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připravované akci s[
PALETOU jsem s obdi-i
vem a současně i s!
jistou dávkou nedú-;
very k novému caso- ;
pisu očekával jeho;
první vydání.
Je;
chvályhodná, Že se·
ti, kdož mají ^byťj
skromné, ale ^prece
jen nějaké možnosti}
vydávat časopis pro,
mládež naší emigra-i
ce, se ujmuli teto!
příležitosti a. za
čali s vydáváním i|
distribucí.
M.ROUBAL, Johannesburg - Jižní Afrika

v cele s Norem Thorem
Heyerd.ah.lem/55/ doká
zalo, že již před 4000
léty mohli Egypťane
s člunem z papyrusu
pokořit si oceán. Dne
19. května vypluli z
Maroka a za 57 dnu za
kotvili v Záp. Indii.

í_XÍTE_?_ľ_NEVITE_?_ľ_vÍTE=?=*

Celkový povrch zeme podie eli?
psoidu Hayfarda:510 101 00 km,
z toho na souši prepadá 29,2$á,
tj. 149 460 ^000 knT. Nejvetsí
nadmorská výska: Cu-mu 1ang-ma
/Mount Everest/8847 m. Nejhlubší proláklina:Mrtv é moře - 394
m pod úrovní světového moře.
NejvŠtgí ostrov: Grónsko 2 175
600 km , nejvěTsí poloostrov:
Arábie 2 730 000 km , njbývyšší
činná sopka: Cotopaxi 5896 m v
Ecuadoru.Nejyétší pousť:Sa hara
7 770 000 km . Největší jezero
Kaspické moře 371 800 km .Ne j delší řeka: Amazonas - Ucayali
7025 km.Nej vetší ^ledovec;Grón
ský 1 802 000 km .Největší te
plota/^/ :Ma sawa-Etiopie+30,2°0
nejnižší: Framheim /Antarktis/
- 25.8° C.

USTÁRNA
Každý den mane v postfachu dopisy s cizokrajnými vznámkami. Přicházejí
ze Švédska, z Austrálie,
Ameriky, Kanady, Holand
ska, Nemecka, Rakouska,
z Kanárských ostrovů, z
Kalifornie.Jižní Afriky,
Francie, Anglie, Dánska.
Tam všude si někdo ob
jednal Paletu. A samo
zřejmé píší nám mladí i
ze Švýcarska. Většinou
Ijsou to slova povzbudi
vá. Potřebná, protože je
doba~~prázdnin, takže zů
stává většinou u objed
návek, ale horší je to s
předplatným.Věříme vša~k7
Te i ’’to” se polepší. A
ozývají se i první autoři. Jen houšť. Víte-li o
nějakém talentu, řeknete
mu o Paletě. Chceme co
nejdříve tisknout výhrad
ne původní tvorbu.
REDAKCE
DNES DOSTÁVÁTE DO RUKOU
2HSÍ číslo
PALETY

Další budou vycházet na
konci každého měsíce,
výjimkou bude prosinec^
kdy dvojčíslo ,vyjde jiz
okolo patnáctého.v
ČÍSLO 2 VŠAK OBDRŽÍ/12
JEN PŘEDPLATITELE !·
CISLA NA HORNÍM OKRAJI UKAZUJI,0 KOLIK HODJN Ceny předplatného js°u
SE LISÍ CASZV JEDNOTLIVÝCH ZONACIJ OPROTI ZÁ uvedeny na str. 8 ~
PADOEVROPSKÉM OASU. CISLA UVNITŘzM£PKY PAK každý stát v příslušné
JIŽ UDÁVAJÍ SKUTEČNÝ OAS VE SROVNANÍ S PO - méně.
LEDNÍ H0DIN0U/12.oo/ ZÁPADOEVROPSKÉHO ČASU .
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ĽUDOVÍT
ŠTÚR
/1815-1856/
veľký syn slovenského ná
roda, zasvätil svoj život
boju za uznanie samostat
nosti svojho národa a uzákonenie slovenčiny ako
spisovného jazyka.
Jeho
prostriedkami boli prvé
slovenské časopisy a no
viny, otvorené a nebojác
ne zastupovanie záujmov
Slovákov v Krajinskom sne
me i priama úcast v pov
staní v r. 1848. Vytvoril
zaklady, na ktorých sta
vali nasledovné generácie národných buditeľov i politikov. Z jeho myšlienok:

"Nesmyselnosá a bláznovstvo je chcieť, aby sa bez velikého namáhania, bez
veľkých obetí niečo vydobudlo, dačo st vorilo .najmenšia vec stojí obete a kde
že povýšenie jedného národaI Treba tu obetí, treba tu sily, treba tu mužného
všade sa postavenia, a ked* na to príde, bránenia veci našej; slabosť, chabosť
a k tomu nerozum je odvolávať sa a žiadať právo bez mužného vydobudnutia si
prava a jeho^zastávania. Právo je najvznešenejšia majetnosť Človeka a náleží
mu, ako náleží aj celku, naleží mu ale len pod tou podmienkou, kedť si to za
slúži."
/REČI a state/
"Ide pri prisluhovaní spravodlivosti fudom o veci veliká: o šesť, majet
nosť,
život, teda o veci jednému každému najväčšie, najsvätejšie, ked*' ale
prisluhovanie spravodlivosti nie je vo svojom poriadku, každý vidí, že to do
nebezpečenstva ubieha a pre celú krajinu najhoršie má následky. Z tejto prí
činy odjakživa tu išla usilovnosť všetkých vzdelanejších a ľudskejším duchom
dýchajúcich národov, aby práva boli jasné,
zreteľne vyložené a prisluhovanie
spravodlivosti išlo Čerstvým,rozvážnym a bezpečným krokom. Bezpečnosť s ohľa
du prisluhovania spravodlivosti je jedno z najmocnejších spojív, jedného kaŽ-

dého s krajinou spájajúce, ťažko ale veru padne takej krajine telom i dugOu
oddaným byt,kde Slovek nie je toho bezpečný, co mu je najdrahšie a najsväte/
šie, keď l*udia jedni druhých bezpečne utláčajú, nehojac sa ruky spravodlivo^
ti,*ked takí, ktorí spravodlivosť prisluhovať majú, túto za svoje privilégia
ktorým toho, koho sa im páči, nadelia, považujú. V takejto krajine, čo by
aké frázy o vlastenectve hovorili a strúkali, čo by aké reci o jej vzdelá,
nosti povstávali.panuje naozaj ešte len duch surový a barbarsky, bo tu o hod,
nosti Človeka ešte reči byť nemôže!"
/NÁRODNE NOVINY,1847,MAREC /
"Hluboko si padnul, rode můj, Že rozkazy k mukám a k záhube sve sam vy,
konaváš, které by jiný odmrštil s nevolí svrchovanou. Podhodil se se noha®
šlapatelň Svých a oni nyní rejdí s potupou a výskaním po Tobě.1;
, .
/STARÝ I NOVY VEK SLOVÁKU 1841/
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Všechno má svá pravidla, své zákony. Má j i i tento
svát. A tím, kdo je určil byl Čas. Po noci přichází
den,střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé
se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které
stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechá
vají svát dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou Šli
ti, kteří tu byli před nimi.
PŘESTO SE VŠAK ZDÁ, ZE VŠECHNO NENÍ VŽDY STEJNÉ.
KAŽDÝ DEN NESVÍTÍ SLUNCE, BOUŘE NEPŘINÁŠÍ VŽDY ZKÁ

LET

ZU, PŘÁTELE NEPOTKÁVÁME NAJEDNOU...
Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, Že jinak nemo
hl,nebot» pouze z rozmaru? Jsou tedy roky 1848, 187$
1918, 1938, 1948 i rok 1968 náhodné? Přičinili se o
ne lidé nebon jsou radou, kterou stanovil Sas?
POVÍM VÁM PODIVNÝ PRÍBEH. PRÍBEH TIM PODIVNĚJŠÍ, ŽE
JE SKUEfiNÝ. JEHO UDÁLOSTI ODDEĽUJE NAVZÁJEM STO LET.

Všichni znáte jména LINCOLN a KENNEDY. Oba byli pre
sidenty Spojených států a oba byli zavražděni,LIN COĽN byl zvolen presidentem v roce 1860, KENNEDY v
roce 1960. 0 STO LET POZDĚJI. Jejich nástupci měli
jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z
Jihu. Andrew Johnson se narodil v roce 1808, Lindon
Johnson v roce 1908. 0 STO LET POZDĚJI. Oba vrahové
uskutečnili svůj Čin před očima manželek svých obě
tí. Oba si pro nej vybrali patek a oba zemřeli dřív
než přišli před soud.
Z GRAMOFONOVÉ DESKY

SUPRAPHON

vydané v roce 1969
s nazvem
"COUNTRY
BEAT
JIŘÍHO
BRABENCE"

John Welcheshood, vrah Lincolna, se narodil v roce
1839, Lee Harway Oswald roku 1939. 0 STO LET POZDĚ
JI. Tajemník presidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. V den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla.
Tajemník presidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln.
I on jej před cestou do Dallasu varoval.
J. Welche.shood střílel v divadle a jeho střely smě
řovaly ke skladišti. L. H. Oswald střílel ze skla
diště a jeho střely směřovaly k divadlu...
Jména Lincoln i Kennedy mají sedm pí směn.Jména
Andrew Johnson a Lindon Johnson mají třináct pís
men. Jména John Welcheshood a Lee Harway Oswald ma
jí patnáct písmen...
JE TO VŠECHNO JENOM NÁHODA ?

