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NA SLOVÍČKO

Chlapci a děvčata,
v květnu slavíme svátek všech maminek. Je to takový pěkný zvyk, který
přišel do Evropy po první světové
válce ze Spojených států severoamerických. Nezapomeňte v ten den
udělat mamince nějakou zvláštní velikou radost.
Nestydte se, kluci, vzít maminku
kolem krku a pošeptat jí, že ji máte
moc a moc rádi.
Ze to ví

i bez toho, to já taky vím, Vládo,
ale věř, že to maminku bude těšit,
když jí to řekneš sám. A vy ostatní
taky.
A děvčata? Prosím vás budte na
maminku zdvořilá. Kdybyste věděly
Jitko, Marto, Jiřino, Mařenko a Zuzanko, jak vám to nesluší, když se
h r u b ě na maminku utrhnete, jak to
maminku bolí a jak se trápí, pak byste
to jistě neudělaly.

Jedenáctiletý chlapec Karel Havlíček psal mamince, která se jmenovala Josefa
k svátku:
Nejdražší
maminko.
Prijmete dnes k svým jmeninám nejupfímnější projevy citů, jichž je
schopno dítě, které srdečně miluje svou matku. Nejkrásnější z blažeností,
jež Bůh určil člověku, ai sestoupí na vás s nebes. Za každou hodinu
již jste prožila ve starostech o mě, ai je vám údělem šťastný rok. Rok,
v němž ai vám každý den přinese nové radosti.
Váš nejposlušnější syn
Karel Havlíček.
Německý Brod 18. března 1832.
Povšimli jste si data v dopise? Už je tomu 142 let co ho ten chlapec psal.
Tenkrát děti rodičům netykali, říkali jim tatínku vy a maminko vy.
O Karlu Havlíčkovi jste už možná slyšeli. Byl to vynikající novinář v minulém století. Byl jen o rok mladší než Božena Němcová, co napsala » Babičku «, stýkal se s ní a velmi si jí vážil. O n a jeho také, protože byl statečný,
nebojácný a pravdomluvný. Nenáviděl nespravedlnost a psal proti různým
křivdám, proto neměl jako novinář lehký život. Staré císařské úřady ho pronásledovaly, ale on se j i m bránil články v novinách až do své smrti. Umřel mlád v tom
roce když bylo Masarykovi šest let. Když Masaryk dospěl, četl jeho články a studoval jeho spisy. U ž jako starý pán, jako president republiky, napsal, že se v mládí
učil od Havlíčka. Vidíte, jaký vliv může mít spravedlivý a dobrý novinář.
NAD

SPÍCÍM

DÍTĚTEM

Co krás a co vzácných pokladů
má širý svět.
To dítě je Boží naděje
a lidský květ,
nad ním i bolest se promění
v blažené snění.
Ted spí a věřte mi,
že tady na zemi
nic krásnějšího není.
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NAŠE NÁRODNÍ GALERIE

K. T o m a n .

MÁJOVÁ POBOŽNOST
Je u nás v Cechách jaro
a květen, měsíc tvůj,
nade vše nejkrásnější,
Maria
Panno.

zelené

Ne libanonské cedry studené
a upjaté, květ sám jsou
sladké stromy zdejší
v zeleni plaché a voní k chvále tvé a zpívají
od šera jitřního
až do nočního tmění,
Maria
Panno.
A stromů vrcholky se kývají,
květ s květem líbá se
v tajemném
proměnění,
noc dýše chladem.
Tvá sestra Venuše jde mezi
a s námi modlí se
tvé věčné litanie,
Maria
Panno.

nás

Jen hvězdy plát nech,
všechna světla
zhas,
nech milost pršeti,
ať se nám v srdce lije,
Maria
Panno.

