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MODLITBY
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Pane Boe,
dìkuji za tu nádhernou dogu, kterou jsem dostal.
I kdy se mi to jen zdálo, stejnì jsem rád.
Je to tak fajn, co vechno mùeme proívat ve spaní,
kdy nám posílá sny.
Amen.

Tolik se mi chce jetì spát, ale budík u zvonil
a kdo ví, co bude zase ve kole!
Prosím tì, dej mi odvahu pro vechno, co mì čeká,
a dej, a proiji hezký a radostný den.
Amen.
Maminka dnes øíkala o jednom strýčkovi,
e je to její stráný andìl.
Dìkujeme ti za nìho i za to,
e nám posílá stráné andìly i v lidské podobì.
Amen.
Z dìtských modliteb,
sesbíraných Irenou Kuelovou,
kazatelkou Jednoty bratrské
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PROČ SE ØÍKÁ, E...

7. To je Sodoma a Gomora; stojí jako Lotova ena
Pøíbìh mìst Sodomy a Gomory, ke kterému se vztahují hned dvì rčení,
najdeme v 18. a 19. kapitole První knihy Mojíovy a je velice dramatický.
Lid tìchto mìst byl velmi høíný. Bùh u to nemohl déle snáet a vyslal
dva posly, aby zjistili, jak to tam vypadá, a pøípadnì vykonali nad obyvateli
Sodomy a Gomory trest. Oba poslové spolu s Hospodinem se jetì pøedtím
setkali s Abrahamem, který kdy zjistil, co se chystá, snail se s Hospodinem
usmlouvat záchranu pro spravedlivé a poctivé obyvatele. Nakonec Hospodin
slíbil, e pokud se v Sodomì najde alespoò deset spravedlivých lidí, uetøí
kvùli nim celé mìsto. Ukázalo se vak, e jedinými slunými lidmi z celé
Sodomy jsou Abrahamùv synovec Lot a jeho rodina. Právì k nìmu se na
jeho naléhání poslové uchýlili. Brzy poznali, e mìsto je skutečnì zkaené,
protoe sodomtí mui obklíčili Lotùv dùm a chtìli jim ublíit. Kdy to vidìli,
vybídli Lota, a rychle vezme svou rodinu a mìsto opustí, protoe se blíí
jeho zkáza. Na Sodomu a Gomoru se skutečnì vzápìtí začal valit dé ohnì
a síry a obì mìsta byla zcela zničena.
Podle názvu mìsta Sodomy se ve støedovìku začalo označovat pro
tehdejí dobu nepøijatelné sexuální chování jako sodomie a dlouho za nìj
hrozil i trest smrti. Kdy se dnes o chování určitých lidí prohlásí, e jsou jako
v Sodomì a Gomoøe, myslí se tím, e se chovají neøestnì, nemorálnì,
zpustle.
A jak to dopadlo s Lotovou enou?
Kdy z mìsta utíkali, Boí poslové
Lota a jeho rodinu nabádali, aby pospíchali a neohlíeli se. Lotova ena se
vak ohlédla a promìnila se v solný
sloup. Od té doby se øíká, e nìkdo
stojí jako solný sloup, pøípadnì jako
Lotova ena, v pøípadech, kdy jej nìco
naprosto ohromí a není schopen okamitì reagovat.
Jana Krajčiøíková
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ROK POD NEBEM
Slunečko
Berunko má, polez blí!
Polez, odpovìz mi: Ví,
kolik zrnek máčku
sedí na tvém fráčku?
Povìdìla bych ti ráda,
ale nevidím si záda.
Kolik je jich tam,
spočítej si sám!

Jetìrka
Tmavé chvojí studené je,
a to slunko tolik høeje!
Polez, jetìøičko,
polez na sluníčko!
Ba ne, budu pod tím chvojím.
Ty jsi velký, já se bojím.
Protoe tu slídí,
tak mì neuvidí.

