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Ahoj, kamarádi!
Máme za sebou rok 2004, mnozí na nČj nedají dopustit a
mnozí se už radČji tČší na to, co nám pĜinese rok
následující. Užili jsme si vánoþní prázdniny a s nadČjí
hledíme k tČm jarním, po kterých už bude zbývat jen pár
mČsicĤ do tábora na tradiþním místČ – na KomáĜí louce.
ŠĢastný a úspČšný nadcházející rok 2005 Vám pĜeje
-mak-

Historie derby pražských "S"
Celková bilance
V deseti extraligových sezónách (od roku 1994) se zatím hrálo pražské
derby 54krát, 28krát vyhrála Sparta, 6 utkání skonþilo remízou a 20krát se
radovala Slavia. V play-off se obČ mužstva potkala tĜikrát – první semifinále v
roce 2002 vyhrála Sparta (3:0) a poté vyhrála mistrovský titul. O rok pozdČji se
z postupu do finále radovala Slavia (4:2) a napodobila ziskem titulu Spartu. A
nakonec, v roce 2004 otoþila semifinále Slavia ze stavu 1:3 na koneþných 4:3 a
postoupila do finále, kde však nestaþila na Zlín.

)

Celkem: 54 utkání – 20 vítČzství Slavie, 6
remízy, 28 vítČzství Sparty, skóre 136:156

) Na Slavii: 26 utkání – 10 vítČzství Slavie, 3
remízy, 13 vítČzství Sparty

) Na SpartČ: 28 utkání – 10 vítČzství Slavie, 3
remízy, 15 vítČzství Sparty

)

Play-off: 16 utkání – 8 vítČzství Slavie, 8
vítČzství Sparty (na Slavii 2–5, na SpartČ 6–3)

) Vyhrané série v play-off: Slavia - Sparta 2:1

Petr Jaroš, ZbynČk Novák a Roman Šimíþek

Sezóny

) Sezóna 1994/95
Slavia – Sparta 4:2 (Kupka, Kulabuchov, Eiselt, JiĜí Hlinka – Hlaváþ, Táborský)
Sparta – Slavia 3:4 (Potajþuk, M. Hlinka, Bruk – Najda 2, RĤžiþka, Kupka)
Slavia – Sparta 1:4 (R. Blažek – M. Hlinka, Potajþuk, Šrek, Zelenka)
Sparta – Slavia 6:4 (Potajþuk 2, J. NedvČd 2, Petrovka, Geffert – Eiselt, Kupka,
RĤžiþka, BednáĜ)
Bilance (z pohledu Slavie) : 2 – 0 – 2 13:15

) Sezóna 1995/96
Slavia – Sparta 2:5 (Ujþík 2 – Žemliþka 2,
Potajþuk, KašĢák, Horák)
Sparta – Slavia 4:3 (Vykoukal 2, Horák, Žemliþka
– RĤžiþka 2, Sup)
Bilance: 0 – 0 – 2 5:9

) Sezóna 1996/97
Slavia – Sparta 6:4 (RĤžiþka 2, Maškarinec,
Vladimír RĤžiþka
HoĜava, JiĜí Hlinka, BednáĜ – Potajþuk, Hlaváþ,
Hosták, Zelenka)
Sparta – Slavia 3:6 (Výborný, Horák, Hamr – RĤžiþka 2, Prorok, Kucharþík,
Doležal, Ujþík)
Slavia – Sparta 2:6 (Sup, Míka – Hlaváþ 2, Horák,
Zelenka, Žemliþka, Potajþuk)
Sparta – Slavia 3:3 (Žemliþka 3 – Doležal 2, JiĜí
Hlinka)
Bilance: 2 – 1 – 1 17:16

) Sezóna 1997/98
Sparta – Slavia 2:0 (Zelenka, Jar. Hlinka)
Slavia – Sparta 7:3 (Kucharþík 2, Machulda,
RĤžiþka, Bakula, MatČjovský, Poukar – Hlaváþ 2,
Zelenka)
Sparta – Slavia 3:2 (Hlaváþ 2, Žemliþka –
Divíšek, MatČjovský)
Slavia – Sparta 1:5 (Doležal – Zelenka 2,
Žemliþka, Vykoukal, Burda)
Bilance: 1 – 0 – 3 10:13

) Sezóna 1998/99

Jan Hlaváþ

Slavia – Sparta 4:4 (Divíšek, Doležal, RĤžiþka, Machulda – BednáĜ 3, Hlaváþ)
Sparta – Slavia 6:0 (Hlaváþ, Žemliþka, Zelenka, BednáĜ, M. Hlinka, Výborný)
Slavia – Sparta 1:4 (Doležal – Hlaváþ 3, P. Martinec)
Sparta – Slavia 5:2 (Hlaváþ 2, Benýšek, Zelenka, Žemliþka – Sup, J. Kopecký)
Bilance: 0 – 1 – 3 7:19