Syn lékaře z makedonského města Stageiry, žák Platónův, později
jeho přítel. Hlásal, že základem veškerého lidského vědění; jezkušenost.. Tento muž byl jedním z největších filosofů starověku. —
Aristoteles.
Byl od r. 343 vychovatelem Alexandra Velikého, zachránil Athény od
zkázy, byly to však právě Athény, které připravovaly A ristotelovi stejný
osud jako velkému Sokratovi. Aristoteles neztratil svůj život jen proto,
že včas odešel na svůj statek, kde r. 322 zemřel.
Aristoteles o vlivn il celé světové, myšlení. Proslavil se zejména svými
spisy z oboru mravní filosofte. Ve své Ethice Ntkomachově zkoumá
všechny podstatné etické otázky. Přes všechna zklamání sl Aristoteles
vysoce cení přátelství, které dává lidskému životu velkou část jeho
smyslu a dovoluje, abychom dosáhli pomocí přátel toho, co bychom
sami nestačili dokázat.

Aristoteles.
o přátelství
PŘÁTELSTVÍ je jakási ctnost nebo je s ctností úzce spojeno. K tomu ještě je
přátelství nezbytně nutné pro lidský život; nebot žádný člověk by si jistě nepřál život bez
přátel, i kdyby jinak měl všechny dary života. Pokládá se za prokazatelné, že nejvíce potře
bují přátelství boháči, vysoce postavené osobnosti a vladaři. Neboť co by jim pomohlo takové
zdánlivé štěstí, kdyby jim byla odňata možnost, aby činili ona dobrodiní, která se především
a způsobem chvályhodným prokazují přátelům? A pak, jak by mohlo být takové šťastné po
stavení obhajováno a ochraňováno bez přátel? Neboť čím je štěstí větší, tím větší jsou nebez
pečí, která je ohrožují. Jinak však v chudobě a ve veškerých nezdarech jsou pokládáni přá
telé za jediné útočiště. Jsme-li mladí, pomáhají nám, abychom se uchránili před poklesky;
jsme-li staří, pak jsou tu proto; aby o nás pečovali a vypomohli nám, kde nás opouští naše
síla nutná pro naše konání, a jsou naší oporou; v rozkvětu sil nám pomáhají, abychom doká
zali krásné činy, podle výroku básníka:
Dva muži spolu družně jdou...
Neboť jsme-li sjednoceni, jsme schopnější jak při poznávání, tak 1 při jednání.
ZDA SE, že sama příroda nám vštípila přátelství v poměru ploditelky ke
zplozenému a zrozenému k ploditeli, a to, nejen u lidí, nýbrž také u ptáků a většiny
zvířat. Tento pud dala příroda navzájem všem pospolitě žijícím živočichům, zvláště však li
dem; proto i jméno lidumil je pochvala. Můžeme též vidět na bloudění cizinců, jak úzce je
spřízněn člověk s člověkem a jak je mu milý.
PŘÁTELSTVÍ není však jen nezbytné, nýbrž i krásné. Neboť jsme-li nazýváni
„přáteli svých přátel“, považuje se to za chválu a přátelení s mnoha lidmi je pokládáno za
jednu z krásných věcí; v očích mnoha lidí jsou přátelé a ctnostní muži jedno a totéž.
PŘECE se však mínění o přátelství v nemálo bodech velmi různí. Někteří lidé
označují přátelství jako druh shody bytostí a říkají: „Lidé se stejným založením jsou přáte
lé.“ Proto máme přísloví: „Rovný rovného si hledá“ a „Vrána k vráně sedá“ a jiná podobná,
jiní opět naopak praví, že všichni lidé jsou si při stejné povaze nepřátelští, jako — jak se
říká — „hrnčíř vůči hrnčíři“. A pro tento svůj názor hledají hlubší odůvodnění a více argu
mentů z přírodní filosofie.
VÉC si snad objasníme, jakmile nám bude známo, co je hodno lásky. Neboť
zřejmě nemůže být vše milováno, nýbrž jen to, có je hodno lásky; a za takové se považuje, co
je dobré, příjemné anebo užitečné. Za užitečné můžeme považovat to, co dopomáhá k nějaké
mu dobru nebo příjemnosti; a proto na konec by bylo hodno lásky jen dobro a to, co ie pří
jemné.
KAŽDÝ člověk pak miluje ne to, co je pro něho dobrem, ale co se mu zdá,
že je pro něho dobrem.
KDE tedy je podnětem přátelství užitek, tu se lidé milují, poněvadž usilují
o výhodu pro sebe; kde je příčinou přátelství příjemnost, děje se tak ve snaze o příjemnost

pro sebe; přítel není milován proto, že je takový, jaký je, nýbrž pokud poskytuje dobro nebo;
příjemnost. Taková přátelství se lehce rozcházejí, pokud si přátelé nezůstanou rovni.
DOKONALÉ je přátelství dobrých lidí, rovných si v ctnosti. Neboť takoví přá
telé si přejí navzájem dobro, a to ze žádného jiného důvodu, než že jsou dobří, a dobří jsou
sami ze sebe, živelně. Ti lidé, kteří přejí dobro svým přátelům pro ně samé, jsou pravými
a nejlepšími přáteli, poněvadž jejich vztah je dán jejich samou podstatou a ne nějakými pří
padnými skutečnostmi. A proto trvají jejich přátelství tak dlouho, pokud jsou dobří; a ctnost
je trvalá hodnota.
TAKOVÉ přátelství je též vzácné, poněvadž lidí toho druhu je· jen málo. Dále
potřebuje 1 dost času a vzájemné získání důvěry. Neboť jak říká přísloví, poznáme se te
prve tehdy, až společně sníme známou „bečku soli“. Teprve tehdy se též můžeme vzájemně
uznávat a být přáteli, když jsme jeden druhému prokázali, že jsme hodní lásky a důvěra
byla upevněna. Naopak lidé, kteří se brzy vzájemně k sobě chovají jako přátelé, mají sice;
vůli být přáteli, ale po pravdě jimi nejsou, jestliže současně nejsou hodni lásky· a jestliže
to Jeden o druhém neví. Neboť touha po přátelství vzniká rychle, avšak přátelství’nikoliv.
PRO rozkoš a užitek se mohou přátelit i·' špatní lidé se špatnými a ctnostní
lidé se špatnými a lidé, kteří nejsou jedno ani druhé s kýmkoliv; pro sebe samy se mohou
přátelit zřejmě' jen dobří lidé. Neboť špatní lidé se nemohou· navzájem nad sebou těšit; leda
když jim z toho vzniká nějaký prospěch.
PŘÁTELSTVÍ dobrých Udí je jediné, které se nedá rozrušit osočováním; neboť
neuvěříme lehce nějakému jedinci něco nepříznivého o člověku, kterého jsme si sami po
dlouhá léta vyzkoušeli. Mezi takovými přáteli je právě vzájemná důvěra a co se ještě v pra
vém přátelství vyžaduje a nikdy by isi neublížili a neukrivdili; zatímco u jiných druhů přá
telství je třenicím brána otevřena dokořán.
DÁLE se zdá, že přátelství je svazek, který udržuje pospolitost obcí; záko
nodárci proto zaměřují svou pozornost více na přátelství, než na spravedlnost. Neboť svornost
občanů mezi sebou je druh přátelství; a zákonodárci především usilují o to, aby získali tuto
svornost, zatímco svár, který představuje v obci nepřátelství, se snaží vykázat. Spravedlností
vskutku není třeba, když občané jsou přátelé; kde však jsou lidé navzájem spravedliví, po
třebují kromě toho přec Ještě I přátelství, a nejvyšší spravedlnost má rysy přátelství.
MEZI nevrlými a postaršími lidmi nevzniká přátelství tak lehce, protože mívají
špatný rozmar a nemají již takové potěšení z družnosti; a zejména tyto vlastnosti jsou zna
mením a příčinou přátelství. Proto se mládí rychle přátelí, staří naopak tak nečiní, poně
vadž neuzavíráme přátelství s lidmi, z nichž nemáme žádnou radost
PŘÁTELSTVÍ s mnohými lidmi v pravém slova smyslu není možné; vždyť ne
můžeme ani současně milovat mnoho lidí.
PRAVÉ přátelství je totiž — jako láska — cit nejvznešenější

DEN

KDY JSEM SE
NEUSMÁL,
POKLÁDÁM

ZA ZTRACENÝ!