Pavouček
Je to babí léto z polí,
co tu letí po údolí,
nebo závoj bílý
pohádkové víly?
Pavouček tam vzduchem pluje!
Pavučí ho pøestìhuje,
a ho vítr sloí
na vìtvičku hloí.
Miroslav Matou
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MOUCHA A KAÒKA
V jedné tøídì na stropì
sedìla moucha tie,
pìknì z výe koukala,
jak Jirka zrovna píe.
A kdy chtìla, zvìdavá,
usednout na čítanku,
ulekla se moc a moc.
Jirka udìlal kaòku.
Zdenìk Svoboda

Tam i pozpátku toté
Vimli jste si nìkdy, e nìkterá slova, kdy je čteme jako obvykle a pak
pozpátku, znìjí stejnì? Tøeba krk, dìd, mám. Nebo kajak, lapal, nesen,
pochop. Jedno takové slovo má dokonce devìt písmen: nepochopen.
Existují i celé vìty, které jsou shodné, a je čteme od začátku nebo od
konce. Tady je ukázka: Jelenovi pivo nelej nebo Kobyla má malý bok.
Zkuste najít jetì dalí podobná slova nebo vìty.
Z. S.

ØEMESLNÍK A ČÍSLICE
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Jeden øemeslník mìl za úkol jít do hotelu a
pøipevnit na dveøe jednoho sta pokojù číslice
od 1 do 100. Mìl v plánu sestavit je z jednotlivých číslic, napøíklad 25 z dvojky a pìtky.
Doma v dílnì si je pøipravil, ale v hotelu zjistil,
e si zapomnìl vzít vechny devítky. Musel se
pro nì vrátit. Kolik devítek mu chybìlo?
Správnou odpovìď najdete na str. 9.
Z. S.

Zahrajte si
Ruce vzhùru
Hráči sedí v kruhu kolem stolu a podávají
si kvùli utajení ve výi kolen korunu. Nìkteøí ovem jen pøedstírají pohyb rukou, aby
spletli toho, kdo sedí stranou a pozoruje
je. Kdy pozorovatel zvolá: Ruce vzhùru!,
vichni hráči zvednou sevøené ruce a pak je
poloí na stùl dlanìmi dolù. Kdo má právì
v ruce korunu, snaí se to udìlat nenápadnì, aby koruna pod dlaní necinkla. Pozorovatel má uhádnout, kdo z hráčù minci má.
Kdy se mu to podaøí, mùe si sednout mezi ostatní ke stolu a pøistiený
hráč se stane pozorovatelem. Kdy se zmýlí, hra pokračuje a on musí hádat
dál.
Z. S.
Odhad délky
Hráči mají pøipraveny papíry a tuky. Jejich úkolem je označit na papíøe
dvìma čárkami určitou vzdálenost (napø. 8, 16 a 27 cm). Pak se hráčùm
vzdálenost zmìøí a zvítìzí ten, kdo ji nejlépe odhadl.
J. Foglar
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TA NAE KVÌTENA - ČESKÁ?
17. Mydlice

