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Jde den za dnem, všechny skoro stejné, až Je nám tento všední život někdy
odporný. Ráno se vstává, muž Jde do zaměstnání - stejná práce, stejní lidé,
žena vypraví děti do školy, vaří, uklízí, pere, žehlí, do toho občas ně
jaké svátky nebo nějaký malér, někdy trochu štěstí - Je to opravdu všechno,
co můžeme od života očekávat?
Ano - pokud si jej sami neproměníme v dobrodružství. Život zde Je přípra
vou na život bez času. Tedy Je velmi důležitý. Vpadněme hned do středu vě
ci. Kristus řekl:"Modlete se neustále..Já Jsem s Vámi stále.." "Nesmysl,"
řeknete si,",iak se mohu modlit, když pracuji?" Ano - moje práce se promě
ní v modlitbu, řeknu-li si hned na začátku:"Bože, tato práce Je pro tebe.
Požehnej Jí!" Nebo nějak podobně.
A tak věšení prádla, okopávání zahrádky, učení ve škole, umývání oken, prá
ce u stroje nebo v kanceláři, prohlížení pacientů - dostanou nový nádech:
není to už naše práce, nýbrž i práce Boží. Děláme to "rukou srdečnou a ne
rozdílnou." Užitek z práce máme Jen my, Bůh^Je dokonalý, nic nepotřebuje.
Není to kouzelné dobrodružství? Píši tento úvodník a Bůh Jakoby seděl ved
le mne, napovídal mi myšlenky, pohyboval mými prsty, opravoval chyby. Za
chvíli půjdu vařit, Bůh bude stát se mnou u plotny -.nikdy nemusím být
sama. Nikdo nemusí být sám, Jen ten, kdo chce.
Bůh se s námi raduje, pláče s námi, pomáhá nám zápa
sit - Jen v
hříchu s námi není. Ale Jak můžeme trvá
le^hřešit když víme, že Bůh Je náš přítel ? Tu a tam
každý z nás uklouzne, ale ten, kdo žije tímto dobro
družným životem s Bohem - se okamžitě zachytí ruky Bo
ží a ta ho hned postaví na nohy.
Pokuste se rozvinout nadhozené myšlenky dál - ve svém
vlastním, osobním, Jedinečném životě. Začnete-li si
uvědomovat přítomnost Boží, Jeho spolupráci s námi,
poznáte, Jak Je Bůh milý, Jaký má smysl pro humor, Ja
obratně nás vychovává a Jak nás chrání - i před námi
samými. Někdy nás podrobí ostré zkoušce víry, naděje
či lásky, Jindy se vlečeme všedností - ale i to^Je
Jen zkouška a všechny tyto zkoušky Jsou zároveň uče
ním, zdokonalováním, stoupáním k mistrovství.
Pokusme se o to! Nejdříve budeme zapomínat, klopýtat,
ale až se tomu naučíme a zvykneme si - stane se i
ten nejvšednější život nádherným dobrodružstvím.
Vaše

redakce

ZPRÁVYZPRÁVY

SV. OTEC OTEVflEL OFICIELNÍ! SV.ROK bulou Apostolorum Limina, vyhlašující
hesla OBNOVU A SMÍflENl nejen pro katolíky, ale všechny věřící,

ANGLICKY PŘEKLAD DOPISU SV.OTCI o tragické smrti kardinála Trochtv byl přeč
t e n před půldruhým tisícem lidí na Dni lidských a národních práv v Austrálii,
Kopie před4ia členům parlamentu, ukrajinskému biskupovi, vynikajícím osobnostem a redakcím.
BISKUP GRABER Z REZNA zdůraznil, že úcta k Matce Boží není sentimentalita, nýbrž společen
sky významná záležitost. Zdůraznil význam zbožné rodiny pro řešení dnešních krizí.
SV.OTEC dal poutníkům společnosti proti alkoholu CALIX za vzor irského dělníka TALBOTA, zem
řelého v pověsti svatosti. Z notorického pijáka se stal vynikajícím křestanem.
MILION PORTUGALCŮ se zúčastnilo slavnosti výročí zjevení Panny Marie třem dětem ve FATIME.
Kardinál Ribeiro ve své promluvě pochválil nynější vládu, ačkoliv žádný z jejich členů ne
byl přítomen.
VATIKÁN VYDÁVÁ SPISY A DOKUMENTY z II.sv.války. Sv.8.jedná o 1.1941/2. Tehdy vznikla vatikánská inform.kancelář, kterou chtěl PIUS XII. pomoci obětem války. Ale ani Mezinárodní
Červený kříž nevymítil na Rusech seznamy zajatců. Obtíže byly nejen u Němců,ale i u Spojen
ců.
HNUTÍ PACEM IN TERRIS vyzvalo kolaborantské kněze, aby si prostudovali řeč Brežněvovu na
Světové mírové konferenci v Moskvě.
ARCIDIEOEZNÍ VBSTNÍK V MINNESOTĚ - USA - přinesl zprávu, že dvě předčasným potratem naroze
né děti byly ještě živé a zemřely pro nedostatek lékařské péče. Skandál zkoumají úřady.
V USA je dovoleno provádět potraty po celou dobu těhotenství.
OD 12.DO 17J/-VfiNOVAL švýc.fr.rozhlas pozornost B.SMETANOVI, od jehož narození uplynulo 150
let. Vysílal Prodanou nevěstu a ve všední dny serie z jeho děl. Tento rozhlas vysílá
mnoho ukázek z děl českých skladatelů.
FRANCOUZSKY PRESIDENT, čestný kanovník patriarchální basiliky sv.Jana v Lateráně, při prv
ním pobytu v Římě navštíví kapitulu a zasedne mezi kanovníky.Přináší též tradiční dary.
Pres.Pompidou věnoval posvátná roucha. Zvyk sahá do dob Jindřicha IV.,jehož socha, v oděvu
římského císaře, stojí v basilice. Jistě vykoná tento obřad i Giscard ďEstaing, který prý
pochází z rodu Ludvíka XV.
DR.PAOLO COLBI, ved.odd.pro křest.církve na israel.min.kultury prohlásil, že křestanů v
Izraeli přibývá. Ze 110 tis.křestanů je 60 tis.katolíků, někteří jsou i poslanci. Vláda
podpořila opravy a stavby křest.kostelů 2 mil.dolarů. Setkání Sv.Otce s Goldou Meierovou
min.roku bylo milníkem k rozvoji dobrých vztahů ke křesťanské víře.
PRAVICOVÝ TISK V ITÁLII PŘINESL ZPRÁVU, že kardinál Siri z Janova má cestovat do Moskvy,aby
tam připravil půdu pro případnou návštěvu Sv.Otce -pout k obrazu Matky Bozi. Svatá Stolice
zprávu dementovala, ale kardinál Siri s 30 kněžími skutečně do SSSR odcestoval. Loni tento
kardinál navštívil poutní místo v Polsku - Cze nstochovu,
MEZINÁRODNÍ TOMISTICKY SJEZD byl ukončen promluvou v aule papežské university. Sv.Otec před
I 3OO filosofy a teology zdůraznil, že dnešní mladí znají málo správné filosofie. Základy
myšlení jim může dát filosofie tomistická a tím zničit filosofii rozkladnou, ničící,nepra
vou.
KNĚŽSKÉHO URADU ZBAVENY benediktinský opat Franzoni z Říma popírá nerozlučnost manželství,
hájí rozvod, staví se proti encyklice Humanae vitae. Na jeho stranu se prý postavilo asi
200 kněží. 0 jeho kvalitách si uděláme představu,když čteme jeho požadavek, že "oírkev se
má zúčastnit třídního boje proti kapitalismu.” Kdepak četl exopat tuto větu? V Evangeliíoh
jistě ne.
Z KNIHY IUBILATE DEO. kterou věnoval papež všem biskupům a představeným vysvítá, že si pře
je. aby byl obnoven Gregoriánský chorál a latinská řeč při bohoslužbách, zejména Gloria,
Credo, Sanctus, Pater noster a Agnus dei. Latinskou řečí se udržuje a utužuje jednota. Vyzý
vá básníky a skladatele, aby tvořili nové vhodné písně ke mši sv.
V ALBANII ZEMŘEL VE VEZENÍ pravoslavný arcibiskup Damian ve věku 80 let.
33 LETY KNĚZ DIMITRIJ DUDK0 byl zatčen v SSSR proto, že hovořil o úloze církve v SSSR, pra
covních táborech a kolaborantské cirk.vrchnosti. Patriarcha Pimen mu zakázal kázat. Věřící
zahájili podpisovou akci. - Mladí v Rusku - podle Pravdy - se zajímají o víru, zdobí své
příbytky ikonami, čtou předválečné nekomunistioké básníky, poslouchají nábož.hudbu.
V 69 LETECH ZEMŘEL NÁHLE CLEN FRANCOUZSKÉ AKADEMIE KARDINÁL DANIELOU.
POLSKY KARDINÁL WYSZYNSKI ostře napadá kapitalismus"."robotnictví” a ”vykořistování'Vlády.,

PRVNÍ ROZHOVOR

Kdesi tlumeně štěkal pes. Ptáci už spali. Já ne. Srdce. Ne že by
bylo nemocné. Chvělo se. Nedalo pokoj. Sel jsem do koupelny pro
prášek na spaní. Zůstaly tu po nebožce tchýni, zbožné, veselé a
moudré stařence.
Zapil jsem prášek vodou. V zrcadle na mě zíral narudlý obličej s
vybledlými vlasy. Přejel jsem dlaní tvář. Jsem to já? Dnes jsem
byl totiž pokřtěn. Připravoval mě kněz, který trochu koktal a
sršel horlivostí. Jako učenec jsem vnímal jen podstatu věci - ne
formu. Pečlivě jsem četl knihy, které mi doporučil. Především Pís
mo. Ale hovoru s Bohem jsem se vyhýbal. Dokud nevím, že Jsi, nebu
du mluvit do prázdna!
Pocit existence Boží se nedostavoval, naopak, vyprahlost a nuda se zvolna rozlévaly po
všem, čemu se říká JA. Těsně před křtem se ve mně jako ticho s křikem střídaly odpor a
lhostejnost. Ráno jsem dostal strach - takový jsem nezažil ani za bombardování. Bál jsem
se snad, že celý rok přípravy byl zbytečný? Ze Bůh není?
Seděl jsem u okna a pozoroval ženu, jak žehlí moji košili a kartáčuje sváteční oblek. Ště
betala, vnímal jsem tu a tam slovo:"..kravatu..kmotr..snad se nepřipálí...maminka...radost,
a boty...boty..odpoledne..." Dal jsem se obléknout jako hadrový panák.
Poslední vteřiny před křtem. Kněz, kterého jsem vídával v modrém roláku, stojí u křtitel
nice, podobné obrovské dlani, v bílém rouše, legračním jako noční košile. Ceká na mne. Ne
bo čeká Někdo Jiný? Namáhavě jsem udělal poslední krok. Pak všechno zmizelo, žena, děti,
tchán, kněz..slyšel jsem jako v polosnu zřetelná slova:JA T£ K M M VE JMÉNU OTCE I SYNA I
DUCHA SVATÉHO. AMEN.1' Voda mě studila v zátylku. Tedy teň.. .TEC..!!
Bůh mou udušenou naději nezklamal. Náhle mi bylo lehce, všechna tíseň se rozplynula, mlhy
se otevřely. Cítil jsem, že mě naplnilo něco nového, živého....
Vášeň ducha mi nedala spát* Ale prášek byl silný. .
Štěkot psa slábl, tikot hodin se
rozplýval...Sel jsem pouští, přešel pahorek a octnul se uprostřed hluku, výskotu, ševele
ní, cinkotu, třesku, dupotu.."Zde, zde.."chytnul mě někdo za ruku a vtáhl pod řasnatou zá
clonu. Na špinavém slamníku ležela postava. "Ach Bože, Bože..."vzdychala. Najednou sáhla
pod hadry - vytáhla kousek srdce a podávala mi jej. Vzal jsem jej. Nezůstal v ruce. Jako
živý se šplhal po paži a zmizel na prsou.
Ztratil jsem vědomí.
Když jsem se probral, seděl jsem u horské chaty, před sebou hory s bílými čepičkami, tráv
ník jako nový koberec a mekot koz. Najednou se ozvaly nadávky, kterým jsem nerozuměl, z
domku vyběhla žena; z tváře jí stékala krev. U mne se zastavila, sáhla pod halenku a poda
la mi kousek srdce. Spatřil jsem ještě, jak z domku vybíhá rozzuřený opilec, cítil jsem,
jak mi kousek klouže pod košili; než jsem mohl začít ženu bránit, potáhlo se vše mlhou.
Stál jsem na dvorečku kláštera. Na lavičce seděla mladičká sestra a dusivě pokašlávala.
Otočila se a zakrývajíc si jednou rukou ústa, druhou sáhla pod hábit a podala mi kousek
srdce. Dlaň se maně napřáhla - a opět zmizel kousek srdce v mém těle.
Babička! V nemocnici, s růžencem v ruce. Podává mi růženec, z kterého náhle prýští kousky
srdce a přeletují do mého těla. Necítil jsem ani hrůzu, ani odpor - jakoby mě omývala voda.
Babička zmizela a já se octnul ve tmě. Někdo mě vzal za ruku. Byla to mužná ruka, lepkavá.
Sporé světlo svítilny náhle osvítilo muže, sedícího v rohu, na hlavě věnec z t m í , přes
oči zaschlá krev,v ruce dlouhý prut. Zíral na mě pohledem, v němž byla směs soucitu, lás
ky, humoru, povzbuzení - nebyl jsem schopen rozeznat všechny chutě tohoto pohledu.
"Tak jsi mě přece našel,"zašeptal, aby nevyrušil stráže, hrající kolem svítilny kostky.
"Já tě hledal dlouho. Máš už celé srdce, viň?" Rozhalil mi jemně košili a kývnul:"Ano,
už jsi celý. Jsme přátelé. Víš, co je to přátelství? Neopustím tě, dokud ty mě neopustíš."
Měl jsem pocit, že se mi srdce zastavuje. "To je v pořádku," kývnul muž,"moji lidé ti da
li kousky svého srdce - já dám tvému srdci život." Setřel z tváře kousek zaschlé krve a
položil mi jej na košili. Krev se okamžitě vstřebala a srdce začalo bít. Hlasitě bít. Ja
ko zvon. Stráže zvedly hlavu. "Zase tam někoho má!" vykřikl jeden strážce hněvivě. Všich
ni začali pištivě křičet, ale jejich hlasy přemohl zvuk zvonu.
Probudil jsem se. Oknem proudilo slunce a z nedalekého kostela zněl do výskotu dětí slad
ký hlas zvonů. Uvědomil jsem si:Jsem pokřtěn. Dostal jsem víru. Jako dar. Ne svoji záslu
hou. Věnovalo mi ji utrpení, modlitby známých i neznámých..Teň jsem přítel Kristův....
Z kuchyně zavanula vůně kávy. Zvony umlkly. Řekl jsem nahlas:"Bože, dej, aby moje srdce
nikdy neumlklo...!"
To byl můj první rozhovor s Bohem.

