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MODLITBA
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Maminka s tatínkem se teď často modlívají za strýčka Váu.
e prý má nìjaké zvlá velké starosti a z nìčeho strach.
I kdy tomu moc nerozumím, stejnì tì za nìho prosím.
Já u taky vím, co je to strach a nejistota.
Je to hrozné, i kdy jsem to proíval jen nìkolik dní.
Ale nìkdo tak prý ije poøád nebo moc dlouho.
Tak tyhle lidi zvlá ochraòuj a pøipomeò jim,
e bez tvé vùle se jim nemùe nic stát.
Dnes nám maminka vysvìtlila, proč nemáme dìdečka.
Umučili ho ve válce, kdy sama byla jetì holčička.
Pane Boe, prosím, dej, a na svìtì u nejsou války.
Amen.
Z dìtských modliteb,
sesbíraných Irenou Kuelovou,
kazatelkou Jednoty bratrské
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PROČ SE ØÍKÁ, E...
5. Olivová ratolest je symbol míru

Určitì jste ji, dìti, nìkdy vidìly obrázek holubice s vìtvičkou v zobáčku.
Je to tradiční symbol míru a pokoje. Olivové ratolesti jako výraz touhy po
míru najdeme napøíklad i na vlajce Organizace spojených národù nebo ve
státním znaku USA.
Jak tento symbol vznikl? Asi tuíte, e koøeny najdeme v Bibli, konkrétnì
v pøíbìhu o potopì svìta (Gn 6.-9. kapitola). Bùh vyzval Noema, aby postavil
velikou loď  archu, v ní zachrání svou rodinu a zvíøata pøed potopou, kterou se Hospodin rozhodl potrestat zkaené lidstvo. Jak jistì dobøe víte, Noe
poslechl. Kdy po skončení deù čekali v are, a voda opadne, vypoutìl
Noe z lodi nejprve krkavce a potom holubici. Po nìkolika marných pokusech
se holubice konečnì vrátila s čerstvým olivovým lístkem v zobáčku  to
znamenalo, e vody ji klesly a je moné z lodi vystoupit. Byla tedy poslem
konce potopy a nového začátku. Bùh pak lidem slíbil, e ji dalí potopu na
svìt nesele  tuto smlouvu symbolizuje duha.
A aby tìch symbolù nebylo málo  holubice rovnì zobrazuje Ducha
svatého a svatoduní svátky, které slavíme právì v kvìtnu.
Co nejvíce pokoje do vaich ivotù vám pøeje
Jana Krajčiøíková

DVA VOZKOVÉ
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Dva vozkové s vozy se potkali v úvoze a nemohli se vyhnout.
Uhni mi z cesty! køičel první.
Uhni ty! volal druhý.
Neuhnu!
Já také ne!
Protoe nikdo z nich nepovolil, dolo k prudké hádce a k nadávkám.
Posly, øekl konečnì první, teď se tì ptám naposledy: Chce uhnout
z cesty nebo ne? Kdy neuhne, udìlám to, co jsem dnes u jednomu provedl.
To se druhému zdálo pøece jen poválivou hrozbou.
Dobrá, øekl, tak mi aspoò pomoz odstrčit tvùj vùz trochu stranou.
Nemám dost místa, abych se ti vyhnul.
To se prvnímu vozkovi zamlouvalo a za pár minut byla pøíčina sporu
odstranìna. Ne se rozloučili, dodal si ten, který se vyhýbal, odvahy a zeptal
se:
Posly, ty jsi mnì hrozil, e udìlá to, co jsi u dnes jednomu provedl.
Øekni mi, co to bylo?
Pøedstav si, øekl dotázaný, ten hrubián nechtìl uhnout  a tak jsem
uhnul já.
Johann Peter Hebel
Pøeloil Zdenìk Svoboda

