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plaziAlbert Schweitzer patří k největším osob-
nostem 20. století. Byl uznávaným var-
hanním virtuosem i teologem. Toužil však 
pomáhat lidem jako lékař. I když už byl 
dospělý, vystudoval medicínu a odešel do 
afrického pralesa, kde založil nemocni-
ci v Lambaréné. Pravidelně se vracel do 
Evropy, koncertoval na varhany a přitom 
sbíral potřebné peníze na chod nemocni-
ce. Psal knihy, ve kterých najdeme také 
příběh z jeho dětství.

Bylo mi sedm nebo osm roků. Často jsem 
si hrával s chlapcem ze sousedství, který se 
jmenoval Heinrich Bräsch. Naučil mě dě-
lat prak z gumy, kterou jsme upevňovali na 
rozvidlené dřevo. Jednoho nedělního rána 
v postní době mi Heinrich řekl: „Půjdeme na 
horu střílet na ptáky.“

Šel jsem, i když jsem věděl, že to není dob-
ré. Bál jsem se, že se mi Heinrich vysměje. 
Když kamarád spatřil pěnkavu, vrhl se na 
zem a plazil se po čtyřech ke stromu. Vložil 
kamínek do kůže svého praku a napnul jej. 
Nevrle se na mne podíval, a tak jsem učinil ze 
strachu totéž. V té samé chvíli zazněly z údolí 
zvony a spojily se tak s ptáky v  jednu osla-
vu Boží. Bylo to, jako by ke mně dolehl hlas 
z nebe. Už jsem neváhal. Okamžitě jsem vy-
skočil a zahodil daleko od sebe prak. Ptáček 
se polekal a uletěl.

„Ty bídáku!“ zakřičel Heinrich a  dodal: 
„Copak jsem tě učil, jak máš kazit zábavu?“

Ale já jsem se ho už nebál, ale naslouchal 
jsem šťastně zvonům z  údolí. Přitom jsem 
klidně řekl: „Henrichu, my nechceme zemřít 
a ptáčci mají život stejně rádi jako my.“

Kamarád otevřel údivem ústa a naslouchal 
jásotu, který k nám doléhal z věží.

Od té chvíle jsem už neměl strach z výsmě-
chu kamarádů. Jen jsem se vždycky sám sebe 

HAd JAkO SyMBOL ZLA
Na některých obrazech je Panna Maria ztvárněna, jak stojí na hlavě draka či hada. To má svoji 
jasnou symboliku. Přesně takový obraz – tedy ženu stojící na hlavě draka – můžeme nalézt také 
v poslední novozákonní knize, v knize Zjevení. Drak či had symbolizuje v Písmu už od prvopočát-
ku zlo, ďábla. „Nepřátelství položím mezi Tebe a ženu,“ říká Bůh hadovi hned v biblickém příběhu 
o vyhnání z ráje (Gen 3, 15b). Až Panna Maria toto zlo poráží svojí čistotou a svým „ano“, které 
říká Bohu celým životem. Skrze ni nakonec přichází na svět ten, který veškeré zlo porazil.

poukaz na volnou 
dětskou vstupenku 

do Království železnic. 
vystřihni si ji a použij 

na pokladně.

Milí kluci,
říká se, že „na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“. Svatého Jiří bylo sice už v dub-

nu, ale to jsme ještě v naší rubrice řešili obojživelníky. Teprve v dnešním čísle 
rubriky rekordů a kuriozit navážeme a představíme si několik rekordů z říše 
plazů, tedy hadů. Ale nejen hadů. Do živočišné kategorie „plazi“ totiž řadíme 
i ještěrky a ještěry. A ti jsou minimálně stejně zajímaví :-).

Zdroje:
kniha Guiness World Records 2007
www.wikipedia.org

MINIHAd
Možná, že tento had by si zasloužil 
i označení „mikrohad“. Žádný jiný druh 
hada totiž není menší než leptotyphlops 
bilineata. Jedná se o tak miniaturní druh, 
že největší dosud nalezený jedinec mě-
řil pouze 10,8 cm. Vzhledem k tomu, že 
jeho tělo je velmi tenké, spekuluje se, že 
by se vešel i na místo náplně do propi-
sovačky. Leptotyphlops je zároveň velmi 
vzácný. Setkat se s ním můžete pouze na 
karibských ostrovech Martinique, Barba-
dos a Sv. Lucie.

drAk V AuTě
České ještěrky mají běžně jen pár centimetrů a můžeme je lehce 
skrýt do dlaně (jen pozor, nechytejte je za ocas, ten vám totiž zů-
stane v ruce a ještěrka uteče bez něj :-)). Existuje však ještěr, který 
by se nevešel ani do auta. Varan komodský, kterému se příznačně 
přezdívá „komodský drak“, měří průměrně 2,25 m a váží kolem 
60 kg. Největší dosud objevený exemplář dokonce dosahoval dél-
ky 3,1 m a vážil 166 kilogramů. Pro srovnání: automobil značky 
„Smart“ má na délku 2,7 m.

