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KDO V ZLATÍ STRUNY ZAHRÁT ZNÁ,
JEJ CTĚTE VÍC NEŽ SEBE,
NEBOŤ VÁS TAK B0H MILOVAL,
ŽE POSLAL VÁM HO S NEBE.

Nezlobte se
na

NAS ,

DĚTI·

Dnes budete smutné®
Snad *
Naše Paleta
VYCHAZ í

HROZNÉ, KDYŽ BŮH NEÍJRODOU
A MOREM TRESTÁ PŘÍSNĚj
VŠAK ZE VŠECH TRESTU NEJVĚTŠÍ,
KDYŽ NÁROD NEMÁ PÍSNĚ.
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TEN NÁROD JEŠTĚ NEZHYNUL,
DOKUD MU VĚŠTEC ZPÍVÁ.
A PÍSEŇ V NEo’l ZROZENÁ
I VE SMRT ŽIVOT VLÍVÁ.
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PAPRSKY

(STARÁ

BAJKA)
na nebi®
na celé

Slunce vyšlo a lesklo se
jako z hava koule
Vysílalo
sve paprsky, aby probudilo space
ZEMI®

První paprsek priletel ke skřivanovi^ ten vyletel z
hnízda, vznesl se VZHÔRU
DO POVETRÍ a ZPÍVAL RANNÍ
píseň® Druhy paprsek probudil z a j í c k a o Ten hned r y CtLE VYSKOČIL A
TÉ
ROSTLINY KE
KURNÍKU ľ KOHOUT
BEZELY DO DVORA·

Čtvrtý

paprsek

HO PROBUDIT®
HOUvSTRANU A
KDYZ'PRECE

HLEDAL Sl JEMNOU TRAVIČKU
SNÍDANI® TŘetÍ PAPRSEK SE
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SE NA DRUPRACOVALU

POZDEJIvOPUSTIL SVE LOZE|
zavídel
NEMEL NIC K jÍDLU® SAM SOBE
SE
DRUHY DEN VSTANE SE SLUNCEM®®®

JEN

ZVÍrATkSm^ PROTOŽE
ZAVÁZAL,

KOKRHAT,

A ŠŤAVNA
DOSTAL KE

MILE DETI o Píšeme o tom již na první stránce, dnes je Paleta temeř
bez obrázků. Protože jsme se snažili naši malířku najít9 odsunuli
jsme i dobu tisku, ale nakonec se nedalo nic dělat» To víte, deláme
Časopis pro■vás ve volnem Čase, po práci, někdy se těch různých, pře
kážek nahromadí tolik9 že snaha nestačí» Příznivci skautingu nenaj
dou dnes taká svou rubriku, ale od příštího Čísla jiŽ bude řízena
jednou z osob nejpovolanejších» Nechte se překvapit» Ale musíme se
vám také pochlubit» Hlásí se nám již autoři psaných i kreslených povídek, seriálů, básniček, a to taká poznáte na stránkách příštích
PALET» Teď již jen jedno? dobrou zábavu a nashledanou za měsíc»
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...ví, kdy čert vejce snese
»..nedá se v botách do vody

K uctění památky 121. výročí narození velikého človeka a humanisty, presidenta Československá republiky T. G. MASARYKA vypisuje
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Print
Toronto
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/ lidová rčení/

vehnat
»..má hlavu na pravém topůrku
...vi, kam pěnkava
nosem
sedá
...nemá hlavu na poli narostlou
,..ne darmo s® dal v zadek
mrskat
...má víc rozumu v pate než

ty v hlave
•••vybere čertovi
mlade,
kdyby na hnízdě seděl
»•»nechodí s žebříkem na
široko
...nejedl chleba jen z jed•
ne pece
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Q ALADINOVI A KOUZELNE LAMPE

g

Ďaleko na východě je arabské mesto Bagdad, V dobách9 kdy v ném vládli slavní kalifove9 bylo to nej“
bohatší mesto téch kraju, Chudí lidé jsou vsak všude
a
i v Bagdadu lila chudá vdova se synem Aladinm®
Kdys au bylo patnáct rokfi9 umínil si9 že vstoupí do
slushb k nejakému pánovi a bude si vydělávat peníze,
1M práce se vsak nenajde tak snadno a tak milý
Alauln dlouho nabízel marné své služby·®· Jak tak jed
no·; chodil po mést-Sp potkal podivného cizince, Mel
álo-w sat9 vysokou spilatou Sepici a žerné pronikai’4 --ci. Lidé se mu vyhýbali a říkali9 že je to kouá^lníkoPrisel aí odnikud z Afriky a nikdo nevedli9co
pcu chce, Aladin byl chudý9 nemll mnoho na vybranou i
•|®1 ■ nabídl se cizinci za sluhu. Cizinec se usmál &
|rel 1« ’Tráve takového chlapíka hledám,”