VÍ RA V DNEŠNÍM SVĚTĚ
Tradice vystupuje jako určitý duchovní program minulosti, na který se může člověk spo
lehnout. Takový člověk je si správností své víry úplně jist. Dnes se však zdá tradice
něčím včerejším, překonaným, pokrok se vydává za příslib budoucnosti, ve které se může
člověk teprve rozvinout. Víra, která zdůrazňuje i tradici, naráží u moderního člověka
na odpor, žádá totiž po něm, aby uznal to, co platilo včera.
Hovořili jsme o propasti mezi viditelným a neviditelným ve víře, o tradici a pokroku,
ale křesťanská víra obsahuje do určité míry i jistý křesťanský pozitivismus. V čem?
Křesťanská víra se nezabývá jen věčným, co zůstává mimo viditelný svět a čas; zabývá
se i Bohem v dějinách, Bohem člověkem, věčným Bohem v čase, kdy žil jako každý z nás.
Bůh se nám v člověku zjevil. Svůj nárok na zjevení odůvodňuje tím, že vnesl do našeho
světa něco věčného:"Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci
Otcově, nám o něm podal zprávu."/Jan 1,18/ Kristus se stal vysvětlením Boha. Ještě
zřetelněji to říká sv.Jan ve svém dopise:"..toho, koho nikdo nikdy neviděl, toho jsme
viděli my, mluvili jsme s ním, dotýkali se ho rukama."/l-#Jan 1,1-3/.
V první chvíli se zdá, že je to nejvyšší možná míra zjevení Boha člověku. Skok z neko
nečnosti se zdá být vtěsnán do lidských možnosti a stačí, když uděláme pár kroků k ono
mu člověku ž Palestiny, v němž nám kráčí vstříc sám Bůh. Ale i tato skutečnost je dvoj
sečná zbraň: to, co je a zůstává radikálním zjevením, na druhé straně se stává temné,
nesrozumitelné. Právě to, že v Bohu vidíme spolučlověka, že můžeme jít v jeho šlépě
jích, že se ho můžeme dotýkat, právě to v hlubokém slova smyslu se stalo předpokladem
pro smrt Boha. A to se projevuje v celých lidských dějinách. Bůh se nám tak přiblížil,
že jej můžeme zabít, a tím pro nás přestává být Bohem. A tak stojíme před tímto křes
ťanským zjevením s velkou otázkou, zvláště když je srovnáme s náboženskou religiozitou
Asie. Snad by bylo přece jen jednodušší, věřit v něco věčně skrytého a tomu se svěřo
vat. Snad by bylo lépe, kdyby nás Bůh nechal v nekonečné vzdálenosti od sebe. Snad by
bylo přijatelnější věřit v nepochopitelné tajemství než přijmout tuto jedinou postavupřijmout tento křesťanský pozitivismus - Krista - a v něm, jako v jediném bodě vidět
spásu člověka? Což musel právě tento Bůh, zúžený na jediný bod, zemřít právě v obraze
světa, kde člověk je považován za pouhý prášek ve vesmíru?
V křesťanském"pozitivismu"je tedy Bůh zúžen na jediný bod v dějinách - a te<2 teprvé
dospíváme k rozhodující otázce křesťanské víry, jak ji také formuje moderní svět a
dnešní člověk. Můžeme vůbec ještě věřit? Nebo ptejme se ještě radikálněji: smíme ještě
věřit? Nebo se musíme z tohoto sna probudit a věnovat se jen hmotné, smyslové skuteč
nosti?
A dnešní člověk je povinen se tak tázat. Nesmí se spokojit jen s názorem, že i při
různých názorech se přece jen najde interpretace křesťanství, která by na nic nenaráže
la. Takové křesťanství, které by na nic nenaráželo, nikdy neexistovalo ani existovat
nebude. A kdyby hledalo útočiště v interpretaci bez problémů, znamenalo by to, že jsme
v koncích. Takto interpretované křesťanství by znamenalo nedostatek upřímnosti k otáz
kám nekřesťanů. Lapidární věta nevěrců"snad to ani není všechno pravda"ta nás nemusí
znepokojovat tak, jak si přejeme, aby je znepokojovalo naše tvrzení"A PŘECE JE TO PRAV
DA!"
Jsme zvyklí považovat za skutečné jen to, co můžeme hmotně dokázat, o čem se můžeme po
kusem přesvědčit. Může však člověk zůstat jen u toho? Nemusí se ptát, co vlastně oprav
du znamená "skutečnost"? Kdybychom se domnívali,, že existuje jen to, co dokážeme expe
rimentálně zjistit, dopouštěli bychom se falšování pravdy. A v tom tkví také problema
tika dnešního světa - problematika víry.
H R A N I C E
S V Ě T A
S K U T E Č N O S T I
A
O B L A S T
V Í R Y
Víra .jako posto.i - pochopeni. I)A.yodj í r v . Věřím v Tebe
Ujasnili jsme si situaci moderního člověka ve vztahu k víře. Moderní člověk a moderní věda
se snaží poznávat věci viditelné, fenomena, to, co člověk může snadno pochopit. Kdybychom
sledovali historický vývoj lidského ducha v poznávání, viděli bychom, že právě v této oblas
ti prošel lidský duch určitým vývojem a každé období tohoto vývoje mělo svůj vlastní postoj
ke skutečnosti-ke světu skutečnosti-k pravdě. A všechny tyto základní orientace měly i svůj
postoj k víře,kladný nebo záporný. Každá z nich může víře sloužit-nebo proti ní bojovat.
Pro naši dobu, kdy se žene do popředí věda,je příznačné, že se ve svém poznávání omezuje
jen na to, co je zjevné, co můžeme vnímat smysly. Dnešní člověk se přestal zajímat o to,co
je za věcmi viditelnými a nesnaží se proniknout do podstaty věci. Považuje to za neužitečné
a poznání podstaty bytí za nedosažitelné. Proto se spokojí s povrchním poznáním věcí,co mů
že zachytit smysly. Metodika přírodních věd se opírá jen o viditelné věci.

KARDINÁL-MUČEDNÍK
Český kněz z Rakouska zaslal Sv.Otci tento dopis:
Vaše Svatosti,
24.dubna 1974*
dovoluji si Vám oznámit závažné skutečnosti, které před nedávném bez
prostředně zapříčinily náhlou smrt Jeho Eminence Stepána kardinála
Trochty.
Na svou kněžskou čest prohlašuji, že následující zpráva pochází
z naprosto hodnověrného nejbližšího okolí spolupracovníků zesnulé
ho kardinála Trochty a její pravdivost je naprosto zaručena.
Den před jeho smrtí - v pátek 5»dubna 1974 - přišel v 11,30 hod.
do biskupské residence v Litoměřicích krajský tajemník pro záležitosti církevní. Tito ci^
vilní úřednici jsou v Československu jmenováni komunistickou stranou a státními úřady,aby
dozírali na církevní život v zemi a co nejvíce se ho snažili potlačit. Tento tajemník jmé
nem DLABAL /býv.horník a pověstný surovec, pozn.red./ přišel v ten den značně opilý, jak
bylo z jeho řeči a chůze naprosto zjevné, a vynutil si rozhovor s kardinálem Trochtou.
"Rozhovor" - dá-li se toto jednání vůbec tak nazvat - trval až do 17,30 do večera.
Plných šest hodin řval tento opilý úředník nejprimitivnějším způsobem na tohoto vele
kněze, zahrnoval ho nejsurovějšími nadávkami, a vyhrůžkami a podroboval ho ostrým výslechům
a psychologickým mukám. Po jeho odchodu se odebral kardinál Trochta tímto jednáním zcela
vyčerpaný na lůžko, ztrávil těžkou noc, ráno byl postižen mozkovou mrtvicí a v odpoledních
hodinách téhož dne,zřejmě na následky těchto událostí, zemřel.
Výše jmenovaný tajemník již po delší dobu sledoval veškerou činnost pana kardinála, často
s ním jednal arogantním způsobem a byl též podrobně zpraven o jeho zdravotním stavu. Věděl,
že pan kardinál prodělal před nedávném tři oční operace laserem a lékaři nařídili napros
tý klid a varovali ho před rozčílením.
Stejný dopis poslal rakouský kněz tajemníku Organisace Spojených Národů,
Sv.Otec .jistě bude reagovat na zavraždění .jednoho ze svých ne.ivětně.iších kardinálů - mu
čedníků. nebof na tento zločin reagoval už Bůh sám. Tři dnv
no tragické smrti kardinála
Trochty se ochladilo počasí v severních Cechách natolik^ že teplota klesla až 11 stupňů
pod nulu. Celá žeň, ovocná sklizen - téměř celá úroda byla mrazy úplně zničena.
Zda se. že se už nemusíme modlit za kardinála Trochtu - ale spíše k němu. Zvláště
když si přečtete druhý nejzajímavější dopis z naší pošty o situaci v Německa,
"...jsme zde v prostředí, které nám nerozumí a naše názory nechce ani nemůže pochopit.
Situace je ještě horší než před rokem. Množí se zde sabotáže, zapalují továrny, skladiště,
tiskárny a před několika týdny dokonce starý památný luteránský kostel přímo uprostřed
města. Pochopitelně, že pachatel není nikdy chycen. Je to ovšem všechno samozřejmou sou
částí boje proti měšfáctví a buržoazním zvyklostem, jak prohlašují mladí radikálové.
Manifestuje se proti Chile, Rhodesii, Již.Vietnamu, Již.Africe, Řecku a samozřejmě proti
USA. Jenom o komunistických vraždách a zvěrstvech, koncentrácích a metodách na rozvracení
hospodářského systému není nikde ani zmínky.
Když si jeden politický komentátor - pan Lowenthal - dovolil v televisním vysílání tento
nebezpečný vývoj kritisovat, tak mu hned studenti veřejně na ulici nafackovali. Když je
zažaloval, soudkyně při rozsudku prohlásila, že je sice podle zákona musí odsoudit k poku
tě 100,- DM, ale osobně s nimi souhlasí a jejich čin schvaluje, protože je to jediná mož
nost, jak na jeho kritiku odpovědět. /Čirou náhodou řekla pravdu, věcné argumenty proti
němu nemají! pozn.red./ Bylo z toho sice mezi občany trochu pobouření, ale nic se nestalo,
protože bylo konstatováno, že soudce jako soukromá osoba může smýšlet jak chce.
T e r o r i s t é , kteří přepadávali banky jako součást boje proti kapitalismu, při t o n ^
jen tak mimochodem sem tam zastřelili člověka /kdyby tak některému z vůdců
těchto vzpour zastřelili dítě - pozn.red./při soudech odmítají odpovídat na
otázky, plivají na soudce, nadávají jim kapitalistických sviní, do soudní sí- 1
ně jsou vnášeni dozorci, protože sami tam odmítají chodit, soudní síně jsou n a ^
plněny sympatizujícími s těmi, kteří hází na soudce vajíčka a kalamáře s inkoustem ap.
Ve věznicích mají vězni televise, radia, gramofony, magnetofony, smějí psát a stýkat se
s kým chtějí a nakonec jsou propuštěni na svobodu. Komunističtí upchlíci z Chile jsou zde
vítáni jako hrdinové se slávou, dostávají státní podpory, nové byty, na státní útraty cho
dí do školy, protože kromě teroru nic neunějíPři tom bylo oficielně zjištěno a přiznáno,
že mezi nimi jsou výhradně školení teroristé z Kuby a z vých.zemi - dokonce i vrah německé
ho vyslance. A vše je v pořádku.... "

