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Paleta

měsíčník československé mládeže

DNES DOSTÁVATE do rukou ,**
silnější ” PALETU
- dvojčíslo. Prázdniny zaklepaly na dveře,
tak at
*
máto co Číst. příští Paleta vyjde
začátkem září.
DALŠÍ DVOJČÍSLO

(ješte silnější než toto) připravujeme na
konec roku vyjde v polovině listopadu
Jisté jste si všimli', že začínáme ”těžit”
i z původní tvorby. V posledním cisle to
byla pohádka "Vzestup bobra Žbluňká" od 0.
TOMANA, který žije nyní v USA a první
skautská hlídka pod vedením prof.Dr.Josefa
KRATOCHVÍLA z Německa.
V tomto .dvojčísle otiskujeme"crazycommiks"
Daniela STROZE z ŇěmeckaMTAJEMSTVI LONDÝNSKÉHO ČINŽÁKU".

A JESTE» NAŠE PLÁNY :
Pro daflši »ročník 1972 chceme zlepšit obsah
i distribuci.Pokud jde o to druhé: chceme,
aby např. květnové Číslo dostávali naši
čtenáři skutečné v květnu. Proto od zámorských čtenářů,kteří dostávají PALETU lodní
postou^, potrebujeme pomoc.
TOTO CISLO bylo expedováno v dobe mezi 5.
až 7.červencem. Napište nam, za jak dlouho
došla Paleta do KANADY,USA, AUSTRÁLIE, BRA־־
ZÍLIE, JIŽNÍ AFRIKY, ISRAELS, MEXIKA a JAPONSKA - tam všude totiž Paleta "chodí". A
když již nám budete psát, zmiňte se i o
svých přáních, připomínkách...
A Z NOVÝCH RUßRlK?
*

*

♦

NEZAPOMEŇME ABECEDU A PRAVOPIS, kreslený
serial;
DEJINY ČESKOSLOVENSKA, poutavou formou
pro mládež školml^gjj^m;
VÍCE ,BÁSNIČEK, krevet, ba dokonce i KRESLENÝCH SERIÁLU...

Tak, a teď snad z redakČní"kuchyněn:'t1ž~־vf*^
te všechno...
7* A L £
•

Kdybych měla volit,
— tedy bych sl přála
narodit se
znovu
as za dvě stě let
— anebo ještě
později —
— neboť nevím,
bude-li do té doby
takový svět,
v jakém bych já
chtěla žít
s rozkoší
List B. Němcové
17. 12. 1B51

nakreslí! iosef la:־־

časopis čs. exilové mladeže
vede Miroslav
FIŠERA, kresby Jarča MACKÚ a Jiři BRUNCLIK-toto
dvojčíslo vyšlo 5. cervence - ADRESA: Paleta,
Postfach 256,8033 Zürich
PREDPLATNÉ:roční 24.-Fr.,
pololetní 13»*־Fr. /na SBV
Zürich 80-898 (nebo prepočet jiné měny).

bezhlavost svým okem Klidně měříš,
a<* tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když, podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba Čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když, nenáviděn, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš,

když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu a ponížení
jak proti svůdcům společným jsi kryt,
když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova
lstí bídáku jsou pošlapána v kal,
když hroutí se tvé stavení a znova
jak dělník v potu lopotíš se dál,
když spočítat znáš hromady svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku
a nezavzdychat nad hořem svých ztrát,
když přinutit znáš srdce své a čivy,
by s tebou vytrvaly nej věrně j‘,
ač tep a pohyb uniká ti Živy
a jen tvá vůle káže ” Vytrvej

když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem
jsi se stal,
když, sbratřen s davem, uchováš si
hrdost
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,
když řekneŠ? ” Svými vteřinami všemi
mně,čase,jak bych závodník byl,sluŽä”
pak pán, pak vítěz na Širé jsi zemi a co je vícgpak, synu muj, jsi muž J
Rudyard KIPLING
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TENERIFE
Alexander E« Kavka
Večer 1«» března startujeme
ze stockholmského letiště Arlanda.Je 15 pod nulou, Plošina
letiště je pokryta namrzlou
vrstvou snČhu. Po 6 hodinách
letu přistáváme na n ostrově
věčného jara “ Tenerife v Los
Rodeos. Naše zimní oblečení je
při 20 nad nulou směšné.
LOS CRISTIANOS - původně malé rybářské městečko - pulsuje
turistickým ruchem. Přepychové
hotely i soukromé vily a pensiony jsou bohatě porostlé ibiŠky a fialovými květy, které
se jmenují podle svého ctitele
- generála Bougainville.
Skupujeme prospekty a brožury. Z nich se dovídáme, že
Kanárské ostrovy
neodvozují
své jméno od kanáru, ale od
”canis” - psu.A těch je zde ne״
smírné množství.Takových i makových, většinou bez majitele.
Nenecháváme si ujít výlet
na velkou banánovou plantáž
poblíž vesnice Adeje.Banány se
sekají se stromu mačetami a v
balírnách,ještě nezralé, se balí aŽ 35kg těžké trsy. Mnohé
banány teprve kvetou . Květy
jsou velké jako dětská hlava,
temně rudé - zkrátka exotické.

PRONAJATY VOLKSWAGEN state&ě
zmáhá strmou, ale asfaltovou
klikatou silnici přes městečko
Granadilla de Abona .
Slunce
krásně svítí a nebe je jako vy»
metené. Ve vesnici Vilaflor9
5

1400 m nad mořem,se uŠ citelná
ochlazuje» Stoupáme vsak dál״
Cestou p׳- '•׳kavame 99zaparkované’9
oslíky» Csdry a pinie si vymě־־־
Sují vládu s přímořskými pal°
mami a mohutnými opunciemi »Asi
ve výši 1900m se začíná objs־־־
vovat sníh.Hodně sněhu» 0 dal־־׳
Ších 200m výš přestáváme stou׳־־
pat » Silnice se noří do Las
Canadas, jednoho a největších
sopečných kráteru na světě. Ob־־
klopuje nás ticho a měsíční
krajina se sopkou PICO SB TEI=
DB po levé straně» Je to nej=־
vyŠŠí hora Španělska» Padá na
nás stísněnost a pocit nesku-־
tečna» Ledová královna Pic© de
Teide,5708 m nad mořem ,soptila
svou lávu naposledy před st©
lety» Je rozmarná, zahalená do

závojů mlhy, z nichŠ občas ko=
ketně vykoukne, zazáří bělostí
sněhu. Sopečný kráter připomína svou pustou ledovou krásou
mrtvé peklo. Zastavujeme a vylézáme. V nekonečném množství
lávy sbíráme a hledáme černé a
lesklé kousky polodrahokamů...
Jedeme údolím VALLE DE LA
OROTAVA.Krajem, který Herodot,
Plutarchos a Plinius nazvali
rájem a zahradou Hesperidek.Je
tu opět slunce» Pyšně nám ukazuje pomerančové háje,citroní4

90 Bylo jednou jedno děvčátko, a to se
jmenovalo Žlutá Karkulka»
” Ne 9 červena J”
”Ale ano»Če-rvená Karkulka »Maminka si ji
zavolala a nakázala ji 8’9Poslyš, Zelena
Karkulkoo o o”
w Ale ne, Červená
"No vždyř říkám Červena Karkulko» Jdi k
tete Rubaní a odnes ji tenhle tvaroh©׳־־
vy koláč99״
"Ne»Jdi k babičce a odnes jí bábovku»”
99Správně» Dívenka šla a potkala žirafu
*
w
”00 to pleteš^Vlka potkala, ne lirafuS90
"A vlk se jí zeptal8 kolik je 7 x 8?”
’9Vůbec než Vlk se jí ptal % kam jdeš?”
"Más pravdu »černá Karkulka odpověděla
*
w
’9To byla Červena Karkulka, červena P9
"Anoo A ona odpověděla? Jdu na trh koupit rajsky protlak»’5
"Ani ve snuS Jdu k babičce, je nemocná,
ale zabloudila jsem»’5
"Správně» A kuří jí řekl».."
"Jaky kuří» Vlk to fcylš"
"Pravda» Vlk jí tedy povídal? Sedni si
na tramvaj číslo sedmnáct, vystup na
náměstí před sochou,odboč doprava,najdi
tri schody a korunu na zemi» Schůdku si
nevnímej, ale korunu zdvihni a kup si
švejkaČku»"
’’ Dědečku, ty ale neumíš vůbec vyprávět
pohádky» Všechny popleteš» Ale tu švejkačku mi koupíš, ano?"
’9Kdyč to musí být? tady máš korunu."
A dědeček mohl v klidu Číst noviny»..»
(G»RODARI? Pohádky po telefonu)
Kurs meteorologie?
BAROMETRa PRANOSTIKA
w***
*m
*
m
*****
m************#
****
PRÁZDNINY I DOVOLENE KLEPOU NA DVERE»
NERVCSNE SLEDUJEME PŘEDPOVĚDI POČASÍ J
TELEVIZI,A ČEKÁME, ZDA SE KONEČNE DCCKA-