Mydlice spadají do čeledi hvozdíkovitých, kam se øadí i hvozdík, koukol nebo
ptačinec. Jejich rod (Saponaria) zahrnuje asi 30 druhù, které rostou v Eurasii.
České i latinské rodové jméno je odvozeno od slova mýdlo (latinsky sapo
znamená mýdlo), jeto koøen mydlice rozemnutý pod vodou pìní a dá se
také jako mýdlo pouít, co vìdìli u v renesanci. Pracovníci muzeí stále
toto slabí mýdlo pouívají, kdy potøebují vyčistit nìjaký obzvlátì køehký
pøedmìt. Dále se saponin získaný z mydlice uívá v zubních pastách nebo
v pivu, aby mìlo poøádnou pìnu. Mydlice se často pìstují v zahradách,
protoe jsou nenáročné, mají pìkné kvìty a krásnì voní.
Mydlice lékaøská (Saponaria officinalis, na obrázku) je vytrvalá, často dlouze výbìkatá, 25 a 80 cm vysoká bylina. Lodyha pøímá nebo jen
krátce vystoupavá, často červenì a fialovì nabìhlá. Listy obvykle zøetelnì
trojilné, vstøícné, pøisedlé. Kvìtenství mnohokvìté, kvìty bílé a narùovìlé, pìtičetné, v ústí se dvìma zoubky; mùete si pøivonìt od června do
øíjna. Také včelám se mydlice líbí, øadí se k medonosným rostlinám. Najdete ji na bøezích, v pøíkopech, podél cest, na rumitích, mezích; líbí se jí na
pùdách kyprých, vlhčích, dusíkatých, potøebuje slunné stanovitì. U nás ji
mùete spatøit dost hojnì od níin po podhorské oblasti (max. asi 680 m
n.m.). Celkovì roste v Evropì na severu a po Skandinávii, na východì pøes
Sibiø a na Dálný Východ, druhotnì pak v mírném i subtropickém pásmu
Severní i Jiní Ameriky. Má samozøejmì uití v léčitelství: sbírá se koøen
(včetnì oddenkù a výbìkù) z trochu starích rostlin, je se vykopávají
nejlépe v období záøí a listopadu, pøípadnì brzy na jaøe. Nìkdy se sbírá
i na, a to na počátku kvìtu. Po omytí studenou vodou se koøeny suí na
dobøe vìtraném místì a na slunci. Droga obsahuje velké mnoství saponinù, dále cukry, pryskyøice, sliz, kaučuk nebo minerální kyseliny. Vzhledem
k tomu, e saponiny øedí hleny v zanícených prùdukách a zároveò pùsobí
proti plísním i bakteriím, vyuívá se mydlice zejména pøi zánìtu prùduek,
kdy usnadòuje odkalávání. Ve formì obkladù se pouívá na zanícené rány
nebo se z ní pøipravují antirevmatické obklady. Odvaru lze pouít i pøi koních potíích, pøi ucpaných lymfatických cévách, pøi loutence, dnì, revmatismu či astmatu, pozitivnì pùsobí i pøi nemocech jater, sleziny a støev,
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pøi zahlenìní hrtanu nebo pøi chronických koních problémech. Mydlici lze
vyuít i k regeneraci vlasù či k vyčitìní pleti.
Mydlice bazalkovitá (Saponaria ocymoides) je dvouletá a vytrvalá bylina, 1030 cm vysoká. Lodyhy má poléhavé a vystoupavé, vìtvené, krátce
chlupaté, listy obvejčité. Kvìtenství vidličnaté, kvìty jsou krásnì rùové a
mydlice se jimi pyní od kvìtna do záøí. Jde o rostlinu dost rozíøenou i v zahradách, pìstuje se jako nenáročná skalnička. Jsou vyhledávány pøedevím
vylechtìné formy tohoto druhu, které spolehlivì kvetou. Pùvodnì pochází
z hor panìlska a støední Francie, dále se vyskytuje na Korsice, Sardinii,