) Sezóna 1999/2000
Slavia – Sparta 3:1 (RĤžiþka 3 – Ptáþek)
Sparta – Slavia 3:2 (P. Martinec 2, Zelenka – KolaĜík, J. Kopecký)
Sparta – Slavia 5:1 (Zelenka 2, Žemliþka, Výborný, J. NedvČd – SkoĜepa)
Slavia – Sparta 1:1 (Sochor – Výborný)
Bilance: 1 – 1 – 2 7:10

) Sezóna 2000/01
Slavia – Sparta 1:4 (Tomica – KratČna, P.
Martinec, Kanko, V. Novák)
Sparta – Slavia 2:4 (VĤjtek, Šrek – Branda, J.
Kopecký, ýermák, Hübl)
Sparta – Slavia 5:2 (VĤjtek 2, P. Martinec 2,
KratČna – Branda, Klobouþek)
Slavia – Sparta 7:2 (Rousek 3, Ujþík 2, Tomica,
Branda – VĤjtek, J. NedvČd)
Bilance: 2 – 0 – 2 14:13

) Sezóna 2001/02
Slavia – Sparta 1:2 (Branda – Tomík, Žemliþka)
Sparta – Slavia 2:1 (V. Novák, Chabada – Hejda)
Slavia – Sparta 2:3 p (Hübl, Beránek – Broš,
Sivek, Zelenka)
Sparta – Slavia 2:3 (Chabada, KratČna – Branda,
Jaroš, Ujþík)
Bilance: 1 – 0 – 3 7:9

Roman Málek

) Semifinále 2002
Sparta – Slavia 4:1 (KratČna 2, Jar. Hlinka, Broš – Klobouþek)
Slavia – Sparta 1:2 (Ujþík – Žemliþka, Jar. Hlinka)
Sparta – Slavia 5:1 (Jar. Hlinka 2, KratČna 2, Zelenka –
Antoš)
Celkem: Sparta – Slavia 3:0

) Sezóna 2002/03
Sparta – Slavia 1:1 (Broš – Beránek)
Slavia – Sparta 3:2 (Dlouhý, Krátoška, Sup – Šrek,
Havelka)
Michal Sup
Slavia – Sparta 3:1 (Sup 2, M. Kopecký – KratČna)
Sparta – Slavia 4:2 (Tomík, Paroulek, Leška, Tomajko – Hejda, Duda)
Bilance: 2 – 1 – 1 9:8

) Semifinále 2004
Slavia – Sparta 0:2 (Havelka, Leška)
Slavia – Sparta 2:0 (Sup 2)
Sparta – Slavia 2:3 sn (KratČna, Tomajko – Kadlec, Duda, Beránek)
Sparta – Slavia 3:4 sn (KratČna 2, Ptáþek – Dlouhý, Duda, M. Kopecký, Hruška)
Slavia – Sparta 1:2 (Posmyk – ŠpaĖhel, Zelenka)
Sparta – Slavia 2:5 (Leška, Broš – Fadrný, KolaĜík, Sup, Krátoška, Beránek)
Celkem: Slavia – Sparta 4:2

) Sezóna 2003/04
Sparta – Slavia 2:2 (Ton, KratČna – Droppa, Antoš)
Slavia – Sparta 4:2 (Hruška, Antoš, Dlouhý, P.Martinec – Hlouch, Paroulek)
Sparta – Slavia 3:2 (KratČna, Špilár, Broš – KolaĜík, Antoš)
Slavia – Sparta 1:1 (Klepiš – Barteþko)
Celkem: 1 – 2 – 1 9:8

) Semifinále 2004
Sparta – Slavia 1:4 (Ton – Hruška, Krátoška, Kopecký, Beránek)
Sparta – Slavia 2:1 p (Šindel, Chabada – Sup)
Slavia – Sparta 1:2 sn (Beránek – Chabada, Ton)
Slavia – Sparta 3:4 sn (Kadlec, Kopecký, Tomica – ěezníþek 2, Dragoun,
Chabada)
Sparta – Slavia 3:4 p (Barteþko, Šimíþek, Ton – Antoš 2, Klepiš, Sup)
Slavia – Sparta 4:2 (Klepiš 2, J.Novák, Antoš – L.Procházka, Broš)
Sparta – Slavia 0:3 (Hruška, Vondrka, P.Martinec)
Celkem: Slavia – Sparta 4:3
Zajímavosti derby

)Nejvyšší výhra doma
Slavia: 7:2 (2000/01)
Sparta: 6:0 (1998/99)

)Nejvyšší výhra venku
Slavia: 6:3 (1996/97)
Sparta: 6:2 (1996/97)

Hattricky v derby
Slavia: RĤžiþka (1999/2000), Rousek
(2000/01)
Sparta: Žemliþka (1996/97), BednáĜ
(1998/99), Hlaváþ (1998/99)

Michal Broš

StĜelci v historii derby

) Slavia
13 – Vladimír RĤžiþka, 11– Michal Sup, 7 – Viktor Ujþík, Milan Antoš, 6 – Josef
Beránek, JiĜí Doležal, 5 – Daniel Branda, 4 – David Hruška, Jakub Klepiš, Milan
Kopecký, 3 – Tomáš Kupka, JiĜí Hlinka, Tomáš Kucharþík, Jan Kopecký, Martin

