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PALETA není prvním čs. dětským časopisem, vydávaným
v exilu. jak jsme psali v některém z minulých čísel.
Upozornil nás na to pan Karel Marek, vydávající v
Ludwigsburgu ’’Národní noviny našim v exilu”. Mj. pí-

še: "Musím poněkud opraviti váš úvodní článek. Od ro
ku 1950 až do roku 1960 vycházel dětský Časopis "MA
LÝ ČTENÁŘ”, vydávaný při
Čsl. Škole v exilu v Ludwigsburgu. Tento časopis a škola zůstaly v paměti e =
xulantů, ač mnozí jsou již rozptýleni po celém světě.
Škola vystupovala v německém, americkém rozhlase i v
rozhlase Svobodné Evropy. Nepokládejte tyto řádky za
výtku, jenom jako informaci.” Tak jsme to také pocho
pili a rádi svou nepřesnost poopravujeme. A ještě ra
ději bychom byli, kdyby nám někdo, kdo tento časopis
vlastní, mohl ^zapůjčit několik čísel, abychom mohli
přetisknout ukázku, jak vlastně "Malý čtenář" vypa
dal…
HORATIUS
MARK

TWAIN

Jsi-li rozhněván, počítej do čtyř,
když jsi hodně rozhněván, tak si
zvykej !
Hněv dává sílu ruce jakkoli
slabé !

OVIDIUS
JOSEF

Hněv je krátké šílenství.

ČAPEK

Jsi—li rozčilen, netrkej, nekou sej !
Děje-li se bezpráví, křič,
pravím volej a křič !

PALETA VOLÁ SLOVENSKÉ SPOLUPRACOVNÍKY:
Snažíme
se zařazovat do Palety i materiály psané ve slo
venštině. Chybí nám však slovenští spolupracovníci .
Kdo by
měl zájem pomáhat nám, ať se přihlásí na adresu redakce.

=

dětský časopis čs. exulantů ve Švýcarsku
řídí redakční rada - šéfredaktor
Miroslav
FIŠERA. - toto číslo bylo vydáno v nákladu
2.000 výtisku - expedice: 1.300 Švýcarsko a
Evropa, 700 zámoří - vyšlo 15. února 1971
ADRESA: Paleta. Postfach 236 - 8033 Zürich / Švýcarsko.
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PALETA

K. V. R a i s :
BČží medák vystrojený,
jak jen může, do města9
holí tluče, brouká tuze,
Že je hrozná necesta*

Běží medák, na trh běží,
celou cestu naříká,
že si tolik medu nabral,
až mu teče z kbelíka*

Beží, chvátá upachtený
po gešince neznáme,
bručí, že si stará nohy
ješte cestou poláme*
Leze medák zpátky domů,
po hladu je velikém:
jedl, dokud něco zbylo teď jde s prázdným kbelík?

Odpočívá - hučí, bručí,
že je třeba pasily,
trolka medu na to stačí
potom žesi popili

Josef
NENAŘÍKEJ

Vacla v

Nenaříkej, že v tom žití
je tak všechno pusté, chladné
a že človek ve svém bytí
nemá družné duše žádné *

Samoten se rodí, žije,
samoten, že trpí, hyne,
a čím jeho srdce bije,
nepocítí žádné jiné*

Hledím
k žití
hledím
ccí je

k nebi hvězdnatému,
plné hledím zemi,
k lidským srdcím ternu,
cizo mezi všemi?

Jsme jak děti jedné matky,
každý svůj a ve své tváří,
však co každý žije, zpátky
z její líce vŠechnem září *
A kdo svou tvář nezakrývá,
tomu jiných není skryta,
cizím k tomu jen svát býva,
kdo mu sám nic neposkýtá«

Z australského časopisu
BESEDA, PA Box 1451.
Canberra City, A.CoTo 2601

Sládek:

MOUCHY

Sedly mouchy v loubi stínu
tři pod jednu pavučinu*
Pro tři že je místa málo,
včechnČm třem se mouchám
zdálo *
Jedna dí:”Jsem mušák starý
mně zde místo patří - vari

Druhá dí:”Jsem velká dáma,
já tu budu sedět sama."
Třetí pr^xí<^BÍoudi oba /
mla dýmvp a t ř í -hase- doba/"

Mezitím \o spot se v^de.
pavouk vuJČol-^sfcŠ- přede*
A neŽ konec byl té vádě,
všechny' tři sntót-pe pořade

Princ Bajaja

Božena Němcová

Mladý krá1 se musel s manželkou svou rozloučit a odebrati se do boje. Nedlouho
jeho odjezdu porodila královna dvojčata, oba syny, Bylo radovápo
nek po celé zemi, až nebylo možná, a hned se vypravili poslové, kteří
radostnou zprávu králi donésti museli. Chlapci byli zdrávi a rostli jako buci: než ten, co byl o nějaké okamžení starší, měl se lépe k světu neŽ druhý,
a tak Ä táli»i kdyř, trochu povyrostli»Starší byl vždy jen na dvoře, běhal,
skákal a sápal se na koníka., jenž s ním byl stejného stáří, Druhý ale nejraději no měkkých kobercích se batolil a jinam nevyšel« leě s mamičkou»
Proto tes máti prvnímu nepřála a mladší zůstal jejím mazánkem»Bylo chlap
cům sedm let0 když se král z boje vrátil a s nevýslovnou radostí matku i
dšti k srdci přivinul.«,
’’Který j® přece starší z nich a který mladší ?” ptal se otec královny«,
Ta ayslíc, že se ptá manžel proto« aby věděl« který má býti nastávají“»
cím králem,podstrčila svého mazánka za staršího, Král .miloval $lce své dšti
stejnou mírou,ale když přísli do mládeneckých let« slyšel přece starší jme
novat! mladšího budoucím králem« a to mu bylo líto tak« ze ho život doma omrzel« a on jen do sváta toužilo Jedenkráte si svou bolest a lítost malé**
mu koníkovi stěžoval a povídal mu« Že by nejraději z domu pryč.
Tu mu odpoví kun lidským hlasem? ’’Když se ti doma nelíbí« jdi do sveta«
ale bez otcova dovolení nechoď ani krok, Radím ti však, abys nebral ladného
s sebou« a na jiného kone nesedal než na mne«, Bude to k tvému Štěstí,w
Princ se podivil «že mluví, kůň lidským hlasem« a ptal se, jak. to přichází«
Koník mu odpověděl? ” Na to se mne neptej § já chci být tvým ochráncem a
rádcem« dokud mne poslouchat! budeš,”
Princ přislíbil koníkovi,že se ve všem podle jeho rady zachová, a odešel
do zámku tázat se otce, smí-li do sveta, Když svou žádost rodičům přednesl«
nechtěl otec nikterak k tomu svalit«ale matka byla hned svolná, Avšak princ
od svého předsevzetí neupustil, a konečne i na otci svolení vymámil, Hned
se měli chystat služebníci,koně a komonstvo pro prince na cestu. Než ten si
to vše zapověděl a řekl otci? 90NaS potřebuji« otŠe« tolik komoňstva« koňů a
lidi okolo sebe« já si vezmu něco peněz a pojedu na svém malém koníku sám a
sám do sveta.§ to mi nenadělá tolik starostí a obtíže,”
Zase musel otce prosit, než mu to dovolil. Konečné bylo všecko k cestě
uchystáno« mladý kun stál osedlán u vrat a nahoře se loučil princ se svými
rodiěi a s bratrem,Plakali všickni hořce, a poslední chvíli to bylo i matce
lito« že dítě tak do sveta jít necháváš i přikazovala mu přísné« aby buď za
rok domů přijel, anebo alespoň o sobe vědět dali
Za nějakou hodinu klusal s ním koník Širým polem hezky daleko za hlavním
mestem, Někdo by si myslil, ze není sedmnáctiletý kůň již tak čerstvý* Ale
ten kůn nezestárnul, protože to nebyl obyčejný kůň? srst m’él jak aksamit a
nohy jak strunky« a čerstvý byl jak srna. Cesty ubývalo? dlouho jeli, aniž
vedel princ, kam ho koník nese? '^ýž viděl pojednou vŠŽe krásného města-, Tu