také obývá Západní Alpy a jiní polovinu Východních Alp. U nás občas zplaòuje ze zahrad. Ve Slovinsku patøí k ohroeným druhùm. Roste na skalách
a sutích, pøedevím na vápenci, ale nevyhýbá se ani køemičitému podkladu,
v pásmu od podhùøí a do do výky 2 300 m n. m.
Petra tìpánová

Správná odpovìď ze str. 7: Øemeslník bude potøebovat celkem 20 devítek (9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99).
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JAK JSEM VYDÁVAL ČASOPISY

U od dìtství byla ve mnì jakási
touha vydávat časopis. Jene k tomu
človìk potøebuje spoustu penìz, aby
zaplatil redakční místnost, redaktory,
tiskárnu a kdo ví, co jetì. Jako desetiletému mnì tìch pár korun, které
jsem dostával od rodičù, stačilo jen
na lízátka, čokoládu nebo kníku.
A tak jsem po dlouhém pøemýlení
pøiel na ohromný nápad, e časopis
budu vydávat sám v jednom výtisku.
Jeho obsah vymyslím, napíi na papír, který najdu v tatínkovì psacím stole, nakreslím i obrázky, stránky seiji
a časopis budu prostì pùjčovat za dvacet haléøù. Hned jsem se dal do práce
a zakrátko bylo první číslo časopisu, který jsem nazval OZVÌNY, hotovo.
Zájem o nìj byl vak jenom v rodinì, take jsem moc nevydìlal a dalí číslo
jsem do svìta u neposlal.
Ubìhlo nìkolik rokù a to jsem u chodil do gymnázia v Uherském Brodì.
Tam se touha po vydávání zase ozvala. Bylo mnì tøináct let. Spolu s jedním
spoluákem jsme vyslali do svìta dvì čísla časopisu ZDAR. Obì jsem vlastnoručnì napsal a doprovodil obrázky. ZDAR jsme pùjčovali za 50 haléøù.
V patnácti letech jsem se stal členem klubu Zálesáci, ve kterém byli i
dva nadaní kamarádi. Jeden umìl psát povídky a oba byli výborní kreslíøi.
Časopis, který jsme vydávali a pùjčovali za 50 haléøù, se nazýval ZÁLESÁK.
Psal jsem jej na tatínkovì psacím stroji. Tehdy jsme si vùbec neuvìdomovali,
e vydávání takového časopisu v dobì války, kdy jsme byli obsazeni Nìmci,
by mohlo být trestné. ZÁLESÁK po nìkolika číslech skončil. Kdy mi bylo
sedmnáct let, musel jsem toti s ostatními spoluáky vymìnit kolu za pracovní tábor a odklízet v jedné továrnì u Brna trosky po náletu. Válka za osm
mìsícù skončila, my jsme se vrátili domù a pokračovali ve studiu na gymnáziu. Tehdy jsem ve kole podnítil vydávání časopisu POCHODEÒ. Ten byl u
titìný a prodával se. Vylo jen jedno číslo. Nae rodina se pøestìhovala do
Brna a nikdo s POCHODNÍ nepokračoval.
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Uplynula øada rokù, vystudoval jsem Husovu fakultu a stal jsem se faráøem. Jednou jsem si vzpomnìl na svou vydavatelskou činnost a vymyslel
jsem putovní časopis SVÌTÉLKO. Napsal jsem do nìj úvodní slova a pøiloil
jsem adresy spøátelených rodin, o kterých jsem vìdìl, e mají dìti v základní kole. Poprosil jsem, aby dìti do časopisu napsaly báseò nebo nìjaké
vyprávìní, či nakreslily obrázek. Poslední adresát mi mìl časopis vrátit. Tak
vzniklo nìkolik čísel SVÌTÉLKA, které si kadý mohl pøečíst zadarmo.
Od té doby jsem u ádný časopis nevydával. Ale dost moná, e se o to
pokusí nìkdo z vás.
Zdenìk Svoboda