Rousek, Radek Duda, Aleš Krátoška, Radek Dlouhý, Pavel KolaĜík, Marek Tomica, 2
– Anatolij Najda, Václav Eiselt, Jaroslav BednáĜ, Vladimír Machulda, Radek
MatČjovský, Tomáš Divíšek, Viktor Hübl, Jan Klobouþek, Petr Kadlec, Jan Hejda,
Patrik Martinec, 1 – Vadim Kulabuchov, Roman Blažek, Martin Maškarinec, Miloslav
HoĜava, Ivo Prorok, JiĜí Poukar, Martin Bakula, Petr Míka, ZdenČk SkoĜepa, Jan
Sochor, Leoš ýermák, Petr Jaroš, Jan Fadrný, Marek Posmyk, Jan Novák, Ivan
Droppa, Michal Vondrka

) Sparta
15 – Jan Hlaváþ, JiĜí Zelenka, 14 – Richard Žemliþka, 13 – OndĜej KratČna, 7 – Andrej
Potajþuk, 6 – Patrik Martinec, Michal Broš, 5 – Jaroslav Hlinka, Martin Chabada, 4 –
Roman Horák, David Výborný, Jaroslav BednáĜ, Jaroslav NedvČd, Vladimír VĤjtek,
Petr Ton, 3 – JiĜí Vykoukal, Pavel Šrek, Miroslav Hlinka, Petr Leška, 2 – František
Ptáþek, Václav Novák, Róbert Tomík, Petr Havelka, Jan Tomajko, Martin Paroulek,
Josef ěezníþek, ďubomír Barteþko, 1 – Pavel Táborský, Radek Hamr, Václav Burda,
Ladislav Benýšek, David Bruk, Vladimír Petrovka, Pavel Geffert, Kamil KašĢák,
Martin Hosták, Petr Kanko, Michal Sivek, Martin ŠpaĖhel, Libor Procházka, Roman
Šimíþek, Gabriel Špilár, Jakub Šindel, Michal Dragoun, Roman Hlouch
-vok-

Oznámení o pozastavení þinnosti dramatického kroužku
ýinnost dramatického kroužku bude v lednu pozastavena. Kroužek bude
otevĜen v únoru a to pouze tehdy, pĜihlásí-li se závaznČ minimálnČ 5 dČtí. DČti
lze pĜihlašovat u Myšky na telefonním þísle 608 532 909 nebo na e-mailové
adrese krouzkynafare@campamento99.cz.

Hromnice
Hromnice, nebo také Uvedení PánČ do chrámu, jsou svátek, který se slaví
2. února. Je to pĜesnČ 40 dní po Vánocích. Podle Starého zákona byla žena po
porodu chlapce 40 dní považována za neþistou (po narození dČvþete 60–80 dní).
Po uplynutí této doby musela pĜinést jako dar do chrámu v
JeruzalémČ beránka nebo holoubČ.
V tento den pĜinesli Marie a Josef
Ježíše do chrámu, aby ho podle Mojžíšova
zákona zasvČtili Bohu. Zde se také setkali
s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který nazval Ježíše „svČtlem k osvícení pohanĤ“.
V dnešní dobČ se Hromnice už moc neslaví, ale dĜíve mČly
velký význam. Již koncem 4. století slavili v JeruzalémČ svátek
Setkání mohutným procesím a svČtelným prĤvodem.
PosvČcené svíce (tak zvané hromniþky) se poté rozsvČcely
u lĤžek umírajících a pĜi bouĜce. Odtud taky název Hromnice.
K Hromnicím se váže spoustu pranostik. NejznámČjší je
urþitČ: „Na Hromnice o hodinu více“ (o ostatních pranostikách se
doþtete níže). Tato pranostika je skuteþnČ pravdivá, protože na
úrovni naší zemČpisné šíĜky vychází slunce o 40 minut dĜíve a zapadá o stejný
þas pozdČji – je tedy skuteþnČ den delší o více jak hodinu – , nežli je tomu v
období kolem zimního slunovratu (21. prosince).
Hromniþní pranostiky:
Na Hromnice – pĤl zimnice – pĤl píce.
Na Hromnice zima s létem potkala se.
Na Hromnice musí skĜivánek vrznout, i kdyby mČl
zmrznout.
Jak dlouho skĜivan pĜed Hromnicemi vrzá, tak dlouho
SkĜivan lesní
po nich zmrzá.
Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláþe, slámu z hnoje ven!
Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za þtyĜi nedČle zpátky zas pílí.
Jestli na Hromnice mrzne a snČží, úrodný rok na to bČží.
Na Hromnice – snČžnice, medvČd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.
Metelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
PĜejdou Hromnice – konec sanice.
O Hromnicích déšĢ – na jaĜe sníh; o Hromnicích sníh – na jaĜe déšĢ.
Když na Hromnice ze stĜech teþe, zima dlouho se povleþe.
Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
Na Hromnice husa po vodČ – na Velikonoce po ledČ.
-bČt-