' Koupil Aladinovi pekne nové šaty v bazaru a lli do
inanu (hospody) 9 kde dobr® pojedli, ’’Tvá služba bude
;len£á% řekl kouzelník9 ”s dobro se ti povede 9 jest’lile budeš poslušný, Ne=li9bude s tebou zle·, Nic se
>nev ■■■■? j a delej vždycky 9 co ti poručím,” Toho dne ne'ľfi'K 1 '11 Aladin ničeho na prací,
'
z-’uhý den9 sotva se rozednilo, budil kouzelník A■lamina, Sli za mesto 9 tam9 kde byly vysoké skaly,
*few^lník cestou mlŠel a Aladinovi nebylo veselo,
•Když byli uprostřed skal9 .kouzelník se zastavil % u'dělal na zemi dlouhou holí kruh a mumlal nijaká ne;zná®a slova. Pak poručil Aladinovi9 aby na tom miste
jrozdílal ohež, Sotva se oheň rozhořel9 rozlehl se
’temný rachot9zemi se otřas la a otevřela se na miste9
jkde byl ohe&, V Aladinovi byla malá dušička 9 padl na
Inlho strach a chtěl utéci® Kouzelník ho vlak zadrlel
ja řekl? ”Nic se neboj a udelej9 co ti poručím^”
’
I vedl Aladina k tomu místu9 kde se igeml otevřela9. a ten byl velmi prekvá«pen9 když uvidel pred se
jbou krásne mramorové schody9 které vedly do podzemí,
;
’To těchto schodech sejdeš dolů’% pravil kouzellaik., ”Uvi.dís tam všelijaká všci9 ale niSeho se nedoitýkrgjo Jdi tak dlouho9 až projdeš trojími dveřmi a
dostane! se do zahrady9 kde uvidíš rozsvícenou lam
pu, Tu lampu vezmi a přines mi ji. Aby se ti nic nestalbp dám ti kouzelný prsteno”
Aladin sestupoval nejdříve váhavé9 neboť se přece
bál9 ale když nacházel cestu velnou9 Mel ul pak sme
lej až prosel trojími dveřmi, Přilel do zahrady tak
nádherné9 jakou ani ve snu nikdy nevidel. Ovoce jako

PAUL
VERLAINE
Západ slunce

.

Západ9 který plane9
luhy rozvíjí
v ruli obetkané
melancholií.
Srdce zkolébane
melancholií
západ9 který plane9
sladce opíjí.
Na ramenem moři
z červánku a pln
přeludne se noří
' divuplny sen9
sen se noří
i
jako plna z pen9
I
nežli zhasne den
na ramenem moři.
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ŘÍKANKA g
Přišlo jaro do vsi9
kde jsi9zimo9kde jsi?
ByJa zima mezi nami9
a ýeď ul je za horami
Hu9 -hu9
jaro ul je tuS
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Stána Bendova
ze Švédská
’’Chtěla bych vás po
prosit o - po^oc» Odje
la jsem £ Ceskosl®—
verika v lete deve ta^edesátého roka« 0
ro^c předtíms na pod
zim 19689 odjela do
Švýcarska moje spo
lužačka
Jaroslava
Krátkáo Chodily jsme
spolu do školy v Ma
sné ulici v Praie®
Jarka odcestovala na
začátku osmá třídyp
s rodicí a mladší
sestrou Marcelou®Obl
dví jsme mely psy®
Jarka dloohosrstéh©
jezevčíka Stelu a já.
malého9bílého maltesááka Bellu® Psala
jsem
kamarádce do
Prahy 9 zda nemá Jarčinu adrésu^ale nik
do nic nevedli«Proto
bych vás moc prosiM,

zda byste nemohli uveřejnit moji zprávu
v adresári neb v listárne® Hrozne ráda
bych s Jarkou navažala spojení®
PALETA se mi líbí 9
škoda jen9že je vltsinou pro mladší«Pro
nás 15“16 letou mlá
dež se tam jil tolik

nenajde ®
POS ®Hrozne ráda bych
si také dopisovala s
dívkou z Kanady9 z
USA nebo z Jižní Ameriky®
/ ADRESA V REDAKCI /
U808

sklenené se třpytilo na stromech9 nebolí bylo sší® i
diamantová9 rubínové^ safírové a kdol ví jaké® Upro
střed zářila rozsvícena lampa®Aladin ji zhasl a strBil do kapsy®Tečľ se mel vrátit a všechno kromě lampyI
tu nechat„Nedalo mu to však® Natrhal nádherného ov©ce a nastrkal je do kapes® Pak teprve sel®
Kouzelník nahor® netrpělivě přešlapoval a sotva
zahlédl Aladina dole na schodech9 volal? ”Kde mas
lampu? Podej mi ji®”
”Je v kapse” 9 ozval se Aladin, ”Ale nemohu ji teď
vytáhnout9 mám ji plnou toho krásného ovoce®”
”Tak ty takhlerozzlobil se kouzelník® ”Tg ti
přijde draho2” I popadl veliký kámen9přivalil jej ke
vchodu a Aladin byl uzavřen v podzemí® Ponechal
chlapce svému osudu a odešel do města® Pak s nejbliž*
lí karavanou se vrátil z Bagdádu do Afriky®
Ustrašený Aladin nevidel9co má dllat® Zkoušel od
strčit kámen9 ale ten byl tlžký a ani se nepohnul®
Sešel znovu do podzemí9chodil sem a tam po zahrad® a!
hledal9 kudy by vyšel® Bylo to vsak marné9 z podzemí
nebylo jiné cesty„Krásná zahrada ho úz nijak neteši-

íla9 byl unaven a mel hlad® Sedl si na schody9 aby si
odpočinul® Přemyslel co a jak9v myšlenkách otočil na
prsti prsteneeifijkterý »^navlékl kouzelník® Sotva to
uBinil9objevil se před ní®, duch a pravil? ’’Jsem. duch
prstenu9 co pán poroučí?”

Aladin se ulekl9ale rychle se vzpamatoval a řekl?
’’Chci prýc z teto jeskyň©9chci být doma u sve matky5®’
Jen dořekl a ul se octl do®a®Matka hledala překv&peX&jia Aladinapktery jako by s neb© spadl® Vypravoval
jí všechno9 co se ®u přihodilo9 al® matka nechtěla
uvěřit „I ukázal jí ovoce z drahokamu a lampu a tepr
ve pak mu uvěřila„Poslouchala jeho vypravování a za
čala mezitím Čistit lampUj kterou jí podal® Sotva ji
otřela9 objevil se duch a pravil? ’’Jsem duch této
lampy9 co pán poroučí?”

