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venské mládeže

* *
KORUNOVAČNÍ
klenoty
**************************************
jsou / přesněji mely by byt / symbolem naši
státnosti a svrchovanosti. Proto několik in
formaci o těchto klenotech:
* SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA ( bez čepiček ) váží

píseň
Bílým šátkem mává,

kdo se loučí,

každého dne se něco končí,

2358,3 gramů.
* NEJCENNÉJŠIMI drahokamy na této korune jsou
safíry a je na ní 20 perel.
* Svatováclavská koruna, čili koruna Karla IV
pochází z roku 1346.
* ATLASOVÁ ČEPIČKA, patřící ke koruně,má bar

něco překrásného se končí.
Setři si slzy

a usměj se uplakanýma očima,

každého dne se něco počíná,
něco překrásného se počíná.

Poštovní holub křídly o vzduch bije,
vraceje se domů;
s naději i bez naděje

věčně se vracíme domů.
JAROSLAV

vu Červenou.
* ČESKÉ KORUNOVAČNÍ ŽEZLO je dlouhé 67 cen
timetrů a nejstarsí zmínka o svatováclav
ském meči pochází z roku 1333.
* Poslední kožené pouzdro na PANOVNICKÉ JABL

KO bylo zhotoveno v roce 1929.

SEIFERT

SENECA

Je špatné něco říkat a něco jiného
si myslit, ale oč je horší něco na
psat a jiné si myslet.

V POSLEDNÍ PALETE jste nenašli skautskou hlí
dku, ale slíbili jsme, že vám to vynahradíme.
Od tohoto čísla se o tuto naši rubriku stará
Prof. Dr. Josef KRATOCHVIL, žijící v Ne mecku, známý ve skautském svete pod pseu
donymem Ko Jo Baby. Procestoval
velkou
cast sveta a postupne vás seznámí i se
svými zážitky. SKAUTSKOU HLÍDKU najde
te na stranách 15 a 16o
PALETA dětský Časopis exilové mlá
deže - řídí redakční rada - vede Miro
slav FIŠERA,- ilustrují Jarča MACKŮ a
Jiří BRUNCLIK - toto číslo bylo vydáno
v nákladu 1.800 výtisku - vyšlo 29. V.
1971.
ADRESA : Paleta^Postfach 236, 8033 Zurich /Schweiz. PREDPLATNE : roční 20.—
SeFr. nebo přepoČet(dolarů 4.80), letec
ké zásilky do ciziny s příplatkem 0,35
S.fi*. za 1 výtisk. Vychází měsíčně.

V NOCI Z 20%NA 21. SRPNA 1968 DOŠLO KE SPO
LEČNÉ SOUSTŘEDĚNÉ INVAZI LETECKÝCH A POZE
MNÍCH SIL SOVĚTSKÉHO SVAZU,POLSKÉ LIDOVÉ RE
PUBLIKY, NĚMECKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY, MA?
ĎARSKE LIDOVÉ REPUBLIKY A BULHARSKÉ LIDOVÉ

REPUBLIKY NA UZEMI ČESKOSLOVENSKA. AGRESORI,
ZEJMÉNA yHUSTÍ VOJACI, ZUSTAVAJI I NADALE NA
ÚZEMÍ NAŠI VLASTI,
( »bratrská pomoc?!» )

SRPNOVSTI
■ 1
NA HRADE SRPNOVÉ se onoho léta
sešly události tak podivuhodné,ze
nebylo lautr nic ku práci. Jen
pansky pacholek Hruška Žebronil
na vojenském vysloužilci Mušketý
rovi, aby mu aspoň na chvilku půj
čil pistolku. Jenže Mušketýr mši
svoje instrukce, co se týče pi
stolky, pňímo od samotného hofrata
Jodase Veka z Rožmberka, bečeného
Lomikar. Tuto(pistolku) mel v ne
střeženém okamžiku podstrčit pod
duchnu jistému Kozinovi, aby mohl
být po právu popraven. Zmíněnou
skutečnost ovšem panský pacholek
Hruška při svém vzdělání nemohl
vytušit a tak všemožně vyhledával
příležitost,kterak se Mušketýrovi
pomstít. Většinou ho vytrestával
tím, že obtěžoval jeho dceru Svě
tí ju, která mŠla na starosti amor
tizaci desátku.
JAK HZ BYLO předesláno, vládl na
dvoře srpnovském poklid. Až do té
doby, kdy vycvalal do vrat posel
od sousedních Talafúsu na bujném
rapovi. ’’Slyšte, přátelé, nás za
sloužilý zeman Emanuel Talafus,
přítel všech uměnověd,zplodil dě
dice. Všechny si vás dovoluje co
nejsrdeČheji zváti na křtní slav
nosti · ”
KDYŽ SE SRPNOVSKY PAN vrátil se
svým synem na zboží, spěchala mu

m
Z W?llk?3a
m
m
kalendáře
m
vstříc s radostnou zvestí jeho útlá Žínka Vaňhova-Lepší ze Srp
nová. »Oh, drahý muži, celý den byl
tak fádní, jen dvorní trubadúr
Tassius občas udivil veselým příbehem.Až teprve posel od Talafúsů
vnesl do mé duše, tak opuštěné na
tom našem vzdáleném panství, ra
dost. Švekruše povila synstvo a
jsme zváni na křtiny.»
»JE, JUCH, pojedeme do Čechiel»
tleskal radostně ručkama mladý
pán. » To jsem zvědav, jestli má
ešte strýček Emanuel na svém dvo
ře ta malá ružová prasátka$»
» ALE, COPAK jsme ti, synu, dali
nadarmo Školy?»podivila se mateř.
VždyY to už dnes budou pěkní Čunídj»
’’PRAVDA, PRAVDA», usoudil srpnovský pán a odebral se do komnat.
NA DRUHY DEN bylo na dvoře živo.
Ze stájí byly vytaženy kočáry,
podkoní vyvedli ze stáje nejlepší
ČtyřspřeŽí, které kdy na srpnovském zboží bylo. Byly to nikterak
mladí,ale bujní koníci se zajíma
vými jmény.Pater, Doktor, Honoris
a Čtvrtý - to byla kobylka -slul
Causa. Když bylo zapraženo, vyšli
z domu srpnovŠtí páni. Rozloučit
se přišla veškerá Čeládka. Ani
starý pan se neubránil slzám. Byv
několikrát vyvolán, pronesl nČkoPANI
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lik srdečných slov na rozloučenou
poté přehlédl panství a dal pokyn
Vjo.Jeste notný kus cesty mu znčl
v uších oddaný hlas poddanýchg”A¥
Šijí SrpnovŠtí!”
DLOUHO, PŘEDLOUHO jeli SrpnovŠtí
na slavnostní křtu na Talafusovo
panství» Až stanuli na vrcholku
hory, starý se zahleděl smerem na
východ a zvolal? ”Hle, nás cíli”
NA HRANICÍCH je očekávala jen početná skupina Talafusových zbroj
nošů a přesto ve vší slávš je uvedla před samotného Emanuelaa
” VÍTEJ, BRATŘE!” zvolal dvojetihodný Talafuso ”Cože vsak tak na
jednou jsi k nám zavítal.Proč jsi
nedal předem zprávu po rychlém
poslu ? Nebýt mých janičářů, ani
bych nezvedšl, Že k nám míříš.99

STARÝ PAN ZE SRPNOVÁ se zarazila
Co to ten Talafús vede za podiv
nou řeč?Záhy se osmelil a pravil?
”Ej, bratříčku, copak jsi nevzkázal, Že syna ti Žena povila a Že
jsem zván na krtiny?”
”EH, KDE BYCH JA! Vsak znáš, co o
tom soudí felcar.Ale když už jste
tu, o nic nepřijdete, Mám pro vás
nČco lepšího než křtiny. Popravu.
Jistého Kozinu dnes zkrátíme o
hlavu, Sám hofrat Jodas Vok z
Rožmberka me požádal, zda by se
nemohla poprava toho niČemníka
konat na mém dvoře, Představ si,
že u nšho našli pistolku!”
” SVATBA JAKO POPRAVA 9 vem to
néšf”,odvetil pán ze Srpnová,”Jen
když je důvod k napití!”
( Napsáno v ro 1969 )

NIKOLIV SOUTĚŽ, ALE...
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
velká letní prázdninová akce mladých Čtenářů a čtenářek Palety pro Paletu,

CHCETE ZÍSKAT ZDARMA PREDPLATNE NA PŘÍŠTÍ ROK ??????

nebo
CHCETE OBDRŽET SEK NA VAŠE JMÉNO NA 5«— S.Fr. ?????

