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Naše nabídka

OBJEDNÁM PALETU

Je to zvláštni pocit. Bez tra
dic, pro neznáme čtenáře, pou
štíme do sveta novy Časopis.
Optimismus se mísí se skepsí.
Ten skok do neznáma láká i děsí. Víme; nebude to lehké. Ale
práve proto chceme být při
tom.
Zapisujeme do grafikonu datum
vydání nultého čísla PALETY.
Kolik těch dalších bude? Chce
me rozdávat potešení, poučení,
radost. Chceme být zajímaví.
Udeláme pro to vše. Ale i vy
nám můžete pomáhat.
Zařaďte
PALETU mezi ostře sledované
časopisy. Mějte na nás přísné
měřítko. Chceme sami být stále
nespokojeni, hledat nové a le
pší materiály, obohacovat ná
plň.
,
Společně s vámi chceme najít
nejlepsí recept na...
...naši PALETU.
Současně žádáme o prominutí,že
nevycházíme v oznámeném termí
nu,^starostí bylo,zejména fi
nanční. Dekujeme za pochopení.

Odpovšď na p ř e d p o s le d n í

O PALETE S PALETOU íííiíží
mmmmmmmmmrmlnmΓlmmmJτ^ml·m
KAPEL ČAPEK: " Predstavte
si to ticho, kdyby lidi
říkali jen to, co vědí."

ZPOŽDĚNÍ...
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Na cestu
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TÉMĚŘ DVOUMĚSÍČNÍ. BYLA PŘIPRAVENA, ZE
S PRVNÍM ČÍSLEM PŘIJDE ZA SVÝMI ČTENÁŘI
V LEDNU. PAK ALE NASTALY PQTÍŽE. TIS
KÁRNA CHTĚLA TAKOVOU SUMU, ZE, JSME §E
ZHROZILI. ALE DOPIS DO REDAKCI S OZNÁ
MENÍM STARTU JIŽ BYL ODESLÁN. PŘED MĚ
SÍCEM ZAČALY CHODIT DOPISY. MUSELI JSME
IMPROVISOVAT, MÁJCE TISÍC OBJEDNÁVEK.PRI
NAKLADU , PRES DVA TISÍCE ZAJISTÍME KVA
LITNĚJŠÍ TISK /strojovou .sazbu/. CHCEME
VŠAK TISKNOUT BAREVNĚ! ZÍSKÁVEJTE PROTO
DALSI CTENARE, INSERATY / vložíme listy
ijavíc/, POMOZTE NÁM VYTVOŘIT DÔSTOJNÝ
ČASOPIS MLÁDEŽE. PROTO TAKÉ OTEVÍRÁME
TISKOVÝ FOND:jména dárců budeme zveřej
ňovat. ADRESA : P a 1 e t a, Postcheck
80 - 898 Zürich / Schweiz-Nr.621.595,9.

"Ahmed,, co říkáš mému koberci?"
"Ahmed

JAK

I

čtenářské kluby
při časopisu pro mládež byly v roce 1935 myšlenkou, která
neměla ve svete obdoby. Poprvé s ní pří Šel a s úspěchem ji
uplatnil spisovatel Jaroslav Foglar, kdyžpředkládal na
kladatelství Melantrich návrh na vydávání zábavného pouč
ného týdeníku pro mládež. Zrodil se Mladý hlasatel a po
zději i čtenářské kluby. Rodiče by vám o nich mohli možná
vyprávět. Klub tvořili nejméně čtyři členové-chlapci a dě
včata. Členové neplatili žádné příspěvky, jejich jedinou
povinností bylo odebírat Mladý hlasatel.
Napište nám, zda byste nechtěli podobné kluby Palety. Nezapomeňte ani na náměty činnosti. Vyvrcholením by~mohl byt
společný prázdninový tábor v některé zemi! Projeví-li naši
Tiladí Čtenáři zájem o tyto kluby, přineseme podrobnosti o
jejich evidenci, činnosti a uveřejníme i adresář klubů,aby
jednotlivé kolektivy mohly mezi sebou navázat spojení.

telegram
děvčata najdou
svou stránku na
sedme strane-st
op-vase redakce

ú

ry v k y

KAREL
ČAPEK

čtení o
TGM

Dr. Alice Masaryková, T. G. Masaryk a Karel Čapek na Bystřičce

V každém Čísle PALETY budeme své čtenáře seznamovat s veli
kány naší literatury. Začínáme novinářem a spisovatelem Kar
lem ČAPKEM, který ’’miloval řec, kterou pestoval, chrá
nil a šlechtil jako nejkrásnějsí a nejvzácnějsí bylinu své
zahrádky.". To o něm napsal Eduard ^Bass a v záveru dodává:
" Dospěl k vrcholnému umění prosté a živé vety takřka občan
ské a všední, protože každé její slovíčko jako by neslo auru
duchovního zasvěcení." Jisté uvítáte i úryvky z Čtení o TGM,
o našem prvním presidentovi.

