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Masaryk-yzor muže a ducha
1850-1937-1987
Za deštivého večera 18.dubna 1 91 5 - letos před 72 lety ~ vystoupil z vlaku
na Charing Cross Station muž vysoké postavy, bystrých ocí, prokvétající
brady, tmavé odéný a kráčel zvolna k přepážce u východu z nástupiště .Jedna
postava mu vyšla vstříc, podobné střízlivé profesorsky obležená, o néco štíh
lejší, téměř útlá a o néco menší. Cestující měl v kapse svrchníku pas srbské
ho království, vystavený mu srbským konsulem v Curychu, jako gesto vděč
nosti; Jméno v pasu: Tomáš G.Masaryk, povolání: profesor, den narození:
7.března 1 850.
'

Přátelský stisk rukou, radostný úsmév a několik srdečných slov přivítání bylo
vše, co bylo vyměněno mezi moravským Slovákem Masarykem a Skotem
z ostrovů Hebridských, profesorem Robertem Williamem Seton - Watsonem.
Nebylo to jejich první setkání. Znali se a vzájemně si cenili svých tehdejších
úloh, jeden jako profesor filosofie pražské university, druhý jako profesor
středoevropských a východoevropských dějin na škole slovanských a východo
evropských studií londýnské university. K blízkému poznání a přátelství došlo
při záhřebských, tak zvaných velezrádných,procesech. Tam došlo též k set
kání mezi profesorem Masarykem a vídenským dopisovatelem a pozdějším
vydavatelem Timesů, Wickhamem Steedem.

Kdyby byl tehdy Masaryka na nádraží očekával, jak je dnes zvykem, nějaký
novinář a dotázal se ho po účelu jeho příjezdu do Anglie v druhém válečném
roce, mohl by si byl Masaryk dát ruku na srdce a prohlásit sebevědomě, ale
nikoliv sveřepě, spise jako závěrem přednášky :
n Přišel jsem, abych se pokusil rozbít říši Rakousko-uherskou a na
jejích troskách obnovit samostatný stát Československy, ztracený kdy
si, v jeho středověké formě, v roce 1620.”
Podobné prohlášení by bylo tehdy bývalo považováno za velmi smělé, až poše
tilé a za vysoce ctižádostivý plán chorobné ctižádostivého člověka. Kdo však
důkladně poznal - jako Seton Watson a Wickham Steed - aspoň jednu stránku
Masarykovy složité povahy - filosofa, politika, vykladače národních dějin,
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obhájce nespravedlivé stíhaných, bojovník za pravdu a proti předsudku jaké
hokoli zabarvení nacionálního, rasového, náboženského a politického, byl
by dosel k závěru, že zde stál Člověk ryzí, předchozími boji a zkušenostmi
s maloměstským Kocourkovem a byrokratickým Hulvátovem, vne i uvnitř
vlastního národa, nad jiné znamenité vyzbrojený pro dobytí cíle, jenž byl
tehdy spise ideou a ideálem, než válečným cílem.

Vraťme se na chvíli vzpomínkové do dob první republiky, řekněme do prvních
let třicátých :
Za slunných nedělních dopolední po vystřídání hradní stráže v historických
stejnokrojích zahraničních legií - ruské, francouzské a italské - před prvním
hradním nádvořím, v onom prostoru mezi Arcibiskupským, Toskánským a
Švarcenberským palácem, býval koncert jednoho z pražských pluku - bud3
() Osmadvacátého Tyrše a Fugnera", Či tf Pátého T .G .Masaryka " .Slyšel jsem
tehdy , jako student, že tyto koncerty byly pořádány na výslovný podnét pre
sidenta Masaryka. Chtél totiž, jako pragmatický filosof, spojití příjemné
s užitečným a přilákat pražské obyvatelstvo - a hlavné mládež - do prostoru,
kde by k nim promlouvala národní minulost a - při pohledu dolu na Les věží
a sluncem zalité zahrady města Libušina a Karlova - i ona jedinečná přítom
nost hlubokého míru s pocitem svobody Života ve vlastním státe.
Ten, kdo se jako kdysi já sám, pustiL po skončení koncertu dolů Nerudovou
ulicí, kolem domu HU dvou slunců", kostelíka u Kajetánů, kolem krámu, kde
si Nerudův tragický hrdina pan Vorel nakouřil pěnovku, kolem Dienzenhoferova
barokního klenotu sv. Mikuláše na MaLostranské náměstí, dosel k starobylé
Malostranské kavárně .Zatím co čekal na svou tramvaj, mohl z tohoto, vskutku
výhodného místa načerpat kus našich dějin.

Bylo to opět dílem Masarykova výslovného přání, že právě na tomto místě byl
postaven pomník profesoru pařížské Sorbonny, Arnoštu Denisovi, rodáku z jihofrancouzské provencalské římsko - galské metropole Nimes.Do žulového
podstavce byla vtesána tato slova našeho presidenta ;
(| Denis, srovnávaje jako historik národy a jejich minulost, pocho
pil nás a naše dějiny a zařadil se tak - on Francouz - v areopág
našich národních vůdců . ”
Ze svého bronzového křesla vzhlížel Denis přes dům nU Montágů", z jehož
podloubí kdysi 23.května 1618 vyrazilo třicet defensorů víry tak zvané České
konfese na Pražský hrad, aby se vypořádali s věrolomnými místodržiteli habs
burské vlády Martinicem a Slavatouj vzhlížel k oněm dvěma Širokým rene
sančním oknům nahoře na Hradě, kde došlo téhož dne k jejich defenestraci,
která se stala - s přihlédnutím k budoucnosti - jakýmsi Sarajevem třicetileté
války.

Denis, jako pokračovatel díla Palackého, prostudoval v přípravě k svému ži
votnímu úsilí dobu Husovu v knize nHus a války husitské", soustředil se - po
čínaje tam, kde Palacký skončil, rokem 1526 - na ona tragická století naší ne
svobody, obsažená v jeho dílech f|Konec samostatnosti České" a n Čechy po
BÍLé Hoře" . Denis, jenž se narodil jen o rok dříve než Masaryk, byl jeho sou
časníkem a jeho častý studijní pobyt v Praze po roce 1882 se stal vzácnou sym
biózou dvou vědců, jež měla přinést ovoce po roce 1914. Byl Masarykovi ve
Francii tím, čím mu byl v Anglii Seton - Watson.

Proto Masaryk, sotva našel skromné přístřeší a příslib profesury na škole
Slovanských a východoevropských studií při londýnské universitě, už spěchal

- 3 -

do Paříže a - po řadě přednášek odtud se starým přítelem profeso
rem Denisem do Ženevy, města
Kalvínova, aby v Renesančním sá
le, v den 500 výročí Husovy mučed
nické smrti za pravdu, 6 . července
1915, tentokráte veřejné vyhlásil důvodné a profesorsky, i když ne
tak výmluvné a plamenně jako De
nis - boj ústředním mocnostem ,
hlavně Rakousko-Uhersku, jež se
od náznaku a příslibu josefínské
tolerance koncem 1 8 .století ničemu nenaučilo ve věku devatenáctém,
Palackého varováním navzdory.
Masaryk si již byl vědom prvního
zásahu a vítězství dobrovolcu ro
ty |t Nazdar" na výšině Vimy Ridge
u Arrasu, dodnes věčným útulkem
našich vojáků a letců padlých ve
Francii, na národním vojenském
hřbitove La Targette .
Po návratu do Anglie prohlásil již v roce patnáctém - podobně jako Lord
Kitchener - že válka bude dlouhá a dal se na dlouhé tři roky do oné drobné
každodenní, neúnavné, výchovné, informativní, publicistické práce ve snaze
přesvědčit vlivné osobnosti na straně Spojenců i veřejné mínění o tom, že
je v jejich zájmu soustředit válečné úsilí na porážku Rakouska, jehož kapitu
laci Německo dlouho nepřetrvá. Bez pomoci Setona - Watsona mezi vlivnými
intelektuály a Wickhama Steeda ve vlivném tisku, bylo by bývalo jeho úsilí ,
prosadit naši věc, téměř sisyfovské.
S pocitem úspěchu a dosažení postupných cílů na politickém poli vyráží proto
Masaryk s elánem sedmašedesátiletého mladíka 5.května 1917 tam, kde jeho
mravní pomoc bude nejdůležitější - na pole válečná .Odjíždí do PetrohradujRus-

ko je v křečích (|nekoneČných řečí, neustálé střelby, zaujímání stanovisek a vy
pracovávání resolucí" , provázejících bolševickou revoluci. Je jisté, že sou
časné vítězství našich legií 2 . července 1917 u Zborova ve východní Haliči, organisovaných ve Čtyři husitské pluky Mistra Jana Husi, Jiřího z Poděbrad, Jana
Zižky z Trocnova a Prokopa Holého, bylo právě tak významné pro činnost Ma
sarykovu jako jeho přítomnost v Rusku pro morálku legií v záplavě a chaosu
revoluce.