BLANIČTÍ

RYTÍŘI

Poslyšte poslední starou povést a její
proroctví, jez pověděl slepj' mládenec
králi Karlovi Žehnaná paměti.
Hle, Blaník hora v hávu tmavého lesa,
jenž splývá
jí od temene jdo všech bo
cích. Vazné, az zachmúrene shlíží na
krajinu od světa odlehlou,na její chlumyapláne málo úrodné. Široko daleko je
patrno jeho témě,a v okolí často k ně
mu pátravě vzhlížejí. Vestíí chmurami
zahalené zlé povetrí, promodráva-li se
jasné, slibuje jistý a tvrdý čas.
Na temeni Blaníku zříš ve stínu buků,
jedlí a smrků pradávné, kamenné hrad
by, většinou sesuté. Mechem a krovím
zarůstají; po dřevěném hrade,
jehož
chránily, není dnes ani památky.
Ale pod hradbami, v hoře samé dřímají
ozbrojení rytíři, "svatováclavské voj
sko", dřímají a Sekají, až nastane den,
kdy bude potřeba jejich pomoci, az bu
dou do boje povoláni.
Pod skalnatým vrchem Blaníku, ve vý
chodním svahu je skála v podobě lome
ného oblouku.Tam je vchod do hory, tam
také prýští pramen. Z něho napájejí
Blaničtí rytíři své kone, když za cas
jednou, za svitu měsíce vyjedou z hory
na palouk mezi lesy pod horou.Za tako
vé noci zaléhá do okolí temné dunění,
stlumeny rachot bubnúv i polnice hlas.
K ránu zase rázem vše utichne, rytíři,
konstvo vše zanikne ve skalní bráne a
zmizí v tajemném lůně hory. Jen na pa
louce zůstává památka po nočním jízdeckém reji: přečetné stopy konských
kopyt. Než do skalních sklepení, kde dřímá
svatováclavské vojsko, vkročil již ta
ké nejednou člověk.
Tak jednou dívka jakási žala pod Bla
níkem trávu. Pojednou stanul před ní
rytíř a vybídl ji, aby s ním šla, po
klidit v hoře. Dívka se nebála a šla.
Brána do hory byla otevřena. Uzřela
klenuté,skalní síně, mohutné sloupy, a
na nich rozvěšenou zbraň. Hluboké ti
cho jako v kostele bylo po všech pro
storách v tajemném žlutavém prísvitu.
U sten u žlabů stáli radou osedlaní
koně, za kamennými stoly v síni seděli
rytíři, tváří na stůl skloněni. Spali,,
a kone stáli nehnutéjhlavou nepohodl-.

li, kopytem po půdě nehrábli ani ohonem neŠvihli.
Dívka vesla.rozhlížela se,ale nikdo se
ani nehnul.I začala zametat!. Práce jí
kvapem·ubývalo a za chvilku všecko po
klidila. Ani teď jí nikdo nezastavil,
nikdo na ni nepromluvil, nikdo se ne
vzbudil. Jak přišla tak vyšla, a když
se dostala domů, ptali se jí, kde tak
dlouho byla.
*
v*
'-JÍ'
$
Divila se a pověděla, ze přichází jako
jindy tou chvílí.Užasla,když jí řekli,
ze touze chvílí naposled p?ed rokem s
trávy přišla, že byla celý rok pryč. I
pověděla, kde se ocitla, a tu všichni
srozuměli, proč jí rok uplynul chvil
kou. Třetího dne vsak byla dívka nebož
kou.
Tak jako ji, pozval si neznámy rytíř
také kováře z Lounovic do hory, aby mu
okoval kone. Kovář Šel a když dokoval,
dali mu do pytle smetí, kteréž ze zlo
sti před horou vysypal.Doma se pak do
věděl, že ho jiz oplakávali, poněvadž
zmizel beze stopy a celý rok nebylo o
něm ani potuchy.
I pověděl,co se s ním dělo, a když pak
pytel protřásal, vypadly z pytle tři
dukáty. Teď tejorve viděl, že ^chybil.
Ihned běžel zpátky ku Blanické brané,
kde smetí vysypal. Ale nadarmo. Nebylo
tam smetí ani dukátů. Tak také vypravují o pastýři, který
hledal zbloudilou ovci a sám zabloudil
do Blaníka, tak o mládenci, který si
rovněž tak dlouho^rok, jako ten^pastýř
v hoře pobyl, aniž o tom měl zdání.
Ale tomu jiz dávno -- Blaník uzamčen,
vazně, až zachmúrene shlíží na osamě
lou, od sveta odlehlou krajinu, a jako
by trud teskné dumy na nem a všude kol
spoříval. Svatováclavské vojsko spí.
Ješt-e není cas^ aby vstalo.^To bude ve
chvíli největšího nebezpečenství, az
se na naši vlast sesype tolik nepřátel,
Že by celé království roznesli na ko
pytech svých koní.
Tenkráte budou vidina znamení: uschnou
vrcholy stromů v Blanickém lese,na te
meni hory se zazelená starý,uschlý dub,
a pramen u skály se tak rozvodní,že se
bystrici dolů povalí. Tu pak se strhne
veliká, krvavá bitva v krajine mezi

v
Blaníkem a Načeradcem. Rybník Pustý, u ce
od Strahova az po kamenný Karlův
něhož se starý uschlý strom před bitvcu most. Tu svaty Václav na bílém koni s
korouhví v ruce Cechy povede a cizo
zezelená, naplní se potoky prolité kr
ve. I bude plac a veliké zkromoucení zemce a všechny nepřátele Českého krá
pro ten zoufalý boj,ale Cechové se pro lovství ze zemŠ vyžene. A sv. Prokop,
ti silnějšímu nepříteli hrdinsky bráni opat Sázavský s berlou,bude mu pomáhali budou. V rozhodnou chvíli se Blaník ti.
otevře,rytíři v plné zbroji vyhrnou se Pak nastane svaty p^koj a zeme česká
z hory a svaty Václav jeda na bílém ko si odpočine. Mnoho Cechu sic za těch
bojů zahyne, ale ti, kteří zůstanou,
ni je povede na pomoc Cechům.
Nepřítel náhlým strachem obklíčen a ja budou mužové celí. Poznajíce chyby
ko zmámen bude ku Praze prchat a tam svých předků i své, budou pevne stati
f
pak bude hrozný ten boj dobojován. A a nepřítel jimi o zem^neudeří. ~
/Alois Jirásek:STARÉ POVESTI CESKE/.
bude tak zuřivý, Že krev proudem pote-
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KDE DOMOV MŮJ

Byla mlhovitá zimní noc nad Prahou.
v
z
V malé světnici v prvním patře jednoho ze staroměstských domů svítila dosud
lampa. Byla to světnice prostá, útulná.
Na loži odpočívala mladá zena v tichém spánku; vlasy jí splývaly po cele a
bílé ruce byly sepjaty nad poduškou.
v
U postele sedel mladý muz , asi třicetiletý, pěkné tváre a dobráckých ocí.
Hledel na nemocnou^ která právě^přestala velikou horečku a dosud byla ve ve
likém nebezpečí, ac byla už nadeje na obrat k lepšímu. Proto hledel úzkostli
vé na bledou tvář a poslouchal tichý.nepravideiný dech své drahé zeny. V ru
ce držel kousek papíru, na němž rukou pevnou, písmem pekným a zřetelným byly
psaný tyto verše:
o
KDE DOMOV MUJ? v
z
VODA HUČÍ PO LUCINACH,
BORY ŠUMÍ PQ SKALINÁCH,v
V SADĚ STKVI SE JARA KVĚT,
ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLEDvI
A TO JEST TA KRÁSNÁoZEME,
ZEME ČESKÁ j, DOMOV MUJ l
Byl to rukopis Josefa Kajetána Tyla. Ten požádal Františka Skroupu, aby mu
^ložil nápěv k této písni; potřeboval ji do své hry "Fidlovačka".
Skroup seděl mléky,jenom chvilkami si tichounce zanotoval, spise šeptem "Kde
domov můj", aby^nemocnou Ženu nevzbudil.
Půlnoc dávno prešla, ale mladý manžel ještě pořád se díval na bledou tvar
nemocne zeny i na drobné písmo na papíru.
Pak vstal, sel zticha k pianu a na papíře poznamenal trochu not.
Konečné ulehl.
Když se slunce ráno podívalo oknem do světničky, seděl mladý muz už zase u
loze. A když nemocná otevřela oci a usmala se nan, šel zvolna k pianu a pl
ným hlasem zapěl píseň:
"Kde domov můj, kde domov můj?..."
A mladá nemocná paní naslouchala,srdce její jihlo pod krásou té teskne melo
die - do ocí jí stouply slzy...
z
Bylyzto slzy, jaké je s to vyloudit nikoliv bol, nýbrž hluboká, nevyslovi
telna slast z krásy...
Tak se zrodila dne 20. prosince 1834 píseň, která se dnes rozlehá všude tam,
kde žijí Členovy našeho nargda.
zv,
✓ v v-z
>z z
/František BA CK0VSKY:z knihy"ŠPALÍČEK NAŠICH NEJKRASNEJSICH POVĚSTI/

Když se detektiv Ludvik dostavil do označeného bytu,
zastihl tam dva muže, kteří se vzájemně obviňovali z vraždy.