Každý Člověk má své zvláštní podání ruky; můžete o něm poznat mnoho podle to
ho, jak vám potřese rukou. Jsou ruce nedůvěřivé a ruce, které se viichocují;
někdo vás podáním ruky jaksi odstrkuje, jiný si vás přitahuje chapadlem, tře
tí vas takříkajíc bere do dlaně a tak dále. T.G.M. podává ruku s jistou náhlostí/protoŽe vždy přemáhá maličké zaváhání/, plně. Otevřeně, se zcela krát
kým stiskem: se stiskem, který si vás nepřisvojuje, který vás nechce kaptivovat, ale je dost silný, aby navázal fyzický vztah Člověka k Člověku; při tom
se celý vykloní, protože je větší než většina lidí a protože vždy vztahuje
ruku trochu z dálky, jako by nechtěl překročit tajemný kruh, uzavírající ko
hokoliv z nás.
Má své vlastní nářečí, jako ostatně skoro každý člověk; ale jeho dialekt je
složitější. Nej spodnější vrstvou jeho řeči jsou slovakismy hodonského okolí,
stále ještě říká noži křivák, potoku járek a tak dále; celková kadence jeho
mluvene reci je moravská. V koncovkách mísí bezděčně a do st libovolné a ná
hodně korektnější deklinaci jihomoravskou s lidovým dialektem středočeským;
říká bez rozdílu "to je pČknej pán" nebo "to je pěkný pán", jak kdy;v souvi
slejší řeči z něho vždy mluví Moravan. Často užívá moravských a lidových rče
ní a tvarů, jako vypetrathtoval jsem, pápez, Švejcary. Na Bystřičce nebo v
rozmluvě se Slováky snadno vplyne do slovenštiny. Jeho literární jazyk nese
stopy osmdesátých let; je v něčem trochu antikvovaný /například záliba v in
strumentálních predikátech/a prozrazuje puristickou kázeň. Jeho slovní poklad
je krajně demokratický. Vede třeba hosta na empírový balkon zámecký a povídá:
"Pojďte si sednout na paK pavlač."

Ze byl dokonale střídmý, je známo; jen silnou černou kávu měl rád, i když se
na to doktoři mračili. "Nějakou neřest člověk musí mít", bránil se.
Jednou si bral při obědě rýži a smál se."KdyŽ jím rýŽi,připadám si jako slon.
"Tyt
"Táto", užasla jeho rodina, "copak ty jís rýži nerad?" "Nu, vlastně nerad",
přiznal se. A do svého dvaaosmdesátého roku to nikomu neřekl a jedl ji tr
pělivé obden.
KAPTIVOVAT-upoutávat, DIALEKT-nářečí, KADENCE-melodiČnost, ANTIKVOVANÝ-starobylý ráz, PURISTICKY-Čistota jazyka, INSTRUMENTÁLNÍ PREDIKAT=názorný doplněk.

VERŠE JIŘÍHO PIŠTORY

1
ŽABÍ CHUTĚ

Přetištěno z časopisu
pro nejmenší čtenářeMATEŘÍDOUŠKY- z čísla 2/Říjen 69
- zabavené právě pro
- tyto říkánky...

LAPKOVÉ

Žije, žije ve stepi
jeden v suché otepi.
Druhý v láptích pod pařezem,
třetí v díře mezi bezem.
Ať si jsou, tam kde jsou.
Ať sem na nás
nelezou.

V hospodě v Davli
dráb zapomněl šavli.
Potkala ho žába,
spolkla toho drába,
na silnici u Davle.
Ještě že byl bez šavle.

LVÍ CHUTĚ

Pane lev, pane lev,
nemáte chuť na mrkev?
Ale on, že mrkev nejí,
že ji nemá nejraději.

Že má radši kuřata,
osmažená do zlata,
dvacet kuřat na rožni.

Lvi jsou zkrátka nemožní.

NOVÁ
O DELFÍNOVI

Mám známého delfína,
žije na stromě.
Na rybu si počíná
trochu neskromně.

Kýchne, shodí vránu.
Jen se omluví,
zase vám v tu ránu
strčí do žluvy.