Augustin z Hippo (354 - 430) = vznešený, majestátní; AugustĤv
Roku 354 se ve mČstČ Tagaste v severní Africe narodil chlapec, který mČl
vstoupit do církevních dČjin jako jeden z nejvýznamnČjších teologĤ všech dob.
Aurelius Augustinus, syn pohana Patricia (=patricijský, urozený, šlechtický) a
Oženil se kĜesĢanky Moniky (=osamČlá, jediná;
bohynČ; rádkynČ), projevil již v mládí
s Melanií velké nadání a lásku k vČdám. Uþil se
velmi lehce, avšak nezmeškal ani žádnou pĜíležitost
k zábavČ, ba ani k tropení výtržností. Když roku 371
odešel na studia do Kartága, byl okouzlen životem
velkomČsta a z touhy po tČlesné rozkoši zaþal žít se
ženou jménem Melanie (=þerná, tmavá). O rok pozdČji
se jim narodil syn Adeodatus.
Augustin bez vČtšího výbČru studoval spisy
kĜesĢanských i pohanských filozofĤ a k zármutku své
matky se na dlouhou dobu pĜiklonil k uþení manichejcĤ,
které se naoko podobalo kĜesĢanství. Po skonþení studií
odešel jako uþitel Ĝeþnictví do ěíma a odtud do Milána. Tam nastal v jeho životČ
zvrat. Pod vlivem biskupa Ambrože a jeho ohnivých kázání postupnČ nacházel
cestu ke kĜesĢanské víĜe. Rozešel se se svou družkou a
po nČkolik mČsícĤ se pĜipravoval na kĜest. Roku 387 ho
spolu s jeho synem Adeodatem a pĜítelem Alipiem
pokĜtil osobnČ biskup Ambrož.
Zanedlouho po svém kĜtu se Augustin vrátil do
Afriky, kde zaþal uskuteþĖovat
Nejprve
své pĜedstavy o zbožném flámoval, pak se
životČ. Rozdal všechen majetek
stal biskupem
a usadil se s nČkolika druhy za
mČstem. Žili pospolu jako mniši a šíĜili slovo Boží mezi
lidmi. Zakrátko proslul Augustin po širém okolí a roku
396 byl zvolen biskupem ve mČstČ Hippo.
Ve svém novém úĜadČ musel bojovat proti
nejrĤznČjším scestným naukám, které ohrožovaly jednotu kĜesĢanství. NeúnavnČ
kázal a psal o pravé víĜe. Skromností svého života byl pĜíkladem pro ostatní
knČze i vČĜící. Vypráví se, že se jednou procházel po moĜském bĜehu a
pĜemýšlel o NejsvČtČjší Trojici. Tu spatĜil malého chlapce, jak se snaží mušlí
pĜelít vodu z moĜe do dĤlku v písku. Pousmál se tomu, dČcko však Ĝeklo: „Spíš
já dokážu pĜelít moĜe, než ty pochopíš tajemství NejsvČtČjší Trojice!“ Tehdy
Augustin pochopil, že se mu v podobČ dítČte zjevil sám Ježíš.
Když roku 430 oblehli Hippo divocí Vandalové (jeden z barbarských
kmenĤ), zĤstal staĜiþký biskup Augustin ve mČstČ po boku svých vČĜících.
ZemĜel ještČ pĜed koncem obležení 28. srpna 430.

Biskup s hoĜícím srdcem (symbolem náboženské horlivosti) v ruce je
svatý Augustin, nejproslulejší z teologĤ. ýasto je u jeho nohou chlapec s mušlí
nebo miskou. NČkdy se objevuje i scéna jeho kĜtu. Zakladatelé církevních ĜádĤ,
které se Ĝídily Ĝeholí sv. Augustina, bývají zobrazeni, jak od nČho pĜijímají
Ĝádová pravidla.
Poustevník Antonín (asi 251 - 356) = pĜední, þelný, vynikající
Bohatý kĜesĢan Antonín z egyptského mČsta Koma uslyšel jednou pĜi mši
slova evangelia: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patĜí, rozdej chudým, a
budeš mít poklad v nebi; pak pĜijć a následuj mne.“
Rozhodl se, že této výzvy uposlechne. Rozdal všechen
majetek a uchýlil se do pouštČ, kde vedl NČkolikrát
pĜísný život v modlitbách, sebezapírání a
zahánČl
tČžké fyzické práci. Po dlouhá léta však
Satana
musel odolávat ćábelským pokušením.
Satan se ho snažil zlákat k hĜíchu všemožnými zpĤsoby.
Kladl mu do cesty zlato a stĜíbro, Antonín se jich však ani
nedotkl. Démon tedy na sebe vzal podobu krásné dívky a
lákal ho k rozkoši, pozdČji mu zase v podobČ obra s hlavou
v oblacích sliboval vládu nad svČtem. Poustevník ho však
vždy zahnal znamením kĜíže. Ćábel se tedy promČnil
v dravé zvíĜe a útoþil na Antonína svými zuby a drápy, i tentokrát však byl
zahnán.
Po nČjaký þas se Antonín domníval, že je prvním, kdo se odhodlal žít
v pustinČ. MČl však jednou sen, že na
vzdálené hoĜe žije jiný muž, starší než on, i
vydal se ho hledat. Nalezl onoho poustevníka
jménem Pavel (=malý, skromný, nepatrný),
jak zbožnČ rozjímá v jeskyni. Pozdravil se s
ním, objal ho a setrvali delší þas v rozhovoru.
Když nastal þas jídla, objevil se havran
s bochníþkem
chleba
Jeho
v zobáku a uctivČ ho složil
kolegu
k jejich nohám. Poustevníci
pohĜbili lvi se
posilnili
pokrmem
seslaným
z nebes
a
rozlouþili se. Když se však Antonín blížil ke
své poustevnČ, uvidČl andČla, jak nese
Pavlovu duši do nebe. Vrátil se tedy rychle
zpČt, aby poustevníka pohĜbil. NemČl však dost sil, aby vykopal hrob. Tu pĜišli
z pouštČ dva lvi a svými tlapami vyhrabali jámu, do níž Antonín uložil Pavlovo
tČlo.