6

TULIPÁNY PRO MAMINKY

Chtìly byste, dìti, dát svým maminkám ke svátku matek kvìtiny, které
jim vydrí opravdu dlouho? Pokud rádi nìco vyrábíte, máme tu pro vás
jeden nápad.
Potøebovat budete:
• zelený papír a dalí barevný papír na kvìt
• døevìnou tyčku na stonek
• pravítko, nùky, lepidlo
• pokud máte, tak silikonovou lepicí pistoli
Ze zeleného papíru si vystøihnìte úzký prouek v délce stonku, který
potøete lepidlem a obalíte jím døevìnou tyčku. Potom vystøihnìte a nalepte
dva listy. Kvìt získáte tak, e z barevného papíru si vystøihnete čtverec o
délce strany asi 8 cm. Ten potom pøehnete na polovinu a jetì jednou na
polovinu, to samé napøíč  take získáte sí jako na obrázku. Nùkami nastøihnìte vdy uprostøed jeden čtvereček a ten potom pøitáhnìte ve smìru
ipek a pøilepte na sousední čtvereček. K pøipevnìní kvìtu na stonek se nám
nejlépe osvìdčila silikonová pistole, ale snad bude dret i obyčejné lepidlo.
A se vám práce daøí!

ROK POD NEBEM
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Voda
ivá voda, voda ivá
jako človìk pláče, zpívá,
do podzemí klesá,
stoupá na nebesa,
bystøinou si eptá v bìhu,
mlčí závìjemi snìhu,
v deti smutek nese,
duhou raduje se.

Pstruh
Pstruh, ten nejradìji plove
v čisté øíčce køiálové.
Kdy je vyplaený,
zmizí pod kameny.
Zato nìkdy za pohody
vymrtí se k slunci z vody.
Svítí na nìm pruhy
celé jako z duhy.

ába
V potoce je malá tùòka,
kde jen tie voda bluòká.
V skrýích na pokraji
áby domov mají.
Kdekdo z téhle mokré chasy
zakváká či zakuòká si.
Copak asi poví
ába abákovi?
Miroslav Matou
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TA NAE KVÌTENA - ČESKÁ?
15. Mochna