Ke všemu má hádky
se špačkem o budku.
Měl by se držet zpátky.
Už kvůli posudku.

KRÁL STftELCŮ
NĚKOLIK NÁZORŮ PELÉHO

SVOU TISÍCI BRANKU UŽ TÚ ZA SEBOU A SBÍRÁ SLÁVU,YZNÁŠí SE V OBLACÍCH. ALE ČAS OD ČASU JE Edson Arantes de
Nascimento, zvaný Pelé, PŘECE JEN NA 2ET'I. ČAS OD KA
SU SE DOKONCE SV^Í I S NĚKOLIKA NÁZORY.

Kterou branku povazujete za nej významnejŠí ??????????
v*
"Na MS ve Švédsku v utkání s Walesem. Tehdy se mi po
dařilo přehodit robustního obránce a z volaje vystře
lit. Našim vítězstvím začal vlastne vzestup Brazílie
na tomto světovém šampionátu."
Byl jste v Evropě. Co říkáte evropské kopané ????????

Čechoslováci

to nebu
dou mít v Mexiku leh
ké.Hrají v nejsilnejsí
skupine:s obhájci mis
trovského titulu Angll·
í,s mistrem světa ro
ku 1962 Brazílií a sil
ným celkem Rumunska.
Ovšem kdo chce být mi
strem světa,tak přece
musí porazit všechny ,
£0 kvalifikaci nejtéžsí můžeme mít tedy za
sebou...

" Výborný dojem na mne udělali Jugoslávci. Mají radu
skvělých hráčů, nedovedu pochopit, Že mohli být vyřa
zeni. Mnoho toho nevím o italské a Československé ko
pané, ale jsou to silné kolektivy. Angličané mají té
měř nepřekonatelného brankáře Bankse.Kdyby uměli dri
blovat,budou neporazitelní.V Mexiku na MS bude evrop
ská kopaná opět nebezpečná, hlavně pro fyzickou vyba
venost, techniku a rychlý start na míč."
A co Brazílie? Je Tostao ideálním spoluhráčem ???????
"Kvalifikovali jsme se, a to uŽ něco znamená. Změny?
Možná, ale to není mou starostí. Čada macaco em seu
galho/=kazdá opice na své větvi/.Nechci hovořit o ni
kom speciálně, ale na hřišti by nám měla lépe klapat
výměna míčů ve středu hřiste.Dosáhneme-li vsak 60-70ý
fyzické připravenosti Evropanů, nikdo nám neodolá. A
Tostao? To je báječný chlapec, je výborný technik i
stratég, má nesmírnou intuici. Návrat na hřiště po
zranění nemá lehký,ale potřebujeme ho.Je to hráč,kte
rý pro své vlastnosti musí mít "na krku" neustále dva
hlídače.A kdo vyhraje Šampionát?No ,přece Brazílie’."

ZRCADLOVÝ
LET PATŘI
stále ďo
vystoupení
proudových cvičných letounů-viz nás příklad
britských pilotů.

BRÝLE 1970

LYŽAŘI NA ZNÁMKÁCH. Takhl e vy pa dala emise příležltostných poš
tovních známek k mistrovství
světa v lyžování ve Vysokých
Ta t r á c

JAK DO SPOLEČNOSTI?

JAKO CELÉ NAŠE ČÍSLO,TAK
I VAŠE STRÁNKA JE DNES
JEN UKÁZKOU.NAPIŠTE NÁM,
CO BYSTE NA SVE STRÁNCE
CHTĚLY MIT. POKUSÍME SE
VAŠIM PŘÁNÍM VYHOVffr;

Inu, samozřejmě dokonale upravena. Jenže je s tím někdy po
tíž. Ponechme stranou tu nejprimitivnější otázku snad každé
mladé dívky: BUDU SE LÍBIT? Zkušenost ukazuje, Že neexistu
jí ošklivá děvčata. Pamatujme si, Že existují jen dívky do
bře nebo špatně upravené. 0 co tedy jde? Každá z vás musí
umet
podtrhnout
své půvaby.
Dnes si jen v náznaku všimneme účesů a doplňků.
Nepochybujeme ô zručnosti nebo nápadech, ale nějaký vzor
nikdy neškodí. Tak třeba první obrázek. Mnoho slov nepotře
buje. Několik pramenů vlasů do Čela, na temeni pak podváza
ných stuhou / doplněk něčeho z oblečení /, zbytek splývá po
stranách. Když ynáte nepoddajné vlasy, pak^si vyberte nás
druhý "vzorek".Ze právě vám, mladým, tento účes slusí, jste
si možná již všimly. Každá kadeřnice vám zručně a rychle
tento model upraví. Také třetí kresba vyžaduje pomoc odbor
nice. "Rolky" na vrcholku i okolo usí si pak každý den při
krášlíte samy.
A pokud se týká^ doplňků. Stále se nosí bižuterie. Ze jména
kombinovaná,která je decentní i působivá.Palety vzorů zahr
nují tvpy od anticky jednoduchých až přísných po okázale
složité tvary.