se uhnul koník z dráhy, klusal p.res pole až k jedné skále, která sté
daleko pěkného lesíka, a když tam přijeli, kopnul nohou do skály, ona se otevrela, a oni vjeli dovnitř® Byla to pěkná pohodlná stáj·
”Nynx mne tady necháš”, řekl koník k princovi, wa sám půjdeš do blízkého
mesta ke dvorugmusis se ale vydávat
za němého® Král tě do služby přijme,
raej se ale na pozoru, ať se nep©=
uřekneš® Když budeš něco potřebovat,
nechť je to cokoliv, přijď ke skále,
trikrát zaklepej, a skála se ti otevře ow
Princ ^si pomyslil? ”Můj koník je
tak moudrý, on jistě ví, k čemu mi
to slouží^ vzal své- šaty a šel® Při=
sel do sídelního města, které bylo
nedaleko skály, a dal se u krále ohlásit®Kral vida, že je němý, sli
val s© nad jeho mladostí a podržel
ho u sebe®Brzy poznal9
ho
—
potřebovat, Ať uz bylo v zámku co bylo, on vedel ve všem ra
dy a celý den sem-tam behal a šukal®Potřeboval=li král písaře, ne bylo nad *ěj
šikovnějšího ®Vsickni ho měli rádi, ale že byl nemý a na všecko jen ”bajajaM
odpovídal, zůstalo mu to jméno Bajaja, že ho potom žádny jinak nepojmenovalo
Král měl tří dcery, jednu krásnější nez druhou® Nej starší se jmenovala
Zdoběna, druhá Budinka a ta nejmladší Slavena® U těch tří dívek byl Bajaja
nej radši a také mel dovoleno s nimi třebas celý den pobyti® Vždyť byl němý,
k tomu tvář* snědé až strach a nosil jedno oko zsvazane$ mohl-li král my
slili, že by se ktere princezně zalíbili Princezny ho ale přec* mely rády,a
všude musel s nimi chodit® On jim vil věnce, přinášel kyt-ice, svíjel zlaté
nite, kreslil ptáky a rozlišné květiny k vyšívání, a to se jim líbilo® Té
nejmladší ale sloužil nejraději,a co pro ni udělal, bylo vždy v*jkrásnejsí,
takže ji sestry v žertu Škádlily® Slavena byla učiněna dobrota % zxe·. ^aía si
vše od sester líbit®
Krátký cas byl Bajaja při dvoře® Jednou zrána přijde do síně, kde král
snídával, a vidí ho celého zarmouceného sedět® I ptá se ho znamenia!, co mu
schází®
Král se na něho smutné podíval a řeklg ’’Milý, hochu, proč se mne ptás$
nevíš-li jaké neštěstí nám hrozí & jak trpké tři dni mi nastanou?”
Baj&ja zakroutil hlavou, že neví, ® na jeho tváři bylo videti velké
leknutío
Bekl mu zase král.? ’’Tady ti povím, ác nám pomoci nemůžeš® Před lety
přilítli tři draci, jeden devítihlavy, druhý osmnáctíhlavy a třetí sedu»»dvacetihl&vy® Byla tenkráte taková nouze v mém městě, že hrůzou vlasy na
hlavě vstávaly®Lidé se schovali, protože nebyli životem jisti® Pomalu neby=
lo Již kouska dobytka nikde, poněvadž se všecko ťém potvorám dát muselo,
aby se do města nepustily® Nicméně přece mnoho lidí sežraly® Nemoha se déle
Y&a.. ten nářek dívat, dal jsem přivést! ke dvoru kouzelnici, by mi pověděla,.

čí.j bych potvory ty se zemc vyhnal» Ale b^da, když e-1 oznámila, ze tím9
jestli jiiůi připovím své til dcery? které ai práve rozkvétaly» Ja myslel, že
sfc poäiohu,jen když je ze zeáé odbudu, & přislíbil jsem tu neslýchanou obci»
Královu®. hořem zemřela,ale dcery se o tom ned<·vČděly» Od té chvíle se draci
vystehovali, ä po všechna ta léta nebylo o nich sluchu, až včera večer pa
stýř přiběhl celý bez sebe, že jsou draci zase v té samé skále, kde dříve
bylí, a Že ukrutné řvou» Já nešťastny otec, zítra musím dát první své dítě
v o1. ;ť nro svou zem, pozítří druhé, a pak třetí, a potom budu Žebrákem«,
Tak bědo·. i ubohý král a vlasy z hlavy si trhal«,
S tváří sklíčenou sel Bajaja k princeznám, ale na smrt se jich zděsilo
V cemych X ^tneh,tváre jako z bílého mramoru, sedely všechny tři vedle sebe
a plakaly přežalostné,že nrjí svůj mladý vek. tak ukrutným způsobem ukončit»
Bajaja je z&cal telit a ukazoval, žo s© jisté nějaký osvoboditel pro ne
najde»Nebohé ho neslyšely a nepřestávaly slzy prolévat» Takový zmatek a žX
n^mutek byl po celém mesté,nebo£každý královskou rodinu miloval«, Celé me*
©to bylo zároveň s hradem Černý® suknem potaženo»
Bajaja sprchal tajné z města přes pole ke skále, kdo mel koníka zavřené
ho? když třikrrt zaklopal, skala se otevřela a on vesel do ni«, Pohladil ko
níkovi lesklou hřívu, políbil mu bílou lysu a řekl? ’"Koníku milý» Nyní jdu
k tobě o radu, t poskužes-li mne, budu navždy Šťasten»”1 Nato začal koníkovi
vše, co se v zámku událo, vypravovat»
w 0 tom všem vím ’% odpověděl koník,
a proto jsem té sem také přivedl,
abys princeznám pomohloZÍtra časné zrána přijd* sem,a ja ti ostatní povím «^
3 velkou radostí běžel Bajaja k zámku, a mnohý mu to mohl za zlé poklá
dat!, že je tak veselg ale naštěstí ho nikdo nevidelo Celý den nevysel z
princezniných pokojů a všelicos vymýšlel, jak by je poněkud potěšil, což s&
mu ale nepodařilo»
Druhý den ráno ještc za soumraku byl již u skály» Koník ho přivítal a
řekl? ’’Nyní zdvihni, pod mým žlabem kámen, a co tam najdeš, to vyndej o8’
Bajaja s ochotností poslechl a vyndal z díry, která pod kamenem skryta
byla, velkou truhluo Koník mu poručil, aby ji otevřel, a když i
učinil ,
vytáhl troje krásné Šaty,méČ a uzdu na koně» léčby sáty byly červené, stří
brem a diamanty vyšívané, s co na nich pevného, bylo z lesklé ocele§ k tonu
bílý a Červeny chochol» Druhé byly celé bílS, zlatém vyžívané, a brnění &.
přilbice se zlatag chochol bílý» Třetí byly ale svetlomodré, stříbrem, dia
manty a perlami bohaté vylité? k tonu bílý chochol a modrý» K© vsen třen
byl jediný meč, jehož pošva se drahým kamenin jen svítila, tak jako uvd&
na kone a
”Ty troje sáty jsou tvoje, napřed ale vezmi ty červené»’8
Bajaja se přistrojil, připjal si sec a uzdu hodil koni přes hlavu»
”To ti povídán, nesmíš se bát a se mne slézti» Jen sekej do té potvory a
spolehni na svůj mec’80Tak přikazoval koníček, kdyŽ vyjížděl ze skály» Zatím
bylo v zámku smutné loučení a zástup lidstva vyprovázel uľohou Zdobenu
z mesta»Již byli nedaleko osudného mís ta,princezna slezla,a když viděla, íe
má jít ke skále, padla ve mdlobách na zen» Tu letí zdáli kůn & na h&? sedí
rytír s Červeným a bílým chocholem» Když přijel až k .nim, poručil, aby se
lidé odstřenili,princeznu, odvedli a jeho nechali samotného» 3 jakou radostí

