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Paleta měsíčník československé mládeže

J. W. von GOETHE :

***VÍTÁME SRDEČNĚ nejen všechnv
nové čtenáře měsíčníku ״PALETA’,’
ale i ״staré" Čtenáře a Čtenářky - po téměř dvouměsíční pra zdninové přestávce. Při četbě
dnešního čísla poznáte, že jsme
dali Paletě zase novou tvář zmenšujeme napsané stránky - a
to vše je přípravou na nový
ročník Časopisu, který již ťuká
na dveře.
JINAK : se nám přihlásili opět
další autoři, takže i v dalších
Číslech budeme moci pokračovat
s uveřejňováním původní tvorby.
A V PŘÍŠTÍM CISLE NAJDETE I DULEZITOU ZPRÁVU. Říjnové číslo
vyjde koncem měsíce, koncem listopadu dostanete do ruky již
VÁNOČNÍ a SILVESTROVSKOU

VOMAIM:' ‘ ” *
TAJEMSTVÍ MOUDROSTI :
POVÉDÉT VŠECHNO CO VÍTE

časopis cs.exilové mlá deže - vede
FJiroslav FISERA, kresby
Jarča
MACKU
a Jiří BRUNCLIK - toto číslo vyšlo 10״
\
- ADRESA: Paleta, Postfach 236
8033 Zürich/Schweiz - PŘEDPLAŤNĚ: roční 24.— Fr., pololetní pr.
13.— Fr. (na adresu redakce, po štovní konto SBV Zürich 80 - 898
Nr595  ״621  ׳י. §, ,nebo šekem) ״Odběratelé mimo Švýcarska prepočet Fr״
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Lidé nevědí ‘0 Času
a námahy to dá naucit se Čí st.Potřeboval,jsem k tomu osmdesát let a nemohu
říci, že bych byl u
konce.
HELVÉTIUS :
Jestliže lidé, kteří
bývají
pod vládou
svobodnou, otevření,
přímí, snaživí a laskaví, jsou pod vládou despotickou snro־
stí, prolhaní, podlí
a bez ducha i odvahy, je tento rozdíl
v jejich povaze výsledkem různé výchovy, jaké se jim dostalo za té či oné
vlády.
Petr Pasek:

&

MAMINKOU
Jed koníčku
do daleka
maminka už ׳
na nás Čeká
ZA

srdíčko mi
v těle břinká
jak se tesím
na tatínka
jedeme si
můj koníčku
pro seno a
pro hubičku

*
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ZARI

Přichází táří...
Letní slunce
ještě táří
i našich opálených tváří.
Přichází záři...

Nejdříve jedno vysvětlení: vůbec se
nebojte, že chceme udělat z PALETY
školní učebnici. Ale k ”jazykovému
koutku",jste nás donutily, děti, vy
samy. Máme radost z každého vašeho
dopisu, ale je mezi nimi dost takovvch, nad kterými se chce plakat.

NAŠE

ŘEČ

jak nemít
te rad I
Jsi ozdoba naše^jsi pevnost a hrad,
Jsi zdroj, kterv nrysti ž pravekých
vod
jsi dědičný klenot, který má rod,
jsi nejcistsi studánka, posvátna
rtům,
jsi útěcha, vláha vyprahlým dnům,
jsi harfa, jež vydáva i nejhlubsi
ton,
jsi zurčící potok, jsi stříbrný
zvon,
Jsi mladým jarem rozkvetlý sad ty líbezná,rodná,jak nemít te rad!
Ty sladká, ty rodná,