Není divu, že jeho pobyt v Rusku, kde se cítil mocensky opřen o bojující stati
sícovou armádu legií, se protáhl tak, Že teprve v srpnu 1918 odjíždí z Vladivos
toku do Spojených Států již s vědomím, že krátce předtím (9.srpna) Velká
Britanie uznala naši Národní radu ve Francii za prozatímní vládu cs.státu. Po
příjezdu do Ameriky mu oznámil Robert Lansing, státní tajemník pro zahraničí,
že vláda Spojených Států se s radostí připojuje k Spojencům, kteří již proza
tímní vládu Československa v Čele s profesorem Masarykem uznali. 20.listo
padu odjíždí z Nového světa do Evropy, kde jeho příjezd a přivítání v Anglii
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29.téhož měsíce,vylíčil profesor Seton Watson těmito slovy:
„ Několik dní před jeho příjezdem byli jsme Wickham Steed
a já požádáni, abychom Masaryka vyrozuměli, že při jeho vstu
pu na britskou pudu zahraje hudba Granátnické gardy tehdy ještě
zcela neznámou čs.hymnu. V okamžiku, kdy vlak vjel do londýn
ského nádraží, vojenská kapela spustila, zřejmě z předem pro
myšlené pohnutky kapelníkovy, starou píseň „See the conquering
hero comes” .A potom teprve „Kde domov můj ” a () God save the
King ” ....
Poslední etapa jeho triumfálního návratu do osvobozené vlasti ho vedla pres
Francii a Itálii, kde pozdravil své legie a urychlil jejich návrat .Skončila
21 .prosince 1918 na nádraží v Praze, kdysi Františka Josefa, pozdějším Wilsonové. . . Moje tehdejší přítomnost ve vítajícím špalíru, téměř pětiletého
kluka mezi dvěma staršími bratry, jimž v Praze nic neušlo, byla pro mne po
čátkem onoho blahodárného a trvalého vlivu, jímž Masaryk na mne, jako Ško
láka, studenta a později jako vojáka a důstojníka téměř dvacet let působil. . .

Bylo o něm mnoho napsáno za jeho života a mnohem více po jeho smrti, prďzou
i poezií.Ale snad nevýstižněji promluvil za národ Karel čapek, když 14.září

1937, jakoby prvním vzlykem a nse srdcem smutkem sevřeným” nad odchodem
Osvoboditele, otce, hospodáře, rádce a blízkého přítele, napsal :
„Byl to boží Člověk .Někdy byl jako veliký chrám a jindy jako
selská kaplička ...
Nebojoval za víru, ani nehlásal víru, nýbrž poslání lidštější;bojoval, protože věřil, hledal pravdu, protože věřil, konal skutky
lidské a dějinné, protože byl naplněn vírou. V tom byla jeho jis
tota, jeho hrozná pevnost, jeho démantová neporušitelnost; skrze
svou zbožnost věřil v člověka, miloval člověka a odpouštěl mu,
ctil jeho důstojnost a uznával jeho svobodu . . .
My pamětníci, my vrstevníci vidíme v Masarykovi bojovnost,
moudrost, krásu i velikost, klasický vzor muže a ducha; ale krás
nější bylo to, co on sám prožíval v sobě; byl to Boží rád, dětská
důvěra, veliká láska a nezměrná zkušenost, moudrost a jistota víry.
VŠe ostatní jsou veliké, zrovna nadlidské dějiny; ale muž, který
je nesl , prožíval v sobě něco, co je zároveň krajně lidská pokora
i hrdost; že je nástrojem v rukou Božích.”

Studnice Masarykových vědomostí a moudrosti je nevyčerpatelná a je nutné
je stále připomínat. Studium jeho spisu i prací o něm zůstává naší stálou,
příjemnou a užitečnou povinností a mravní posilou .
Londýn, Červen 1987

-

M . F . Kašpar -

Jeho projevy

Ať se jeho úřady pro to nemrzí, ale bylo to tak. Měl před sebou jakýsi zá
jezd po vlasti s mnoha projevy. „ Měl bych si připravit, co povím," zmínil
se, „ ale nemám tu ještě oficiální návrhy svých řečí.”
itVy se jimi řídíte?” ptal se jeho host.
rTo ne,” řekl starý pán a zablýskal vesele očima, „Ale chci si nejdřív
přečíst, coneřeknu.”
Karel Čapek : Čtení o TGM
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( dokončení)
1915 - dne 15.března umírá syn Herbert na tyfus, nakazil se při péči o polské
v*
politické uprchlíky. Dne 6.července je Masaryk v Zenevě a na veřejné schůzi
vzpomíná 500 letého výročí mučednické smrti Husovy. Pri té příležitosti vypo
vídá Rakousku boj ve jménu naší reformace .Dne 4.srpna velitelství rakouskouherské armády nařizuje, aby byl Masaryk stíhán jako podezřelý ze zločinu
velezrady a vyzvédačství proti válečné moci státu.V Masarykové byte v Pra
ze IV. byla vykonána soudní prohlídka. V září je Masaryk v Paříži a 19. října
přednáší na King's College londýnské university |(O problému malých národů
v nynější evropské krisi" . Dne 14.listopadu n Český komitét v zahraničí" vy
hlašuje manifest o nezávislosti zemí českých. V prosinci Masaryk churaví v byté Arnošta Denise v Paříži.

1 91 6 - dne 22.února je v Paříži první přehlídka z cyklu H Svět a Slované" .
Dne 6. dubna posílá Masaryk k zahájení sjezdu československých spolků na Rusi
zvláštní list, ve kterém naznačuje svůj program. V srpnu v Londýne na spo
lečné schůzi Jihoslovanů a Cechů zadá anglickou vládu o podporu.

1917 - v květnu Masaryk přijede do Ruska, aby zjistil pravou situaci o odbojo
vých poměrech. Dne 2.července je bitva u Zborova za účasti Československých
legií. Dne 19. července Masaryk přednáší v Kyjevě o významu světové války pro .
nás Čechoslováky. Dne 15. srpna dokazuje v Moskvě na lidovém shromáždění
oprávněnost naší revoluce proti Rakousko-Uhersku. Dne 16.prosince Francie
uznává naši armádu jako samostatnou bojovou jednotku.
1 91 8 - 7 .března odjíždí Masaryk z Moskvy do Ameriky a 5.května má v Chica
gu řadu projevů pro tamější československou a americkou veřejnost.Dne 2.zá
ří Spojené státy severoamerické uznaly Čechoslováky za válčící moc. 20.září
byla podepsána naše první smlouva s Francií o svrchovanosti československého
národa. 18.října president W.Wilson odevzdává ve Washingtonu n Deklaraci
o nezávislosti Čechoslováků". Den 28. října 1918 je dnem osvobození českoslo
venských národů po třistaleté porobě v rámci Rakousko-uherské říše. A 14.lis
topadu je Tomáš Garigue Masaryk zvolen na schůzi revolučního Národního
shromáždění presidentem Československé republiky. Dne 20.listopadu nastupuje

cestu do vlasti z New Yorku, 9.prosince koná vojenskou přehlídku českoslo
venského vojska v Darney, 14.prosince navštíví Paříž, 17.prosince se setká
vá s italským králem, 21 .prosince odjíždí do Prahy a následující den čte své
první poselství na Hradě Českých králů a podává zprávu o čtyřleté revoluční
činnosti v zahraničí a o zásadách, jimiž se vždy řídil a kterými se bude říditi jako president Československé republiky.
1920 - dne 25.května je zvolen po druhé presidentem ČSR .
1921 - v lednu a únoru těžce churaví komplikovaným zápalem plic. V létě se
zotavuje na Capri v doprovodu dcery Dr.Alice Masarykové. Na podzim navště
vuje řadu měst na Moravě a Slovensku.
1922 - v červnu je opět na Capri a začíná psát své paměti.Dne 27.srpna je zpět
v Lánech, kde má schůzi se zástupci Male dohody.
1923 - dne 13.května umírá paní Charlotta Masaryková a 15.května je pocho
vána na lánském hřbitově. V ní ztratil Masaryk vzácnou ženu, moudrou matku
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svých dětí a tu nejoddanéjŠÍ spolupracovnici ve všem svém podnikání. V Červnu
odjíždí na zotavenou pres Francii do Alžíru. Na podzim podniká oficielní ces
tu do Francie, Belgie a Anglie. Všude je vítán s těmi nejvysšími poctami.Za
pobytu v Anglii je promován na oxfordské universitě doktorem. Masaryk byl
v pravdě světová osobnost a dostal mnoho doktorských titulů ze světových uni
versit.
1927 - je president Masaryk na polooficiální cestě ve Francii, Řecku, Pales

tině a Egyptě, všude vítán s královskými poctami . Dne 27 .května je po třetí
zvolen presidentem ČSR.
1930 - 7.března, v den Masarykových osmdesátých narozenin, Národní shro
máždění ČSR vydává jednomyslně zákon ; |( Tomáš Garigue Masaryk se za
sloužil o stát !” a přidává mu titul "President Osvoboditel ".
1934 - 24.května je po čvrté zvolen presidentem CSR - doživotně.
1935 - v květnu vážně onemocní, nastává výron krve do mozku a ochrnutí pra
vé strany těla. Dne 21 .listopadu se vzdává presidentského úřadu.
1937 - 14.září o třetí hodině a dvacáté prvé minutě ráno tise a pokojně usnul
navěky ve stáří osmdesáti sedmi a půl let.
Zdenka Pokorná

K osmdesátým narozeninám naší milé Aničky

Dnes jsme se tu opět sešly
zacvičily, zazpívaly
ale Plavné vzpomínaly
na ta léta svého mládí
Aničku Se máme rádi.