NEWYORSKÝ STAROSTA LINDSAY ODPOvěděl na otázku, co soudí o mini
sukních Jsou praktické. Umožňují
Ženám, aby mohly rychleji utíkat, s
což - právě kvůli minisukním- budou jisté potřebovat==
V JEDNÉ VELKÉ NEWYORSKÉ KANCELÁŘI,
kde je zaměstnáno mnoho mladých
dívek /a samozřejmě i^muŽů/ vyvě- A
šili na zdi tyto vyhlášky:"Vzhle- A
dem k tomu, že minisukne jsou uŽ ||
dnes tak drasticky krátké, prosí
me naše zaměstnankyně, aby se vy
varovaly všeho, co by mohlo pre -

TUWIM

Řekni člověku, že je na nebi
978301246569987 hvězd, a uvěří ti.
Ale napiš na lístek : Čerstvě natřeno
— a každý si sáhne, aby se pře*
svědčil.

LUCRETIUS

První bohy na světě zrodil strach.-

GOETHE

Otevřeš-li oči, zdá se ti už, že vidíš.

LICHTENBERG

Je skutečně mnoho lidí, kteří čtou
jen proto, aby nemusili myslet

kérní situaci ještě zhoršit. Pro
síme vás proto snaživě: upadne-li
vám něco na zem, neshýbejte^ se
pro to, nechte to laskavé ležet,
s velkou radostí vám vec buď po
dáme nebo odklidíme sami.”
MARLENE DIETRICHOVA PROHLÁSILA,ZE
minisukně zasadily smrtelnou ránu
jejím proslulým hohám; "Dlouho se
o mne říkalo, Že jsem babička s
nejkrásnějŠíma nohama. Jakmile se
objevily minisukně, nemohu dál
konkurovat. Bohužel, ale je to už
tak-moje nohy patří do historie."

.

DNES MÁME JEDNU PROSBU K DĚTEM I RODIČŮM SLOVENSKÉ NÁRODNOSTI.PRO
S I NEZAJISTILI VČAS SLOVENSKÉHO KOREKTORA, NENÍ V NULTÉM
ČÍSLE ŽÁDNÝ MATERIÁL VE SLOVENŠTINĚ. OD ČÍSLA JEDNA VSAK SE BUDEME
SNAŽIT O VYVÁŽEIÍÍ MATERIÁLU v OBOU NAŠICH ja zy c íc h děkujeme .

RYCHLÉ ŠÍPY POMÁHAJÍ STARÝM LIDEM

TAK HUP
TAM, MALIČKÁ I
CO 3Á BYCH

ZA TO DAL,
KDYBY Mí
TAKHLE NĚ

VÝBORNÉ,) DOBRÉ
BUtÉNOS AIRES,
KABALÍ ROS, ČILI
RYCHLÍ
PROVEDLI l) ČESKY : CHYTRÍ
HLAVY SE NEZTRATÍ

TOŽE JSME

KDO VYTA HOVAL !

ČTETE ukázkové číslo PALETY. Informace pro stálý odběr na straně 15.

SERIÁL " RYCHLE ŠÍPY " JE STÁRY TŘICET LET. KDYŽ TEHDY S NIMI
VYRUKOVAL AUTOR JAROSLAV FOGLAR S MALÍŘEM DR.FISCHEREM, VZBU

DILI SENZACI. NEMOHLI

ALESPOŇ DVA
šve

JSME SE DOČKAT POKRAČOVANÍ. PROTO DNES

SERIÁLY NA UKÁZKU. A »PALETA” NĚCO PODOBNÉHO PRO

Čtenáře také

chystá, nechte se překvapit, uvidíte

Z obsahu
čísla
1
které
vyjde
koncem
dubna
Lyžuj eme
bez lyží

Město
stově
žaté
Slovenské
pověsti
Škola
det ektlvů

Musím
se
líbit

[MAMI N KO.BUDEME JJESre NI
KD> HWT TADY Tu DESKU
(BABIČCE,3APNl' VÄNKY KRA- ^OTÉLA
-----*>ULYZ UŽ SE Ľ
DY V ŘECE
’-'K, HNULY"?