Antonín nezĤstal v poušti sám, pĜicházeli za ním mnozí další, až poblíž
jeho poustevny vznikla celá poustevnická osada. Na sklonku
U nohou
života se Antonín na žádost biskupa Athanasia vypravil do
mu leží vepĜ
Alexandrie, aby pomohl bránit pravou víru proti ariánskému
uþení. Když se vrátil zpČt, cítil, že jeho dny jsou seþteny. Rozlouþil se se svými
žáky a odevzdal duši Bohu.
Jako samostatná postava je Antonín zobrazován s holí ve tvaru T a
zvonkem v ruce, u nohou mívá vepĜe. Velmi vdČþným námČtem malíĜĤ byla
jeho pokušení; na mnoha obrazech ho ćáblové a nejrĤznČjší pĜíšery rĤzným
zpĤsobem týrají, nebo ho svádČjí pĤvabné, spoĜe odČné pĜízraky žen. ýastá je
též scéna jeho setkání s poustevníkem Pavlem.
Národní svČtci a zemští patroni
AlžbČta Durynská (1207 - 1231) = BĤh je má pĜísaha, Bohu zasvČcená
Královské dcery nemívaly snadný život. AlžbČta, dcera uherského krále
OndĜeje II. (=mužný, statný, odvážný) a Gertrudy Bavorské (=silná v kopí), byla
v útlém vČku zasnoubena se synem durynského
lantkrabČte Hermanna (=pán
vojska, váleþník). Jak bylo
v tehdejší dobČ zvykem,
odvezli ji ve slavném
prĤvodu s bohatou výbavou
na hrad jejího ženicha, aby
vyrĤstala spolu s ním. I když
její snoubenec po nČkolika
letech
zemĜel,
zĤstala
AlžbČta v Durynsku, neboĢ
v ní nalezl zalíbení Ludvík (=slavný bojovník,
proslavený v boji), mladší bratr jejího snoubence a po
jeho smrti dČdic zemČ. SĖatek uzavĜeli, když bylo
AlžbČtČ þtrnáct let.
ýím vČtší náklonnost k sobČ manželé cítili, tím
vČtší byla nevole Ludvíkových urozených pĜíbuzných.
Vdávala Mladá lantkrabČnka jim v niþem nebyla
vhod. Kdo kdy vidČl, aby se urozená
se ve
dáma prostČ oblékala, odkládala šperky,
þtrnácti ba dokonce vévodskou korunu, odznak
své hodnosti, pĜed vstupem do kostela a pĜátelila se se
služebnictvem! A ta její dobroþinnost! PatĜilo sice
k dobrému tónu dávat žebrákĤm almužny, ona však je nejen obdarovávala, ale
dokonce vlastníma rukama peþovala o nemocné, krmila je a umývala, ba