Tenkrát malé holčičky
dnes už statné babičky
na tom se však nic nemění
i když máme noh brnění.

Na cvičení však nejvíce
když Anička naše milá

jiti ve Tvých Šlépějích

Stále svižné chceme být

náčelnicí ještě byla.

celým žitím jdou vzpomínky
na Tvé cvičební hodinky.

Vzpomínky se v hlavě honí
kolik práce s námi měla
neposedná dítka smělá

Dnes však cvičit nebudeme V
zato ANČI popřejeme
to kulaté výročí

kolem ní se batolila.

které v březnu dovrší.

A co síly míti musí

A tak Ti dnes milá ANČI
za Tvou péči děkujeme

aby štČbetavé pusy
aspoň trochu umlčela

spokojenost, hodně zdraví

a pak ke cvičení měla .

do dalších let vinŠujeme.

Přitom naše Anči
byla stále milá.

Ať jsou Tvoje další léta
jako jarní ráno

Všechno to zlobení
nám vždy odpustila.

ať je Tobě Štěstí, zdraví
nejmíň do sta dáno.

Chvíle mezi sokoly
vždycky krásné byly
když jsme koně přeskočily
na kruzích se zatočily
bok po boku v radách stály
zpívaly a jen se smály.

To Ti pfejí SOKOLKY Tvé bývalé cviČenky.
Nedávno zaznamenáno
v ČSSR
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O malosti

Československo vstoupilo do dvacátého roku sovětské okupace. V srpnu před
devatenácti léty, když jsme se vzbudili duněním sovětských letadel a tanků,
bylo nám smutno. Lidé ěasto zahořekovali s povzdechem, že jsme malý ná
rod, a v tom byl projev beznaděje, protože každý národ je přece malý nebo
velký duchem, a ne počtem nebo rozlohou země.
S výjimkou Tomáše G.Masaryka neměl nás národ ve svých novodobých ději
nách jedince skutečně veliké duchem. Měl řadu statečných vojáků jako Heliodora Piku, Aloise Eliáše, Karla Kuttelwaschera a tisíce jiných. Ale v demo
kracii státníci, muži ducha a činu, mají být inspirací národa, a vojáci vyko
navateli jejich rozhodnutí. Bylo by smutné, kdyby za války britskou demokracii
vedl Montgomery, a ne Churchill.
Stavět megapaláce a metro není důkazem velikosti, jak o tom svědčí časy
Gustava Husáka. Dubček byl statečný i milý svým úsměvem a neokázalostí,
ale duchem veliký nebyl . Beneš byl pokládán za velkého demokrata a diploma
ta, ale k velikosti mu chyběla odvaha jak v září 1938 tak v únoru 1948. Hácha
byl nesporné na slovo vzatým právníkem bez politických ambicí, ale jinak vzbu
zoval spíše soucit a smutek než inspiroval hrdinství. Obdobně tomu bylo v mys
lích mnoha lidís Ludvíkem Svobodou právě před devatenácti léty.Dnes stojí
na nábřeží po něm pojmenovaném obrovská budova ÚV KSČ jakoby měla za
krývat národní malost a s ní malost dalšího prezidenta, který také podepsal,
()protože musel” . To by býval TGM nikdy neudělal. Jenže TGM nebyl nHrdinou
SSSR”, a každému by se vysmál, kdyby ho chtěli udělat Hrdinou Českoslo venska, protože hrdinou byl i bez titulu. S těmi Hrdiny s velkým H nám při
chází opět naše malost, jíž se opičíme po |rvelkých bratrech”, kteří nám ne
váhali nařezat jako nezbednému děcku, i když to SáŠenka nepředvídal nebo
nechtěl předvídat. ( O jiných pánech, kteří druhdy hostovali na Hradčanech,
ať si uŽ říkali Gottwald, Zápotocký nebo Novotný, pomlčím, protože o nulách
psát nechci.)

(1 Pražské jaro" bylo nedomrlým dítětem, jehož rodnou matkou byla KSC a
otcem hněv národa. Ale tento tvoreček neměl ani tu nejmenší naději na přežití,
protože dědek Brežnév a vědmy z Kremlu mu nepřáli. A co si dědek přál, to
bylo rozhodující, tak jako předtím co si n uncle Joe” brblal pod vousy. TedJ
v Praze i Bratislavě Dubčekovi pohrobci vítali gosudara Gorbačova , zapomína
jíce, kdo jim před léty uštědřil výprask a doufajíce, že u něho najdou milos
tivé přijetí a slyšení. A nejen tam, ale i ve Vídni, Římé, Stockholmu a patrné

i jinde sluníčko Gorbačov ohřívá srdíčka pohrobecků z československých luhů
a hájů, kteří se dojemné šikují v perestrojku ( zase cizí vynález ! ) a halasně
hlásají svou oddanost glasnosti ( je to naše ?) a demokratizaci ( chraň Bůh
demokracii ! ) . Ještě že si vzpomněli ( v srpnových Listech), že TGM umřel
před padesáti léty a dodali, že jde vztyčené daleko před námi. Jak by také
jinak !
Ani TGM ani stateční vojáci nebrečeli. Muži ducha a činu nejsou svíčkové báby,
které si potrpí na funusy. Ti jdou daleko vpřed s hlavou vztyčenou a očekávají,
že my ostatní je budeme následovat.

Cesi a Slováci čekají na nového Masaryka. Doufejme, že se dočkají.
Dr.Karel Korneli
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Cesko-moravská Beseda a Sokol Paříž
(pokračování)

KdyŽ rakouská vLáda poslala ultimatum Srbsku, svolal Sokol Pařížský se
spolkem ^Rovnost" schůzi, které se zúčastnil prof .Ernest Denis, na níž by
lo rozhodnuto, že v případě vypuknutí války všichni Členové schopní vojenské
služby vstoupí dobrovolné do francouzské armády. Před rakouským velvysla
nectvím byla uspořádána hlučná manifestace. Na náměstí Svornosti ve Štras
burku byla pak manifestace další. Byly hned natištěny ( dvojjazyčné) přihláš
ky do armády, a všichni zdraví Sokolové a členové tl Rovnosti" je horlivě vy
plňovali a podepisovali .Dne 22.srpna šli k odvodu se sokolským praporem
v čele.

Pařížští sokolové tvořili jádro roty t| NAZDAR", jež byla součástí pluku Cizi
necké legie.Po dobu jednoho měsíce se podrobili výcviku v Bayonu a odtud
byli dne 23.října 1914 posláni rovnou na frontu.Dne 9.května 1 91 5 se rota
Nazdar zúčastnila velké bitvy u Arrasu v prostoru Neuville St Vaast, na sva
hu zvaném tILa Targette", úsek 140. Tam utrpěla tak těžké ztráty, že byla
zcela roztříštěna; zbylí vojáci - sokolové byli proto rozděleni do různých ji
ných jednotek, které bojovaly na všech frontách; byly to hlavně : Šampansko-

Verberie ( 25.září 1915), Somme - Belloy, Verdun ( 20.srpna 1917), dále
pak Vouziers, Soissons, Darney ( r.1918). V té době patřili sokolové již do
československé armády, která roku 1917 soustředila všechny české a sloven
ské dobrovolníky ve Francii.

