ROZHLEDY květen 1971

22.května 15,50 sraz zájemců z besídek v. Prátru u “RiesenraduH-velkého
kola. Zdarma se projedeme a poohlédneme z výšky po Vídni
25«

"

7,50 sraz u českého kostela na Rennwegu 65 a odtud v 8,00 odjezd
vlakem do Maria Lanzendorfu na
tradiční
poutJSM
14.00 mistrovský zápas v kppané na travnatém hřišti v Maria Lanzen
dorfu. Hrajeme proti MUTTERGOTTES.

29*

*’

svatodušní svátky začínají. Besídky odpadají, nebol většina odjíždí
se svými rodiči na třídenní rekreaci.

5*června 14,50 sraz opět v Prátru jako 22.května - jdeme na oirkus SARRASANI
Začátek představení v 15,00. Zájemci at oznámí počet požadovaných
lístků do 1.června 1971»
10.
”
—Prvé svaté přijímání dětí z české školy na Rennwegu. Abiturient!
Komenského české školy jsou žádáni o výpomoc ve zpěvu

quiz

v 16 hodin v Pelzgasse 17

12.

”

hudební

13.

"

8 hod, odjezd od PelzgaBse do MARIA Z_ELL.kde oslavíme společnou
mší svátou naše milované
tatínk y,jejíž svátek si
připomínáme.
Zájemci necht volají č.42-25-55» Děti platí 45,-S

Dospělí 65,-

Marie -»zdravotní sestřička z Casies r. 1969 píše:
Vaší zlaté mládeži vyřizuji dík za ROZHLEDY.
Mám z vás radost.Važte si toho,co je vám do
přáno a bučte moc vděční,Bohu i všem,kteří
vám to umožňují. Každého Bůh postavil na ur
čité místo,tam ho chce mít a tam Jeho musí
oslavovat a Jeho milovat. Pak naplníme svůj
Život, a to je důležité. Zdravím všechny.
Sr. Anna
Děk^i za ROZHLEDY, za přání a za pěkné zprávy

P.Ondáček z Indie:
Jsem rád,že dostávám Váš skvělý měsíčník,ve
kterém je tolik zajímavého Čtení.Mě to zají
má proto,že mnoho lidí o kterých se tam píše
znám. Pak je to orgán,který nás spojuje s tak
sympatickou skupinkou,jako jsou mladí čeští
vídeňáci. - Odjíždím do jedné odlehlé misie,
kam budu muset mašírovat pěšky dosti dlouho
od nádraží. Ale je tam 60 katolických rodin
a nevidí kněze často.To se mi tak snadno nestane,protože Jsem většinou zaměstnán vyučováním.Proto to musím považovat za
zvláštní milost Boží. Z domova mám hodhě dopisů. Někteří dobří lidé posílají in
balíky pro zdejší chudé.Právě předevčírem mi přišlo 6 balíků s mléčným práškem a
cukrem pro chudé děti. Ale musel jsem za to zaplatit clo. Díky Bohu,že pan ředi
tel se dlouho nerozpakoval. Jeden salesián tu založil vesnici,kterou nazývá 0LIPURAM.Postavil tam několik domů pro chudé a tak to mléko a cukr půjde jim.
On bude moci pomoci několika potřebným. Jedna sestřička se snaží poslat starší
šicí stroj pro chudého krejČíka. - Chce-li si někdo na nás vzpomenout,prosám zde

