě neurčitou postavu.
- Já vím, že je to nebezpečné. Ale
Bernie chtěl, abych mu psa našel.
- Kolik je ti let?
- Bude mi třináct.
- A házíš lakové bomby na vojenská
auta. Mohli jsme se zabít. Naštěstí se
nám celkem nic nestalo. Ale já jsem tě
viděl, jak jsi utíkal pryč! - Jak se ted
dostaneš nazpět?
Bili si oddechl. Ten voják ho nechce
zatknout.
- Zkusím podlézt dráty.
- Pojd se mnou.
Šel za vojákem. U drátů voják rozsvítil baterku, postavil ji na zem a opatrně
nadzvedl ostnatý drát. Teď se mu Bili
mohl podívat do obličeje. Byl to starší
člověk, vypadal dost unaveně.
- Tak běž, chlapče, i s tím psem.
- Mohu jít? Opravdu?
- Běž! Mám doma také syna, je asi
tak starý jako ty. A má také psa. Jak se
jmenuješ ?
- Bili.

Po vánocích se náš svatomartinský dům naplní mládeží (dokonce prý dvě skupiny po sobě). Takto vypadal dům už v listopadu.
Jak se zdá, nebude letos o
sníh nouze.

- Dobře, Bille, jdi domů. A láhve s lakem nech napokoji. Někde ve tmě se
ozvaly kroky.
- Rychle, Bille, pospěš si!
Bili podlezl dráty. Světlo zhaslo, všude
byla opět tma.
- Na shledanou, pane!
- Ahoj, Bille, měj se dobře!
Full radostně zakňučel, Bili ho pustil
na zem a rozběhl se za ním domů.
Bernie ještě seděl na svém místě v kuchyni a poplakával.
- Tady máš Fulla a přestaň už brečet.
Bernie mu ani nepoděkoval. Vzal si
psa na klín, hladil ho, cosi mu šeptal do
ucha. Ted už byl spokojený. Bili se usmál
a šel postavit vodu na sporák. Maminka
se za chvíli vrátí a on má ještě psát úkol
na zítřek. Musí to vzít doopravdy. S bombami je ode dneška konec. Uzavřel své
příměří, protože se setkal s nepřítelem,
který nedovedl nenávidět, který chápal,
co může pro chlapce znamenat najít ztraceného psa.
A poprvé po tak dlouhé době se zase
cítil spokojen sám se sebou. Teď jen
ještě nějak odstranit ten lak ze svetru!

Hned v naší první lekci jsme si
řekli, že expozice je množství světelných paprsků, které dopadnou na
citlivý filmový materiál za určitý časový úsek. Jedná se o velmi krátké
doby a proto je naprosto nutné, aby
doba expozice přesně odpovídala
stupni citlivosti použitého filmu či
papíru. Tento stupeň citlivosti jim
dal výrobní podnik a označuje se
různými stupnicemi. V Evropě užíváme stupňů D I N ( = Deutsche Industrie-Norm, v Americe ASA ( =
American Standard Association)), v
Rusku mají G O S T . D I N a ASA jsou
všude uváděny současně. 50 ASA se
rovná 18 D I N atp.
K měření délky expozice či osvitu
užíváme osvitoměry (expozimetry).
Jak se s jednotlivými typy osvitoměrů
zachází, se dovíte při koupi nebo
v kterékoliv odborné prodejně. Důležitější je si říct, čeho se vystříhat při
měření běžnými expozimetry. 98 %
expozimetrů, ať už volných nebo zabudovaných v kamerách, zabírá rozptýlené paprsky z celého okolí, tedy
i z oblohy. V případě, že rozdíl světelnosti mezi oblohou a zemí je veliký, naměří expozimetr víc světla, než
ve skutečnosti v té části, kterou zabíráme, opravdu je. V záběru máme
normálně 80 % země a jen 20 % oblohy, ale expozimetr zachytil 40 až 50 %
světla z oblohy. Výsledek je pak podexponovaný záběr.
Náprava je jednoduchá. Zásadně
budeme měřit směrem do země a je-li
to možné, zblízka ty části, které fotografujeme.
V místnosti neměřte nikdy proti
oknu. Okno zde působí jako přímý
zdroj světla, jako reflektor nebo slunce. Nemůžete také měřit od okna
8