Utvoření této armády bylo dílem HČeskoslovenské kolonie v Paříži", jejíž
předseda ( dřívější starosta Sokola) Čapek přivítal profesory Masaryka a Be

neše, kteří tuto diplomatickou akci dovršili pomocí francouzského generála
Štefánika, proslulého hvězdáře, Slováka, který přijal francouzskou národ
nost, a za spolupráce Stefana Osuského, jenž se po válce stal prvním velvys
lancem Československa v Paříži.
Na přání dobrovolníků, odešlých na frontu, omezila se Činnost Sokola Paříž
ského během světové války na schůze výboru, který měl za úkol starati se
o fond pro podporu raněných a vdov po padlých. První schůze za války se ko
nala 24.Června 1915. Knihovna byla půjčena armádě a tím ztratila řadu vzác
ných knih. Sokolové - vojáci, kteří šťastně vyvázli ze všech bojů a trampot,
vraceli se postupně do svých domovů až po roce 1919. Počítali ztráty, které
Sokol utrpěl : padlo jich kolem 70ti, mezi nimi mís tos taros ta, náčelník a pra
porečník. Prořídlé řady se pomalu doplňovaly příchodem mladých z vlasti,
kteří přicházeli do Francie ze sympatie , na studie, na zkušenou nebo prostě
na výlet. Mnozí se vrátili domů nebo šli dále do světa, jiní zůstali ve Francii
a někteří jsou dosud mezi námi.
Po obnovení činnosti měl Sokol Paříž Štěstí, že se mohl od 15.února 1920 usídliti v tělocvičně Gymnase de Saint Mandé, díky laskavosti a štědrosti Městské
rady a starosty pana Dijona.O něco později v roce 1925 jsme získali v Saint
Mandé nového přítele v osobě I.náměstka starosty, Kamila Měge, který si za
svého pobytu v Praze před r.1914 Čechy oblíbil a naučil se Česky.Byl též sám
členem SokoLa Pařížského. Stal se později starostou Saint Mandé a až do své
smrti s námi udržoval bratrské styky. Tato nová tělocvična dodala chuti ke cvi
čení také ženám a tak se odbor ženského tělocviku uskutečňuje již roku 1920.
Roku 1921 se Sokolu Paříž dostává pocty Československé Obce Sokolské, která
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věnovala jednotě plaketu tl Osvobození' . Tato plaketa, jako mnoho jiných pa
mátek jednoty, zůstala v Tyršové domě v Praze. Sokol Paříž neměl vlast
ních místností; bylo proto rozhodnuto, aby všechny cenné památky byly ulo
ženy v Sokolském muzeu v Praze.
Louis Léger zemřel roku 1923. Na své poslední cestě byl doprovázen velkou
skupinou sokolů, z nichž 15 bylo ve slavnostních krojích. Téhož roku navští
vil Paříž president Masaryk, a pařížští sokolové mu na nádraží v Boulogne
sur Seine tvořili čestný špalír.Od roku 1925 jsou zakládány odbočky Sokola
Paříž v místech, kde žijí větší skupiny Cechů, z nichž mnozí byli v Sokole
jako doma.Některé z těchto odboček neměly dlouhého trvání jako na pr.v Nan
tes .Jiné vyvíjely pěknou činnost až do r.1939, jako Salaumines, Noyelles
s/Lens, Bruay en Artois. V květnu roku 1929 byla uspořádána v Paříži nVelká
slovanská akademie " za účasti různých slovanských spolků Paříže.Tato slav
nost měla velký úspěch.
Na podnět br. Polanského, nově přišedšího z Berlína, zahajuje Sokol Paříž
cvičení žáků r. 1930. Od té doby až dodnes se br. Polanský žactvu věnuje. Jeho
příklad následovala sestra Roubalová r.1932 zahájením cvičení žákyň. U pří
ležitosti Koloniální výstavy v Paříži r.1931, navštívila Pahíž výprava Č.O.S.
a zúčastnila se, spolu s naší jednotou, velké tělocvičné akademie v sále JAPY.
Roku 19 32 umírá spoluzakladatel a čestný Člen Sokola Paríz Josef Sansboeuf;
Sokol mu vzdal tolik zaslouženou poslední poctu. Rok 1932 jest také rokem
IX-sletu vŠesokolského; tehdy byl Sokolu Paříž slavnostně předán nový prapor.
Byl darem československé armády náhradou za prapor, který byl určen Památ
níku Osvobození.

Roku 1933 vydává Sokol Paííz měsíčník pod názvem H Československá Paříž";

list zanikl r.1936, ale ožil r.1938 pod vlivem napjaté situace jako Věstník
Sokola Pařížského" a pokračoval až do pádu Paříže r.1940. Odhalení česko
slovenského pomníku padlým na pláni n La Targette" r.1935, se zúčastnila
velká výprava pařížského Sokola.Mezi oběma světovými válkami spolupůsobí
Sokol Paříž také pči četných osvětových slavnostech, pořádaných H Českoslo
venskou Kolonií'; mnohdy je sám jejich pořadatelem. Sokol Paříž se ovšem
plné účastnil VŠesokolských sletů v Praze s četnými skupinami cvičenců a též
mnohých významných slavností francouzských gymnastů v okruhu Paříže i na
venkově. Jmenujeme z těchto zájezdů jen ty hlavní: Štrasburk, Nancy, Poitiers,
Evian - les - Bains, Trouville, Rouen, Troyes, Bordeaux, Vichy, Aix - les Bains, Elbeuf; v tomto městečku jsme od té doby udržovali přátelství s gym
nasty. V té době byl také založen a s úspěchem působil divadelní odbor Sokola.

Sokolská louka
Gournay-sur-Marne
pozemek zakoupen
v roce 1 938
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Od r ,1920 si Češi z Paříže a hlavně sokolové zvykli scházeti se za hezkých

nedělí na březích Marný. Místa, která si oblíbili museli několikrát opustit
a hledat jiná, protože byla rozparcelována, nebo použita na postavení obecní
ho koupaliště. Proto se r.1938 Sokol Paříž rozhodl, hlavně díky průbojnosti
tehdejší omladiny za vedení br. Leoše Mileče, zakoupiti u břehu Marný v Gournay pozemek pro vlastní sportovní hřiště a tábořiště. Na tuto koupi bylo pou
žito základu, sbíraného po (1cihlách" na problematické tl postavení sokolovny "
a uloženého v Zemské bance v Praze. Byl také nejvysší Čas zachránit peníze
před vpádem Němců. Základ byl doplněn bezúročnými úpisy clenu a přátel So
kola, takže bylo možno zakoupiti vyhlédnutý pozemek ( 4.500 m včetně pobře
ží, kterého máme právo používat) za 49.500 Frs.
Mračna nové hrozby a krveprolití se stahují nad Evropou. Po anexi Rakouska
k Německu je ohroženo i Československo. Aby na toto společné nebezpečí byla
upoutána pozornost francouzské veřejnosti, uspořádal Sokol Paríz v červnu
1938 velkou manifestaci v sále t| Mutualité " .Rozeslané pozvánky a letáky do
sáhly rekordního Čísla 25.000. UČast byla tak veliká, že sál o 3.000 místech
zdaleka nedostačoval. Četní francouzští přátelé pomáhali v té době Sokolu Pa
říž v jeho informační práci, zvláště účinně pak Henri de Kerillis pomocí svých
novin tl Le jour", rovněž i nRadio-Cité ", jež naši manifestaci vysílalo rozhla
sem. Bohužel to nestačilo zabránit, aby Československo nebylo v září 1938

okleŠtěno. Tato pohroma a to, že převážná část francouzského národa přijala
s uspokojením n Mnichovskou dohodu" jako n záchranu míru", naplnily Čechy
v Paříži velkým smutkem. Události se pak valily nezadržitelným proudem
a v březnu 1939 vtrhli Němci do Prahy. Sokol Paříž uspořádal ihned novou vel
kou protestní manifestaci ve velkém sále H Pleyel", ke které se připojilo na
2.000 našich francouzských přátel.
Ani tyto tragické události nezastavily Činnost pařížského Sokola, který odmítl
poslušnost protektorátní vládě. Cvičilo se dále a podařilo se usporádati v sále
Maison de la Chimie zdařilé divadelní představení za režie Hugo Haase, clena
Národního divadla, jednoho z prvních uprchlíků před hitlerovským panstvím.
1 .září napadli Hitlerovi žoldnéri Polsko a 3 .záčí vypovídá Francie a Anglie
válku Hitlerovu Německu. Členové Sokola Paříž, po příkladu svých předchůd
ců, se ihned dobrovolně hlásí k vojenské službě. Vojáci - sokolové se sešli
v Agdu s druhými Čechy a Slováky, kteří byli mobilisováni, a tam všichni pro

dělávali výcvik, který nebral konce. Spolek francouzských gymnastů „ La Sétoise " nabídl Sokolu pohostinství, takže naši bratri vojíni mohli ve volném
Čase používat jejich tělocvičnu. To jím pak umožnilo účast na slavnosti fran
couzských gymnastů v Sete dne 7.ledna 1940.
Sokol opět půjčil svou knihovnu našim vojínům; tentokrát se mu po válce nevrá
til ani jeden svazek, neboť* během zmatku s odsunem, když se Němci blížili,
bylo vše rozebráno. 6.června 1940 odcházejí konečně 2 pluky pěchoty na frontu,
která byla ve skutečnosti velmi neurčitá .Zaujaly postavení na Marně. Protože
Němci byli již na obou březích, byl dán rozkaz k ústupu. Od Marný pres Grand
Morin, Seinu, Loiru vedly oba pluky za vzájemné podpory ústupový boj až
k Chateauroux, kde je zastihlo příměří. Br.Josef Moc, bývalý náčelník Sokola
Paříž, byl smrtelně zraněn u mostu na řece Loire, kde lehkým dělem chránil
ústup. Zranění podlehl v nemocnici v Limoges. Byl zakladatelem odboru odbí
jené v naší jednotě a vynikal jako borec i cvičitel.
( dokončení příště)
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Co Čech, to sokol !