neštítila se ani malomocných. Ludvík však všechny stížnosti na svou manželku
odbýval mávnutím ruky.
Jednou, když se Ludvík zdržoval mimo dĤm, pĜibČhl k nČmu vydČšený
posel se zprávou, že jeho manželka
pĜivedla domĤ malomocného a uložila ho
do vlastní postele. Ulekl se a spČchal
domĤ. Jaký však byl jeho údiv, když
vstoupil do komnaty, odhrnul pĜikrývku a
na manželském loži spatĜil UkĜižovaného
obklopeného nebeskou záĜí. ZahanbenČ
AlžbČtu odprosil za své podezĜení a
nadále ji podporoval ve všem jejím
konání.
Když
byla
zemČ
sužována
mimoĜádným suchem, nechala AlžbČta
otevĜít zemČpanské sýpky a najímala
chudáky ke stavbČ mostĤ a silnic, aby jim
poskytla pĜíležitost k obživČ.
Roku 1227 se lantkrabČ Ludvík
rozhodl, že se pĜipojí ke kĜížové výpravČ
do Svaté zemČ. V neblahé pĜedtuše ho
AlžbČta prosila, aby neodjíždČl. A
skuteþnČ: dĜíve než se mohl nalodit
k plavbČ do Palestiny, zemĜel na mor. Vznešení pĜíbuzní vypudili zoufalou
AlžbČtu z hradu; uchýlila se do kláštera v Marburgu, kde žila skromnČ, peþujíc o
chudé a nemocné ve špitále, který založila. BĤh jí však zakrátko povolal k sobČ.
ZemĜela roku 1231 v pouhých 24 letech.
Jako samostatná postava mívá AlžbČta v rukou džbán a chléb, u nohou
žebráka. Velmi þetné jsou scény z jejího života: ošetĜuje nemocné, manžel, který
ji chtČl kárat, že uložila žebráka do vlastní postele, nachází na lĤžku
UkĜižovaného (Ježíše). Od 15. století se objevuje výjev, jak se chléb, který nese
chudým, zázraþnČ mČní v rĤže.
Antonín Paduánský (1195 - 1231) = pĜední, þelný, vynikající
V hlavním mČstČ portugalského království se roku 1195 narodil zbožným
rodiþĤm chlapec Ferdinand. Již v patnácti letech vstoupil do Ĝádu augustiniánĤ.
Když roku 1220 pĜivezl portugalský kralevic do mČsta Coimbry ostatky pČti
misionáĜĤ z Ĝádu sv. Františka, zatoužil Ferdinand hlásat víru mezi muslimy a
dobýt si tak muþednické koruny. Požádal proto o propuštČní z Ĝádu, aby mohl
následovat sv. Františka. Když dosáhl svolení a složil Ĝeholní sliby, pĜijal jméno
Antonín podle svČtce, jemuž byl zasvČcen chrám, kde sliby skládal.

Po roce pĜíprav se Antonín chtČl vydat do Afriky, ale vážná nemoc zhatila
jeho plány. Loć, na které se churavý Ĝeholník vracel do vlasti, pĜistála u
sicilských bĜehĤ. Tam se Antonín doslechl, že
svatý František svolává bratry svého Ĝádu do
Assisi, a proto se tam vypravil. Setkání se
zakladatelem Ĝádu na nČj hluboce zapĤsobilo a
vnuklo mu myšlenku zĤstat natrvalo v Itálii.
Žil v klášteĜe jako poslední z posledních a
nikdo netušil, že mají mezi sebou vzdČlance.
Jednou však byl Antonín náhodou vyzván, aby
pronesl kázání ke shromáždČným bratĜím. Aþ
hovoĜil bez pĜípravy, byla jeho Ĝeþ tak
výmluvná a pĜesvČdþivá, že všichni užasli.
Svatý František ho poté vyslal na proslulou
školu ve Vercelli a povČĜil ho uþitelským
úĜadem pro všechny kláštery Ĝádu.
NejradČji ze všeho se Antonín vČnoval
kázání. Když chtČl jednoho dne v pĜístavním
mČstČ Rimini promluvit k zástupu lidí, doþkal
se pouze nevdČku a odmítnutí. Postavil se
tedy na bĜeh Ĝeky a vyzval ryby, tvory Boží,
aby si pĜišli jeho kázání
Kázal
poslechnout. Voda ztemnČla a
rybám
rozvlnila se, jak se ryby hrnuly
ke bĜehu. Lidé uchvácení tím zázrakem se
sebČhli a prosili svČtce za odpuštČní.
Jindy se jakýsi povozník rouhal a
nahlas pochyboval o pĜítomnosti Krista
v NejsvČtČjší svátosti. Antonín se ho snažil
pĜesvČdþit. Ve chvíli, kdy mu ukazoval
posvČcenou hostii, povozníkĤv osel pĜed
svátostí poklekl. Tento zázrak napravil i jeho
rouhavého pána.
Roku 1231 kázal Antonín v postní
dobČ v PadovČ. Krátce poté se však
roznemohl a 13. þervna téhož roku zemĜel.
Oplakávalo ho celé mČsto. Nad jeho hrobem byl o tĜicet let pozdČji postaven
nádherný chrám.
NejznámČjší podobou Antonína Paduánského je mladý mnich s Ježíškem
v náruþí a s lilií v ruce. Zobrazovány však byly i scény z jeho života: kázání
rybám, osel klekající pĜed hostií, zázraþné uzdravení mladíka, který v hnČvu
kopl svou matku a pak si v návalu lítosti uĜízl nohu.
MARY