ME SKUTEČNÉHO LETA. ALE VERME, ,ŽE ANO, A
PŘEDSTAVME SI,ZE UŽ JSME NA PRÁZDNINÁCH.
U MORE,V HORÁCH BUDE MÁLO ČASU NA SIEDOVÁNÍ PŘEDPOVĚDÍ.VYPRAVTE SE S NÁMI, PRIPRAVILI JSME PRO VAS MALÝ KURS...
nejprve se podívejme podle kterých úkazů
v přírodě lze počasí předpovídat?
Osoby, které trápí reumatismus pociťují
blížící se zrninu počásí=bolí je klouby.
U zdravých lidí však také nastávají po=
city změn? ”meteorologickým signálem58 se
mohou stát třeba staré zlomeniny. Také
zvířata reagují na změnu počasí. Před
bouří pozorujeme u nich neklid ״Vemte si
třeba kočku g když se škrábe tlapami za
uchem,určitě se blíží déšť.Je to vysvě =
tlitelné2vybíjí se tak nahromaděný elektrický náboj v kožíšku vlivem blížící se
barometrické níŽe. Nebo vlaštovky? létají-li vysoko, prorokují hezké počasí a
naopak. Jenže... To nereagují vlaštovky,
ale hmyz ,kterým se živíj Zůstažme u ptáků? v létě, když trylkuji š východem
slunce, v poledne odpočívají a pak zase
*,zpívá jí ”pozdě odpoledne až do soumraku,
tak určitě alespoŽ druhý den bude hezky.
A ®se naopak? když mlčí, stejně tak ne jsou-li vidět krtČí hromádky,když zajíci
a králíci zanechávají pastvy, když liška
běhá ve dne po louce - to vše znamená,že
se počasí zhorší, A na venkově, když při
dešti začne kohout kokrhat, tak určitě
druhý den bude opět pěkně״
Také rostliny poskytují cenné informace?
bodláky,zahalené do svých zelených listku předpovídají déšť. Planá růŽe s rozvinutými květy věstí dlouhé slunečné počasí ( ale pozor na zašpiněné ovzduší v
blízkosti továrních objektů. )
A TEĎ NĚKOLIK PRANOSTÍK( lidové prŮpovČdi), PODLE NICHŽ USUZOVALI NAŠI PŘEDKOVĚ
NA VÝVOJ POČASÍ ?

déšť a bouřka následuje
-když psi trávu žerou, slepice a holubi
v prachu nebo písku se peleší, když vl///POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 12///

ky, eukalyptyp begónie, palmy.
Samou zeleri a samé květy.Obědvarne v Humboldtově rozhledně 9
která byla postavena na památku německého botanika״Pod námi
je velký mezinárodní přístav,
PUERTO DE LA CRUZ0 jehož jméno
je jak stvořené pro dobrodruh■■־
né romány o Ve lká pláž, rozkvetlá
stovkami barevných slunečníků,
je přeplněna» Mnoho turistů s@
koupe proto raději ve swimming’
poo lech na střechách 20-30patrových hotelů.
Na okraji přepychového tu«־
ristického centra,mezi banánovými plantážemi, lijí v úzkých
uličkách domorodci ״Jejich životní styl 20״století nezmŠni10í černě oděné staré Ženy, v
barevných krojích mladé ženy.
A mladé i staré se Širokými
klobouky - ochrana proti sluňci. Děti a psy na zemi ve Čpíně, v odpadcích ״Muži na mezcích nebo oslech, většina s
ranci na zádech, v nichž bůhví
co mají.
K večeru míříme směrem na
ICOD DE LOS VINOS״Město je pozoruhodné tím, Že kromě krásných starobylých Španělských
domů s velebnými
patii ma
pryšcový strom,který je 3001et
starý. Říkají mu Drago Milenario ״Široký omšelý kmen vyústuje v hujnou korunu, připomínající hřibovitý útvar po výbuchu atomové bomby.
Po několika dnech odpočinku
vyjíždíme ještě do SANTA CRUZ
DE TENERIFE. Projíždíme malebnými vesničkami, mijíme mnoho
psu a oslů. Vidíme mnoho jeskyú původních obyvatelů Guan///POKRAČOVÁNI NA STRANE 12///
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BRATŘI

GRIMMOVÉ:

VĚRNÝ JAN
tľ)yl jednou jeden starý král9 který byl nemocen a věděl, Me je to už k
sšjj^smrti0 I řekl? ”Zavolej mi věrného Jana«,” Věrný Jan byl králův nej=
milejší sluha a říkali mu proto tak, že sloužil králi tak oddaná a viral
jako nikdo jiný«,
Když věrný Jan přišel, řekl mu král? "VŠrný Jene, cítím, Že se bií Mí
můj konec a mám velikou starost o svého syna«, Je ještě mlád a nezkušený
a v lečéem si nebude vědět rady, Jestli mi neslíbíš, Me ho nauČíŠ všemu,
co má vidět a Me mu budeš věrným strážcem, nebudu moci pokojná umřít,”
”Neopustím ho,"odpověděl várny Jan9 ”a chci mu verné sloužit ״i kdyby
mé to stálo život ”״- I řekl starý král potěšen? ”Ted umřu pokojné,” Pak
mluvil dále?”Ukaž mu po mé smrti celý zámek,všechny komnaty9 sály9 skle=
py a všechny poklady9 které jsou v nich uloženy9 jen poslední komnatu v
dlouhé chodbě mu ukázat nesmíš, Je v ní pod zlatou stříškou obraz kra־־־
lovské dcery a kdyby můj syn ten obraz uvidél9 zamiloval by se do prin=
cezny tak9 Že by omdlel láskou a upadl by do velikých nebezpečí• A před
tím ho musíš ochránit.”
Když pak várny Jan podal králi ruku na dotvrzení slibu, ztišil se král,
hlava mu klesla na stranu a zemřel.
Po dobé smutku řekl várny Jan? ”Je Čas, abych ti ukázal otcovské dě=־
dictví," I vodil mladého krále zámkem nahoru a dolů a ukázal mu všechny
komnaty a bohatství,které v nich bylo. Jen komnatu s nebezpečným obrazem
neotevřel.
["Vlladý král si však dobře všiml,Že do jedněch dveří nevcházejí,i ptal
jj^Jse? " Proč mŠ nikdy nevedeš do této komnaty?” - ”Je tam něco, co by

ti mohlo uškodito"~Ale král řekl?”Videi jsem celý zámek a proto chci take vidět,co je v této komnatě ,”!čel a chtěl otevřít dveře,Tu ho věrný Jan
zadržel a pravil?”Slíbil jsem tvému 0tci,kdyŽ umíral, že nikdy neuvidíš,
co je-v této komnatě. Byli bychom oba nešťastni, kdybys tam vkročil,” =־׳
”Budu stejně nešťasten, jestli tam n^croČím”, řekl král, ”neboř nebudu
mít dnem i nocí pokoje,dokud nespatřím, co tam je. Neodejdu odtud9 dokud
mi neotevřeš.”
ri^Ůyž věrný Jan vidli, že král jinak nedá, vyhledal s těžkým srdcem z
Ikl^velkého svazku klíč, Otevřel dveře a vstoupil dovnitř první, nebo^
myslil, Že obraz zakryje, aby král ničeho neviděl. Nepomohlo to však.
Král si stoupl na Špičky a díval se mu přes rameno, KdyŽ spatřil obraz
princezny, který byl nad pomyšlení krásny a zářil zlatém a drahokamy,
omdlel a klesl k zemi. Věrný Jan ho zvedl, odnesl na lože a myslil se
strachem na to, co z toho všeho bude.
Posilnil krále vínem aŽ přišel zase k sobi ,První, co král řekl, bylo?
"Ach, kdo je ta krásná panna na obraze?” - "Je to princezna ze zlaté
8