Toto naše heslo, zvoláno dejme tomu v Liberci na náměstí by jisté vyvolalo
významné sebepoklepání na čelech kolemjdoucích, aby naznačili, ze volající
je cvok. Naše heslo zvoláno dejme tomu na hřišti Sokola Doubí u Liberce by
nejspíš mélo za následek odvedení volajícího patřičným orgánem, který by
usoudil, Že nejde jen o cvoka, nýbrž o nepřítele lidu, o politickou provokaci.
Co to je Sokol ? Je to český duch z druhé poloviny minulého a začátku tohoto
století, jak namítají nékteří naši kritikové, kteří asi nikdy nebyli na žádném
sletu a argumentují, že oni se nenechají nikým organizovat, jelikož jsou zne
chuceni organizací komunistického typu uz z domova ? Tito lidé patrné nebyli
nikdy od svých mladých let ani v tělocvičné, ale jejich argument o komunis
tické organizaci je třeba chápat. Je třeba se s nimi přít, jelikož obava před
organizovaností, jak jí rozuméjí komunisté, je i naší obavou. Jsme vsak du
chovné v minulosti ? Sokolská žluč kypí pri takovém obvinéní. Položím - li
otázku f) Co to je londýnský Sokol ? ", začíná se nabízet odpověď’.
Londýnský Sokol Čerpal a čerpá jednak z tyrŠovské, jednak z britské tradice.
Ta britská začíná koncem minulého století, kdy nékteří naši krajané se zača
li sdružovat ve spolku Žižka, jenž se postupné vyvinul ve spolek povýtce tě

locvičný. Jako takový se ustavil na Valné hromadé 24.ledna 1903 v dnes již
neexistujícím hotelu Tudor na Oxford Street. Tato britská tradice sokolská
je nejen poutavá, ale i poučná, uvážíme-li, že na př. Slovenský Sokol nebyl
založen na Slovensku, nýbrž v americkém Chicagu roku 1 892. Předchůdci v na
ší nové vlasti nám ukázali cestu vpřed, kterou nezvrátí Čeští komunisté a je
jich pomahači svými řečmi a činy, jejichž účelem bylo skoncovat s myšlenkou
sokolskou a se sokolským hnutím vůbec. Londýnský Sokol je nejen český, ale
i britský, navazující na duchovní tradici britskou stejné jako tyréovskou . Lon
dýnský Sokol má jisté více společného s památkou jednatele Sokola Londýn
a dobrovolníka za 1 .svétové války, br.Jindřicha Kotase ( po válce se vrátil
z archangelské fronty do naší jednoty) než s témi Cechy, kteří naše hnutí po
máhali po roce 1948 ničit.

Londýnský sokol je člen hrdé jednoty, do které vstoupil v Londýné Jan Masaryk
30.XII. 1925 jako vyslanec ČSR u svatojakubského dvora . Londýnský sokol je
bratr nejen celé řady československých letců v Britanii za druhé svétové války,
ale i bratr hrdiny Sovétského svazu Josefa Buršíka, který osvobozoval Sovět
ský svaz i svou vlast a který svou medaili hrdiny SSSR složil na sovětské velv
vysi anectví na protest proti okupaci Československa v srpnu 1 968 . Londýnský
sokolík bude cviČenec mladý duchem bez ohledu na svůj věk.

Čím více listuji v archivu naší jednoty, která za 1 .světové války pomáhala

profesoru Masarykovi během jeho londýnského pobytu přesvědčovat celou Vel
kou Británii, aby nevěřila na Rakousko, v době kdy toto v Čechách mnozí

(| vzorní" občané považovali za velezrádnou myšlenku, tím víc se posilují
v přesvědčení, že čerpat z místní sokolské tradice je pro nás důležitější, než
své sokolství doplňovat zápecnickou filosofií podle hesla n uvidíme co bude
dělat Kreml a pak se rozhodneme, co budeme dělat my" . V této filosofii je
nejen provincialism, ale také patolízalství a jako takové by je měl každý sokol
tvrdé odsuzovat. Každý z nás jako vlastenec britský a český zároveň ví, že
z britské tradice lze čerpat neskonale víc než z taktizování kam vítr, tam
plášť " .

- 12 -

Zvolání (l Co Čech , to sokol ! " samozřejmé zní jako velký sen .Ale někdy
mi připadá, ze naše matky, otcové, bratri a sestry doma v Československu,
kteří díky korespondeČnímu i přímému styku s námi vědí, o co nám tady jde,
jsou také sokoli a jsou nám jisté bližší, než mnozí kritikové tu i tam.Nasi
kritikové v Československu se přeměnili v hrobare naší myšlenky, když po
osmažtyricátém zapomněli na masarykovskou tradici, zakázali slet, zavedli
spartakiádu a pokusili se zardousit i Sokol samotný.

Až se budou psát doma v Československu opravdové dějiny sokolského hnutí,
jejich objektivitu bude možno posoudit dvěma měřítky. To první bude domácí,
měřítko svobody.Budou - li ty dějiny psány v době, kdy sokolové si budou mo
ci zakládat dLe své vůle ( ne dle vůle státu) vlastní sokolské jednoty, pak to
bude znamenat, že v Československu je svoboda a že Masarykův i Tyršův od
kaz byly oživeny. To druhé měřítko bude zahraniční, vystihující přínos zahra
ničního Sokola. Budou - Li dějepisci předstírat, že Sokol prezil jen díky domo
vu, jen díky domácí tradici, ujde jim podstata věci .Již dnes je totiž jisté, že
příspěvek Sokola zahraničního je z hlediska přežití myšlenky sokolské rozho
dující.Bez tohoto příspěvku by byl Sokol již skutečně téměř mrtev. A v tomto
zahraničním příspěvku má Sokol Londýn místo z nejčestnějších.
Buďme hrdí na svou britskou sokolskou tradici. Ta nás pojí s domovem, ne
komunismus.

br .vzdělavatel
Zdraví je náš největší poklad
- ale jak s tím pokladem zacházíme ?

Dnes už snad není člověka, který by nepamatoval na zajištění svého pensijního
věku.formou nějakého pojištění.Málo je ale těch, kteří by si uvědomili, že pou
hým finančním zajištěním nemáme ještě zaručeno, že se svého pensijního věku
opravdu dožijeme. Péče o vlastní zdraví a tím i o plnou radost ze života by mě
la být samozřejmost pro každého jednotlivce.
Každý člověk má pod kontrolou pouze 50 % svého zdraví.Ta druhá polovina zá
visí pouze na tom, s Čím jsme se narodili .Jsou lidé, že se už s určitými de
fekty narodili, ale dobrou péčí o svoji druhou polovinu zdraví mohou na sobě
mnohé napravit.Je tedy naprosto jasné, že zodpovědnost za tu druhou půli je
pouze v našich rukách a záleží hlavně na tom,co pro svoje zdraví děláme. Jsou
takoví, kteří se pres svůj naprosto zdravý základ dovedou svým lehkomyslným
způsobem života o svoje zdraví vlastní vinou připravit. Víme také, že jako vzá.
né výjimky existují případy, že jednotlivec oplývá tak zdravými fondy, že si mŮ
že dovolit ty nejhrubší výstřelky proti všem zdravotním zákonům a presto se
dožije svých lOOletých narozenin.
Bohužel, že tyto velmi vzácné výjimky jsou nejčastěji používány jako výmluva
u těch, kteří dávají* přednost pohodlnosti před zdravým rozumem. Pravda ono je mnohem pohodlnější si nechat u krejčího vycpat ramena u kabátu než-li
soustavným cvičením si ten hrudník trochu rozŠírit. Kolik je čtyřicátníků, kte
ří hozením klobouku na postel předchází poznání, že sáhnutím po klobouku na
vyšším věšáku by jim píchlo v zádech.

Rovněž tak zaplacením drahých poplatků do n Health club " proto, abyste mohli
pookhát pohledem na pěkná děvčata, jste ještě pro své zdraví nic neudělali.
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Je pravdou, ze bytí aktivním ve sportu vyžaduje v první radě mládí, ale kolik
těch dobrých sportovců setrvává v aktivitě ještě po dosažení věku třiceti let ?
A je smutnou pravdou, že mnozí z nich si nevhodným a přehnaným sportem
často život krátí neŽ - li prodlužují.