Vánoþní besídka
22. prosince se uskuteþnila, stejnČ jako v pĜedchozích letech, vánoþní
besídka, tradiþnČ spojená s vystoupením našeho dramatického kroužku. Letos se
konala v prostorách farnosti svatého Václava na NámČstí 14. Ĝíjna.
Zaþátek byl stanoven na 18 hodin, ale už okolo pĤl šesté se objevili první
rodiþe, dychtící po shlédnutí generální zkoušky pĜedstavení s názvem ZvíĜátka u
jesliþek. SamozĜejmČ jim bylo taktnČ naznaþeno, že je nevhodné chodit takto
brzy a narušovat soustĜedČnost dČtských hercĤ, z nichž mnozí stáli na prknech,
která znamenají svČt, poprvé. Ti z nás, kteĜí nenacviþovali
Nedoþkaví pĜedstavení, zdobili stromeþek, pĜipravovali dárky, cukroví a
diváci
þaj. V 18 hodin už byla místnost zcela zaplnČná, takže Petr se
ujal slova a všechny pĜivítal. Krátce vysvČtlil, co se všechno soutČže, þemuž
Petr nezabránil ani tím, že nakonec rezignoval na první místo, díky
þemuž Tereza získala 1. cenu - dort, spokojil se s místem druhým a
dokonce svou bude dít, a pak už byl þas pro þleny dramaĢáku, aby se
pochlubili tím, co se nauþili. Navzdory všem oþekáváním tČch zkušenČjších a
tČch, co si o sobČ myslí, že jsou zkušenČjší, sklidilo vystoupení ohromný úspČch
a diváci rádi dČtem odpustili nČkolik drobnČjších pĜeĜekĤ a zásekĤ.
Následovala avizovaná soutČž vanilkových rohlíþkĤ. Do soutČže se
pĜihlásilo obrovské množství úþastníkĤ (tuším že snad þtrnáct), takže rozhodþí
komise mČla co dČlat s ochutnávkou všech vzorkĤ. Ostatní se
Velká úþast
zatím tváĜili, že se baví mezi sebou, ale ve vzduchu bylo
v soutČži
pĜesto velké napČtí – každý v duchu tipoval, zda vyhraje nebo
zda alespoĖ vyhraje nČjaký jeho favorit (pĜíbuzný, nejbližší kamarád a
podobnČ). Nakonec Petr požádal o ticho a na faĜe by bylo slyšet upadnout
špendlík.
„Takže zaþneme od konce. Na tĜetím místČ se umístily vanilkové rohlíþky
NČmcových.“ MatČj si pĜevzal hodnotnou cenu (rohlíky) a Petr pokraþoval:
„Potom bylo tČžké urþit druhé a první
místo, takže nakonec první až druhé
místo získávají vanilkové rohlíþky
Pušových a… paní Hoffmannové.“
Sálem okamžitČ probČhly pochybnosti o
regulérnosti cenu (zmrzlina) vČnoval
KristýnČ. NezapomnČl zdĤraznit, že
všechny rohlíþky byly vynikající, ale
nČkteré prostČ byly o nČco lepší, a
hlavnČ všechny požádat, aby na soutČž nezanevĜeli a pĜíští rok se pČt zúþastnili.
Pak už nebyl stanoven žádný pevný program, všichni se bavili o všem
možném a postupnČ se louþili, obdarovaní malým dáreþkem a citátem z Písma
svatého. Mnozí v duchu uvažujíce o tom, jak své vanilkové rohlíþky vylepšit,
aby s nimi napĜesrok zvítČzili.
-mak-

Buty
Na poþátku vzniku But stál Radek PastrĖák a Richard Kroczek. Cesta ale
byla dlouhá a trnitá… Oživili spoleþnČ kapelu U238, která
ale trvala jen krátce. Dodnes nerozluþná, takĜka
Od U238 „rychlošípácká“, dvojka PastrĖák –
Kroczek se pak na þas stala souþástí
K Buty
tancovaþkové, byĢ velmi ambiciózní,
skupiny B Komplex a po odchodu z ní se vrhají, už pod
názvem Buty, na jazz. To se psal rok 1986 a Buty se vrhly
na projíždČní RockfestĤ.
„Zhubnul jsem a vážil jsem
40 kilo, musel jsem se nČþím živit a
tak jsme s Richardem vzali lano do
Richard Kroczek
orchestru Marie Rottrové. Hráli
jsme tam dva roky, natoþili desku a mezi tím skládali
stohy písniþek pro Buty, které jsme na žádný nosiþ
nezaznamenali. TČšil jsem se, že si za peníze, které jsem si
v tomhle orchestru vydČlal, nČco hezkého koupím, ale
nakonec to všechno proteklo a já zase zhubnul. Buty v té
Radek PastrĖák
dobČ pomaliþku pĜecházeli od jazzu pĜes funky-vČci a
bigbeat až k dnešní podobČ,“ popisuje Radek PastrĖák pár následujících let.
Mezi lety 1989 až 1992 vznikla vČtšina ze „starého repertoáru But“, který
byl potom nahrán na album Pískej si, pískej.
Co se složení skupiny týþe, tak Buty jsou tČžce
nadnárodní. Posućte sami. Mnohonárodnostní
V jedné kapele se sešli ěek
skupina
(Nikos Engonidis – cello),
Jugoslávec (Milan Straka), Porubák (Richard Kroczek) a
teć by ještČ strašnČ rádi hodili lano kytaristovi, který se
jmenuje Norbert Kovacz a je Maćar.
Tak trochu paradoxnČ, 8 let po
vzniku kapely, jsou Buty ocenČni
„objevem roku“ v ýeských Grammy
a vydávají se na novou pouĢ se svou
Milan Straka
deskou DĜevo.
Další, v poĜadí þtvrté album Rastakayakwanna,
chystali tentokrát o nČco déle. Od listopadu ‘96 se usídlili
v beskydském hotýlku, aby pak
Víte, co je
zbytek materiálu dopisoval
Rastakayakwanna? Radek PastrĖák sám na
Petr VavĜík
chalupČ, rovnČž v Beskydech. PonČkud zvláštní název alba je odvozený z
refrénu písniþky Brutwanna.