Zde jsou naše podmínky?

1. Kdo získá pro PALETU dva nové předplatitele,obdr
ží od redakce Šek na Částku 5·“- S.Fr*
2. Kdo získá Čtyři nové čtenáře nebo čtenářky PALETY
bude dostávat po vypršení lhůty svého předplatné
ho celý rok Paletu ZDARMA.
5. Kdo získá více než osm nových předplatitelů, pak
k předplatnému zdarma obdrží ještě Šek na částku
JO.—S.Fr.
KAŽDÝ,, KDO SE TETO PRÁZDNINOVÉ AKCE ZÚČASTNI, NAM MU
ŠÍ D0l 10, ZÁŘÍ T.R. OZNÁMIT JMÉNA ZÍSKANÝCH JOVYCH
ZÁJEMCŮ 0 PALETU.PO^ OBDRŽENÍ PŘEDPLATNÉHO NOVÝMI OD^
BERATELI ODEŠLEME PRÍSLUŠNOU ODMĚNU.
K tomuto číslu jsou proto přiloženy subskripení ná
borové lístky, nebudou-li vám stačit, ponechte si je
den jako vzor. HODNÉ ZDARU, výsledek akce oznámíme.
4/

Od kořenů mladé vrby vyletují třísky a kupí se na břehu kanadské řeky
Dunordo Teď se koruna stromu zachvela a s hlukem lámajícího se dřeva se
vrba svalila do řeky, jejíž klidná hladina zrcadlila nebe.Bobr ŽbluŽk
uskočil stranou, narovnal hřbet a díval se, jak voda pomalu unáší vrbu
ke hrázio Tam se zastavila» Vypadalo to, jakoby ji pod hladinou strkali
nebo táhli neviditelné síly»
59 Ne, tam ne, Potřebuji to víc doprava, kde mi utíká voda”, uvažoval
Žbluňkoáupsl do vody, popadl jednu větev do zubů a táhl celý strom k dí
ře, kterou opravoval» Zapasoval vrbu pěkné do otvoru, kudy odtékalo nej
více vody, a celý udýchaný se vyhrabal na. břeh, aby přitáhl menší větve,
Ty vplétal, jakoby dělal kos, mezi velké vetve. Když mel hotovou kostru,
začal ji vyplňovat hlinou a zatěžovat kamením tak dlouho, až mezeru
ucpal»Voda za hrází začala stoupat a 2bluřk,unavený a vyčerpaný, si sedl
na břeh a odpočívalo
Slunce se už dotýkalo vrcholku stromů, horko parného dne začínalo být
nesnesitelné o Žbluňk se protáhl, zvedl Čumák a uviděl motýla Monarcha»
Ten kroužil nad jeho hlavou a stavěl na obdiv nádheru svých křídel» Mo
narch z ničeho nic skončil svou leteckou akrobacii, snesl se na kalich
kosatce a cucal nektar z jeho nitra»
”Ten se má? Pan Monarch”,dumal Žbluňk, ”Ten si žije? Poletuje od kvě
tiny ke květince, cucá nektar a nepracuje» Monarchové nepracují, kdepak«
Ale,»o to asi proto, že je tak krásný”, uznal bobr a píchlo ho přitom u
srdce» ”Ta křídla, ty barvy, ta lehkost? Zatímco já tady dřu a dávám po
zor, aby na mne nespadl strom, on se vznáší jako sen. A každý se na něj
podívá se zalíbením? Jakoby Monarch dával trochu té své lehkosti i krásy
tomu,kdo se na nej dívá”, rozumoval Žblunk a tíha kolem jeho srdce rost
la» Bobrova očka sledovala závistivé cucajícího Monarcha» A ten, když se
dosyta napil,zvedl se a odletěl dál, k jiné kvetine, a zmizel za zelenou

hradbou vrb»»»
Žbluňk se zvedl a Šel se také napít,Vody» Hladina jeho umělého jezírka
mu byla zrcadlem» Otřásl se odporem» ”Brrr, jak strašné? Vypadám jako krysa? ? A krysu si každý oškliví» Kratičký čumák, nohy jako kachna a ten
šupinatý ocas se ke mne taky nehodí. Děsné? Není na mně nic, čemu by se
mohl někdo obdivovat a0*a milovat»” Žblurík bolestně obnažil své tesáky,
ale rychle opět zavřel svou tlamku» ”1 ty zuby? Jak jsou humpolacké a
hrubé ..Opravdu, jsou jen na to, aby se zabořily do kmene vrby”. A zahořklý

I

áblunk zavřel oČi, pil a hasil Žízeň,
”Co přináším do Života ostatních zvířat?Jen odpor« Jaký to osud. Snad
by bylo lepší nebýt, nez být-bcbrem% pomyslil si Žblunk, ale hned v zá
pětí se sám ulekl téhle rouhavé myšlenky proti samému Životu« Raději se
odtáhl od pokušení, od vody, svého zrcadla, které mluvilo chladne a ne