Tělocvik nejsou jen sklopky a veletoČe. Tělocvikem a to velmi významným, je
i to pouhé upažení a vzpažení. Tělocvik a to hlavně sokolský tělocvik nekonči"
třicítkou ani padesátkou nebo Šedesátkou. Zdraví je hlavním předpokladem ži
votní spokojenosti. V každém Novém roku si všichni vzájemné přejeme hlavně
dobré zdraví, ale kolik z vás je v tomto smyslu ochotno opravdu něco podnik
nout?
Existence organisace jako je Sokol je vlastně tou nejjednodušší pomůckou pro
moderního člověka, bez ohledu na věk a schopnosti. Ještě se nám nestalo, že
by se nám někdo utrhnul ze dřepu.
Pantátové - na shledanou v sokolské tělocvičně !
v*

br .V .Zeníšek
Sokol Havlíček - Tyrš

American Sokol, 1983

To kalné ráno
to si pamatuj .. . .
14;-zářínám odeŠýamá"vé^y_nátŠ^.^řnilovaná místonáčelnice Míla Leuchterová
třešně 50?let poýťGM,-*^ krátké, zhoubné nemoci, v mladém sokolím véku
..Býla^iAá^té^esně nejzdatnější, ale odmítla náčelnictví, že se jí ob-

ča§/pótá hláva.ý-Ještě nedávno s námi byla na schůzi výboru VII.sletu v Pa:řígiSá óbdivdyaťa s námi národní tance pařížské jednoty pří vystoupení pod
širým nebém.

NávŠt^ýpVáli jsme ji v nemocnici, cvičili s ochrnutou rukou, žertovala s námi
'ýasiéýppsýední večer, když jsme jí přinesli kytičku od Jirky z Národního domu.
Obd^,řilá nás ještě svým typickým úsměvem . . .
h <
Druhý dejn jsme se dozvěděli, že ráno usnula na věky. Rozloučili jsme se s ní
17.zář|ýe velkém počtu v sokolských úborech v kostele na Farm Street vedle
čs.kapĮi^ky a na Putney Vale hřbitově, kde odpočívá vedle svého manžela.

-.Budeš

Mílo, scházet. Nikdy těch dvou kalných ran nezapomeneme.

iįytėž dny, nevíme zatím přesné kdy, skončil tragicky svůj život náš vážený
bratryMiloš MeČíř ve věku 71 let.Odejel do jižní Francie na prázdniny a slí
bil odměřit podstavec sochy tl neznámého parašutisty" ( ve skutečnosti Milana
Rastislava Štefánika), aby náš slavný sochař Franta Bělský mohl dokončit
pahrýetní desku . Šel se jako znamenitý plavec vykoupat v řece.... a. našli ho
až/éaleko, daleko ....

Cest jeho památce.
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NEPAL

I have been working for V.S.O. (Volunteer Service Overseas) in Nepal for
nearly two years nowf lecturing in Food Technology at Tribhuvan, Nepal’s
national university. A year ago, my mother wrote about my experiences in
Nepal, based on letters which I had sent home. So what have I discovered
since then?
About much of Nepal I still know very little, but I have learnt a good
deal about Dharan, which is the place where I work. Dharan is an unusual
town in many respects, and does not really reflect Nepal in general. But
then, what is a representative portrait of Nepal? I doubt that one exists,
because the country is such a mixture - both geographically and culturally,
and also between the life style of the towns and the rural areas.

Nepal can be broadly divided into the northern hilly region, covering
about two thirds of the country's area, and the southern flat plain known
as the "terai" adjoining northern India. The hill people include Tibetans,
and are generally more Mongol in appearance. They comprice various ethnic
groups such as Rais, Limbus, Gurungs, Maggers and Tamangs. The terai is
more closely allied to India, and the people here are darker skinned,
Arian featured, and aswell as Nepali, usually speak Hindi, the Indian
language.
It takes some time to get used to the Nepali way of life, which is so diffe
rent to the western one; Nepalis rise early and go to bed early. The staple
diet is dal-bhat, which is boiled rice eaten with a lentil sauce and vege
table curry. This is eaten twice daily - in the morning before work, and
again in the evening. Government office hours are from 10 a.m. to 5 p.m.
in summer and 10 a.m. to 4 p.m. in winter. Many rural parts of Nepal are
still without electricity, so in winter, when the days are shorter, the
working day is also shortened by an hour.
Cooking here is a time consuming .occupation; it takes about two hours to
cook dal-bhat, there is little use of convenience or instant food, and Nepalis
do not feel satisfied unless they nave eaten rice. Most households still use
wood as a cooking fuel, aęid to stop pots getting blackened from the fire,
the outsides are first plastered in a mud paste, which is then washed off
after cooking. Kerosene stoves are also used, but they are more expensive
than wood.

Once you have adjusted to the differences, most foreigners working in Nepal
that I know of, grow very fond of the country. Nepalis are very hospitable
people - I get constant invitations to people's houses, and am always
anxiously questioned on the subject of living alone - "but don't you feel
lonely living here all by yourself?" It is difficult to explain that in
our society, many people choose to live alone, because in Nepal this is an
alien concept. People tend to live in large extended families, and are used
to having constant company and very little privacy.

Dharan is in south-eastern Nepal, at the foot of the hills, and the edge
of the terai. It is semi-tropical, and hot for most of the year. The monsoon
begins in early July and lasts till the end of September, but for the rest
of the year, it is quite dry. From our campus, on a small hill overlooking
the town, you see the hills to the north, and the flat terai stretching
away southwards into India - it is a beautiful view. Another thing well worth
taking a look at are the sunsets - I have never seen such magical sunsets
in England.

-15-

There is a severe water shortage in Dharan. Especially in the dry season
before the monsoon, there is a real problem in getting enough water - there
simply isn't enough to go around. Once the monsoon arrives, the supply is
more plentiful, but the water usually becomes very muddy - there is no puri
fication system applied here. Even during the wet season however, water is
still restricted, and is only available for a certain period of time each
day - I collect my water first thing in the morning, and this has to last
me for the whole day till the following morning. Nowadays, our electricity
supply in Dharan is far more reliable. A major hydro-electric project in
Nepal is now supplying the eastern terai which was previously supplied from
India, and which used to be constantly overloaded with consequent endemic
power cuts.
Due to its location, Dharan provides a meeting place for the hill and terai
people. Its bazaar is colourful and exotic. Shopkeepers sit surrounded by
baskets of fresh vegetables, which vary according to the season. In England,
fresh produce is available all year round due to hot-house cultivation and
imports. Here, there is a limited season for everything.

Towards the end of April, the first mangoes and pineapples start arriving
from the terai, grapes from India, and apples from the hills. A little later,
the lychees will also be in. Bananas are one of the few commodities available
all year. The summer months are also the time of the corn-on-the-cob season,
and the corn is roasted by the sellers on piles of hot charcoal, and can be
bought ready-to-eat, the nearest thing to convenience food in Nepal!
Interspersed amongst the fruit and vegetable sellers are small "shops selling
rice, sugar, salt, spices and innumerable types of multi-coloured pulses and
lentils. The dry goods are weighed out on traditional scales using two pans
balanced by weights.

Another type of shop found in Dharan is "the fancy goods store" selling an
assortment of imported goods from Hong Kong and India. Imported goods are
highly prized here - they are a status symbol and include cosmetics, clothes,
shoes and household appliances.
The British Army is also in Dharan. Nepalis are recruited into the British
Army, and Dharan is the major recruitment and training centre in Nepal. The
army has had a big influence on Dharan - it has been a major contributor to
its affluence and acceptance of Western life style. Many of the Nepali soldiers
serve in Hong Kong, and it is from there that Western ideas and goods are
imported into Dharan. The effects are noticeable - sons of Nepali soldiers
are easily recognised, seen sauntering through the bazaar wearing the latest
fashin jeans, shirts and dark glasses. Sony Walkmans clamped around a shock
of punkily cut hair. Indeed, they are locally known as the "Dharan Punks".

It is an interesting society and a sometimes inscrutable culture. However,
as in many parts of Asia, old traditions and religious influence (Nepalis are
predominantly Hindu) are loosening, leaving a society which is more responsive
to change. One of the centres of these changes is Dharan, but slowly, the
changes are spreading to the remoter regions of Nepal.

Štěpánka Gallatová
Poznámka redakce :
Slíbili jsme, že po vzoru časopisu n Americký Sokol" uveřejníme občas
nějaký článek či zprávu anglicky.
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Žákovský koutek
Jak-j, vzlétá " Vzlet
Každého Čtvrt roku zavládne v redakčním kroužku Vzletu nenadálá panika .Je
na Č^se dát dohromady další Číslo našeho věstníku ! Po počátečním rozčilení
nezbude nic jiného než se uklidnit, nabrat dech a začít plánovat.