NÁBOŽENSKÉ
OKÉNKO

Milé děti!
Posledně j s m e si řekli, že modlitba
j e rozmluva s Bohem. Ale nemyslem e si, že modlitba, čili rozmluva
s Bohem, začíná u člověka. Ne, ta
začíná u Boha. B ů h byl první, který
nás oslovil a nás stále oslovuje. O n
j e to, který nás stále u d r ž u j e při
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životě, ráno co ráno se jeho zásluhou
probouzíme ze spánku k novému životu, (kolik lidí se nedožije rána), j e h o
zásluhou, že dává růst a zrát obilí
a r ů z n ý m plodům, m á m e co jíst a tak
i m y se stále, denně m á m e k n ě m u
obracet v modlitbě a tak m u odpovídat na toto j e h o oslovování. Boží
dobrota je příčinou našich díků. Jeho
velikost a sláva jsou příčinou naší
chvály a oslavy. Jeho všemohoucnost
je příčinou, že se k n ě m u utíkáme
a prosíme ho o pomoc. A že je náš
nebeský Otec, od něhož pocházíme,
je příčinou toho, že m u v modlitbě
svěřujeme celý náš život.
N y n í si opět řekneme několik příkladů, jak se některé děti modlí. T e n -

tokrát nám, vy děti, napište řešení,
kdo se modlil d o b ř e a kdo špatně,
s odůvodněním, proč je ta modlitba
dobrá nebo špatná.
1. Když Hanka ráno vstala a umyla
se, napadlo ji, že by se měla pomodlit, jak to slyšela od pana faráře při náboženství. Ale modlit
se ji nechtělo, zvláště, když cítila
vůni kakaa a koláčů, které byly
pro ni na stole již přichystány.
H n e d se pustila do jídla. Při jídle
ji však napadlo, že kdo se nemodlí
hřeší. A ona nechtěla hřešit. A tak,
jen aby si odbyla svou povinnost, spěšně odříká Otčenáš.
2. Jirka právě přijal ve svatém přijímání tělo Kristovo. T u ho napadne, že nyní, když je s n í m Pán
Ježíš, měl by se modlit. A tak
potichu odříkává » Andělíčku, m ů j
strážníčku «.
3. Evě se často nechce ráno vstávat
a dlouho jí to trvá než vstane.
ADOLF F .

J.

KARLOVSKÝ,

P o t o m pospíchá a na cestě k autobusu, k t e r ý m jezdí do školy, se
m o d l í : » P a n e Bože, dej, ať autob u s má zpoždění, abych h o ještě
chytla «.
4. Pavel se ráno m o d l í : » Bože, m ů j
O t č e v nebi, děkuji ti, že m i dáváš
zažít tento nový den. Dáváš m i
ho, protože m ě máš rád. I j á tě
m á m rád a proto ti t e n t o d e n
obětuji a chci dnes dělat j e n d o b r é
věci. P o m á h e j mi v tom, dej m i
veselou mysl a požehnej mně, rodičům, sestřičce i celé naší třídě.
A m e n . « Je to správná modlitba,
n e b o se měl Pavel spíše pomodlit
O t č e náš, Zdrávas Maria, n e b o
jiné předepsané m o d l i t b y ?
K d o odpoví správně na všechny
čtyři příklady, u v e d e m e j e h o j m é n o
v R a d a r u a nej lepší odpovědi otisknem e a odměníme.
Váš Johny.

člen-korespondent Mezinárodní heraldické akademie

PROČ JE AESKULAPŮV HAD MÍSTO OZUBENÉHO KOLA
V ERBU ŠKODŮ?
Vysloví-li se u nás jméno Škoda, pak
je většina lidí skoro automaticky spojuje
s názvem plzeňské zbrojovky, nebo automobilů touto firmou vyráběných. Mohli
bychom tedy snad právem očekávat, že se
ve znaku rodu Škodů setkáme třeba s ozubeným kolem nebo jiným symbolem moderní techniky. Jenomže právě dnes už
přes sto let starý škodovský erb nás poučí,
že daleko dříve než jako inženýři a průmyslníci se Škodové proslavili jako lékaři.
Josef Škoda, ve své době proslulý odborník pro choroby plic a srdce, vychoval
jako profesor vídeňské university celou
generaci významných lékařů a stal se tak
v rakousko-uherské monarchii přímo legendární postavou moderního vědce. Jeho
starší bratr František byl rovněž lékařem,
ale spíše než vědecké školské práci se věnoval zdravotnické péči a jak bychom dnes
asi řekli, všeobecné hygieně. Působil jako
medicinální rada a zemský zdravotní referent u c. k. Českého místodržitelství po