Matka se hrozne polekala9 ale Aladin9 který mel
zkušenost s prstenempvedll hned co a jak9 a poručil?
’’Nanos pro mne a pro matku ne jlepsích jídelS”Za mál©
okamliku přinášel duch zlatý podnos a na ne®. plno
vybraných jídel a čilí s vínem® Matce bylo jako ve
snu a 'bála se těch znamenitých veci dotknout9 aby
snad nezmizely® Když vlak videla Aladinap který se s
chutí pustil do jídlapjedla taky®To byly hodyi Jisté
jen sám kalif bagdadský jídal takové pochoutky®
Od te doby mel Aladin a jeho matka zlaté oasy®
Duch kouzelné lampy jim přinesly co si přáli® Aladin

-fc ,
---,
už nehledal služby,ale chodil si v pěkných šatech po
Z LIDOVÝCH
,? % ÍStOTÍ
mester.Tak se stalo, ze sel jednou také kolem kalifo
va paláce a tu zahlédl za záclonou v okne princeznu
Fatimu, která byla náramné krásná., Aladinovo srdce
Lidé nejrůznějsích
3® _ naplnilo tak velikou láskou k ní, íe priŽel domů
národu si dokázali, v
a řekl matce? ” Umru žalem, jestli nebude princezna
průběhu dějin
Fatima mou®Jdi, matko, ke kalifovi a požádej ho, aby
vytvořit mnoho krásy..
mi ji dal za manželku»” Matka se polekala a pravila?
Dovedli vyslovit i.
”Synu,nevis, co mluvil® Jsme obyčejní lidé, kalif se
celou řadu moudrých
pohněvá a dá nás oba obesit®” Aladin vsak, řekl? ”Nic
pravd,·, Některá
se, matko, neboj ® fofaber ovoce, které jsem přinesl z
přísloví jsme pro
podzemní zahrady.a podej je kalifovi ode mne darem.,
vás vybrali**®
Jisté takového nikdy neviděl a neodmítne te®”
Matka poslechla, nabrala ovoce do drahocenné ná
HROB SE KOPE VŽDY
H® NEŽ STUDNA«
doby a sla do kalifova paláceKdyž ji přivedli ke
kalifovi , vypravovala au, že její syn Aladin umírá
/pánské přísloví/
láskou k princeziie Fatime.,. I prosila kalifu o ruku
MLUVENÍM RÍŽI NEUVA••eho dcery pro svého syna a podala mu dar,který Ala RIS. .
din poslal s. Kalif byl překvapen, krásou daru, věděl,
/Čínské přísloví/
ze má ohromnou cenu, byl vsak také překvapen tím, že
JEN MRTVA VČELA. NĚMÍ
neznámý mládenec má odvahu žádat o ruku jeho dcery.
Myslil sig’ToŠke jývsak ti zajde chuih” A nahlas pra- - ŽIHADLO.
vil?’’Řekni svému synovi·, že mu dám svou dceru, jest
/Irské přísloví/
li mi posle dvacet bílých a dvacet cenných otroků a ;
C1M VÍCE DNES, PÁCHNE
'^ř'/
' \£
kazdy přinese misu ovoce, jako mi pravé poslal-”
HNŮJ,, TIMý VÍCE BUDE
Když matka pověděla Aladinovi kalifův vzkaz, roz
ZÍTRA VONĚT TULIPÁN.
veselil se Aladin a řekl?’’Vidíš, matko, jak dobré to
/Holandské přísloví/
dopadloJ’Alo matka odpověděla starostlivé: ”Kde vsak
vezmeš otroky a ovoce?” Aladin se vsak jen usmál a j.
neřekl nic® V noci pak vzal kouzelnou·-lampu a odešel | WD i s t o v k a®
ke kalifovu paláci, před kterým bylo veliké volné |
místo ř. Začal tří ti lampu a když se duch objevil, po
O
H
U
L
ručil mu» ’’Opatři mi dvacet bílých a dvacet cemých
s
p i
τ
o
y
a Ich
p
otroků a každý at má mísu ovoce z podzemní zahrady.·.
•'1

Atľ cekají před kalifovým palácem . Pro mne pak postav
naproti kalifovu paláci takový krásný palác, jakého
neviděl dosud svet«.” I stalo se®
Když nastalo ráno, roznesla se hned po celém Bag
dadu zpráva o novem zámku« Proudy lidí přicházely,
aby se přesvědčily o tom divu« Zatím se probudil ka
lif a nemohl uvěřit svým očím,když se podíval z okna®
Videi překrásný palác, který tu přece včera nebyl, a
před ním zástupy lidí ..Myslil si, že se mu to všechno
jen zdá,kdýz vtom ;přisli sluhové a oznamovali mu, že
pán nového zámku se mu přisel poklonitv Překvapený
kalif byl velmi zvědav, kdo to asi je, i nemeškal a
odebral se hned do prijímací sine®

N
D
s
M
S

A
A i
J
N
E
O
t
1m
r
E
O
R
TOU

Podarí-li se váti na
jit správné pořadí
sloupečků,dozvíte se

další príslovia4;
novšou emouQ-s
šoupeC nu uqoÁd
i8 q.sodnoiH «INSSSH
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Ledacos je na svět®
ne jve ts í 9 ne jmohutnl j sí p ne jstarS í 9 ne jdražs í p ne jhlubM í ,..
A my máme nMj&k vro
zenou vlastnostp že
nás právě tahle nejnejvíce zajímají»Na
kolik ”NEJ” jsme pro
vás. vybrali©
NEJVĚTŠÍMI. LIDMI na
svete jsou přťslusÄ
.
<?
níci pastýřského kme°
na Tutsu9 kteří žijí
poblíž Nilu v RuandM
a Burundi 9 a 'Ů leno
vá kmene Nua ze Su =
dámuMuŽi tíchto kme
nů dosahují výsky od
190 do 250 centimet
rů.
e
NEJSTARŠl DOSUD obje
vená mapa pochází z
Egypta, Je z roku
1520 př.n.l. a byla
nalezena ve starém
zlatém dolu,
NEJMENŠÍM státem na
svete jeVatikán«Je
ho rozloha je 44 ha,
NEJVETSÍ hustotu 0=
byvatel na svetl ma
stát Monako s 1^,000
obyvateli na km .
NEJHUBEŇŽJŠÍM člově
kem svita byla Mexicanka Lucie Zaratova
(1863=1889)9trpasli

