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ROK JANA AMOSE KOMENSKÉHO - ROK NAŠÍ MLÁDEŽE - ROK 120. NAROZENIN
T.G. M.

F.C. Štěrba:
PLZEŇSKÝ

NÁRODOPIS

Kdo nesn&l by ten kroj plzeňský z ftrpdaué
ne®všsty?
čepec s holublškcu Mařenoín,
Gerlac&ův lauzejní důa >/ Mansfeldce ,'áímS
postšétíl
papírník pan Lábak Plzeň.
Čin “

obětavý„vlastenecký,jenž zasluhuj
Malíř Keffiejc pak na plátně zas
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cbvúlt? .

zachytil nám selskou chs.su v Jednom
slavném chorálu.
Svat by, krt iny ,hyJ ty ,&cd okvaa.
**»»
Dudáci,klarin.0tistittxubaoi i basisti,
tužili so vždy o posvícenské výborně.

Sklínka?i,planetářl a flašinefeáři Jistí,

cd koho Mg padne desetník na Výrovně.
Vousatý pan Kožka s kobylí hlavou po
boku
.navyxraSoval se ve vrávoravém kroku.
.Hrbatá žebražka s velkým falešným hrbem
vystřídala zase slouhu s rohem
o Novám roku.
Sbírka:čtvero řek (ô)

Haardenský výbor:

PROVOLÁNÍ
My nechceme být a nebudeme Švejky!když ná
rody střewdní a vychodili Evropy trpí ,není
nám do šveJkovství^Tvoření Mrdenských vý
borů po ooldm svštč Je vážná záležitost .
protože Mrdenské výbory utvrzují nás lid
doma i v olšině v tom přesvědčení,še jsme
národem hus it stana, národem Komenského ,nár odem Masaryka a Štefánika,že opět nastala,do
ba k tvoření nových legií připravených při
vysoké morálce a osobní cti osvobodit drahou
vlast.
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Proto ©táto se šlenexa a podporovat Márdenaké hnutí je vlasteneckou povinností.
Stát se šlenea Bárdenského hn^tí bos odkla
du už dnes,za politická situace umšlého
rozdelená světa na dva tábory,je kromě
vlastenectví také osvícenou politickou
prozíravostí ,neboí Kárdenské hnutí je svým
politickým přesvědšenám pluralitní a je
zastáncem tolerantní harmonie mezi vs© mi po občanské svobod! toužícími složkami
národa,aozi národy vzájemně 8m©3i všemi
lidmi dobrá vůle.Stanm© se členy hnutí ,
ktoré se odvolává na učitele národfi,Jana
Ámose Komenského,ale volá hlasem svým
vlastním do boje za spravedlnost a lepší
dnešek.
3 nutností obhájit pravdu před lŽí,možálku před zvrhlostí .rozvahu před fanatistea,
humanitu před nelidskostí tvznikl o před
rokem Hárdenské hnutí.
Krajané,vál hlas ,hlas každého z Vás mů
že být výzvou ve Vaší isbci a okolí „Mnoho
výzev® je hlasem, který bývá slyšen a vyslyšeníKdyž Spojenci v minulé svštová vélco v kvrcpě už ztratili všechnu půdu pod
nohama,přistoupil Winston Churchill před,
mikrofon,v ruce pevne tisknouc pivní láhev
jakoby z ní čerpal veškerou svou sílu, a
pravilíwPředpovídám vám krov.pot a sley,ale
ujistuji vás,že zvítězíme!9 -Kdybychom vy
budování Nárdenského hnutí do opravdu nás
všechny sjednocující organisace českoslo
venského zahraničí dále odkládali,stálo
by nás to mnoho krve^potu a slz.Proto se
přihlaste do práce v hnutí již dnes!
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S važ'í pomocí môáe přijít a přijde doba,
tóy miliony lidí pocítí ,jak*společným
úsilím malý iiárod s'é stává hrdinou své
epochyoProto apelujeme na vás-na všechnys
ty dobro milující,ty pracující,ty kritiBUáfcí,nG. opravdové ídeali^ty-na starost
livé fc-cďíf © ti^PX«bo£aou aládýž ,na. vás.kte
ří se naůsastna^ets demonstrací.žádnou
legraci nemáte v házení zkaženími vejci a
rajčaty,na vás.kteří nechcete Bít v kcmu~
n&chjapelujeaď^&ke na váa9kteří jste
jácní a strach1;máte 0 budoucnost svŠta«
TXOUPBJtE 81 jíl S äiMI «S Ä&MI ZDVIBNUS
SW HLág ZA D^SUmCII Á SVOBODU i!
ftáňte se opět pi-fco^níky.j&k jich ději
ny pred námi mnoho znaly.abychom stydns
nemuseli říci sami sobžSfi»ý jsa© veděli9
že sva^t jds ehý^ným směrem ,vždé li jsme
občanské svobody zanikat.ale naše láska
k svštu a lid & nebyle, dost silná na Zdvihnu
tí prstu obranyP Přátelé,vy všichni teČ
zdvihněte pero a přihlaste se do Kájtdenskéhc hnutí,pok£d je^as! Přihlaste se pře
vzít své národní dědictví podle odkazu
Komenského a v jeho Jubilejní® rocesaby
gprám co skosí gv saských věcí se vrátila
do rukou českého a slovenského národa brzyl
Msdenský výbor
Fosttáis
.HSWSTEDE/Holland.
Herman, Sao Paulo:
KLOUZÁNÍ
(Pokračování)
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MOŘI