střechy” p odpověděl verný Jan. - I řekl král? ”Ma láska k ní je tak veliká, Me kdyby všechny listy na stromech mohly mluvit jako lidské jazyky
nemohly by ji vypovědět. Svůj Mivot obětuji, jen kdyM ji dostanu ־Ty jsi
můj vířný Jan9 musíš mi pomoci.”
To byla zlá úloha pro vířného sluhu ־Přemýšlel dlouho9 jak t© zaonačit,
neboř byl« telko se aspoň dostat k princezně. Konečně ho něco napadlo ־I řekl králi? ”V tvém pokladl je .®noho centů zlata. Dej nadělat z
deseti centů krásné nádobí a nářadí, všelijaké ptáky a zvířata. Pojedem
s tím k ní, to se jí bude líbit - snad nám bude přát štěstí.”
rál dal zavolat všechny zlatníky ze své zemí a ti museli pracovat ve
£ne v noci, aM koneční ty nejkrásnŠjŠí vlci byly hotovy. Naložili
všechno na 10Š a král i vířný Jan se přestrojili za kupce, aby je nikdo
nepoznal. Pak se plavili dlouho přes moře9 až přijeli k mestu, kde by
dlela princezna ze zlaté střechy.
vírný Jan řekl králi, aby zůstal na lodi a čekal na něho. ”Snad se mi
podaří přivést princeznu na 105”, pravil, ”dbej proto, ať je vše připra
véno, loč vyzdobena a všechny zlaté věci vystaveny.” - Pak vzal trochu
zlatého zboříp vystoupil na břeh a šel do královského hradu.
"XjTůyž princezna uviděla ty zlaté vlci,míla velikou radost a řekla?”Tvé
j^^boMí je krásní pracováno,že je všechno koupím.” - Tu vířný Jan pravil?”Jsem jen sluha bohatého kupce a co zde mam, není nic proti tomu, co
má můj pán na lodi. Jsou to nejkrásnČjší vlci, které byly kdy ve zlatu
vyrobeny.” - I chtěla princezna,aby přinesli všechno do zámku. Vířný Jan
však řekl?”K tomu by byl© třeba mnoho dní a byle by třeba mnoho síní,aby
se mohlo vsechn© zboží vystavit.”
Tu byla princezna tak zvídává, Me řekla? ”Veš mí na 105, chci vidět
poklady tvéhe pána.”
TCJ/erny Jan si nepřál nic jiného a pln radosti ji vedl, k lodi. KdyM ji
\ /král spatřil,viděl, Me je ještl krásnější neM na &nc®. obraze a srdce
se mu div nerozskočil© blahem a rozkoší.
Princezna vstoupila na l@ě a král ji vedl dovnitř. Věrný Jan však zůstal na palubí u kormidelníka a nařídil, aby lodníci odrazili s lodí od
břehu. ”Napnite všechny plachty”, poručil, ”ať leč letí jako pták.” Král
ukazoval zatím, princezně všechny zlaté vlci. A byl© toho tolik, Me princezna prohlížela kolik hodin a tak se těšila z té krásy, že ani nezpoz®rovala, Me 105 vyplula. KdyM si vse prohlédla, děkovala kupci, a chtě«
*►
la domů.Vystoupila zevnitř lodi a videla,Me je 105 na Širém moři a pluje
plnými plachtami nikam pryč. ”Ach”, volala, ”jsem oklamána, unesena od
nějakého kupce,kél bych raději zemřela^” Tu ji vzal král za ruku a řekl?
” Nejsem kupec, jsem král, nejsem tedy z niMŠího rodu než ty. Že jsem tě
unesl lstí, stalo se jen z převeliké lásky. Když jsem tě uviděl po prvé,
a to jen na obraze, omdlel jsem.” KdyM to princezna uslyšela, byla potěšena a její srdce bylo brzy nakloněno mladému králi, který byl tak pěkný
mládenec. Svolila proto rada, že se stane jeho zenou.
Když tak pluli, letěli nad lodí tři havrani. Věrný Jan seděl na přídi,
zpozoroval je i slyseL, jak první praví g^.”Vida, tady si veze princeznu ze
zlaté střechy domů.” - ” Veze,” řekl druhý, ”ale ještě ji nemá.” - Třetí
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pravil g "Ma ji přece , sedí u nlho v 10di0" - "To mu nepomůže", řekl zase
první, "aŽ vystoupí z lodi na zemi, přiskočí kul ryzák, on na nlho vse dne a kul s ním vyletí do vzduchu a král víckrát svou pannu neuvidí "״Druhý se zeptal?"A není proti tomu žádné pomoci?" - "C0Ž o tod Kdyby na■־־
sedl místo krále nikdo jiný, vyndal pistoli, která je zastrčena v ohlavce a ryzáka zastřelil, bude mladý král zachráněn ״Ale nikdo neví o tom
nebezpečí ״A kdo ví a řekne to králi, tomu zkameníjí nohy od chodidel aŽ
po kolena," - Tu řekl druhý havran? "Tel uŽ vím, co bude dal ״Ani když
bude kuř zabit, nedostane mladý král svou nevistu« AŽ přijdou spolu do
zámku, bude tam ležet na podnos© krásná svatební košile, která bude jako
ze zlata a stříbra utkaná, ale bude to jen síra a smůla« Sotva ji král
oblékne, shoří až na kost," <= ׳Třetí havran se zeptal? "A zde není Žádné
pomoci?" = ” C0Ž by nebylo/5 odpovědi! druhý, "jestli nikdo v rukavicích
tu kojili vezme a hodí ji do ohni, aby shořela, bude mladý král zachránln, Jestli to vlak nlkdn■ ví a. řekne králi9 zkamení od kolen aŽ k sr־
dcic " - " TeČ už ví®, co bude dál", řekl třetí ha
*
.ano "I kdy! bude kc׳־־־
lile svatební spálena, nebude mít král vyhráno a jest! nebude mít svou
nevestu« Až začne mladá královna po svatbě tančit, náhle zbledne a padne
jako mrtvá« Jestli ji nikdo nezvedne a nevyssaje jí ze rtů tři kapky
krve, které vlak musí hned zase vyplivnout, královna zemřeoT0־׳־všák nikdo
nevij a kdyby vláli a prozradil to králi, za trest celý zkamení"״
dopluli domů a vystoupili na břeh, stalo se, jak: havrani řekli?
kSkObjevil se krásný ryzák«"Vida,ten ml ponese do zámku/9 zvolal král a
chtll se nač vyšvihnout« Vířný Jan. ho vlak předešel, vyškolil rychle na
koni, vyndal z ohlávky pistoli a koni zastřelil« Tu křičeli ostatní sluhové ,kteří záviděli vířnému Janovi jeho prvenství u krále? "Toř hanebný
Čin, zabít pro nic za nic takové krásné zvíře, na kterém mohl jeti král
do zámku,"Ale král řekl? "Mlčte a nechte být, verný Jan ví, proč to uČinil a k Čemu je to dobré,"
šli potom do zámku, kde uŽ v sále ležela na podnose krásná svatební
košile a vypadala jako by byla ze stříbra a ze zlata« Mladý král Šel
hned k ní a chtěl si ji obléci,ale vířný Jan ho odstrčil, popadl ji, neboí si už předtím oblékl rukavice, a vhodil ji do ohni, kde shořela.
Ostatní služebnictvo popouzelo proti němu a křičelo: "Vida, tel spálil
dokonce královu svatební košili«" Ale mladý král řekl: "Jen nechte být,
vířný Jan ví, co dllá a k čemu je to dobré,
1 ךíp&k
se slavila svatba, KdyŽ začal tanec, pozoroval vířný Jan bedliví
královnu« Najednou uviděl, jak zbledla a padla jako mrtvá k zemi.
Honem k ní přiskočil, odnesl ji do vedlejší komnaty, uložil ji na lůžko,
naklonil se k ní,vyssal z jejich rtu tři kapky krve, které zase hned vyplivl. Začala hned dýchat a vzpamatovala se ze mdloby. Ale mladý král,
který to vŠe vidli, neboí sel polekán za nimi, neviděl, proč to vířný
Jan učinil, i rozhněval se náramní a poručil: "Do vlzení s nímš"
Druhého dne byl věrný Jan odsouzen k smrti a přivedli ho k šibenici,
KdyŽ stál už nahoře a mil být oběšen, řekl: "Kdo má zemřít, smí ještl
jednou před svou smrtí promluvit,mám také to právo?" - "Ano," řekl král,
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”to ti nebude odepřeno ”״- Tu pravil věrný Jang ”Byl jsem nevinni odsouzen, neboť ׳jsem byl vidy věrný.” A teď vypravovaly jak vyslechl havrany
na moři,a co všechno musel učinit, aby zachránil krále. - Tu zvolal krák
”Ach, môj věrný Jene, odpusťP Odveďte ho hned doluj” Avšak věrný Jan
sotva dotekl poslední slova, proměnil se v kámen a stál nahoře jako so»
cha.
Král i královna si oblékli hluboký smutek a řekl král? ”Běda, zle jsem
se mu odměnil za jeho věrností
*
I dal kamennou sochu věrného Jana odnésti
do své ložnice a postavit! k svému lůšku.Kdykoli se na ni podíval, zapla
*
kal a říkal? ”Ach, kdybych ti mohl zas vrátit Životy můj věrný JeneJ”
Minul rok a královně ׳se narodili dva chlapci blíženci »Rostli . jako'z
vody a byli největší radostí krále a královny. Jednom, kdyď byla kra ״־
lovná, v kostele,hráli si chlapci v králově ložnici a král se na nČ s potěšením díval» Náhodou pohlédl na kamennou sochu i vzdychl smutně ׳a pravil?wAch9 kdybych ti tak mohl navrátit čivot, můj věrný JeneJ” - Tu socha
promluvila? ”Mohl bys to učinit, kdybys obětoval, co je ti nejmilejŠí»” Překvapený král zvolal? ”Všechno, co majn, dán za tebe.” - Socha mluvila
dále? ”Jestli vlastní rukou oběma detem setneČ hlavy a potřeš ׳mď jejich
krví, obžfivnu.”
rál se ulekl,kdyě slyŠel9Še má vlastní rukou zabít svá dČti»Pak však
pomyslil na velkou Janovu věrnost a Še věrný sluha pro něho zemřel,!
vytasil meď a oběma synáčkům uťal hlavu. KdyŠ potřel jejich krví sochu,
stál před ním věrný ׳Jan Šiv a zdráv. Sekl králi? ”Ani tvá věrnost nesmí
zůstat bez odměny.”
Vzal hlavičky dští,nasadil je k tělům,potřel jejich rány krví a v tom
okamžiku chlapci poskakovali kolem a hrál.i§׳jako by se bylo nic, nic ne stalo.Král se zaradoval,a kdyď viďel, ře královna přichází, ukryl věrného
Jana i děti do veliké skříně.
KdyM” královna vešla, ptal se jí? ”Modlila jsi se v kostele?” ■= ”Ano” ,
řekla královna, ”ale stále jsem myslila na věrného Jana, který pro nás
upadl do neštěstí.” ■= Tu pravil král? ”Milá Čeno, můžeme mu vrátit Či vot, jestli obětujeme životy svých dětí.” = Královna zbledla a hrozná se
lekla »Potom věak odpověděla ?”Jsme mu zavázáni za jeho velikou věrnost.”
Král měl radost,še smýšlí královna jako on ״Šel, otevřel skříď, vyvedl
d«5ti a v¥mého Jana ven a l%kl” ־Chvála Bohu9 je ־vysvobozen a naiíe dXti
jscu také žsachrániínyo’0 Pak Žili všichni Šťastně* a!í do smrti*eG
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///DOKONČENÍ ZE STR.5///
chu.Jsou vyhloubeny do pískovcových skal a bohatě se rozvětvují. ManČ uvažujeme gzde
byla kuchyň, zde jídelna, tam
obývací pokoj.
SANTA CRUZ DE TENERIFE ,hlav•
ní město stejnojmenné provin cie, zabírající navíc ještě ostrovy La Gomera, Hierro a La
Palma,je veliké a bohaté. A má
mnoho bank i obchodů. V ohromném bezcelními přístavu kotví
množství lodí, vonících tajemnými dálkami.Zde je ráj kupujících. VŠe levnŠ a pěkné - a
ani my neodoláváme. Kupujeme
pravou africkou leopardí kožišinu , kožené laciné zboží a
drobné hloupůstky.
Hned dole u přístavu stojí
velký pomník Svatého kříže,podle něhož je město pojmenováno.
Okolo pomníku krásný park ,plný
cikád a laviček, plynule přechází do mola. Směrem nahoru,
hned vedle velké palmy a modemích vil, je malá oasa klidu
- Městský park s květinovými
hodinami,které dokonce jdou, a
přesně. Vysoko nad městem je
vyhlídkový bod VISTA BELLA, s
něhož je vidět mČstogbílé moře
domůphotelů a vil, přecházející do modrého skutečného moře.
Zbytek prázdnin jsem prožil
ve swimmingpoolu nebo v moři.
Nerad jsem se vracel domů, do
Švédská,ale umínil jsem sis na
Kanárské ostrovy musím ještě
jednou, byl to zážitek...
Z DOPISU AUTORA?Posílám malý
příspěvek, snad se vám bude hodit. Mimochodem - je
mi 11 a půl1־fo|c$, žiji přes
2 roky ve Švédsku.
12
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Barometr a Pranostika/Pok.ze str,5/
ci vyjdou a lišky štěkají, za pěkného
počasí blechy, mouchy a komáři mnoho
Štípou, když stány a zdá kamenné se poti, kdyŽ sůl vlhne, když slunce žhavě
pálí,”pere” a my se i v stínu odpočívájíce hojná potíme.
S z>—־