každý ten rozkaz vyplnil,to si můžeme pomyslitž ale princezna nachtěla ode
jít , ona se chtěla dívat, jský to konec vezme*
Sotva vstoupili na jeden vrch, již s® třesením skála otevřela* a devítihlavý drak vylezl ven, ohlížeje 'se po své kořisti* Tu přiskočí na koníka
Bajaja, vytáhne meČ9 jedním rázem utne tři hlavy* Drak se svíjel, plil oheň
a házel sebou,aŽ mu jed daleko široko stříkal,ale princ toho nedbal, sekal,
až mu všech devet hlav usekal, ostatní dodělal koník kopyty*
Když drak zahynul, obrátil se princ a ujížděl, odkud přijel* Spodivením
hledela za ním Zdobena,, ale vzpomněla si, že bude otec Čekat, proto se ry
chle k zámku s celou družinou obrátila® Vypsat! otcovu radost, když viděl
dceru živou,®, radost sester, že se snad i jim vysvoboditel dostaví, kdož by
s to byl ’ Bajaja také přiběhl a tu pořád ukazoval,aby věřily, Že jim bůh
vysvoboditele pošle® AČ měly strach před druhým dnem, přece byly jiz vese
lejší a s Bajajou hovořilye
Druhy den byla vyvedena Budíhka* Tak jako první den sestře, stalo se i
jí* Sotva na. místo přijeli, viděli rytíř® s bílým chocholem přijíždět, a za
nejakou chvíli s osmnactihlavym drakem statné se potýkat,až potvora zdechla
Po vykonané seci ujížděl jako první den «Když se princezna do zámku vrátil*,
litovali všichni, že udatnému rytíři svou vděčnost prokázat nemohou,
”Ja vím, sestry w , řekl* Slavena, když byly pohromadě, ”vy Jste rytíře

neprosily©Ale já pred něho kleknu a tak dlouho budu žádat? aby se ornou š@lř.
až to učiní©”
wCo se smŠješeBajajo?” ptala se Zdobena, vidouc usmívající se tvář nemáhor Ale Bajaja začal skákat po pokoji a dával na srozuměnou, Že se těší na
toho rytíře©
’’Blázne, jeítČ tu není”, odpověděla Zdobena,,
Třetí <ten byla vyvezena Slavena, a tenkráte sám král s ní jel© Srdce se
neboho hrůzou třáslo, když pomyslila, nepřijde=li vysvoboditel, Že bude
draku dána© V tom okamžení strhnul se radostný krik, Že rytír jede© Tak ja
ko první dva draky, zabil Bajaja i třetího, aČ on i kun jeho mdlobou div
neklesli o Tu přistoupil král i Slavena a prosili rytíře, by s nimi do hradu
jel? což on nikterak učinit nechtěl© Slavěna klekla před ním, & chopí vše se
jeho roucha, prosila, tak snažné, tak libě, že princovi srdce tlouklo© Vtom
sebou koník trhl, a již nebylo rytíře vidět©
Smutná, le se nemůže svému vysvoboditeli odměnit, vracela se Slavena s
otcem domů©Všichni mysleli,že přivedou rytíře, ale naděje je opét zklamala©
Nyní bylí zase všichni. šíastnH To ale netrvalo dlouho, a novy zármutek
nastal, Jednoho dne dostal král vyzvaní od sousedního krále k válce© Ulekl
se toho král velíce, neboť věděl, že je soused mnohem silnejšie Hned tedy
rozepsal listy, a poslové se rozlítli na vše strany, by sezvali knížata a
velké pany ke královskému dvoru na snem. To se stalo v rychlosti a panstvo
se sjelo co nevidět© Král jim svou stížnost přednesl a o pomoc je prosil?
podávaje za odmenu své dcery,·. Kdož by se byl za takovou odměnu zdrahal?
Vsickni se rozjeli a slíbili, Že v určitý den s vojsky svými se dostavíc
H-’ym se chystal© vše k boji,a král sám chtěl své vojsko do pole vest ©Před“
poslední den přijeli knížata a držela se velká hostina^ potom se rozloučil
král s plačícími dcerami, prikázal jeste Bajajovi, by dal na vše pozor, a
při zvuku trub a píšťal brali se do pole©
Bajaja byl 31ova králova posluŠen, ke všemu dohlížel, ale přece neopomi
nul s největší ochotou o všelijak© vyražení princeznám se starati, by se
jim nezastesklOc Najednou mu ale napadlo, že stůně, a nedbaje na. lékaře,
který mu chtěl pomoci, naznačil, že si půjde sám pro koření, které ho lépe
než všechny léky vyhojí© Princezny sí pomyslily, že je blázen, a nechaly ho
jít Ale on nešel na koření, to nerostlo beztoho pro jeho bolest nikde jind@
než v jasnyt?h očích krásná Slavěny, on Šel k svému koníkovi, by se s ním
poradil, má = li králi ve válce pomoci© Koník ho přivítal, poručil mu, aby
oblekl, bíle Žaty, vzal mec, jej obkroČil, že pojedou do boje© Bajaja ho sa
to zlíbal..
Kolik dní trvala již válka, a královo vojsko sláblo, nemohouc odolati
velké síle nepřátelu, B-yla určena hlavní bitva na druhý den, kde se melo
rozhodnout kdo s koho© Celou noc dával král rozkazy a vypravil posly k
dcerám s nařízením, co se stati má, kdyby prohráli© Ráno se odevzdali do
ochrany bozi a stavěli se v Šiky., V tom okamžení zazněly trouby, zbrane za
čaly řinčet, střely lítat, a křik a lomoz se rozléhal po Širém údolí© Tu se
i octne mezí nepřáteli jinoch v bílých Šatech, zlaté prilbici s bílým chocho»
lemr Sedel na malém koni a v ruce držel ohromný meŠ, kterým tak rázne do
yrie přátel sekal,,Že nemyslili jinace, než že to zlý duch kyjem do nich mlátí-

Tu se vzpamatovalo i královské vojsko, a statnému hrdinovi po boku se po=^
stavilo, Vkrátce couvali nepřátelé, a když bílý rytíř jejich vůdce zabily
t rozprášili se jako stáde bez pastýře. Tu byl vsak bily rytíř lehce na nohu
raněn, takže mu krev bílé roucho zbarvila,Jak to král spatřil, skočil dolů,
roztrhl svůj plásř a zavázal mu sám krvavou ránu, prose jej, aby s ním do
stanu vešel o Ale rytíř mu poděkoval, bodl koně a byl tentam. Král lítosti
div neplakal, že mu již počtvrté rytíř ujel, kterému tolikerými díky povi
nován byl,Vítěz vracel se s nesmírnou koristí domů, S jásáním byl v hlavním
městě přivítán a v zámku byly přichystány rozličné slavnosti a radovánky,
"Nuže9správce můj?” oslovil král Bajaju, “jak jsi řídil dum nás, co jsem
byl vzdálen?”
Bajaja pokynul, Že dobře, ale princezny se daly do smíchu a Slavena pra
vila? “Musím ti Žalovat, otce, na tvého správce, neboť jest neposlušný. Za
čal stonat, lékař náš chtěl mu dát lék dobrý, on ale pravil, Že si půjde
sám pro koření,Sel, a nepřišel až za dva dni, cely chromý a churavejší, neŽ
byl dříveo”
Král se na Bajaju obrátil, ten však se usmál a zatočil na pate, jako by
ukazoval. Že mu pranic neschází, Když slyšely princezny, Že jejich vysvobo
ditel opět otci v boji pomohl, nerady svolily k tomu, stati se manželkami
knížat, neboť se domnívaly, že by přece rytíř mohl pro nékterou přijití,
Ovšem nevěděla Žádná, je-li hezký, nebo ne, protože ho v tvari neviděli,ale
každá si jej malovala jako anděla.
Král byl na rozpacích, jak to ma s odměnou vyvěstio KaŽdý z knížat mu
pomahalj, cé? síla postačovala, a všichni, se ve válce statečně drželi. Komu
dcery dát-i? I vymyslil si jeden prostředek, kterým by všem vyhověl, a potom
vešel ke knížatům, řka? ” Přátelé milí! Ja řekl, kteří mně nejvíce pomáhati
bud^u v té valce, těm ze svoje tři dcery za manželky dánu Vy jste mi ale
všichni verne pomáhali,a proto chci takto učinit, abych Žádnému neukrivdilo
Postavíte se do řady, a moje dcery shodí z balkónu dolů každá zlaté jablkog
ke komu se to jablko dok.otálí, ten se stane manželem té princezny. Jste s
tím spokojeni?”
Vsickni, že ano. Král to oznámil princeznám, ty s tím musely též býti
spokojeny, by nenechaly otce v hanbě. Skvostné se přistrojily, každa vzala
do ruky zlaté jablko a šla na balkón, pod nímž stáli v řade knížata a pánu.
Mezi diváky zrovna u samých ženichů stál Bajaja, Nejdříve hodila jablko
Zdobena:kO'tálelo se, kutálelo, a zrovna k nohám němého. Ale Bajaja se uhnul
a ono se kulilo k jednomu hezkému knížeti, který je s radosti zdvihl a zo
řady vystoupil. Nyní hodila Budinka, a jako dříve kotálelo se i druhé k no
hám Bajajovým^ ale zase je němý tak šikovně odmrštil, že se zdál© rovn
cestou běžeti k druhému sličnému panu, který je zdvihl a s touŽebnosti k
balkónu na hezkou nevěstu pohlížel. Nyní házela Slavena? ale tentokráte s
Bajaja jablíčku neuhnul,nýbrž s radostí je zdvihl, běžel nahoru., před pri
ceznu klekl a její ruku líbal. Ale ona se mu vytrhla, běžela do svých pole
jB a hořce plakala, že si musí vzít němého. Král se zlobil, knížata reptá
la, ale co se stalo, stalo se a nedalo se napravit. Nato byla hostina a p
hostině bylo rytířské potýkání, při kterémž měla dávat ceny jedna nevěsta
Pri hostině seděli Slavena jako zaražená a slova nepromluvila? Ženicha 3:

