rozhledy

ÚNOR

1974

Co děláme

H

V

9. února/sobota/ v 17 hod. první zkouška České Besedy"
ve 3 okr. UNGARGASSE 3b.
Kdo se nedostaví na tuto první zkoušku, nebude
mocí počítatPže bude tančit s námi !
10.
8,00 Halový turnaj v kopané ve 3•okr. HYEGASSE !
14,45
v taneční škole"RÚSl^F^generální zkouška poIonesy
25,oo
odjezd do Již. Tyrol na "Energieferien alias uhelné prázdniny"
22,15
sraz odjíždějících na Sffdbahnofu u lodi naproti'pokladen
16.
17,oo
zkouška"BESEDY” v UNGARGASSE 58
17*
21,20
návrat z Již.Tyrol na Stldbahnhof
22. ,/pátek/
19,00
generální zkouška"BESEDY"v UNGARG.38
23. /sobota/ l^,oo
gen.zkouška těch,kteří otevírají ples polonésou?
19,00
s 1 a v n o st n í
zahájení p. R u e f f e m
Následuje přivítání hostí ze Svýcarska/P.Simčík,Alena,Zora,../
24. /neděle/
10,00
m 1 á d. e ž n i. c k á
zi š e
s v./ koncelebruje P.Simčík,
zpívá rytmická skupina,hraje varhaník scardenalský !/
27./středa/
19,oo
podávání popelce, mše sv. v kapli Stephanushaus, 3,Ungarg.58
Tímto dnem-popeleční středou- zahajujeme postní dobu - a tím
také n e t a n č í m e až do Vzkříšení našeho Spasitele !

PLES české katolické mládeže JSM
se
koná

už tradičně
ve 5.okrese, Landstrasser- Hptstr.97
v horní”' r; I . dvorany Schwechaterhof
v razopusžní sobotu dne 2>.února 1974

v 19 hodin

Srdečné ave^e vřechn; raše r? těla
na tento ples.
Nebudete litovat!
Krásný večer v rodinn-'m a p? tolskén
pros’ředí vám připrav:'! naše rlá-v
Ať nechybí nikdo]

Hrají dvě výborné hudby z Vídně a
z Curychu.
Zahájíme polonésou za vedení taneč
ního mistra p.Hanse RUEFFA
v
Národní tance"Sohaj" a "Česká Beseda"
v národních krojích.
Konce ve 2 hod.ráno
Půlnoční scéna" Zpívejte s námi"
hraje a zniví Yíta Smetana alias
varhaník scardenalský.
Otevír ’ poprvé vzácná dáma

rodina Říhova pí ye
\ . á/ .1 ;
Děkui ‘me za za .' lán ' -mi-cho čascyisu"Rczhlcdy”. Všechny
na c- duti vo i ’.tou. Cl '■" o’.
li:pívají k výchov mládeže,
což je r_'m rodičům vcWcu pciiocí. Ir oř *.. „• edí zdi , nov iny~, působí po stránc mruvr' n
u 1W. kut-st ’oýkb. . J„ 1 š í m bo
lavým prubl'ren.
oln á/olň vW. - Wi s’ toho važte
v těch větších r.estech
jlniu/jako .. . Wa
Vídni, kde
můžete jukne spojil a rtr.cli to iucnovní,nábožné ° tán ná
rodním . ! /
or.Anna Gtradovoová T-í ->e z iýriox:
Vždy ráda přijmu zprávy z Vím? u p~ 's t -edn. • ctv'r.”Rozh i edi odjinud. Pán
Bůh vám záplat za zas'láni,za
inoxné aopisov .ní a výtečné málovánky, Něj
te se vždy hezky uc.eko’ iv e nacár.íte i pamatujte na Vaše vychování,na to,
že jste Češi, vždyí sv.Gtec PAW2L VI. po n knt- řekl na loňské audienci ním
Crchlm:” Zůstaňte katolík; ,zastaňte C-'chy,atsi žijett rc-zseti kdekoliv po
světě.Všechno,čím máto být,je vyjádřeno jWní*". slovem: věrnost! Zůstanete-l i
věrni, vyřeší se k va'emu do’"~'a i všechny* vale těžkosti a problémy. Děkujeme
vám za tuto vaši v most a puvr V? zujeme vás,abyste o ní vydávali svědectví,
kdekoliv žijete!” brdežně nnÍT. z táborů i Čtenáře zdraví Sr.Anna