ce pktera v sedmnácti
letech vážila 21915
kilogramuo
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Když usedl kalif na truHppokynulp aby host vstou=i
pilo Stráž uvolnila vchod9 otroci odhrnuli tlžkl zá-j
visy a do sine vcházelo dvacet bílých a dvacet cer-i
ných’otroku o Každý nesl mísu zářivého ovoce z draho-j
k.amUe Za nimi sel Aladin oblečen jako princ a matka
Žla s ním,Kalif ji hned poznal a domyslil se9 kdo to
přichází.
Aladin se hluboce uklonil před kalifem a pravil?
’’Panovnice věřících9slysel jsi včera mou Žádost9kte
rou ti matka přednesla. Vyplnil jsem tvůj příkaz” a při tom ukázal na čtyřicet otroků- ”i prosím9 abys
také ty splnil svůj slib a dal mi svou dceru Fatimu
za manželku,”
Kalifovi. 9 který se stále ježte nemohl vzpamatovat
z překvapeníp se Aladin rázem zalíbil. Byl krásné
postavy a podle obleku9bohatství a přes noc postave
ného zámku soudil kalif0 že to není jen tak ledakdo.
I přivítal Aladina náležíte a svolil ochotne k jeho
Žádosti, Princezně Fatime se taká krásný Aladin lí
bil, Hned se konala svatba a slavnostní hostina,,
Aladin a Fatima žili v novem zámku jako v ráji·
Měli se rádi a byli Šťastni„V Africe vsak zatím kou
zelník doslechl o zámku.9 který se v Bagdade přes noc
objevil a o bohatém Aladinovi9 který se stal kalifo
vým zet&B, Domyslil se9 Že jeho bývalý sluha
asi
nijakým způsobem objevil tajemství lampy, I umínil -%
že se kouzelná lampy zmocní a Aladinovi se pomstí©
Vypravil se tedy do Bagdadu a přestrojil se za ob
chodníka s lampami.
Chodil po Bagdadu a cekal na vhodnou příležitost.
Ta se naskytla9když Aladin odjel jednoho dne s kali
fem na lov, I chodil kouzelník pred palácem Aladin®vým a volal? ’’Kdo chce novou lampu za starou?”
Princezna Fatima se dívala z okna a divila se tomu
podivnému kupci,Vzpomněla si9 Že v Aladinovl ložnici
je stará lampa a myslila si9 Že bude Aladin rád9 až
uvidí novou lampu místo staré. Nevedela9 le je to
kouzelná lampa9 neboť1 Aladin jí ničeho o tom neřekl.
Poslala otrokyni pro podivného kupce a nabídla mu
starou lampu. Ten vzal lampu9 jako by si ji chtěl
prohlednout,Zalal ji rychle otírat žatém9až se obje
vil duch lampy a řekl? ”Co pán poroučí?” ’’Přeji sip”
pravil kouzelník9 ”aby tento palác se vsím všudy byl
v mé zahradě,/v Africe.”
Než se princezna Fatima vzpamatovalaP zahučel ko
lem paláce střasný vítr9 palác byl uchopen vzduMnýz
vírem9 vznesl se do výše a místo po nem zůstalo

prázdne9 jako by tu ani nikdy paláce nebyloe
Kdýz se kalif s Aladinem vrátili z lovu a viďéli
aísto paláce jen veliké »nozství lidí okolo ®ísta9
kde stávaljbyli zdesení® Lidé vyprávěli jak palác za
velikého hukotu vetru zmizelo Kalif se náramne
rozhneval na. Aladina® dal ho uvezn.it a řekl? ”Dllej

ZAHREJTE SI g
Poznáš
mé
a

co delejp ale nebude-li ma dcera do tri dnu zde9 budes o hlavu kratší®”
Nešťastný Aladin sedŠl v tmavém vezení a premyslel
o nestestí. Tu si vzpomněl na kouzelníkův prsten9 na
který uz ani nevzpomnělo Otočil rychle prstenem a
pred ním stál duch a ptal se? ”Co pán poroučí?·1’ ’’Chci bytí u sve manželky Fatimy”9 řekl Aladin«

Kdyby vámgdátiP byla
nekdgř dlouhá chvílep
zahrajte si na pře
hlídku nosů®Zasmeje
te se a vyzkoušíte
si svůj ’’detektivní”

Duch ho uchopil a ne z se Aladin vzpamatovaly stal
v komnate princezny Fatimy0 Sedela tu a plakala«, Ra=
dováli se ze shledání a princezna Fatima mu výpravovala9ze kouzelník chcep aby se stala jeho íenoug ji
nak ze ji usmrtí«, Brzy prý se vrátí k obědu® Radili
seyco dllat9 aby se zlého kouzelníka zbavili® Fatimu
konečne napadloP aby požádal ducha prstenu o jedy
kterým by kouzelníka otrávila®
Stalo se® Aladin se ukryl za hustou záclonoup kde
nebyl vidlt® Kouzelník přilelg vstoupil a ptal se
princezny?” Zvolila jsi smrt nebo budeš mou zenou?”
Princezna se přívětivě usmála9 nalila dve cíše vínap
z nichž jedna obsahovala jedg”Rozhpdla jsem se® Při
pijme si na me rozhodnutí®’’Kouzelník mel radost pkdyz
videi princeznu tak veselou a prívetivou^ i ze se
rozhodlaoChopil se proto cíše a vypil ji naráz® Hned
se vŠak svalil mrtev k zemi,
Aladin nemeškal a hledal kouzelnou lampu® Prohle
dal cely palaCg ale kde nic tu nic® Konečne ho na
padlo p aby se podíval do kouzelníkova pláste® A. o=
pravdu^ byla tam® Kouzelník se o ni bál a nosil ji s
sebou® Aladin začal hned lampu třít a když se její
duch objevilg porubil mu9 aby odnesl palác na staré
místo do Bagdadu® To se stalo v noci®
Ranč ? kdýz se bagdadský kalif probudilP nemohl vě
řit svým ocím®Aladinův palác stál na svém miste®