(Z roku 1942
M. HAVELKOVA)
Tahle básnická se vám jisté líbí.
A tak snad již víte, proč si chceme
zahrát na učitele.Je správné, že se
přizpůsobujeme novému prostředí. Že
se učíme řeči země,ve které žijeme,
ba ještě dalším. Nadarmo se neříká,
kolik reci znáš -*.tolik životů žiješ! Ale na mateřštinu nesmíme zapomenout. A. musíme se snažít^ aby
byla stále tou harfou, tím zurčícím
potokem a neičistší studánkou...
PROTO DNES řJEKOLIK "POMŮCEK"..,
VELKÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM gí šeme:
1/ vlastní jména osob a zvírat(.Tosef ^Masaryk, Rek , 2/’ vlastní jména
zemepisná, místní(Cecay,VItava,Praha,Sněžka;, 3/ vlastni jména států,
národů a příslušníků národů(ČeskoSlovensko , Cechové, Cech), spolecností*a spolků(Organizace spojených
národů),knih a časopisů, uměleckých
dél, svátečních dnů(Babička,Paleta,

leště se vlídné tváří avšak nebe.
jasně modré.
uř hledá koňky
v našem kalamáři...
JIŘÍ HAVEL

Štědrý den), 4■/ přídavná jména ut.vořená od vlastních jmen příponami
-ův, -in(Honzův, Janin), 3/, v dopišech zájmena Ty,Tvůj, Vy, váš a jejich tvary.
NAŠE ABECEDA se skládá ze samohlásek ä souhlásek. SAMOHLÁSKY jsou
a, e, i - y, o, u = po nich, s vyjímkou*, cizích slov, se žádné i(y)obycejge nepíše. Potíž ale působí
SOUHLÁSKY,. které dělíme do tří skupln. TVRDÉ JSOU: h, ch, k, r, d,,t,
n = po nich se zpravidla píše v^dy
y(vpsilon). Měkké i se oíše za MEKKYMI SOUHLÁSKAMI: Ž, Š, ־$, ř, c,z j,
ľ, ť, ň. Konečně OBOJET^E SOUHLÁSKY
jsou: b, f, 1, m, p, s, v, z ( zkus
se naučit ,,befeleme, pes se veze").
BY !být,obycejny,bystry,bylina, ko־,byla., býk, Babyka, Bvdžov, Pří by slav
LY slyšeti, mlýn, blýskati se, poIvkati, plvnouti, plýtvati, lýko,lysý, lýtko, lyže, vzlvkati,
____ pelyněk, slynout!, Volyně
MY my^mýt, hm^־z, m.ysliti, mýliti se,
mys,hlemýžď, mýto, mvtíti, zvykati,smýkati, dmýchati, chmvrí.
____ jzamykati, Litomyšl
PY pýcha*, pytel , pysk , netopýr,
slenýš, pyl, kopyto, klopýtali,
třnvtiti se, pvřiti se, zpyto váti. pýr
SY sytý ,syn,sýr, syrový, sychravý,
usychat!, sýkora, sysel, sýcek,
syŠeti, synati
VY vy,vysoký, vydra, výr, zvykali,
.žvýkati , vyti, výskati , předpony vy, vvkati, vyžle, povyk
2V Lrzv , jazyk, nazývati, ozývali
____ se
FY
fvzi ka, ze fýr *
Tvrdé y-sar!ozře jmé-pí šeme i ve r’cvěch príbuzných se sloyv vyjmenovar.ymi. Nanř. : pycha-pyšný, mvslí* myšleni, smyk-smykem ata.
A to je oro dnešek všechno, ־er.
jednu prosbu״jeste -״na rodíce:
NA<JDETEV SI OAS, A UČTE SE ORCAS SE
SVÝMI DETMT...
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ZÄTAK SE n£kpY STÄV,
ŽE SKOT&ďNÉ' PL ATI״:

K£O ך£ PteuJ'o ZlVÉDAVS
BÝVA B~><Z.Y utakY.
T^KSZAifovXMi VA&t

CM1TÄÍ XI ID

STARÝ
P Ez
*

Jeden sedlák mel velké•
no psa. Říkali mu Sultán.Pile by} to už starý pes, který nemohl
vykonávat žádné služby,
ľ pravil jedlou sedlák
sv® ženě: *״Zítra zastřelím Sultána. Není
״ám k ničemu.' ״Marně
selka prosila sedláka,
aby psa*nechal na Živu:"Sloužil nám dlouho
a dobře, zasluhuje si,
abychom ho živili až
do smrti." 1״Ne", odpověděl
tvrdé sedlák.”?
tlame už nemá ani jeden zub, nikdo se ho
nebojí. Když nám sloužil , dostával
dobré
žrádlo.Nyní nestojí za
nic,,tak pryč s ním."
Starý Sultán vše sl.yŠel a rmoutil se. Zítřek bude jeho posledním dnem. Za přítele
měl stejně starého vlka. Večer zašel ,za ním
do lesa a vyprávěl mu
vše, co doma vyslechl.
 ’״Nebud* smutný, Sultáne",upokojoval ,ho vlk.
"Nestarej se,já ti pomohu. Už jsem vymyslel
svůj pian.Určite, jako
v zjiné dny, půjde sedlak se svou Ženou na
louku obracet
seno.
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Jednou*vytáhl sedlák z kouta svou sukovici a 00vídá ženě: ’’Kateřino, jdu pres pole, vrátím se
asi za tři dny. Kdyby zatím přišel řezník, můžeš
mu prodat naše tři krávy, ale ne levněji než za
dve stě dukátů, jinak ti nabijú, až budeš mit
záda modrá." Po těch slovech se vydal na cestu,
druhého dne přišel řezník a rád přistoupil na
cenu, kterou selka řekla. Vyhnal krávy z chléva
a odháněl
je oryč. Tu ho selka chytila za rukáv
a povídá :"־Počkat, nejdříve mi musíte dát dvě ste
dukátů, jinak krávy nedostanete." "Ovšem, ale já
jsem zapomněl peníze doma. Ale abyste nemyslila,
ze vás enci ošidit, nechám vám tu jednu krávu v
zástave." lelka nechala řezníka s dvěma krávami
odejít a těšila se, jak ji muz pochválí, až se
dovi, jak to chytře provedla.
Když se sedlák vrátil a Žena mu vyprávěla, jak
prodala krávy, hrozne se rozzuřil, popadl htil a
chtěl dáti selce slíbený výprask. Náhle /sak
sklonil hůl a povídá:״Ty jsi ta nejhloupější husa, která kdy po světě chodila, ale je mi te 11to. Půjdu do sveta a najdu-li hloupějšího tvora
než jsi ty, ,nic se ti nestane. Jestli se mi to
však do tří dnů nepoštěstí, dostaneš výprask ,
který si zasloužíš."
Potom se sebral, šel na silnici, sedl si na kámen a Čekal. Tu videi přijíždět žebřinák, na
kterém stála Žena, místo aby si sedla na otep
-slámy na voze nebo šla podle spřežení."To je ta,
kterou nledám," řekl si sedlák, vstal a začal
poskakovat před vozem sem a tam jako bez rozumu.
" Kdo jste, kmotře?" ptala se Žena. "Neznám vás,
odkud jste sem přišel?" "Spadl jsem s nebe a rád
bych se tam zas dostal. Nemohla byste me tam dovézt?" "Cože, vy jste byl v nebi? To jisté znáte
mého muže, ten tam je již tři roky." "Ano, viděl
jsem ho tam, ale to víte, všem se nemůže dobre
dařit, váš muž tam hlídá a pase ovce. Chodí roztrhaný, šaty s něho pomalu spadnou." "Můj Bože,
to je strašné. Buďte tak hodný a doneste mu jeho
nedelní kabátl" "To nepůjde," odpověděl sedlák,
" Šaty nesmí nikdo do nebe nosit, ty se u brány
každému odeberou. " ” Poslouchejte, víte co, já
jsem včera prodala pšenici a utržila jsem pěkné
peníze,já mu je pošlu. Snad, když vstrčíte měšec
do kapsy,nikdo nic nepozná." "Inu dobrá, když to
nebude nic jiného," řekl sedlák. Žena nak pravíla: " Počkejte tu, prosím vás, já dojedu domů a
hned se vrátím s oenezi. Schválne si nesedám na
slámu a stojím na voze, abych zvířatům zbvtecne
nepřitŠžovala." Pak popohnala voly a sedlák nemohl věřit svým smyslům, Že ,nalezl
takového
blázna. Zakrátko se Žena vrátila, vstrčila mu
peníze do kapsy a IČkovala mu tisíckrát za jeho
laskavost.
Když sc žena vrátila domu, vyprávěla synovi, jakou neuvěřitelnou příhodu zažila. Syn se velice
divil a oravil: " To se nestává každý der, aby