Svata. Bartoň z Norsk-- . ;í še : B r t ř e d n i c tv ' ” r o z h 1 e d ů " chci pozdravovat kámoše
a všechny známé i zvídeřsk-' ko an ■ JSI a ostatní,co né znali. Chtěl bych opět
otrávit nějaký ten t; d a ve Vídni a zahrát si s Věrni. Nám radost z úspěchů a
z vytrvalosti v lize. Právo. Loučím se s Vámi a někdy napište i mime Rozhledy.
Jsem zaneprázdněn studiem a iinými bažný*.:i starostmi. Bani Kvapilová mě však
dodává odvahy a ráda, mě předává přehled krajanského tisku.
Nashledanou Sváta

V měsíci

ú n or u si připomínají své
narozeniny

F r y d r y c h o v á
Hej eman
Heřman
Holubová
Humphries
Humphries
J á c h y m
klášterská
K o ne č n ý
Koenigová
Koenig
Kopaný
K o t r b a
Kraj č í k
Tomáš
Navrátil
Jindra
Němec
Karel
0 t t o v á
Helena
Pávová
Marie
Saidlová
J^na
Smíškova
Eva
Svatoňová Lucie
Slastná
Michaela
Valentová Markétka
Zámečníkova Zdenka

Lenka
Tomáš
David
Daniela
Elaine
Peter
Francoise
Martina
Vladimír
Ingrid
Richard
Petr
Michael

Vjem shora uvedeným a ostatním ,kteří se při
pomínají narozeniny, jmeniny/náš P.Blažej/ ane
bo jiná životní jubilea/ 40 lot manželství paní
Beatrix Hecklová/atd ♦
z celého srdce blaho
přejeme, Všech budeme
vzpomínat o mládežnické
mši sv. Pozor! Celá sku
pina mládeže se dostaví
4,neděli v měsíci.únoru,
t.j. 24« v 10,00 hod*

Drazí sportovci, cotba'1. is

a sto.'.ri t-nisti !

Zina ustupuje a s ní nov' úkoly. Blíží se
opat mistrovská soutěž jak stolního tenisu,
tak i kopané. Oznamuji to zavčas t abychom si oripravili kopačky, a oznámili volné dny k tréninkům.
Nejbližší nače setkání a zmaření sil^po zirním oódechu, bude halový turnaj 12 mužstev v kopané.
Bude to 10Qúnora 1974* Ter ín 8,00 hod. Místo Hyegasse.
V týdnu od 2/j.II. nastupujeme do záv řečných kol
stolního tenisu.
dozlosovJi in
í ha p1T^wn
ovwnnwmunRiiiwowrin
4 h o tur
je’*
WBpanaWyWBeRWMIWW
www
i—n
iiJWa
ijim5|-a
1.zapas v 8,oo - 8,20
Inzerddorf - J S T
8.20 - STTZCWMariahilf - Fliesen-Neudám
8,40 -■ 9,00 Favoriten
- Recreation
9,oo
- 9,20 J S 1.1
-■ Recreation
9.20 - 9,40
Flies.N.
- Favoriten
9,40- 10,00
Inzersdorf - Ns.riahlif
10,00 -10,20 Mariahilf
- J L- N.
1 0,20 -10,40 Favoriten
- Irzersdorf
1 0,40
-11,00 Recreation - Flics.N.
11, 00 -11,20 J S r
- Flivsen-geudan
11.20 -11,40
Inzersdorf - Recreation
11.40 -12,00
Mariahilf
- Favoriten
12,00 -12,20
Favoriten
J 3 M
12.20 -12,40
Recreation - Mariahilf
12.40 -1.3,00
FlesenN. - Inzersdorf
■iujiu.i iin>i

Zařičte sc rodíc udaného času. Dostavte se včas !