milosrdná o
"Jsem to ale tupá hlavaŽMálem bych zapomněl na Bambiho”,lekl se Zblunk
a už se vlekl k malé pasece na kraji lesa« ’’Musím vytáhnout Bambiho ko=
touš nahoru na stráň, nemel by si zítra s Čím hrát,”
Žbluňk a Bambi byli přátelé« Myslil si to ŽbluKk, ale ve skutečnosti
to byl s jeho strany otrocký pomer nezměrného obdivu k Bambiho půvabu, k
jeho ladným skokům, veselému dovádění a k jeho velkým očím, které musely
vidět svet plný krás, o jakém se Žbluříkovi ani nesnilo« KdyŽ uviděl po prvé Bambiho, brzo zrána v měsíční záři a v oparu mlh, byla to taková
krása, ze Žbluňk zůstal stát s otevřenou tlamičkou a myslel si, že vidí
tvora z nejaké jiné planety, kde je všechno krásné a kde nejsou Žádní
bobři« ” Jak jen někdo může mít takové oČi”, dumal Žblunk a stál v křoví
na kraji paseky, jako přimražený« Nevedel, že většinou malé a nepříliš
hezké oČi vidí nejvíce krásy.
Od toho dne spěchal Žbluňk každé ráno k pasece,aby okouzlen pozoroval
Bambiho dovádění na orosené trávě,Obdidoval, jak Bambi vyhazuje kopýtky,
jak bere do své tlamičky trávu nebo lístek jetele a pochutnáva si na
nich« V blízkosti Bambiho se důstojně a vážně pásla jeho maminka=srna,
která občas zvedla hlavu, rozšířila nozdry a zavětřila, zda se neblíží
nějaký nepřítel, Žbluňk se nikdy nemohl nasytit téhle podívané.
Jednoho dne dostal Žbluňk nápad«Ohlodal menší kmen vrby, překousal ho
na půlky, a udělal pěkný hladký váleček« Pak jej dotáhl na vršek svahu
nad mýtinou« Celý týden nedočkavě pozoroval Bambiho« Konečně po týdnu se
dočkal« Bambi si všiml ohlodaného válečku, začal do neho strkat Čumáčkem
a kopat kopytky. Valil jej po spaseném svahu dolů, Pokoušel se dostrkat
váleček opět nahoru, ale mamě, Neslo mu to, A tak Žbluňk vylézal každý
večer na paseku a s velkou námahou vyvalil vždy váleček, zase na svah, A
Bambi si měl opět s čím hrát, a Žblunk měl opět krásnou podívanou, která
mu pomáhala nést těžký, neradostný bobří osud«
A tak i teí, unavený ucpáváním hráze, vlekl se Žblunk k pasece, aby
dokutálel, dostrkal a dotáhl Bambiho váleček tam, kde ho Bambi každé rár
no nacházel.
Pod křovím na kraji paseky se objevil jiný bobří Čumák« Dve čiperná
očka, patřící mladé bobřici Loodě, Po chvilce vyběhla ven, začala obíhat
kolem Žbluňká a dělat na neho oci« Ale Žblunk se pyšně nasupil a ukázal
jí záda« Ve skutečnosti však nebyl Žblunk vůbec pyšný. Byla to jen jeho
obrana, aby Looda náhodou neotočila, a nevysmála se mu, Proto, jen proto
byl tak chladný a odmítavý,Žbluňk se zbytečně podceňoval a nevěřil znám
kám Loodiny náklonnosti, Looda, i když nerada, se urazila, vyplázla na
Žbluňká jazýček a zmizela zase v křoví,Žbluňk si oddechl. Chtěl být sám.

Sam se svými těžkými myšlenkami, se svou nikdy nekončící dřinou a,,« s
Bambim, který jediný mu poskytoval svetlo v jeho zakaboněném a věčnými
mraky potaženém živote,
Zblunk nasel váleček na konci paseky.Obratní jej uchopil do svých te
sáku a vlekl jej na vršek svahu» Najednou se zarazil» Obloha na západě
hořela a plápolala rudými Červánky, ale za nimi se pupily těžké, temné
mraky, Vypadalo to, jakoby tam někde v dáli,; někde za lesem, vybuchla
sopka a z jejího kráteru se valil Černý dým» Žbluňk nikdy jestí neviděl
takovou oblohu»Narovnal rychle váleček a pospíchal do svého příbytku.
Unavený dnem naplněným dřinou začínal klimbat, aŽ usnul. Veliká tma
beze hvězd zahalila celou zem9jakoby vesmírný fotograf zavřel dveře tem
né komory.
Konečně se Zbluňk probudil, ”Zas jeden den začíná. Kolik jich ještě
bude? A nac? Copak se nedá nic dělat s tím mým trapným osudem? Ale co?
Jít na jinou řeku? Do jiné země? Zas tam budu Zbluňk. Zbluňk.,, brr,i to
jméno je ošklivéIŽbluČk, Zbluňk, Zbluňk,..” Tímhle jménem ho volává zla
tovlasá holčička, která nosí tatínkovi obed. Její tatínek nekde v lese
kácí stromy velkým studeným zubem na ohlodané větvi a malými zoubky,hez
ky v řadě za sebou, prokusuje pně stromů za hlasitého chrapotu. Holčička
vždycky běží za bobrem,Zbluňk před ní utíká, Šupsne do vody, zatímco ona
si sedne na bobek,dívá se za ním a volá? Zbluňk, žbluňk, žbluňk! UČ sto
krát mel chuČ ji kousnout, jen kdyby se ji nebál.
”A koukejme,pan slavíků’’ustal Žbluňk ve svých meditacích a našpicoval uši. Naklonil hlavu na stranu, aby mohl lépe poslouchat. Nahoře nad ním
se rozsypala celá kaskáda slavičích trylku.V ranním Šeru a tichu to zně
lo jakoby se cela zem zmenila v koncertní síň se shasnutými světly, a
slavík, jako Orfeus, vyzpevoval všemu stvoření. ”Jak lahodný zvuk! Tomu
byh naslouchal nejraději celý den. Ale když musím pořád opravovat tu
hráz...Divné,co to s bobrem uděláš Jaký dar’ Tekuté zlato v hrdle, které
vytéká proudem z toho jeho Žlutého zobáčku. A každý naslouchá okouzlen!
Pan Slavík vrhá hudební duhu do života ostatních zvířat. Ale co já? Nic,

docela pranic. ProČ my bobři nezpíváme?
Najednou, jakoby uŽal. Zpěv nad ZbluŮkovou hlavou ustal» Bylo ticho a
dusno, Příliš velké dusno na tuto časnou hodinu.
’’ Bude asi pršet. Ale co, až padají s nebe ruše nebo bodláky, je to
jedno. Jsem a budu jen Zbluňk”, začal znovu dumat mladý bobr, A protone
mČl uč hlad, vylezl ven a cupital na kraj paseky, kde pravidelná snídal
síavnaté kořínky a kuru z mladých větviček. Bylo nezvyklé ticho. Ani lí
stek se nepohnul. Bylo to ale jakési zvláštní ticho. ’’Živáček nikde ne
pípne, ptáci, kteří vždycky touhle dobou dělají kravál, dnes neotevřou
zobák, copak všichni zaspali?” rozumoval zase Zblunk a rozhlížel se ko
lem, Ne, nebyl sám, Tadyhle leze střevlík a vleče jakýsi náklad, Taky
pracuje a pracuje,Ale jinak? Nikde nikdo, Žblunk si vybral mladý kořinek
a pustil se do snídaně,Ohiodal jej, vybral si druhý, ale,,, nedojedl.Na
jednou se zvedl silný vítr a opřel se plnou silou proti všemu,co mu sta
lo v cestě, V korunách stromů to zapraskalo, ty se ohnuly pod nárazem
vetru téměř až k zemi a listí zavířilo vzduchem. Tma jeste více zhoustla
a vítr skuČel a vyl a v novém a v novém nárazu lomcoval vichr korunami
stromů,
žbluňk nechal snídaně a pelášil do své nory. Rozbušilo se mu srdce a
jen jakýmsi šestým smyslem si hledal cestu,Nad hlavou mu praskaly větve.
Tu a tam se osamocený strom poroučel za hrozného rachotu k zemi, A země
pod Žbluňkovýma tlapama duněla a otřásala se po nárazech těžkých kmenů,
Zbluňk videi, jak poděšený pták, který se také snažil ukrýt před touhle
nepohodou,byl uchopen vichrem, který s ním mrštil do zmítajícího se křo
ví, jakoby to byl jen kamen, Zbluňk se poprvé třásl strachem o svůj ži
vot, který mu teČ, když byl ohrožen, nepřipadal ani zdaleka tak těžký,
smutný a pustý jako včera.Hbitým a mohutným skokem, jaký jeste nikdy ne
udělal, žbluňkl Žbluňk do vody a doplaval do své nory. Pak jen trošíčku
povystrčil Čumák a sledoval zuření Živlů,A celým tělem se mu rozlil hře
jivý pocit, něco jako vděčnost osudu za to, Že unikl nebezpečí.
Stejně rychle jako se vichřice přihnala, tak zase ustala, A opět na
stalo ticho, rušené slabým šumením vody a postrašeným pípotem ptáků,
Zbluňk ještě chvilku počkal, a pak se opatrné vyhrabal ven. V zábles
cích jitra se díval na to boží dopuštění, které zanechala prudká vichři
ce. Všude ležely uražené větve a vyvrácené stromy. Nad obzor se vyhouplo
dokonce i slunce, zazářilo svými paprsky, ale zde, na zemi, to vypadalo
jako po bitvě gigantů.
’’Copak asi udělala vichřice s Bambiho válečkem?” zapřemýšlel Zblunk a
vydal se k pasece. Přelezl jeden strom, druhý a.,, najednou se zarazil.
Přímo před ním ležel další vyvrácený strom a pod ním Bambi. Bolestně be
čel.Kolem pobíhala zoufalá srna a Bambiho táta se marnČ pokoušel odstra
nit tu váhu, tlačící Bambiho k zemi,
V Zbluňkovi to zarachotilo jako ve složitém počítacím stroji. Jeho
oČi vpily najednou celou situaci a aniž by promarnil zlomek vteřiny sko
čil Zblunk ke stromu^poňořil své tesáky do kmene stromu a s nadbobři si8/