oři sel muž z neberhned
za nim
' r. a ••־:
se,jak to tam v nebi vynadá.” Ogenlal kone a plným tryskem se pustil 5a mužem z nebe. Pod 31*v0־mem u lesa spatřil sedláka a volal na něho:”Hej,
neviděl jste člověka, co přisel z nebe?" "Ano,
dal se tam k tomu kopci,aby to mŠl*blíže." "Ach,
jsem tak utrmácen za celý den a ještě tou jízdou
sem, vy ho znáte, nemohl byste״ho dohonit vy a
přemluvit, aby se vrátil?" Sedlák vyskočil hned
na koně a ujížděl tryskem pryč.Mladík sedel a cekal.Když přišla noc a sedlák se nevracel, odešel
mladík" domů a řekl matce: "Ten muž z nebe jisté
pospíchal a onen cizinec mu toho koně přidal."
" Dobře jsi tak učinil, jsi mladý, můŽes chodit
p'éšky," pochválila ho za to matka.
*
t
KdyŽ ׳se sedlák vrátil domů, uvázal koně ve stáji
a pravil Žene: "Kateřino, máš štěstí, našel jsem
dva, kteří jsou ještě hloupější než ty, výprask
nedostaneš. " Pak si pohodlne sedl, zapalil si
dýmku a řekl: " To nebyl Špatný obchod, za dve
hubené krávy kone a mešec^dukátu. Bude-li hloupost vždycky tolik vynášet, budu ji mít rád y
učte..."
Bratři GRIMMOVE
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Kdo viděl v kouzelné teplé letní noci
u stráně svítit světlušky, pranic se
nediví pohádkám a pověstem, které
o nich od věků vznikaly. Přinejmenším se zamyslí nad poezií naší přírody.
Smysl těchto ״svatojánských lucerniček“ je ovšem prostý: samičky a
samečkové si svojí světelnou řečí
sdělují v době námluv zájem a nezájem. (Skutečně prý existuje jakási
primitivní sdělovací schopnost těchto drobných živočichů pomocí systému záblesků.) Ovšem světlušek je
asi na 150 druhů a každý z nich se
chová v tomto ohledu jinak.
Ale princip vzniku jejich světla je
obdobný. Je to studené světlo, které
vzniká chemickým procesem bez
jakéhokoliv vyvíjení tepla. (U elektrické žárovky se jen 6 procent energie mění ve světlo, zbytek v tepelné
záření 1) Zdroj světla je ve velikém
množství buněk, které mají světlušky na dvou zadních kroužcích těla.

V buňkách jsou dvě látky: luciferin
a luciferáza. Druhá látka je katalyzátor, který luciferinu umožňuje
slučování s kyslíkem,přičemž vzniká
světelný záblesk. Zdálo by se, že po
sloučení luciferinu s kyslíkem, který
vniká k buňkám kanálky na zadečku
světlušek, bude luciferin vyčerpán a
״shoří“ tak, jako shoří jiná ״pohonná hmota“. Avšak ve skutečnosti za několik okamžiků tatáž
buňka vydá nový záblesk: luciferin
se obnovil a proces sloučení s kyslikem za pomoci katalyzátoru luciferázy se opakuje. Dlouho vědci pátráli po příčině tohoto jevu, až zjistili,
že obnovu luciferinu zajišťuje adenostintrifosforová kyselina, která je
v každém živočišném těle a podporuje výměnu látek. Tak byl konečně
prozkoumán jev studeného světla
u živočichů. Snad bionika jednou
najde metodu, která umožní výrobtr
studeného světla i pro potřebu lidí.