dlouhou řadu let a získal si také významné
zásluhy organisováním zdravotní služby
během války v roce 1866. Je to z velké
části právě díky jeho úsilí, že počet úmrtí
mezi raněnými vojáky byl poměrně níz5

ký, a že se především podařilo zabránit
epidemiím, které byly skoro pravidelným
průvodním zjevem všech válek v minulosti.
V uznání této práce byl dr. Františku
Škodovi již v říjnu téhož roku udělen
Řád Železné Koruny a už n . dubna 1867
byl povýšen do rytířského stavu. Znak,
který mu byl při té příležitosti udělen je
sice hezký na pohled, ale jinak příliš poplatný době svého vzniku, kdy byla heraldika jen málo pěstována jako vědecká disciplina. Svědčí o tom už skutečnost, že
ač byl znak nového rytíře teprve vytvořen,
byl mu dán už štít o čtyřech střídavě
stříbrných a modrých polích a dvou přílbách, jak je tomu někdy u starých rodů,
které různé části svého erbu zdědily po
příbuzných rodinách vymřelých po meči.
V prvním poli škodovského znaku je
na modrém břevně Železná koruna lombardská, která má zřejmě připomínat vyznamenání rytíře Škody tímto řádem, ve
druhém a třetím poli je po pěti zlatých
hvězdách, jejichž smysl - byl-li jaký dnes neznáme, a v posledním je zelený
Aeskulapův had ovinutý kolem hnědé hole.
Právě toto pole, ač poslední, je zřejmou
narážkou na lékařské zásluhy nobilitovaného a snad i jeho bratra, který ač byl
rovněž nositelem vysokých řádů, odmítl

nabízené mu povýšení dokonce přímo do
stavu baronského.
Nu a teď už je cesta k plzeňské Škodovce krátká. Synem dr. Františka rytíře
Škody byl inženýr Emil rytíř Škoda, který
se stal ředitelem strojírny, založené v
Plzni roku 1859 hrabětem Valdštejnem.
O devět roků později byl už jejím majitelem a během dalších třiceti let z ní
vybudoval světoznámou firmu. A nakonec
dostala Škodova rodina přece i ten titul
svobodných pánů, který profesor Josef
Škoda kdysi odmítl. Byl udělen jeho prasynovci Karlu rytíři Škodovi 27. října
1914. Ani on ale neměl více štěstí v heraldice než jeho dědeček.
Baronský znak rodu je rozhojněním
námi vyobrazeného erbu rytířského, na
který byl ještě položen poměrně přeplněný
srdeční štítek v němž je hradba, orel a dva
lvi. Mezi obě přílby je na štít postavena
baronská koruna a dva zlatí lvi jsou přidáni jako štítonoši. Celek vypadá sice
representativně, ale ve své poněkud přehnané honosnosti jen potvrzuje klasickou
pravdu starých heroldů, že »méně znamená často více«. Porovnejme jen s prostým znakem Kinských, o němž jsme se
zmínili už dříve, a který tento dnes knížecí a hraběcí rod používá be^ nej menších
změn už přes 700 let!
v

v
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C O M A M I N CU P O T E S I
Před rokem jsme vyzvali naše maminky,
aby nám napsaly, jak prožily svůj svátek.
Dnes vybíráme jeden dopis, který i vám,
děti, může něco říct:
Musím bohužel napsat, že jsme na svátek
matek zapomněly obě, Yvi i já. Je to asi
tím, že zde se slaví svátek matek vždy
začátkem února a všechny děti překvapí
svcji mámu nějakou pěknou maličkostí, kterou většinou vyrábějí samy ve škole.
Ale když nad tím tak přemýšlím, nebylo
by mi milé, kdyby mi dcerka přinesla na
svátek matek kdoví jaký dar a byla hodná
jen ten jeden den v roce. Jsem mnohem raději, když je hodná nebo průměrně hodná
a poslušná po celý rok a když mě občas
překvapí, a velice mile překvapí, nějakou
neočekávanou pomocí v domácnosti, jako je
vyčištění oken, povlečení ložního prádla
apod. (ostatní drobné práce jako utírání
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nádobí patří k jejím denním povinnostem).
Je mi to dvojnásob milé, neboť cítím, že
to dělá z lásky ke mně, aby mi ušetřila
práci, když jsem unavená. Pokud to slovo
» láska « správně chápu, znamená především pomoc a nikoliv jen prázdná slova,
která mohou být mnohdy i falešná.
Z těchto důvodů mě nemrzí, že jsme obě
dvě na tradiční svátek matek zapomněly.