Bůh

je

v

lese

/ Dr. Václav Valenta /
Když jsem doma chodíval do kostelů,zažíval jsem stálá
zklamání,jak málo lidí je navštěvuje,jak málo lidí se zúčast
ňuje Mše svaté,jak málo lidí žije náboženským životem. Hledal
jsem vysvětlení v tom,že mládež není intensivně nábožensky
vychovávaná a vedena,že vysokoškoláci či starší lidé nechodí
do kostela z obavy z existenčních následků. Casto jsem sly
šel i z úst kneží:“Nebojte se,jakmile budou v důchodu,tak
se do Církve vrátí.“ Něco na způsob: Pane.nyní rač propustiti služebníka svého,nebo* naše cesty se rozcházejí. V Šede
sáti se však dovolím zase přihlásit!“ Věru, smutná útěcha.
Po svém příchodu na Západ viděl jsem však podobný obraz,i když ne tak pronikavý.
A kladl jsem si znovu otázku. Proč,proč lidé opouštějí Boha,proč opouštějí Církev.
Vždyt přece léta nám utíkají,jednou zde zůstanou naše naleštěná auta,skleněné vily
se swimmingpoolem a televize s pěti kanály a my budeme muset podat účet z toho,jak
jsme žili léta,která nám Bůh vyměřil. Opravdu tito lidé nevěří v Boha ?
Věří. V devadesáti procentech věří v Boha,neuznávají však autoritu Církve,pokládají
ji za přežitou a dnešní společnosti již nepotřebnou. Zde jeden příklad za všechny:
“Samozřejmě,věřím v Boha. Ale na to nepotřebuji kostel nebo našeho faráře. Zajdu si
do lesa,pod modrou oblohu a tam jsem Bohu blíže,než kde jinde. Církev se už dávno
přežila.“
“ A jak často chodíte do toho lesa ?“
“ Ale dovolte,to jsou přece hloupé otázky!“
Porovnejme, co pro člověka dělá církev a co stát. Ještě jsem však neslyšel,že by
někdo říkal: Náš stát se přežil,jděte mi k šípku se zákony,vím přece,co mám dělat,
jak se chovat a kolik /platit daně. Stát je dnes úplný přežitek! Nikoliv-. Stát je
stále uznávanou autoritou,chrání nás, volá k zodpovědnosti ty,kteří vybočili z ustá
lených norem a zákonů, má tedy donucovací moc. Všichni vidíme a cítíme potřebu stá-

tu a státní autority. Stát se tedy stará: O naši práci,
o jídlo, o obranu a bezpečnost, o krásné silnice pro
naše auta.
Kde však zůstala duše ? Kde zůstal ten konec,který
s neodvratnou jistotou přijde ?
rokro ;ový Sovětsky spisovatel Solženycin napsal:
Kdyby nebylo zvonů,žili bychom jako dobytek.
/ toto větě je vyjádřena ta veliká potřeba Církve,
která nás vede a usměrňuje celým životem. Neboř,tak
Kiako ve státe,ve státním životě nejame soběstační a
, v. ,
, , .
musíme být usměrňováni, napomínání,ba i trestáni„ tak
v auc ovnim ^i„c c,u-axeKC složitějším,než všední život na nás klade,nemůžeme být
bez ve eni?^z och .any, o-.z autority, qj kolóbky,kdy nás církev důstojně přivítá
mez”
ý Prrs sňatek až po^pohřeo vede nás církev tím druhým,důstojnějším živo
tem. Pr4. hlaholu zvonu si každý den vzpomeneme na naši víru,na naši duši, na ten
vnitrní zivot,který je nan aán na rozdíl od zvířat,která jenom žerou a konají své
potřeby. Obavám se,ze mnoho těch,kteří nalézají Boha jen občas v lese, žije podob
ným životem,ba^horsím,protože konečně, zvířatům není více dáno. Od dob Kristových
velké apyšné říše vznikaly a zanikaly,ale zvony člověku zůstaly,přežily tyto říše,
s.j? nepřežily se* A tc-mi zvony myslím i Církev. Neboř život na zemi,jeho zákonitost,
zázraky hvězdné říše, to není shluk náhod. Jc? jen důkazem jsoucnosti Boha, k Němuž
nás vede Církev.
Zamysleme se nad moudrostí tohoto starého příběhu:
Řádová sestra kJečela v nemocnici u lůžka pacienta a modlila se. Wkař na ni trošku
povýšeně se usmál a řekl: Tak koukám,koukám,sestro,jak se pořád modlíte,ale to bu- V
dc překvapení,až umřete a zjistíte,že nic není !
Sestra k němu vzhlédla a pravila klidně: Jestli nic není,nemůže být ani překvapení.
Ale představte si,pane doktore,vaše překvapení,až zemřete a zjistíte,že něco je !