na pěkné počasí můžeme souditi
když slavík v kromobyČejný čas tluče ,
netopýři večer mnoho poletují, komáři i

po západu slunce si pohrávají,zelené
Žáby v rybníce večer mnoho kvákájí,včely se pozdě domů vrací,dudek se ozývá ,
když svatojánské mušky v noci nádobyčejnŠ mnoho lítají a svítí...
A TO BY SNAD STAČILO. PRO JISTOTU VŠAK
NESPOLÉHEJTE NA NAS KURS ^STOPROCENTNĚ,
SNAD SE ALE PRESVEDČITE, ZE NENÍ SPROCHU, ABY NA NĚM NEBYLO PRAVDY TROCHU...
KJo S•« ׳׳pos-tcvvr V\OU hlcvi/iA;׳
V'4 AÍ

V'־
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Ale to přece všichni dokážete - či
ne? Udělat stojku umí dnes každý po řádný kluk a ani u dívenek už to není
nic vzácného . Jakýsi moravský lékař
přišel totiž na to,Že sehne-11> člověk
tak, aby tělo bylo ohnuto v pravém
uhlu, vidí všechny barvy v přírodě daleko krásnější, neŽ pohlíŽí-li na nŠ s
obvyklé polohy. Zkoušel to s mnohými
lidmi a všichni mu přisvědčili® ־Uděláte-li tedy stojku, spatříte svět sice
vzhůru nohama,ale zato mnohem krásnějŠí. Ostatně -přesvědčte se sami-jen ne
někde u vody, nebo na skále a pak nám
napište, jaké to bylo. Já-vzhledem k
svému důstojnému věku-se uŽ bohužel o
pravdě nemohu přesvědčit a pak-(třebaže se za to stydím)nikdy jsem se nenaučila dělat stojky.
TETA MADLA V PUNTOVI V LEDNU 1937®

” JACK Z PILAROSU ”

♦***♦
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Vy o tom nevíte? Aha, to jste ještě nebyly na světŠ,a vlastně ani já. Alfe příběh je to nejen j>Čkný, ale i zajíjMPfy...
BYLO TO BOUŘLIVÉHO^DNE :R0KUíWl .*
Škuner

”Brindel” plul do Sydney. Vezl stroje a
obuv. Náhle se před přídí objevil veliký
^čedomadyy delfín a skotačil jako Štěně.
Námořníci ho chtěli harpunovat,domnívali
se,že je to mladý Žralok. Ale kapitánova
žena jim v tom zabránila.A delfín se jim
všem odměnil.Deštěm a mlhou je skotačící
delfín dostal z nebezpečného průlivů. A
pak tuhle svou práci dělal hodně dlouho.
Každodenně,za jakéhokoliv počasí, doprovázel lodi, bezpečně je vedl po celých
čtyřicet let.AŽ v roce 1903 opilý cestující lodi ”Pinguin” vystřelil na Jacka
z Pilarosu,tak mu totiž začali námořníci
říkat.Námořníci chtěli cestujícího zlynčovat, kapitán je musel držet hodně ”na
uzdě”o Po dva týdny se Jack neobjevil.
Ale povinnost mu byla zřejmě přednější.
Jack sloužil až do roku 1922, kdy zmizel
stejně náhle, jako se v roce 1871 objevil. Ale ”Pinguina” jiŽ nikdy nedopřávázel. Byla to jediná 10Č, které odmítal
pomoc. Námořníci nechtěli na lodi pracovat, tvrdili, že je
prokletá. Nakonec
”Pinguin” narazil na skálu a potopil se.

HRNEČKU
aneb ”Prod' máme normalizaci?”

mnohé byly dávno vymyšleny, aby
se naplnily mnohem později״Mezi
takové patří i pověst owhrnečku
vař’,9který vařil, až to všem za-־
vařilo
Tedy dávno a dávno hrníček
vařil, protože tehdy ještě hrnečky vařily(dnes spíš tečou)aŽ
navařil spoustu kaše z nemnoha
krupice״Věda ještě nebyla9 uděláli tedy ochránci zákona vědu
z politiky a místo procesu ehemických vyvolávali procesy politické. Vraťme se však k hrníČku. Tím , že navařil tolik
kaŠe9 přivolal na své majitele
živelnou pohromu. 0 zázraku se
totiž dověděli sousedé, kteří
pro samé uklízení a zametání
před vlastním prahem neměli čas
na vaření. Měli praxi, hlad a
tak lízali9kaŠi pojídali, aŽ se
prokousali k hrnečku ״Tento potom zcizili,a prohlásili, že ne־
odejdou, dokud se hrneček nenajde. Jinak by prý nemohli věrit, že krupice nebyla kradena
z jejich sýpek J Vzdálenějšímu
obyvatelstvu vzkázali, že byli
pozváni, aby ochránili majitele
hrnečku před vlky. Každý přece
ví9 že vlci se mohou po krupici
utlouct.
I když nevěřili, tak i vzdálení sousedé dělali, jako že
nic se neděje. A tak vznikla z
polízanice normalizace, jak o
tom hovoří povést.Čili normalizaci máme proto, Že se nám po
dlouhé době podařilo opět navářit a svět je tak hladovéj,hladověj, hladovej...
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Kdopak je ten malý jedlík,
nechce chleba, nejí knedlí
”Nechce ani doušek mlíčka״
Budeš hubena« Jak tyčka £
A navíc ječte ošklivá..♦9
Ale Zuzka? Jen se ošklíbá«

Ruda, velký posměvaček,
postrachem je spolužaček^ ©
Toník úpad9,už se rehta,
jako když ho čertík lehta.

Mane ztratilo se pero,
Ruda volág”Ty jsi drevoŽ,” <

Mlsnou pusu Jirka má,
jídlo hltá oČima.
Polyká jen velká sousta,
kam se vejde celá spousta?
Bříšínk© ho z jídla bolí,
ale Jirka nepovolí.
Jedl, mlsal, přejídal se$,
tedv je tlustý jako 9t»QOO

NOVODOBÉ BAJKY g
Pavouk
a
***
***^^
■
*
^
****
iHHÍÍHÍií

Vosa to vše uvidela,
Rudu štváče ¥ylečilao
Do nosu ho bodla krásné,
brekem třesou se mu dásně
K smíchu posměváček všem hned byl
slzy ronil  ״jako krokodýl. oo -

muška
‘■»■

se vzala, tu se vzala, najednou se objevilá
nahoře v rohu okna pavučina« Utkal ji pavouk Le״
*
on
z tenkých nitek0Byla to vlastná síť na chytání
much, kterým pak vyssával krev״
Pavouk nemusel dlouho Čekat na svou první oběť«
Musák Anton
*
se na první pohled zamiloval dc pávu״
činy, PyMnČ si vykračoval po stříbrných nitkách a
zaplétal se do nich stále víc a víc, až už nebyl©״
žádné cesty zpět« A pravé na tenhle okamžik sebe=
vedomý pavouk Čekal ״Leon uchvátil svými chapadly
Antona a labužnicky, dlouho, ssál jeho krev. On si
takhle pochutnával na mušákovi,ale na toho ־se jiné
mouchy dívali jen s opovržením a nakonec byl všem
jen a jen k smíchu« A nejen tos Mouchy se začaly
dohadovat,jak by pavučinu odstranily, aby už nikdy
nehyzdila jejich okno, které považovaly za svůj
domov,
^z, už se zdálo, Že se jim to podaří« MuŠák Dub
*

jim ukázal, jak otevřít okno, takže se pavučina
nemohla uŽ tak naparovat« To bylo radosti. Mouchy
14

Hanicka se stále mračí,
práce se jí nedaří«
Z lenosti jí kdeco tlačí,
k jakému jit lékaři?
"Jenom se tak smutne netvař,
mračit se - je hříchJ”
řekl Hance starý lékař«
"Vyléčí te  ״smíchU ♦”