ZEMŘEL KARDINÁL TROCHTA
Pred. rokem jsem se radovali ze jmenování litoměřického biskupa
Štěpána
Trochty kardinálem (viz Radar, duben 1973). Právě v sobotu před Květnou nedělí proletěla světem zpráva, ze
pan kardinál Trochta náhle zemřel na
mozkovou
mrtvici.
Jeho smrt je pro náš národ velkou
ztrátou. Nebudeme tu uvádět jeho životopis, psali jsme o něm už při jeho
jmenování
kardinálem.
Dnes přinášíme malou episodku z doby jeho věznění v koncentračním táboře
v Dachau za nacistické okupace. Našli
jsme ji v časopise V NOVÝ
ŽIVOT,
který vydával Čs. národní výbor v Dachau hned po osvobození
koncentračního tábora americkou armádou. První
číslo časopisu vyšlo 1. května
1945,
náš příběh byl uveřejněn v čísle 19
z 21. května 1945:

Zesnulý kardinál Štěpán TROCHTA
jevu v den přijetí odznaků kardinálske
12. dubna 1973.

při prohodnosti

Häftling b e z čísla
Český rozhlas v Londýně byl velmi
dobře informován o poměrech v našem
táboře a vysílal čas od času o tom své
zprávy k informaci našich doma. 2e
naši museli prožít chvíle plné úzkosti
a strach o nás, není třeba říkat, ale je
třeba vyzvednout hrdinství těch, kteří
v chvílích jistě velikého nebezpečí dovedli riskovat své životy, aby přišli na
pomoc těm, s nimiž je spojovalo pouto
opravdové lásky.
Dva mladí čeští studenti Josef Pustka
a Jan Jeřábek - věrní posluchači čs.
rozhlasu z Londýna - jakmile uslyšeli,
že v táboře je hlad a zuří mezi námi
tyfus, rozhodli se k činu. Pošta selhala,
dráhy nefungují a tak dobrodružné mládí
sebralo baťohy, kufry a tašky, naplnilo
je hodnotnými poživatinami a vydalo se
přes úskalí různých prohlídek vojenských, policejních i gestapáckých na cestu do Dachau. Pěšky, vlakem, povozem - j a k se dalo, - až konečně 19. dubna přišli i sem. Navázání styků s někým
z lágru nebyl problém. Naši studenti

nalezli nedaleko tábora pracující häftlinky, » posla « si koupili za nějakou pochutinu a s kápem vyjednali doručování
dopisů do lágru a zpět. Navázané spojení
fungovalo dokonale - až jednoho dne ...
» A to byl právě den, kdy mi Dr.
Trochta poslal velmi obšírný dopis,
v němž podrobně popisuje vaši situaci
v táboře, když se najednou za mnou
ozve hlas nějakého esmana: ' Do you
speak english ? Parlez-vous français ? Sie
sind verhaftet!' - Potom si pozval ještě
jiného esmana a zatímco prohlíželi moji
aktovku, podařilo se mi zmačkat dopis
a vypustit jej do příkopu - ale jim se
zase podařilo odvésti mne do lágru a zavřít mne do bunkru « vypravuje Pustka.
Chtěli jej usvědčit ze špionáže, ale
protože z něho nemohli nic vytlouci,
předali jej kriminální policii. Při výslechu byly ovšem kladeny otázky obvyklým způsobem, na který se všichni
dobře pamatujeme z našich » vernehmungů «: kopance, fackování a ostatní
něžnůstky nacistického soudnictví. Na
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kriminální policii však již neměli mnoho
zájmu. Blízkost fronty, nedostatek materiálu a chytrost tohoto posledního českého » häftlinka «, na něhož se již pro
nedostatek času nedostalo ani čísla a
» vinklu «, způsobily, že byl propuštěn
a tak se mohl stát prvním civilistou,
který při našem záboru americkým vojskem vstoupil na půdu koncentračního
tábora v Dachau a nyní také pojede
s naším transportem do drahé vlasti. «