Ou

každého neco

” Proč mi říkáte docente ? ”
" Protože Vám chybí jen pár kilo
do metráku!”

"Proč jí • tak rychle ?”
’’he,jsme přece v závodní jídelně?!"
A je ten zajíc opravdu čerstvý,pane vrchní ?w
" <■ rm., práv ■ včera jsem ho vlastnoručně sestře
lil se střechy!”
'Vaše paní je blondýna ?"
Jo, to nevin - od rána jsem nebyl doma!”

” Co se tak olizuješ ?”
” Ale,dostal jsem facku od cukráře !”
"Vojzne,vy máte ale mizernou mušku!”
"Vidíte to, a s tin
se mám potom trefit!”

" Našemu Pepíčkovi ještě není půl roku, a už sedí!"
" Neříkejte, a za co ?!"

" Povídá pan Truskavec:" Já bych do toho kop, takový
krásný den a prší, jako by se nechumelilo !”
" Jak to,že v kartách máte takové štěstí a na dosti
zích jste ještě nevyhrál ?”
” Jo,pane,jen to zkuste strčit si koně do rukávu!”
Pes - nejlepší přítel člověka

Milí čtenářko,
milý čtenáři*

nejraději bych
seděl proti tobě za stolem,
poslouchal tvoje otázky a
povídal si s tebou. Ale není
to možné a tak používám toto
cesty k rozhovoru*
8. POKRAČOVANÍ
Dnes ti předkládám
k přečtení dopis cd Evy.
A nedělám to proto, abych vzbudil
senzaci nebo zvědavost •« •
Dělám to nroto, aby ses nad ním mohla zamyslet. Dopisy jsou
přece o nás, o našich problémech. Je mi líto, že tolik mladých
lidí nemá toho, komu se může svěřit. Snad proto, že si dospělí
lidé již těžko uvědomují, jak je člověk citlivý v patnácti, jak
na něho všechno působí.
Při Čtení dopisů jistě přicházíš na to, že ypeho
chlapců a dívek žije tak, jako ty
Toto poznání je vzácné a důležité, Říká ti, že se svými problémy nejsi sám na světě. Že nožná stoji zato^abychom se pokusili
o společné jejich, vysvětlení. Naším sp
olečným úkolemtedy bude

pcdívat se na danou situaci ze všech stran:
i z těch stran, ýberé v tomto okamžiku ne
vidíš, nebo je vidíš zkresleně. Jedině tak
si dokážeš udělat správný úsudek a zaujmout
rozumné stanevisko.
A te- už nechám hovořit 3vu* ^íše:
’’Vždycky, když dostanu ROZHTADY, zajímá ně
nejvíc vaše rubrika: milý Čtenáři, milá
čtenářko, o problémech mladých lidí.
Dlouho jsem se rozmýšlela, zda vám mám.
psát. Ale nyní jsem so rozhodla a posílám
vám svů.j problém:
Je mi patnáct 1st a mám ráda
jednoho chlapce* Je to také Šech a je o dva
roky,starší než já. Z mé strany se může klidně
mluvit o lásce, které trvá již přes rok.
On^byl a je má první velká láska..
Začalo to, vloni ra horách, kdy ještě chodil
do naší školy, Nejdříve to vypadalo ta.k, Jako kdyby to bylo obou
stranně.zByla jse^ šťastna. Nejšťastnější den pro mne byl, když
jsem, s nim,byla u přítolkvne na ťparty*. Zdálo se, že je on také
rád, když,je so mnou. To by?.o v březnu. Rozumíme si výborně, i
když se vidíme málokdy.
Když si telefonujeme a já ho pozvu do kina, vždycky odmítne,
vyli jsnevsmolu Jedině P-’m?át bruslit a koupat se. On je divný
Nikdy u noho nedoznám, jaký jo jeho vztah ke mně a nebo co si
myslí. Jsem s nim pozvána na další ’^arty* za 14 dní. Moc se
těším, že s ním budu moci tancovat a že budeme spolu. Ale také