3^- se. Mu

5'■ג׳4“־

Kdo to tady tak bručí?
*
Aha
Mirek se učí
*
Maminka nad ním je s metlou,
slabiky z toho se pletou״
A navíc ho stale nutí,
láka?"Mirku., pomohu ti,"
ale Mirek? Nemá chutioo o
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TUHLE BÁJEČNOU ABECEDU VYMYSLEL
AMERIČAN Samuel Morse( 1791-1872)
pro předávání zpráv telegrafem.
Dá se ־vysílat i píŠíalkou,rukama
a baterkou. Pomocná slova usnadČují učení(dlouhá slabika=Šárka,
krátkasteČka).
PRVNÍ ZPRAVA ČTENÁŘŮM PALETY §
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”jak vlídné to je zvířátko i Jak jsme se mýmohly létat kam chtěly« VŠem se to líbilo, hlavně Husa
lily,
když
jsme říkával^, jak zlí a oškliví jsou
mladým muškám, jen několik přestárlých much, témČř
už osleplých, nejenže nic nevidělo, ale bez pávu ״pavouci, Nyní poznáván, Že mne kdekdo obelhával,”
I přiblížila se moucha Husa k pavoukovi Leonovi
činy nemohly žít
*
Á
a
pravila?
”Smím si jít pro trošku medu?”
Jednou, v noci, přispěchaly jim na pomoc jiné
mouchy z vedlejších zavřených oken, stal? zdobe״
”OvŠem že," pravil pavouk, "Poj3 jen směle dál,
nýcb. pavučinouoOkno zavřel po zuby ozbrojený vichr dostaneš medu celý kornoutekj"
a starý pavouk začal vyspravovat potrhané sítě ^taucha vletěla na pavučinu a když chtěla. bČŽet
dál, nemohla °9 nohy jí uvázly v síti, která ji
své pavučiny«
^louho, předlouho lákal pavouk mušky, nabízela stále víc a víc svazovala,
"Počkej, pomohu ti", pravil pavouk a přiběhnul,
"Ach, coŽ nikdo se nenajde, s kým bych mohl bra״
trství uzavřit?T01ik sladkých věcí jsem připravil, Uchopil křivýma nohama mouchu kolem těla a šmáČk*
Nakonec ji
abych vás vyčastoval. Mám všechno? i med, marcipán, nul ji tak, Že se nemohla ani hnout
proklobal
díru
do
hlavy
a
vyssál
krev.
a koláče«A všeho dostatek« NejradŠji bych tím vsím
Umírají^zvolala moucha? "Ty ošklivé a zlé zví nasytil nejen všechny mouchy«
«"
*
říkali jí ře, kterak hanebne jsi mne oklamalo !"
omyslila sobŠ jedna moucha
Stará zkušená moucha,která to vse viděla a slysela, se nechala slyšet? "Pročpak jsi tak vážila
falešnému pavouku víc,než״li nám, kteří jsme tvými
nejbližšííni ? "
A pavučina na oknč straší dál« Jednou však musí
řijít pravý a skutečný majitel okna, který shodí
Šlápne pavouka.
Miroslav PIgERA
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CRAZZYCOMICS==detekti־v־ní taškařice i náČflcu”, zamumlala bába, aniž by se
byla obrátila»
Tom Davis běžel tedy dál po nábřeŽí, utápějícím se v mlze a nastáA4A//£X. 57ROZ
vájící nocioV tom se zastavil, ja=־
koby přimražen.
”Proboha, ten hlas 2 Ten hlas»..”
10
Onen dum byl trnem v oku policej- Utíkal zpátky na místo, kde zaneního seržána Toma Davis e jiŽ pě- chal babku. PozdČ 2 Po hladině se
knou řádku měsíců.Ponurá, oprýská- neslo jen Šplouchání vesel odplouná stavba na nábřeží, jevící znán- vající lodi.»»
ky opuštěnosti, s okny obracenými Tom však př^ce jen nebyl rozladěn.
směrem k TemŽi, vyvolávala v mysli Na zemi nalezl několik nedopalku
drahých cigaret,se stopami rtěnky.
serŽana Tomyho děsivé představy.
Jednoho večera, kdy hustá mília za- Opatrně je zabalil do kapesníku a
hranovala
sebemenšímu rozhledu, odešel se svěřit do Scotland Yardu
stanul Tom při pravidelné obchůzce svému nadřízenému, inspektoru Haropět před tajuplným domem.
risovi«
Posunul si přilbu do týla, založil
ruce v bok a přejížděl chladným
zrakem průčelí budovy. Nebýt pro- III.
klaté mlhy, jistá by vynikla jeho Inspektor Harris se usmíval nad
vysoká,atletická postava, rozvážná drobnostmi, které serŽán Davig pose pohupující na dlouhých nohách.
ložil na jeho stul,
” Zajímá vás, panáčku? ” ozval se ” Milý Tome, podléháte příliš fanskřehotavý hlas, těsně za jeho Ši- tazii.Špačky cigaret mohly být vyrokýni zády.
hozeny z popelníku kterékoliv jePolicejní serŽán Tom Davis odsko- doučí limúzíny.A ten nožík2UŽ jste
Čil jen o několik okamžiku dříve, viděl zabiják?Tohle je zahradnický
než mohl být zasažen podivně krou- núŽ, určený k roubování stromků.”
ceným , ostrým nožem ze Švédské ”Nevěsíte mi, inspektore'??’
Tom se rozčílil a jeho oči se neoceli o
bezpečně zaleskly«,
” Vyspěte se, serŽáne. Zítra odpoledne si vezměte na obchůzku jeŠtČ
SerŽán Tomy ukryl nůž pečlivě v jednoho muže»”
kapse kabátů ä vydal«se, táhaje ,ml- Tom Davis vŠak neměl na spánek ani
hou, hledat útočníka. Důkladně vy- pomyČlení o Nějaká podivná předtucha
Čerpán,narazil po chvíli na starou ho nutila,aby se znovu vydal k tababku zachumlanou v hadrech, opí- jemnému domu.
rající se o zábrádií.Klidně pliva- KdyŽ dorazil na nábřeží, strnul
překvapením. V přízemních oknech
la do řeky.
"PromiŠte, babičko, Že vás vyrušu- činžáku zářilo světlo2Ostražitě se
ji. Neběžel tudy nějaký podezřelý připlížil a pokusil se nahlédnout
chlapík ?”
dovnitř.V tom ucítil ostrou bolest
v
týle. Omdlel.
” Hehe, nikoho jsem neviděla, pa

11.
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Probudil se v náruči krásné dívky.
”Kde to jsem ?”
”Odpočívejte klidná, Tome. Všechno
se dozvíte včas."

Druhý den se nedostavil serŠán Tom
Davis do slučby a inspektor Harris,
jat zlou předtuchou, zburcoval celý
Scotland Yard. Šedesát muČu v civilu pročesávalo okolí domu na nábrečí. Dalších šedesát čekalo na
povolení k prohlídce vnitřku budovy. A to nebylo tak jednoduché.
Majitelem byl totiŠ vládce Ustřednich londýnských
jatek. Dum prý
sloučil v dřívějších dobách jako
přechodná noclehárna jeho zamČst nanců.V přízemí bývaly krámy.
Po dlouhém telefonickém rozhovoru
s inspektorem Harrisem, nechal se
koněČňčppi F.C.Hudley přesvědčit.
Poslal svého podřízeného s klíči.
Policisté vtrhli do budovy. Avšak
nikde ani stopy po nČjakém nedávném obývání £
Aš inspektor Douglas přišel na napad- otevřít dvířka udírny za kramem v přízemí. Přivolal inspektora
Harrise. VydČsili se, když zjistili? Če byla před krátkou dobou
v provozu. Inspektor Douglas sňal
klobouk a postavil se do pozoru.
Harris si zastřel oči rukama v
zoufalství.».
Náhle se probral.
"Mam nápadJNic není ztraceno, Douglasig Odvolejte všechny muče, ponechejte jen hlídky před zapeČetšným domem
a
následujte mne do
Scotland Yardu£"
j V kanceláři

S^^^nd Yardu uvítal

vrchní inspektor Harris inspektora
Douglase se širokým úsmŠvem uspokojení na rtech.
”VŠe je zařízeno Douglasi. V sedmnáct třicet spolu odjedeme na letištČ.”
” Na letišti ? Máte nejakou stopu,
pane?”tázal se Douglas překvapená.
”Zatím nepale brzy ji budeme mít",
odvČtil Harris tajuplná a mezi řeČí stiskl tlačítko zvonku na svém
pracovním stole.
Vstoupila sekretářka.
"Slečno Hawkinsová,obstarejte prosím nČjaké občerstvení pro dva vyhládlé muče, ano?”
Sekretářka se uklonila a zmizela
za dveřmi. V zápští tu byla zpšt,s
bohatou svačinou na kovovém podnosu.
Oba se pustili s chutí do jídla.
" Víte, šéfe, vím, Če jste kouzelnik ve svém oboru. Tentokráte vám
ale nerozumím ani za mák..."začal
znovu Douglas.
Inspektor Harris se zachechtal.
Ozvalo se zaklepání a do dveří
vstoupil strašný Smith.
"Promiňte,pánové", řekl na omluvu.
"Prosím,Smithe", odpovČdČli najed-

axe vzruaeiixm. narrxs se Kxxaiie
obrátil ke Smithovi?
"ZajištČte jej ,v osmnáct nula nula
bude vyslechnut. A teČ pojČte,Douglasip máme nej vyšší Čas£"

V hale londýnského letištš vládl
ruch a shon. Co chvíli se ozýval z
tlampače hlas, oznamující přílety a
odlety letadel.
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Oba inspektoři vpluli do davu
*
Náhle Harris zbystřil sluchg
” PrávČ přistává letoun pravidelné
linky Praha-Londýn”p oznámil hlas z
tlampačte#
Rozběhl se přímo na letištní plochu
v patách následován Dcuglasem ״Ten
svíral v kapse odjištČnou služební
pistoli״
”Hallop příteliř vád¥l jsem ;־Me nezklamete 2”vykřikl Harris na malého9
zavalitého mužíkař který sestupoval
jako první po schůdcích z letadla״
Vlétli si do náručí9 k veJkému údivu inspektora Douglase״
” Vrchní komisar ViŠhč z Prahy 9 seznamte se ”p ujal se představování
Harris״
” Znám vás z vyprávění עkomisaři”p
uklonil se Douglas ״V jeho tváři tečí
bylo možno seznat značnou úlevu &
první záblesk pochopení״,
” Váš pes9 pane”p ozvala se letuška
za zády rozmlouvajících muŽu״
Komisař Višně převzal z jejích rukou sřfSrkUp na jejímž druhém konci
byl uvázán
neposedni poskakující
psík״
”Tak pojSj, Lapko9 dáme se do tohoP