...

J.
děti

Pán Bůh rozhněval
se na lidi a
poslal na celou zemi po několik
let po sobě veliké sucho.Co li
dé zašili,nic nevzešlo, nic
se
neurodilo.! nastal veliký hlad,
lidé mřeli i dobytek hynul hla
dem. A byl tehdáž v jednom carství mladý car,a
jak obyčejně
se děje,že mladý lne k mladému,
tak i on nikoho
netrpěl kolem sebe,
v radě,v úřadě,ani u vojska,než samý
toliko mladý lid. A jakož mladí, ne
zralí rozumové radili, tak i nezralá
byla jejich rada.Vidouce všude vůkol
bídu velikou, poradili caři, aby dal
všech starých
lidí utopit, aby prý
mladým nejedli darmo chleba.I pohro
zil car po jejich radě každému poku
tou smrti, kdo by
starého
člověka
přechovával. Tu rozešli se biřicové
po vší zemi, všude vyhlašujíce vůli
carskou, a kde kterého starce vyslí
dili,utopili ho bez milosti.
1 byli v jednom městě
tři bratři a
měli stařičkého,avšak ho nevydali na
smrt,než ukryli ho doma v komoře pod
podlahou. I seděl tam stařeček něko
lik měsíců a synové mu přinášeli,co
měli. Minula zima a přišlo jaro, čas
šíje, ale nikdež ani
zrnka nebylo k
zasetí. Něco
se
spotřebovalo, něco
zhynulo v zemi.I přišli ti tři syno
vé k otci svému o radu, co dělat?
"Strhejte, děti, starou
střechu se
stavení, došky vymlaíte
a výmlatky
zasejte."
Synové
tak učinili a Pán Bůh dal
štěstí. Za týden zazelenalo se oseníčko jako routa. Za měsíc, za dva
stálo obilí
jako les, a byla směs
obilí všelikého: ž ito,pšenice,ječmen
a jiné.»šichni lidé se tomu divili a
pověst o tom se roznesla po vší zemi
až k samému caři se dostala. I poru
čil car, aby se
ti tři bratři před
něj postavili, uratři
velmi se toho
ulekli: "Tečí prý bude s námi zle,"a
šli zase k otci: "Táto, porad,co dě
lat?" "Jen jděte,děti,a£ bude,co bu
de,a caři pouhou pravdu povězte."
Když tam přišli, car hněvivě se tá
zal,proč schovávají obilí,kdežto byl
takový hlad, že mnoho
lidí pomřelo
hladem? Bratři všecko pověděli, co a
jak bylo, od počátku
až do konce:"A
nyní , ne j mi los t ivč jší caři,nalož s ná-

K te ré k r a v ič k y c h y b í na h o rn ím o b rá z k u ?

ERBEN K.
Dobré

mi, jak chceš."Tu carovo čelo se vyjasnilo, .i poručil, aby bez meškání
pred nej otce
stařečka přivedli, a
pak ho posadil
sobě po
boku podle
svého trůnu i poslouchal
jeho až do
smrti,a jeho syny odměnil hojně.

samoobsluha

Franta navštívil
prodejní výstavu
'drobného hospodářského zvířectva."Pa
ne , prosím vás,kolik stojí králiček?'^
" Kolem dvaceti korun kus. " "Ale já
nechci kus, já chci celého.'*

111
Lékař:"Kolik hodin denne spíš,Frantí
ku?" Frantík:"Asi dvé nebo tři." Lékař!*To je příliš málo." Frantík:"Ale
kromě toho spím ještě devět hodin v
noci."
114
"Co to děláj v kuchyni za rámusINemůzeš být trochu potichu?" "Pojď ^to
zkusit, maminko, rozbít čtyři hrníčky
bez rámusu."
lži