je

je moje adresa: V.Ondráček
Sacred Heart College
TIRUPATTUR N.A.
Tamil Nadu
INDIA
Jistě v našich řadách se najdou děti,mládež,rodiče,příznivci,kteří
budou moci ze svých nadbytků nějaký hodnotný balíček odeslat. Redakce ROZHLEDŮ
děkuje a těší se za oznámení !
P,ALOIS.skaut-Waldwinkel vede letos ve svém domově český tábor pro děvčata i
kluky. Počítá se se 20 děvčaty a 10 kluky. Místo WALDWINKEL se nachází
v pěkném údolí na pokraji lesa a nedaleko řeky INNu,kde se ovšem koupat
nedá,ale zato mají vlastní koupaliště. K disposici je pěkné hřiště,tělo
cvična, v domě televise,kuchyňský kout. Možnost pěkných vycházek. Prý pře
pych proti CASIES ! Adresa: P.FRYDRYCH,8261 ASCHAU-WALDWINKEL
BRD
Kdo má z Německa zájem, at se s důstojným pánem spojí přímo. Snad budou
ještě nějaká volná místa !
Rodina PETZOLDQVA: Jsem tak ráda,že Hanička má možnost jeti s Vámi do FULPMESU
s tak milými vedoucími,které poznala loni v Casies. Jsou to její nejkrásněj
ší vzpomínky a zážitky a celý rok se jižvtěší,až zase bude moci odjet s vá
mi všemi a českými dětmi,které zde přeoe jen velmi postrádá. Děkuji za
ROZHLEDY,laskavost .
Marta DONALOVA : děkuji za losy,ROZHLEDY,které mě velmi potěšily. Doufám,že budu
mít čas opět přijít do PELZGASSE. Všem mnoho pozdravů i od naší rodiny.
Rodina ADAMCOVA: mnoho díků za zasílání ROZHLEDŮ. Jsme jimi nadšeni. Shledáme se
společně ve Fulpmesu.
Dr, Liboi? KOVAL z Ríma: Díky za ROZHLEDY,které mne aspoň trochu informují a spo
jují se všemi Vámi ve Vídni. Přeji všem do nastávajících prázdnin a dovole
ných hodně tělesného i duševního osvěžení. U nás začínají vedra. Zkoušky
též.Držte palce.

Poláčkovi z USA - Michael a Alice nám píší:
Mnohokráte vám děkujeme za ROZHLEDY. Moc
nás všechny potěší. Moc litujeme,že s vámi
nemůžeme prožívat ty krásné soboty,někdy i
neděle, na které jsme se vždy celý týden
těšil#. Dodnes vzpomínáme na prázdniny v Itá
lii. Co naši kluci,jak hrají kopanou ?
Věříme,že vyhrávají. - U nás v DETROITU
je to moc hezké,ale počasí aprílové.Někdy
dokonce i sněží. Vítr je tu ovšem pořád.
V neděli jsme pouštěli draka.Krásně lítal.
Ve škole nás to baví. Před Velikonocemi
dostaneme vysvědčení. Doufáme,že bude dobré.
Na narozeniny T.G. Masaryka jsme měli dlouhý
referát o jeho činnosti a o jeho práci. Tak vidíte, že jsme i zde činní.
Do nastávajících prázdninových dnů přejeme hodně osvěžení.
ZELENKA z Vfdně spolupracoval na vydání knížky” Die Wappen der Wiener Schottenäbte” a prosí o předplatné. Kniha obsahuje 48 stran, 55 obrázků a 5 fotogra
fií. Kdo se přihlásí o knihu do 29.května bude platit jen 55 S, později 40 S
Objednávky přijímají Aleš Zelenka nebo Schotten, A-1010 Wien,Freyung 6, Austria
Redakce našich ROZHLEDŮ upozorňují na dvě novinky :
1/ knížku básní od našeho dopisovatele Václava Valenty
2/ román ’’Tajemství staré hrobky ” - pro děti a mládež
Krásné české knížky budou obohacením našich knihovniček. Jelikož knížky
jsou psány pro nás a věnovány našim dětem a mládeži, prosíme zájemce o
vyžádání informací. Obsah knih je jedinečný a do prázdnin bude ležet na
vašich psacích stolcích.

Maninky naše drahé
přijměte drobných přání,
které Vám nesou děti a všichni dobří známí 1
PRO

MAMINKY

Sv.Bystrický

Tak jak se ráno probouzí
ku všednímu života běhu
rozdává každá maminka
sebe a svoji něhu.

Laská se se svým dítětem
kterému život dala *
ráda mu hříchy odpouští
aniž by zloby znala.
Je vždycky milá a prostá
jako ta kytička v mezi
srdce má na pravém místě
přes sídce život běží.
Maminku nelze nahradit
na světě žádným jměním s maminkou přichází láska
tak jako život s dněním
Přijměte drahé maminky
díky za Vaši lásku
za to, že jste daly život nám - a za česání vláskům

S

májovým

p r ů v o d e m .