’

lou přehlodával stromo Třísky srsely od jeho zubů jako od motorové pily,
ŽbluČkovy zuby se nosily hlouběji a hlouběji do stromu.V kmeni uŽ zmize
la skoro cela bobrova hlava, a tu - najednou to zapraskalo, uštíply se
velké bílé třísky a kratší část stromu se zvedla, tažena houžvemi kořenu
v zemi jako jeřábem, a - skutečně - Bambi byl volný., Hned vsak nevyško
lil □ Pokusil se sice postavit na nohy, ale jen se nahrbil a opět s bo
lestným zabečením se zhroutil na zem» Ale to už u něho byla srnka, líza
la mu rány a postrkovala ho Čumákem«» Bambi to zkusil ještě jednou, aŽ se
mu podařilo vstát. Ale nohy se pod ním stále ještě třásly a podlamovaly»
Pomalu, jakoby se znovu učil chodit, kulhal Bambi k domovu... Žbluřík se
za těmi třemi láskyplná díval»Ačkoliv ho zuby brněly od rychlého hlodání
stromu,krev mu radostně proudila v Žilách. Žbluiík měl pocit, takový vel
ký a volný pocit,Že by nejraději obejmul celý svět. Poprvé v Živote pro
zíval okamžik, kterému se říká “být ŠŽasten.“
Zpod mladé olše vyletují třísky, jen to sviští. Bobr ŽbluŠk na chvíli
ustal a podíval se na hráz. Právě tam, kde mu včerejší vichřice udělala
novou díru, kterou teČ ucpává. Trvalo mu to dlouho, ale nebyla to zby
tečná práce. KdyŽ byl hotov, začala v jezírku voda opět stoupat a brzo
dosáhla té výše, kterou měla před vichřicí. ZbluÚk vyskočil na břeh a
protáhl si tělo,které ho tentokrát skoro vůbec nebolelo, i když pracoval
mnohem víc nez jindy .Ale žízeň mel pořádnou. Naklonil se proto nad klid
nou hladinu a díval se na svůj obraz.
“ Panečku, to jsou zubyJ“obdivoval svůj chrup Zbluňk. “Ty něco dove
dou! Co by s takovým stromem, který ležel na Bambim, zmohl takový motýl?
Nic“Naprosto nic, i kdyby byl stokrát krásnější než Monarchů Nebo slavík
s tím svým krásnym zpevem? Byl by směšný, kdyby se pokoušel zachraŮovatBambiho. Dokonce i sám slon, nejsilnejsí ze zvířat, by s tím vyvráceným
stromem ani nehnul, VŽdyť vězel v půdě svými silnými kořeny. Na to, pa
nečku, se musí jinak. Po bobrovsku!“ A Zbluúk, spokojený sám se sebou,
začal pít s takovou chutí a vervou, jako snad ještě nikdy před tím...

x
x
Na noční obloze svítí namodralý úplněk a pohádkově zkrášluje kraj
zpustošený vichřicí, který se jen pomalu vrací k normálnímu životu. Mě
síční zář zakresluje temné stíny u keřů a pod stromy a úplněk se zrcadlí
na vodní ploše bobřího jezírka- Zbluňk sedí na ohlodaném kmeni olše a k
němu se tiskne Looda. Také v jejich očích se obráží miniatura úplňku.
ZbluSkovi proudí teplo tělem a v ramenou cítí ohromnou sílu.
“ Vidíš tamhle tu staletou borovici?“ptá se Zbluňk Loody, samozřejmé
bobři řečí. “Tu bych přehlodal za hodinku!“ vykřikl Zbluňk, ale hned se
zarazil, zastyděl se a dodal:“No, to ne, ale za dve hodiny bych s ní byl
určíte hotov!“ Mrzelo ho, že se uřekl, Že se naparoval, ale pak nad tím
vším mávl tlapou.
“ Ty jsi silný“, šeptla Looda a přitulila se k Zbluňkovi jestČ víc. A
tomu to dělalo dobře. “Budu zachraňovat všechna zvířata z těžkých situa
cí!“ rozhodl se hrdinné Zbluňk, vykurýrovaný ze svého věčného pesimismu.
/ DOKONČENÍ NA STRANĚ 13 /
/

NÁRODNÍ POLITIKA, Scharfreiterplat,z
12,
D-MtincheT) 90,otiskla článek o pobytu de
tí v letním táboře, pořádaném společností
NORSK TSJEKOSLOVAKISK HJELPEFORENING. Ta
ké letos bude podobný tábor...

dffcuíčkc

ČESKÉ SLOVO,vycházející

již
patnact let,má také dětskou
rubriku. Zařazuje do ní ta
ké rubriku z"Dejin národa."
Dnes přinášíme dve ukázky.
Adresa redakce:Postfach 8606-04, D - 8 Munchecn 86.

TÄBOR PRO ČESKÉ DÉTI V NORSKU

pořádala a z velké části financovala
společnost Norsk Tsjekoslovakisk
Hjelpeforening, aby dětem českých
rodičů, žijících na západě umožnila
pobyt v českém prostředí, pomohla
uchovat český jazyk a lásku ke své
rodné zemi.
A ted něco o cestě.
Z Mnichova jsme odjížděli odpaledne ve dvě hodiny za doprovodu
paní Bartošové z Amerického fondu
pro čs. uprchlíky a sestřičky Červe
ného kříže. Měli jsme ssebou kanistry
s limonádou, sušenky, bedýnky
s ovocem a koláče.
Asi v 1 hod. v noci jsme s celým
vlakem vjeli na lod, která nás pře
vezla do Dánska. Ráno v 7 hodin
jsme přijeli do Kodaně, kde jsme
dostali od Červeného 'kříže snídani
a potom jsme se byli podívat v Zoo
logické zahradě. V půl dvanácté
jsme zase nastoupili do vlaku a po
tom s celým vlakem na lod. Oběd
vali jsme už ve Švédsku v jídelním
voze — švédské národní jídlo —
brambory se zeleninou a moc dobré
kuličky ze sekaného masa a k tomu
moc dobrá omáčka a ještě brusinkový kompot a limonáda. 'Všichni
jsme se s jíatem loudali, protože se
nám líbilo při obědě pozorovat ubí
hající krajinu.
V devět hodin večer jsme přijeli
do Oslo, kde už nás čekala vedoucí
tábora paní Kvapilová a měla pro
nás housky, párky a Coca Colu. Pak
jsme jeli ještě asi dvě hodiny auto
busem jižně podél Oslosjordu do tá
bora, kde nás po 33 hodinách strá
vených ve vlaku, paní kuchařka
přivítala horkým čajem a buchtami.
Při vstupu do jídelny mě mile
překvapila výzdoba. Na stěně visela
československá vlajka a vedle byl
obraz presidenta Masaryka.
Druhý den jsme vstávali v půl de
sáté, po snídani jsme poprvé vzty
čovali československou vlajku a zpí