NAPISTE=NÁM_TAKÉ=SVOU=ANEKpOTU£
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MLUVITI JMÉNEM. Mluviti jménem všech, jménem
stavu, jménem
každého
poctivého Čecha neho po
dobne je národní obyčej
provozovaný při každém
veřejném mluvení.Je od
koukán asi soudcum,kte
ří odjakživa vynášeli
rozsudky " Jménem Jeho
Veličenstva 'J, ježto by
to jisté nemělo tu pra
vou a hroznou platnost,
kdyby je vynášeli
for
mulí "aby nestála řec"
nebo "když jsme tak pe
kne pohromade, tak vas
odsuzuji k deseti letům
vězení."Podobně veřejný
mluvci si^myslíj, že by
to, co říká, nemelo tu
pravou a hroznou plat
nost kdybv to neříkal
" jmenem všech ", nybrz
sám za sebe nebo jen
proto, aby nestala rec.
K tomu, aby člověk mlu
vil jménem všech, není
naprosto nutné,aby něco
vedel o smyslení dotyč
ných všech nebo aby si
dotyční všichni v tu
chvíli vůbec něco mysli
li.Třeba řečník prohla
šuje jménem všech, ze
pomery v obecní řade
jsou proste neudržitel
né, zatímco všichni my
slí na to, ze je tady v
sále hrozné horko a Že
už toho ten partyka na
povídal dost. Mluviti
jménem všech je ^velmi
zábavné, nebolí dává to
mluvčímu kuráž tvrdit
věci, které by se přece
jen ostýchal^nebo roz
pakoval pronášet jako
své vlastní mínění.

MÍTI SVÉ VLASTNÍ MÍNĚNI
Mít i své vlastní mí
nění je podobný^ zvyk
jako mít v hospodě svou
vlastní sklenici.
Tu
sklenici sice její uži
vatel nebo majitel ne
vyrobil sám; je to to-

FRAZE SE DEFINUJE JAKO
USTÁLENÉ RČENÍ,ALE ŘEKNE-LI NÁM NĚKDO TAK USTÁLENÉ RČENÍ JAKO "DO
BRÝ VEČER".NENAZVEME HO
JEČTE PROTO FRAZEREM.
VELMI MNOljO VÝROKŮ,KTE
RÉ PRONÁŠÍME V OBYČEJ
NÉM ŽIVOTE, JSOU RCĽNI
NAPROSTO USTÁLENÁ.MILI
ÓNKRÁT UŽ BYLO ŘEČENO
"BOLÍ ME HLAVA" ^NEBO
" TO SE Tv DNY KRÁTÍ",
A PŘECE TO NEJSOU FRÁZE.
ŘEČ LIDU SESTÁVÁ VĚTŠI
NOU ZE RČENÍ VELMI USTÁ
LENÝCH ;PŘESTO LID ZPRA
VIDLA NEľT/JVÍ VE FRÁ
ZÍCH, ASPOŇ NE MEZI SE
BOU A NE 0 VĚCECH,KTERE
DOBŘE ZNÁ. ABY SE USTÁ
LENÉ RČENÍ STALO^FRÁZÍ,
(MUSÍzV NEMvBÝT NĚCO FAi LESNÉHO, NĚCO NEPRAVDII VÉHO A PŘEPJATÉHO.FRÁZE
' VŽDYCKY TAK TROCHU LŽE.
' FgÁZE
NENÍ ^USTÁLENÉ
I RČENÍ,ALE USTÁLENÉ LHA
NÍ . FRÁZE JE HABITUÁLNÍ
A^ ZMECHANIZOVANÁ NEUPRIMNOST.

V ZAJETÍ

SLOV
vární zbozí, obyčejný
neřád z litého skla,ja
kých je hromada v každé
hospodě,nu ale je na ni
znaménko,a je to vlast
ní sklenice pana rady,a
pan rada z ní pije kaž
dého večera. Podstatné
na veci není ta skleni
ce, nýbrž to,Že se z ní
pije každého večera na
téže židli v téže hos
podě .Totéž je podstatou
vlastního mínění : aby
měl člověk své vlastní
mínění, musí k němu mít