Rod mochna (Potentilla) zahrnuje asi 500 druhù, které rostou zejména
v mimotropických oblastech severní polokoule, vzácnì v horách Malajsie
a v Andách nebo na Novém Zélandu. Mochny patøí do čeledi rùovitých,
do ní patøí vìtina českých ovocných stromù, kontryhel, tuebník nebo
jahodník. U nás jsou mochny rozíøené jako bìný plevel, ale také pìstovány pro okrasu, zejména ve formì keøíku (druh mochna køovitá). Latinské
rodové jméno je odvozeno od latinského slova potentia, které znamená
moc či síla - ji toto označení má tudí naznačit silné léčebné účinky rostliny.
Mochna plazivá (Potentilla reptans, na obrázku) je vytrvalá, 10-20 cm
vysoká rostlinka s tenkou a plazivou načervenalou lodyhou, která se ráda
rozlézá a tvoøí koberce. Listy jsou pìti- a sedmičetné, dlanitì sloené,
vroubkované. Kvìty vyrùstají jednotlivì na dlouhých stopkách, mají pìt
okvìtních plátkù a vídáme je od června do záøí. Tato mochna je rozíøená
v teplejích oblastech, roste na vlhkých a výivných pùdách na bøezích øek,
loukách, v pøíkopech, na mezích, polích a zahradách.
Mochna tmavočervená (Potentilla atrosanguinea) je trsnatá, chlupatá,
a 1 m vysoká trvalka (v zahradách ale obvykle jen do 50 cm). Listy jsou
trojčetné, jejich lístky jsou podlouhlé, ostøe zubaté, zejména na spodní
stranì mìkce støíbøitì chlupaté. Kvìty o prùmìru zhruba 3 cm vyrùstají
na tuhé a chlupaté lodyze ve svazečcích, okvìtní lístky jsou krvavì červené,
mohou být ale i luté nebo oranové. Kvete v červnu a srpnu. Pùvodní je
v Himálaji, jde tudí o plnì mrazuvzdornou rostlinu, které se nejlépe daøí
v chudích a støednì úrodných, nezamokøených pùdách a na slunném
stanoviti. Mnoí se semeny nebo dìlením trsù (na jaøe nebo na podzim).
Je pìstována v zahradách pro své výrazné kvìty, vzhledem ke své odolnosti mùe zplaòovat.
Mochna husí (Potentilla anserina) je víceletá, nízká, plazivá bylina
s a 80 cm dlouhými koøenujícími výbìky. Listy v rùici jsou pøetrhovanì
lichozpeøené, a 20 i více cm dlouhé, na rubu støíbøitì hedvábnì chlupaté. Kvìty jednotlivé, pìtičetné, výraznì luté, objevují se mezi kvìtnem a
srpnem. Najdeme ji na loukách, travnatých bøezích, pastvinách, okrajích
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cest, rumitích; vyaduje pùdy výivné, hlinité, dusíkaté, vlhké. U nás od
níin do pahorkatin hojnì, v západních Čechách jen roztrouenì, v horských oblastech jen výjimečnì (max. asi 900 m n.m.). Celkovì roste témìø
v celé Evropì, Asii a obou amerických kontinentech, v odchylných formách i
v části Austrálie a na Novém Zélandu. Obsahuje tøísloviny, hoøčiny, organické kyseliny, pryskyøici, sliz, vitamín C, lithium a dosud neznámou látku
utiující køeče, v oddenku pak mastné kyseliny. Drogou je kvetoucí na, která se sbírá v kvìtnu a červnu. Suí se ve stínu nebo pøi umìlém suení za
teplot do 40 °C. Občas se také sbírá koøen, a to v záøí a listopadu, který se
po omytí zvolna suí a následnì se prákuje. Droga pùsobí zejména na hladké svalstvo, uvolòuje køeče, pùsobí protizánìtlivì a svíravì. Také povzbuzuje
chu k jídlu, pùsobí protizánìtlivì a ochrannì na sliznice trávícího ústrojí,
protiprùjmovì, podporuje činnost jater a tvorbu luči. Zevnì se uívá v koupelích na patnì se hojící či mokvající rány.
Petra tìpánová
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O NOVÉ TRAMVAJI