vali naší a norskou hymnu. Pak jsme
šli na mši do společenské místnosti,
která byla upravena jako domácí
kaple.
Nedělní oběd na přivítanou byl
přesně podle mého gusta. Brambo
rový salát a řízek. A pak přišlo to,
na co jsem se hrozně těšila. Kou
pání v moři. Ale byla jsem trochu
zklamaná. Moře bylo moc slané, pláž
kamenitá a ke všemu na nás kluci
házeli medúzy.
V pondělí jsme už vstávali v půl
osmé a po nástupu o dobré snídani
jsme měli školu. Učili jsme se češtinu
a českou vlastivědu. Tam docházelo
k legračním situacím, například když
jedenáctiletá Boženka, která se už
narodila v Norsku a když ji to už
nebavilo ve škole, prohlásila: Já už
si nechci dávat rozum.
Když jsem žila v Praze, strašně
se mi líbily písničky, které zpívala
Marta, Helena, Walda, a Vašek a o
národní písničky jsem neměla zájem.
Teprve tady jsem poznala, jak jsou
krásné. A naučili jsme se tam snad
všechny české národní, Sokolské,
Skautské táborové písničky, které
existují.
Bylo to hrozně hezké, když jsme
večer seděli kolem táborového ohně,
zpívali a vzpomínali. To jsou neza
pomenutelné chvíle.
Ale těch hezkých, až dojemných
situací jsme zažili víc. Na příklad,
když jsme si šly s partou děvčat
koupit do obchodu žvýkačku, za
stavil nás jeden Nor a ptal se nás,
jestli jsme „ty děti z Českosloven
ska.“ Jedna z nás uměla trochu nor
ský, tak mu odpověděla, že ano a on
nám koupil každé zmrzlinu. A míst
ní děti projevovaly své přáteství tím,
že nám nosily jablka. A byli na nás
všichni moc hodní.
Také jsme byli v Oslo, prohlédli
jsme si město a byli jsme na návště
vě u pana starosty. Všem nám podal

ruku, pěkně nás přivítal a dostali
jsme takovou knížečku na památku
— něco jako průvodce městem. V
Oslo v museu Kon-Tiki jsme viděli
plavidlo ze známého Hayerdalova
cestopisu.
Moje mladší sestra se v Oslo ztra
tila. Šly s přítelkyní "Zuzanou měs
tem a zastavily se v obchbdním do
mě. — A to neměly dělat? Bylo tam
moc pěkných věcí a než st vzpama
tovaly, bylo pozdě. A ták je páter
Jan za námi přivezl taxíkem. Ces
tou si pro zabloudilé děti vymýšleli
trest, ale nakonec děvčata dostala
hvězdičku — to byla pochvala —
za to, že se neztratila docela.
To jsem vám vlastně ještě neřekla,
že vedoucí v táboře byli páter Jan
a páter Ladislav. Ten chodil ve
skautské košili a připravoval pro nás
různé skautské hry — hledali jsme
poklady, chodili v noci lesem, plným
strašidel a bludiček, bránili svá
území před lupiči. A taky jsme byli
na „Konci světa“. Jsou tam jen ka
meny a moře. Nic jiného.
Protože jsem byla v táboře nej
starší, pomáhala jsem v kuchyni. Já
totiž strašně ráda kuchařím. A tak
jen pro zajímavost. Když jsme dě
lali borůvkové knedlíky — tedy 181
kusů. Vdolků 334 kusů —a podotý
kám — nic nezbylo.
Taky pro nás byla uspořádána
úplně pravá Olympiáda, které ne
chyběl ani olympijský oheň, vyrobe

ný ze starého umyvadla a pravá
olympijská pochodeň, kterou přinesl
za zvuku olympijského pochodu z
gramofonové desky — pravý posel
z Olympie, ani zajímavé sportovní
výsledky v různých disciplinách.
A pak už přiše den loučení. Byl
slavnostní a dojemný. Ukáplo i dost
slziček, třeba, když jsme přišli do jí
delny, kde bylo zhasnuté světlo a na
stolech na talířcích porce dortu a na
každém růžová, modrá, nebo bílá
svíčička.
Promítali nám dia-obrázky z na
šeho života v táboře, vyměňovali
jsme si adresy, ještě naposledy jsme
zpívali československou hymnu a by
lo nám hrozně moc smutno. A zby
ly nám jen moc hezké vzpomínky ,
písničky, které jsme se naučili a do
pisy, které udržují přátelství, uzav
řená tak daleko od domova.
Evžena Jonášová

Přemysl Otakar 1. byl opravdu moudrým
ale i mocným panovníkem! Vůči sousedům
choval se velmi diplomaticky a získal od ně
meckého císaře mnoho výhod a potvrzení vše
možných práv. Pro české panovníky vymohl
dědičný titul královský, což mu potvrdil v
roce 1204 i římský papež. Proto pokládáme
Přemysla Otakara I. za zakladatele nového
českého státu. Za Přemysla Otakara I. se sta
věly silnice, zakládaly nové vesnice i města,
vzrůstal cbchod a průmysl a pravý blahobyt
lidu v naší zemi. Aby zabránil nástupnickým
sporům vydal zákon, podle kterého se stal ná
stupcem ve vládě vždy nejstarší syn z králov
ské rodiny. Podle tohoto zákona nastoupil po
smrti Přemysla Otakara I. na trůn jeho nej
starší syn Václav I (r. 1230). Na počátku 13.
století vtrhl do Evropy divoký asijský národ
TATARE Východní i střední Evropa velmi
trpěla válkou a bitkami s Tatary. Jednou z
mnoha památek na tyto boje je i moravská
svatyně HOSTÝN, odkud byli Tataři zahnáni
na útěk.

*

Kníže Oldřich se proslavil tím, že dal po
st avit veliký klášter (na Sázavě). Zde se ucho
vala slovenská liturgie. Nejznámější osobností
tohoto kláštera je svátý Prokop. Demokratické
smýšlení Oldřichovo se projevilo i tím, že se
oženil s chudou venkovskou dívkou Boženou.
Bohužel Oldřich vedl národ často do zbyteč
ných bojů a válek a podobně i jeho syn Břeti
slav. I panství Spytihněva IE nepřineslo mno
ho míru a klidu. Význačnou osobností se uká;
zal Vratislav IE, který získal titul královský.
Roku 1081 se proslavilo české vojsko v bojích
v Itálii. Vratislav zemřel na lovu pádem s koně
v r. 1092. Po něm nastoupil Kunrát, pak Břeti
slav, pak Bořivoj IE, následovali Svatopluk,
Vladislav a konečně Soběslav. V té době se
konaly křížové výpravy a v našich zemích
vládl často zmatek. Teprve Soběslav zavedl v
zemi opět pořádek, ale za jeho nástupce Vladi
slava IE, který získal od císaře dědičně krá
lovský titul pro Přemyslovce, nastaly v zemi
opět rozbroje. Ustaly teprve, když nastoupil
r. 1197 na trůn Přemysl Otakar I. Za 24 let se
vystřídalo na českém trůně 24 panovníku!