mám strach a nevím 2 Čeho.
.Děvčata mi radila, abych . u to pořádně dala;
abych začala ’’jako” chodit s jiným hoc^em^
aby on žárlil* To bych nedokázala, protože
ho doopravdy mám moc^ráda. Myslím, že by to
ontom bylo ještě horší '
Cn přece musí vědět, že no miluji.
Byla mi dána rada, abych mu vše otevřeně
řekla« Ale já to nesvedu*
Myslím, že nechodí s jinou dívkou, protože
je v lásce dost plachý. Mám mu nechat čas ?
Mám čekat ? PoraŠte mi* Zdá se mi, že jsem
čekala již dost dlouho.
Děkuji. Vaše Eva. ”
Milý čtenáři. milá čtenářko,
co o tom soudíš ? Jak se ty na to díváš ?
Jak bys ty odpov děl milé Evě ?’Co bys jí poradila ?
často, když mám před zebou řadu životních otázek
a mám na ně odpovědět, začínám od konce. A to prot^, že právě
zde je "klíč” k pochopení celé situace. Aí už ší to uvědomujeme
nebo neuvědomujeme, obvykle si necháváme až nakonec tu otázku,
to prohlášení, ten úsudek, který nám leží nejvíce na srdci.
Proč ? Protože jsou v ně™ shrnuty všechny naše největší nejisto
ty a pochybnosti. Protože v nás vzbuzuje^tu nejsilnější emotivní,
reakci, úzkost* neklid, nebo něco podobného ...
Ty chceš skutečnou lásku. Nepochybuji o tom..
Záleží však na tom, jakým způsobem se o ni snažis, jak si ji

chceš získat. A vůbec, co ">ro tebe znamená slovo ’láska* ?
Někdo hledá lásku tak*úzkostlivěj že se
mu z ní stan® ’’fixní myšlenka”, která ho
nenechá ani chvilku v klidu. A výsledek
pak jistě není právě ten vytoužený ,.«
Jiný si zase myslí, že nemusí hnout sni
prstem, že mu snadné sama do klína.
Snad se dokonce vyhýbá vhodnvch příle
žitostí. Proč ? Protože se bojí milovat.
Má strach ...
Který' je tvůj případ ?
Znám tě málo - prostřednictvím jednoho
dopisu ! Říkáš však o sob^ hodná věcí $
spojených jedna s druhou tak, jako kruhy
na vodě, které se vytvoří no vhození caménku.
Poznala jsi chlapce a máš
ho ráda. Z tvé trůny se může klíďnmluvit o lásce, která trvá již přes rok.
On byl a je tvá první velká láska.
„
—.....................
Takový je pravidelný duševní i tělesny vývoj. První laska je u
každého člověka tak rozličná, jako jsou, rozliční^lidé. Mladistvá
láska
rrvní zamilování — je většinou krásné, az romanticke.
To se však odehrává brzy, ještě rřílrs brzy !
To není skutečný živ^t, jsou to sny a pisen^mladého clovnca. Ke
skutečné lásce, ke šťastnému manze?ství,^nuz' vest jer to, co
vyrostlo ze zralého života, a ne z datsc/c^ snu, které jsou ovsem
hezcí než skutečný život.