Nejprve vytáhneme obálku s články, které máme v zásobě anebo jsou na pokra
čování a musí se dokončit ( jako historie pařížské jednoty) .Pak proberem pří
spěvky, které jsme zrovna dostali a jejich kopie pošleme členům redakčního
kroužku; ti nám řeknou, zda souhlasí s uveřejněním, případné navrhnou opra
vy. Pak Článek vrátíme autorovi k schválení. Důležitý je úvodník, který doslo
va uvádí nové číslo Časopisu a má upozornit na nějakou podstatnou událost
nebo problém; pak následují články týkající se Sokola a historie, něco pro za
smání, tělocvičné zajímavosti i kulturní zprávy ( o nových knihách, divadle
a koncertech), a nakonec umístíme informace o sokolských událostech všech
jednot naší župy, to znamená Londýna, Mnichova, Paříže a Goteborgu .Také
ovšem uveřejníme důležité zprávy z Ústředí Sokola v Zahraničí.Snažíme se
udělat obsah hodně pestrý, protože máme Čtenáře všech věků a s různými zájmy.

Většinu Článků píšeme na starém elektrickém psacím stroji IBM Executive,
pěkné jeden po druhém a sem tam to uděláme zajímavějším nějakou fotografií,
kresbou Či ozdobou. Málokdo si dovede představit, co takový Časopis dá práce,
na příklad musíme psát rukou háčky, protože žádný elektrický stroj je nemá.
Sláva ! Nejhorsí práci máme za sebou, jen aby si někdo nevzpomněl a nechtěl
mermomocí na poslední chvíli přidat nějakou důležitou zprávu, což by zname
nalo udělat pro ni místo a vynechat něco méně závažného, Čili nepříjemné pře
řazování, zkracování, přepisování, a tak dále. Proto se má na poslední strán
ku uveřejnit den uzávěrky příštího čísla a po něm další příspěvky nemůžeme
přijmout.

Ted’ nastane velká práce pro náš tJ tiskařský stroj " čili starou Xerox kopíro
vací mašinu, která trpělivě čeká v rohu naší zasklené verandy. První list dě
láme vždy na barevném papíru, aby se Vzlet každému líbil. Tiskneme 150 čísel
po 10ti listech čili 3000 stran a modlíme se,aby se mašina nepřenavila a neza
stavila. V Národním domě máme také starou Agfa kopírovací mašinu, která
může tisknout neomezený počet stránek. NáŠ domácí Xerox vyrobí jenom 15
stránek v jednom tahu a musíme ho běhat znovu nastavit, když doběhne k nule.
Tisknutí na druhé straně papíru často působí potíže, protože i mírně ohnuty list
Špatné prochází strojem .Moderní stroje mohou natisknout a seřadit celá Čísla
automaticky. Na neštěstí naše babička Agfa poslouchá jenom sestru Helenku.
Když se jí dotkne někdo jiný, začne stávkovat a musíme volat drahého správkaře.

Když dotiskneme poslední stránku, navršíme na stůl deset hromad listů 1/2,
2/3 ... až 19/20. Pak bereme jeden list z každé hromádky a složíme jedno
číslo; nakonec je sepneme kovovou sponkou. Následuje ještě nudná práce s le
pením adres a známek na obálky a Vzlet se může rozletět do světa.
Dagmar Stallerová
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KECLJ/Lí

VZLISTU.

Kuzi knihami, ktere v poslechli dobė darovali Knihovně TGi.I
v dárodním done přátele ti známí jsou: Antonín nre jéí ,1 r. G.Ilasaryk
a Sokol' z 3. vydání, COS, kraba, l.)47/ a Otakar vocadlo, ’Anglické
listy Karla Čapka'/ 1.vydání, ^cader.iia, j-raha, 1J?5/

Knížku někdejšího vzdělavatele ČOS initonína Krejčího o vztahu
presidentu osvoboditele k sokolu je obzvlášt ceinr-Ti nřínosem clo zá
kladního fondu Knihovny TG1I: věnovala nám ji u příležitosti bO.vvioéí úmrtí tGI! naše milá sestra i fúrie provazníkova a je podepsána
autorem, i když o ni a.s ary kovech dvou letech v Londone za 1, světové
války, kdy udržoval čil/r styk s naší jednotou, není v knížce vůbec
nic, jde nicméně o mimořádně poučnou komentovanou sbírku citátu,
jednak z riasarykovech snisů , jednak z jeho projevu a rozhovorů pro
'..lek o sokole, jak autor ukazuje,, President Osvoboditel se stal So
kolem velmi záhy - do nokola Pražského vstoupil 17.dubna 1AP4, Tehdy
bydlel v Kubešova ulici o. 161, 7 roce lAyO přesídlil na Halou Stranu
a přestoupil do Malostranské jednoty, jejímž aktivním členem byl až
do své smrti. Čtenář v tomto díle najde např. nodrobné informace o
vztahu presidenta Masaryka. k Tyršovi: . . . 'pumatuju se na jeden Tyršův
výrok, že Sokolové, když bude třeba, půjdou na barikády. Sekl jsem
mu: Poslouchejte, jste si tím opravdu jisti, že nejsou to barikády
papírové?' Jeho to zarazilo. Když zemřel, vzpomněl jsem toho slova
a bylo mne líto, že jsem ho snad tím ranil'. /str.50/.
Toto dílo je také dokumentem rozhodujícího významu Sokolů a
jejich organizace při utváření československých legií a podílu
Sokolii na upevňování fyzické a duchovní síly našeho národa, Základní
četba pro každého clena.
VoČadlovy Anglické listy Karla čapka*, přiznán se, mé trochu
zklamaly. I když v této knize známého bohemisty a překladatele /ldj51974/ nacházíme řadu zajímavých informací nejen o vztazích mezi
Karlem Čapkem a autorem, ale i o anglosaské literatuře, nečte se
jedním, dechem. Připadá ni, že je psaní: poněkud těžkopádné. Je to
dílo povýtce akademické, zakládající se především na korespondenci
profesora Vocadla s Karlen Čapkem. Jako literární studie bude mít
cato kniha jisté důležité místo coby rrmspevek do dějin české li
teratury. Ale marné jsem tam hledal svědectví o upřímné lásce aut ca? a
k anglické literatuře, nsi je to nroto, že profesor Vocadlo knihu
koncipoval jako dílo vědecké a tím pádem důrazně odosobněné. Jsou
tam podrobné údaje o překladech Čapkových děl do angličtiny a o jeho
pobytu v Anglii, kdy začal psát anglické listy. Z knihy vyplývá?
spis úcta než láska autora k některém úředním osobnostem anglické
literatury: Chestertonovi, H.C.uellsovi, J.Calsworthymu aj., s nimiž
se osobni znal jako docent slovanských studií na Královské koleji
Lond'-rnské university v letech IjCC-8. Jsou tan take zajímavé infor
mace o TOLI a o pateéních schůzkách představitelů českého kulturního
a politického života v Čapkova vile v Praze. Jmenný rejstřík lze
jen pochválit.
H.K.

KímiO/JU
TGM V ILÍROJfJÍld DOME
/l. patro vlevo/
bude otevřena:

;

v sobotu 1?.října od 1A do 10.30 hodin,
v soboru 31. října od 1A do 1J. 30 hodin,
v sobotu 5.pros, od 1A do 1 ). 30 hodin,

i
{
j
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HKAZKA Z KNIHY JIŘÍHO PRAVDY - ZAVŘETE SLEPICE, PŘIJELI HERCI.