Vyšetřování započalo přesně podle
příslibu vrchního inspektora Harri»־
sep tedy v osmnáct nula nulap a to
výslechem podezřelého muže 9 který
byl zadržen před záhadným domem na
nábřeží״
Oba inspektoři i komisař byli rozČarováni chlapíkovou houževnatostí״
Ačkoliv se očividne třásl strachem9
nedostali z něho ani slovo״
”Propusťte ho”9přikázal konečná komisaí VišnMo
KdyŽ za chlapem zapadly dveře9 posiali za ním jednoho z detektivu^
aby ho sledoval״
Vrchní komisař VišnČ se posadil po-'
hodině’ do křesla9 hladil svého Lapku a přemítal nahlasg
”Ten muŽ nás musí přivést na. stopup
která vede k serŽanu DavisoviJ”
”Pokud neskončil život v udímČ toho starého krámu”p poznamenal Douglas.
Vtom zařinČel telefon«
Harris a Douglas se k němu vrhli
skoro současný zatímco Višne s Lapkou zůstal, i klidní ״ ״o

DOKONČENI CRAZZY-COMIKS Daniela
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Skautská
g
Nečekejme nějaké zvláštní instrukce z ústředí Či náčelnictva. A nechtějme býti nějakými ”náčelníky”, To není podstata skautování.Vždyť víme, že
skauting je tvořen vnitřními hodnotami, ne krojem a odznaky, A také ne
funkcemi,To bychom rádi připomenuli všem, kdoŽ^chtějí skautovat v exilu.
SKAUTING VŠECH MOŽNÝCH HOSTITEISKYCH ZEMI NAM NABÍZÍ MNOHO VYHOĎ, ale
naší hlavní povinností je? zůstat
věrni
národnímu
skauting u0Abychom však ukazali,jak hodnotný je náš národní skauting, nebojme se vlastního podnikání, NaŠe skautské písničky nebo hry,
zejména pantomimy, ozdobí skautské i jiné veřejné oslavy a táborové ohně
v hostitelských zemích. Nebojme se vystoupit, nebojme se přihlásit o vystoupení. Označme se prostě jako skauti, skautky či vlčata nebo světluŠky z Československa, To je nejČestnČjší označení,
S pomocí dospělých pomýšlejme na zakoupení skautské chaty,získaní skautské klubovny, PořiČme si skautské vlajky i vlaječky s našimi národními
znaky a barvami. Nebojme se vyšít na nŠ FREE CZECHOSLOVAKIA, Pořídíme .7si
skautské pohledy, které si sami namalujeme a zašleme osobnostem, které v
našem okolí mají pro nás vyznám. Je nás tu dnes-v exilu-na tisíce Československých skautů a skautek, starých i mladých. Nechci říci ”bývalých”,
nebo? odchodem do zahraničí jsme nepřestali být skauty a skautkami. Jen
na naší iniciativě záleží.Nebučme popelkami, nebučme přeskromní. Na svůj
národ i na náš skauting můžeme a musíme byt hrdi, A tisíc hlav? To je
tisíc nápadu, tisíc vlastní iniciativy, kterou chceme jen koordinovat.
ODBORKYg Historika, pří rodopisce, stopaře a j. můžete složit i píšemnČ,pokud se přihlásíte na adr. ”SKAUT-EXULANT”, Postfach 1134, Stuttgart. Skaut-Exulant připravuje seznam instruktorů, kteří budou oprávnČni řídit zkoušky odborek. Opíráme se o ”Organizaci”, o příručku
A. B, Svojsíka.

►

* Bratr E. J. ŠTEMBERA-VELKY
VLKz Šanghaje *
**************************************************************
Bratr Janošík je jedním z našich akcí, které získaly našemu národů
nejzasloužilejších a
nejstarších mnoho sympatií. Navíc přesvědčili
skautů našeho zahraničí a exilu.Ži- málo informované, že nacisté a Hitje nyní ve Spojených státech a spo- ler našemu národu neprospívají, ale
lupracuje aktivně s naším prozati- naopak nejhrubším způsobem jej utiskují. Příležitostně přineseme nŠmním ústředím ,Získal nejvyšší skaut
*
ská vyznamenání a-přesto zůstal tím který z dokladů o Činnosti bra. Janejskromnějším skautem. Je nám pří- nožíka. Jeho vzpomínky byly Čas od
kladem činnosti skauta-exulanta, V Času uveřejňovány v ”Skautu-ExulandobČ okupace naší vlasti nacistic- tu” i ve Stopě«» Bratři, bratr Janokymi hordami vedl skautský roversky Šik je ukazovatelem cestv^VŠříme ,Že
Čs, kroužek v Cfíně, v Šanghaji, a v i mezi vámi se najde nejeden bratr
rámci tohoto kroužku podnikl řadu ”Velký Vlk”, bratr Janošíkí
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KOMU JE AUTO3 TELEVISOR, LEDNICKÁ, ^DOVOLENÁ U ^MORE CI V HORÁCH Á m
m PODOBNE SAMOZREJMOSTI v SVOBODNÉHO ZÁPADU VICE NEZ MATEŘŠTINA, NEZA= S
m SLOUŽÍ SI JINÉHO NEZ NAŠEHO POHRDANÍ,
m