Přišel květen. Jeho začátek byl ošklivý. Chystal jsem
se na výlet i se svými přáteli,ale pro deštivé počasí
jsme se museli vrátit. Cestou domů jsem potkal průvody
lidí s hudbou. Jejich prapory vlály červenou barvou.Je
to barva lásky,ale v obličejích vlajkonošů a všech po
chodujících nebylo ani trochu lásky. Inu,pršelo ! Byl
první máj. Podobal se více deštivému podzimu.
“Pod deštníkem,jež je vlastně suvenýrem na slunné dny
španělského pobřeží,jsem kráčel nepohodou prvního májo
vého dnej deštník připomínal slunce a květen otevíral
mojim myšlenkám cestu k Matce Boží.
Minulá léta defilovala v řadě přede mnou. Květen byl
vždy proslaven úctou k Matce Boží. Tehdy bylo možno o
ní slyšet řadu pěkných věcí. Mnozí byli zapáleni úctou
a obdivem k ní. Jestli tó však byl jen prázdný cit, dávno
vyprchal,ale u mnohých láska k Marii se prohloubila ve zdravých praktických ryseoh.Ze je Matka Boží první mezi světci,to je nad slunce jasnější. Svoji veli
kost má od svého Syna. Její §|yn je znám po celém světě,proto se každý ptá,kdo
byl jeho matkou. V Krista věří stamiliony lidí,neméně snad uctívá i Jeho Matku.
Každá matka prodlužuje svůj život v dítěti,Maria rozšířila svoji slávu ve svém
věčném Synu. Na slávě svých velkých synů berou účast v prvé řadě jejich matky.
Ježíš určil Marii za Matku i nám. Ona nás má přivádět též k životu. Tuto svoji
úlohu plní kdykoliv zprostředkovává milost-život pro naši duši. Dělá to vždy
s takovou láskou,jak jen matka to umí. Její srdce i ruce jsou otevřené ke všem,
kteří k ní přicházejí. Jak se nemění matka pozemská ve své lásoe,tak se nemění
ani Matka Boží. Úkol matky je vždy milovat.Maria miluje i tenkrát,když chybujeme,

"Napsal jsi také něco na papír ?" tázal se kaplan.
Ten dostal odpověd,jež tak jednoduše a lehce vy
cházela z chlapcových úst a byla výmluvným kázáním:
"Samozřejmě ’ Napsal jsem prostě na list velkým
písmem "JEZIS
KRISTUS", a ted,když
procitnu, hned vím, co mám dělat."
Kaplanovi se sevřelo hrdlo,neřekl ani slovo. Jen
pohladil chlapce po neučesaných vlasech.
Když šel po hlučné ulici,napadlo mu:"Kdyby to tak
všichni udělali. Všichni. Tak prostá řeč. Kdyby vžali kus papíru. A kdyby na něj napsali červenou tuž
kou:
Ježíš
Kristus.A kdyby tento pa
pír pověsili nad své pokladny,nad kuchyňskou skříň,
do špižírny, na volant svého auta, na pracovní stůl,
ba kdyby jej připnuli ke svému životu. Potom by
jistě věděli velmi dobře, co mají dělat."
Tento malý příběh mi kaplan vyprávěl a já
jsem jej zapsal zcela pro tebe. Ne pro tvoji zábavu.
Vždyt ty se umíš bavit. Ale abych se tě otázal,zda
by ses'také neměl poohlédnout po kousku papíru. Po
červené tužce. A na to bych málem zapomněl, po zcela
obyčejném napínáčku.
P S
Svátost
pokání
je tím nejsociál
nějším a psychologicky nejzdůvodnějším prostředkem
k záchraně tolika ztroskotaných rodin a jednotlivců.
Kard. BERAN

V

květnu oslavují své narozeniny a jmeniny :

Jiří KRAUS
Leoš LINHA
J.Kája BIKOVEC
Eliška KOUBOVA
Jiří
HOCHMANN
Jan
PAUL
Karel LINDOVSKY

Stanislav
Antonín
Antonín
Antonín
Jan
Renate
Renate
Willi

VOJTECH
HOLEČEK
KOUBA
SLABÝ
HORÁK
HODOSI
He rmann
HODOSI

RODIČŮM
Vstávaj e,lehaj e,
večer i raníčko
za vás se modlívám
otče i matičko.

By
za
za
za

vám Bůh odplatil
vaše starání,
každé slovíčko,
každé usmání.

Za vše,čím k dobrému
stále mne vedete5
byste se dočkali
hodného dítěte !