nem.tm ten rumenci důvod,
.
.
,
,
x
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J
z
,
zom.
abych pochyboval o - * zen nepovažuje''
._ v-k „ zapr^o'--d „
vání do tvého chl^c° 2'u '7°')>
^>xt
’
víx h^.,
:.,tO1i společno u n«xz.?ocnazai, do
ýťv
z-. ,)„■■>
, zopakováni učební látky.
>
"o V'-CO
vžak ncda hovořit ani
tchd<J>Vn o jodnozt-rann- vztah. Hned
to“ vysvětlím:
druhou osobuj ta ob
jevuje o tobě jon ',’s. z0/’1^" •.■ "í?-a>wn
není Jbte skuueČna -LCC-': •» ^ ■'-.<. ..o a \x-' vynu
tit na druhém I
n
Ten chlapec bude snad ocnouip DcV-ouc.
i
dělat ti snolečno-t,
n-buie cchonnymo-^
dílet se na tvých pbbxemech, na tvnn ^ívot-. .
Lenůžo se mluvit o skutečné lásce, . ► u/vz
notroíš bolestí druhéac, :dvz re n?rao.U3ea
z radosti druhého, a naopak.
Láska, aby se stala pravou láskou, ne??2^
zůstat jen krásným snem, musí být p^ozImO
ve skutečnosti. A skutečnost má tvá*1 všedního
dne. V ní neexistují vzdn n? zámky, blankytní
nníncové ani spanilé p^inceznv ...
,
v
-ížeš, 'ivo, že t« byla
abys muvse otevřen.,řekl-3. fjjy to vsa1' nesvedeš. i-íáš n’itom strach a nevio z c no.
Kdo vsak může říct, že nemel nikdy strach
Drive nebo později všichni lid' najfrstrach z neseno : z nemoce,
z osamocení, ze stárnutí, ze smrti*
života, take. A z lásky,
C* ci S *t/ O
Snad je zbytečné ti přesvědčovat o toni, ze stojí z'to postavit se

tváří v tvář skutečnosti* Podívat se skutečností do ocí a nehrát
s ní falešnou hru. Kdvš před ní utíkáš, místo aby ses k ní posta
vila čelem, nedostaneš se vm ze začarovaného kruhu plného stra
chu a nejistoty; Ze strachu žít svůj vivot jako patnáctileté
d 'vČe / Jaký je to jen krásný vek IH / Ze strachu žít svůj ži
vot věžně ji a přivést druhé k tomu. aby se vyjádřili*
Ze strachu dokázat, v rozhodném okamžiku, říci ”ano” nebo ?íne,f
/ “Dělám to dobře ?" - ’’Mýlím se ?’’ - "Mám čekat ?” - ’’Není lepší
nechat vlci tak, jak jsou ?" /
Myslím, Ivo, že je práv'" teč. vhodná doba, aby ses roz
hodla být san^ sebou a ne loutkou, '-terou ovládáš zvenku a ne ze
vnitř, jako při. filmování* Pokus se znovu objevit svoji jednodu
chost, vyrovnanost, veselost, radost ze života.
Jsou to vlastnosti které máš v sobě.
Dá se to vytušit z tvého dopisu*
Nesnaž se napodobovat nikoho* nechtěj
se zdát jinou v očích chlapců* , .
Buč mladým děvčetem* Budou tě mít rádi
právo probo9 že jsi takovou*
Tak ahoj? hodně štěstí, au se ti to’nárty’
vydaří a hlavu vzhůru. !

/ Pokračování:

níášte? /

7, Uámec

z Gebenst-orfu
zanechal nač ir “ROZHLEW ”
následující básničku k zamyšlení:
Byl jeden kostelíček
v tom kostelíčku zvoneček
Ten zvoneček ním zvoníval,
když Pán Ježíš na mši svátou chodíval.
Přišla tam Panna Maria
klekla si rod nebesa.
Nebesa se otevřely
dušičky se radovaly.
cen jedna se neradovala
a za dvéře zastupovala.
Proč sc duše neraduješ
a za dv.-řc zastupuješ?
Jak rak bych ze radovala
když jsem otce matku zbila.
Podej ty mne duše pravé ruky
povedu tě skrze muky.
Skrze muky do očistce
tam uvidíš své rodiče.
Jak tam pláčou,naříkají,
že své dítky netřeštalý.
Až já budu hříšná duše spáti,
nemá se mi nic zlého stati

Pán Ježíš mě křtil
Svatý Jan při tom byl.
Panna Maria posluhovala
Svatá Anna věnečku vázala.