Tyhle přílohové stránky bychom mohli nazvat tře
ba
PALETA
DOSPĚLÝCH«

Zde budeme uveřejňovat
jednak informace o kra
janském živote, inseráty-reklamy, nebudou chybět
ani zajímavosti o životě v jednotlivých zemích,
zkrátka - chceme, aby PALETA přinášela zábavu a
poučení nejen vám„detem.ale i vašim rodičům.® Dů
vodů je hned několik, přiznáváme však, Že hlav
ním je ekonomická otázky.protože inserce nám po
může v existenci časopisu.jakož i - v budoucnu k dalšímu vylepšování«
Postupně. budeme přinášet seznam Časopisů, které
vycházejí y exilu« Dnes adresy některých z nich:
ZPRAVODAJ Čechů a Slováku ye Švýcarsku = vychází
dvakrát do měsíce, vydává Tiskové sdružení,
vedoucím redaktorem je Zdenek Záplata.^adresa
redakce: Postfach 352.
8025 Zurich« Časopis
přináší aktuality, zajímavosti, úvahy, infor
mace, od března vstupuje do Čtvrtého ročníku«
Předplat ne 24 Čísel 24«-- Fr o
v

OKNO DOKOŘÁN”je zcela nezávislým časopisem,určeným pro všechny svobodymilné Čechy a Slováky,
kteří teprve nedávno, nebo již ,přod mnoha le
ty, opustili
svou vlast a nyní bydlí v Mzo?
^emí. ale také pro každého, kdo má zájem o
Československo, o Cechy a Slováky, tam i zd©
a o celou jejich velikou i malou problemati
ku«” To se pečiví v tiráži, a je to do písmene
pravda« Vedoucím redakce je U Staněk a adre
sa: Postbus 159. ZOJNDRECHT / Nederland« Vy
chází 6x v roce, předplatné 12 guldenů«

FRANOWTSKÝ KURÝR je listem Čedhu a Slováků ve
Frankfurtu n«Moh« a okolí, vstoupil do druhé
ho ročníku a předplatné na rok 1971 je 10«-DM
(pole5o--DM)o Zabývá se místními informacemi,
ale přináší i zajímavosti z domova a ze svě
ta« Adresa redakce a administrace: FK, Postfach 700 254, 6 Frankfurt/M 70.tel« 70 22 32«
A můžete nám i napsat, co všechno
ze širšího hlediska zajímalo «««

by vás ještě
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Šetříte

?

- na zařízení bytu ?

- na nový vůz ? .
- na vaši příští dovolenou ?
MUSÍTE CHODIT DO SPOŘITELEN A VŽDY CEKAT NA VY
ŘÍZENÍ ???
Zbavte se ztrátových Časů - zasílejte peněžní
přebytky poštovní složenkou bezplatně, přes pos
tu na konto vaší nové vkladní knížky u nás. Po
skytujeme najvýhodnejší podmínky z celého Švý
carska :
1« úrok 5,5 %
možnost vybírání do 10s000«--Er«měsíčné bez
výpovědi
3o možnost zasílání peněz poštovní složenkou
4» při výběru vám zašleme peníze poštou a všech
ny služby jsou zdarma, bez účtování nákladů
5« poskytujeme vám celou řadu jiných služeb,
všechny zdarma
Vyžádejte si nezávazně náš zajímavý, Česky psaný
preklad, podávající přehled o otevření konta
vkladní knížky a výhodách naší banky« Pište
česky nebo slovenský«
IgERLING INVESTMENT & CREDIT BANK ÄŠ|

Abto Depositenhefte
Gotthardstrasse 56
8002 Z u r i c h
A V Y - Reisebüro

-

Yverdon

-

Schweiz

nabízí všem krajanům slevu pět procent na dovo
lené a cesty ve Švýcarsku a do celého svŠta.a to
na všechny zájezdy, uveřejněné v prospektech jakékoliv švýco cesto kanceláře« Vyžádejte si pro
spekty o zemi., kterou chcete navštívit« Krajanům
mimo Švýcarsko zašleme rovněž zajímavé nabídky«
Pište česky nebo slovensky« Zasíláme i vlakové a
1odn2í2denky a letenky do celého světa«

xnnmmmjnmminmmmmmmmramiwnmmmmmmjnmraninmmmmmmmmiwjnminmmm
OBJEDNÁVKY reklam a inzerce, jakož i odpovedí adře suj t e : Reklama a inzerce PALETA .Postfach 236.,
__
8033 Zürich
R710RA PAIETY ^** PŘÍLOHA PALETY *** PŘJ10W

>iu nebylo vidět a král zn^slil.že snad pohněván utekl« Všichni nebohou li
tovali, a chtíce ji trochu z toho vyraziti, prosili., aby ona ceny rozdával?3.«
Slavena konečné svolila« JIŽ seděli .paní okolo zábradlí, Již se sokove
potýkali a jeden druhého přemáhal, tu oznamuje hlásný, Že stojí venku rytíř
ne malém koni ,žádaje, aby byl ke híe připuštěn« Král kynul, že ano« Tu vje
de na plán rytíř v modrém a stříbrném sátu, na stříbrné přilbici bílý a mo
drý chochola Princezny by byly málem vykřikly, vidouce postavu a koně stat
ného vysvoboditele., Rytíř se poklonil paním a začal se s knížaty potýkat 3
ale co jich bylo, on je všecky přemohl a distax sám vítězem, Slavena sesla
k němu a nesla zlatý pas«Rytíř ce před ní na kolena snížil a ona mu pověsi
la. na krk pás, který sama vyšívala. Ruce se jí třásly a tváře jí hořelyg i
nevěděla, zdali slunce tak pálí, anebo ohnivé zraky krásného rytíře« Oci
sklopivši9slyšela jen sladká slova ^'Nevěsto krásná. ještě dnes tě uhlídám”.
Král a obé nevěsty sesli doiS, by rytíře zadrželi a jemu za vše se odsloužilio Ale on políbil v latu Sloveně ruku a vtom zmizel« Ta m/slila na
slova.která ji pošeptal« Zase byly hody, a jen Slavena sedela ve svém poko
ji a nechtěla mezi hosty,
Měsíc vysvítil a od skaly nesl koník naposledy svého pána. Když ho do nesl, k hradu.skočil Bajaja dolů,políbil mu krk a lysinu a koník zmizel mu z
oči o Nerad ztratil nás rytíř věrného přítele, ale za to ho Čekala sladší
náhrada.,
Zamyšlena seděla SlavŽna a myslila, Že již sotva rytíř přijde? tu oteví«
panna dveře a povídá, že chce Bajaja s princeznou mluvit. Slavena neodpově
děla , a hlava jí sklesla do polštářů, V tom ji vezme někdo za ruku, ona
zv dne hlavu a vidí před sebou krásného hrdinu, svého vysvoboditele«