Výherci Soutìe o deset knih
z mimoøádného čísla Cesty k Noci kostelù
Tajenka: Bohosluby kadou nedìli.
Protoe nìkteré odpovìdi pøily ve stejný den, posíláme místo slíbených
deseti knih hned dvanáct, a to tìmto výhercùm, kterým srdečnì blahopøejeme:
Jakub Paznocht - Kolín
Krytof Mare - Kolín
Krytof Chábera - Kolín
Roman Pøikryl - Hovorany
Kristýna Puková - Hovorany
Luká Puk - Hovorany
Dominika Krčová - Hovorany
Jan Krist - Hovorany
Natálie Zárubová - Čejkovice
Michaela Ritterová - Dvùr Králové nad Labem
Markéta Velebilová - Praha 12  Kamýk
Alena Vaníčková - Jičín
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PENÁL STORY
To, e své pøíbìhy mají
hračky, u velmi dobøe víme
a nepøekvapuje nás to. Vìdìli
jste vak, jak dobrodruný a
často nebezpečný ivot vedou
vae penály? Nevìøíte? Tak poslouchejte vyprávìní jednoho
z nich. Nae redakce u pøíleitosti
začátku kolního roku navtívila
penál Jiøího Vrbičky, áka 7. B,

aby mu poloila pár otázek.
Dobrý den, mùete se prosím s dìtskými čtenáøi naeho časopisu
podìlit o své pocity - jak se tìíte zpátky do koly?
ertujete? Podívejte se na mì! Vdy u sotva drím pohromadì. Jsem
ve slubì u tøetím rokem a jak to tak vypadá, očekává se ode mì, e to
dotáhnu a do devítky. Ale copak to mùu zvládnout? Vdy se úplnì rozpadám. Zip mám rozbitý, poutka na tuky vytahaná, tìlo celé počmárané...
Pravda, penál, u kterého bylo moné jen stìí poznat jeho pùvodní barvu,
byl ji ponìkud opotøebovaný. Snaili jsme se ho trochu povzbudit:
Jistì to má i své lepí stránky. Znovu se uvidíte s kolegy, tìm začínajícím budete moci pøedávat své zkuenosti, za co si vás jistì budou
váit.
Myslíte? Já o tom dost pochybuji. Ty nafoukaní nováčkové se Spidermany a Hello Kitty se se mnou vùbec bavit nebudou. Jsou pøesvìdčení,
e vechno vìdí, e jsou nejdùleitìjí na svìtì. Vùbec netuí, e dìti
s nimi budou tøískat, jejich obsah jim vdycky jen ledabyle nahází do bøicha,
ani by je zajímalo, jestli je to tlačí nebo píchá, v ivotì jim nepodìkují za
práci, kterou pro nì dìlají, a za rok je moná prostì a bez lítosti vyhodí a
nahradí novým penálem.
Vechny dìti snad takové nejsou, ne?
Vìtina určitì. I kdy máte pravdu, potkal jsem v ivotì výjimku. Jedna
Jirkova spoluačka mìla krásnou penálí slečnu. Byla celá červená, taková
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elegantní, koená, bez tìch hloupých obrázkù. Ta dívka se k ní chovala
ohleduplnì, co plnì chápu, protoe k takové dámì se snad nikdo ani jinak
chovat nemùe. Moc jsme si spolu rozumìli... Starý penál se zasnìnì zahledìl do dálky.
A jak to dopadlo? Uvidíte se teď ve kole znovu?
Bohuel ne. Ta spoluačka se odstìhovala a u s Jirkou do koly nechodí. Mì u tam opravdu nic netáhne. Nejradìji bych el do výsluby.
Poslyte, nedívejte se na svìt tak chmurnì. Ve kole se dá jistì zaít
i nìco pøíjemného, nìjaká vtipná historka tøeba, nevzpomenete si na
nìco, o co byste se rád podìlil s naimi čtenáøi?
Vtipná historka, øíkáte? Pokud vám pøipadá vtipné, kdy vás chytnou
obìma rukama a buí s vámi svého spoluáka do hlavy, nebo kdy vás
z nedostatku jiného sportovního náčiní odpoledne pouívají jako fotbalový míč  tak takových historek bych mìl spoustu, trpce pronesl penál.
Ale nìco bych tìm vaim čtenáøùm rád vzkázal. A si dìti laskavì uvìdomí,
e práce penálu je velmi náročná a zodpovìdná a potøebuje pro ni alespoò
základní podmínky. Vdy jak mùe uchovávat tuky a pastelky nezlomené
a ve na svém místì, kdy se s ním zachází zpùsobem výe popsaným? Rád
bych zdùraznil, e v takových pøípadech se zcela zbavuji odpovìdnosti za
kody zpùsobené na mém obsahu!
Nadurdìný penál se rozhorloval stále
víc. Bylo nám jasné, e se nám asi ji nepodaøí zlepit mu náladu, proto kdy se
nadechoval k pokračování své plamenné
øeči, podìkovali jsme mu zdvoøile za rozhovor a tie a rychle se vytratili.
Tak to je, milé dìti, pøíbìh jednoho
penálu. Co myslíte, e by nám vyprávìl
ten vá? Pøejeme vám i vaim penálùm
z celého srdce co nejúspìnìjí start do
nového kolního roku!
Jana Krajčiøíková
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SOUTÌ O TØI KNIHY

Do začátku kolního roku je nejlepí vstupovat s dobrou náladou, nejlépe
s písničkou na rtech. A správnì pøečtete noty té naí, nezapomeòte nám
tajenku poslat do redakce. Pro tøi z vás tu máme kníky!

Blahopøejeme výhercùm soutìe z kvìtnové Cesty
(Øeení: délka svíce; noha mue vpravo dole; záhyb na jeho atech; chybìjící
plamen nad hlavou mue vlevo dole; ruka tøetí postavy zleva)
Martin Brodský z Červeného Hrádku
Daniela Malá z Kojetína
Jakub Tomčík z Nové Paky

LAUDATO SII

1. Dík za vechno, co stvoøils, Pane,
dík za teplo, kdy slunce vzplane,
dík za hvìzdy a vánek svìí,
díky za vodu, za hudbu z vìí.
Ref.
2. Dík za vesmír, planetu Zemi,
dík za chvíle, kdy dobøe je mi,
za pøírodu, kdy vechno vzkvétá,
moøe, hory, za krásu svìta.
Ref.
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3. Za to vechno dík ti vzdáváme,
spolu s bratry almy zpíváme,
a kadý z nás, zblízka i z dáli,
celým srdcem tì, Pane, chválí!
Ref.
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VAE OBRÁZKY

Máme velikou radost
ze vech obrázkù, které
nám od vás, dìti, do
redakce pøicházejí!
Tentokrát jsme do
Cesty vybrali tøi z nich,
vechny s tématem sboru či kostela:
Roman Pøikryl z Hovoran nakreslil krásný
stùl Pánì.
Ferda Krajčiøík z Pra-hy (7 let) namaloval
svátost køtu ve svém
sboru.
Poslední obrázek je
od sedmiletého Krytùfka Maree z Kolína a
pøedstavuje jeho vysnìný kostel.
Dìkujeme vám vem
a rádi bychom povzbudili i ostatní umìlce,
kterých je mezi vámi
jistì mnohem víc - a
nemusíte jen malovat,
mùete nám poslat
i své básničky nebo
vyprávìní - moc rádi je
v časopise otiskneme!
Vae redakce