PALETA
Postfach 236
8033 Zuric h
Schweiz
Ze správných od
povedí jednu vy
losujeme a výher
ce z obdrží knihu
K. Čapka
HOVORY S TGM

O některých lidech se říká, že
mají hroší kůži. Pro zajímavost:
hroch má kůži tlustou 2,5 cm,
nosorožec 2 cm, slon 1,8 cm.
Člověk, i když má pokožku
tlustou pouhé 3 mm, je zato
nejhádavějším stvořením na ze
měkouli. Předčí v tom i sveře
post těchto dvou nosorožců

A n g lie
6

k é z á s ilk y p ro zám o ří p ř íp la te k :o s m in a u v e d e n é c e n y .S ta ř í p o s la t s e k .

pište svou odpověď na tyto
dvě otázky na korespondenč
ní lístek a pošlete jej naadre-

z á v o rc e c e n a za

Kdo mluvil pravdu, kdo
lhát? Rozřešit to bylo pro
detektiva Ludvíka hračkou.
Pravil: „Vy půjdete se mnou,
vy jste vrah.“ Ale KOMU
to řekl? Muži v šedém, či
kostkovaném saku? KOHO
byste zatkli vy a PROČ? Na

č ís e l/

Náš první úkol pro detektivy-amatéry začína kresle-D
ným seriálem. Pozorné se dívejte. Odpověď je oprav-Q
du lehká. A máte-li chuíf. napište nám minidetektivku.

2 .6 .1 0 / 1 .5 .4 / - A u s tr á lie A d o l. 5 .2 0 /2 .8 0 / - B e lg ie FB 2 8 2 .- /1 5 3 .- / B r a z í l i e C r .d o l.N . 3 1 .- / 1 7 .- / - D ánsko d k r 4 1 .5 0 /2 2 .5 0 / - F r a n c ie FF 3 1 ./1 6 .5 0 / - H o lan d sk o h f l 2 0 .- / 1 1 .- / - I t á l i e l i r . 3 .4 3 0 .- / 1 .8 6 0 .- / - J iž n í
A frik a R d. 4 .8 0 / 2 .6 0 / - K anada c a n .d o l. 5 .9 0 /3 .2 5 / - N o rsk o n k r 4 0 .- / 2 2 .- /
- Něm ecko DM ,2 0 .3 5 /1 1 .0 5 / - R akousko o .S . 1 4 5 .- / 7 9 .- / - Š v éd sk o s k r 2 9 ./1 5 .5 0 / - š v ý c a rs k o ^ S F r ,2 4 . - / í 3 . - / - USA d o l. 5 .7 0 /3 .1 0 / -V p říp a d ě l e t e c 

- Škola detektivu - Škola detektivů

PŘEDPLATNÉ PALETY PRO JEDNOTLIVÉ STÁTY: /v

detektivů

L.

Škola

ČÍSLO
V hlavním městě Japonska, v Tokiu, byl před nedávném otevřen ne
obvyklý dětský park. Městská správa zde soustředila několik vyřaze
ných aut, autobusů, lodí a dokonce buldozer. Vše je zde přizpůsobeno
dětské fantazii a nadšení pro mašiny. Děti si zde vyhrají a zároveň si
cvičí zručnost. K nejoblíbenější hře patří hra na Tarzany. Stačí k ní
několik metrů napjatého lana a vyřazená držadla z tramvaje. Ostatní
kulisy si děti lehce přimyslí.

-Velká bedna. Když ji udeříš
přes zuby, křičí.- To je doslovný
překlad z jazyka Papuánců z No
vé Guineje. Takhie složitě to
musí říci, mají-Ii na mysli klavír.

Magickým číslem je 142 857. Ať
ho násobíš dvěma, čtyřmi, pěti,
šesti, dosáhneš vždy výsledku
složeného ze stejných čísel jako
číslo původní. Zkus to.

Troibarevne
plavky
V Japonsku vyvinuli umělé
vlákno, které reaguje na vnější
podmínky, například na vlhkost
vzduchu, teplotu slunečních pa
prsků apod. Plavky z nových
vláken jsou na slunci bílé, ve vo
dě zmodrají a při sušení zrůžovějí.

jedna
posíláme
j~é¥tl
všem,
kteří si
PALETU
objednali.
DVOJKU již
pošleme
jen
*
PŘEDPLATITELŮM.
Dekujene za po
chopení .REDAKCE

No Stihlou linii existuje jistě hodni receptů.
V podstatě jsou však asi trojího druhu. Bud
zvolit takovou „kuchyni", aby nám nepřibýval
každý den nijaký ten gram tuku, nebo vyvíjet
tolik pohybu, že žádná tulná nebo sladká
sousta nemají čas se v těle usadit Třetí možnost:
vzít si od každého něco - správnou stravu a také
trochu pohybu.
Při svých toulkách světem jsem milo možnost
čas od času nahlédnout pod pokličky hospodyň
kám, což jsem dělala s patřičnou dávkou zvěda
vosti. To se člověk diví, co všechno je k snědku!
Prostí Japonci jedí velice střídmě - fazole,
rýži, ryby, zeleninu, proso, boby. Stihlá linie jim

rozhodni nečiní žádné potíže. Snad k nej
chutnějším a přitom nejzdravijším patří
„kuchyně" francouzská. Obsahuje ve svém
rejstříku hodně masa, sýrů, mléka, ryb, zeleniny
a ovoce. Tato strava vyhovuje velice dobře
i vrcholovým sportovcům. Na olympiádách jsme
se většinou i my stravovali v této „kuchyni",
česká strava obsahuje hodni moučných a slad
kých jídel. Je jako stvořená pro kulaté bumbrlítky. Nechcete-ll se jimi stát, musíte zařadit
do svého jídelníčku brambory místo knedlíků,

zeleninu a ovoce místo koláčů a sladkých
zákusků. Hlavní nebezpečí tím bude zažehnána,
Někdy to však nestačí. Existují účinnější, ole o to
nepříjemnější metody.

■ JAK JDOU NA TO V HOLLYWOODU

Při svém zájezdu do USA jsem měla možnost
seznámit se s dietou, kterou používají holly
woodské filmové hvizdy:
Tři dny za sebou pouze vajíčka na tvrdo
(průměrně 8-10 denně), tři dny vařené hovězí
moso bez chleba a další tři dny suchý tvaroh.
Tuto dietu opakují znovu a znovu, dokud
požadované množství kilogramů nejde dolů.
■ ROZUM DO HRSTI
Myslím si, že takovou dietu si nemohou do
volit sportovci * velkou fyzickou námahou nebo
mladí lidi v období růstu. Já jsem si Ji upravila
a ze svých vlastních zkušeností mohu říci, že mi
plně vyhovovala:
Jeden den - pouze ovoce, další tři dny vajíčka na tvrdo, pátý den opit ovoce, šestý
až sedmý den - vařené hovězí maso, osmý den ovoce, devátý až jedenáctý den - suchý tvaroh
doplněný různými kompoty nebo zeleninou rajčata, mrkev, kedlubny apod., poslední den
opět ovoce.
Musím však ještě podotknout, že stejně
důležité, ne-li důležitější, je pravidelné sporto
vání. Každý den se proběhnout,-protáhnout sl
tělo gymnastickým cvičením, občos si zaplavat,
zahrát si nějakou míčovou hru. Potom nebudete
mít problémy s přibýváním na váze ani se
zdravím. Víc jak půl až hodinu denně vám to
nezabere.
VĚRA ODLOŽILOVÁ-ČÁSLÁVSKÁ

v časopise
SEDMIČKA

PANÍ VERA SE STAI^A

■ JDE O UNII

4 . SRPNA 3.969 MAMINKOU.
DCERUŠCE DALA JMÉNO RADKA. VERA ODEVZDALA
ÚV ČSTV TAKÉ VŠECHNY SVÉ MEDAILE,JAKO PRO
TEST PROTI VŠEMU, CO SE DNES U NÁS KONÁ...

Modrá

Ktorú farbu
máte
najradšej?
Červená
To je farba vášne: ak máte
najradšej červenu farbu, ste tem
peramentná, veľmi aktívna a ži
vot beriete dost optimisticky. Zá
very robite spontánne, pocitom
nechávate volný priebeh a ste
náklonná k nekontrolovatelným
výbuchom zúrivosti. Skrátka: váš
vnútorný život nie je ani trochu
fádny.