(dokončení z minulého čísla)
Tak to lo pár týdnù. Jednoho večera, Trojka se právì chystala na noční
smìnu, pøibìhl udýchaný dispečer a vzruenì nìco eptal øidičovi Trojky.
No jasnì, hned vyrazíme, ujistil ho øidič, ale nevìøícnì pøi tom kroutil
hlavou.
Tak si pøedstav, holka, povídal své tramvaji, kdy se usazoval za øídící
pult, ta nová tramvaj má nìjaký trable. Z ničeho nic se prý stočila z trasy
a dojela nìkam a na druhý konec Prahy, tam zastavila na smyčce a nechce
jet dál. Umí si jistì pøedstavit, jak nadávali lidi, které vezla. Její øidič si
s ní neví rady. Prý tam pláče  tramvaj, ne øidič - u asi hodinu a øíkala, e
pojede jedinì, kdy pro ni pøijede ty.
Já? okovanì se zeptala Trojka. Vdy já ji skoro neznám.
No, je to divný, ale zkusit to musíme, uzavøel øidič a vyrazili. Místo čísla
si dali cedulku Sluební jízda, zastávky jen opatrnì projídìli a pospíchali
ke smyčce na konci mìsta.
Kdy konečnì dorazili na místo, byla u skoro tma. V temném koutì tam
stála uplakaná nová tramvaj. Její øidič stál bezradnì opodál. Nìco takového
se mu jetì nikdy nestalo. Vlastnì tohle se asi nestalo jetì ádnému øidičovi. Nevìdìl, co si s tramvají počít.
Trojka k ní pomalu pøijela a poprosila oba øidiče, aby je nechali chvíli o
samotì.
Tak povídej, co tì trápí? zeptala se tie nové tramvaje.
To jsi hodná, e jsi pøijela, popotáhla tramvaj.
Prosím tì, to je snad jasné, ne, mávla by Trojka rukou (kdyby nìjakou
mìla).
Já u prostì nemùu dál, propukla tramvaj v nový záchvat pláče. A
potom to Trojce vechno pøerývavì vyklopila: jak se jí to zpočátku líbilo,
e je støedem pozornosti, ale brzy ji to začalo tvát, jak jí vechny tramvaje
podlézají, ale nemá ádnou skutečnou kamarádku.
Já se cítím tak sama. Ty jediná ses ke mnì chovala vdycky normálnì.
A jednou jsem zaslechla, e ses mì i zastala. Prosím tì, poraď mi, co mám
dìlat, abych vechen ten humbuk zastavila?
Tak za prvé, já taky nejsem úplnì bez viny  ze začátku jsem ti závidìla
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a bála jsem se, e lidi u nebudou chtít jezdit se mnou, ale jen s tebou,
øekla jí na to omluvnì Trojka. Ale jinak myslím, e nebude muset dìlat
nic. Včera jsem zaslechla nìco o tom, e z továrny mají pøijet dalí čtyøi
nové tramvaje. Take u nebude taková senzace  lidi i tramvaje si brzy
zvyknou. Ale tìm slepicím u nás ve vozovnì to klidnì øekni, e jich má u
plné zuby.
Myslí? To pak ale se mnou nebudou mluvit, odpovìdìla nejistì nová
tramvaj.
No a co  moná to bude lepí ne to pochlebování, rezolutnì prohlásila Trojka. A po chvilce dodala: A kdy nikdo jiný, já s tebou rozhodnì
mluvit budu.
To jsem moc ráda, záøivì se usmála nová tramvaj.
Tak ale teď u honem, musíme do práce, prohlásila zodpovìdná Trojka
a obì tramvaje zavolaly své øidiče.
Společnì vyjely do noční Prahy a od té doby z nich byly výborné kamarádky.
Jana Krajčiøíková
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O JEDNÉ MALILINKATÉ NOTIČCE