dnes a denně stejné okolnosti, takový, ab^ch
tak řekl, rezervovaný
stůl v Životě.
MY,NÁROD NĚČÍ. Rádo se
ú nás říká:my,národ Hu
sův .ÉiŽkův, Smetanův ;my,
národ Komenského.Stejně
vsak Němci říkají: My,
národ Goethův, Kantův,
Bismarckův a nevím Čí
jeŠte.My,národ Goethův.
Jsi ty, který to píšeš,
nebo říkáš, Člověk Goe
thův? Máš něco jemu po
dobného, jsi moudrý a
lidský,miluješ Francii,
píšeš a
dáváš svetu
příklad?My,národ Schillerův. Ale
voláš
se
Schillerem"In t^rannos"
žádáš s ním "Sir, geben
Sie Gedankenfreiheit?"
My^národ Kantův.Ale vi
díš jako Kant v člověku
Tíi a nikoliv prostredek?Byl Goethe.byl Kant,
byl nevímkdo ještě; ale
je to tvá přednost a
zásluha, jsi tv tím o
něco víc nebo něco lep
šího ?Jsi kulturní»veli
ký, lidský a světový
proto,Že někdo před te
bou byl takový?Jsi Wol
fův nebo Goethův.Smokův
ci Kantův ? Co jsi ty :
-Čtenáři, podle toho,co
jsme čítali,byli to sa
ni Goethové a Kantové,
kteří masírovali pora
ženou Belgií; na každou
inkriminsci ciziny se
odpovídalo velikými jmé
ny; Čtenáři, i ty jsi měl
dojem, Že se s tím pro
kazuje velikém jménům
Špatná služba . - Lépe
b” bvlo,abv vůbec neby
lo žiŽky, než aby žili
zbabělci v národe Žiž
kove. Nezáleží na tom.
Čí jsme,nýbrž na tom,čí
jsi ty.Národ sám potře
buje spise lidí nežli
jmen.
HABITUÁLNÍ obvyklý , INKRIMINACE=obvinení

ZE SEDMI DIVŮ SVĚTA
TOHO UŽ DNES
MNOHO NEEXISTUJE.
POD TlMTO
OZNAČENÍM ROZUMÍME

PYRAMIDY
V EGYPTĚ

SEDM VÝZNAMNÝCH STAVEB
DOKONČENÝCH JEŠTĚ
V DOBÁCH PŘED
NAŠÍM LETOPOČTEM.

SVĚT SE
DODNES
DIVÍ

Prvním divém světa byla na
zvána skupina tří pyramid
v Gize, v blízkosti Káhiry.
Tyto pyramidy jsou nejstar
ším a zároveň jediným dosud
zachovaným
pozůstatkem
všech těchto „divů“. Původní
výška největší — Cheopsovy
— pyramidy je odhadována
na 181 m, nyní měří asi 150 m.
Přesné datum stavby není
známo, odhaduje se na rok
4700 před n. 1., pravděpodob
nější datum dokončení stavby
je rok 2900 před n. 1.

VISUTÉ
DIOVA
ZAHRADY
SOCHA
BABYLÓNSKÉ V OLYMPU
Podle mínění archeologů byly
tyto zahrady vystavěny Nebukadnezarem asi 600 let před
n. 1. pro královnu Amuhii.
Původ zahrad se někdy spojuje
s mytologickou asýrskou krá
lovnou Semiramidou. Zahra
dy byly založeny na střechách
klenutých budov, na terasách
ve výšce 25—100 m a byly
uměle zavlažovány. Někdy
bývají za druhý div světa označovány pevnostní hradby
Babylónu, které byly rovněž
vystavěny Nebukadnezarem.

Tato obrovská socha byla vy
soká asi 13 m a představovala
boha Dia sedícího na trůně
Nezachovaly se po ni žádné
stopy, kromě vyobrazení na
mincích, protože byla zniče
na při požáru v chrámu r
408 před n. 1.

CHRÁM
ARTEMIDY
V EFESU

MAUZOLEUM
V HALICAR
NASSU

KOLOS
RHODSKÝ

MAJÁK
V
ALEXANDRII

Tato nádherná stavba byla
započata kolem roku 350 před
n. 1., byla zasvěcena řecké bo
hyni Artemidě. Stavba měla
128 sloupů 20 m vysokých a
její půdorys byl obdélník
o 120 m délky a 70 m šířky.
Roku 356 př. n. 1. budovu
zapálil Herostratos, prý jen
proto, „aby se dostal do
dějin“, a zkázu později do
končilo zemětřesení.

Tato proslavená stavba byla
vystavěna na památku krále
Mausola v Malé Asii, který
zemřel r. 353 před n. 1. Ně
kolik fragmentů z této stavby
se nachází v Britském muzeu
v Londýně. Název této pa
mátky — mauzoleum — je
i v moderní řeči běžně použí
ván.

Tato bronzová socha, vysoká
34 m, znázorňovala boha
slunce Hélia. Byla dílem so
chaře Charése, který na ní
pracoval 12 let. Své dílo do
končil v r. 280 před n. 1.
Socha byla zničena zemětře
sením v r. 227 před n. 1.

Za sedmý div světa považo
vali ve starověku maják z bí
lého mramoru poblíž vjezdu
do přístavu v Alexandrii, vy
stavěný v 3. století před n. 1.
Podle dochovaných zpráv pře
sahoval prý tento maják výšku
pyramid. Byl zničen zemětře
sením ve 13. stol.