a potom fotografovat z boku. Většinou bude zapotřebí otevřít objektiv
o dvě clony navíc. Tato pravidla
platí i pro ty, kteří mají drahé aparáty s osvitoměrem zabudovaným za
objektivem. Rozdíly zde nejsou tak
veliké, ale pokud jsou, pochází ze
stejných příčin.
Závěrem ta nejjednodušší připomínka: Nezapomeňte nikdy na expozimetru nastavit správnou citlivost
filmu, která je uvedena na krabičce!
Měření osvitu při použití bleskového světla je možno provádět několika způsoby. T e n nejjednodušší
nám dává už výrobce každého bleskového zařízení, ať je to bleskový
hranolek, nebo výbojkový aparát, ve
formě clonového čísla (tedy clonu,
kterou musíme nastavit) při jednotlivých vzdálenostech a při citlivosti
filmu. Většinou se ho dosáhne otáčivým kolečkem: nastavíme je na požadované hodnoty vzdálenosti a citlivosti filmu, ukáže nám tomu odpovídající clonu.

Profesionálové si slouží při své
práci složitějšími a také m n o h e m dražšími expozimetry pro elektronické
blesky anebo takzv. kompjútry, které
samy zaznamenávají vlastní odražené
světlo a určují délku záblesku a jeho
intenzitu. T y t o techniky se však už
vymykají rámci našeho pojednání
a svou cenou naprosto unikají možnostem našich kapes.
J. Hladký

pí 74
TÁBOROVÉHO
OHNĚ
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CMELAK
Nad rozvitou alamandou zakroužil čmelák. Sluneční paprsky dopadly na jeho
sametové tělíčko, křidélka se zaleskla stříbrem a žluté kroužky pod krčkem se
zaskvěly jako roztavené zlato. Čmelák si
otřel jednu nožku o druhou, zabručel
brumlandem a vnořil se do kalichu, aby
se napil sladké medoviny. Vzápětí usedla
na větvičku bílá volavka, chvilku čmeláka
pozorovala, a když vystrčil hlavičku, chňapla po něm a vmžiku zmizel v jejích
útrobách.
» Ubohý čmelák,« zašeptala soucitně
alamanda.» Je ho škoda,«vzdychla růžová
koralita, která se vinula poblíž. »Byl
dvorný a vždy v dobré náladě,« řekl
červený květ ibišku, setřásl lesklou krůpěj
s řapíku a s rozkoší vystavil korunku
k slunci. »Co je komu souzeno, tomu
neunikne,« zašveholila mohutná kwilla
(strom, jehož dřevo je neobyčejně tvrdé).
»Pamatuji si čmeláka v jeho lidské podobě. Býval to malý, nezbedný chlapec,
a co ho dnes potkalo, to změní jeho
další život.«

»Vypravuj, kwillo, vypravuj!« zaprosily květy. Kwilla potřásla korunou, pohladila motýla, který usedl na větvičku,
potom zhluboka vzdychla a začala:
»Před mnoha lety rostla jsem jako
štíhlá krasavice na břehu potůčku, kde
kdysi stála chatrč domorodců. Ti měli
jediného syna. Byl to zdravý, černý klouček, měl kudrnaté vlasy, jiskrné oči a chtivé ruce, které ničily vše, co bylo na dosah.
Dokud byl malý, trhal hlavičky květů
a házel je do potůčku, když povyrostl,
odtrhával broučkům, muškám a motýlům křidýlka a nožky, a když se naučil
zacházet s nožem, půlil stonožky, housenky a pijavice a smál se, když se ubožátka
svíjela v smrtelných křečích.«
»Ach, to je strašné,« šeptaly květy.
» Ano, ano, byla to strašná podívaná, <•
pokračovala kwilla.» Nejednou jsem ronila
slzy a třásla se hněvem a lítostí. Rodiče
jedináčka rozmazlili, a čím víc chlapec
rostl a sílil, tím byl krutější, trápil vše,
na co přišel, ba i své rodiče. Stávalo se,
že když mu matka dala banán, chtěl chla9

ZVEME
VAS
NA SNÍH
P. JOSEF
(Šimčík) v á m nabízí
příjemné prožití zimních prázdnin,
jak j e n on j e dovede zorganizovat.
Poznačte si: DATUM: 9.-16. února 1974; MÍSTO: Pension Antrona,
Saas G r u n d , kanton Vallis, Švýcarsko.