Po necelých dvou letech, kdy o nich nebylo moc slyšet, se skupina vrátila
do prodejních i rozhlasových hitparád s albem Kapradí. Singl Tata si již získal
srdce mnoha nových fanouškĤ. Album vzniklo v
beskydském „chalupovém studiu“ bubeníka Richarda
Kroczeka. Ke druhému singlu Nad stádem koní byl
natoþen i videoklip.
A právČ kvĤli této písniþce o kapele Buty píši.
Naprosto neodmyslitelnČ totiž patĜí do
Viktor je
našeho táborového repertoáru. V podání
možná
Viktora je myslím i o nČco málo lepší
lepší než
než v originále -. Není ale oblíbena
oni
jenom námi – dlouho po svém uvedení
Milan Nytra
se držela na þele všech možných hitparád! Je to zatím
poslední velký hit But, ale doufejme, že nás ještČ nČjaký potká a také jako Nad
stádem koní se zapíše do našich táborových zpČvníkĤ …
A ještČ jedno tajemství na závČr: þlenové kapely všem nevČdoucím
vzkazují, že „BUTY“ jsou ostravsky „BOTY“ (Musím se pĜiznat, že já to do
napsání tohoto þlánku nevČdČla… -)
-hou-

Na Vaše dotazy odpovídá -mel-.

)

Už hezký pátek Ĝeším problém, jak si mám þistit zuby. ýistím si je zprava
doleva. Levá zadní stoliþka si ale vždy stČžuje na pravý špiþák, že ho
þistím dĜíve než ji. Snažil jsem se to Ĝešit, ale špiþák si pak stČžuje na
totéž, nebo že stoliþku þistím s vČtší láskou. Komu mám dát za pravdu?
Nemám si sáhnout na život? Mám si zuby vĤbec þistit? Mé problémy by se
tím vyĜešily. Prosím pomozte, jsem s rozumem v koncích.
(bezradný ěepa)

)

Milý a bezradný ěepo,
s velikou lítostí ti musím potvrdit, že s tím rozumem opravdu v koncích
jseš (to i ta Bridget je na tom lépe). Abych Ĝekla pravdu, lehce jsi mČ
zaskoþil tím, že si vĤbec þistíš zuby... ale budiž. Na svĤj problém sis v
podstatČ našel odpovČć sám... neþistit si zuby vĤbec, ale vzhledem k
tomu, že tvé zuby na sebe nedají dopustit (a zĜejmČ by se znovu ozvaly)
bude lepší, když poprosíš nČkoho, aby ti pomohl se tČch zubĤ zbavit...
Pokud nepomĤže ani to, pak ti zĜejmČ nezbyde, než si na ten život
opravdu sáhnout...
PĜeji ti hodnČ štČstí a optimismu do budoucna!

Dotaz do Poradny lze poslat buć e-mailem na poradna.ompuse@seznam.cz
nebo klasicky poštou (obálku oznaþte heslem PORADNA) na adresu:
Campamento ‘99
Sekaninova 28
128 00 Praha 2

2. ledna – Romanka Bílá – 9 let a Miroslav ýerný – 11 let
11. ledna – Nikol Fryšová – 14 let
18. ledna – Zlatka Bílá – 11 let
Všem ze srdce blahopĜeji -end-

DoplĖovaþka
1: Stranou
2: PĜítel Lolka
3: VýbornČ
4: Sud
5: Pupek
6: Žluté ovoce
7: Úkaz pĜi bouĜce
8: Krosna
Tajenka: hudební nástroj

Tajenka z þísla 6
AUTOMOBIL
Vtip
Jde chlápek po Václaváku a vidí policajta, jak kope díru. Nelení a zeptá se ho:
„Co tady kopete?“
„Ále, máme se vyfotit na prĤkaz a má tam být jenom hlava.“
Zhruba za hodinu jde chlápek zpČt a vidí, že policajt kope druhou díru, tak se jde zase zeptat:
„Prosím vás, k þemu ta druhá díra?“
„Ále, máme mít ty fotky dvČ.“


BludištČ
Jedná se o kopii bludištČ
z podlahy katedrály
v Chartres
ve Francii.
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