"Hnevas se na svého ženicha, Že se před ním skrýváš?” ptal sť Bajaja,
”Proc se mne na to ptáš, vždyť nejsi můj Ženich'·', Šeptala SlavČna«
’* Jsem, panno, před tebou stojí němý Bajaja, který tobě kytky vázal.
.smrti, .vysvobodil?tebe i tvé sestry a otci ve válce- pomohl« Já jsem tvůj že
nich ln
Že se Slavena na něho nehněvala, mohl by každý, ujistit, Za hodnou chvíli
potom rozlítly se dveře u hodovní sine a do nich vkročí Slavena s rytířem v
b.ilém Šatu a zlaté přilbici, představujíc ho otci co svého ženicha, němého
Bajaju i Otec se radoval, hosté se divili a sestry po očku hleděly« Teprve
nastala prava veselost a pilo se na zdraví snoubenců až do bílého rána«
Po svatbě odjel Bajaja se svou Slavenou, aby se podíval k rodičům? ale
jak se ulekl, když viděl celé mest© potáhnuté černým suknem, Hned se táže,
co to znamená, a slysi, že umřel mladý král« Pospíchal k zámku, aby rodiŠs
své potěšil, což se opravdu jen jemu podařiti mohlo, neboť drželi i jeho za
nebožtíka, protože tak dlouhý Čas o něm neslyšeli. Zase se přistěhovala do
zámku radost, černé sukno se odestřelo a místo jeho zastoupilo červené. Bajaja byl králem ve svém královští a požíval do smrti se svou manželkou nekaleného štěstí.

Ilustrovala: Jarka M A C K Ů ( + ’’Jarní vylet" + Monika s Tomíkem )
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se nám objevil z nena
dání v redakci: "Tací
máte mé výt v o
ry a kouknete
je otisknout,
Pak zase zmi
zel.,
Na prvním sním
ku jsme poznali
autorův portrét»
Docela se zdá?
Že to byl^něja
ký kumštýřjpro
tože se trefil
náramná,

0 druhém obrázku
jsme usoudili,že
to je asi auto,
kterým k nam do
redakce přijel a
pak zase zmizel,

Ten třetí jsme pak
poznali hned bez
pečně« Je to Četa
vojáku,která by si
to
s námi vypořá
dala, kdybychom mi
lého autora neotiskli«««
AvTAK NÁS PŘITOM NAPADLO: nechtílT byste se"také o
něco pokusit?Psací stroj k tomu nepotřebujete.. Šta
ci Čtverečkový papír,trochu fantazie a obrazce jsou
hned« Kdyby se yam necp povedlo, pochlubte se. Na
psací stroj to už pak "překreslíme«r "
.............
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Máte zïïjein zakoupit televizor, magnetofon
auto
radio, radio .ledničku nebo další výrobky Philips ?
Naše
specielní
ceny ’’Prix choc” vám to umožní
podstatné dříve, Vyžádejte si Česky barevný kata
log - PHILIPS s našimi cenami« Vyřídíme vám i
půjčku© Navštivte nás i v sobotu do 17 hod« Se
znamte se s krásným pobřežím jezera Neuchâtel jsme na trati Payerna ~ Lausanne «
______
Stálá expozice výrobxků PHILIPS;|Ed© Delay
1462 YVONAND

GLEND0R AG
Máte" problémy s výřízením půjčky? fíádiby=
ste si koupili něco
před, pravidelným zvy
šováním cen, napřo au
tomobil neb jinou vec?
Při
,.hotov@m placení
obdržíte vždy slevu 5lOýoHadi vám poskytne
me půjčku do 10*000,-Fr, na dobu splátek do
3 let oA za jakých pod
mínek ? Z 1’000,-- Fr,
za jeden rok účtujeme
na úroky 92,-- Fr,, v
ceraz
jsou již započí
tány všechny výlohy a
náklady. Pouze ve váž
ném zájmu pište česky
Či slovenský na:
GLENDOR AG ’
Postfačh 10
1411 LES TUILERIES

GARAGE ŠKODA A MAZDA
- Gŕuolf Pedrun
- 1468 CHEYRES
na blzí kraj anům nové
škody a Mazdy za velmi
výhodných podmínek Zašleme vám i náhr, díly
na všechny typy vozů,,
již od 20©-- Fr© s 10$
slevou do vašeho byd
liště o Objednáme vám
též všechny jiné typy
osobních vozů, rovněž
za velmi výhodných pod
mínek© Provádíme také
všechny opravy, a to
většinou v sobotu, na
počkání, V každém pří
pade je nutná předběž
ná pí semná
domluva ©
Pište v mateřštině © v
zájmu o zakoupení no
vého vozu vám zašleme
prospekt37- i ceníky©

"B A S L E R ” Leben - Unfall - Feuer
prova ďJT’velk erF^ruhV^pojlľS t S ní © ^ivo tni po jist kou zajišťujete svou rodinu i
sebe v^případípracovní neschopnosti« Splatný kapitál vam dopl
ní důchod a zajistí klidné stáří«
Kas _ spolupracovník vám rád poradí i česky; I n s ~
pektor M« MANDAK*. Dorfackerstr© 25,4528 ZUCHWIL,
tel, 065 / 52 237«

PRÍLOHA PALETY *** PŘÍLOHA PALETY *** PRÍLOHA.
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KRAJANSKA INZERCE: *hledáme * prodáme * nabízíme * jiné

rnmmmmmrnmmmmTnmTnmmmm .. HLEDÁ SE Jiří Wertheimer, letecký inženýr, žijící od ro
ku 1955 "v USA, pravděpodobné u Los Angeles* Hledá jej
přítel-plachtař z rodného města, žijící nyní ve Švýcar
sku., ’’OZVI SE BRZY” na Zrn: Ral - 002
RODINU DroHoráka z Bernu prosí známí, bydlící u nemocnice v kantonu Vaud, aby jim napsali novou adresu<> / 003 /

PRODÁM velmi Zachovalou ŠKODA MB 1000,ročník 1968, na jeto 28 "tisokmcZařídím expertízu ve vš<®ch kantonech a pře
dám v místě bydliště za 2s200o-- Ero, s možností oplácet
po 100o— Fr» měsíčné (bez zálohy)e Světlá bafcvá* zájem
ci pište na Znc. : Ral - 004*

TOURING CLUB SUISSE, Postfach lû - 1411 Les Tuileries 9
zasílá všem zájemcům Český překlad služeb, poskytovaných
zdarma všem Členům TCS na silnicích Švýcarska, cele Evropy a sev* Afrikyo Nečekejte až na první, draze zapla
cenou vlastní zkušenost o Ještě několik zimní ch týdnů vás
Čeká na silnících zrádná vozovka8 Plst® česky Či sloven
ský, stačí korespodenční lístek*
/ 013 /
MATE ZÁJEM o pozdější postavení chatyÍZaslu vám množství
prospektů a veškeré informace o nejlevnějším postavení
chaty, i svépomocí* Poradím i o levných pozemcích, něko
lik kilometrů cd krásného jezera* Zru : Ral - 008o