PCS LEDNE JSEM VYPRÁVĚL o táborovém ohni mezi burskými junáky v poušti
Kalahari. Seděl jsem však nejednou i u táborového ohně ”laponských junaků”, kteří o skautingu nikdy neslyšeli a mezi kterými zakladatel skau=
tingu nikdy nežil, A přece jsem se od nich naučil mnoho, pro nás skauty
řekl bych - nepostradatelného. Poslechněte si jeden z mnoha zážitku mezi
laponskými junáky.
Předně však musím vysvětlit, kdo jsou Laponci, a jak jsem se mezi ně
dostal. NuŽ, je to jednoduché? Laponci jsou Evropané. Pokládají se za
poslední evropské skutečné Komády, protože na dalekém Severu,za Polárním
kruhem,putují každým rokem se sobími stády stovky kilometrů buč na západ
nebo na východ. Laponská země zabírá
severní prostory v Norsku, ve Svéd8ku, ve Finsku a v Sovětském svazu.
Všechny státy, v nichž Laponci Žijí,
ponechávali Laponcům v jejich putování naprosto volný přechod přes
hranice. Ovšem pro Laponce ze Sovětského svazu toto jiŽ neexistuje po
desítky let. Laponců je celkem asi
25.000, a z toho asi polovina nejsou
již Nomádi, ale usedlí rybáři, řemeslníci,zemědělci i obchodníci. Nomádi tvoří několik rodů,které mají svá
vlastní nářečí, takže domluvit se s Laponci je mnohdy nesnadné. Laponci
nosí své svérázné kroje s pestrými barvami - a to stále. Jejich hlavní
zbraní je laso, s kterým mistrně zacházejí, a to jiŽ od dětských let.
Používají samozřejmě i pušky, zvláště proti vlkům a medvědům.
Před více než deseti léty jsem dostal norské stipendium pro studium
polární zvěře a života Laponců.Tak jsem se vypravil za Polární kruh mezi
tzv. primitivní kmeny. Laponci Žijí sice velmi primitivním životem, ale
jsou to velice inteligentní lidé.A jejich dČti, obojího pohlaví, mohou být
vzorem jak našim skautům, tak i skautkám...
Seděli jsme na sobích kožešinách kolem velkého ohně. Kolem nás byly
sněžné pláně, fjelly, pod námi aspoň dva metry sněhu, a aČ byla noc, nebyla tma. Protože však byla obloha zatažena, bylo kolem nás přítmí a zář
ohne se odrážela na obličejích starých Laponců i jejich chlapců, kteří
seděli ” po turecku ” a naslouchali vyprávění Aslaka, zkušeného Laponce.
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Připadalo mi, Me sedím se skauty u táborového ohnŠ, ovšem uprostřed zimy,
aČ bylo před jaří -květen« Ale to je na fjellech místy jeŠtČ mnoho, mnoho
sněhu9Nasbírali jsme přesto nakolik suchých kmenů bříz a velký oheň9kt®~
rý byl zapálen, na sněhu se pomalu propaloval a vytvářel hlubší a hlubší
jamu a my seděli výše a výše nad ohněm, Byl to zvláštní , jedinečný dojem«. Srovnával jsem ve vzpomínkách táborové ohně, které jsem probil s
Československými skauty na BechyŮsku v Jižních Čechách, na Ledničku na
JiMní Moravš a i na březích Jihlávky, Oslavky, Svratky i Svitavky9 srov=
nával jsem i táborové ohně s Křováky v poušti Kalahari, jakoM i táborové
posezení s americkými Indiány(□ kterých vám příště něco povím),a aČ byly
tolik rozdílné, mály všechny mnoho společnéhog pohodu a poetiČhost«
” Putovali jsme s našimi soby jíl Čtyři dny a Čtyři noci”9 vyprávěl
Aslak, ” Čtvrté noci9 kdyM jsme byli všichni značná unaveni 9 zatáhla se
obloha tak9 Me byla opravdu tma® Sobi zalehli a také my jsme hledali
úkryt mezi skalisky» Pak se přihnala sněhová bouře» KaMdý z nas pečoval
o to9 aby byl chráněn před prudkým studeným větrem, a aby ho plne nezasypaly masy sněhu, které se sypaly s nebe«”
”Máš pravdu9Aslaku
**
9 potvrdil Morten« ”Sobí stádo bylo sněhem docela
zasypáno9 a kaMdý z nás se musel vyhrabávat zpod mas sněhu«
**
As lak přikývl a. pokračoval ve vyprávění? ”Konečně, po mnoha hodinách 9
přestalo sněšit a i vítr se utišil, PonávadM jsme po celou dobu sněhové
bouře nezamhouřili oka9 usnulo nás několik ve sněžných děrách« I já jsem
spal. Tu mne probudil poplašný křik Nilse9 mého patnáctiletého syna9 a
volání Olavag ”Medvěd, medvědi" S největší moMnou rychlostí jsem se vyhrabal ze snčšné jámy a připevňoval si snŠMnice na nohy, Volně jsem se
nemohl ve sněhu pohybovat. Ale snČMnice mi vyklouzly a zapadly do sněhu,
a neM jsem je mohl opět najít, byl jsem svědkem toho9 jak Nils, který se
vyprostil ze své sněMní jámy mnohem dříve neM já, obratně hodil laso na
masu masa, kterou tvořil medvěd, Ta hnědá příšera strhla právě statného
soba a poKírala jeho vnitřnosti, Zatím stád® zmateně prchalo do všech
směrů« Medvěd se ohlédl na Nilse, a zdálo se mi9 Me se na nŠj vzdor lasavého pouta vrhne« e. Pak by byl konec s Nilsem, Ale 01av9 který byl
dosti vzdálen od Nllse, vrhl nyní také své laso, Víte, Ke káMdý Laponec,
mladý i starý, neudělá krok bez lasa« Medvěd byl poután druhým lasem a
nerozhodní se zastavil. Mezitím se jiK postavil na své sněžnice i Mikkel
a třetí laso zasvištělo nad medvědí hlavou. Nestvůra se zamotala do pevných las a marně se snažila vyprostit se z nich, A tu točil jiM svým lasem i Ivar«,o nu9 naši Čtyři hoši« JeŠtě mláČata, neboř Nils byl nejstarší a Ivar měl pouze 10 roků, spoutala medvěda lasy tak9 Me stačilo,
abych si pohodlně upevnil sněžnice, které jsem mezitím našel, vytáhl
pušku a medvěda odstřelil. Bylo mi to aM nesympatické, ale vyprostit
medvěda z las a pak teprve s ním podniknout boj, to bylo příliš riskantnío VidíŠ, profesore,” obrátil se nyní Aslak přímo na mne, ”ze naši
chlapci jsou stateční hoši, opravdoví junáci
” Ano, ano, dovedou si poradit v kaMdé situaci. Jsou vědy připraveni,
jsou stateční, ale i poslušní svých rodičů a starších. Ano, musím říci,
/// DOKONČENÍ NA STR, 24 ///
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o smutné princezně
Za devatero horami a devatero řekami žila se sv.m
tatínkem smutná princezna Bětuška. Král slíbil za
Její uzdravení půl království a princeznu za žertu.
Sešlo se mnoho mudrců, doktorů i kejklířů, ale nikomu se nepodařilo vyloudit
úsměv na Její líbezné tváři.
Král již ztratil všechnu naději, když
tu se doslechl, že v Jedné daleké zemi
žije Dr.Voštěp. Prý Je na práci Jako Dr.Ak, neúnavný Jako Dr.Omedár a Ještě si při tom píská Jak
Dr.Ozd. Král ho nechal okamžitě přivést.
Všechny velmi překvapilo, že Jediné co si \1/
s sebou slovutný doktor přinesl byla sekeray
a pila. A drvoštěp Petr se zase divil, co
po něm na hradě chtějí. Za chvíli se začal v předychových komnatách nudit a tak se šel ]:«ohlédnout
po práci. Našel si vysoký strom,
který rostl
přímo u hradu. S chutí se pustil do díla a za
chvilinku Již odpočíval na pokáceném kmeni a vesele si ;)ískal. Princezna se zatím nesmírné divila, protože
Ji poprvé zazářilo veselé sluníčko do komnaty.
A že chtěla
vědět,co se to děje, seběhla dolů do zahrady. Na kmeni stro- ־
mu tam uviděla cizího chasníka. Všude kolem to
vonělo smůlou a ptáčci krásné zpívali.
Princezna se posadila vedle Petra a začali
si povídat. Za chvili Bětuška úplně zapomněla na svůj smutek, poslouchala Petrovu
vyprávěcí a vesele se smála.
Král ani svým uším věřit
nemohl a když pak oba stasten objímal, div že samou radostí neplakal.
Rad splnil svůj slib a ani princezna se nebránila stát se Petrovou ženou. Moc se všichni
smáli, když jim Petr říkal, že vůbec není žádny Dr.Voštěp,ale obyčejný drvoštěp.
potom se konala svatba. Všichni lidé z okolí
uyli pozváni, Jedlo, pilo a hodovalo se celý měsíc. A starý
zrá_ přenechal kralování Petrovi
ten vláč'. moudře a spravedlivě,
takže ho .měl každý rád .
ג,

O HONZOVI

Princeznicka na bále
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal■:
״Honzíku, máš na mále,
dojdi pro ty korále!"
Honzík běžel za horu,
nasbíral tam bramborů,
vysypal je před krále.
״Tady máš ty korále.
Větší už tam neměli,
ty snědli už v neděli.

BROUČEK

A já brouček
sekal souček
usek jsem si paleček.
Sel jsem k panu doktorovi,
aby mně dal flastříček.
A pan doktor se me ptal:
,,Cos’ to broučku udělal?”
A já brouček
sekal souček
usek jsem si paleček.
Sel jsem k panu.doktorovi,
aby mně dal flastříček.
A pan doktor se mě ptal:..

ANTONÍN
Antonín
veze kmín,
veze Kaču
na trakaču
posadil ju
za komín.

U/ DOKONČENÍ SKAUTINGU ZE STR. 21 ///
to jsou praví junáciS” dosvedčoval jsem♦
” S tímhle lasem jsem chytil, pane, toho medvěda”, pravil mi Nils a
natáhl pravici,aby mi podal laso«, Sedel nedaleko mne, takže jsem si mohl
laso dobře prohlédnout. Bylo poněkud zakrvácené,
”To je medvedí krev”, pravil Nils, který sledoval můj pohled,
” ChceŠ-li, pane, dám ti laso darem,” A já «= samozřejmě, přijal jsem,
laso visí nyní v mé pracovne v Kemnatu u Stuttgartu, A Mls obdržel jako
protidárek můj lovecký nůŽ,
Mezitím přiložili hoši op&t březové kmeny na oheř a vyprávění se ujal
Lasse, Ale o tom aŽ rěkdy jindy,,, Jen bych se ještě zmínil, že když
jsem Laponcům slíbil, Že na poděkování za jejich historky jim zazpívám
®
*
na
národní a skautské písničky, sklidil jsem značný potlesk, aŮ mnoho
zpívat, neumím,,,
K,J, BABY
************************************************************************
ÚKOLEM SKAUTINGU V ZAHRANIČ! A V E- NAŠIM DETEM JEJICH VŘELY A UPRIMNY
KILU NENÍ JEN VÁZÁNÍ UZLU, STOPOVÁ- VZTAH K,NÁRODU^ K VLASTI A JEJÍ TINÍ, STANOVÁNÍ ,STŘÍLENI Z LUKU A PO- SICILETE KULTUŘE,
DOBNE , ALE V PRVNÍ RADE UCHOVAT
K.J. BABY
************************************************************************

ANEKDOTY ze ” Skauta - Junáka ”, ročník 1929 - 1930.***
****

*** Jenda si vzal k srdci příkaz skautského slibu, aby denné vykonal dobrý skutek. Samozřejmě s touto svojí povinností seznámil důkladně
svoji maminku, jež se tak stala jeho svědomím,
”Jeníčku, nezapomněl jsi dnes na svůj dobrý skutek?” ptala se ho maminka jednoho večera.
” Nezapomněl, mamii Narezal jsem Pepíkovi Novakovic!”
”Ale - z toho přece nemel radost?”
”To ja vím, že on ne, ale ostatní kluci...”

****Rád bych revolver, prosím.”
”Jaký systém si ráčíte přát?”
”Asi tak na čest osobj”
*** Profesor: ”Proč neuhodí blesk dvakrát do stejného objektu?”
Student: ”Protože toho není třebai”
***”ProsímtČ, jak brzo vstáváš ted* v létě?”
”Hned, jak mne vniknou první paprsky slunce do pokoje.”
”Nepřeháníš to? Není to brzo?”
”Ani ne, mam olqja obrácena k zapadu.”