Zelená
Osoby, ktoré obľubujú túto
farbu, charakterizuje jemnocitnost. Majú veľmi vyvinutý pocit
taktu a hoci si vážia slobodu,
vedia sa prispôsobiť každej si
tuácii. Ľahko sa oduševňujú a
sú presvedčené, že okolie je
snimi spokojné. V láske majú
neobyčajné šťastie.

Žltá
Túto farbu obľubujú ľudia ne
obyčajne inteligentní. Táto cha
rakteristika sa však nevzťahuje
na ľúbostnú oblasť: tu stále hľa
dajú akúsi bytosť z rozprávky,
ktorá by im bola neskonale od
daná. Ale pozor! Takáto od
danosť môže mať niekedy za ná
sledok nepríjemné scény žiarli
vosti.

Ak ste sa rozhodli pre modrú
farbu, znamená, že máte natoľ
ko bohatý duševný život, že vám
veľmi málo záleží na tom, čo
sa okolo vás deje. Partner, ktorý
zodpovedá vášmu vkusu, musí
byť osobnosť nadpriemerne in
teligentná. V láske vyčkávate,
o každej ponuke uvažujete, no
konečné rozhodutie ťažko me
níte!

Fialová
Výber fialovej farby vás pre
zrádza, že chcete vládnuť a'
orientujete sa viac na materiál
nu než na duševnú stránku ži
vota. Bez ohľadu na to, či chcete
dobre alebo zle, v láske vždy
vidíte ustavičný boj, ktorý sa
musí skončiť porážkou vášho
partnera.

Biela
Toto nie je iba farba nevin
nosti. Ťažko nadväzujete styky
a vaša nežnosť a krotkosť je
taká výrazná, že niekedy môže
u partnera vyvolať chlad a ne
dostatok citu. V láske ste úplne
nerealistická: milovanú osobu vi
díte s aureolou, často nezaslú
ženou. Chráňte sa pred rozča
rovaním.

Čierna
Obľubovať čiernu farbu, to ešte
vôbec neznamená, že ste me
lancholická, pesimistická alebo
uzavretá osoba. Je síce pravda,
že občas budíte dojem osame
losti a akoby sa k vám obrátili
chrbtom všetky radosti života. No
ide skutočne iba o dojem. V lás
ke sa snažíte potlačiť svoje city.
Nie ste nedobytná, hoci neuzná
vate lásku na prvý pohľad!

Hezká Barbara Cooper dokazuje, že
lyžování po chodidlech není záleži
tost pouze pro svalnaté muže.

■ V Austrálii se pořádají od roku
1963 turnaje v jízdě po chodidlech,
kdy se jednotlivé cviky bodují jako
v krasobruslení. Program těchto zá
vodů bývá zpestřen ukázkami méně
obvyklých obratů, jízdami stranou
„side-slide“, jízdou na jedné noze,
skoky z lyží na nohy, skoky přes
můstek, jízda pozpátku, otáčkami za
jízdy apod.
■ Ale přestože se mnoha divákům
při předvádění podobných kousků ta
ji dech a sami by se o něco podob
ného v životě nepokusili, ve skuteč
nosti není „bosé“ lyžování tak ob
tížné. Silný lodní motor je prvním
požadavkem pro úspěšnou jízdu. Člun,
který táhne lyžaře, musí dosáhnout
rychlosti 65 až 75 km/hod. Většina
odborníků tvrdí, že 65 km/hod. je
nejvhodnější, přičemž rychlost 60 km/
hod. je považována za minimální.
H Dalším důležitým faktorem pro
úspěšnou jízdu začínajícího sportov
ce je klidná voda. Malé vlnky ne
jsou vážnou překážkou, ale vlny ve
likosti od 10 cenitmetrů výše již
mohou začátečníkům způsobit značné
obtíže.
■ Také tažné lano musí být dosta
tečně dlouhé, aby lyžaři dovolilo jet
pohodlně mimo vlnu, vytvořenou lodí.
H Největším problémem je start.
Běžně se start provádí z jedné lyže,
ze které bylo odstraněno vázání a
nahrazeno neklouzavou podložkou.
Lyžař stojí na lyži tak, že má nohy
za sebou. Když člun dosáhne vhodné
rychlosti, sejme lyžař nohu postave
nou na lyži vzadu, lehce se dotkne
hladiny patou dolů a špičku drží nad
hladinou tak, aby pociťoval proudící
vodu proti chodidlu. Poté zvolna pře
náší váhu na -tuto nohu.. Nyní na
stává kritický okamžik této operace,
dostat i druhou nohu na vodu. Lyžař
stále přesouvá váhu na nohu, kterou
má na vodě tak, až cítí že noha
pevně jede po hladině. V tomto oka
mžiku odstrčí lyži lehkým kruhovým
pohybem stranou. Jiný pohyb, napří
klad zdvižení nohy by nepomohlo,
neboť tlak vody by lyži k noze opět
přitiskl. Rychle se zbavit lyže je
velmi důležité, neboť jen tak se váha
může rozložit na obě chodidla a ly-

LYŽI
BEZ

H Klub rovněž registruje nejlepší ča
sy, kterých dosáhli špičkoví závodni
ci v tomto sportu. Rekord dosud
držel Don Thomson, universitní stu
dent, jehož nejlepší čas byl 33 minut,
3,2 vteřiny v roce 1963. Thomson do
konce jezdil se zátěží, při jedné pro
dukci mu seděla na ramenou dobře
urostlá dívka.
X V mezinárodním měřítku se vsak
lyžování po chodidlech nejvíce vě
nují Australané. V roce 1968 zlepšil
třináctiletý školák Paul McMarrus
světový rekord Dona Thomsona na
59 minut 37 vteřin. O rok později
dosáhl čtyřicetiletý Australan Harold
Miller o 1 minutu a 8 vteřin lepšího
času. Tento rekord vydržel pouze do
maratónu Steva Northrupa. Tento
sedmnáctiletý chlapec překonal v ma
lé zátoce poblíž svého domova —
Pensacoly na Floridě, světový rekord
časem 1 hodina 7 minut a 15,2 vte
řiny.

LYŽUJEME

■ Ve všech přímořských státech pro
bíhal v posledních 10 letech a v sou
časné době stále ještě probíhá obrov
ský rozmach vodních sportů. Jako
houby po dešti vznikají desítky klu
bů příznivců surfingu, vodního lyžo
vání, skoků na vodních lyžích a před
několika lety i lyžování bez lyží,
(jak to vlastně napsat, když čeština
pro tento sport ještě nemá výraz?)
Zkrátka jízda na vodě po chodidlech
nohou.
Když si mnozí lidé někdy vyzkou
šeli jízdu na důkladných vodních ly
žích, s překvapením zjistili, že je to
značně obtížné. Že je to sport, který
si žádá sílu, zručnost, obratnost a
rychlou reakci v mnoha neočekáva
ných situacích. Pro tyto lidi je těž
ké pochopit, že je možné jezdit po
vodě i bez lyží, jen tak po bosých
chodidlech. A přece těchto lidí jsou
už tisíce.
H Ještě před několika lety byla jízda
na bosých nohou velmi neobvyklá a
vzbuzovala u nahodilého pozorovate
le údiv. Nyní se však stala zlatým
hřebem všech programi"i při velkých
profesionálních „show“ vodního ly
žování v Cypress Gardens na Floridě.
H Tento sport . je velmi zajímavý a
nejlepší profiesionálové musí vymýš
let stále nové a nové prvky, jako je
jízda pozpátku po jedné noze, star
ty s pobřeží i z hluboké vody, pro
vádění otoček za jízdy apod., aby
měli neustálý náskok před stále
vzrůstajícím počtem neprofesionálních
provozovatelů
tohoto
přitažlivého
sportu.
Před necelými sedmi lety byl při
Američan Water Ski Association za
ložen „The Barefoot Chtb“ — Klub
bosých, který dává zvláštní uznání
těm jednotlivcům, kteří se na vodě
udrželi nepřetržitě více než 60 vteřin.
Klub má dnes více než 1200 členů.
Chlapci a děvčata od 8 let musí udě
lat zvláštní přijímací zkoušku a řád
nými členy se stanou teprve po spl
nění stanoveného limitu.