RYTÍŘI V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

Z A Č Á T K Y.
Rád Templářů založili francouzští šlechtici na obranu Božího Hrobu r.1119. Protože se usa
dili v jerusalémském paláci, který stál na místě bývalé Šalomounovy svatyně - templu - zů
stalo jim jméno Templáři. Sv.Bernard z Clairvaux jim nejen vypracoval řádová pravidla, ale
také se postaral o jejich rychlé rozšíření. Mimo šlechtice přijímali do řádu také bratry
z měšťanského stavu a kaplany, kteří pečovali o duchovní život. Řádový oděv byl bílý plášť
s červeným křížem. Velmistr - hlavní představený - byl volen na celý život.
N O V É
P O S L Á N Í
Ve 13.stol., kdy se zmocnili Phlestiny Turci, se odstěhovali na Kypr a později do Evropy,
zejména do Francie. Tam se stali bankéři králů a papežů. Ti si od nich vypůjčovali peníze
nebo jim svěřovali svůj majetek. Nedobytné hrady Templářů byly nejlepší zárukou bezpečnos
ti peněz. Centrem středověkého finančnictví byl Templ v Paříži. Jejich majetek a moc vzbu
zovaly závist, a pochopitelně i nenávist.
D Ě J I N Y
SE
O P A K U J Í
Velké výsady a jmění Templářů byly trnem oku především bezohlednému
francouzskému králo Filipu Sličnému. Od r.I 305 shromažďoval důkazy
o špatnosti tohoto řádu. Měli totiž Templáři mimo nedobytné hrady i
15 tisíc vojáků, kteří nepodléhali světské moci. Poslední ránu však
nemohl král nasadit bez svolení papežova - Templáři byli tak zv.
exemptní řád - podléhající jen papeži. Papež chtěl, aby celou zále
žitost prozkoumal církevní soud. To se králi nehodilo, proto se od
hodlal k násilí. Rozeslal krajským úředníkům zapečetěné rozkazy, kte
ré měli otevřít v noci před 13.říjnem 1307* Vzpomeňte, že na stejné
tajné rozkazy byly u nás náhle tajnou policií v noci přepadeny všech
ny kláštery a řeholníci odvezeni bez soudů do koncentračních táborů.
Pochopitelně - jako v našem případě - zabral stát okamžitě ohromné
jmění Templářů. Templáři se vzdali bez odporu.
l i U C E N Í A
S T A T E Č N O S T
TEMPLÁflft
Biskupské a inkvizicní soudy se snažily - stejně jako u nás komunističtí vyšetřovatelé vynutit na nevinných přiznání. Prý prohlašují při vstupu do řádu Krista za falešného proro
ka, tupí kříž, na kapitulních shromážděních uctívají zlého ducha, který se jim zjevuje v
podobě černé kočky, že se klanějí vousaté hlavě - Bafometovi, t.j. Mohamedovi, a že od ní
čekají velké bohatství; konečně se piý dopouštějí těžkých zločinů mravních.
Kdo se přiznal, měl dostat penzi. Kdo však po vynuceném doznání je po mučení opět odvolal,
byl upálen jako kacíř. V Paříži bylo upáleno 130 templářů - jen 10 jich muka nevydrželo.
P A P E Ž
B R Á N Í
S V O J E
P R Á V A
Klement V.-první avignonský papež-se proti porušování svých práv ohradil, oprávněným soud
cem řádu byl jen on. Ale záludný král na něho neodbytně dorážel; buň af prohlásí minulého
papeže Bonifáce za kacíře, nebo zruší řád. Klement svolal do Vienny sněm - sešlo se asi
114 biskupů a ti se proti zrušení řádu postavili, věděli, že důkazy jsou podvržené.
Tu přijel král se skvělým dvorem a silným vojskem. A tak papež volil menší zlo. Zru
šil řád, ale ne pro kacířství a úpadek kázně, nýbrž v plnosti své moci pro jeho dal
ší neužitečnost a nenávist šlechty. Jmění se zmocnil král, zbyteček dostali johanité
V Portugalsku změnili Templáři jméno na Rád Kristův, ve Španělsku splynuli s ostat
ními řády.
S T A T E Č N O S T
V E L M I S T R O V A
Velmistr Jakub Molay byl 7 let v těžkém vězení. Král se domníval, že už dosti změk
li, proto on a velkopreceptor Normandie měli před branami chrámu Notre Dáme veřejně
prohlásit, že byl řád zrušen pro nevěru a nekázeň. Ale tito stateční mužové - proti
očekávání královu - začali tvrdit pravý opak a hájit řád před shromážděným davem.
Zběsilý král je dal téhož večera upálit na ostrově řeky Seiny.
I
z plamenů ujiš-ý
ťovali přítomné o nevině řádu a dovolávali se Boha za svědka.
B Ů H
S V Ě D Č Í
Ještě r. 1310 chtělo 54 rytířů hájit řád, byli však všichni upáleni. Rok po smrti velmistro
vě zemřel náhle papež i král - ten na neznámou chorobu chřadl den ze dne až vypustil svou
krutou a ctižádostivou duši sotva 46 letý roku 1314* Ani jeden z jeho synů se nedožil 14
let a tím vymřel také rod Kapetovců. Lid v tom viděl spravedlivý trest za nespravedlivé
odsouzení řádu. Při nejnovějším bádání se ukázalo, že řád byl naprosto nevinný. Mukami vy
nucená přiznání jsou totiž bezcenná.

MISIONÁŘŮV

DENÍK
22.října - SV-KORDULA. Žila s jinými pannami v Porýni ke cti Boží.
Hlínové ženy přepadli. Sv,Kordula se ukryla ze strachu na lodi, pak se vzmužila a byla také
umučena.Pravdivé jádro ověnčily legendy, - Dříve se dívka styděla, když nevstupovala čis
tá do manželství, dnes se stydí děvčátka sotva škole odrostlá, že nemají milence. Krásné
slovo"přítel, přítelkyně", kleslo do ponižujícího významu "milenec, milenka." - Navštívi
la mě rodina s dcerkou, inteligentním, ale uvadlým děvčetem. Vyhýbal jsem se pohledu je
jich vyzývavých, zuřivých očí. Cekala na moje kázáníčko. Nebylo třeba. Přišla ke zpovědi
její spolužačka, tak čistá dívenka, že první jen polkla a zcvrkla se. Kázání - beze slov.
25.října - SV.JAN KÁPISTRÁŇ. - Bůh ho povolal v době, kdy se Evropa zmítala v morálních
troskách. Nikdo nevěděl, čemu věřit. Tři papežové. Husitské války. Čtyřicet let křísil
umírající Evropu svými promluvami. Ochotně uznával své chyby: pýchu a tvrdost. Bojoval
proti n im stejně jako proti rozbouřenému zlu, které hrozilo Církev pohltit. A hle! Vyšla
ze špíny a slabosti čistá a silná..! Věřím,že se uzdraví i z dnešních nemocí. Minulé ge
nerace zaspaly, vyklouzly jim z rukou hromadné sdělovací prostředky, tajemství víry kles
lo na sociální práci, kněžské Otcovství se stalo zaměstnáním, které je možno kdykoliv od
hodit, manželství jsou marné pokusy sobců najít nesobeckého partnera, děti odpadají nezra
lé od rodičů a hynou - protože většina z nás odhodila Meč a Kříž Kristův, neživí se jeho
Tělem a Krví, neočišůuje uznáním a vyznáním chyb..Jsou vůbec ještě světci, přísní k sobě
a laskaví k druhým? Světci, kteří koření v Kristu? Co já,.se svými chybami duchovního Otce?
24. října. - SV.ANTONÍN MARIA CLARET, - R.1861 o něm napsal španělský revolucionář, že za
bránil, aby v Katalonii vypukla revoluce. Nadaný technik, vynikající kazatel, pak arcibis
kup na Kubě, kde bylo jen 40 kněží! Exerciciemi, lidovými misiemi..křísil duchovní život.
Španělská královna ho požádala, aby jí pomohl...Dostala se z otrocké vášně k milenci,
Claret smířil královské manžele. Ačkoliv se vyhýbal politice, měl na ni nesmírný vliv.
Někteří ho zbožňovali, jiní nenáviděli - jeho karikatury byly i na krabičkách od sirek.
I nás - misionáře - lidé bud milují nebo nenávidí - podle svých kvalit. Jejich láska je
obvykle vděčnost, jejich nenávist špatné svědomí. Nejhorší je ale lhostejnost! A my je
musíme všechny milovat - i když nás využívají. Někdy je to těžké....
25. října. - Potřeboval bych tu CONTARDA FERRINIHO, největšího právníka 20.stol. Měl úctu
kolegů, lásku studentů. Přednášky zahajoval modlitbou. Denně přijímal Tělo Páně při mši
svaté - přede všemi žáky. Z lásky k Bohu zůstal svobodný. - Dnes je málo duchovně silných
osobností. Snad proto tolik studentských bouří, neklidu, zmatku.. Mám přítele - profesoraMá rád své studenty. Začátky byly těžké, ted za ním chodí jako za otcem. Za vlastními
otci vůbec nechodí. Hledají u něho to, co nenacházejí doma - zralý vzor a věrného přítele.
26. října - B E R N A R D Z HILDSNSHEIMU. - Světec 11. stol. Neobyčejně nadaný, ale víc, než
studiemi získal v tichu u lože nemocného dědečka. Pečoval o něho, ačkoliv mohl být hned
biskupem. Po jeho smrti se stal vychovatelem korunního prince Oty a rádcem jeho matky.
Nebylo lehké vychovávat chlapce v prohnaném a zkaženém dvorském prostředí. Jako biskup pe
čoval o liturgii - stejně jako náš Pavel VI. - staral se o chudé, zjednával spravedlnost,
bojoval proti nepřátelům víry, vedl školy, stavěl chrámy - a při tom byl stále churavý.
Přišel mi dnes vhod tento světec; ráno mě zase přepadly revmatické bolesti. Mám požádat
o přeložení do teplejších krajů? Nebo vydržet u svých duchovních dětí - jako věrný Otec?
27. října. - Sv. SABINA. - Ačkoliv má na římském Aventinu slavnou basiliku, kterou za
Celestina I. vystavěl kněz Petr, nevíme o této ženě mnoho. Vzdor různým dohadům to
byla asi zakladatelka této basiliky, později povýšená tradicí za svátou. - Vzpomněl
jsem si - nevím proč - na svou tetu. Matka dvanácti dětí, žila tiše, mnoho trpěla,
stále byla veselá a jestli kdy plakala, tedy v ústraní. Děti byly hodné, ale rozešly
se a teta se strýcem zůstali sami. Strýc byl dříč, za tetou jsem si chodil pro rady.
"Z tebe be bel dobré panáček," řekla mi, když jsem se blížil k maturitě. Začal jsem
studovat " v Holomóco na panáčka", jak se říkávalo. Vystavěla ve mně mnohem slavnější
chrám, než sv.Sabina na Aventinu a dávám si pozor, abych její chrám ani nepošpinil,
ani nezbořil. Kolik takových tichých, neznámých Sabin žije v našich národech?

RODIČE A ŠKOLA

Celá léta tráví vaše děti ve škole.
Školu
sice obhospodařuje stát, příp,Církev, jedná-li se o školu církevní, ale v první řadě je
škola záležitostí rodičů.
EVANGELISACE 5K0LY. - Závisí na nás, křesťanských rodičích. Neznamená to mluvit jen o Bo
hu, o Kristu nebo o evangeliu. Znamená to prodchnout křesťanským duchem prostředí školy.
Např.naučit děti respektu a úctě ke každému člověku - cizinci, méně nadaným nebo nesympa
tickým kamarádům atd. Zajistit výchovu a používání metod odpovídajících křesťanským zása
dám - smysl pro pomoc druhým, kamadárského ducha aj. Zajistit takovou výuku dějepisu a li
teratury, která naučí objevovat pravé hodnoty, obdivovat a následovat velké osobnosti,
obětavosti, opravdové lásce atd.
Y křesťanské škole se snaží tak postupovat. Je to možné i ve
škole státní, je to ovšem těžší. Je na rodičích, aby sledovali,
co se ve škole děje /kontrola knih, úloh, vyslechnutí toho, co
děti o událostech ve škole vypravují atd./
-Spolupráce se školou musí být aktivní. Poznejme učitele svých
dětí, pohovořme si s nimi, pomáhejme jim. Podporujme je ve všem,
co je dobré, diskutujme s nimi, nejsme-li stejného názoru, ale
vždy v duchu spolupráce, se snahou, najít společné řešení....
Zúčastňujme se rodičovských schůzek, pracujme s ostatními. Křes
ťan má být "kvasem v testě". Život ve
škole by měl být jedinou spoluprácí
Pr o 5 s e as® ^ ^ q 2 Í t a B i
rodičů a učitelů, měl by být dobře
smějete?Někdo si pouští
oběma stranami promýšlen.
draka na dvoře!
Je to evangelisace, kde se nemusí mluvit o Bohu, tedy je možná
i s nevěřícími. Tak se zvolna vykupuje svět. V práci, v zábavě,
ve společenských vztazích, v politice atd. V každém prostředí
musí a může žít člověk v duchu evangelia. Jen je třeba o něco
víc úcty k člověku, víc spravedlnosti, bratrského ducha - to
je nejlepší příprava pro "radostnou zvěst", pro přiblížení se
druhých k Bohu.
TOUHY
A SNY
P R O
V L A S T N Í
D Ě T I
A P R O
D E T I D R U H Ý C H
Je jisté, že především pracujete pro své vlastní děti, ale souží
to i dětem druhých, ostatním rodičům, učitelům..Jsme zodpovědni
všichni. Tuto zodpovědnost přejímáme ve svátosti křtu, biřmová
ní, manželství.
N Á B O Ž E N S K i
V f U K A . - Děti ve školním věku je ranoho. Jak je vzdělávat v náboženství? Evangelium musí být přece
hlásáno především na té půdě, kterou sami připravujeme. Spolu
práce s farností, s katechety? Co pro ni dělat? Vyměňujeme si názory s kněžími, katechety
a katechetkami? Spolupracujeme s knězem, kterému je škola svěřena?
Z O D P O V Ě D N O S T
D E T í. - Nestačí jen děti a mládež vychovávat, musí také ony
přiložit ruku k dílu, sami se vychovávat a uskutečňovat sami evangelisaci ve škole, při
sportu, zábavě atd. V tom jim může pomáhat některé hnutí pro mládež: Skaut, sdružen\ mlá
deže pro pracující, studenty atd. Tato hnutí mají rodiče podporovat a spolupracovat s nimi.
H N U T Í
M L Á D E Ž E. - SPOLUPRACUJÍ S NIMI VAŠE DĚTI?
U dští pod osm let tento problém neexistuje, ale zamysleme se
nad staršími: Cím se zabývají mimo domov? Patří k nějaké skupi
ně? K jaké? Spolupracují s nějakým hnutím? S jakým?
1. Dítěti škola a rodina nestačí. Musí se setkat s kamarády
y
při hrách, sportu,zájmových skupinkách ap.Dítě musí vyzkou(
šet své síly, ne žít jako v bavlnce, aby uspěl v práci,ve
vlastní rodině. Být dobrým žákem a hodným synem nestačí.
2. Děti poslouchají dospělé, učí se určitým normám jednání.
Musí se učit vést vlastní akce,sami organisovat:výlety,hry,
tábory, večírky aj. Třebas i s pomocí starších.
5. Dětí se musejí stýkat s kamarády stejně starými, nejen
s rodiči a sourozenci. V takové skupině se naučí kamarádst
ví, podnikají výlety, dělají věci, na které sami nestačí.Je |
to pro nás určité risiko, ale větší je bránit dítěti ve stysku s kamarády mimo domov. S nimi se také učí!
Mami,tě0f jdi pryč. Musím říci
Pánu Bohu něco strašně důvěrného,