O,Bože9chráníš mi do plů noci
Panna Maria do svítání
a Pán Ježíš do skonání*
7e jménu Otce i Syna i Bucha Svatého, Amen,

V ko r t e le Syn té Ro d i n y YL N or th J í i ar. i, Florida
se provdala1 naíň znama" Eva Klokočníková
z? t>7 bhn*J. T e n o r e / S táíb se tak

gla-iopre jemo t r.to mladým novomanželům,
1 re jen TKcKTně rpokojenos\i a Božího požehnaní
pro celý zTvčPNL
Na svátost křtu re připravují Stepán Tesárek, Aleš Nejedlý
a sourozenci Studničkovi

Na přijetí svátosti manželství se připravují Ivo Bečák,
Dana Koutná,Dada Kučerová,

Vysvětlivky k obrázkům:
E/
F/

Záběr ze mše národu,která byla koncelebrována 3 nejdp.p.Nuntiem na 1.adventní
neděli 1975»
Sestry Hoštálkovy fotografovány před soutěžním Betlémem o svátcích vánočních.
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Tak co Pepíčku,chodíš rád do školy ?
Ale ťo do školy i ze školy. Jen to mezi
tím je strašná otrava.
Teta přišla, na večeři a r.- la
na šatech kulatou granátovou
broži
Malý Jirka se hned ptal :
Teto,proč nosíš tu odrazovku vpředu ?

Opakuji - vysvětluje učitel - že
anonym je člověk,který chce
zůstat neznám...
Kdo se to tam vzádu tak pitomě směje?
Anonym,pane učiteli - říká neznámý
hlas.
Tatí,máš se dostavit zítra odpoledne
do školy na zvláštní zasedání !
A kd,o všechno tam bude ?
Ty - a můj třídní učitel.
Můžeš mi poradit,jak zatlouci hřebík
a neuhodit se do prstu ?
Ale to je jednoduché. Dej hřebík
držet některému kamarádu,.

Pane Kozák/hostinský/,pročpak jste
propustil toho nového kuchaře ?
Ale,on nebyl normální.
Představte si,že se při krájení ci
bule smál.

RYBO

Ve výši 1.600 metrů

_26« prosince si vyrazila celá banda povstalou do kopců, za
sněhem a sluncem, s úmyslem pobavit se a se snahou n.abrat_nových sil do dalšího putování životem.« »
Odtud,ze Sv.Martina, jsem si přivezla jedny z nejp^knějších prázdninových vzpomínek, a o ty bych se tec s vámi chtě
la rozdělit.
Zubaté slunce se usmívalo skoro každý den, a tak jsme
měli příležitost k jedinečnému lyžování,které bylo pro větši
nu z nás hlavní náplní dne.
Také procházky zimním královstvím skrývaly spoustu krás.
Skupinka si vykračovala pod modrým baldachýnem,mezi lesy a loukami pokrytými du
hou hrající diamantovou řízou.
A což teprve večer,procházka pod KOHOUTKELÍ-pod hvězdnatým nebíčkem,které se
zdálo být jak na dosah ruky. A při-tom všem padal obyčejně jeden vtip za druhým,
iž byly naše žaludky staženy natolik,že jsme ani jíst nechtěli,když jsme dorazili
;pátky./Což může naše šéfová kuchařka paní Marietka potvrdiv. Nakonec zbyla půlka
;elete./
Jeden z nejhezčích výletů byla tůra na kopec HOCHKREUZ k salašům. Vybaveni
jídlem jak na severní točnu,opustili jsme v ranních hodinách naše ležení. Na úpatí
horského velikána se vedení ujal vojín Petr Novotný, a tak jsme vyrazili asi sto
kilometrovou rychlostí vzhůru. Za pomoci Giovanniho,který našeho "hada" vzadu tro
chu popoháněl,jsme se celkem bez potíží,jen mírně zpoceni,udýcháni a unaveni při
řítili k cíli naší cesty.
Dle našeho očekávání byly salaše prázdné a zamčené. Do jídla jsme se tedy pu
stili v chladnu na zápraží. Bon Giovannímu to ale nedalo, a hledal stále nějaký
tajný vchod. A vskutku,dveře balkonu byly otevřené»Podle přísloví” host do domu,
Bůh do domu,” jsme se s klidným sv domin vyšplhali dovnitř.