žař dobře zachová rovnováhu, zvlád
nout tuto operaci není tak lehké,
ale začátečník nesmí ztratit odvahu
po prvních pádech. Po několika ne
úspěších se to však podaří a lyžař
se rozjede po chodidlech jako po
lyžích.
K Na získání nejvhodnější polohy
nohou při jízdě neexistuje žádný re
cept, tu si lyžař musí najít sám.
Každý zkušený jezdec jezdí jiným
stylem. Některý má při jízdě nohy
natažené, jiný zase jede s koleny
mírně pokrčenými a vyrovnává jimi
stabiltu. Rovněž vzdálenost nohou od
sebe je u každého rozdílná. Jedni
mají nohy těsně u sebe, jiní jedou
široce rozkročeni. Rovněž paže mo
hou být při jízdě pevně natažené
nebo mírně pokrčené;
g Někteří teoretici zastávají názor,
že pro různé cviky jsou vhodná růz
ná držení těla i nohou. Například
při dlouhé jízdě přes relativně větší
vlnky je lepší být široce rozkročen
než když je hladina klidnější. Je však
přirozené, že při vytrvalostních jíz
dách sportovec svůj postoj neustále
mění, aby zabránil křečím.
| Rekordman Steve Northrup si stě
žoval, že po 45 minutách jízdy měl
pravou nohu tak znecitiivélou, že ji
přestal ovládat. Musel nohu zdvi
hnout a chvíli jí třepat, aby se oběh
krve opět upravil a Steve mohl po
kračovat k překonání dosavadního
Millerova rekordu. Avšak sotva sta
rý rekord překonal, začaly být obě
jeho nohy bez citu a kdvž se Steve
dostal do vlny za člunenl, musel se
vzdát další jízdy. Za tuto dobu ujel
na chodidlech přes 65 kilometrů.
3 Lyžování po chodidlech viděla ve
řejnost poprvé v březnu roku 1947.
Jízdu předvedl Dick Pope Jr., syn za
kladatele Cypress Gardens, který je
nyní presidentem všech zábavních
podniků na Floridě.
| Svého času bylo mezi vodními ly
žaři populární také shoeskiing, ly
žování na malých prkénkách, ne vět
ších než pánská bota, takže lyžování
po chodidlech bylo jen další fází
vývoje tohoto druhu vodního sportu.
| Získávání světových časů ve vytr
valostní jízdě však není tím pravým
cílem „bosonohého“ lyžování. Skuteč
ným požitkem a cílem je vlastní jíz
da se svými odvážnými obraty a cvi
ky, proto také lyžařů, kteří ovládají
toto vrcholné umění není mnoho a
většinou hned přecházejí k profesio
nálům.
■ Podívejme se na takový start z po
břeží bez pomoci lyže. To už je úkol
pouze pro zkušené borce. Lyžař si
vybere vhodné místo, nejlépe s jem
ným pískem, bez kamenů a jiných
ostrých předmětů, s mírným svahem
do vohy. Ke startu je zapotřebí člu
nu se silným motorem, nejméně o 158
k, protože musí mít velkou akcele
raci. Lyžař startuje asi z 15metrové
vzdálenosti od vody a jeho rychlost
při dosažení vody musí být kolem
35 km/hod. Když dá posádka člunu
signál, že se začíná rozjíždět, lyžař
se dá do běhu. Přibližně jeden a půl
metra od vodní hladiny dá nohy
k sobě, padne na písek zadní části
těla a skluzem vsedě projede tuto
vzdálenost do vody. Ve vodě pak
musí udržet tuto pozici. Sedí na spod
ní části stehen, s chodidly těsně nad

hladinou, dokud rychlost vlečného
člunu nestoupne zhruba na 46 km/
hod., při které se již může postavit.
V tom okamžiku ponoří chodidla do
vody a tahem rukou na ně začne
přenášet celou váhu. Při rychlosti
kolem 55 km/hod. se již může zcela
vzpřímit a zaujmout postoj potřebný
k jízdě nebo k různým obratům.
■ Největší opatrnost musí iyžař za
chovávat při ponoření chodidel do
vody. Ve chvíli nepozornosti by se
mohlo stát, že jedna noha by byla
vystavena většímu náporu vody a na
stalo by převrácení na obličej. Dále
je nutné držet madlo vlečného lana
velmi nízko, aby bylo těžiště lyžaře
soustředěno pokud možno co nejníže
a aby se zabránilo zaboření nohoti
do pobřežního písku nebo pod hladi
nu.
Start z hluboké vody je trochu
podobný startu ze břehu, ale vyža
duje na jezdci větší sílu. Největší
problém spočívá v zachování Sejvýhodnější polohy těla pro přechod
k výchozí poloze jako při startu
ze břehu, tj. se špičkami nohou nad
hladinou při dosažení rychlosti ko
lem 35 km/hod.
| Používá se několik způsobů. Jed
ním z nich je poloha, kdy jsou nohy
trochu pokrčeny a opírají se o drža
dlo vlečného lana.
B Australané a někteří Američané si
mistrně osvojili tzv. obrátkový start
(tumble-turn start). Ve Spojených
státech jej předvedl jako první Don
Thomson. Jako druhý, hned vzápětí
pravidelný host na exhibicích v Cyp
ress Gardnes, iRchard Johnson. Při
tomto startu se leží na břiše. Po zís
kání potřebné rychlosti se lyžař trh
nutím převrátí na záda, načež se od
razí tak, aby se dostal nohama na
před a vztyčí se. Richard Johnson
k tomu dodává: Tímto snadným způ
sobem se dostanete opět na nohy,
když se Vám stane ta nepříjemnost,
že při lyžování po nohou upadnete."
Je to opravdu snadné, ale zatím je
nom pro něho.

Na této trojici obrázků předvádí Ri
chard Johnson obrátkový start.
a) první fáze při jízdě na břiše
b) převrácení se na záda jakmile se
zvýši rychlost člunu
c) odraz a vzpřímení do konečného
postavení.

c

Žije v Mnichove. Musí tam
žít. Tam, i
jinde ve svo
bodném svetČ může brát bez
obav do ruky svou kytaru a
hrát i zpívat o našich spo
lečných starostech. Burcuje
proti lhostejnosti.závisti,
záští,
nenávisti a podraznictví. Stal se z něho tu
lák s nerozlučnou kytarou.
Zpívá protestsongy.Vlastní.
Dnes má za sebou uŽ témČř
stovku písniček. Mezi nejznámejŠí patří
Bratříčku
[zavírej vrátka.
Chystá se
i za velkou louči. Nenechte
si ujít vystoupení Šesta
dvacetiletého Karla Kryla.

MINIROZHOVOR ::::::::::::::
|***Oblíbená moudrost?
"Bodne-li tě včela, vlož na
ránu včelí med."
***Zajímavý citát?
"Rozumný člověk še přizpů
sobuje prostředí, nerozumný
se snaží přizpůsobit si pro
středí. Proto každý pokrok
je dílem blázna.To řekl pan
George Bernard Shaw."
|***jste optimista nebo pe|simista?
"Ani to, ani ono. Skeptik.
Iprotoíe pravda je poz nana
nutnost. Poznání
přináší
Iskepsi. Ze skepse se rodí
|optimismus."___________________

BALADY
raněného
BÁSNÍKA

PŘEJDI JORDÁN
live-rytmicky

Na tomto miste vás nechceme seznamo
vat s písničkami novými, alespoň pro
zatím ne, ale oživovat ve vaší pamě
ti vzpomínky na písničky, které jste
si zpívali, a které si rádi zazpíváte
znovu.
Tu dnešní napsali její autoři pro vá
noc ní vysílání tele vizního
seriálu
"PÍsen pro Rudolfa III", které se vy
sílalo v prosinci 1968.Nezapomenutel
ným způsobem ji zpívala Marta Kubišo
vá, jejíž hlas v současné době z vy
sílání cs. rozhlasu i televize zmi
zel, Zazpívejte si ji tečí sami a
vzpomínejte, kde jste vy prekroSili
Jordán...
JIRI popper

mmmmimTirimmmmmmmmmmmmmmrjnmmmmmmmmmmmmmm
NAPIŠTE NÁM, 0 KTERE PÍSNIČKY MATE

ZÁJEM. A
GALERII
"řnxf tam aa břehu druhem zas

OMLUVTE NA3.Z TECH
NICKÝCH DŮVODŮ JSME·—
MUSELI VŠUDE „VYNE
CHAT HOUSLOVÝ KLIČ.

TAKÉ TO, ZDA BYSTE

NAŠICH I SVĚTOVÝCH

UVÍTALI
ZPĚVÁKU.

V KLADNEM PRÍPADE UVEĎTE I JMÉNA...

****

BAREVNÝ

Z**

TEST

****

V nultém čísle PALETY jsme vam slíbili,
ze pro vás připravíme soutěž. Dnes za
pínáme tzv. "barevným testem". U každé
otázky doplňte vhodnou barvu, například
správná odpoved* otázky 1 je: Zlaté opoje
ní byl slavný... A tak podobné.

+ 1 BOD, KDYŽ NEVITE A PŘIZNÁTE TO, ZA
ZNAMENEJTE SI 0 BOD, ZA,ŠPATNOU ODPOVED
I HÁDANÍ - 1 BOD. VÁŠ VÝSLEDEK:
15 bodů:vynikající + 14-12 bodů: výborný + 11-10 bodů: dobrý +9-8 bodů: prů
měr + 7 a méně bodů: slabší.
4

Od čísla DVE
P a 1 e t yy
najdete DVE
strany,
v našem časopise, o které se
budou starat skautští vedou
cí JESTŘÁB a KAPIČKA. Najde
te zde historii, rady, hry a
další skautské zajímavosti i
podrobnosti .
□ □
□ □

ZAZNAMENÁNO
ve Škole

V Anglii se královna dělí
na Horní a Do'n<
sněmovnu.