*** Tetička; ”Kdypjak večeříte, Pepíčku?"
Pepíček: ”0 jedné, tetičko, ale když máme návštěvu, čekáme až návstěva odejde...”
************************************************************************
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HLEDÁME KRAJANY  ־INZENYRY,PRUMYSLOVAKY A SPOLUPRACOVNÍKY
Z OBORU KOVOPRŮMYSLU
$:«««?«?
Menší švýcarská továrna na přesnou mechaniku hledá spolu«־
pracovníky pro zajišťování objednávek na zhotovení přípravků - výrobních, kontrolních i montážních do střední
velikosti, nejrúznejsich přístrojů a menších strojů, a to
jednotlivé nebo v menších sériích־
Nabízené zhotovíme ve velmi krátkých termínech podle dodaných technických výkresů, nebo podle dohady zhotovíme i
konstrukční výkresy přesné podle požadovaných technických
podmínek, a to ve švýcarské kvalitě ־Každou podepsanou a
realizovanou objednávku odrněníme provizí ־Využijte možnosti částečně volné kapacity«» Tyto mozrřósti platí i pro
všechny další záp ־státy, včetně USA a dalšího zámoří0
ZAŠLETE výkresy, provedeme vám nezáväzne kalkulaci a sdělíme dodací termíny» Pište česky nebo slev ensky na zástupce závodu:F־S10-־BC־postale - Ch 1411 Les Tuileries0

[mate

ZÁJEM VJKENDY A STÁŘÍ PROŽÍT NA SVÉM POZEMKU Yg vil
LE NEBO CHATE? POSTAVENE SVÉPOMOCI? POZEMKY SE NACHÁZEJÍ
300 METRŮ NAD NEUCHÄTELSKYM JEZEREM V POHOŘÍ JURA,
Možnost zahrádkaření,lyžování,létání na blízkém letišti,
plachtení na vodě, koupání na překrásných písečných plázieh a jiné zábavy - 35 km od Lausanne, 110 km od Ženevy,
180 km od Ztlrichu ( do 5 let příjezd po dálnici«» J
Je nutné rozhodnout
se již gyní«, Prodáme zbylých šest
parcel přibližně pö lo000 m~ s moŽnstí výstavby vily
nebo chaty svépomoci, v pozdější době s přípojkou el0
proudu, vody,^kanalizace, příjezd po asfosilnici, těsné
pod lesem, krásný výhled na Neuchátelské jezero a Alpy,
celý den slunce »Výstavba do výše 7 m nad terénem«» Vhodné
pro 2 rodiny ־Povoleno zastavení 1/10 plochy parcely»
Cena pozemku 19 —־a 21 ״«־Fr ־+ max5 « ^־z celkové Částky
za přepsání majitele,zaknihovaní,xůřední vyměření pozemku, daně a pod ־VÝHODNÉ SPLACENI ־Polovinu na hotovosti nebo na půjčku 9,2% úrok,splatnou do 3 let ־Druhou
polovinu na otevřen}^ účet dlužníka - což znamená 6,25 %
úrok, nemusí se však pravidelně splácet, avšak ke konci
roku musí být vždy uhrazené min ־úroky « ^־Při, zaplacení
větší Částky se samočinné snižuje úrok az do úplného zaplacení,^třeba za 200rokůo
z
POUZE VÁŽNÝM ZÁJEMCŮM, kteří přiloží v dopise 20 známek
á 0,30 Fr«» /z cizin^r 10 mezinárodních po Š t o vní ch z námek/
zašleme fotokopii pozemku s označením přesného místa na
mape - k volné a nezávazné prohlídce, a sdelíme všechny
potřebné informace0 Za 10 roků cena pozemku stoupne asi
Skrat o PIŠTE ČESKY ČI SLOVENSKY na: Zn0 Ral ~ 7182* ־
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KRAJANSKA INSERCE:* hledáme * prodáme * nabízíme * jiné
mminmmmmmmmmnmmmmiri
PRODÁM eso stan Fd o r i da (dvě ložnice, předsíň)za
1700■^ Ér* Značka: ”Pro Štyri osoby” /7S55/ *
KOUPÍM starsí vůz ,2g:y ob sah 2 □ 000 ©cm s expertízou a pokud
možno na zálohu a jřavidelné měsíční splátky□ Sdelte typ,
ročník a počet km□ 35x1□ Ral 7104 * □־
K0UPJME_stan es□ vyroby i jiné, pro 3 dospělá□ Velmi sgecha^ne příliš drahýo Nakreslete tvar a sdelte cenu□Značka
Ral 7 71g1o *
KOUPÍM Skoda M® 1000, ne starší jak 19669 v dobrém stavu□ Zn□ Ral - 7102□
třípokojový byt v novostavbě ve Španělsku 60
km od Barcelony(Costa Brava), 500 m od písečné pláže□ El□
sporák, vše potřebné na vaření, ■sprcha, koupelna, teplá
voda, výtah, vjrhled na moře □Volné termíny Jest© v září a
v říjnu,možno i na vánoce□ Možnost ubytováni i dvou rodin
společné o Vážným zájemcům zašlu barevné fotografie bytu,
okolí a pláže□ Zn□ Ral ■7149 * □־
KOUPÍM větší stan,starší, pro 4 osoby - již na dovolenou□
Cenu a stav sdelte na: L MAREŠ 10 ־, rue de Neuchátel,
Ste-Croix□ / 7113 / *
PRODÁM skúter Vespa, okamžite v provozu, za 200□ ־־״Fr□
Zn□ Ral - 7106□ *
TOYOTA - TOYOTA - TOYOTA ^1200 Combi, v bílé barvě, nová,
k dodání ihned□ Zacatkem července k dodání Toyota 1200 de
Luxe, v módní barvě žluto״hnědé□ Možnost objednání všech
typu Toyota s velkou slevou, jakož i vozu Fiat, Renault a
jiných ־FIAT SERVIS - 10, C.postale - 1411 Les'Tuileries□
PRODÁM Octavia Combi, ročník 1968
, najeto 90 tisokm□
Vhodně jako dárek do Československa□ Cena lv000□— Fr□
Zn□ IJal® 3120 * □״
KOUPÍM starší Škoda MB 1000, nebo alespoň hlavu motoru ze
staršího havarovaného MB□ Za každé upozornění dekuji předem0Dr□ Krinke Jaroslav, La Plaine, 1249 Gřenéve□ / 7121 /
NABÍDKY a ODPOVĚDI adresujte na; Reklama a inzerce PALETA
———
-־־־-rr.....
postfach 236,8033 Zürich
Také objednávky reklamy a inzerce zasílejte na tuto adresu־Cena jednoho řádku v krajanské inzerci 8□״- Fr□, druhý
a každý další řádek 4 ״״־Fr□ Inseraty pod značkou s příplátkem 2□° •־Fr□
——י״י

ZAPLATIL JSI JIŽ PŘEDPLATNÉ? Pro ročník 1971 24□־- Fr, ,
za 6 Čísel 13□- ״Fr ( ־nebo přepočet jiné měny )□Adresa :
SBV Zürich-Oberstrass 80-898, Paleta Zeitschrift□ Letecké
zásilky příplatek za číslo 35□ ״Fr□ Toto platí pro pos tovní poukázky, možno zaslat i sek®
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1400 YVERDON :

LÁTKY PŘÍMO
©E) VÝROBCE!
Až o 40 % levněji nakoupíte látky všech druhů la
jakosti i ve zbytcích, bez režie velko- a maloobchodu. Jedinečná příležitost — pôjdete s módou
za polovinu! Hledáte-li dárek pro své milé, u nás
jej najdete a uděláte s ním jistě mnoho radosti.
Naše nabídka dne:

Waffel-Piqué, bílé, 140 cm š.
bm Fr. 5,30
Mode-Strukturstoff, 127 cm š.
bm Fr. 5,—
plus poštovné. Pište nám i česky, rádi Vás budeme o novinkách trvale informovat, ev. pošleme
vzorky látek na ukázku. Kdo jednou koupí, stane
se zcela jistě naším zákazníkem. Využijte mimořádně výhodných cen zbytků prvotřídních látek!
Pište na:
Exklusiv-Wohnen
Stoff-Reste-Dienst
Neuhauserstr. 71
8500 Frauenfeld
Hledáme spolupracovníky

ve všech městech Švýcarska na provizi. Činnost
mimo hl. zaměstnání. Zájemci, pište o informace
na uvedenou adresu.

Poskytujeme všem krajanům již po dva
roky výhodne podmánky.Vydali jsme
Český preklad celého programu a
tento zašleme každému zájemci i s
velmi pěknými barevnými prospekty.
Pro krajany v zámor{ zasáláme neuvein.telne levné letenky do Evropy a
zpčt.Jedná se o USA3Kanadu,Jižní AfrikujAustrálii a jiné vzdálené státy. Piste česky či slovensky3obratem
Vam zašleme naše výhodne nabídky.
VYUŽIJTE KRAJANSKOU^ SPOLUPRACÍ SE
Švýcarskou

cestovní kanceláři"־

bekäme i na Vas dopis.
AVY - Reisebüro —Yverdon - Schweiz

šetríte na zařízení bytu, nový vůz, svou příští dovolenou? 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 nejvýhodnější 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 ?esky
nebo slovensky.

GERLING INVESTMENT & CREDIT BANK AG
Abt Depositenhefte

8002 Zurich. Gotthardstrasse 56

GARAGE DES REMPARTS, 1400 YVERDON

P. et J. HUMBERSET, fils

nabízí velmi výhodně Peugeot, Chevrolet a Vauxhall
prodej, výměny a pů.čky. Pište česky o prospekty a
informace. Pri výměně popište typ a stav vozidla
předem.
Garage Skoda 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, pasy atd sleva min 10% Olej la v plech 20 lit. za podst nižši ceny
váe vyplacené poštou. Opravy všech aut. Rozpočet předem
Objednáme tež Triumph, BMW Volvo, Fiat. Renault. Ford
atd Náhr. dily rovnel pro všechny značky. Pište česky o prospekty a informace

Velký prodej nábytku
— velmi levný
Velký výběr čalouněného nábytku, samostatné pokoje, studia, ložnice, nabytkové stěny do obývacích pokojů a
kuchyní a drobné nábytkové doplňky
všeho druhu. Orientální a strojně tkané

־־ferrari

Möbel + Teppiche
_____ Rapperswil
Tel. 2 38 70

koberce, kovraly. závěsy a lampy. Vše
za zvýhodněné ceny. Doprava do domu
zdarma. Placení do 90 dnö nebo výhodné splátkové půjčky až do 30 měslcfl. Cestovné drahou a hraženl benZinu již při nákupu za 500,— Fr. Při nákupu nad 6500 Fr. obdržíte jako dárek
přenosný televizor. Velký výprodej se
slevou až 30 %'
Každou sobotu můžete být obslouženi
Vaším krajanem panem Viktorem Hanušem. Ale i v týdnu se s ním můžete
spojit. Volejte 051-74 8 9 82.
Adresa: Tränkebachstr. 31, 8712 Stäfa.

P-P•
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