Ověřte si svůj věk: pobyt je vyhražen chlapcům a děvčatům od 10 let.

Spočítejte si své úspory: týdenní
pobyt vám přijde na 100 švýcarských
franků, cesta z Curychu d o Saas
G r u n d a zpět asi na 25 franků. Připočtěte 60 franků na lyžařské vleky
a obnos, který hodláte vydat na osobní útratu.
P. Josef dodává, že posilněni českou
kuchyní a p o d odborným vedením
lyžařského instruktora pana Maláška,
vám vysokohorské prostředí určitě
prospěje a tedy neváhejte a pište na
adresu:
P. Josef Šimčík
Feldstrasse 109
C H - 8004 Ziirich

pec pomeranč, dostal-li paw-paw, chtěl
mango. Nikdy nebyl spokojen s tím, co
mu matka dala k jídlu, ba nebyl spokojen
ani s počasím, které nikdo z nás nemůže
změnit, jen Nejvyšší, který nad námi bdí.
Když svítilo slunce, volal po dešti, když
pršelo, plakal, že je mu zima, bylo-li
horko, naříkal, že je bezvětří, a tak neminulo dne, aby chlapec neprojevil nespokojenost. Rodiče se radili s moudrými
lidmi, jak by syna napravili, a rady byly
různé. Jedni radili dobrou metlu, druzí
dobrý příklad a mnozí byli toho přesvědčení, že až chlapec vyroste, pak zmoudří.
Když dorostl do věku, kdy měl odejít
do tumbaje (jakási škola, kde se chlapci
učí všemu potřebnému pro život a po
výcviku jsou tetováni; tumbaj je obyčejně od rodné vsťznačně vzdálená, rodiče
nesmějí chlapce navštěvovat), aby se naučil kázni, matka mu vše připravila, ale
chlapec věděl, co ho v tumbaji čeká,
a utekl raději do lesa. To byla velká
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a neodpustitelná hanba pro rodiče i chlapce. Hoch se dva dny potloukal lesem, ale
hlad ho donutil k návratu. Pamatuji si na
ten den jako by se to událo včera. Celou
noc bylo dusno a k ránu se přihnala
velká bouře. Vítr mnou lomcoval takovou silou, že jsem musila napnout všechny
síly, aby mě nevyvrátil z kořenů. V té
nej horší chvíli zápasu spatřila jsem náhle
chlapce, jak se choulí k mému kmeni.
V tu chvíli mi ho bylo líto; byl zkřehlý
zimou, ve tváři se mu zračilo utrpení
a prožitý strach. Cítila jsem ve vzduchu
nebezpečí, protože elektrické vlnění se
stahovalo nad mou hlavou; snažila jsem
se proto dát chlapci znamení, aby se ukryl
na bezpečnějším místě. Šlehala jsem ho
větvemi do obličeje, sypala jsem mu suché
listí do očí, ale chlapec nedbal a přitiskl
se ke mně ještě blíže. Potom se stalo to,
co jsem předvídala. Nebe se otevřelo,
fialový blesk sjel shůry, spálil mi rameno
a chlapce zabil. Když se vyjasnilo, našla
ho matka u mých nohou mrtvého. Vesničané se seběhli, pomalovali chlapce barevnou hlinkou, ozdobili ho peřím a připravili hranici; když na obloze vyšly první
hvězdy, začaly smuteční obřady. Tancem
a smutečními zpěvy chlapce doprovodili
na druhý břeh. S východem slunce všichni
utichli, protože kouzelník jim měl říci,
v co se chlapcova duše vtělila. Zlatá sluneční záře dopadla na vysokou trávu,
v které se rděla červená srdéčka; na jeden
orosený květ usedl sametový čmelák. " To
je tvůj synek," řekl kouzelník matce:
" ode dneška se bude chlapec-čmelák sám
o sebe starat, aby poznal, jak se potrava
těžko shání. Na každém kroku bude na
něj číhat nebezpečí, aby ocenil péči rodičů
a starších lidí, kteří to s ním dobře myslili. Aby každý nespokojeného chlapce
poznal, bude čmelák ustavičně bručet.
Byl mlád a nerozumný, a až odpyká, čím
se prohřešil, promění se znovu v člověka",
ukončil kouzelník svou řeč; potom se
všichni rozešli.«
Kwila se v lichotivém větru prohnula,
zašelestila listím a pokračovala. »Budiž
nám chlapcův příklad poučením; buďme
spokojeni s tím, co máme, a radujme se
ze všeho, co nás obklopuje.«
»Jaký je dnes krásný den,« zašeptala
vroucně alamanda a vzápětí roztančily se
všechny květy vůkol, aby projevily radost
ze slunného dne.