SLYSEL JSEM NA VLASTNI
USI, ŽE TO MŮJ SPOLUŽÁK
PAVEL NEŘEKL.

Ceres byla bohyně
umělého omastku.

CHQDlM NA PROCHÁZKY
BE SVÝMI RODIČI
I S OTCEM.

Můj strýček má velké
štěstí na smůlu.

ROPUCHA JE POVAHY
A TVARU VELMI SLIZKÉHO.

Polovina naší třídy
onemocněla bez zásahu
školního lékaře.

POŽÁRY ZAKLÁDAJÍ VĚTŠINOU
DĚTI, KTERÉ VZN.KAJI
VĚTŠINOU Z NEOPATRNOSTI.

Samička cvrčka je němá.
Proto si cvrček od rána
do večera vesele cvrliká.

Úlohu jsem dělal úplně
sám, jenom při zavražděni PRALES JE LES, NA KTERÝ
posledního Přemyslovce
NOHA ČLOVĚKA DOSUD
mi pomáhal otec.
NEVZTÁHLÁ RUKU.

SPRÁVNÉ1 ODPOVĚDI : zlaté-stříbrný-bílý·
modrý - zelené-žluté-růž o vý -hnedý-bílá·
žluté-Žlutá-Servenv-rudý-stříbrná.

1. ?? opojení byl slavný film Charlie
Chaplina.
2. ?? vítr je citový román spisovatele
Fráni Šrámka.
3. ?? týden je způsob výprodeje určité
ho textilu.
4. ?? Mauritius je jedna z nejvzácnějšTch poštovních známek.
5. ?? pahorky africké je román americ
kého spisovatele Ernsta Hemingwaye.
6. ?? nebezpečí bylo kdysi označení pro
obyvatele Asie.především pro Číňany.
7. ?? panter byl nákladný barevný film
s krásnou Claudii Cardinalovou.
8. ?? mor^ tak byl označován nacismus a
"jeho privrženci , kteří nosili stej
nou barvu košil.
9. ?? hory je planina na západním okrajT Prahy a dodnes symbol porážky.
10. ?? veže byla velmi úspešná anglická
veselohra o pašerácích zlata z Lon
dýna do Paříže.
11. ?? řeka je název tří veletoku v se
verní Cíne.
12. ?? kříž je dobrovolná
organizace
zdravotní služby.
13.22 kašel je detská nemoc,
14. ?? náčelník byl nazýván slavný Vinnetou.
15. ?? svatba je oslava svatby po pěta
dvaceti letech.
ZA KAŽDOU SPRÁVNQU 0DP$VED,SI NAPIŠTE

SKAUTSKÁ
HLÍDKA :

Nejen lidé, ale i zvířata *e mohoa pochlebit vynikajícími
'V V
1^1*1
sportovními výkony. PHnáiíme tabalkn skok» dalekého. Pro
AVAkVAkAJ
W
porovnání — světový rekord ve skeka dalekém mař*: 890 cm_________________________________________________________
(Beamon), tedy pětinásobek výiky ělověka.
(ěkj

10 m

tj. pětinásobek vlastní délky

TYGR

6 m

tj. čtyřnásobek vlastní délky

SRNA

5 m

tj. trojnásobek vlastní délky

ŽABA

3 m

tj. patnáctinásobek vlastní délky

KOBYLKA

2 m

tj. třicetinásobek vlastní délky

BLECHA

1 m

tj. 200krát větší vzdálenost než délka jejího těla

KLOKAN

Sedem vlasov
íiiii—riuprwwíi mi iganfiwiiin 11 .iibwmmb—bmmm—macBaMMi

POVESŤ O JÁNOŠÍKOVI

Raz blúdil ešte malý Jurko Jánošík po
hore len tak bez cieľa. Cesta ho unavila
a pretože vyšiel práve na krásnu čistinku
uprostred hôr, bez rozmýšľania si ľahol
na mäkký mach. Malý pramienok, ktorý
neďaleko vytekal, začal ho svojou piesňou
uspávať. Netrvalo dlho a Jánošík zaspal.
Nadchádzal už večer, slnko ša klonilo
k západu, keď sa k pramienku priblížili
tri víly. Chceli sa občerstviť studenou
pramenistou vodou. Aké však bolo ich
prekvapenie, keď neďaleko prameňa
našli pekného chlapca, ako si chutne spí.
Víly, ktoré trávia celý svoj život v ho
rách, nemajú vždy možnosť stretnúť sa
s človekom, lebo sídlia v nedostupných
horách a boja sa ľudskej zloby. Ale tu im
nehrozilo nijaké nebezpečenstvo, lebo
chlapec spal.
Ale nebolo to tak, ako si mysleli. Jáno
šík, keď ho premohla únava, skutočne
zaspal. Ale prv, ako prišli víly k pramien
ku, zobudil sa a ležiac na mäkkom ma
chu, obdivoval krásu zapadajúceho sln
ka. Keď videl prichádzať ženské postavy
nadpozemskej krásy, hneď si spomenul
na rozprávky o vílach, a aby si mohol
prezrieť tieto rozprávkové stvorenia, uro
bil sa, že spí. Víly, nadšené krásou tohto
chlapca, rozhodli sa, že ho obdarujú ta
kým darom, ktorý by mu mohol slúžiť na
celý život. Dali mu sedem čarovných vla
sov, ktoré mu vložili za pravé ucho.
V týchto vlasoch bola ukrytá veľká sila.
V každom vlase bola sila jedného muža.
Keď potom Jánošík vyrástol, bol taký
mocný, že sa mu nevedel vyrovnať nikto
v celom okolí.

Vynálezca
Našiel kocúr chlieb.
Spravil z neho lep.
Co lepí tým lepom?
Hercov

Snaživec
Kto to kope
v našej šope?
Neposedný krt.
robí nový vrt.

Žiadosť
Žiada slimák kolesá:
Zavezte ma do lesa.
Prenájmem vám tam i tu
na pol roka ulitu.
<3

Strach
Jedna krásna mašľa
vo vlasoch sa triasla.
Čoho sa tá mašľa bála
Zuzka ju zle zaviazala

Škoda
Bodliak bodá,
to je škoda.
Keby bodliak hladil,
kde-kto by ho sadil.

Staronová
Bola jedna krieda.
A bol jeden žiak.
Ukradol ju. Beda!
Prezradil ho fľak.