Josef Vaclav SLÁDEK

°

M A C I C E K

Není macík jako macík
- to je macíček 2
nejsmělejší, nejmlsnejsí
ze všech kočiček.

Celý den u kamen leží,
vyhřívá se rád,
zlíbí - li se, milostivi
dá se pochovat.
Ze všeho mu na tom světě
nejmilejší klid,
přede, ale neupřede
ani jednu nit.

K práci nemá chute Žádné

do hry - to je let J
a kde hrnek se smetánkou,
to ví o nem hned.
Ale přes to macíČkovi
budiž také čest,
kde jen v domČ myška hne se,
uŽ jí v patách jest.
V noci půdu obejde si,
chrání chlév a sklep,
na Špýcharu obilíČko,
ve spiŽírnš chléb.

Jako voják noční stráží
chodí sem a tam,
co by chtěla myška smlsnout,
smlsne radši sám.

Ráno přijde upravený,
způsobný a tich,
náprsniČku ulízanou,
tlapky jako sníh.
Proto má tČ, náš macíČku,
přec jen každý rád;
zde je myška papírová,
chceš - li, pojČ si hrát 1

ESKYMÁCKÁ

ukolébavka

Schovej hlavu v kožesince,
uz se netoč po mamince,
hajuŠky, haju.

Budeš - li teČ pekne spinkat,
sob ti přijde do snu cinkat,
Bílý je a nosí z plechu
velký zvonec barvy mechu =
hajusky, haju.
Za tím sobem přijde liška,
podívá se do kožíška,
Hajušky, hajú.

" Čmuchám, Čmuchám - kde máŠ
synka ?
Je už hodný ? Hezky spinká ?
Nevrtí se to tvé dítě,
a když usnes, nebudí te ?

Hajusky, hajú.

Hajušky, hajú.

Nad hlavou se jím rozsypaly trylky slavíka, který chválil svým zpěvem
den bez vichřice i pokojnou noc, nebo snad opěvoval hvězdy ci jemnou ml
hu, která ležela na pasece jako královský závoj. Žblunk naklonil hlavu
na stranu a naslouchal. Tečí jiz bez horkosti i bez závisti. "Jde mu to
dobre, to se musí uznat", oceňoval. "Inu, každý máme své. Někdo má zlato
v krku, jako ten Šibal tam nahoře, někdo třepotá krásnymi křídly, někdo
má oČi jako tůňky a skáče ladne jako sen a někdo,jako já, má ostré tesá
ky, které mohou být užitečnější než všechna krása Či umění těch druhých.
Inu,je to už tak na tom svete rozdělené. Nikdo nemá všecko, každý má ně
co. Jenom prává to
něco " se musí umet dobře využít ä" pochvaloval si
žbluňk všecko Stvoření a v zahojené dušičce měl takový mír, jaký se roz
hostil venku. "Jenom nevěšet
hlavu a nechtít bobřím rozu>
mem předělávat to,co se pře
dělat nedár* uzavřel ŽbluČk .
hořkou kapitolu svého Života,
Ten se v jednom dni, ba do
konce v několika minutách,
otočil o stoosmdesát stupňů.
Najednou vyskočil, rozbě
hl se k jezírku, a když
k němu přiběhla Looda,zniČeho nic ji strčil čumákem
do vody a Šupsl za ni. A ti
dva na břehu kanadské řeky
Dunord žijí šťastně dodnes.
Oldřich TOMAN

PAtiSALA Τ’ΓκΑ

ΊΖΑΒόΚ

SKAUTSKÁ

HLÍDKA

N á š
národní
skauting
SITUACE skautování v exilu je jiná vh;líívd·k=u,která může být součástí
než skautování doma0V kaídé zemi má
skauts-dce družiny oddílu žernove
svůj svéráz . Pro naše skauty a
které žijeme„Nebo můžeme být i jako
skautky vypadá většinou tak, Že
osamnČlý Ss, skauto Naše osamnelost
ztěžka můžeme založit samostatný Ss, však nebude jako opustenosti naopak
skautský oddíl.Můžeme se však vyna
spojíme se v duchovní jednotu všech
snažit, abychom v rámci skautského
Čekoslovenských skautů v exilu tíms
oddílu toho Či onoho mesta utvořili
že se přihlásíme ke vzájemné korespodenci (dopisování si mezi jednot
skautskou družinu československých
livými zeměmi9 mezi kontinenty ap»)
skautů a domluvou s vedoucím Švý
a
hlavne všichni se vynasnažíme o
carského nebo francouzského atd,od
dílu si vyhradili např. zvláštní do
udržení našeho národního skautingu.
který svého času platíval za jeden
movenku nebo povolení nošení našeho
Československého skautského odznaku
z nejlepŠích na svetČ-v době ’’praž
ského jara ” ukázal svuj význam a
-tedy lilie s psí hlavou atd.Nemá svou sílu» Sso skautské družinyp
me-li tuto možnost založit družinu,
skautské hlídky i osamělí skauti =■
pak založme aspoň' skautskou