NÁŠ

LETNÍ

PROGRAM

Do nového roku s novým programem!
Na léto se pro vás připravuje celá řada akcí. Radar vám nabízí malý
přehled různých letních táborů:
R E K R E A C E D E T Í V E V E K U O D 9 D O 13 R O K U :
— Norsko: Dva turnusy v době od 24. 6. 74 do 14. 8. 74.
— P. Kučera, Německo: Jeden turnus od 28. 7. 74 do 16. 8. 74.
— St. Martino, Valle di Casies: Dva turnusy v době od 13. 7. 74
do 24. 8. 74.
Pokud se týká Norska má veškerou organizaci v rukou paní Anna
Kvapilová, Norsk Tsjekkoslovakisk Hjelpeforening, Holandsgt. 1, OSLO 6,
Norge.
Organizátorem druhého tábora je P. Pavel Kučera, Postfach 1310,
D-8502 Zirndorf, Deutschland.
Pro bližší informace pište přímo na tyto adresy.
Zde jsou informace o rekreaci dětí v St. Martino, Valle di Casies,
Itálie:
#
D O B A : Děvčata: od 13. 7. 75 do 3. 8. 74.
Chlapci: od 5. 8. 74 do 24. 8. 74.
#
P O D M Í N K Y PŘIJETÍ : Věk od 9 do 1 3 roků. Musí znát česky nebo
slovensky. Rekreace je vedena v duchu katolickém. Mimo programu kulturního, národního,
folkloristického a zábavného, děti jsou vedeny
k plnění náboženských povinností.
#
C E N A : Na dítě za celou rekreaci: D M 205, schil. rak. 1435, fr. šv. 258,
fr. fr. 369, Kr. šv. 370. Jsme ochotni však vyjít vstříc těm,
kteří z důvodů existenčních nemohou uhradit celkovou částku.
9
PŘIHLÁŠKY : Prostřednictvím duchovního správce nebo přímo na adresu: V E L E H R A D , Via Concordia 1, 00183 Roma,
Italia. Uzávěr přihlášek 31. ledna 1974.
#
P Ř I J E T Í : Zpráva o přijetí na rekreaci bude poslána v druhé polovině
února, po poradě s vedoucími rekreace. Máme zájem na
tom, aby se vytvořilo výborné prostředí a děti měly z rekreace co největší užitek. Spolu se zprávou o přijetí sdělíme
další potřebné informace.
R E K R E A C E P R O M L A D E Z O D 14 do 17 L E T bude v době
od 5. 8. 74 do 19. 8. 74 ve Fulpmes (Rakousko). Organizuje: P. Blažej
Müller, Velehrad, Postfach 1, A-1172 WIEN, Oesterreich.
R E K R E A C E P R O M L A D E Z N A D 17 L E T bude ve Skandinávii
v době od 15. 7. 74 do 3. 8. 74. Organizuje: P. Josef Šimčík, Feldstrasse
109, Ch-8004 Zürich, Schweiz.
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C O N S T A N T I N KINSKÝ - Paříž, Francie:
» Přiložené posílám 10 franků s prosbou
o zaslání Betléma. Po vánocích, které budeme slavit v Paříži, se chystáme na zimní
tábor do S. Martina a už se moc těším.
Pošlu vám dopis s popisem, jak se mně
tam líbilo. «
S dopisem opravdu počítáme do příštího čísla. Napíše nám Constantin také
něco o znaku rodu Kinských, kterým
ozdobil svůj dopis?
ŠÁRKA GAISLEROVÁ - Goteborg,
Švédsko :
»Mám fóóófr, právě stěhujeme! Ahoj ! a.
Dopis velmi výstižně zachycuje domácí
situaci - a dává naději na další zprávy.