Cesta

do

vesmíru

-ke slunci

Když vysvitne slunce,celý svět je hned veselej
ší. Lidé jdou s chutí do práce, úsměv jim září na očích
a těší se na sobotní výlet« Kolik to malé slunce,jež rá
no vychází a večer zapadá,přináší radosti ! Bez něho by
byl náš život šedý.Nebylo by zelených stromů,ani pestrých
květů. Nikdo by netpužil po slunných plážích.Hory by bez
slunka ztratily svůj půvab a lidé by snad více chřadli.
Slunce probouzí svým zářením na zemi život i když z jeho
paprsků země zachycuje jen mizivou část.
Skutečnost o slunci přijímáme s takovou samozřej
mostí! Kreslíme slunce na papír a nevíme,že v tom zlatém kotouči na obloze je
pro nás skryto obrovské tajemství. Lidé podnikají cesty do vesmíru - je to něco
velikého,ale zastavují se před dalšími a dalšími záhadami.
Dnes vás zvu na malý výlet do slunečního království» Raketu ne
potřebujeme. Podíváme se na slunko očima počtářů. Nám se jeví
slunce jako velký talíř. Ani se na ně nemůžeme pořádně podívat,
protože naše oko nesnese jeho pronikavý jas.My zachytíme jen
2.220 milióntou část slunečních paprsků. Tento malý kotouč na ne
bi je 1,300.000 krát větší než naše země a 600 krát těžší než
všechny planety společně.
Kdyby se našel na světě takový“blázeň“,který by se chtěl
dostat až na slunce, z daleka by mu nestačilacelý život.Kdyby
urazil za den 40 km,musel by putovat 10.274 roků. Rychlíkem
s rychlostí- 100 km/hod by musel jet bez zastávky 1?1 roků.Když
si spočítáte tyto údaje,zjistíte,že slunce je od země vzdálené
I5O mil.km. Samozřejmě,nejdříve by přistála na slunci raketa,jež

letí rychlostí 28,000 km/hod. Ta by urazila vzdálenost zeměslunce za 21 a půl měsíců.
Slunce vydává již miliony let avé světlo a nezmenšenou krá
sou a sílou. Topí atomovou energií.
Podle odhadu může ještě zářit JO miliard, let,aniž by * ztra
tilo něco na své síle. Je jako záhadná svíce ve hvězdném prosto
ru.
Slunce a sluneční království znamenalo pro člověka po tisí
ciletí celý vesmír. Nádherná obloha byla považována za tajemnou
střechu světa. Planety si lidé představovaly jako sluneční děti.
Jejich vznik je nám však doposud hádankou a hádankou pravděpodobně i zů
stane.
Ve starověku některé národy považovaly slunce za boha. Je to jistě
velké přirovnání k Bohu,jež dává život i růst. S pokrokem přírodním věd
i toho vyznamenání pro slunce zaniklo. Jen zůstane vždy pravdou výrok
Michel angelův:n Slunce
je
$ e n o m
stínem
Boha.”.
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Telegraficky

těsně před uzávěrkou

!

Ctěná redakce”HOZHLEDů” I
Potěšila mne Vaše vzpomínka a blahopřání k jmeninám,kterou jste
uveřejnili v dubnovém čísle. Srdečné díky Vám za vzpomínku a všem,kteří
na Vaši výzvu si na mne vzpomněli, za modlitbu.
Je to velmi milé,že v každém čísle pamatujete na někoho,kdo slaví
jmeniny,narozeniny.Vím,že není možné si vzpomenout na všechny. I při nejleplí vůli někdo vypadne,což může být i příčinou rozmrzelostí. To je lidské,
s tím je nutno počítat. Hlavní je,že iniciativa zde j© a jistě napomáhá

k utužení přátelských,díváme-li se na to z hlediska
nadpřirozeného,bratrských svazků čtenářské rodiny
ROZHLEDŮ.
Ještě jednou díky a všem se budu snažit odplatit
vzpomínkou při mši svaté.

Hrubý

P. Vojtěch
Co

vzíts

sebou
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dvoje spodní prádlo
jedno teplé spodní prádlo
plavky
košile,halenky neb trička
ponožky teplé i letní
krátké a dlouhé kalhoty, sukně
jedny sváteční šaty
tepláky
boty i vysoké do hor
bačkory či cvičky
přikrývku na hlavu pro chladné dny
pláštěnku proti dešti,pijama
mýdlo,zubní pastu^krém,kalíšek,kartáček na zuby
krém na boty,krém proti slunci
ručníky
sluneční brýle , polní láhetf
Léky s sebou/především ti,kteří mají dle lékaře je užívat!/
Kapesní nůž,baterku - tužky»barvičky,kulíky - dopisní papír-dobou
Kapesné !

kni^u

Redakčnímu ježkovi Václav :
Pan Novák se dává holit a říká holiči: Pane mistr,nemáte ještě jednu břitvu ?
A na co, vašnosti?
Abych se mohl taky bránit !