hlaste se např» v redakci PALETY nebo v Prozatímním ústře
dí čso skautů v Evropě na adresug Postfach 11349 Stuttgart
W, Deutschland - Čs„ skaut.
Burští
j u n á c i
Sedeli jsme kolem ohne v korytě vyschlé reky v poušti Kalahari„Plame
ny ohne ozařovaly obličeje hochů 9 kteří měli na hlavě Široké burské klo
bouky „Připadalo mip jakobych sedel doma u táborového ohně na Oslavce ne
bo na Chvojnici a kolem mne bratři skauti» Ovšem za námi nečuměl tichý
les a nezurČel bublavý potůček a nad námi nebyla Polárka a velký a malý
vůz a Kassiopeař nad námi byly hvězdy jižní polokoule a za námi Širá
poust» Místo zurčení potůčku naříkala kdesi zdáli hyena.
Zahledel jsem se do obličeje hochů., kteří mne dnes doprovázeli pouští,
v zemi Bečuanů(Botswana)„Byli to hoši rodiny van Graanovi a rodiny Lootsovij farmářů z pokraje poušti Kalahari» Nebyli to tedy skauti» Ale coz
spočívá skauting v přihlášce,v nošení skautského kroje Či chcete-li uni
formy v získání skautských odznaků? Nebo spočívá v tom, že máme skautské
srdce,žijeme podle skautského hesla a skautských zákonů? Skautské zákony
jsou přirozené,zákony, které jsou základem spořádané lidské společnosti»
A tito burští hoši žijí i podle nich »Ostatně,, burští junaci-psali jsme o
tom již v Paletě-to je jeden ze základních kamenů,, pravzorů skautského
hnutí. Lord Baden-Powell je měl na mysli, pozoroval a naučil se od nich
rozumět srdci hochů a přirozené jejich výchově k pravému mužství, státo-
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občanství« 0 tóra bych vsak musel mnoho vyprávět, Mnoho jsem o tom přemy
slel, když jsem mezi burskými junáky žil9 nyní byla moje meditace přenusena nejstarsím synem van Graana Janem?’’Poslyš, profesore, na Groot Kolk
tá bude čekat Ochrab a Dikaj, Ale je to ješte den cesty, My musíme vsak
zítra ráno zpět na farmu,Snaž se zítra dorazit co nejdále pred polednem,
Za poledne se musíš uchýlit do stínu stromů u vodní díry Kij-Ooik, Je to
asi pČt hodin pohodlné cesty„V těchto končinách je málo lvů a od levhar
ti ů a gepardů ti nehrozí nebezpečí„Ovšem bud opatrný9 Človek nikdy neví,”
’’Děkuji ti9 Jane, nemějte o mne obavy, Nejsem v poušti poprvé. Naopak
bučte opatrní vy9 protože kraj9 kterým se vracíte, je plny lvu,”
”Jak víš pane,útočí lvi jen tak9 aby rozptýlili stádo a pak isolovali
a přepadli jedince. To se jim u nás nepodarí. Stojíme všichni za jednoho
a jeden za všechny,”
Jako na potvrzení naší diskuse ozvalo se kdesi zdáli zařvání lva„Hoši
odpověděli veselým zpěvem, který lící historku, jak lev dostal chuť na
tučného berana ve vsi BeČuánů, VplíŽil se za noci do vsi9 ale Černoši ho
včas objevili a než mohl zabít lev berana9 zabili Bečuánci lva, a místo9
aby si pochutnával lev na Becuáncích,pekli si nyní Becuánci lví pečínku,
Ješte chvíli jsme se bavili u ohne, pak si každý rozprostřel opodál
ohne přikrývku9a uložili jsme se k spánku pod širým nebem. Jinak se tu v
poušti nedá spát,Proti dravé zvěři nás chránilo trnité křoví, které jsme
nanosili v okolí tábora již za večera.
Ráno, při prvních paprscích slunce, jsme se probudili, zacvičili a umyli jemným pískem„Každý vypil doušek čaje s plátěného vedra, a pak jsme
se rozloučili,Hoši se vraceli cestou, kterou jsme sem přišli9 já zamířil
cestou, kterou jsem si určoval busolou, Sam v poušti KalaharU Kolikráte
jsem již takto putoval,a9 Člověk je tu vydán přírodě9 ale cítí blízkost
Toho, který stojí nad přírodou.
Byl jsem jiŽ čtyři a půl hodiny na ceste, když jsem spatřil skupinu
stromů. Ty stály nad malou roklinkou a v ní byla vodní díra, místo odpo
činku, Putovat pouštíj většinou sypkým pískem, je velmi namáhavé, A to
tím více 9 Že při tom nemilosrdne pálí slunce na obloze bez mraku. Tešil
jsem se na odpočinek ve stínu akácií poblíž vodní díry,Musím podotknout,
Že poušť Kalahari nemá oásy, ale jen vodní díry,,,
Když jsem byl již blízko skupiny stromů9 zaměřil jsem dalekohled na
stromy a,,,k mému úleku jsem zjistil9že pod jedním ze stromů leží statný
lev. Kde je jeden lev9 je jich zaručeně víc pohromadě. Musím vodní díru
Kij-Ooik obejít. Ale jak a kudy? A jsem tím již plné jist před lvi ? V
zoufalství jsem se ohlédl,,» a zdálo se mi9 Že vidím ”fatu morganu”, Ne9
nebyla to fata morgana, kde by Člověk viděl jezero se svěží vodou. Videi
jsem skupinu burských junáků, kteří kráčeli směrem ke mnČ, Přece se roz
hodli, ze se vrátí na farmuj Otřel jsem si pot na čele a zahleděl se k
hochům, Ano, to byl Ludvík, tam Jan9 ano, byli to oni, synové Lootsovi a
van Graanovi, A Že to nebyla fata morgana ukázalo se v nejbliŽší chvíli.
Hoši spatřili, Že se ohlížím a mávali mi vstříc a Jan volal: ’’Spěcháme,
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profesore, abychom tě doprovodiliJ ”
Ano9 rozumnel jsem, Ostatne, nemusel jsem čekat déle neŽ deset minut
a opět jsme byli všichni pohromadě, ’’Potkali jsme na zpáteční cestě Hottentota Hortsie9 tak jsme ho pověřili tím, aby vzkázal na farmu, že te
doprovodíme až na Groot Kolk, neboť v poušti nemá nikdo putovat sám. Ne
chtěli jsme tě opustit, A jak vidím, udělali jsme dobře- u vodní díry
Kij-Ooik jsou lvi”, pravil Jan,
NuŽý co bych dále vyprávěl. Došli jsme stastne a bez nehody na Groot
Kolk, kde bylo moje terénní vozidlo a nyní jsem mohl já naopak zavést

chlapce zpět na farmu,,*
LESNÍ ŠKOLA s Kurs pro vedoucí Čs. SKAUTSKÉ ODBORKY I CS, SKAUTSKÉ
skautských oddílů koná se nyní kon ZKOUŠKY můžete skládat Částečně i
cem července a počátkem srpna po písmnČ.Nemáte-li vhodného Činovní
blíž Bodamského jezera v Záp.Nemec ka , vypraví se k vám-podle možnos
ku. Zájemci hlaste se na adr.s Čs, tí - někdo z prozatímního střediska
ve Stuttgartu, Pište na adresu Čs.
skaut, Box 1134, Stuttgart.
" KOMU JE SKAUTING VÍCE NEŽ NAROĎ0 z skaut ( viz vedle),
NENÍ HODEN ANI SKAUTINGU ANI NÁRODA , ”
(j.K.Baby)
KRAJANSKA iSraT^ *

hledáme

* prodáme

* nabízíme

* jiné

*

PRODÁM velmi levně ŠKODA MB 1000, ročník 1967$, vhodné jako dar do ČSSR.
Zn, Ral - 6101, * ZADAME nejruznejši grafické prace externí zakázkou,do
ma, ale v přesném, v předem domluveném termínu, Nemusí být grafikp stačí
velmi dobrý kreslíš nebo malíř tuží, Zn, Ral - 6131* * PRODÁM RENAULT 16
TSpCena nak, 11’700·=— Fr.,model 1969?najeto 5*800 km,moderní Žluto-hnšdá barva9s radiem,bezp. pásy, zahrádkou9 4 pneumatiky nové9 s technickou
prohlídkou za cenu 6’900,— Fr, Jsem první majitel. Zájemci mohou psát
nemecky,francouzský nebo Česky či slovensky na? Michel KOLLY9 Zurich-Assurances, Agence du Nord Vaudois, YVERDON, /030/, * PRODÁME nový RENAULT
R 8j 1971 = najeto 3*500 km9 barva šedá. Cena dle domluvy. Kupujeme novy
vůz s větším obsahem motoru,Možnost předvedení ve Vevey, Zn, Ral - 6145·
* V červnu a červenci budeme mít na skladě i několik volných TOYOT a RENASLTů všech typů a barev. Krajanům poskytujeme velké slevy při hotovém
placení9 ale vyřídíme i výhodnou půjčku. Za stejných podmínek objednává
me i,jiné značky,FIAT SERVIS, lO,C,postale-1411 Les Tuileries, /6134/· *
PRODÁME dva roky nový nábytek, velmi moderní a velmi levně, Odjíždíme do
JiŽní Afriky natrvalo. Podzim 1971, Zn,: Ral - 6135, * AVY - Reisebüro Yverdon - Schweiz nabízí krajanům, kteří hodlají letos navštívit autem
NČmeckOp Dánsko, Norsko, Švédsko a Finsko pernamentní vstupenku pro oso
bu a auto(jakékoliv velikosti) pro libovolné převozy lodí 19ti směry me
zi těmito státy pouze za 240,— Fr,9 pro deti od 60-90,—Fr, Vstupenka
je platná 17 dnů. Vážným zájemcům zašleme prospekt s vyznačenými trasami
trajektu a přesným jízdním řádem pro předběžné naplánovaní dovolené.
Pište česky nebo slovenský. Zajišťujeme i levné letenky do USA a Kanady,
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ale i jinými směry. /6140/. * PRODÁM FIAT 600 T minibus pro 8 osob, vho
dný jako druhý vůz pro dovolenou, s možností lůžkové úpravy - rok 1966 50.000km - s expertízou za'29500.— Fr. Vhodný rovněž jako dar pro pří buzné doma» Zn. Ral - 6150»
provádíte si