Mezi lidmi kolem sebe, mezi kamarády ve škole,
mezi lidmi, které potkáváš na ulici - jaký je
rozdíl v pojetí vlastního osudu! Co se týká vztahu k náboženství existu
je celá stupnice odstínů od nevěry k víře; pochybovači a svobodomyslní,
antiklerikálové a pobožnůstkáři, ateisté a právě tak upřímně věřící, pár
apoštolů. Ale protože se na základě chování dá mluvit o "pohanských křes
ťanech" a "křesťanských pohanech", jak těžké je se v nich vyznat! "Mnozí,
kteří se zdají být uvnitř, jsou mimo; mnozí, o kterých se zdá, že jsou
mimo, jsou uvnitř," říká sv.Augustin. Nejedná se však o třídění osob, dů
ležité je analyzovat a porozumět myšlení.
CO JE TO ATHEISMUS?
Atheismus /z řeckého a-theos-bez Boha/ je popření existence Boha nebo po
pření užitečnosti jeho existence.
JAKŽ JSOU DRUHY ATHEISMU?
1.Atheismus vulgární: živí se hesly a předsudky /inkvisice, nesnášenli
vost, Ježíš nikdy neexistoval/ a projevuje se odporem spíše instink
tivním rež rozumově odůvodněným. Není zajímavý, typ a la Homais je všude rozšířený a v po
měru k atheismu je asi totéž, co pobožnůstkářství k vroucímu a upřímnému náboženskému
citu.
2. Atheismus praktický: je to nejobvyklejší forma; nepopírá Boha, spokojuje se tím, že Ho
nechává stranou. Je to lhostejný postoj člověka, který se nezabývá žádným duchovním pro
blémem, Postoj materialisty, který je nebo není kapitalistou, jehož jediným zájmem jsou
peníze, pohodlí a požitky, které je možné za peníze koupit. Postoj odkřesťaněného křesťa
na. Náboženská sociologie analyzuje proces odkřesťanění v té době: třebaže ještě ústy Bo
ha vyznává, náboženský cit je otupen. Křesťanství zpohodlnělé, kult obřadů a výročních
svátků, degenerace do pověrčivosti.
3» Atheismus humanistický: ten je nejvážnější. Jde mu o velikost a štěstí člověka, jimž
by mohla stát v cestě víra v Boha, Proto je potřeba Boha popřít, zabít ho! "Současný
atheismus vychází ze zásadního principu odmítnutí. Nezabývá se obšírným zkoumáním, .nedota
zoval se dějin, přírody nebo lidského svědomí, aby došel k závěru, že není nikdo a nic.
Atheismus je princip, nebo lépe: p r i m é m í rozhodnutí.Preto je potřeba, aby Bůh nebyl, aby
mohl být člověk."/Etienne B o m a / Tento atheismus se odvozuje především od Marxe, Nietscheho nebo Sartra. Prostudujeme jej podrobněji dále.
PffíClNY ATHEISMU
1. Příčiny trvalé. - "Kdyby nebylo atheistů, nebyl by Bůh samozřejmý, to uznává už sv.Tomáš
Aquinský. A naopak je atheismus pokušení podmíněné samým člověkem, který stojí jak před
výsledkem své positivní úvahy o světě, tak před nezdarem svého přemýšlení o existenci,
z níž nemůže být vyloučeno zlé."/Etienne B o m e /
2. Příčiny nové: Přírodu viděl člověk vždycky jako dílo Boží. Avšak současná věda vysvět
luje vesmír čím dál rozumověji, čímž se vytrácí "rys posvátnosti." Vždycky cítíval člověk,
že je omezen; technický pokrok mu zajišťuje víc a víc suverénní vládnutí, z čehož plyne
nechuť pokorně prosit.
_^T . .
*
SÍLA A SLABOST ATHEISMU
"Atheismus je známkou síly ducha, ale jen do jisté míry."/Pascal/ Jaké jsou tedy hodnoty
a kde jsou hranice atheismu?
ATHEISMUS A HUMANISMUS 1
2. Křesťanství uskutečňuje humanismus vyšší.
1. Atheismus je nadšen původními lidskými
hodnotami. Pro atheisty jsou prvořadé prob Omyl mnohých atheistů je v domněnce, že člo
věk se může cele realisovat jen proti Bohu.
lémy, které si člověk klade o své existen
ci, a teprve potom odmítnutí Boha, jako prý Ale pro křesťana je pravdou právě opak: Bůh
nutná složka řešení těchto problémů! Necítí stvořil člověka ke svému obrazu, aby se mu
atheista často a pravdivě, že věřícímu člo připodobňoval v důvěrném bratrství, aby se
bezmezně prohluboval štěstím. Dokonalý model
věku často chybí opravdová horlivost při
lidské bytosti je člověk v Bohu par excellen
uskutečňování humanismu? Věnuje-li totiž
ce: Ježíš Kristus. Jedině on vysvětluje ta
člověk své nejvyšší úsilí "onomu světu" po
jemství utrpení á smrti. Jedině on nás osvo
své existenci, vydává se v nebezpečí, že
pro to zanedbá "tento svět"? Proto nás přís bozuje a vymezuje správné rozměry našeho
ně napomíná katolický filosof a profesor ví osudu. Je nutné jít za ním hned. Bude pozdě
v hodině pravdy, až staneme ve velké síni
deňské university Friedrich Herr:"Evropský
před jeho tváří mezi překvapenými nebo jása
atheismus objevuje mocnou sílu vůle udržet
a posunout kousek dopředu společný boj všech jícími radostí. Minout se spásy znamená zni
lidí proti smrti, hlouposti, krutosti, bídě čit svou vlastní existenci. A proto, ano:
a hladu. Ukazuje bojiště, z něhož tolik křes "Tak Bůh miloval svět, že nám dal svého jedi
ťanů desertovalo. Je to prožité křesťanství?' ného Syna, aby nezahynul, kdo v něho věří."

Atheismus

C O N EBÝ V Á V E „F E S T Š R Y FTU“

Milada SOUČKOVÁ

Setkala jsem se s F.DVORNÍKEM poprvé náhodou v New Yorku, v domácnosti R.Jakobsona. Tehdy jsem neměla tušení, s kým se vlastně seznamuji: byzantologie
a vědecký svět mi byly na hony vzdáleny. Byla jsem jen to, čemu prof. D v o m í k
s jistou tajenou shovívavostí říká:"básník", "spisovatel". Takový by musil
psát tak někdy před tisíci lety, aby před ním obstál. Při tom vám prozradím,
že si někdy večer přečte nějakou Western story.
Z Jakobsonova bytu jsme šli k Brodwai a pak, myslím, zašli někam "do kavárny',1
tak to ani nebylo jinak možné, když byl s námi R.Jakobson. Troufám si říci,
že tehdy jsem si získala F . D v o m í k a "na první pohled" svou prostořekostí, s
jakou jsem tehdy mluvívala o lidech, o věcech, o poměrech. Psal se rok 1948*
Prof.Dvomík byl na cestě z Londýna do Dumbarton Oaks. Rozhodovalo se o jeho
budoucnosti. Za rok byl jmenován profesorem na Harvardské universitě. Byla
s tím spojena povinnost občas přednášet na universitě v Cambridge. Prof. Dvorník tam přednášel r,195i a 1956. Jinak tam přijíždíval na každoroční schůze
profesorského sboru. A tak jsem se s ním setkala častěji.
0 CEM PŘEDNÁŠEL PROFESOR SVORNÍK
Mazitím jsem věděla, co je to ^byzantologie" alespoň natolik, že jsem rozumě
la jeho přednáškám o Slovanech, jejich dějinách a civilisaci. R.1951 a 1956
to ještě nebyla kniha The Slavs in European History and Civilization, ale texty k přednáš
kám, žluté archy papíru, hustě popsané úhledným Dvomíkovým písmem. Předcházela ho meziná
rodní pověst a jeho kursy měly četné posluchače. Kniha se stala hledanou učebnicí studen
tů a dočkala se několika vydání.
DVORNÍKflv VŠEDNÍ LEN
V Cambridge byl vytržen ze svého denního pořádku - ranní meditace v zahradě, mše svátá,
práce s katalogy v knihovně, společný oběd se studenty a profesory a pák práce a studium
až do osmé večer. V Cambridge se stýkal nejví c s R.Jacobsonem, občas i s ostatními profe
sory. I tak mu zbývalo dost času, aby zval k obědu nebo k večeři své oblíbené žáky a Ce
chy. Byl v tom i kus dobrého srdce. Pamatoval, že je skutek milosrdenství hladové krmiti.
Za války, v Anglii, když kaplanoval v Sussexu a sedal v Britském Museu, poznal, co je to
nedostatek. Poznala jsem ho i jako labužníka a znalce vína. Musili byste slyšet F.Dvorníka vyslovit "blanquet de veau", abyste pochopili, co mám na mysli. Musili byste ho vidět
sedět spokojeně před miskou ústřic nebo šneků. A v konversaci při stole byste se poučili,
co jsou to "zmaty", což je ten druh jídel, která za nic nestojí a po nichž se tloustne.
PROFESOR DVORNÍK A JEHO VLAST.
Rok 1919/20, kdy D v o m í k studoval v Paříži, byl vstupem Československa do mezinárodního po
litického světa. Nebýt těchto událostí, asi by se Dvomíkova životní dráha utvářela jinak.
I kdyby byl studoval v Paříži a v Londýně, sotva by byl přidal ke svému curriculu École
des Sciences politiques. Vždy měl živý zájem "o současné dějiny". Paříž let dvacátých mu
otevřela nové obzory, nové vědecké a pracovní možnosti. Nejen přednášky Charlesa Diehla
a jeho seminář, ale i francouzská kultura rozhodovala o jeho budoucím postoji. Mladý Dvorník byl hezký, štíhlý muž - jak vzpomněla jeho kolegyně na Sorboně Der Nersessian, a velmi
rychle se přizpůsobil poměrům. Nestýskalo se mu.
VZPOMÍNKY NA RODNf STATEK.
Od F . D v o m í k a jsem poprvé slyšela, že některá vína cestují dobře, jiná špatné. Jejich zna
lec cestoval mnoho a dobře. Ale domovu se neodrodil. Jednou s R.Jakobsonem svorně a doja
tě vzpomínali na jistý ročník slivovice, vyrobené na Dvomíkově rodném statku. D v o m í k
byl na něj pyšný a Jacobson přiznával, že bylo ctí okusit ho. I v tom byl kus D v o m í k o v y
lásky k Moravě - v jeho řeči zaslechnete i ozvěnu moravského nářečí. Ta slavná slivovice
byla destilovaná v Chomýši, v její chuti byl výtažek domácí půdy a její poezie. Tomu by
se Dvoník ovšem vysmál:"Vy básníci!" A přece jednou řekl:"Ten třešňový sad - měl ten rok
velkou úrodu - ten jsem sázel já. To je kraj, kde se pečou "pagáčky" - to vy, Češi, nezná
te. Vy pijete pivo, my, Moravani, pijeme víno!" D v o m í k se narodil v zemi, kde Cyril a Me
toděj byli lidoví svati. A ti "lidoví svati", věřte nebo nevěřte, jsou někde v podstatě
jeho práce. Tomu daly základ studie na arcibiskupském gymnásiu v Kroměříži a teologické
fakultě v Olomouci.
JEHO KNĚŽSTVÍ spojovalo kritičnost s tolerancí, vědeckou akribii s živou vírou, vírou člo
věka, který se dovedl modlit "za šřastnou hodinku smrti" své matky tak, jak dovedli lidé
jeho domova po staletí. Ten duch zbožností se zrcadlí také v jeho studiích o sv.Václavu
a o sv.Vojtěchu, v nichž jiskří jeho erudice a cit zbožnosti. Rád vypravuje, jak po první
světové válce sloužil mši sv.na Velehradě, po mnoha staletích v jazyce slovanském.
/ Mírně zkráceno/