Jako dona,Jako doma,posud to se u na.-,a! rám rcvynesete spaří”.
Pokoušeli Jsme se zatopit,ale protože z to; o nebylo nic víc,než
spousta kouře,vypůjčili jsme si p kré pruhované peřiny a rozsadili
jsme se pod ně uč okolo -tolu. Zvesela jsme si zapěli o po nače^
páni nových sil opustili místo odpočinku.
A teč. přišel vynikající nápad.
kopce ne přece l-'pe Jede
než šlape, a místo saní nám mohou posloužit igelitové pytle.
Každý jeden a už Jsme frčeli.
A výsledek ? Prodřená' kalhoty a vytahané svetry,ale doma
Jsme byli na to šup,nanejvýš spokojení.
Po večerech vždy zrn íčkl varhaník lííta rvou, bednu a už to
při sklence červeného Jelo.’’Pějme písem c3kola,okolo štola.
Komu píseň schází,zaplatí dva franky.”Ale naneštěstí pro Míšu měl
//
každý nějakou písničku r.a sklad",a tak toho do prasátka moc nekoplo.
f
Vojín Prtr taká občas něco na kytaru zabrnkal,prý aby f
se mu nezkrátily P^sty. Ale k písničce A Marie Terezie,ta má ráda
vojákyjsme ho ani moc pohfze+ nenaseli.
0 obohacení večerních programů se staral též náš psycholog Giovanni.
Zvláště Jeho testy s diapositivy byly velmi zajímavou vložkou. Ale
Giovanri dával také něco k zamyšlení: Svou Bohoslužbou slova a
zvláštní příspěvky k diskusím,o výchově drtí například...
A toto vše zase doplňovalo naše exercicie.
Tentokrát byl pozván dp.Br.liichalčík. I když Jsme si nechali zmín
ku o těchto přednáškách až nakonec,přesto na nás udělaly dosti silný
dojem. Jist-,že každý m souhlasil se víím,co bylo řečeno,ale zase Jsme
získali poměrně mnoho podnětu k přemýšlení a k utvoření,nebo upevnění
svých vlastních názorů.
H
Se nás sešlo přes padesát lidí .Rozličné povahy s rozpo^a«,a\..j.
dojmy všech tedy nemohu mluvit,ale odvažuji se

tvrdit,že si odvezl, každý alespoň nějakou hezkou vzpomínku A za to bych chtěla
poděkovat především Otci MtQxerovi ,který nam to vse umo^nia-.
- LIDY -

Telegraficky:
Plos česk? katolické mládeže JSM ve Vídni,který se
konal ve fašinkovou sobotu dne 23.únoru 1974 dopadl velmi dobře. Díky ná
vštěvníkům , mládeži za bezvadné vystoupení polonésou a národními tanci”Ceskou Besedou” a ’’Sohajem”. Provedení bylo jedinečné. D'ky hudebníkům - mla
dým.Míto,bravo. . .bravissimo, ale příště prosím tišeji. Nálada růžová, obsa-/
zení u'pokladny nadmíru příkladné. Všem zúčastněným díky a na shledanou /
při oslavě svátku matek. Plánujte si Ledy 11.květen ve stejném sále a s/
stejným obsazením!
.....
~
7
Díky organisátorům, a tomu sympatickému řediteli,co
ples otevíral. Zmáčkl dobře na knoflíx, nehasil vo
dou a dodal bezvadnou náladu otevřením plesu už v po
řadí pátého !
Hostím z Německa,Belgie,Anglie/Martin Humphries/,Švý
carska děkujeme. Mrzelo jich,že tak brzy pořad byl
ukončeno
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