KDO MI LORAMI o levné hlavě motoru ze ŠKODA MB 1000 rocnTk"T967 z havarovaného mebo staršího MB? Za každé upo
zornění děkuji předemeVelmi spěchá* Dr* Krinke Jaroslav,
La Plaine - 1249 Genève*
/ 009 /
INI0IATIVNI KRAJANE~ ze všech kantonů Švýcarska i z ji
ných^ zemí, např* USA, Kanady, Australie, Anglie, Jižní
Afrik3^, Jižní Ameriky,
Švédská, Německa atd*, mající
zájem, o zajímavou bankovní spolupráci se Švýcarskem, na
pište si o informaci v mateřském jazyku* Jen vážní zá
jemci* Zn* : Ral = 011*
KDO POTŘEBUJE opravu automobilu? Provedu levně a se zá
rukou, přesněv dohodnutém termínu i za sjednanou cenu*
Střední Švýcarsko* Zn* : Ral - 012*

HLEDÁME možnost umístění dvou dětí, 2 a 4 roky, přes den
v "české rodině v Zurichu* Dobrá odměna* Zn< : Ral - 006<
UREDNIK, 27 letý, hledá podnájem v Zurichu od 1* dubna
t.r* Upozornění odměním. Zn* : Ral - 010*

NEMŮŽEME TAM ZIT© PRESTO

VŠICHNI NA TU NAŠI ZEM

ČASTO VZPOMÍNÁMEe A SNAD I DOUFÁME,

VRÁTÍME«

DOMU«

SLAVNOU HISTORIÍť

DO

ZE SE JEDNOU
S BOHATOU A

ČESKOSLOVENSKA
PŘIPOMEŇME

SI

OBČAS NEKTERE

SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYCHOM MĚLI VEDET
rodná
zem
========================== ( Co o ní víme, nebo nevíme?)
»ČESKOSLOVENSKO leží^pro
vých, je v republice téměř
stred Evropy© Zaujíma 1,2% 200, jejichž celková rozlo
její rozlohy«Švou velikostí ha však jen malo přesahuje
je ČSR na 14© místě* Měřeno
300 ha«Největším jezerem je
Černé jezero na Šumavě, mě
vzdušnou Čarou, mezi ne jvý
chodnějším a ne jzápadně jŠím řící 0,184 km o Nejhlubším
cípem republiky je 767 km,
je Velké Hincovo pleso ve
mezi
severním a jižním pak VysokýchzTatrach -,53 nj©
468 km©
ČSR má téměř 9/10 *NEJVYSSIM OBYDLENÝM MÍSTEM
plochy nad úrovní 200 metrů v Československu je obser
nad mořem*
vatoř na Lomnické’m Štíte ve
»HLAVNÍ ŘEKOU ČECH je Lgbe,
výši 2634 m©
měřícícelkově ,1112 km, ale »PRAHA j e nazývána stověža- ’
na našem území protéká jen toue Ma , jich přesne 473©
Ňejvyšší je 100 m věž kate
396 km©o Labe ústí do Sever
ního moře© Dovozní řekou je drály Svatého Víta «.Katedrá
slovenský Dunaj« Vltave pak la má také největší okno v
Evropě"- měří 160 m^o
patří primát v délce průto
* V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH je
ku na území: 435 km3
* JEZER a JEZÍREK., i krásozase nej starší staniční bummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnimmmmm
V naší anketě ”Co byste chtěli mít v Palete?” se objevilo také několik do
pisů, ve kterých si čtenáři přáli reportáž o Indiánecho Zatím jsme se za
žádnými kmeny Huronů© SošonŮ, Apaťu« Sioux.ů či jiných nestačili vypravit,
ale v zažloutlých sešitech otců a dědečků, možná, že i maminek a babiček ?
jsme našli několik příkladů
y.1 | N S K Y C H
HER©

,S některými z nich vas postupne seznámíme,
fe 0 S T K Y _ A P A~? Ú g Potřebné náčiní si můžete udělat: samu Najdete si
vetve silné v průměru asi 15 mm; Nařežete z nich
7 tří centimetrových dílů, každý díl pak ještě po
délně rozpůlíte. Všechny rovné strany nabarvíte
Černou tu^í nebo barvou, oblé strany můžete pone
chat v přírodní barvě, nebo si je podle vlastní
fantazie vyzdobíte všelijak, A jak. si s těmihle
kostkami hráli malí Apacové? Uchopili vždy všech
'4 kostek do hrsti, pro třepali, vyhodili vzhůru a

dova Evropy« Bylav postavena
pri vzniku koněspřežní dráhy
v roce 1827o Tato dráha spo
jovala Budějovice s Lincem v
Rakousku© Dnes
JIŽ svému úČelu neslouží a nachází se
uprostřed budov tužkárny Kohinor©
»HUSTOTOU ŽELEZNIC je Česko
slovensko dokonce na sedmém
miste na svete© Má jich celkemv13 200 km© z
»SVETOVÝM PRIMÁTEM se chlubí
zámek Hluboká v jižních Če
chách© vV muzeu je vystaveno
největší paroží na světě©Vá
ží kolem 14 kg a sestadvaceterák byl uloven v ra1936©
* Z ROKU . 1643 pochází ohro
mný vinný sud ve sklepe zám
ku Mikulov© Vejde se do nej
1000 hl vína,je obepnut 22
železnými obručemi
o váze
přes 65 g a tehdy ho vyrobil
bednář KrištoJ Spgch^©
» MEZI NEJZAJ1MAVEJŠI stavby
světa patři zámek ve Vrchla
bí© Renesanční budova symbo
lizuje koloběh roku© Čtyři
veže připomínají Čtyři roční

období5měsíce pak 12 vcho
dů, 52 místnostítýdny a
356 oken počet dnů v roce©
Zámek byl postaven v roce
1546© v
* LEVOČA
se zase pyšní s
nejyyšším pozdně gotickým
oltářem na světe©Je to dí
lo Mistra Pavla z Levoče©
Ohromuje nejen svým řeše
ním, ale i ladností a leh
kostí provedení©
»V ČESKOSLOVENSKU je regi
strováno celkem 36 086 hi
storicky a umelecky cen
ných objektů© V republice
máme dokonce 250 historic
kých mest, 546 muzeí a pa
mátníku©
Památkovými
re
zervacemi ^ylo vyhlášeno
přes 30 známých historic
kých mest« Jsou to např©:
Praha,Kutná Hora,Cheb, Tá
bor, Jindřichův Hradec, Žatec,Slavonice, Hradec Krá
lové, Český Krumlov, Tře
boň,
Pardubice, Litomyšl,
Znojmo, Nové Město nad Me
tují, Třeboň atd© v
, z
( POKRAČOVÁNI )

n^ch^lí dopadnout na sem® Ale abychom nezapomněli® Ke hře potřebovali je
žte počítací dřívkaoVam je mohou nahradit třeba špejle, a při zahájení liry
mají všichni hráči stejný počet těchto počítacích dříveko Ale vratme s® ke
kostkám na zmicwApaČiMr spočítali kostky, které leMely rovnou Černou stra «
nou vzhůru a za kaľiou ai hrac započítal jeden bod® Když se vystřídali vši
chni soutěžící, pak ten Apač, který mol nejvíce ledů, dostal od ostatních
po jednom poČítacán dřívku® Nu, a nakonec vyhrál ten, který těch počítacích
dřívek měl. nejvíce® OvŠem s kostkami si hrávali i dospělí ApaČové, dokonce
Často tak vášnivě, Že dokázali prohrát nejen svá počítací dřívka, ale i to
mahavk, teepe, ba někdy i celý svůj majetek® Stará povést kmene Keres vyprá
ví, ze hru vynalezl jakýsi Gau-pot, který byl nejen velkým hráčem, ale i
velkým, hazarderem® Dovolil s~. hrát kostky dokonce i se Sluncem a prohrál®
Jenže sázka byla velikáo Prohrou ztratil zrak® Tak tedy pozor® Hrát ano.ale
s rozumem® Zkratka - i prohru brát sportovně.
(Pokračování)