chal tamp aby se dověděly co je s Fatimou® Radosti a
vypravovaní nebylo konce®
Od té doby lili Aladin a Fatima Šťastne® Po smrti
kalifove stal se Aladin kalifem a vládl tak moudré a
spravedliváP Me i obyvatelé Bagdadu byli Šťastni®
Kouzelná lampa odpočívala nekde v koute klenotnice
kalifa AladinaP neboť ji už nepotreboval®
/ Z nejkrásnejlích pohádek naíeho tatíčka /
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postreh.
Na velký kus balící
ho papíru nakreslíte

jakoukoliv postavu v
životní
velikosti®
Jen nos nebudete ma
lovat® TamP kde by
mel být9 vystřihnete
tak veliký otvor9aby
se tam vesel skuteč
ný nos® Balící papír
upevníte do dveří9
otevřených do sou
sední místnosti9 kde
se zároveň shromáždí
všechny dlti9 s vý
jimkou jednohoP kte
rý zůstane v přední
místnosti s tužkou a
papírem v ruce®Podle
pořadových Ůisel při“
stupuje jedno dáte
za druhým a vstrčí
do otvoru svůj nos®
Chlapec éi dívce ve
vedlejší
místnosti

si
zapisuje9 komu
který nos patří® "Ido
poznal nejvíce
vyhráva®
MÍSTO NOSŮ MŮŽETE UdSlAT OTVOR PRO RUCE
NEBO SI NAJDETE SAMI
JINÉ,VARIANTY® TEDY?
HODNE ZABAVY £

rodná

z @ m®se

CO Q NI VIME o NEBO. NEVIME ?

*NejvyŠsí hora?Gerlachovsky
štít ve- Vysokých T&tráohi
2655 metrů nad mořem»
*
položený bodg Bo
drog u Strmý n»B®94 m n»ai®
*NejhlubŠí propast? Brázda
ve Slovenskem krasu- 211 m®
* Největší jezer© g Cemé(nffi
Šumavě) - plocha^hladiny je

18,4 ha.
*Nejvet8.í rybník? Rožmberkplocha hladiny 489 ha.
^Nejvetíi přehradag Hpno plocha mel® hladiny míří
zhruba 4870®
*Nejtegle jgíjyingrální pra
men? Vřídlo v Karlových Va
rech 72® C®
* Nejkrateí vzdálenost od
mcreg Sluknov od Baltského
moře (Štětínsky záliv)326kmo
Wody odtékají do tří*morí?
Dunaj odvádí vodu do Cem®ho moře , Labe do Severního
more p Odra a prítoky Visly
do Baltského more,
•^Nejdelsí vodní tok na územíTSHg Vltava 429,9 km.

JISTŽ jste už tq moc dobře po
znali q K ŽIVOTU^ POTREBUJEME *_1 JAK SPI
NUT1Č SPÁNEK, OvŠem ne .jen iy„ lidé« VŠichni
živočichové potřebují spát, aby mohli žít« A
proto spí i zvířata« VÍTE JAK ?
Po dobu spánku odpočívá celý organismus« Ně
které včely, které pracují celou noc a jen
málo spíý lijí velmi krátkou dobu« Spánek je
nejen odpočinkem, ale obnovuje i sily vyčer
pané nervové soustavy«
Snad nejlepší spánek má MEDVED PYSKATY, Žije
v Indii^ spí na zemi, a to tak tvrd®, že ani
praskot kroví nebo hlasitý hovor jej nepro
budí« Lovci nejednou stoupnou na tohoto spá
če, Tehdy vyskočí a útočí hlava nehlava.
Ostatní zvířata mají obyčejné lehký spánek.
Aby je nepřítel znenadání nepřekvapil, často
se probouzejí« Proto se dá říci, že zvířata
spíše dřímají než spí« ŠIMPANZ spí 12-13 ho
diny po obedé a v noci. Rekord ve spánku pa
tří určitému druhu hada, který se probudí v
poledne asi na dví hodiny, kdy si hledá po
travu a potom znovu, usne az do oblda násle
dujícího dne. Naproti tomu MORČATA nespí
takřka vůbec, jen dřenou a na ďve ař tři mi
nuty zavírají oci. Také spánek ZAJÍCŮ a KRÍLIKU je krátký, asi dvacetkrát denne usnou na
krátkou dobu«
DELFÍNI plují v některých případech celé no
ci a dny za loděmi. Po dobu plavby usínají
asi na třicet vteřin« Pokusy -ukázaly, ze ve
vodí je potřeba méně času na spánek než na
zemi«

KANADSKY CA50PIS ’’TELEGRAM” BŔImW ''SVÉM WÓSNIM PRVNÍM Žís5
.TEPNU ZAJÍMAVOU POHáDKUľ~CITUJEMEg~

JistŠ si, milí přátelé, hlavné
vy starsí,jeste„d©bre pamatujete na
události v srpnu 1968, V září 1969?
za rok po těchto tragických událo
stech vyšla v Časopise Mateřídouška
pohádka, nad kterou byste se měli
trochu zamyslet,
Daisy Mrázková?
HLOUPÝ