- S Häftlink
Pustka se tedy vrátil
šťastně domů - dnes žije v exilu a vrátil se domů Dr. Štěpán
Trochta,
pro kterého se vlastně tenkrát spolu

s kamarádem do Dachau vypravili. Salesiána Štěpána
Trochtu čekal ještě
velmi rušný život: práce na výstavbě
osvobozené vlasti, jmenování
litoměřickým biskupem, brzy ale další pronásledování, výslechy, utrpení, několik
nadějných dnů v roce 1968 a pak další
útlak. Dnes je tento velký muž na
věcnosti, spolu s ostatními bojovníky za
právo a spravedlnost, jako byli kardinál Josef Beran, Jan Palach a tisíce
dalších, známých i neznámých
hrdinů.
A my věříme, že žijí a budou žít, nejen
v naší vděčné vzpomínce, ale i v blaženosti, kterou Bůh odměňuje své věrné!
Milan

Křesadlo

Film pro vás
Nevím čím to je, ale pro nás kluky
a děvčata skoro nikdo nepíše kritiky
uměleckých děl. Dospělí toho mají v každých novinách nejméně celou stránku
a my jen ostrouháme mrkvičku. A to
je přece nespravedlnost! Nespravedlnost
tak říkajíc nebetyčná a to se tak nesmí
nechat. Proto jsem se rohodl, že ji budu
alespoň pro vás co čtete Radar napravovat. Tak.
Okolo nás běží spousta filmů a divadel a my nevíme co vidět dříve. T e d
nedávno v Anglii pustili nový film o Sinbádovi, kterého už jistě znáte z pohádek.
Jmenuje se » Sinbádova zlatá plavba «.
Na plakátech se tomu dělá sice velká
reklama, ale věřte mi je to jen taková
průměrná přebarvená a nadbarvená pohádka. Zatím ale s tím běží jiný film,
o kterém se sice vůbec nepíše, ani se
mu nedělá reklama a to je škoda, poněvadž ten opravdu stojí za shlédnutí.
Pojednává o hodném městském chlapci,
který dostane záchvatový kašel a lékař
doporučí tatínkovi, aby chlapec změnil
prostředí, vzduch. Strýček ho má vzít
svým letadlem někam na svou farmu,
ale při letu sám dôstane srdeční záchvat
a letadlo ztroskotá v poušti. A tam
začne dobrodružsví, které z městského
chlapečka udělá opravdového silného odvážného kluka jak má být. Je smutné,
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že strýček při nouzovém přistání zahyne,
ale chlapci naštěstí zůstane jako průvodce jeho huňatý psík. Společně se
pak potýkají s pouští a jejími nástrahami. Zápasí s hyjenou, se žízní, s hladem,
s úpalem, živí se vajíčky termitů i vejci
pštrosů, několikrát oba přijdou málem
o život, ale to bych už prozrazoval příliš
mnoho. Tatínek má samozřejmě svého
syna rád a tak obětuje všechno a jde
ho hledat. Co se okolo seběhne, to snad,
až k vám film přijde, uvidíte sami. Jmenuje se » Z T R A C E N v P O U Š T I « (Lost in
the desert) a je natočen v jihoafrické
poušti Kalahary, kterou už jistě trošku
znáte díky poutavým zápisům a povídkám exilového skauta a spisovatele J. K.
BABYHO. A budou-li maminka a tatínek hodní, vezměte je s sebou. Určitě
se bude i jim líbit. Poněvadž každý silný
a správný dopělý muž je v koutku duše
vždycky trochu chlapcem a každá silná
správná žena holčičkou.