■ťroto se stává,se tisíce nežádoucích div-a
ků s pósměcheia sleduje vaaě zoiďaiá ;umínS“
né a hlavně marné pokusy osedlat tea a
ten vodní jazyk a cválat po nfe ku břehu ,
až by sbé Ml do pěny, • .
hodnou jstua sledoval po díouhé á^wUjhcdtn-ky dva sportovce,kteří jiá zaručena pckro~
&Lli,leč kote*ka jejich kyáácvráho^snažehí
se rovnala začátečnické .Nebo aspoň směsníbolestným pohybům ischiastika.A tehdy sc
přihodilo,co raději nemělo být.
■•^řiě©! suverén.Snad byl dítětem moře,pouGBlkSífi Vyhynuly vh. ObO,;£xV@lnxKU ČÍ AOíá:>.. j
se nenucené lehl na prkno nosem dolů a ja
ko by byl na rybníku sa yeí ,oo strhoval se
obouruä jsioéram do sira. Když dosáhl místa,
kde narůstaly vlny,zbystřil na okamžik po~
sornosteJakmile se ta veliká přiblížila,
ta jeho ,na jednou jsem ho viděl na desce.
Víc nic.A on si to v této posici mastil
rychlostí příboje.Sotva jedinkrát máchl
rozpřaženýma rukama,a byl opět na písku.
Vlnu aa níffi zpěnila zlost db béla,jak ho
nemohla dohonit a pohltit.Jeho do tmava
opálené tělo se překrásně odráželo od té
chtivé běloby.
áíkal jsem sisnPro panička,, to je fajní
Hned to z kuším !ž" zrovinka taksjako se
před slavnými plátny rozhoduje břídil,že
obleží svět neméně skvostnými obrazy,
Nejpřekvagivějsi na onom sportovci byli®
jeho okamžitý odchod,Uchopil v podpaží
©voji desku a odkvačil mezi domy.Ones UŽ
vím^že Jsem y tom měl spatřit s<imě osudu.
Civěl jsem vsak za ním v němém uchv&tu.
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Skoro si ta nemá genialita prehnala mráz
po zádech.
I uchopil jsem se desky^odhodlán excelo
vat «Mč jiného jsem od sebe ani nemohl
předpokládat.Od břehu jsem se vzdálil mno
hem ladněji než on,ais protož© jsem nepo
chyboval o správnosti svých impulsů i
vlastního počínání i jako můj zářný vzor)bylo přece jen s podivemsMé jsem sev nikdy
nestrefil do vlnyM ve správný oksaasik.

Malackém toho jsem v zápětí $adal do vody
dusán běžící vzedmutou vinou.Občas se mi
. podařilo i desku zachytit.většinou jsem
byl nucen pro ní chodit až na nejzazší měl
činu.
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'Takže to&to mnohokráte opakovanou plav
bu less ŠolsB k otevřenému horisontu
považuji za ne.jskvSlejěí zážitek toho
slunného brazilského dne,ala i vytříbe
ný- výkon.Cvik,pans,dělá divy'

zcela jasně gi vzpomínám ,ýa jednou ae
zvlnila součastně vodasmé prkno,já ja
ko jezdec i diváctvo na pláží.Najpozo
ruhodnejší na tomto zjevu byly geoiaetrick^
přesné vlnovky,zachycené na sítnici od
oblohy až k vlastním nohám.
Ale jindy jsem byl trochu úspěšnější.Sem
cam ae ai podařilo stát po celé dva tři
metry.Nerozpakuji se s přiznáním,že jsem
nabyl jistý ani natolik,jako řečník v
pathetickém oblouzn&ní nld vlastním* prav
dami.
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Spíše jsem připomínal výstražně biblicky
žalostnou a chatrnou dušičku,prostou opo
ry z pravé víry.Jenom se šeptejte tech
na hrázi.
(Příště dokončení )
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REDAKCE:

Säe^ovgu_32SäXä. uveřejníme v čísle 9/10.
Dalsi číslo výjds tedy jako dvojčíslo .Prosímě o omluvení určité uspěchaností v tom
to čísle.Redakční spolupracovníci se rozje
li na dovolenou.
Příspěvky bratra R.P.^ak-a (na př.BROUK aj.)
bratra Evžena L. i sestry Květy P. překlá
dáme pro příští čísla.^rosíme o porozumění.

?e^stgt^ale^pojujte. ” je jsdnoz hesel,
které pvlada^í jednaní skautských.,.činovni
ků.Mnozí bratři a sestry se přeceňují a chtě
jí najít nové a*své/cesty.To je chvalitebné,
nokud to rieškodí naší národní skautské my
šlence a ideálů®, Skauting má pro nás vel
kou hodnotu,ale caskoslovenský^skaut- junák
musí býci naším pin?ním^aTm^i.Á“SoXy skautů
v zahraničí a exilu jsou poněkud jlnés.aas
skautování donate jde ná® o táboření a vázá
ní uzlů9lasování a skautské hry.^de nám o
naší národní tradici a kulturui V JEDNOTĚ
je síla, v nejedno tai' jsou snad nové možnosti9
ale nezapomeňme na syny Svatoplukovi!
^■-ateži^ roků posíláme Skauta-Exulanta do
nezištně
ceMho svobodného sveta
a nezištně..
Za*službu pro národ* se nepiští la
úi přece to
stojí
ae. * **1,1*** *****»«**)*: **
* *V***:*za** ^smyšlení
*** * »? * ***
bdíA w.L*—eMegioní« - Zdarma,pokud zasoba
stačí.Stuttgart Postrach 1134