LEV

V jednom divném lese byla veliká
železná klec a v té kleci sedel lev«
A byl podzim a byl vítr a zas®
slunce a déšť, a žluté a hnŠdé lis
tí se nalepilo tak hojni na železná
tyče klece, ze nebyly vůbec vidlt.
Klec vypadala jako příjemný altánek
z barevného listoví v® zlatém pod
zimním lese. Aspoň zevnitř tak vy
padala, Aspoň lev ji tak vidli.
Sedil tam spokojeni, přední tla
py přes sebe, a vzneseni se roz
hlížel, ’’Sedím v altánku z listí, AŽ

SLON spi 2-5 hodiny vstoje9stejZVÍŘATA ?
---------------ne Jako kun. Vstoje spí obšas i
OVCEp KRAVA9 LISKÁ a M7S. Liška používá svůj
ohon jako polštářeg zkroutí si ho & polozí
pod hlavu. ^Peřinou® je také ptačí .-p®líoPTÄl
s@ schoulí do chumáos^stzíí'hlavu íppd'tóídla
a spí 0
A teď jeltl stručni, jak která zvířata spí.
ŽIRAFA ohne svůj dlouhý krk d© obloúkUpjaao pák PSTRC6I sl hlavu s dlouhým krkem položí
buď před sebe .na zem nebo 'vysoko zdvihnou
hlavu. KACHNA spí na vode takP Že jednu nohu
vysune a obBas s ní vesluj®. Proto pomalu
krouží na jednom míst® a ani vlny nebo vítr
ji nemohou zahnat ke bř®hup kde na ni číhá
nebezpečí.V® vod® si při spánku nejzajímav®ji vedou TULENI .Spí dvojím způsobem?buď leží
nataženi na vodl9 jen hřbet jim vykukuj® nad
hladinu» občas se ospale vynoří hlava9 tulen
několikrát vdechne a opět se ponoří. Neba
spí na dne9za dlouhou dobu se pomalými pohyby ploutví dostane nad hladinuP nadechne se
a opět klesne ke dnu. ŽRALOCI spí na boku
tesne pod hladinou moře a často se stáva» že
na ne narazí jedoucí loď.
A jak je to se sny zvířat? I zvířata mají
sny» často i strašidelne. SLONI například z®
spánku hlasité troubí9 ŠIMPANZI spustí upro
střed noci zoufalý křik» probouzejí se» a
když procitnou z težkeho snu» znovu usínají.
Vedecky již bylo dokázáno»ze beze snu by ne-

mohli lide zit. A tak s® zda» ze i zvířata»
ták jako lidí» potřábuj£ sny._________ ________
budu chtít »vstanu» rozhrnu ty zlatá
záclony» vyjdu» projdu se po les® ý
Ale jaksi k té procházce stale
nedocházelo »protože kdykoliv -se lev
nekde dotkl listí9 narazil, na cosi
pevneho. Tak pevneho» že se vždycky
radši hned odtáhl zase doprostřed
klece.Uprostred se dalo dobře sedit
a dívat se a říkat si» jaký to mám
altánek z listí.
Ale pak přišel veliký vítr» filel
lesem» jak na podzim bývá» a odnesl
všecko listí a teď byla vitóVhola
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CO o NI VIME o NEBO NEVIME ?
Dnes si udeláme malou turistickou procházku po nej—
jižnějším cípu Cech.Nejprve
z Českých Budějovic do Tro©novaoNa lesní planine^nedaleko vesnice stojí Zižkův
pomník a poblíže nlho malý
pomníček z navršených bal
vanů s nápisemswZde se na
rodil Jan Žilka z Trocnova.
TROCNOV? původní nebyl nik
terak veliký. Tvořily jej
dva svobodné dvorce» každý
zhruba s lánem orné půdy»
kusem lesa» loukou a rybní

kem. V polovině 14o stol,
hospodařili na jednom z nich
Žižkovi rodile a na. druhém
jeho strýcové.
ZLATA KORUNA; klášter» za
ložený r.' 1265 Přemyslem 0-

takarem II. a zrušený v r.
178-5. Významná architekto
nická památka utrpěla v 19»
století9 kdy se klášterní
budovy staly továrním objek*
tem. Obnova zadala r.1938 s
dokončena byla po válce.

a tvrdá železná klec/BSda» jsem v
kleci9naříkal lev se skloněnou hla
vou. CÍJsm v tOké železné kleci a
vždycky jsem v ní byl. A nikdy ne
půjdu na procházku po lese.wA umřel

žalem9 hloupý lev.
Proč hloupý? Protože si nevšiml»
že klec nemá strop® Byl by stačil
jeden veliký skok... Skutecne? Ano»

byla to tak. Byl by mohl vyskočit?
Ach 9 snadno., .síly mel dost .Zapomněl
se podívat vzhůru» Že? Zapomněl se
podívat
vzhůru.«®

Povídala straka vráně,
ze si spolu koupí sáné,
Me se budou spolu vozit
- ve stédole na slame»
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Krtek leze podle meze
vyměřuj© louku,
sysel plný pytel veze,
Me bude mlít- mouku«

Vráno, vráno, k m
já rád kolíbám,
máme plinky
a peřinky
zlatý poviján.

Tancovala ryba s rakem
a petržel s vlčím mákem,
cibulka se posmívala,

·

jak petržel tancovala.

tenký s tlustou,

■ v k:.m- . c sa putenkcu,.

Vandrovala bleška,
potkala ji ves,
kam ty milá bleško,
kam ty vandrujel?