CO By TO ByLO ZA HAdA…
…kdyby nebyl jedovatý. Ne všichni hadi jedovatí jsou, významnou sku-
pinu těch nejedovatých představují například škrtiči. Za zmínku však 
stojí i ti jedovatí. Tajpan menší dorůstá délky 1,7 m a jedna dávka jeho 
jedu by dokázala usmrtit několik dospělých osob. Tajpan, který žije 
v Austrálii, je tak nejjedovatějším suchozemským hadem. Kam se však 
hrabe na mořského hada jménem hydrophis belcheri. Jeho jed je ještě 
několikrát silnější než jed jakéhokoliv jeho pozemského příbuzného.

HAdI A žALudEčNí 
NEVOLNOST?
Když má had žaludeční potí-
že, může to skončit i pěkným 
vědeckým objevem. Přinej-
menším pokud takový had žil 
před desítkami milionů let. 
V  roce 2002 totiž výzkum-
ný tým britského profeso-
ra Doyla nalezl v  anglickém 
lomu Peterborough zkame-
nělé zvratky staré 160 mi-
lionů let. Zjistilo se, že tyto 
zkameněliny patří velkému 
mořskému plazovi jménem 
ichtyosaurus, který žil dávno 
v pravěku.

Posměch bolí
zeptal, zdali je správné, co po mně žádají. 
A podle toho jsem se zachoval.

Posměch bolí, a proto se při něm můžeme 
přiklonit ke špatnému jednání. Posměch bolí, 
ale nesmíme se nechat zastrašit, podobně 
jako neustoupíme soupeři po jeho faulu. Při 
posměchu se pomodleme, abychom obstáli 
a zůstali věrní Pánu Bohu i jeho přikázáním. 

jáhen Josef Janšta
http://josefjansta.opava.org

Království železnic
kdo by neměl rád vláčky? My tedy ano, proto jsme 
pro všechny naše čtenáře připravili ve spolupráci 
s královstvím železnic dárek na prázdniny. Je jím 
poukaz na vstupenku do největší modelové železnice 
v čr, který je možné využít do 4. 9. 2016. 

Po předložení poukazu k  zakoupené plnohodnotné dospělé 
nebo seniorské vstupence obdrží každý z vás na pokladně jednu 
dětskou vstupenku, zároveň také volnou dětskou vstupenku do 
Krokodýlí ZOO (www.krokodylipraha.cz), 20% slevu na nákup 
vstupenek do Muzea Lega (www.muzeumlega.cz) a 20% slevu 
na nákup vstupného do Gardenparku (www.gardenpark.cz). 
UŽIJTE SI PRáZDNINOVé VýLETY!

Zvědavý vnuk se vyptává:
„Dědo, ty jsi byl také někdy dítětem?“
„Samozřejmě.“
„To jsi musel vypadat docela legračně 
s tím knírem.“

 

Poukaz na vstupenku do největší modelové železnice 
v České republice / Voucher for ticket to the biggest 
railroad model in the Czech Republic 

Držitel má nárok na vystavení vstupenek v počtu a druhu: 
Holder has the right to receive tickets in amount  and type: 

                                                                    Platnost / Validity: 

1x dětská do 15 let 

Kontakt / Contact: www.tarsicius.cz                           Kontakt / Contact:Království železnic +420 257 211 386 

Po předložení tohoto poukazu na pokladně Království železnic obdržíte k zakoupené plnocenné dospělé nebo 
seniorské vstupence originál vstupenky pro děti do 15 let. Neplatí pro školy a skupiny. Nelze kombinovat 
s ostatními slevami. Tento poukaz neopravňuje ke vstupu do Království železnic. When passing this voucher at 
Království železnic ticket office, you will receive free ticket for children only along with full prize adult ticket. This voucher does 
not oblige to enter the exposition. Can not be used for groups. This voucher can not be used while applying another discount. 

 

4. 9. 2016 
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Foto: Didier Descouens, XLerate - wikipedia.org, Maximilian Paradiz CC BY 2.0, Oriol Gascon i Cabestany CC BY-NC-ND 2.0
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Martin Teradský