CO SECHYSTÁ

1. LETNI SKAUTSKÉ TÁBORY
a. Tábor "Bedřicha Smetany", pro skauty, skautky, vlčata a světluš
ky ve švýc.Alpách od 6.-21.7* Vede br.Chsgliule a další
b. Tábor "Jana Masaryka” pro skauty a vlčata. Tábor "Leoše Janáčka"
pro skautky a světlušky. Od 20.7.-11.8. Svýc.Alpy. Vedou bratři
Cookie a Allan, sestry Hana a Pirátka s dalšími.
c. Tábor "Severka 74" - Ant.Dvořáka v přír.parku "Amsberger Wald
na pokraji Sauerlandu v Sev.Německu. Od 27.7* - 11.8. Vede br.
Maugli, Zrzek a Dan. Pro chlapce a dívky.
d. Putovní tábor starších skautů a rover& po Skandinávii /tábor
J.Suka/ od 14«7» - 10.8. Vede br.Pak a další
— — -----e. Vysokohorský skautský tábor ve Stubajakých Alpách v Rakousku,
srpen 74« Vede br. Gandhu. Vysokohorská turistika, nepřesahující 1.stupen obtížnosti,
orientace v horách. Pro vyspělé skauty a rovery.
Na tábory a,b.c. mládež od 7 let, zdravá a samostatná.
Přihlášky: Na tábor a.b.c. Tschechoslowakische Pfadfinder CH 8180, Biilach, Prohhaldenstr.41
Tábor c.-Dr.med.J.Kolominský, D -497 Bači Oyenhausen, Portastr.5.
Tábor e.-Prof.Dr.J.Kratochvíl, D-7 Stuttgart, Postfach 1134
Na těchto adresách dostanete také podrobnější informace o všeoh táborech.
2. IV. CELONÁRODNÍ POUT KE SY. METODĚJOVI V ELLWANGEN. - 5 .7 ./pátek/ večerní táborák,
v sobotu v 10 hod.slavné bohoslužby, průvod k desce sv.Metoděje, spol.oběd, zábava a ta
nec, přednáška, zvláštní program pro děti, zápas v košíkové. Na závěr na Schonnenbergu
požehnání a svěcení aut. Přihl.P.K.FOflT, 8.Miinchen,5 Klenzestr.66,t.081l/2604062
3. DUCHOVNÍ OBNOVA, od 11.hod.v pátek 30*8. do 1.9. v Cusanus-Akademie, Brixen. Za den
i s jídlem 20 M. Přihlášky; Akademia Christiana. Via Concordia 1. 00183 ROMA.Italia.
0 duchovních cvičeních v Bethanii ve Svýcarku nám napsal jeden čtenář a účastník;
"Jako by ml někdo vymyl oči či umyl svět. Vše dostalo najednou barvy a plastičnost. Byl
to vliv meditací či společných modliteb? Nebo všech těch, se kterými jsem se tam sešel?
Ovlivnilo mne natolik překrásné prostředí bethanské se svou jakoby průsvitnou kaplí? Anojistě! Ten pocit by však* nezůstal tak pevný a jasný, nebýt toho poznání, že On existuje
a je všudepřítomen. - Je mi až nepochopitelné, že jsem se bránil už jen zmínce o exeroiciích. "Vždyt ar.i nevím, kdy se při mši sv.říká Amen!" namítal jsem. Však už první před
náška tala do živého. Do mé živoucí pohodlnosti a zbabělosti uvěřit, že se to vše stalo,
aby i takoví, jako já měli možnost se spojit s tím, kdo nás stvořil. - Tak jsem došel jis
toty. Poprvé za dlouhou dobu jsem našel klid a štěstí! Jistě tak cítili i jiní. Důkazem
toho byly slzy, stékající nám po tvářích a rozmazávající písmenka ve zpěvníčku. Musely
tu i ty slzy být, abychom prohlédli."
4. PŘEDNÁŠKA CURYSSKfi SKUPINY PRO KATOLICKOU INTEGRACI - pokračování v cyklu, 12.6.:
Prof.Dr.O.Strádal: Přehled o náboženské situaci na severoamerickém kontinentu
s referátem E.Hoffmanna: KOMENTÁR k 4 .synodálnímu zasedání v Churu. Přednáška se koná
12.června ve 20 hod.v místnosti Cs.katol.misie v Curyohu, Schrennengasse 26.__________
3. AKADEMICKÝ T?DEN - D- 64I 8 Hlinfeld bei Fulda, Klosterstr.5« - od 23.-29.9* Přednášky na
téma manželství a rodina. Výstava obrazů akad .malíře Josefa Pintnera. Přednášky s kult.
tématikou historickou i dnešní. Přednášejí: Dr.K.Vrána, Dr.K.Skalický, Dr.V.Neuwirth,
Luděk Pachman, Prof.Dr.Hans Urs von Balthazar/Basel/, Arch. I.Nosek, Dr.D.Gebhardová,
Dr.M.Vitula, Dr.A.Krchňák, Prof.Dr.med. Milan Pospíšil, Ing Čemus a jiní. Kulturní vlož
ky: hudební program J.a M Kočí a Karel Kryl, Milan Sládek:Pantomima. Společenský večer í,
hudbou a tancem. Odpoledne sport, vycházky, debaty, volný program. Poplatek za týden:
studenti 30 M, manželé I40 M, ostatní 80 M. Přihlášky: OPUS BONŮM. D-6 Frankfurt a/M 70T
Oppenheimerstr. 49 .
6. SYMP0SIHM KŘESŤANSKÉ AKADEMIE - v Brixenu, Již.Tyroly - od 2. do 3*září, odjezd 4 .září.
0 tomto podniku jakož i o Slovenských letních táborech, poutích ap. jsme referovali pod
robně v minulém čísle.
7. TÁBOR PRO DRTI od 9 - 13 let: od 28.7. do 17.8 v Rakousku. Přihlášky: Otec Jiří, Mnichov,
tel.4138345 nebo Otec Kučera, 8502 Zimdorf, Postfach 1310, tel. 0911/606301.
TÁBOR V NORSKU - inf. paní A.Kvapilová, Holandsgt.l, OSLO 6.
TÁBOR ITÁLIE - Valle di Casies - inf.Velehrad, Viac Concordia 1, 00183 ROMA, Italia
TÁBOR pro mládež od 14 do 17 let: FULMPES, Tyroly, Inf.P.Miller,Postfach 1, 1172 Wien,A.
8. SJEZD NAARDENSKfiHO HNUTÍ- 19.-21.7. Sigmaringendorf, hotel Hirsch. Inf.: P.Lang,
22.Landbroke Square, London V 11, England

MEIN KAMPF

LENIN

Všechna darebáctví, která od r.1933 Bacala Hitlerovým převzetím moci v Německu až do zničení Třetí fiíše r.1945 popsal Hitler v knize MEIN KAMPF.
Lidé to četli,ale nevěřili, protože se to pohodlným politikům nehodilo do
krámu. Evropští vedoucí politikové - Nevile Chamberlain a Eduard Daladier
nevěřili, že myslí Hitler vážně to, co v knize Mein Kampf píše a že to
uskuteční.
Dnes také nechtějí vedoucí politikové věřit tomu, co napsal Lenin černé
na bílém např. v Memorandu ke strategii SSSRt"Masíme...oo nejdříve navázat
spojení s kapitalistickými zeměmi a sice na základě absolutního nevměšová
ní se do vnitřních záležitostí. Ti "hluchoněmí" nám budou věřit! Budou
nadšeni a otevřou nám své brány. Těmito branami proklouznou vyslanci kom i n t e m y a strany a sice pod záminkou diplomatickýoh, kulturních a hospo
V. I. Lenin r. 1917 v přestrojení dářských styků.
za dělníka Ivanova
Mluvit pravdu je měšžácký předsudek! Lež ospravedlní cíl, který sledujeme.
Kapitalisté a jejich vlády přimhouří oči před naší aktivitou. Tak budou nejen hluchoněmí,
ale i slepí..Dají nám půjčky, které použijeme k tomu, abychom podpořili komunistické stra
ny v jejich zemíoh. Dodají nám materiál a technické poznatky, které nám chybí. Pomohou nám
znovu vybudovat náš zbrojní průmysl, který potřebujeme pro budoucí vítězný útok na naše
"dobrodince". Jinými slovy* Budou se snažit o to, aby si připravili svůj vlastní zánik."
Lepší komentář k východní politice byohom si nemohli vymy slit. Např. německá pošta vydala
známku na památku Rosy Luxemburgové, spoluzakladatelky komun, strany Němeoka, Ve své ohni
vé řeči při zakládání strany v Berlíně r.1918 titulovala německé soc,demokraty a vedoucí
odborů pracujících doslovně, že jsou to "nejnestydatější a největší lotři, kteří kdy ži
li na světě." Skoda, že němeoká pošta nevytiskla na jubilejní známky i tento výrok. A ješ
tě větší škoda, že se lidé neučí z nedávné historie.
Podle OSTSCHWEIZ
/Zastrčeny článek mezi inzeráty!!!/

50 NAŠI SVĚŽÍ PADESÁTNÍCI

Letos se dožívá padesátin Otec Jaroslav 5KARVADA /zároveň 25
let kněžství/ naše církevní hlava v zahraničí - hlava chytrá a srdce dobré. Dále
Otec POfiT. hlava českých katolíků v Německu, Otec HRUBX, vzor pečlivého úředníka
a schopného organizátora, a konečně hlava českých katolíků v Rakousku Otec MOHÉ R .
Uprostřed přátel oslavil 11.5.padesátku Luděk PACHMAN. Jim i těm ostatním pade
sátníkům upřímně gratulujeme a přejeme hodně svěžesti k další práci. Ceká na ně
ještě oslava na tradiční německé poutj^jn^jl^wangenj._________________________ _ _ _

MARIÁNSKÁ MÁJOVÁ POUŤ

se vydařila. Pán Bůh nám přál, sluníčko se usmívalo na
poutníky, kteří se scházeli už kolem jedenácté před kos
telem, tvořili skupinky, těšili se. Hemžili se tam i naši^skauti, dvě dívenky v krásných
krojích - ba i naši pravou českou babičku jsme tam měli.
Při slavné mši sv., které se zúčastnilo asi 600 poutníků, hřměla chrámem mariánská Z nebe'
sům dnes zaleú písní. Mši sloužil Otec opat
Opasek s našimi misionáři, i Otec Křivý se
přišel podívat. Promluvu měl Otec Benáček z ílíma. /Otec Pole se omluvil, je nemocen/. Po
mši sv. jsme si zazpívali naše národní hymny a Svatý Václave. - Skauti a sportovní lid se
odebrali k opékání vuřtů, ostatní v družné zábavě zasedli k obědu v restauraci. - Na pa
mátku si každý odnesl hezký mariánský obrázek. Odpoledne byla - ku podivu hojně navštíve
ná - litanie loretánská. - Prosíme naše účastníky, aby své nzlepšovací návrhy” sdělili
buí misionářům, nebo redakci - příští pouí musí být ještě lepší.
SUTmitaKrf E f V . P O L I T . mělo 27.4.valnou hromadu, kde přijalo za členy řadu zemřelých pol.
vězňů im memoriam - především Dr.5T$PANA kardinála TROCHTU, dále Dr.V. Jandečku, Dr.Václava
Renče, spisovatele Knappa a Dokulila a Dr.K. Skálu. Ze zahraničí byl zvolen za člena Jan
Došlík z Austrálie, čestným členem jmenován Dr.J.Pecháček, ředitel Svobodné Evropy.
VTIPNOU KNIHU ZASLALO 66 FPBLISHERS TORONTO. /Box 695» Postál Station A, TORONTO, Ontario
M5W 1G2 Kanada. / Soudce Otto ULC. vypravuje v knize MALá DOZRANÍ OKRESNÍHO SOUDCE o zkuše
nostech s komunistickou jusíicTT Po HONZLOVÍ je to druhá kniha, kterou můžeme našim čtená
řům doporučit. Nezastavíte se, dokud ji nedočtete. V některém čísle přineseme ukázku.
V EBNI AM SEE - oblast Stuttgart - měl duchovní obnovu Otec A.Heidler z Mnichova. Všichni
účastníci byli spokojeni j a k s přednáškami, tak s přátelským duchem a s krásným prostředím.