Veca mylicka proutí,
ocáskem. si kroutí,
bude vařit kalicku
aa zeleném rendlícku®

Ja vandruji do mlejnice,
mlynářovi do cepice,
a z cepice do gatí,
budu ho tam kousalie

Antilopa auto řídí
Aleš s Adou angrešt třídí
Alice jí alabůrk>
Alík chroupá aspoř. kůrky

Cilka cucá cukrlata

Baba bije Belzebuba
Belzebub je mlsná, huba
Bere bábe buchty z trouby
Babě v troubě nechal houby

Dneska deda dostal dárky
Dort a dýmku a dva párky
Dort dal Ďase párky Doře
Dík za dýmku dýmá dobr®

A

BE

CE

Cvrček hraje brumtarata
Cvresk cviM na cimbál
Cilka cucá čerti© dál

DE

Auto jede
Baba bručí
Cvrček cvrcí
DÍda dýmá

Ejhle dechu Mel ve
Fajfce ABECEDU S

P©>&ddka

0

PYŠNÉM

VAJÍČKU

U Honzíkové maminky v kuchyni byl vždycky pořádek®Jed
nou donesla
maminka čerstvá vajíčka a tím to všechno- za
čalo® Jedno vajíčko bylo totiž hrozitánsky pyšné® Naparo
valo se a ukazovalo všem svou sněhobílou skořápku:
"Podívejte se, jak jsem krásné® To vy, brambory,
jste
hrbolaté a špinavé až hrůza.”
Brambory se zastyděly a vlezly rychle do kouta94 A ty
sýre, ty smrdíš·^
Jistě
jsi
se už týden ne
mylo Hm, máslo je sice taky
skoro bílé,ale jen se podí
vejte, jakou
má postavu® K
smíahuo o ©”
Vajíčko se nafouklo jako
balon, podívalo se na sebe,
a dodalo? "’Myslím, že půjdu
do
světa® Jsem
tak krásně
kulaté, nebudu
zde promarnovat
své
mládí© V takové
společnosti©© © ”
A všichni
v kuchyni va
jíčku
moa
záviděli, že se
podívá do světa©
Milé vajíčko se připravi
lo na cestu©Vzalo si do ra
nečku
něco jídla a stoupla
si hned na krajíček ke dveřím, a když Honzík otevřel led
ničku - šup - a už bylo, na zemi©
Počkalo
až
budou
všichni lidé v domě spát, a potom
pyšně
vykročilo kuchyní® Talíře vykukovaly zvědavě z poliček,hrníčky zvonily, jak se k sobě nakláněly, aby dobře
viděly, a šeptaly si, kam že to vajíčko jde® A vajíčko si
zpívalo ž
” JÁ JSEM KRÁSNÉ
VAJÍČKO, KULATÉ JAK KLUBÍČKO, BÍLÉ JAKO
SNÍH, VE SVÉTÉ MI BUDE LÍP© 08
A jak se tak<naparuje,kulaté bříško vystrkuje,na cestu
se pořádně nedívá, zakopne - a hááác, leží rozbité na zemi
Cibule v kosatce pod stolem začaly škodolibě pištět a
moudrý smeták,který v životě už mnoho zažil, povídá: ’’Vi
díš, vidíš,, vajíčko® Kdybys
nebylo tak pyšné a zůstalo v
lednici, maminka
by
tě určitě uvařila zítra Honzíkovi k
snídani,a Honzík by si jistě pochvaloval* jaké jsi dobré®
Ale tečí? Teä je z tebe jen hromádka skořápek© ® ©"
©
/ Z exilové tvorby mladých autom /
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
palety:
Původní pohádkakO® TOMANA o bobrovi z Kanady

M !!!!!!!!’ ’

IAK SE VAVŘINEC DOSTAL DO CIRKUSU

Ze Školních

v T i P n A

úloh
a odpovědí

”Kam jdeŠ, Mirku?”

10 Vystoupení jednoho herce
je monolog, dvou' dialog a
Čtyř®®®? Katalog!”
’’Vosí hnízdo lesních vselo’0

50 Naše vesnice
mestečko.”

je uprarua

50 Aby švestky"nehnily, tak
se musí očesato”
’’Nikola Šuhaj poustevník®”

”V písečných dunách je vělbloud nebezpečným vůdcem.®”
w Když císař Karel IV® roz

delil svou korunu, tak jeho
synove dostali každý po pa
desáti. haléřích®”

sAmOoBsLuH a

’’Koupit si’novy hřeben® Na tom starém se mi
zlomil zubo”
”Kvuli jednomu zubu jdel kupovat novy hře
ben?”
”No jo, když on to byl poslední®®.w
Učitel g ” Milo, představ si, le bydlíš v
osmnáctém patře® Do každého poschodí vede
dvacet schodu® Výtah nejezdí® Kolik schodu
vyjdeš?”
Míla g ” Všechny! ”

’’Copak jíš nejradlji, Pepíčku?”
’"Jelita, strýčku® ”

”A proe?”
”Protcře je mi po nich vždycky tak spatné,
če nemohu jít druhý den do školy®”
NAPÍŠTE^ NAM TAKÉ SVE VTIPY DO SAMOOBSLUHY !
PRÍPADNE I CITÁTY ”ZE ŠKOLNÍCH ÚLOH©.©”

3?
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zařízení bytu?-*na nový vô.z?-*na příští dovolenou???????
Musíte chodit do spořitelen a vždy Čekat na výřízení?Zbavte
se ztrátových SasS-zasilejte peněžní přebytky poštovní sic ženkou bezplatne přes postu na konto valí nove vkladní kníž
ky u nás r Poskytujeme najvýhodnejší podmínky z celeho Švýcar·
ska:
1) úrok 5,5%, 2) možnost zaslat vám peníze poukázkou, 3) v ý b e. r
do 10(000 Fr, mí s ícne bez výpovědi, 4) píi výblru zašleme pe
níze poštou, 5) celou řadu- jiných sluz <b-všechny zdarma. Vy Žádejte si nezávazně nás zajímavý, česky psaný preklad, pcdávajici přehled o otevřeni konta vkladní knížky a&vyhodach na
ši banky, PiMte česky nebo slovenský,
GERLING INVESTMENT & CREDX'I BÁNK ÁG
Abt o Depositenhefte
Gotthard Strasse 56
8002
Zürich
00