R U T H a ANDREA KOLLINGEROVY - Německo:
» Děkujeme Vám moc za dopis, jesličky
a vlajky ( = odměna za odpovědi o Pandovi). Ještě jsme nedostaly Radar, náhodou jsme se u kamarádky dověděly, že jsme
něco dostaly. Jako poslední máme předprázdninové ( / ) , mohl byste nám prosím
všechna další čísla poslat? Doufám, že jsme
nezmeškaly začátek další soutěže. To by
nás moc mrzelo. Protože pošta jde tak
špatně, přejeme Vám už dnes hezké vánoce
a vše nejlepší do nového roku! «
Další důkaz, jak to s Radarem chodí.
Žádaná náhradní čísla jsme odeslali a jak
se dočtete v redakčním dopise, s novou
soutěží raději trochu počkáme. Za blahopřání děkujeme a opětujeme!
A ještě tu jsou dva kratší pozdravy,
od Aleny ze školního výletu do Londýna doufám, že jste nejely podívat se na svatbu
princezny Anny! - a od Jitky Pružinové,
která si o podzimních prázdninách zaskočila do Španělska na Costa Brava.

Hana Zelbovd přijímá z rukou
pani Kvapilové jednu z prvních
cen Storsandské olympiády. Druhá
je Jarka
Smídková.

Některým z vás toto číslo
přinese určité zklamání: čekaly jste v něm vyhlášení
nové soutěže a zatím ...
Hned vám to vysvětlím:
máme soutěž v plánu a chceme ji opravdu uskutečnit, ale
potřebujeme k tomu jistotu,
že budete dostávat Radar včas
a pravidelně. Právě v této
záležitosti nemáme prozatím
pražádnou záruku. Od prázdnin se vám omlouváme za
zpoždění, za které opravdu nemůžeme, ale co je to
platné, když vy nedostáváte
ani čísla s naší omluvou a jen
marně čekáte.
Rozhodli jsme se tedy počkat, až se situace zlepší a pošta bude řádně pracovat. Dojde k tomu aspoň letos? Jestli
ano, okamžitě začneme s novou soutěží. Zatím shromažďujeme odměny, aby jich bylo
co nejvíc, pokud možno, pro
všechny účastníky. A záleží
také na vás, napíšete-li nám,

jsme o ní v předcházejícím
čísle). Čekáme na ukázky vašeho uměni!
Uzávěrka tohoto čísla je
poněkud dřív, neboť se chystám do San Martina, abych
pomohl připravit dům na vánoční setkání mládeže. Chybí
tu tedy vaše dopisy, které právě v těchto předvánočních
dnech jistě přijdou v hojném
počtu. Věnujeme jim tedy víc
místa v příštím čísle.
P. Ladislav

^ cemeřice
jakmile Radar dostanete, abychom neztráceli čas dlouhým
čekáním.
Toto číslo vám přináší letní
program našich táborů a setkání. Přihlaste se včas a upozorněte i své české kamarádky
a kamarády. V červnu už
sotva najdete na některém táboře místo, protože zájemců
je hodně!
Nezapomněly jste na soutěž našich betlěmů? (Mluvili
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