Hezky si hajni a já ti
povím pohádku o jedné
maličké notì, tak maličké, e ji v notové osnovì
sotva najde. Ano, já
vím, e nenajde ani
pùlovou, kdy cvičí na
klavír. A jestli mi bude
stále skákat do øeči, pak
se nedozví o té notičce
víc.
Tak ta notička mìla
spoustu malinkých jejda, jakpak se tomu øíká, no ocáskù? ano, teď mi
mùe skočit do øeči a jó, praporkù!! Osm? Kdepak, o mnoho víc. Dvanáct?
Ne, ne nehádej, stejnì bys neuhodla. On toti ani sám pan autor té skladby
to nevìdìl, on jenom vìdìl, e tam na tom místì by chtìl mít tu nejmení
notičku, jaká se kdy narodila, jakou jetì ádný skladatel nenapsal.
Jak se jmenovala? Ale to je asi jedno, ne? Dobøe, tak my jí spolu dáme
nìjaké jméno Tak tøeba K  jako kytička. Jak e to øíká? A  jako Anička?
e nota K neexistuje? No jo, to je pravda, tak dobøe Nae nejmení notička
ze vech nejmeních notiček se jmenovala A.
Tak ten skladatel začal psát. Mìl v hlavì pøipraveno nádherné dílo. Takové jako ivot sám. On to byl moooc úspìný skladatel. Kdepak Mozart, Smetana, Vivaldi Jak se ten skladatel jmenoval? No, ví, on se jmenoval Bùh.
e ho taky zná? A kdypak jste se o nìm učili? Ach tak, maminka povídala
A taky zná modlitbičku?
Tak jo, tak tedy Bùh chtìl napsat novou skladbu. To on u dìlá, e píe
 tvoøí takové skladby. Ale kdy byl kousek od úvodního houslového klíče,
sotva stačil napsat právì tu nejmení notičku, ozvala se hrozivá rána. Asi
by sis určitì ucpala ui a zavøela oči. Byla to tak silná rána, e Pánu Bohu
vypadlo pero z ruky. Ač psal černou propiskou, po notové osnovì se objevila
velikánská červená skvrna, asi nìjaký inkoust. Ví, ačkoli je Bùh vemohoucí
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a myslí to s námi lidmi dobøe, objeví se často mezi námi Zlo. A dìlá si, co
se mu zamane.
e mu dáme za trest sníst zítøejí obìd ve kolce? Pročpak? Jo, e budete mít penát ach ty jedna treperendo. Jako bys nevìdìla, jaká je ve
penátu síla, no pøesnì, myslím na Pepka námoøníka, ale myslím té na
Boha a na Zlo. Bude-li papat i penát, bude mít tak velikou sílu, e tì ani
Zlo nepøepere, fakt!
No vidí a na malilinkatou notičku jsme málem zapomnìli. To pitomé
Zlo, jak rozlilo ten červený inkoust (já vím, e se slovo pitomé neøíká, ale
sem patøí a basta), dostalo pak pìknì na zadek, tak, e mìlo zadek samou
modøinu, a na chvilku se schovalo. Proč jen na chvilku? Ví, Zlo bylo a je
mezi námi lidmi vdycky a vude, záleí jenom na nás, ano, na dospìlácích
i na dìtech, jak moc ho do svého ivota pustíme. A malinko povyroste,
bude se ti to karedé Zlo vnucovat, moc vnucovat. Zlo udìlá vechno, aby
se ti dostalo pod kùi. A jen ty sama ho mùe k sobì vpustit nebo mu
øíct: mazej pryč, bubáku karedej!
Zlo tehdy dostalo moc na zadek, ale u ani Bùh nedokázal s tím červeným flekem nic dìlat. Tuto skladbu sice nedokončil, ale ta maliličkatá
notička mu zùstala ukryta v pamìti. Začátek té polité skladbičky byl pøekrásný, zvonečky tam slaboučce cinkaly, housličky hrály heboučké tóny,
jako bys byla na jarní louce ozáøené sluncem, vechny napsané tóny vonìly
novým ivotem. Kdy se bude s maminkou pøed spaním modlit, vzpomeò
si tøeba i na tu nai maličkatou notičku. Tak u hezky spinkej a v sobotu
vyrazíme spolu na zmrzlinu. Dobrou noc.
Hospodine, obdaroval jsi mì úasnými dary. Co víc, dal jsi mi do
srdce lásku. Slovy neumím podìkovat, jen cítím, jak to høeje. Prosím
za vechny malilinkaté notičky, uchraò je pøed Zlem, zalévej je láskou
a milosrdenstvím, nedovol Zlu rozlévat se mezi námi. Obdaø nás silou
odhodlání, abychom i my sami, s tvou pomocí a poehnáním, nedovolili
Zlu uzurpovat nae ivoty. Amen.
Anna Holínská
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SOUTÌ O TØI KNIHY

Pokud najdete na naich dvou letničních obrázcích pìt rozdílù, neváhejte
nám své øeení poslat do redakce nejpozdìji do poloviny června  mùete
být jedním ze tøí výhercù kníky, jejich jména otiskneme v poprázdninové
Cestì!

Blahopøejeme výhercùm soutìe z bøeznového čísla
(tajenka: Jdi pryč, satane!):
Anička a Vítek Kučerovi z Votic
Jakub Paznocht z Kolína
Jenifer Milková z Kojetína

MÙJ PANE, TOBÌ BUDU ZPÍVAT
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Kánon
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VAE OBRÁZKY

Mnohokrát dìkujeme kolínským dìtem za dalí obrázky: kostel nakreslila Karolína Uzlová (9 let), duhu Pavla Arientová (7 let), čtyølístek Laura
Strmisková (7 let) a holubice - symbol Ducha svatého - Klára Foffová (9 let).
Určitì je vás vak mnohem víc, kdo rádi kreslíte, u se moc tìíme na vae
obrázky!