AVY-REIS E BURO-YVERDON-S CHWEIZ

Znáte přehled leteckých zá jezdů 1971 do Londýna,Amste
rodamu ,Athén,Li sabonu a Ma dridu?Poskytujeme j iŽ po dva
roky v1?em krajanům, velmi vyhodne podmínkyoVydal x
jsme
pro Vas český preklad celého
programu a tento zašleme kaž
dému zájemci i s velmi
pek
ným, i barevnými prospektycPro
krajany v zámorí zasíláme ne
uvěřitelné levne letenky
do
Evropy a zpétoJedná se o USA
Austrálii,Jižní Afriku,Kana
du a j ine vzdálená státy oPis’

te česky i slovensky„obratem
Vam zašleme naše výhodné na
bídky r Využij t e krajanskou
spoluprací se švýcarskou ces»
s ,
*
0
tovm kancelárie

CARABE des REMPARTS Po et Jt
Huroberset,£ i i s-1400 Yverdon

nabízí velmi výhodné Peugeot^
Chevrolet a Vauxha11 prodej,
výměna a půjčky.Píste
česky
o prospekty a informace□ Pri
vymkne popílte typ a. stav vo
zidla p r e d jir ,

BAN QUE
R o ni. a n d e
Genève,Lausanne,Martigny
a
Yverdon
Banka důvěry Č e skos lovená■' ‘M
ských rodin ve Švýcarsku®
Vkladní knížky všech typS na
úrok 4s5%“4,7 5%““5,25%,obli gace 6%® Všechny další ban kovuí služby®
NAVŠTIVTE NAS I VY®

BANQUE

Romande

AVY-REISEBURO-YVERDON-SCHWEIZ

GARAGE Škoda a MAZDA. Guolf Pedrun, 1
tlhey res nabízí
krajanům nove Škody a Mazda se značnou slevou8Vlechny pneu
i z im,25%s 1evyoNahr8díly-disky,dule,pásy atdo-sleva mino
10%,Olej v la plecho20 litoZa podstoniŽši ce.nyoVse vyplače”
ne poítouo Opravy viech aut,rozpočet předem0Objedname
také
Triumph , Volvo , Fiat, Renault, Ford atdoNahr8d íly rovněž pro
všechny znackyoPiste česky o prospekty a informace.
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Mate zájem zakoupit si televizor »magnetofon, autoradio ,radio,
ledničku nebo další výrobky PHILIPS? Naše specielní ce.ny”PRIX
CHOC" vám to umožní podstatná drive. Vyžádejte si česky barev
ný katalog PHILIPS s našimi cenami. Vyřídíme vám i půjčku.Na
vštivte nás i v sobotu do 17 hod.Seznamte se s krásným pobře
žím jezera Neuchâtel - jsme íia trati Payerne - Lausanne.
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GLENDOR AG
Mate problémy s vyřízením pujckyi Radí byste si koupili něco,
např. automobil, další zařízeni bytu nebo jinou vec? Při ho tovem placeni obdržíte vždy -slevu 5-10%. Radí Varn poskytneme
půjÚku do 10.000 Fro na dobu splátek až do tří let. A za
ja
kých podmínek? Z 1.000 Fr. účtujeme za rok 92 Fr.na úrocích t
v cemz jsou započítaný všechny výlohy a naklady. Budete-li mpt
současné možnost jestŠ šetřit a pak najednou zaplatit zbytek
splátek, pak vám vrátíme ješte 75% zbylých úroků.
GLENDOR

AC-

-

Postfach 10’

-

1411 Les TUILERIES

1
PROGRES SA - MARCHE de GROS - 1032 R0MANEL (3 km od Lausanne
. směr Neuchate1)
nabízí mine o autornát-benzin SUPER za 58 a NORMÁL za 55 Rapů.
Přijdete si nakoupit potraviny, maso a jiná výrobky za neuveritelne levná ceny. U vchodu se vykaŽte tímto časopisem.V so^ř
botu otevřeno do 12 hod. CEKÁME
I
NA
V A S.
krajanskí

inzerce g
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HLEDÁME odborníky a řemeslníky všech stavebních profesí» Zájemci? kteří po
mýšlejí na otevření samostatné živnosti (ev, kteří mají zájem o společné
podnikání v tomto oboru ') napište» Bude-li příležitost? dáme Varn možnost,
Zn, RaI-020, - Mate zájem 0 VEIMI ZAJÍMAVÉ, česky vyd» nov» NÁRODNÍ POLITIKA^
vycházející v Mnichovi ? Zašleme Varn zdarma a nezáväzne vzorkový výtisk? v
dopise přiložte známku 0,30 Fr, na poštovné: Reklama Žs, časopisu? Postfach
236 - 8033 Zurich,/021/ - FIAT SERVIS - 10, C»postale-1411 Les Tuileries na
bízí krajanům za velmi výhodných podmínek objednání nových vozu Fiat,Toyota?
Mazda a Renault všech typů a ve všech barvách dle zájmu. Vyžádejte si česky
nebo slovensky bližší informace,/016) - PROVEDU tisk na bílém i barevnám pa
píru velikosti A4? psané strojem po obou stranách za 40»—Fr,(1000kusů), Jen
česky nebo slovensky,Zn» RaI-022,-PRODÁM ŠKODA MB 1000 s menší závadou, snad
odstranitelnou zakoupením náhradn, dílu za 1’200,— Fr, Polovinu na hoto
vosti, zbytek po splátkách 100,—Fr, mes, Zn, RaI-030, - ZUBNÍ LEKAR hledá
spojeni se svými kolegy ve Svýcarsku,Spolecne problémy a možnosti»Zn»RaI-029>

NABÍDKY A ODPOVĚDI adresujte na g Reklama a inserce

PALETA,
Postfach 236,8033 Zurioh
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