Copak,Pepo,že jsi vůbec nebyl vojájem ?
Nevím,už kolikrát jsem byl u odvodu,vždycky jsem se vsadil s doktorem
o 5OOO šilinků,že tentokrát budu odveden, a vidíš, nevyhrál jsem.
Pan Mendeles přijde ke krejčímu: Pane mistře,slyšel jsem,že si můj syn u vás
nechal před dvěma léty ušít oblek a dosud nezaplatil.
Ano,to je pravda,račte snad tuto záležitost uvést do pořádku ?
To,ne,to ne,ale chtěl jsem požádat,jestli byste mi za těchže podmínek neušil
také oblek.

Telefon zvoní. Manžel jde k aparátu, chvíli poslouchá a pak řekne: To se
obratte na meteorlologický ústav a neotravujte mně.
Manželka se ptá,kdo to byl§ : ale nějaký pitomec,ptal se: Miláčku, je čistý
vzduch?
To si neumíte představit,jak moje paní stále naříká na bolesti reuma.
A dělá proti tomu něco ?
Ale ano. Zacpal jsem si uši vatou.
Tak Honzíku,jak se ti líbí ve škole ?
Ale je to dobrý,jenom je škoda,že se s tím pokäädé
zbytečně probije půl dne.
Paní RoubíČková,věříte na zázrak,že by vložením ruky
mohlo dojít k vyléčení ?
Jo,jo,paní Pimajzlová,já jsem tím odnaučila manžela
pi & í •

Papír»červená tužka a napínáček .

Hodina náboženství ve 4»třídě byla u konce.
Přestávka. Dva chlapci otevírali okna,bylo to již
velmi zapotřebí. Pět se jich shromáždilo kolem p.
kaplana a tázali 3e,zda má pro ně něco na čtení.
Zatím co jej všichni s napětím pozorovali při hle
dání v tašce, nabídl mu Míša kousek ještě nepouži
té žvýkací gumy.” Chutná jako fialky”,prohodil a
byl velmi Slastný,když si ji kaplan s výrazem nej
většího požitku a s poděkováním zasunul do úst.
Pak se rozcházeli.Všichni byli s pestrým sešitem,
který dostali,nanejvýš spokojeni a ve dveřích hla
sitě volali"Na shledanou!” Venku na chodbě stál Franta a chtěl u kaplana
zvláštní audienci.Na vyhublém,bledém chlapci bylo znát,že bydlí
již tři roky ve sklepním bytě,kam žádné slunko nemůže.
Ve starých botech měl místo tkaniček tlusté provázky a
jeho svetr byl na mnoha místech spravovaný. "No,Frantíku,
co máš na srdci ?””Ty»kaplane,pravil oslovený,nemohl si
totiž nikdy zvyknout na strohé vykání mezi přáteli."Ty,
kaplane,již nikdy nezapomenu na ranní modlitbu. Objevil
jsem pro to výborný způsob.” ”No,starý příteli,na to jsem
ale zvědav,"žertoval kaplan.Nevěděl totiž,že hned dostane
malé kázání. ” Víš přece,že spáváme doma v posteli na po
schodí »protože máme málo místa. Já spím vždy dole. A vždycky
jsem zapomínal na ranní modlitbu. Proto jsem vytrhl z pracov
ního sešitu jeden list,sehnal jsem napínáček a list jsem prostě
vyvěsil»připevnil na prkno bratrovy postele nade mnou."

zapomínáme,když zápasíme o to lepší v nás* 0 dobro musíme zápasit. To nám
nespadne do klína samo. Samo nám může padnout do klína jen shnilé ovoce.
Kdo by po něm toužil ? Přicházet k Marii znamená stavět se na cestu vítěz
ství proti zlu,jež je v nás i kolem nás.
Tedy květen otevírá cestu k naší Matce Marii.