PROČ

SLEPICE
STYDÍ

SE

B

ylo jednou jedno jaro. Takové to jaro najednou.
Jeden den mraky jako staré kufry, a druhý den nablýskané
nebe jako císařský dukát. Pole se hluboce nadýchla a setřásla
sníh, který se odplazil se syčením do potoků a řek. A v po
tocích to bublalo jako ve velké prádelně a řeky se nadýmaly a
tloustly.
Země byla hustá a voněla skoro jako čokoládová kaše, fakt.
Protáhla se a pravila:
„Vstávat!" a všechny žížaly a všechna koťata a všichni skři
vani zívli a zeptali se:
„To úž?"
A Země řekla :„Ano, úž."
Žížaly začaly tedy polím větrat kožichy a skřivani se na to šli
podívat z výšky. A bylo to tak zvláštní, že se moc nahlas divili.
A to divení vypadalo na zemi jako zpěv. A žížaly, když slyšely to
divení, které vypadalo jako zpěv, začaly ještě více větrat polím
kožichy, a skřivani se proto ještě více divili. A čím více se skřivani
divili žížalám, tím více bylo slyšet dole zpěvu a všichni si [Schvalo
vali, jak pěkně se ti skřivani umějí divit.
Když uplynul třetí den toho pěkného jara, slon se zamyslil
a povídá:
„Tedy... pravda... kolegové, již dlouho jsem neslyšel takový
pěkný zpěv. Samozřejmě by to ještě potřebovalo cvičení, ale talent
tady nesporně je. Myslím, že bychom měli ty nejlepší poslat do
pěvecké školy."
Takové návrhy mohl podávat jenom král. A slon tím králem
byl, proto si to mohl dovolit. Všichni, kteří byli právě poblíž,
souhlasili a pak se dívali, jak slon podepisuje Vládní Výnos, že
nejlepší skřivani půjdou do pěvecké školy. Světoznámou školu Trililínum vedl slavný zpěvák slavík Gino Narpa.
Pět nejlepších skřivanů strávilo dlouhé čtyři týdny pilným cvi
čením od rána do večera. Každé ráno zpívali dvě hodiny do-re-mi-fa-sol-la-si-do, a to od začátku i pozpátku v různých výškách.
Pak měli rytmické cvičeni a po odpolednech je Mistr naučil tři
náct tisíc písniček. Poslední, třicátý den, si museli desetkrát opsat
a sedmkrát odříkat Třetí Zákon Sloni Ústavy, která praví, že Zpěvní
Ptáci Musí Zpívat Všem Tvorům — Ať Už Jsou Pruhovaní, Nebo
Tečkovaní, Hubení, Nebo Tlustí. Čtverhranní, Nebo Kulatí, Silní,
Nebo Slabí.
Při rozloučeni učitel Narpa dojatě každého objal a řekl:
„Ani nevíte... sss... jak nerad... sss... se s vámi... sss...
loučím... sss... tak už leťte, uličníci..." chlapsky přemohl smutek.
Skřivani se rozloučili a opustili svého Mistra.
Po návratu domů udělali slavnostní koncert, na kterém zpívali
jednohlasně, dvojhlasně, trojhlasně, a dokonce i čtyřhlasně a pětihlasně. Všem se to moc líbilo, moc se divili a moc tleskali.
Nejhlasitěji tleskal slon, protože měl největší uši. A když už
všechny bolely uši — tehdy se totiž tleskalo ušima — slon zatroubil
a vynesl Vládní Výnos č. 27:
„Občanům skřivanům zpěvákům! My, Trururú Třetí, dopo
ručujeme, aby pět skřivanů zpěváků oblažovalo svým krásným
hlasem pět světadílů této zeměkoule — Afriku, Ameriku, Asii,
Austrálii, Evropu a taky Čechy."
Takové královské doporučení, které je ještě k tomu výnosem,
to už je něco, a tak se skřivani zpěváci rozletěli do svých světa
dílů.
Pátý skřivan jménem Ambrož odcestoval do Evropy. Létal
křížem krážem a zpíval něžně, pak sladce, pak jásavě, pak ti
chounce, pak úplně zvláštně, pak tak nahlas, že se to odráželo
od oblaků a dole to slyšeli dvakrát, a zase dokola, znovu a pořád
jinak, ale vždy tuze líbezně.
Projížděl Evropou na oblacích, aby se tolik neunavil létáním
a mohl stále zpívat. A také stále zpíval. Ať už jel na oblaku v podobě
,hodného Bílého Hada nebo v podobě Huňatého Hradu nebo
v podobě Růžové Kočky. A všichni, jak ho slyšeli, hned se usmívali,
i když měli velký smutek.
Vlastně všichni ne, neboť slepice se neusmívaly. Naopak,
dívaly se nahoru čím dál nevraživěji — nejdřív jedním okem a pak
druhým okem, podrážděně kokodákaly, a když se sešly v některém
koutě, něco si šeptaly.
Za pár dní už nahlas upozorňovaly kolemjdoucí:
„Ten si ale žije, ,ten skřivan!"

„Copak tohle je nějaká práce, tohle zpíváni ?"
„Jeden aby se tu dřel, a on si jenom zpívá!"
A kdákaly všelijaké podobné nesmysly, až z toho začínala
hlava bolet. Jezevec to už nemohl poslouchat, dopálil se a povídá:
„Vy máte ale řečí. Copak nevíte, že skřivani se dlouho učili?
To zpívání?"
Slepice Chlupta se načepejřila:
„Pcháá, na takové pípání chodili do školy? To se naučím
ráz dva."
Jezevec práskl ohonem, až se zaprášilo, a vztekle zavrčel:
„Tak si jděte za králem a nekazte tu všem radost, mordyje."
A otočil se k nim zády.
„To je ale sprosťák, ten jezevec..." řekly si slepice, ale šly.
Přišly ke slonovi a žádaly ho, aby vynesl zvláštní výnos, že slepice
se stávají zpěvačkami. Slon byl moudrý a řekl:
„Proč, prosím vás, chcete být zpěvačkami, když umíte tak
krásně snášet taková krásná vajíčka ? Každý přece dělá to, co umí
nejlépe."
Slepice Kokta rozpačitě hrábla nohou a povídá:
„No jó, ale když on ten skřivan se má... Jen si zpívá a vozí
se na oblacích. No prosím, už má zase nový oblak." A ukázala
nahoru.
Slon se zamyslel, mžournul očkem a pak se zeptal, umějí-li
zazpívat do - re - mi - fa - sol - la - si - do.
Slepice řekly:
„Samozřejmě!" a postavily se do řady.
První Kokta, pak Cajda a za nimi Vzteklá, Zobta, Hrabta, Pajda
a vůbec všechny a jedna po druhé zpívaly:
„Do - re - mi - fa..." a cvak... a jedna po druhé snesla
vajíčko. Každá zakoktala: „...promiňte," a utekla.
Bylo z toho plno smíchu po celé Zemi. Slepice se strašně
mračily. Daly zobáky dohromady a řekly si, že se na to musí jinak.
Za tím účelem se spojily se supy a založily Velký Smíšený Supo-Slepiči sbor.
Byl to mohutný pohled na tři sta supů a tři sta slepic, které
dirigoval největší sup jménem Roderigo.

Dal znamení bambusovou hůlkou, supové a slepice nabrali
dech a spustili.
Ozvalo se něco, co se nedá napodobit. Pravda, byl mohutný
ten zvuk, ale zpěv to rozhodně nebyl. Podobalo se to tajfunu,
brzdícímu rychlíku a výbuchu plynojemu najednou.
Sup Roderigo mávl znovu nadechnutí, aíe tecf po tom strašném
zvuku bylo tím více slyšet skřivanovo líbezné... cvrlilik... li Jí...
cvrk cvrlik...
Roderigo vykřikl:
„Hlasitěji..." a všechny slepice a všichni supové vydali tak
strašlivě hlasitý zvuk, že supům odlétla všechna peříčka s krku
a slepice začaly škytat.
Roderigo vykřikl:
„Co to je? Ještě jednou."
Sbor se nadýchl a zase bylo slyšet skřivana... cink... cink...
cililink... lilink... ink...
Roderigo mávl potřetí, ale to už se ozvalo jenom tichpunké...
škyt... škyt... slepic a šeplavé... fruí... fruí... supů. Slepice
i supové se překřikli a celý Smíšený Supo-Slepičí sbor se rozpadí.
Slepice sklopily hlavu a rozpačitě přehrabávaly zemi. Supové
odletěli do opuštěných pouští, a když někoho potkali, strčili hlavu
s holým krkem pod křídlo.
A nad Evropou si letěl skřivan Ambrož na oblaku, který se
podobal Modré Velrybě, a zpíval něžně, sladce, jásavě, tichounce,
úplně zvláštně, tak nahlas, že se to odráželo od oblaků a dole to
slyšeli dvakrát, a zase dokola, znovu a pořád jinak, ale pořád tuze
líbezně.

KŘÍŽOVKA

Vodorovně: A. Pevná část těla; souhlásky cizího
jména Silas. - B. Obyvatelé pralesa; plošná míra;
jméno českého šlechtice, popraveného r. 1621 na
Staroměstskéwunáměstí v Praze. - C. Začátek
tajenky (křestní jméno oblíbeného zpěváka);
silný provaz. - D. Stromořadí; věnovati; sou
hlásky sloves, tvaru „nekuká“. - E. Vodní tok;
papoušek; tropický strom. - F. Dívčí jméno;
citoslovce vrčení; autoznačky Rakouska a Nor
ska; opak nerado. - G. Lenní právo; konec ta
jenky (příjmení zmíněného zpěváka). - H. Člen
vyhynulého kočovného národa; řím. 150; zesílený
zápor. - I. Otvory; čistá váha (obr.).
Svisle: 1. Řemeslník; opak blíže (obr.). - 2. Dra
hokam; čekatelé. - 3. Spojka; chovný pták. 4. Sovětský šachista; listnaté stromy. - 5. Za
řízení na zjišťování neviditelných předmětů
v prostoru. - 6. Veleježtěr. - 7. Tančení. - 8.
Skladatel taneční hudby; pohraniční poplatek. 9. Osolené; trnovník. - 10. Přímka; darované. 11. Sportovní výkon; podzemní část rostlin.
Pomůcka: E. Teak. G. Leno. 2. Eievi.
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Chcete například vidět, který den byl 12. listopadu 1934 nebo který den
bude třeba 2t. ledna 19861 Seitavte ii kalendář, na kterém můžete víechny
podobné údaje zjistit od roku 1917 až do 2000. Oba kruhové číselníky podlepX i* ‘^«kou, opatrné je vystřihněte, v horním kotouči i okénko. Ve středech

ÍŮ cl*'2“
* lp?j,e '* navzájem patentkou. Vyhledáni údajů je
jednoduché. Například pro 26. únor 1969 pootočíte horní kotouč s vyzná/ čenlm únor pod číslici 69 a v dolním okénku se objeví, který den od pondělí
of.«’^* P aP
"»“'■?«'’« letům v hledaném měsíci. Pro přestupné roky
platí červeně vyznačeny leden a únor ...
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