OTVÍRÁNÍ
Miloslav Bureš pochází z Poličky na
Českomoravské vysočině. (Narozen 1909,
zemřel 1968). Ve svém básnickém díle
čerpá hojně z lidových písní, z lidové
mluvy a z přírody rodného kraje, který
dovede opravdu milovat. Z Poličky je
rodem též hudební skladatel světového
jména Bohuslav Martinů (nar. 1890, zemřel ve Švýcarsku u Basileje roku 1959),
který zhudebnil Burešovy Zpěvy o Vysočině: Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové nati, Romance z pampelišek a Mikeš z hor. Ze spolupráce
básníka a hudebního skladatele vzniklo
velmi krásné dílo opěvující domov a jeho
prostý lid.

O T V Í R Á N Í STUDÁNEK je rozkošné vyprávění stařečka Jáchyma o jarním zvyku
dětí z okolí Poličky:

I studánky chtějí býti čisté,
tak jako, děti, vy jste;
i jim se stýskalo už po jaru.
Nejedna studánka malá
se o pramínek bála,
aby nazapadl do kalu,
do bahna a do kamení,
tak jako člověk do soužení ani trochu vláhy v ní nezbylo.
Vždyť každá studánka v lese
na hladině nebe nese,
kdyby ji nebylo,
0 zem by se rozbilo.
1 kdyby byla nepatrná tak,
že by pod křídla si schoval ji pták
a zaneslo ji bláto, listí.
V každém kraji je to jiné,
ale u nás na Vysočině
děti zjara studánky vždy čistí.
Poslední den v máji
studánky tu svátek mají.
Tak dlouho pršelo i přes noci.
Vy, hlubáňky, zarmoucené,
zakalené až do pramene,
jen dětské ruce mohou vám pomoci.

Jedna z dívek je královničkou, kterou
ostatní děti vedou v průvodu k lesní studánce. Za zpěvu vyčistí její pramen, odstraní listí, bláto a špínu:
Králko, milá králko,
studánko rubínko,
proč že tě zkalili,
proč že tě rmoutili?
Krátké dny a dlouhé noci
byla jsi sama bez pomoci.
Králko, milá králko,
studánko rubínko,
už jsi v naší moci.
Studánka jakoby se probudila k životu.
K jejímu svěžímu prameni přiběhne jedno
z děvčátek, představující sasanku:
Studánko hlubáňko,
kdes tak dlouho byla?
I mě zima soužila,
přišla jsem,
abych se z tebe napila,
abys mi kořínky omyla,
abych pro potěšení byla.

Bohuslav REYNEK:
ličce. Bohuslav Martinů
v jeho věži.

Děkanský chrám v Pose narodil ve světničce
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Studánka jí dá ráda
Vítám tě, sasanko,
na břehu.
Vím, přišla jsi
ještě po sněhu.
Už jsou pryč
zlé doby,
lidé si ze mne
naberou do nádoby.
Jsem čistá
jak zrní stříbrný,
byli by beze mne
jak nebe bez luny.

napít:

Královnička ještě nabere do džbánku
čisté vody, vylévá ji do všech světových
stran a opakuje pň tom dávné zaňkání:
Zlé moci zaháním,
nemoci vyháním,
ty, větře,
odnes je s mraky,
co zhoubu nosí,
za lidi, zvířata
i louky prosím,
za hory i za doliny,
za ptáky v povětří.
Všechny dobré ušetři!
Těm, co ze srdce litují,
odpusť jejich viny ...
Od studánky se děti vracejí do vesnice,
kde dají ochutnat vody z jarního pramene i kozám a ovcím.
Celá báseň končí zamyšlením básníka
nad skutečností, že každý z nás vyrůstá
vlastně z dědictví celých pokolení a sám
toto dědictví předává dalším generacím.
Léta utíkají, už není tolik chuti do dětského zpěvu, ale básník se ve svých vzpomínkách opět a opět vrací tam, odkud
vyšel, do chvil svého mládí, neboť jen tam
se cítí opravdu doma:
Z těch dědů a bab,
co přede mnou vodám
cestu písní otvírali,
co zde studny roubili
a pevné plátno tkali,
z těch jsem
a vracím se k nim znova.
Co na tom,
že jejich dny
jsou nenávratně pryč,
z ruky do ruky si stále
podáváme těžký klíč klíč od domova.
10