v
- s Křižovatka. Červená. Žlutá. Zelená. Volná cesta. Hlavní třída; na tachometru 60. Boční ulice. Bílý skútr. Zaskřípění brzd. Pozdě ! Mladý jezdec
leží v krvi pod koly nákladního auta...
Ano, náš život na zemi je krátký,ale stojí zato,aby byl prožit plně,
odvážně a s láskou. Víme, že náš život nekončí smrtí,nýbrž pokračuje i po
smrti... trvá věčně. Ani kdybychom chtěli,nejame schopni si jej zkrátit !
Krásný je dnešní svět se svými atomovými elektrárnami,se svou lesknou
cí se ocelí, se vztyčenými radarovými tykadly antén, se svou matematickou
technologií a rozvíjející se kybernetikou, se svými společenskými převraty
k lepšímu a duchovním neklidem,který láká,vábí a budí v srdci
nikoliv strach a úzkost,nýbrž naději
a radost. Žijeme v úžasně zajímavém
údobí lidských dějin. Snad nikdy před
tím si lidé neuvědomovali v takové
míře svou individuální a společnou
sílu. Nikdy také nebyli naplněni ta
kovým odporem vůči neospravedlitel-

ným silám a hrůzou před smrtí $ po níž by už nic nemělo
následovat• • •.
Slavili jsme velikonoční svátky. V těch dnech jsme
stáli tváří v tvář ohromujícímu tajemství Božího vtě
lení , umučení , a zmrtvýchvstání. Možná,že jsme ai zvykli
přijímat tajemství naší víry jako něco, co se rozumí takřka samo sebou.
Jejich ohromující revolučnost byla časem a zvykem jaksi ukroueena a ocho
čena. Stále však platí slova svátého Pavlas *’ Nevstal-li Kristus z mrtvých,
marné je naše kázání, marná je i naše víra."
Je jasné,že podle přirozeného rozumu je Ježíšovo vtělení a zmrtvých
vstání nepochopitelné} ale vidíte před sebou jinou cestu,která by nám
otvírala přístup do světla a nesmrtelnosti ?
Věda devatenáctého a dvacátého století se pokoušela vysvětlit tyto sku
tečnosti vselijakjk přirozeně,halucinacemi,obrazností,úmysly propagačními.
Tyto vědecké argumenty však selhávají před jinými argumenty,stejně vědecký
mi. Už dávno se nikdo neodvažuje tvrdit,že jsou Evangelia mythem,a ne auten
tickým svědectvím. Co tedy ?
Závaznost této pravdy jsem pochopil zcela nečekaně a náhle. Bylo to do
slova tak,jako když"šupiny spadly z očí". Najednou vidím,jak to je. Proto
se chci o tento můj převratný zážitek také hned s vámi podělit. Každé ra
dostné překypění v životě je tu přece proto,aby bylo předáno dál...:
Ten zázrak Boží popříti se nedá,
nevysvětlí ho ani dnešní věda,
a přece dál si klidně po svém žijem,
nechceme jiti za Ježíšem Kristem.
Hle,našim bohem stroje jsou a věda,
Která nás vzhůru až ku hvězdám zvedá
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Rodiče,jejichž děti odjíždějí na letní
tábor do FULPMESu zaplatí do 26.června
1971 příspěvek 1.100 S plus cestovné
150 S /do 15 let/ anebo 2$0 S/nad 15 let/
na pobyt ve Fulpmesu ve dnech I3.VII 14.Vlil.
Dále ve stejném termínu je Zapotřebí
odevzdat na naši adresu formulář zv.
JUGENDHILFSWERK potvrzený školním lé
kařem, a na nádraží před odjezdem pro
sím odevzdat SEUCHENZEUGNIS,který si
každý vyzvedne den před odjezdem 11.nebo 12.července na příslušném M a gistrátě .
ODJEZD 13.července t.j.úterý z WESTBAHNHOFu v 10 hod.dopoledne•
, Sraz v 9»15 u lodi v Halle.
MLÁDEŽ nad 15 let,která se přihlásila na tábor ve dnech 1.8-14*8.71
a odjíždí z Vídně, dohodne se o společném odjezdu s Petrem Novotným
Návrat z Innsbrucku 14.8. ve 12,20 . Příjezd do Vídně 19,40 opět na WESTBAHN pro
všechny
společně -děti
i mládež
Nezapomenout
n a
pasy 1
U těch menších,kteří nemají pasy, nic se nestane, nebol letošní
tábor se koná v RAKOUSKU.
Poznamenejte si prosím adresu Vašich dětí ještě dnes.
X.Y.
Schülerheim
6166 FULPMES / Tirol /