JOSEE
U H E R :
O jednom, jenž se věčně usmívá
Potkali jsme se, nevím určitě, kdy a na kterém místě.
Vím jen, že se usmíval při tomto prvém setkání. Od té doby
je mi znám podle úsměvu.
Za každým krokem, za okamžením, za oddechnutím úsměv.
Usmívá se věčně.
Podivný pan !
Přijdu k nemu, hovořím a on se usmívá.
I já se směji s ním, neboť dnes je vlažno v mém srdci.
Ale zítra je jiný nežli dnes.
Dny jsou rozličné. Rozličné jsou dny - jasné a tmavé. A dle
nich i lidské srdce jest jasné a tmavé.
Přicházím, s pláčem.
Neptá se mne, proč pláci, podivný pán. Víta mne s úsměvem.
Překvapuje mne to. Jak je možno, aby se usmíval ! Je tozurážka l Není to úsměv, ale výsměch. Cizí bolesti se smáti
je surovos t.í l
Mel by se mneptáti po příčině. Měl by se ptáti: Jste hla
dov? Jste nemocen? Jste utlačován? Jste ponížen? Jste ne
spokojen? ProČ, jste nespokojen? Kdo vás ponižuje?
Ale podivný pan se neptá po ničem. Usmívá se. Jako by vše
bylo přirozeno : i bolest, i nemoc, i ponížení, i nespoko
jenost. Jako by nic nedalo se na tom měniti. Usmívá se…
Kdyby nebylo
trestního zakoníka, uškrtil bych jej, uškrtil…
"Proč se smějete?” Křičím na něho rozhorleně.
"To jert tak
t povídá on, a obě tváře se mu šklebí smíchem.
nJen tak? Jaky je y tom smysl?” rozčiluji se dále.
ujeden přece» Zakrývám si smíchem vrásky!”
"Své vrásky? Vy jste divný patron.”
"Pamatujte si, že jednou budete mým učedníkem?”
Odplivl jsem a uŽ jsem chtěl utéci© Ale nenašel jsem žádné
cesty od něho, neboť podivný pán byl pan S V Ě T.
(Autor zemřel v roce 1908 jako osmadvaceti __________________ letý, žil a působil v Brně a okolí.)

"Naučm
e

se

básničku:"

Mile děti. V dnešnom čísle Palety začneme uverejňoval básničky, ktoré sa
učili deti ešte pred des&troČiamio Iste máte dnes iné hračky a zábavky, o
inom rozmýšľate a snívate než tie deti dávno, ale básnicky, ktoré budeme
uvádzať vám i tak iste budil olízke a riilé srdcu,a uvidíte, akú radost uro
bíte mamičke i oteckovi, kečťin rdektoré z nich zarecitujete0
LUDMILA PODJAVORINSKÁ :
vrana

Plače

Na topoli zavčas rána
žaluje sa vrana vrana.

Nik ho do sna neukojí,
nenakrmí, nenapoji 00Q
/ v
Takto vrana, mlada zena,
nariekala užialana©

Na topoli v slnku siatom
plače, zelie sa dieťaťom.

Mal®, hniezdo na topole,
víchor jej ho zrí*il dole.

i

^IL-eplač, vrana, ako iné,
tvoje dieta nezahynie !

A v ton hniezde ^alé dieťa,
čo nepape a nelieta©

P^dlo ono mäkko dole,
do trávičky pod topole©

A nať bied. nevi«' íľií,
kam jej sprdlc - v ktoré strany ?

Do trávičky medzi kvety,
našli ho tam dobré deti©

Bez aomiškv ker i. e inulo ?
Iste až. i zahynule !

Tie ho kŕmia, tie ho hrejú,
nikde ti ho nepodeju©

Uzimené dakde v kríčku
bude volať na Ba iicku©

A nanička, ooŽô, bo&s,
narieka ®n aepo&ôio !

i

Sposalna si v noci - vo dne
na mamičku, .hniezdo rodne©
Keď nu vzrastú krídla krátke,
zaletí si k svojej matke©

Zídete sa v doorej roli
tazj na rodnom n? topoli ť

VŠELIČO «

-ŕ
iČč « VŠELIČO ® VŠELIČO « VOLIČU
= WLICO = VŠELIČO = VSEL

VIĽT.Ľ’ VIETE? Ml?

ProČc Iril&čka náfla vajíčka do cudzích hniezd ????

KUKUČKA znesie cez leto styii »Ž rät '. jíčok, lenže .ris onecť jedno za druhým, ale v dlhom časovom odstupe© Z piréhc vajíčka sa uz narodilo mlada,no
na ostatných treba ešte sedieť© No, co moze mama kuJmČlm? My® bude hľadať
potravu pre svoje pažravá dieťa, vajíčka zachladnu© A ak si bude hľadieť
vajíčok, dieťa jej zahynie od hladu© lapí sa. teda kukučka rozumu a poznasa
vajíčka ( v zobáku ) do cudzích hniezd, jedno sem, druhé ta© Tak vyrastaj©
pahltsne potomstvo v cudzej opatere a neraz sa sprava aj nevďacnes povyhad
zuje z hniezda slabšie mláďata svojich pestúnov©©0
-jd-

íkôlních
úloh
a
’’Sopka je takový klobouk*
Který chrlí popel,”

"‘Pergaa^r jen*
kdyz se vyde’á osel.,”

iJPes Je verne zvíře* ale
někdy udělá něco* co
na něho neslušío"

I NAPIŠ

NESO

NAKRESLI g

5
Q
bys
u d ě 1 g. la kdybys
% o y
, ně v jdi ú 1 n7:~?'~ Tb^aT
f Odpóvldi zašlete na redakci PALETY do
x 20, března,© Psané do 15 řádek, kreslené
x do formátu 15 x 12 cm© Obálku označte
í hesl^s g
Nejlepěí odpovíx dl & kresby zveřejníme©5,1
x-x-2L-x-s:-x-x«:

POgRY DEN »
Jsem cirkusový
Přirozené hranice Belgie umělec0
Chceš víd-Št,
jsou všude uměle o”
co dovedu ?
Literaturu dělíme na poe- Spoj všechny
■zlí a protěžuj9
body od
Nerostné bohatství na Pl jedničky
a? po
zeňsku je plzenské pivo.,
dvacet4—/.
Výměnkář je« kdvz
uevoi ic=>
išdecek *»«-- * . ’*
^ema oabxčku
ku a
přesvída babiSka nemá dSde&ka,
k
f
eis se sam,
Hus tyl nejdříve veselý* Hodně
štěstí©
ale pak ho to přešlo a
stal se kazatelem,
Chutné
Jan lucemburský* když slyMnoho súdkov* plných vína
sel9 ze je nikde válka*
jeden popri druhom visí*
tak tam Sel a vypíchl si
príde zlodej* ostrým bodlo®
tam oko,
jeden súdok otvorí sig

V době L ?meane melt pracloveci kamenná pusky,

bez platenia, zbojník pi j* beda tomu* kto ho bije 5,

Nevěsta j® paní* která
Zázračný most* utešený?
nemá muže* ale o jednom
na
sedmero zafarbený.
v /
uz vx,
Možno na 'ůom nechat dSi Když Karel Marx zemřel* a nemožno na& nohou vkročiť 9
dodělal ho Bedřich Engelsi
JAK SI ZAJISTÍM PŘEDPLATNÉ "palety” NA ROK 1'971 ?????????????????

Odesláním buď normální ( ve Švýcarsku ) nebo mezinárodní ( mimo Švý
carsko ) poštovní poukážky na adresu PALETY s udaním kont® SBV Z 4 rich 80 = 898 / EK 621” 595· a9 □ Cena 20o— řro nebo přepočeto

. znáte ?
početní

hádanky

?????????????????

zná ·e?