Začínal j sen v roce 1940 u Lesíka. Říkalo se nu Lesík, protože šišlal. Jel jsem
tam na inzerát. Lesík ně přijal aniž se vyptával jake mam zkušenosti. běsíkova
/
w
V /
v/
/
divadelní společnost byla, jak se u smíry říkalo, malý spolek. Lesík byl koncosionař, ředitel spolku, a hrál jako herec charakterní milovníky, semtam hlav
ní role, stare charaktery, tragické postavy, jen ne komedie, protože jak se mi
jednou v důvěrná chvíli přiznal: “Nemůžu hrát starý komiky, poněvadž ja vím,
ze mam tu vadu v reci a lidi by si myslili, že to dělám pro legraci."
Rylo nas u spolku dohromady osm. Ja byl kandrdas, t.j. herec učedník. Musil
jsem, dělat všechno možné a taky brat malá role. Pomáhal jsem stavět kulisy,
dělal inscipienta, sháněl jsem rokvisity a roznášel cedule čili oznámení o
představeni. Ryla to šílena fuška, ale byl jsem u divadla a profesionální
herec. Kejhorsí byly rekvisity. Měli jsme tři proutěné kose plné rekvisit,
•předmětu nutných na jevišti pro ozdobu anebo přímo používaných pro akci během
děje dramatu, a tech nikdy nebylo dost. Lesíkův repertoár byl velmi rozsáhlý,
jezdili jsme po jižních a jihovýchodních Cechách, hlavně větších vesnicích a
často jsme hráli kazdy den jinou hru. Lesík nikdy nestěhoval rozbitné věci.
Ty se půjčovaly, pokud možná zadarmo. Taky polštáře, svícny, hrníčky, koflíčky,
sklenice, kalamare, skleněné ozdoby, porcelánové sošky, lustry, ctvrtlitry a
půllitry do hospodských scén, karafy do cen zámeckých ("Tady bude karafa a
dvanact broušených sklenic") a zrcadla všech velikostí. To jsem sháněl, vyške
mral, vyžebral a přivezl do divadla, protože mi Lesík řekl: "Kandrdaše, platím
vaš za práči. Hrát na jevišti je zábava, za to nedostáváte nič."
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Herecky neroznášely cedule, jen herci. Kandrdas dostal přiděleno co zbylo a kam
nikdo nechtěl chodit, protože uz ze zkušenosti věděli, že tam nebydlí milovníci
divadla a že i člověku vynadají, když klepe či zvoní s cedulí. Roznášelo se
každý druhý den, a pak byla zkouška. Režíroval ovsem Lesík, možno-li to tak
nazvat. Zkoušelo se, co bylo ten večer na programu. Mnoho věci se muže přihodit
mezi pul devátou a půl desátou ráno.
V jednom místě jsem měl rajón az na konci vesnice. Tam už začínala pole, jen
jeden statek koncil roztaženou dědinu.
Když jsem zaklepal, otevřela mi plavovlasa pani. Nejenže mi poděkovala za ceduli, ale koupila si dva lístky. Asi za
tři dny (každý den dva lístky) se me zeptala: "Nechtěl byste přijít na oběd?"
Samozřejmě, že jsem chtěl, a tak jsem přišel v jednu. Ryla nádherná vepřová,
knedlík a zelí a ja se narval. Potom jsme seděli v jizbě se starodávným kana
pem potaženým Černým voskovaným platném čili vikslajvantem, nad niž byla polička a na ni rada malovaných hrníčku. A na tom kanapi jsme skončili. Rylo to skoro
lepší než ta vepřova. Ona najednou vztáhlá ruku, sahla do jednoho hrníčku nad
hlavou a vtiskla mi do ruky papírovou dvacetikorunu. Nevedei jsem co dělat:
"To přece.... to přece nejde!" vyletělo ze mne. "Prosím vas, neurazte se, ja
jenom, že herci jsou chudý, a tak jsem myslela...." zakoktala. Položil jsem
dvacetikorunu na stůl a můj odchod byl vysoce důstojný. Den nato koupila zase
dva lístky. Nemohl jsem odolat: "To váš muž ma taky rad divadlo?" "Píůj? Kdepak.!
On je na práci v lese na sezonu," zrudla v tváři, "chodím sama, jenže... jenom
jeden lístek? Takový divný, ne? Vy se zlobíte?" "Kdepak, proč?" "Tak přijdete
dnes na oběd?" "Velmi rad!" Ježíši, to byla štace. Penez nebylo dost, byla
valka, v hospodách se semtam dostal oběd načerno, ale za nedostupné ceny. Vařit
jsem si nemohl, a tak místo chleba a semtam burta... každý den knedlíky, maso
a ten raj potom. i'Temohlo to trvat dlouho, věděl jsem. Skončilo to dřív než jsem
si myslil. Protože Lesíkovi se podařilo urazit starostu. Nalíčil se jako každý
večer, dřív než my a sedel u kasy. Jeho žena, pani ředitelová, někdy seděla
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take u kasy, ale když se ocekaval důležitý host, zaujal ono místo sam Lesík.
Jeho žena napovídala. Na vesnicích se obvykle začínalo az po dojení, to je až
se lidi sešli. Tak kolem půl osmé, někdy v osm. Tenhle večer mel přijít pan
starosta s choti a Lesík cekal u pokladny. V sále bylo uz plno. Nebyly tam. Žid
le jen dlouhé lavice. První dvě řady, byly uz pine, a pan starosta nikde.
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Bezel jsem ke kase, že už bychom měli začínat, když se přihrnul pan starosta;

přisel sam, bez pani. Lesík ho uvítal a osobné ho vedl k první lavici. Lavice
byla plna. A tak Lesík zařval, aby přehlušil hlahol bavícího se obecenstva:
"Sesoupnete Še trosku. Když še sem vešlo deset prděli, tak še sem ta jedenáctá
taky vejde." Starosta se urazil a ke všeobecnému gaudiu celeho sálu odešel.
Ale my jsme musili den nato odejet, protože Lesík dostal od starosty písemný
vzkaz, ze přítomnost divadla je nežádoucí. Taková škoda! Ani jsem se s tou
hodnou pani poradně nerozloučil. Jen tak letmo u dveří. A uz jsem se s ni
nesetkal.

Sokol Londýn vás zve na

faxempro Housle & Hlavír
bratra T omáše TULACKA a Lindy NOTTINGHAM v 7.30 PM v sobotu
dne 12.prosince 1987 v Leighton House, Holland Park Road, London W 8 (tube
High St.Kensington).
Program ; Handel, Mozart, Schumann, Drdla, Saint-Saens, Dvořák, Paganini,
Janovický. Br.Hanák a sr.Pravdová přednesou ukázky z posledního díla
Bohumila Hrabala.
Vstupné -L 3.- véetné vína; děti, noví exulanti,a nemajetní pensisté L1 .50.
Jiná občerstvení za dobrovolný příspěvek. Počet míst omezen, předprodej ;
Národní dům , Velehrad, neb Šekem na Sokol London, D.Gallat, 30 St.John’s
Lane, London EC1 M4BJ.

Třetí schůze Sletového výboru, za účasti br. Fialy a Zodera a všech jednot
župy Západoevropské, byla odložena na sobotu 17.října. Začátek PRESNE
ve 2
odpoledne na Sokolské louce v Gournay sur Marne. Všichni sokolové
vítáni. Levné přenocování v blízkém okolí neb na louce či v chaté na žíněnkách
zdarma. Účastníci jsou zváni na Valnou hromadu Sokola Paříž ve 3 hod. odpo
ledne následující neděli 18.X. a na přátelský volejbal. Sletové zprávy budou
rozesílány všem župám.

První ' osminu tisíciletí
trvání
Sokola
oslavuií župa VídeČská 10.X.87 v 1I„Ru"■
v
“
-*
dolfsheim" ve Vídni, župa Švýcarská 22.XI. v Rossmoos-Sporthale v Emmenbrucke slavnostní akademika župa Kanadská VIII.sletem 24 .-26 .června 1988
v Montrealu.

20
Československá obec legionářská v zahraničí
spolu se všemi čs . demokratickými organisacemi ve Vel.Britanii

Os t

av u 23. řítí

v Cs. ti&r. domį
pondělí 26 X. v7°°

promluví br.M.F.Kaspar na námět MASARYK A ZBOROV

Členové naší jednoty byli jako vždy vydatnou pomocí na všech vlasteneckých
a exulantských podnicích popsaných v Londýnských Listech a C .M.zprávách.
Jak jsme se zmínili již v minulých číslech, Vzlet tyto reportáže nebude opako
vat. - Br. Kašpar přednesl na E.L.G. ( European Liaison Group) návrh, aby
každý ze 14ti porobených národů vybral ty nejvýznamnější a kombinoval je dle
možnosti s ostatními národy .Souhlasíme s touto konstruktivní kritikou příliš
častých oslav a demonstrací ( pres 10 v září) z hlediska přetížených vlastenců
i ku podivu trpělivých policejních eskort.

Poslední cvičení tohoto roku bude dne 12.prosince. Po vánočních prázdninách
cvičení začíná ( v Kilburn High School) dne 9.ledna 1988.
Obsah:
Masaryk - vzor muže a ducha ( M.F.Kašpar)
TGM - životopis ( dokončení-Z . Pokorná)
K 80tým narozeninám naší milé Aničky ( anonym)
O maLosti ( Dr . K . Kornel l)
Českomoravská Beseda a Sokol Paříž ( pokrač. Chaloupek)
Co Čech, to sokol ! ( br .vzdělavatel)

Zdraví je náš největší poklad ( Zeníšek)
Sestra Míla Leuchterová a bratr M.Mečíř
FF
Nepal ( Štěpánka Gallatová)
Žákovský koutek - Jak n vzlétá” Vzlet ( D.Stallerová)

Recenze Vzletu (M.K.)
Z knihy J. Pravdy - Zavřete slepice, přijeli herci !
Sokolské zprávy
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Vzlet je čvrtletník župy Západoevropské; příští číslo vyjde koncem roku,
uzávěrka je dne 1 .prosince 1987.
Předplatné na rok 1988 je -L2.-, Fr.Frs.20.-, DM6.-, Š.K.16.-, Šv.Fr.5.USA 5.—
Príspěvky zasílejte na Sokol, 74 West End Lane, London NW 6 2LX nebo
v Německu
Dr.Marta Tůma, Echingerstr. 1a, 8000 Munchen 40
ve Fhhncii
Robert Rada, 8 bis rue de Kock, Gournay sur Marne 93460
ve Švédsku
Dušan Říman, Sndhójdsbacken 5, S-431 39 Mólndal