NORSKO:
Z náborového dopisu letní školy ve Storsandu se dovídáme, že první skupina zahájí 24. června a skončí 16. července.
Pro druhou skupinu platí stejná data, jen
o měsíc později, tedy začátek 24. července, uzávěr 16. srpna.
Oba letošní kursy budou v předznamenání Smetanovy tvorby. Budeme o něm
mluvit, budeme se o něm učit. Připravte
se na to předem!
KOSTI VAL:
Rozsáhlé předběžné oznámení skautských táborů, které jsme dostali, se mluví
o celoročním - bohatém - programu
našich skautů. Něco jsme o nich už
uvedli v minulém čísle. Podrobnosti
a další informace na adrese: Skautexulant, Postrach 1134, D-7 S T U T T GART.
ČESKOSLOVENSKÝ S K A U T VE
ŠVÝCARSKU
v příloze k 3. číslu
Skauta-exulanta
informuje o účasti skupiny našich skautů
na světovém Jamboree v příštím roce. Pod
názvem NORDJAMB
— 75 se bude toto
již 14. světové shromáždění skautů pořádat
v Norsku. Naši se již pilně a svědomitě
na tuto událost připravují.

CASIES:
Léto se blíží, San Martino volá: neodkládejte s přihláškou na letní tábor! Adresa : Velehrad, V. Concordia i, 00183 Roma

U TÁBOROVÉHO
OHNĚ
B.

Novoguinejští pověrčiví domorodci věří,
že netopýři jsou čarodějníci, kteří ve dne
žijí jako lidé a v noci se proměňují v netopýry. Nejobávanějším zloduchem je Fajifos (název je pravděpodobně vzat z anglického Flying-Fox - létající liška).
Fajifos, velký černý netopýr, má podlouhlou hlavu, velké bystré oči, blanitá
křídla dosahující rozpětí až jednoho metru,
tvář, uši i čenich se podobají liščím (odtud asi jméno). Je to noční lovec žijící
ve skupinách. Za dne spí buď v stinných
větvích stromů, nebo v temných roklinách,
drápky se zavěsí, takže visí hlavou dolů
a křídla složí jako deštník podél těla.
Mládě se obvykle rodí jen jedno, a po dobu
tří až čtyř měsíců je matka nosí s sebou
na lov. Mládě se matky přidržuje drápky
a saje mléko z bradavek, které jsou umístěny v jamce pod křídly. Přesto, že fajifos
má neobyčejně velké oči, špatně vidí a řídí
se jen pudem a čichem. Je to dobrý lovec
a obávaný zloděj v ovocných zahradách.
Čichem rozezná, kde dozrávají banány,
paw-paw, ananas a mandarinky, z ovoce
vysaje jen šťávu a dřeň vyplivne. Sotva
zapadne slunce, plachtí vysoko ve vzduchu,
vyhlíží lup a přes noc zničí mnoho ovoce.
Má zvláštní zažívací ústrojí. Strávenou
potravu totiž nevylučuje výkalem, ale vyzvrací. Tato zvláštnost povzbudila fantazii domorodců a dala vznik tomuto vyprávění:
V Papui žil před dávnými časy chlapec,
který měl pěknou zahradu a v ní mnoho
tropického ovoce. Chlapec se živil tím,
že ovoce vyměňoval za jiné potraviny a po-