Údržbu

svého vozu sami

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

Zašleme Vám poštou nejkvalitnější motorový olej, mezinárodní značky za
velkoobchodní cenu.
_
Cena za
.... 20“lt. .... 60 lt. .,,.200 lt
SUPER HD SAE 10.20.30.40/mIL-L-2104B/
1.50
1.35
1.70
SUPER MULTIGRADE SAE 2OW-5O
pro celoroční provoz
1.70
2.05
1.85
2- Takt samomíchací
1.05
1.20
1.40
Cena se rozumí vČetne nádob, poštovné platí příjemce. Využijte této nabídky, doporučení vám dá mnoho krajanů, kteří již dva roky používají
tento motorový olej. Objednávky zasílejte Česky na :F I A T
SERVIS
10, C.postale
1411 LES TUILERIES

TOURING CLUB SUISSE
Postfach 10
1411 LES TUILERIES
zasílá všem krajanům nezávazně
Český překlad
služeb, téměř
bezplatne poskytovaných pomoc
nou službou TCS ve Švýcarsku a
jinými organizacemi ve všech
státech Evropy a sev. Afriky.
Stačte se Členy TCS jestŠ před
odjezdem na dovolenou. Členské
příspěvky jsou stejné do konce
roku. Naopak obdržíte zdarma
každý týden Časopis Touring s
velmi zajímavým obsahem a ra
dami, Pište Česky, slovensky,
německy nebo francouzský -sta
čí i korespodenČní lístek.
TOURING CLUB SUISSE,
Postfach 10
1411 Les Tuileries

GLENDOR
AG
Mate problémy s vyřízením půjčky? Rádi
byste si koupili něco, např. automobil
nebo jinou věc? Při hotovém placení ob
držíte vždy slevu 5 až 10 %<, Rádi vám
poskytneme do 10’000.— Fr. půjčku na
dobu splátek do 3 let. A za jakých pod
mínek? Z 1’000,—* Fr. účtujeme za 1 rok
92.— Fr. na úrocích, v Čemž jsou zapo
čítány všechny výlohy a náklady. Pouze
ve vážném zájmu pisté Česky Či sloven
ský na?
GLENDOR AG
Postfach 10
1411 LES TUILERIES

B A N Q U E
ROMANDE
Geněve - Lausanne-— Yverdon - Martignj
Banka důvěry Československých rodin ve
Švýcarsku. Vkladní knížky všech typů na
4,5 - 5925^, obligace 6
Všechny dal
ší bankovní služby. NAVŠTIVTE NÁS I VY.

PROGRES SA-MARCHE de GR0S-1032 R0MANEL(3 km od Lausanne směr Neuchâtel)

nabízí mine.automat-benzin SUPER za 58 a NORMÁL za 55Rapů.Přijčte si na
koupit potraviny, maso a jiné vyrobky za neuvČřitelňČ levné ceny.U vcho
du se vykaŽte tímto Časopisem.V sobotu otevřeno do 12hod.ČEKÁME I NA VAS.
a

NABÍDKY a ODPOVĚDI adresujte na:

Reklama

*******************************

Postfach 236
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PALETA
8033

Zürich

wponnu
1400 YVERDON :

Tél. 024

2 34 50

—
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VOYAGES
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,>Z*
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AMSTERDAM
*
LONDON

*

nabízí všem krajanům slevu pět procent na dovolené
a cesty ve Švyc. a do celého světa a to na viechny
zájezdy z cen, uveřejněných v prosp. jakékoliv cest,
svýc. kanceláře. Vyžádejte si v mateři, prospekty, o
zemi, kterou chcete navštívit, nebo zašlete objednáv
ky.

LISBONNE

Prý krajany v zámoří zasáláme neuverdtelne levné letenky do Evropy a
zpžt - Jedná se o USA ,Kanadu. Jzznt A frtku^Au&traltv a jiné vzdálená stá
ty.

*

MADRID

*

PARIS

*
Šetříte na zařízení bytu, nový vůz, svou příští dovo
lenou? Musíte chodit do spořitelen a vždy čekat na
vyřízení? Zbavte se ztrátových časů, zasílejte peněžní
přebytky poštovní složenkou bezplatně poštou na konto
Vaší nové vkladní knížky u nás. Poskytujeme nejvýhod
nější podmínky z celého Švýcarska: 1) úrok 5,5 %,
2) možnost zaslat Vám peníze poukázkou, 3) výběr do
10.000 Fr. měsíčně bez výpovědi, 4) při výběru zašleme
peníze poštou, 5) celá řada jiných služeb, všechny
zdarma. Vyžádejte si nezávazně náš zajímavý, česky
psaný překlad, podávající přehled o otevření konta
vkladní knížky a výhodách naší banky. Pište íesky
nebo slovensky.

GERLING INVESTMENT & CREDIT BANK AG
Abt. Depositenhefte

8002 Zürich, Gotthardstrasse 56

nabízí velmi výhodné Peugeot, Chevrolet a Vauxhall
prodej, výměny a půjčky. PiŠte česky o prospekty a
informace. Pri výměně popište typ a stav vozidla
předem.
Garage Škoda a Mazda, Guolf Pedrun, 1468 Cheyres nabízí
krajanům nové Škody a Mazda se značnou slevou. Všechny
pneu i zim 25% slevy. Náhr. díly — disky, duše, pásy atd. —
sleva min. 10%. Olej la v plech. 20 lit. za podst. nižší ceny,
váe vyplaceně poštou. Opravy všech aut. Rozpočet předem.
Objednáme též Triumph, BMW, Volvo, Fiat, Renault, Ford
atd. Náhr. díly rovněž pro všechny značky. Pište česky o pro
spekty a informace

Velký výběr čalouněného nábytku, sa
mostatné pokoje, studia, ložnice, ná
bytkové stěny do obývacích pokojů a
kuchyní a drobné nábytkové doplňky
všeho druhu. Orientální a strojně tkané

Möbel + Teppiche
Rapperswil
Tel. 2 3870

LJ LJ
nn

GARAGE DES REMPARTS, 1400 YVERDON
P. et J. HUMBERSET, fíls

Velký prodej nábytku
— velmi levný

~ferrari

A
MNOHO
DALŠÍCH
zájezdů

koberce, kovraly, závěsy a lampy. Vše
za zvýhodněné ceny. Doprava do domu
zdarma. Placení do 90 dnů nebo vý
hodné splátkové půjčky až do 30 mě
síců. Cestovné drahou a hražení ben
zinu již při nákupu za 500,- Fr. Při ná
kupu nad 6500 Fr. obdržíte jako dárek
přenosný televizor. Velký výprodej se
slevou až 30 ·/·!
Každou sobotu můžete být obslouženi
Vašim kra|anem panem Viktorem Ha
nušem. Ale I v týdnu ee s nim můžete

spojit Volejte 051-74 M tt.
Adresa: TrAnkebachstr. >1, 0712 Stála.
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ŽX KA PANA XgKTORA
NE.VYZRAĎ A ZAÖAU
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