NAŠE
BOHOSLUŽBY

M O Z A I K A

AARAU - St,Peter u.Paul
POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
Kirche, každou 2.sob. 18,lj
QTptati IiVZSBH r M
l" neaT
ARBON - Galluskapelle, u far.kos. ,ne<i. 19,
bohoslužby
8.7.až 51.8
BADEN - St.Sebastianskapelle, krypta
/P.Birka - P.Křivý/
neděle
11,15 Pravidelné bohoslužby začnou 7.9.1974.
BASEL - HEILIGGEIST-Klrche. neděle
18,
Oblast ST.GALLEN - 22.6. sobota - NENÍ ST.G.
BERN - Dreifaltigkeitskirche/krypta/
25 6 neděle - Arbon
sobota
18.
SRPEN a 1.9. nejsou bohoslužby
GURYCH- HERZ JESU Kirche, Aemtlerstr.46N
OBLAST CURYCH a ZÁPAD - misionáři sdělí své
česká-neděle a l.pátky-není 16 .6.
dovolené a začátek bohoslužeb v kostele sami,
Kaplnka Kolpinghausu, Volfbachstr.
15.I.P.slovenská, nedela
9»30 POSTNÍ QBE? švýc.katolíků vynesla do pol.květ
C0RTAILL0D-10 km na juh od Neuchatel, směr na 13 .2 mil.šfr.Loni dosáhla tohoto výsledku
Yverdon,3.ned.vo far.kostole sv.
sbírka teprve k 31 .7 *
Petra na rozcestí od Kablovky,10 h
Z NDR pojede na slavnosti Svatého Roku do Ří
FRATJENPELB-v klášteře,
1.6. ,sob. 16 h.
ma r. 1975 na sto tisíc poutníků.
FRIBOTJRG-l .ned.v 10 h.v kaplnke MarianisSV. OTEC - jak oznámil Msgr. P.Altabella na zo
tov, Rudé de Faucigny
tavené v Saragoze - trpí chorobou, která sil
CHURkaždou 2.sob.v měs.-Heiligkreuzkirche, Masanserstr.161
15,30 ně omezuje schopnost pohybu, zejména rukou a
JONA 2.6.,
sál far.centra 9»30 nohou.
ŠVÝCARSKÁ CHARITA pomohla při záplavách v Bra
LAUSANNE-každu 4.ned.vo Boulevard de
Grancy 29, na 1.poschodí
9 >30 zílii dalšími 100 tis.franky a zaslala 15 tun
LUZERN- St.Peterskapelle, neděle
19,00 oděvů v ceně 150 tisíc franků.
RUTI - 23.6
^ —
DVA MILIÓNY hlasů rozhodly v italských volRiiti-Tann, katol.kostel
9>30 bách, že rozvod zůstává zákonným řešením man
SCHAFFHAUSEN - rozesílají se pozvánky
želských konfliktů.
SOLOTHURN-Spitalkirohe, každých 14 dní
NĚMECKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE se bude zabývat
neděle
10,15 průzkumem, jak vytvořit dokonalejší modely
ST.GALLEN-kaple u sv.Otmara, sobota 19>00 kněžského vzdělání.
VINTERTHUR-St.Ulrichkirche - Rosenberg
ZNAČNÉ 5K0DY V "ZAHRADĚ CECH" /tedy 3 dny po
sobota 19>00 - č e s k é ! NENÍ 8.6*, a 16.6.!
smrti kard. Troch ty/ Aspoft 150 vagonů dusíku,
především ledku, spotřebují zemědělci litom.
ZENEVA- II.ned.-kostel sv.Bonifáce,
okresu, aby zmírnili následky mrazů. Od 9»dub
14.Avenue du Mail. II.p.neděle
18.50
na klesla teplota v tomto okresu od minus 2
po minus 11,6 stupňů. Mráz poškodil nebo zni
čil brambory na ploše 210 ha, 250 ha ranné ze
P.Jan BIRKA,6006 LUZERN, Schádriitistr.26
leniny, 1400 ha cukrovky, 4000 ha pícnin a
tel.041-312635
přes 11000 ha jařin. Na ovoci jsou škody od
P,Ján Pius KRIVY,O.P. 4038 BASEL, Linden60 do 100 proč.,hlavně meruňky a broskve, ale
berg 21., tel. 061-321944
i ostatní kvetoucí stromy. Mráz způsobil
8 00 4 ZTOICH.Feldstr.109
milionové škody, 12^00 ha obilovin, 800ha sa
tělo01-232952 pro Cechy
dů, 500 ha hrachu a bobu a 80 ha hořčice.
Baník, 8004, ZtJRICH,Feldstr.l09
CSSR - Lidová demokracie
tel.01-232952,pro Slováky, v útorok,
LY0NSKY
ARCIBISKUP
KARD.RENARD zahájil v
středu,piatok od 16-18,30 Wolfbachstr.15.
Lourdech výstavu o bl.Marimiliánovi K0LBEM,
P.Martin MAZÁK, 1110 Morges, La Longeraie
polském františkánovi, který dal život v kontel.021-714417
P.Vilém V0NBRA, 9000 ST.GALLEN, Schlosser-| cent.táboře za otce rodiny.

. .

OTCOVÉ-MISIONÁŘI
P.J.gIMCÍK,
PoA.

str.26., tel.071-279631 /KLUB/
P.Petr ELIÁŠ, 6600 L0CARN0, Via Varenna 3C
tel.093-314188
NA TYTO KNEZE SE MŮŽETE OBRÁTIT VE VŠECH

duchovních Záležitostech

- kRest, zpovEB,

SŇATEK, VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ DOMA atd.

0 PODIVUHODNÉM ZJEVU NA VELKÝ PÁTEK^ggglaljL
biskup a světící biskup v Montpell?erysvym
diecesanům. Ve francouzské vesničce Castelnau
de Guers viděl prý farář s několika věřícími
před obřady na roušce, pokrývající ciborium,
asi 15 min.Kristovu tvář, někdo dokonce viděl
slzy. Oba biskupové to považují za možné, ale
jsou skeptičtí, protože kněz je tradicionalista.
PO TOMTO ČERVNOVÉM ČÍSLE KLUBU VYJDE DALSI A2
ZAČÁTKEM ZÁŘI. MOŽNÁ, že předplatitelům po 1 šleme jako loni mezičíslo o prázdninách.___

N A Š I M S K A U T Ů M ky

a všem kteří vedou krouža skupinky. Obsah určíte sami.
Obsahem tohoto koužku jsou volby - ale může to být i přátelství, láska,
spravedlnost, statečnost, nebo věta z evangelia , rozbor novinky ap.
J A K
P R A K T I C K Y
NA
T O ?
Rozeberme si větu; "řinou začíná každá dobrá vláda.11
1. Uvědomíme si, jak nutné je nadšení pro správný politický čin a jak
je nutné překonávat lhostejnost a nezájem.
2. Povzbudíme své okolí, aby si všímalo politického dění a ke každé události zaujali
správné stanovisko.
3. Ovlivníme mladé lidi správnými názory a naučíme je, jak sami o všem přemýšlet.
I. C T I
A
POSUfil
Minutku věnuj četbě důležitých novinek a minutku vyjádření svého mínění.
I. Vystup bez nucení a pov zbuzování, měj sebedůvěru. Jednou oslovíš celé shromáždění!
Stojíme-li při četbě nebo hovoru, jsou naše slova účinnější.
3. Získáš s posluchači kontakt, když před zahájením řeči na ně srdečně pohlédneš.

4» C te te -li z nějaké knihy, oznam stranu a odstavec.
5» Cti zvolna, zřetelně a nadšeně a mezi čtením občas pohlédni na své posluchače. Cti asi
půl minuty a zdůrazni, že jsi vybral tuto větu či čtení, protože i druhým může být
užitečné. Odvolej se na vlastní zkušenosti nebo vlastní četbu.
6. Přečetl-li před tebou někdo totéž, dej tomu svou vlastní náplň, názor.
Brzy zjistíš, že máš dost síly zprostředkovat pravdu a budeš spokojený, že ses tvořivě
uplatnil. Tvá práce jako vyslance Kristova sahá za hranice času: "Ne vy jste vyvolili mne,
ale já jsem vyvolil vás a určil vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek
aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč budete prosit v mém jménu. /Jan 13,16/
Rozeberme si slovo 'Volit". Pochází z latinského "votum",t.j. "přísaha, přání nebo vůle."
Ve slovníku čteme: "Volit znamená vyjádřit vůli nebo mínění o nějaké otázce."
Miliony lidí volit nesmějí. Mohu-li volit já, nesmím toto právo odhodit, opomenout, pod
cenit. Nebudou-li volit dobří a informovaní lidé, dostanou se k moci úplatné, špatnými
ideami /komunismem/ naočkované nebo rozvratné živly. Spatný politik je často volen dobrý
mi lidmi, kteří se nestarají o to, koho volí.
Předsevzetí^ a myšlenky: "Nikdy jsem si dosud neuvědomil svou výsadu volit.""Teč vím, jak
málo lidí se stará o to, aby zvolili kvalitní lidi do svých orgánů.'.'"Budu číst seznamy
kandidátů, všímat si jejich činů. Nebudeme-li volit dobře, otevřeme cestu kandidátům,
kteří napáchají víc zla než dobra."
II. N Á V R H Y
O S T A T N Í C H .
Je jim vyhrazeno_10 minut. V nich se máme posílit, abychom sobě i svému okolí pomohli na
vyšší rozumovou nebo etickou úroveň. Ne diskuse či kritika, ale tvůrčí myšlení, jak pro
blém vyléčit. Vyžaduje to námahu a přemýšlení, ale je to nejúčinnější způsob, jak rozvi
nout své vůdcovské schopnosti! Nejen hledat chyby, ale řídit se větou:
j LÉPE
JE
R O Z S V Í T I T
J E D N U
S V Í Č K U , N E Z H U B O V A T
NA
"
-- ----------------------------------------------- ---- ----- --- --T M U !
Konstruktivní návrhy: "Při jídle začnu hovořit o důležitosti voleb.""Zeptám se přátel a
známých, jak volí.""Upozorním na ty kandidáty, kteří jsou kvalitní." "Na vedení státu bu
du pohlížet stejně, jako na vedení vlastního podniku, vlastní domácnosti." "Tyto myšlenky
přenesu do shromáždění, schůzí, spolků, všude, kam přijdu."
Po návrzích vybere předseda jiný, podobný bod, kterému se věnuje rovněž 10 minut. Např.
"BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ ZAČÍNÁ U MNE."
1. V těchto deseti minutách předneste co nejvíce návrhů.
2. Obracejte se na předsedu - tak předneseš positivní návrhy - bez diskuaí s ostatními.
3. Projev iniciativu sám, nečekej, až se tě někdo zeptá.
4. Než začneš mluvit, přihlas se. Ze svého místa říkej plynně své návrhy.
5. Návrhy mají být stručné a věcné, bez řečnění, diskusí či výměny
názorů.
6. Navrhni, jak průměrný člověk může problém řešit konstruktivně. Ne
dostatků si všímej jen proto, abys hledal nápravu. Neztrácej čas
myšlenkami na křivdy a nespravedlnosti.
7. Hovoř, i když nejsou tvé návrhy dokonalé. Mohou druhého podnítit,
aby sám přemýšlel - mohou být nutné a užitečné pro ostatní.
8. Nermut se, když ti nic vhodného nenapadne. Příště to bude lepší!
uMáte vrozené vůd, covské vlohy.”

JOSEF ČAPEK: UMĚLÝ Č LO VĚ K
Neuvažujme zde o obtížích, s nimiž je spojeno přirozené uvedení člověka na svět /ostatně
nejsme z těch, kdož by mínění oněch myslitelů tak plně sdíleli a nechceme ony obtíže pře
ceňovat !/ Není však bez významu, že již v dávných dobách někteří silní duchové tuto nedo
konalost cítili, a snažili se v těchto věcech poněkud konkurovati s přírodou i s Bohem.
Pomineme zde ovšem jen nedbalou poznámkou ony experimenty, které už od počátku nesou na so
bě pečeť špatného zdaru. Tak za nepovedené musíme prohlásit ony příliš středověkem pách
noucí pokusy o umělou výrobu člověka tak zv. HOMUNKULA.
Kmochtili ho alchymisté z všelijakých velmi obskurních věcí ve svých baňatých retortách a
alambikách, domnívajíce se, že jim v této nečisté práci pomáhá sám ňábel. - Je však známo,
že by ňábel při veškeré své moci byl kdy vynikal vějakými obzvláště konstruktérskými a technickými schopnostmi? Byly mu sice druhdy přisuzovány někte
ré vynálezy, než se ukázalo, že tyto stroje /ať už tiskařské rotačky,
automobily nebo stroje hudební/, nesou na sobě poctivě svou tovární
značku. Odjakživa byla ňáblova dovednost jen eskamontérská; k vy
tváření strojů zajisté nedostávalo se mu matematického ducha.
I vidíme ho tedy, jak při své výrobě spokojuje se děláním
ných strašidel a zápachů, pekelných psů a zrůdných zmetku,
jak /veden snad fantasií šíleného montéra, nikoliv však
smyslem cílevědomě konstruktivním/ látá je z kusů nejrůznoro
dějších, jež vykradl z dílen přírody. Není tedy divu, že z je
ho spolupráce na Homunkulovi vzešly bytosti drobné a nehezké,
které nikterak nehodily by se do života činně společenského,
jenž přece jen zdá se býti pravým ideálním cílem společnosti
lidské.
Rovněž tak nemůžeme za legitimní uznati ony padělky, které
ve středověku kolovaly světem pod jménem MUZÍCK0 MANDRAGOROVÝCH, aby působily kouzla a neplechy.
Tito mužíčkové byli vlastně jen dílem přírodním, tedy s naše
ho stanoviska bezcenným, ba nepřípustným. Byly to bizarně vybujelé kořeny a hlízy, na jejichž utvoření nepracovala činně inte
ligence lidská. Což by nám mohla taková nějaká mrkev o dvou koře
nech všelijak pokřivená a zduřelá, byť by i jakkoliv vystižně připomínala podobu lidskou,
což by nám nějaká hořká mrkev mohla nahraditi, řekněme, muže veřejně působícího? Mohla by
či vůbec směla by pro sebe vyžadovat vlivy, funkce a úřady, které jsou svátým právem kaž
dého občana, jenž k nim pociťuje svou oprávněnou schopnost. Mohla by vésti masy do boje ne
bo otevírati voličům oči? Tak se ptáme, předem jisti obecně zamítavou odpovědí.
Odbyvše takto Homonkula a Mužíčka mandragonového, rozhlédněme se dále kriticky po houšti
nách starověku. Hýbe se to tam různými příšerami, bájnými lidmi, kteří neměli hlav a nosi
li tedy svá ústa na břiše, i takovými národy, kteří chodili po rukou, užívajíce svých vel
kých, nahoře se vznášejících chodidel jako slunečníků. Nebudeme je zde všechny vypočítá
vat; na leckterých je sice tu a tam uplatněn nějaký praktický nápad, je však
prokázáno, že tyto bytosti vůbec neexistovaly, leda ve fantasii blázni
vých světoběžníků a prolhaných mořeplavců, nasáklých skrz naskrz ná
mořnickou latinou. I odvraťme se odtud, abychom se v dávných temnotách
poohlédli po něčem rozumnějším.
Mnohé zprávy oněch dob vypovídají, že bylo tehdy hodně experimentová
no, aby v inteligentní soutěži se Stvořitelem i s přírodou byl lid
ským důmyslem zhotoven člověk umělý. Jestliže však u alchymistů to
páchlo pekelnou kuchyní, zde skřípe to začasto pekelnou mechanickou
dílnou. Je příznačné, že člověk odjakživa snažil se zhotoviti umělého
člověka k ÚČELEM SLUŽEBNÍM. Tak, po jisté stránce, souvisí otázka po
stvoření umělého člověka již od počátku s OTÁZKOU ZAMĚSTNANECKOU. Však
již z dob prastarých zachovaly se nám zprávy, že při hostině gymnosofity
Hiarbasa vykonávaly jakési sochy funkce číšníků. /Patrně míněna ta funkce
číšníků, že se jich host mnohdy nemůže vůbec k obsluze dovolat./ Jiná, dost
nejasná zpráva vypovídá, že jakýsi Rabba stvořil umělého člověka a poslal ho
k nějakému R.Serovi, jenž se s ním bavil. V X.stol.zhotovil prý si básník a
filosof Šalomoun ben Gabirol postavu ženy ke své obsluze! Také prý doktor
Církve Albertus Magnus /XIII.stol./pracoval asi 30 let na zhotovení automatické
postavy, která se pohybovala jako živá.
Pokračování