SIRKO

třebné věci. Zahrada byla úrodná, stromy
byly obtěžkány zlatitým ovocem. Když
dozrávalo šťavnaté paw-paw, banány žloutly a mango se červenalo, upletl si chlapec
košíky a plánoval, co za ovoce vymění.
Jednoho rána chtěl stromy očesat, ale
s úžasem zjistil, že z mnohých zralých
plodů zbyly jen tenké slupky. Věděl, že
byl v zahradě zloděj, a umínil si, že ho
vystopuje. Přes den vyhlížel z chatrče,
a když slunce zapadlo, vzal si oštěp a skryl
se v houští. Sotva se setmělo, spatřil, že
na strom paw-paw přilétl fajifos, a jen
dosedl na větev, začal drápkem vydlabávat šťavnatý plod. Chlapec tiše přistoupil,
namířil oštěp; mířil dobře, protože zasáhl
fajifose přímo do zadečku. Oštěp se zlomil,
ale šipka jako zátka v zadečku uvízla.
Fajifos byl za zlodějství potrestán, víc do
chlapcovy zahrady nepřiletěl, a od té doby
má zažívací potíže. Fajifos má pořád žízeň,
vyhledává tekoucí čistou vodu a často
hyne v krokodýlí tlamě. Mimo krokodýla
slídí po něm ještě ještěr goanna, hadi,
orel, sova a domorodci. Maso černých
netopýrů, ač zapáchá pižmem, je pochoutkou domorodců a chutná prý jako vepřové. Netopýří hlavy, křídel, uší a srdce
užívají zázrační doktoři (kouzelníci) k různým čárům. Při slavnostech zvaných singsing zdobí si čarodějníci hlavu kožešinou,
stejně jako domorodci při tanci duchů.
Ozdoby domorodců vždycky říkají mnoho
o tom, kdo je nosí. Koruny na hlavách
domorodců jsou složeny z různého peří
vzácných ptáků - někdy dosahují až přes
dva metry - a každé seskupení má svůj
ii

význam. Tak na příklad: kolik je červených rajek v koruně, tolik on nebo jeho
otec a praděd, zabili lidí, a každá červená
rajka znázorňuje jeden lidský jazyk. Péra
bílých volavek odpovídají počtu uloupených žen nepřátelskému kmeni, zelené papoušci peří značí ukradené děti, černým
peřím moruka (pštrosa) zdobili se lovci
lebek a lupiči, kteří napadali vesnice. Modrým perem omark (což je pírko z ocasu
rajky saxon a důležitá osoba je nosí jako
kruh v nosních dírkách) může se zdobit
jen představený kmene.
Vlivem bělochů se mnoho na Nové
Guinei změnilo, pověrčivost však nezmizela a domorodci jsou přesvědčeni, že
dokud budou vládnout a čarovat v jejich
zemi kouzelníci, budou létat i fajifosi černí netopýři.

DOBRA RADA
Minule nám Vláda Ilberg psal o své
starosti jak se dostat do Říma s maminkou,
ale bez Jany. Dali jsme mu dobrou radu a v zápětí přišla druhá a to od Jany samé :
Dobrá rada - rada nad zlato!
Ať se Vláďa učí sám angličtinu a já
nebudu mít příjem za jeho doučování
této řeči.
Dostávám od maminky i DM za jednu
hodinu učení s ním. A musím napsat,
že tyto peníze jsou draze vydělané, protože nervové buňky se znovu neobnovují.
Takže myslím, že návštěvu Říma si za
to zasloužím. Co myslíš ty, Radare?

Kterému z pěti světlých obrázků odpovídá stínový obraz vlevo
nahoře ?

Když jde Pepík Vomáčka do práce, musí projít všemi políčky
a každým pouze jednou. Jednotlivá písmenka mu pak dají jedno
velmi moudré přísloví.

Sestra Jana

Květen - měsíc květů, měsíc zpěvu, měsíc radosti ...co
všechno už o něm básníci neřekli! A přece ještě neřekli
všechno, co cítíme v pěkných
májovoých podvečerech. Trochu sice tu náladu kazí blížící se konec školního roku,
ale tak zlé to také není. Jen
odvahu, všechno se překoná,
máme-li vytrvalost a chuť do
práce !
Děkuji za velikonoční blahopřání a pozdravy od Radky
Rujbrové - vidíš, že loňský
slib jsme dodrželi a Tvou
kresbu opravdu uveřejňujeme, Tomáše ze Stuttgartu,
Dušana z Mnichova, Marie
z Vídně, paní Dany ze Švýcarska, Renáty a všech ostatních.
Mnozí z vás odpověděli i
na naši nepřímou výzvu a poslali své předplatné Radaru.
Ostatní snad také nebudou
dlouho odkládat s vyrovnáním a ušetří nám tak další
výzvy a naléhání.
P. Ladislav