Početní hadříky, jsou hodne moc starém Neveríte? Tak si
přečtete tuhle příhodu: Kdysi dávno chtěl mít jeden učitel
na
chvíli klid od svých žáku, Dal jim proto početní úkole
Chtěl na nich9 aby sečetli všechna Čísla od 1 až do 100<
Ale^ouhaoZa malou chvilku se přihlásil jeden Žák a ohlásil
mupže součet je 5050, UČitel nechtěl věrit9 že by za tako
vou chvilku sečetl .žák 100 Číselo Ale zák mu vysvětlily že
není třeba vůbec žádné velké sčítání« Jeho metoda byla ná
sledující : rozdělil stovku na Čísla od 1 do 50 a od 51 do
100o Sčítal vždy dva konce9 neboli takto? 1 4- 100 = 1019
2 4- 99 « 101^· 3 4 ^93 ~ 101 o To už poznaly že 101 se mu bu
de v tomhle řešení stále opakovat9 protozcela správné usoudily Že k vyřešení žádaného úkolu stačí násobit 50 x 101
= 5050o Nu9 řekněte sami« Nebylo to vtipné řešení? Ale ne
divte se« TÍm nadaným žákem bylCaři Friedrich Gauss9 poz
ději sl? vnv nemecká matematik« žilťcí.v létech 177-7-1855«

KS Éře ■ . saBou” maíé““3eset sloupců9 každý" má deset zdánlivě
stejnýč i. min -í9 ale přece jen v jednom sloupci jsou faleShécK tspozici máte potřebné údaje« Správné mince váží
každá 1 gramy falešné mince pak'vází-také vždy každá min
ce - 2~grau.c;0 A vašim úkolem je zjistit, který z deseti
sloupců obsahuje falešné mince« Vážení,má být co nejméneo
Existuje dokonce eventualita, že
se výsledek dá zjistit
páftiým jedni
. ím« Přijdete na to«««?
Š I S E L K í

67

43

783
56^
3478
2452

«
~
«,
-

je,když místo písmen dosadíme cislice('nebcs
naopak ) a hledáme řešení© Zkuste tc na nas1e dujío ím jedncčuoh em příkladu:
'"Iľf3’4 ľ
- cs©stolní tenista
'České r-Ag-yo
1r578
- j ihoře ská feka
osnaěe; \ řsoletounů
' 15 S
- vzdělávací ústav
peněžní r/«ukázka.
iesklý náter
:a-7258 - spodní oděv
proutěné nádoby
F'-2 06 - ženské jméno
škodliví motýlci
125456? 658? - ??????? ????

N E P O S L U Š N Á

P R í S L O V I

O Posledním dnešním našim úkolem v trojboji
jsou zná
má. přísloví«Autor hádanky je při přepisování pěkné poplet
a vašimi úkolem je z popletených přísloví udělat správnáy
’’Hloupého trkni, daT doskáče P’ - ’’Ranní ptače břehy mele/*
- ”Kdo Šetří9 holé neštěstío” -’’Staří žebráci nesmí
do
lesa,” - ’’Chytrému napověz: jednou řež i” - ’’Před večerem,
tichá voda?’ - ’’Mladí ležáci bez práce V” - téLína huba ví
za třio”ý- ”Kdo se bojí, dvakrát meř!” - ’’Nechval dne, ne
jsou ko,14^e*ý
VYLUŠTĚNI POŠLETE DO 20« BREZNA NA ADRESU REDAKCE

SKAUTSKÁ

HLÍDKA

Milé děti» bratři-sestry0

dnes se vám dostává do ruky po
prvé mj ©na stránkách PALETY ta
ké skautská hlídka.
Bude to řada rad pro vaši Čin
nost ve skautských oddílech.Jiná země, jiné zvyky, říká staré
přísloví,a to platí i zde,Chce
me vás seznámit s historií če
skoslovenského skautingu, o je
ho zániku a znovuzrození,o sym
bolech jak u nás doma, tak i v
celém světe. Budeme uveřejňovat
i různé hry a národy k nim, co
a jak hrát.
Jistě to bude zajímat
i
vaše
nové bratry, ať již švýcarsk
americké, holandské ČI
"jlne
ČESKY ZNAK
skauty. Je mnoho obcí a měštočekjkde skauti nejsou, A právě zde to může být pomůckou ,
jak s kamarády můžete vyplnit hrou některé odpoledne v le
se, kam jistě rádi chodíte, ale mnohdy nevíte co a jak, Tc
vse a mnohé jiné najdete postupné na stránkach PALETY,
0 skautech se říká, že jsou novodobými rytíři,Jsou z’.ve
ři1í, ochotní, chrání slabé a pomáhají jimT Jsou stateční
a vŽdy připraveni plnit své povinnosti,Skaut i se řídi svýrz
zákonem, skautským desaterem.
Stávají se členy skautského
bratrstva tehdy ,
aŽ
složí
slavnostně
svůj slib, V mno
hém se podobají středověkým
rytířům a nedivte se tedy ani
tomu, že jejich vzorem, a pa
tronem je rytíř SV, Jiří, je
hož svátek slaví všichni skaxti na celém světě 24, dubna,
ZÁKLADY SKAUTINGU

Na přelomu století vedla Anglie válku proti
sedleckým
vzbouřencům v Jižní Africe,
proti Burům, Velitelem města
Mafekingu se stal mladý dů
stojník Baden-Powelo o Ačkoliv
byli na tehdejší dobu Angli
čané moderně vy zbrojeni,nemo

SLOVENSKÝ ZNAK

hli povstání v rozhodujícím boji potlačíte V jednotkách
armády sloučili synove anglické Šlechty9kterí se spíše ho
dili do salónu svých otcŮ,kde se uměli výborně chovat „ než
sem do buše a divoké přírody, kde byli bezmocní®
Tehdy poznal důstojník Baden-Powell, že je opomíjena
znalost přírody, zvyků jejích obyvatel® Po ukončení války
a návratu do Anglie zakládá první skautské oddíly v r®1907c
V počátku nenachází mnoho přívrženců, neboť některé mláde
ží se nelíbí tvrdý život v přírodě, a jdou raději svou po
hodlnější
cestou® Chlapci přicházeli a odcházeli. Ale ti,
kteří lus'1.;!!, prošli prvními tábory, seznámili se hloubě
ji
s přírodou a - zůstali, rozdávali pak své nadšení dal
ším a dalším o
Prc> Sčer žižkovské reálky y Praze, Antonín Benjamin
SVCjSL··· studoval všechny možné směry výchovy dětí® A od
svých přátel se dozvedel o B, Powellovi a o jeho skautech®
Okam.?it;' ,;e rozjel do Anglie, mluvil s bratrem zakladate
lem a byl nadšen® V r® 1912 již existují v Cechách první
skciutsříó o í. díly a je založena organizace ” Junák-Český
skau:Mo ' r® 1919, kdy přečkal válečné hrůzy L světové
války,
x y^s’ouceny různé skautské skupiny a svazy, které
mezi;)
v Cechách vznikly. Byly to: Skauti volnosti, Rouj?*. oví
ti svobody, Křesťanští skauti a mnoho jiných. Byl
založen
junáků-skautů a skautek RČS®”
Ski
'ká -rganizace se rozšířila po celém světe. Od An
glie, n "Kfi, Grónska po okraj afrických a arabských stepí
a povŠtíe V džunglích Indie a Siamu, na ostrovech Tichého
ocsrm, robo v městech Evropy, Austrálie i Ameriky, Všude
vlají -©z5 národní skautské vlajky - žlutá lilie v zeleném
<oli o
Oř ták skoutŮ na celém světe je přibližné stejný a pooá
francouzské lilii, kterou používali ve svém erbu
^ar ’-níci r *du Pourbonu® Avšak historie skautské lilie ne~á s
·> xOdem nic společného® Budete-li míti možnost
prošle · ■
si staré námořní mapy ci kompasy, uvidíte, že
hrot
. »■.■leká šipky má podobu skautské lilieoV dávnych
Aoh
-UK
·> vydávali odvé^rí na dalekou plavbu po mořích;,
■jy2 sr ·
m stále míří hrot magnetické střelky jediným
pesaým
em® A lilie na hrotu ukazovala onen správný
sm&?o rr. ?,
si
zvolili skauti do svého znaku tuto lilii,
tere ukazuje správný cíl jejich cesty a jejich snažení®
Li lit patři celosvětovému skautskému bratrství a jejím
vvhriidrx československým doplňkem jsou chodská psí hlava,
snor včoiých strážců hranic (pro České skauty) a znak Tri
vrchy <
dvojramenný kríz ( pro slovenské skauty )® Pouze
při světových srazech, kdy skauti Československa reprezen
tovali republiku jako celek, byl vnitřek lilie vyplněn
statním znake^-lvem(např®na Jambor® r,1947 ve Francii
, z
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