Můj pes a cizí kráva
Mnoho lidí chová dobytek, ale většinou nemají ani píd půd y a dobytek žije, jak chce. Když potřebuje starosta peníze,
dá sehnat dobytek do ohrady a majitel si musí za n^) zaplatit.
Běžně si pochutnává kráva, kůd či koza na zelenině na stánku
^uprostřed města, hlavně v neděli, kdy je u nádraží trh. Jednou
hnali kolem stádo volů - někdy jsou na cestě týdny. Je-li obdo
bí dešíů, nažere se dobytek cestou, ale je-li období sucha, je
dobytek vyhublý jako zebry. Tehdy hnali na jatky asi tři sta
obrovských volů - zebu. Jakmile ucítili voli zeleninu, hnali
se k trhu. Obchodníci se snažili zachránit, co se dalo, pár
lidí ušlapal dobytek a kupující utíkali na všechny strany.
Voli hodovali až do odpoledne. Jejich pasáci zmizeli, báli
se pomsty lidí. Teprve večer se vojsku podařilo nažřané
voly sehnat a dovést na jatky.
Já měl farní pozemek ohrazen jen drátem. Každou chvíli
byl stržen a já honil dlouhou tyčí dobytek ze zahrady.
Někdy také hnal dobytek mě.
Teprve zkušený pes Duque z nějaké farmy mi pomohl. Pora
dil si s celým stádem, byl chytzý a kousal jen do fucu.
Jednou přišla strašně zlá kráva starého Šebestiána, ale
můj pes se nedal, ačkoliv se zlobila a kopala. Nakonec
musela uhánět a za ní můj pes.
Asi za půl hodiny přišel starý Šebestián pro krávu, flekl jsem, že ji Duque kamsi zahnal
a že se vrátil udýchaný a celý umazaný od bahna. Když jsem to Šebestiánovi vypravoval,
žabědoval. Věděl, kde kráva je. "Tak jste mě připravil o krávu," řekl smutně. "Určitě
mi ji váš pes zahnal do moře."
Byla to vlastně ohromná zátoka a pár kilometrů bylo jen bahno porostlé hustým křovím,
zvaným manguy, skoro vodní rostlinou. Při přílivu je vše pod vodou, při odlivu bahno
oschne a hemží se kraby. Tyto kraby lidé chytají, ale není-li někdo opatrný, snadno se
v bahně utopí a najdou ho už ožraného od krabů - jestli ho vůbec kdy najdou.
Druhý den se Šebestián se synem vypravil hledat krávu. Byl odliv a měl štěstí, brzy jí
objevil. Byla po uši zabořená v bahně a už dodělávala. Šebestián sehnal prkna a houf po
mocníků a pustil se do záchraných prací. Když jsem se to dověděl, naložil jsem na auto
provazy a jel jsem také na pomoc. V duchu jsem si přál, aby kráva zdechla a já měl od ní
pokoj.
Byla to podívaná! Šebestián, po krk v bahně, přivázán provazy, se pokoušel uvázat krávě
provaz kolem břicha. Konečně se to podařilo, krávu trochu povytáhli, a mými provazy - kte
ré jsme uvázali na auto - jsme ji táhli. Několikrát se provazy přetrhly, ale znovu jsme
je přivázali a po hodině urputné práce ležela kráva konečně na břehu a těžce oddechovala.
Lidé nosili vodu a krávu omývali, ftyslel jsem si, že by nebyli tak horliví, kdyby to byl
člověk.
Na noc jsem všechno dobře uzavřel, ale často se mi do zahrady přece jen dobytek dostal
a byl-li Duque odvázán, byl z toho pěkný cirkus. Žádný ze sousedů nemohl spát. Pes honil
dobytek kolem plotu nahoru a dolů a dobytek už ve spěchu pochopitelně nenašel díru, kte
rou do zahrady vlezl. Musel jsem vstát, otevřít vrátka a pak hnal Duque teprve dobytek
někam k moři nebo až do pralesa. —
— — —
— — —

MÍSTO T E Č K Y ..........
CURYSSKOU a ST.GALLENSKOU MISII NAVŠTÍVIL OTEC OPAT OPASEK, jehož kniha básní - OBRAZYprávě vyšla v Křesfanské akademii. Pan Opat nosí koláreF. Neznámý, starší Švýcar, k ně
mu přistoupil a řekli"To je vzácnost, vidět dnes kněze v kolárku." A zeptal se, jaké ví
no má rád. Pak mu koupil
víno
- a zmizel. Otec Opasek bydlí v benediktinském kláš
teře v Rohru - BDR - kde se každoročně pořádá symposium mládeže, letos o svatodušních
svátcích. Přednášet bude také Dr.Chudoba, jehož knihu - vydá v do
hledné době OPUS BONŮM, pořadatel už známých AKADEMICKÝCH TÝDNU. Ukázku z knihy přineseme.
Objednávky /předběžné/ Dr. Miloš YITULA. Clemenstr.2.. 8 MUENCHEN H
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mohou nosit pouze dcery
milionářů a profesionál
ních umělců - ovšem mimo
manekýnky - protože ostat
ním na ně chybí bud pení
ze nebo vhodné tvary..."
Tu se rozlétly dveře
a dovnitř vletěla Golda
a Turteltaub.
P.A. SEIPOLT
"Bůh nad Izraelem! Je tu
Barnay!" zakvílela Golda.
"Barnay? Kde?"
Vynořila se kyprá manekýnka s ohnivým po "U šéfa! Zuří jako postřelený býk!"
"A-Růžena?" zeptal se účastně Leoš.
hledem v záplavě světla a obdivu v "Bás
ni z květů mořské růže". Na humornou pří "Růžena vzlyká a vzývá svátého Patrika."
"Nerovný boj. Ubohá Růžena."
hodu lidé brzy zapomněli, jen Barry
"Ted ji pomoci nemůžeme," vmísil se do hovoru
Barnay v lóži vřel vzteky. Na štěstí ne
David. "Cti dál, Leoši. To nejlepší teprve
zaslechl otázku,kterou dal Růženin sou
přijde."
sed naší řeholnici na konci představení:
Zatím co si oba volontéři poohutnávali na zbyt
"Řekněte upřímně, kolik vám zaplatil,
slečno, starý Barnay za tuto vložku. Ne ku článku, vzlykal soucitně rabi:"Stvořiteli
světa! Cím si to hodná sestra zasloužila?"
bo je ten čepec pravý?"
a usednul na čerstvě natřené ústřední topení.
Růžena na něho pohlédla stejně zaraženě,
jako na ni pohlédl on, když dostal přes
Nic nepomohlo řediteli Pressburgrovi, že přijal
prsty, protože se chtěl dotknout jejího
zdvořile Barry Barnay. Ten sršel hněvem. Ředitel
závoje, aby se přesvědčil, je-li pravý.
mu nabídl nejměkčí křeslo a Růženu, tonoucí

DVA ČEPCE A
POZOUN
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v slzáoh, poslal ven dříve, než ji zběsilec zpo
zoroval. Barnay nepozdravil, odstrčil křeslo
stranou a praštil nejnovějším číelem Pozounu do
stolu. "Co je to za nestoudnost!" zahřměl,
"Milý, můj milý Barry..."
" Už nejsem tvůj milý Barry! Takhle mě pomlouvat!
Neslýchané! Hanba! Chceš zničit můj obchod? Ce
lé město se mi směje!"
"Přeháníš, můj milý. Neměli bychom to v klidu.."
"Klid sem, klid tam! Žádám náhradu, pokutu,když
tomu jeptiška lépe rozumí. Kde je to strašidlo?
Jak jsi přišel na nápad poštvat na mne tu
ženskou?"
"Sestra Růžena Milliken v Pozounu praktikuje."
"Praktikuje proklaté věci! Nejdřív sabotuje pře
hlídku , potom - snad ze msty - obchod."
Pressburger měl jednu záviděníhodnou vlastnost.
Cím víc zuřil jeho odpůrce, tím byl klidnější.
"Kdo si zve tisk,"řekl,"nesmí se bát kritiky."
"Kritika a urážka na cti jsou různé věci!"
"Za rušení přehlídky nemohla. To víš dobře! Za
vinily to tvoje manekýnky."
"Proto nemá právo se mstít tak podle. Jen čti:
Obecenstvo se svíjelo nadšením jen proto, že plá
žové kostýmy jsou o dva coule kratší než loni.
Jsou však jistě delší než rozum těch, kteří tak
bouřlivě tleskali." - Tím uráží mé obecenstvo,
Ut°5ne;MUSÍ TO BÝT?
moje zákazníky!"
Poznámky na okraj módní přehlídky.
Pressburger připustil, že věta je dost pichlavá,
Módní dům Barry Barnaye v Jeffersonově
ale za to neodpovídá sestra, nýbrž šéfredaktor,
ulici předvedl v -úterý před vybraným pu- který ji zapomněl škrtnout,
blikem modely letošní letní módy, plážové "Nesmysl! Nemusíš přece cenzurovat každý řádek!"
kostýmy a oděvy do večerní společnosti.
"Ale řádky praktikantek cenzurovat musím!"
Zase se jednou ukázalo, jak zbytečné, ne- "Proč jsi to tedy neudělal?"
li škodlivé jsou podobné podniky. Nepřed- Pressburger se mohl vymluvit na migrénu, která
vedli oděvy, které jsou dostupné a sluší ho včera trápila, nebo na dopravní nehodu své
každé průměrné ženě, ale výtvory, které
dcery - ale neudělal to.
Pokračování
POZOUN se tiskl ve středu, ve čtvrtek
ho dostali předplatitelé.
Příští čtvrtek ráno se zabořil Leoš do
nejnovějšího vydání a snažil se pochopit
smysl věty paní Zuzany: Pojem rozkoše
se dnes většinou modifikuje, ovšem od
vybraných epigonů vídenské školy reali
zován v totalitě ještě od Freuda inaugurované. - David toto týrání mozku vy
nechal a vrhl se zvědavě na Růženinu
zprávu o módní přehlídce, o které by byl
sám rád psal. Těžko ho bylo možné vyvést
z rovnováhy, ale když přečetl první dvě
věty začal zuřit ták, jak se dosud v ži
votě rozzuřil jen jedenkrát.
"Lidé milí, Leoši!"vykřikl. "Kde je náš
malý skřivánek v čepci?"
"Zavolal si ji šéf. Víš proč?"
"Samozřejmě,že vím. Podívej se! Bude-li
to dnes ráno číst tvoje paní, dostane ko
runního prince o měsíc dříve! Hrome! To
hle je bomba! Člověče, šéf vyletí do po
větří a sestra Růžena s ním!"
Takovému náporu chladný Leoš odolat ne
mohl. Nechal pojem rozkoše stranou a už
hltal zprávu sestry Růženy. Začínala