JAK SI
OBJEDNÁM
???????? PALETU
sas
Zaplacením před
platného meziná
rodní poštovní
poukázkou. Ceny
uvedeny na str.
patnáct.
JAK SI
OBJEDNÁM
PALETU ????????

Mosaika

ssses

BLUE JEANS
KDO VYNALEZL
t===!'
TEXASKY?
Texasky vynalezl r. 1850 bavorský
krejčí Levi Straus, který tehdy přišel
do Kalifornie s úmyslem hledat
zlato. Aby po přistání v San Francisku získal hotové peníze, přivezl
s sebou z Evropy několik balíků
pevné bavlnéné tkaniny nazývané
denim, z nichž chtěl vyrábět pro
farmáře plachty pro jejich povozy.
Když však viděl pobíhat dobrodruž
né postavy zlatokopů ve zcela roztr
haných oděvech, domníval se, že
udělá lepší obchod, když pro ně
bude vyrábět kalhoty, které by byly
přizpůsobeny tvrdému životu ve
zlatokopeckých táborech. Kalhoty
vyrobené z denimu měly takový
úspěch, že se krejčí vzdal původních
plánů a zůstal raděn u c'1'ého ře

mesla. Později si oblíbili tyto kalhoty
i honci dobytka, nucení často celé
dny sedět na koni. Pro ně doznaly
denimové kalhoty další úpravu, tj.
rozšíření v dolní části, aby se daly
nosit přes krátké holínky. Ve třicá
tých letech v nich našli zalíbení
i vysokoškolští studenti. Teprve však
po poslední válce, dík všudypřítom
ným americkým vojskům a dívčímu
idolu Jamcsu Deanovi, jakož i zá
plavě filmů z Divokého západu, se
texasky rozšířily po celém světě.
Název blue jeans vznikl z označení
barvy a z fonetického zkomolení
látky denim.

PSACÍ STROJ
PŘEDCHŮDCI
=
REMINGTONEK
První psací stroje se objevily už před
250 lety. Byly to neúčelné, primitiv
ní mechanismy, které si knížata ku
povala pro svou zábavu.
Je dosud sporné, kdo byl vlastně vy
nálezcem psacího stroje. Myšlenkou
na vyřešení mechanismu, který by
mohl psát texty čitelně a rychle, se
zabývalo mnoho lidí. První patentní
dekret na psací stroj byl vystaven
v roce 1714 britskou královnou
Annou na jméno anglického inže
nýra Henry Milla. Nezachovaly se
však žádné nákresy ani modely,
takže nevíme, jak stroj vypadal.
Později se v souvislosti s novými vy

nálezy psacích strojů objevila jména
Pierre Carmien, Friedrich Knauss,
hrabě Nelperg a další, avšak větší
pozornosti zasluhují teprve modely
tyrolského občana Petra Mitterhofera z roku 1764, které byly sice
ze dřeva, avšak vykazovaly již mno
hé technické prvky, jaké mají
dnešní stroje.
První skutečné psací stroje začala
vyrábět firma Remington v USA,
která také v roce 1873 prodala
prvních 146 kusů. Jejich prototyp
sestavil Christopher Sholes ve státě
Wisconsin. Přestože byly tyto psací
stroje již poměrně dokonalé, nikdo
tehdy ani nepomyslil na jejich vy
užití pro kancelářskou práci. Firma
Remington je tehdy ve svých rekla
mách nabízela jen spisovatelům.
Avšak již za několik let našly psací
stroje po určitém technickém zdoko
nalení své uplatnění i v kancelářích.

ŠLA MYŠKA NA TRH
Hloupou kocičt<v

POZOR-NEPŘEHLÉDNŽTE: Podrobnosti objednávky časopisu
na 15. straně.

IISIÄItU
Naše rubriky
jsou zatím
prázdné. Čekají na zaplnení
vámi.čtenáři.Veríme, že do
pisů dostaneme dostatek,abvchom jednotlivé ’’kolonky"
zaplnili.

TOPÍŠ)
V hrubém náčrtu alespoň vi
díte, že chceme mít svou
listárnu, adresář, jakýsi
koutek odpovedí na dopisy
a chybět nebude ani soutěž,

I Adresář
jakýsi víceboj. wejprve za
čneme na zkoušku trojbojem,
výsledky soutěže ze tří Čí
sel dají konečné pořadí,te
prve pak se pustíme do ma-

Kdo vyhrál?
ratonského desetiboje.ovšem
s vyhlašováním dílcích ví
tězů vždy za tři kola. Če
káme tedy na vaše první do
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