K R I M IN Á L V KOCOURKOVĚ
Kefalín odevzdal požadované součásti výzbroje a odebral se s dozorčím roty do sklepa.
"Tys to zase jednou vyhrál!" ujistil ho dozorčí."Tady se budeš mít jako v ráji! Kluci spě
jí v takovejch ratejnách, který nejdou vůbec vytopit, protože veškerej kouř z kamen jde
zpátky do místnosti. A s tou prací u roty to máš ještě lepší!"
"Kde se tady maká?" zeptal se Kefalín."Široko daleko jsem nikde neviděl nic rozestavěnýho
a když jsem se ptal Boučka, tak se jenom zlomyslně pochechtával."
"Bodejř by se nepochechtával,"zavrčel dozorčí,"když tam sám nemusí! Tady se, chlapečku,
dělá v lese. Vodvezou tě natnáct kilometrů odtud, daj ti do ruky pilu a sekeru a makej.
Tady ani nepotřebujou mistry, aby tě honili do práce! Nemáš se kam jít schovat, sněhu je
všude po pás a tak musíš dělat, i kdybys nechtěl! Jinak zmrzneš jako drozd!"
"Pěkný vyhlídky!" vzdychl Kefalín."Na mou duši, že už se tam těším."
"Však je taky přeplněná marodka,"sdělil mu vojín."Černíka zase chytla ta páteř a starej
ho chce převelet do Nepomuku ke strážnímu oddílu. No a Nalezenec se zase pokusil o sebe
vraždu! ""Jakým způsobem?" otázal se se zájmem vězeň.
"Lehnul si nahej na sníh,"řekl ^dozorčí, "ale neměl ani čas^pořádně nastydnout a byl obje
ven. Je taky na ošetřovně."
Kefalín to vzal na vědomí pokývnutím hlavy a rozhlížel se po ztemnělé místnosti. Opravdu
to tu nebylo špatné. Položil si na podlahu dvacet nebo třicet pokrývek a další si připra
vil na přikrytí.
"Já už t§ nebudu zdržovat," ujistil ho dozorčí,"a tadyhle ti nechám svíčku se sirkama,
kdyby sis chtěl přečíst Obranu lidu nebo Rudou zástavu. Jasánek už tam zase má básničku
vo tom, jak udolá nepřítele za každéjch podmínek. Ale moc do smíchu mu není. Kluci před
ním vykládali pověsti vo nějakým králi Šumavy, kterej se tu v okolí potuluje a s oblibou
likviduje zvláště uvědomělé jedince ozbrojených sil. Na Jasánka to udělalo obrovskéj do
jem a ohlíží se teň na každým kroku, kterej udělá z chalupy."
Po této informaci se dozorčí s Kefalínem definitivně rozloučil: a ponechal o samotného.
Vězeň se zachumlal do přikrývek a při rozžaté svíci počal číst Jasánkovu báseň.
k l vítr bičuje zjizvenou zem Nás mráz a zima nesklíčí
Pohleňte,vrazi z Wall Streetu
a sníh se na oči lepí
my známe svoje práva.
***na naše zanícení!
my zbraně svoje zvedáme
A ten, kdo měkký, něžný byl,My vojáci jsme - stalinci.
jak husité své cepy.
se v ocel překovává.
a větší síly není!
"Doufejme, že si ten vůl usekne sekerou nohu a pustějho do civilu,"zabručel Kefalín a
znechuceně odložil vojenský tisk. Pak se rozhlédl kolem a dal se do dlouhotrvajícího smí
chu. Uvědomil si, že mu byly odebrány tkaničky od bot, aby se nemohl oběsit, ale ve skla
dišti, v němž úpěl, bylo opasků, řemenů i tkaniček habaděj. Navíc zde byly uloženy i samo
paly se střelivem, takže by oběšení nebylo jedinou nutnou formou sebevraždy. A na to nej
hezčí řešení přišel Kefalín nakonec. Kdyby podpálil svíčkou skladiště, přišel by
nejen sám o život, ale s největší pravdě
podobností by zlikvidoval i celý štáb.
"Prima," pravil vězeň spokojeně, "sem
by měl starej jednoho dne zavřít noto
rického sebevraha Nalezence a smíchy^,
bysme se neudrželi!"
ígfr
Při představě této kratochvíle usnul
hlubokým a posilujícím spánkem.
Kefalín si nemohl stěžovat. Byt vězněn
u první roty v S m í bylo spíše privile
gium. Zatím co ostatní v hlubokých le
sích rubali dřevo, procházel se delik
vent bez tkaniček, kravaty i opasku me
zi baráčky. Tu zametl podlahu, tam utřel
prach, ale nejčastěji vyhledával teplé
a z á v ě t m é koutky, v nichž se mohl oddá
vat snění. Pohyboval se volně, neboú důs
tojníci se usnesli, že kvůli vězni,který
je v podstatě důvěryhodný, nebudou z prá
ce uvolňovat strážného. Pouze dozorčí
roty předával Kefalínovi tu a tam pokyny
a požadavky nadřízených.
M.Svandrlík: ČERNÍ BARONI
aneb Válčili jsme za Čepičky

Komunistická výuka ze
měpisu:"Hlavním městem
Britanie je Londýn.Zde
působil a zemřel
K.Marx. V hlav
ním městě Švý
carska připra
voval Lenin revoluci!"

DOBROTY NA NEDĚLI
OMELETY Z ODPALOVANÉHO TĚSTA. - 1/4 1 mléka, trochu soli, lžíce cukru
lžíce polohrubé mouky, lžíce másla, 3 vejce, - Osolené mléko a máslo
přistavíme na oheň a když začne vařit, vsypeme najednou mouku a pro
mícháme, Zmírníme plamen a za stálého míchání uděláme odpalované těs
to, které se nechytá dna, Přendáme do misky a do vlahého postupně na
mícháme žloutky a nakonec lehce tuhý sníh. Pečeme na dvou pánvích po
"Dal jsem se do^óírtřených máslem a posypaných polohrubou moukou v troubě. Podáváme pozu,protože jsem tu
cukrované s ovocným salátem nebo potřené zavařeninou,
čekal pár hezkých
OMELETA NADÝCHANÁ. .- 4 žloutky, 6 bílků, 2 plné lžíce moučkového cuk- děvčat!"
ru, rovná lžíce polohrubé mouky, vanil.cukr, máslo na formu. Žloutky utřeme s cukrem, va
nilkou a moukou, přidáme tuhý sníh a lehce jej vmícháme. Směs navršíme na žáruvzdornou mí
su pomaštěnou máslem, povrch posypeme moučkovým cukrem a ve středně teplé troubě pečeme.
Ihned podáváme, jinak omeleta klesne.
OMELETA PIŠKOTOVÁ GRATINOVÁNÁ. - /pro 1 osobu/ 2 vejce, 2 lžíce mouč.
cukru, 2 neplné lžíce polohrubé mouky, zrnko soli, vanilka, máslo na
formu, marmeláda, 2 bílky, lžíce sekaných opražených mandlí, 3 lžíce
moučkového cukru. Z bílků ušleháme sníh, vmícháme postupně cukr a žlout
ky, nakonec lehce mouku. Těsto rozetřeme na pánev potřenou máslem a pe
čeme v troubě omeletu. Potřeme ji zavařeninou, přehneme, navršíme na ni
tuhý sníh s cukrem a opraženými mandlemi nebo oříšky, povrch rozbrázdí-,
me vidličkou a ožehneme v troubě do růžová.
OMELETA S PŘEKVAPENÍM,- 3 vejce, 7 dkg cukru, 4 dkg
polohrubé mouky, máslo na formu. - 2 porce vanilko
vé zmrzliny, 3 bílky, 6 dkg mouč.cukru,2-3 lžíce
višňové marmelády, - Z bílku ušleháme tuhý sníh, po
"Prosil bych sklenič částech vmícháme cukr a žloutky a na povrchu lehce
ku, mléko mám setou." poprášíme moukou, kterou obracením do těsta vmíchá
me. Těsto upečeme v malé dortové formě, vymaštěné máslem a vysypané po
lohrubou moukou. Pečeme při střední teplotě. Vychladlý dort položíme na žáruvzdorné sklo.
Svrchu skrojíme asi cm tenký plát. Střed zbylé části vydlabeme takže zbudou stěny a dno
asi cm silné. Dort naplníme zmrzlinou, víko zespodu tence potřeme zavařeninou a přiklopím e 0 Vše zakryjeme ušlehaným slazeným sněhem, ochuceným višňovou zavařeninou. Dáme do trou
by - jen co zrůžoví špičky - a hned podáváme.
KOLÁČ Z TVAROHU A BRAMBOR. - l/2 kg tvarohu, 13 dkg cukru, 3 vejce, citrón, l/2 kg vaře
ných prolisovaných brambor, sůl, l/2 bal.kypřícího prášku. - Třeme žloutky s cukrem, při
dáme z půl citrónu šťávu a z celého kůru, tvaroh, trochu soli a brambory smícháme s kypří
cím práškem. Naposled lehce vmícháme tuhý sníh z bílků. Pečeme v
dortové formě hodinu. Podáváme s ovocnou omáčkou nebo ovoc.sirupem.
MAKOVÝ KOLÁČ. - 20 dkg polohrubé mouky, 25 dkg vař.prolisov.bram
bor, 2 žloutky nebo 1 vejce, 5 dkg másla, l/2 bal.kypřícího práš
ku, 8 dkg cukru, špetku soli. NÁPLfl: 12 dkg mletého máku, 12 dkg
cukru, 2 vejce a 2 bílky, 3 dkg piškotových drobtů. - Do mouky
promícháme kypřící prášek, rozdrobíme máslo,
přidáme cukr, žloutky nebo vejce, sůl a
prolisované brambory. Těsto vtlačíme do
větší dortové formy nebo do jedné malé a
jedné normální. Těsto musí tvořit okraj.
Potřeme náplní a pečeme ve středně teplé trou
bě. - NÍPLfif. - Z bílků ušleháme tuhý sníh, po
částech zašleháme cukr, zamícháme žloutky
a přidáme mletý mák smíchaný s ustrouha"Kuk! Ochutnala jste Švýcar- ^
P i l oty. Pečeme ve středně teplé
ský sýr?"
troubě.
KOLÁČ Z KHEHKEHO TESTA.-8 dkg másla,8 dkg mouč.cvikru,2 žloutky,
sůl, 15 dkg mouky, marmeláda, sníh.-Mouku a cukr smí cháme, do ní
máslo a sůl, pak žloutky, a dáme do dortové formy /okraj!/
Dno propícháme vidličkou a pečeme ve středně teplé troubě.
Hotový potřeme zavařeninou, navršíme sníh ze dvou bílků a
tří lžic cukru. Sníh necháme v troubě ožehnout._______________
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HUMOR NA DOVOLENOU

Dobrý den.Prodávám
zdravotní potřeby.

"Představ si, už týden nespím. Nikdo mi nechce půjčit dvě stovky!""Proč jsi nepřišel za
mnou?""Ty mi půjčíš dvě stovky?""To ne, ale mám báječné prášky na spaní!"
Automobilista zmrzačil nohu chodci. Ten žádá velké odškodné. "Myslíte, že jsem milionář,"
brání se automobilista. "A vy si myslíte, že já jsem stonožka," nato zraněný.
Žebrák prosí Marťana:"Dejte mi aspoň frank!" Marťan se diví:"Co je to frank?""Máte pravdu,
frank není nic. Dejte mi deset franků!"
'*Miláčku, sluší mi kníry a plnovous?""Jak by ne. Zakrývají ti půlku tváře!"
Do kupé, v němž sedí jediný muž, vtrhne lupič:"Peníze sem!""Ale..já..já..ne
mám! ""Tak proč jste se tak vylekal?""Myslel jsem, že je to revizor. Já nemám
ani jízdenku!"_________________________
Dva přátelé v restauraci. Jeden obdivuje hezkou servírku."Pozor, pět dětí!"
šeptá přítel.'Vždyť je mladičká!""Ona ne, ale ty!"
Celník zvedne cestujícímu nohavici a hle - hodinky! Pašerák se hájí:"Pane
celník, ty mi tam určitě sklouzly z ruky."
"Halo!Ticho!Ne- "Zase nemocná, paní Millerová,"diví se lékař při pohledu na pacientku v če
kárně. "Ale ne, pane doktore, jenže román v jednom časopise zde je tak napí
rámusitJ
navý', že si řio sem musím chodit dočíst."
Velitel skotského požárního sboru se ptá nováčka:"Pročpak jste se k nám dal?""Ale mám rád
opékané vuřty a manželka nechce koupit rožeň!"
Taxikáři v Bejrutu jezdí rychle. Po takové bleskové jízdě se di
ví cizinec:"Na tu rychlost je tu málo nehod!""Ovšem. Spatní ři
diči už nežijí!"
"Ty fresky na stropě maloval sám Michelangelo!""Ten musel mít
ale dlouhý štětec!"
"Děti, tecT vám dokáži pravdivost lýthagorovy v ě t y !""Nemusíte,
pane učiteli, my vám věříme."
"Máte doma koupelnu?"ptá se lékař. "Ovšemj ale chvála Bohu, za
těch deset let jsme ji nemuseli ani jednou použít."
Do nemocnice přivezou těžce zraněného."To je ten boxer, kterého
naboural taxikář?"ptá se šéflékař. "Ne, to je
*Ne, maminko, nic jsme tu
tem taxikář, který naboural boxera."
lenechali!"
._______ .
Skot se chce učit jezdit na koni a koupí si jen jednu ostruhu. "Proč jen
jednu?"diví se přátelé."Když bodnu jednu půlku, musí klusat druhá také."
"Obžalovaný, jak jste mohl vy, tak bezúhonný muž, zpronevěřit tolik peněz?""Musel jsem zaplatit čestný dluh."
"Copak stojí tento prsten?"ptá se zákazník klenotníka.""4000 franků."Zá
kazník údivem hvízdne. "A tento?" "Dvojí hvízdnutí."
Dva blázni ukradnou klíče od ústavu a chodí večer na vycházku. "Dnes to
nejde,"hlásí jednou první.""Proč?"ptá se druhý."Dnes jsou dveře odemknuté!
"Nevadí ti,že musíš nosit brýle, Jiříčku?""Naopak. Aspoň mě nemohou velcí
kluci boxovat a tetičky hubičkovat."
"Maminko! Zde je ješ "Kdo za tohohle hnusného počasí nekašle, ten nemůže být ani zdravý."
tě volné místo!"