STARY PES

J i :1  ;יí vezmou 3 se: ju i
své malé děťátko.!'010zí ho do chládku a ty
si lehni vedle nŠbo.Jž
přijdu z lesa a budu
chtít dítě/ukrást. T;;
pak vyskočíš, povalíš
mne, já upustím dítě &
uteÓu.Ty ho pak přineses nazpět a všichni
si budou myslet,ze jsi
statečným zachráncem.
Uvidíš, jaké potom budeš mít zlaté Šasv.'
Sultánovi
se
vlkův
plán líbil, a druhém
dne se událo vše podlt
něho. Když uviděl se•
dlák,že vlk odnáší dítě, ustrašeně vykřikl
Když pak starý Sultá!
přinesl dítě zpět, byl
sedlák šťasten, hladil
psa^a pravil:”Ty hodné
zvíře, ty náš Sultáne,
nic se ti nestane. Naopak.Hej, ženo má, po
spěš domů a uvař Sul
tánovi dobrou
kaši
kterou nemusí kousat,
připrav mu podušku,abt
ležel na měkkém.” Sul•
tánovi nastaly zlat
Časy.Lepších si nemoh
nřát. Jednou však^pri
šel k nemu na návštev
vlk a povídá mu: "Sly
šíš,starý brachu, dne
v noci zamhouříš okc
Jsou zlé Časy,živobyt
je nesnadné,odnesu te
dy tvému hospodári ni
jakou ovečku." "To ne
dovolím " , řekl pee
” Nestanu se nevěrní
svému pánovi.”Vlk vše
myslil, že Sultán je
tak žertuje, a proto
noci skutecne si še
pro jednu ovečku. AI
nepochodil.Les povede
vše sedlákovi, ten e
na vlka počkal ve st<
dole a notné mu vvpre
šil kožich...

ZE
STARÝCH *A*E

lud. aškenazy
■)ru*

v

■■■׳

i״Jnko
v&.
׳,;•־
V
■י

;

•יי

.

ג ׳

...r

.

■-.■■׳x

׳

.

•

•
Text

otiskujeme

spolkově

..

?•י

״

dramaturg,režie*r,

XV

'v

 ־:. •

-.ו

.•־-• ־LK

NĚMECKÉ
■■״ ׳

,

׳

■.

--

R y

doufejme j

a

že

p!

ze

Kí
Teď ti povím, jak jsme si tě vym
juylo to •..dne dávno, nosil jsem ješu
kalhoty,
n!ť .. máme polštářek pro kočku.
Byl večer, a jsem přišel domů, zatopil jsem a
. jsem
si ruce. Maminka tam nebyla, našel jsem jen malý bílý
lísteček, a co na něm bylo napsáno, už dnes nevím. Chodívak se tehd hodně na schůze, možná, že ten lístek vypadal - khle:
'sem na poradě, okřej si špenát!“
An* '׳takhle:
״Přijat; pozdě, umyj po sobě talíř!“
Já už nevím, co tehdy měla — jistě nějakou důležitou
věc.
Rozsvítil jsem a pak zhasil. Snad se mi tenkrát docela
líbilo, že jsem zbyl tak sám a sám, uvařil jsem si hodně
tmavý čaj a zapálil si cigaretu.
A co teď budu dělat? pomyslil jsem si. Co kdybych si
zahrál na housle? Nikdo tu není, tak co... Proč by ne?
Tehdy jsme měli housle, nechal si je u nás náš přítel.
Tys ho neznal, ačkoliv by se ti byl jistě líbil. Protože hrál
na flétnu ve vojenské kapele, chodíval v prvním osmistupu

a měl přímé držení těla. Ty housle si u nás schovával spise
pro vlastní radost a vždycky sliboval, že nám 1׳a ně zahraje Čajkovského koncert. Ale nikdy na ně nehrai — jen
jednou je vzal do rukou a to jsme se všichni divili a moc
jsme si od té hudby slibovali.
״Sláva!“ těšili jsme se, ״teď přijde Čajkovskij.“
Ale náš přítel zabrnkal jen prstem na struny a znovu
housle uložil do pouzdra. Asi si zvykl na flétnu...
״Býval jsem wunderkind,“ říkával o sobě. ״Když mi
bylo devět, hrál jsem Wieniawského. A dnes se podívejte...“
A my jsme ho utěšovali.
Ale to všechno sem nepatří.
Já jsem se na ty housle naučil, ovšem jen jednu písničku.
Moc mě těšilo, když jsem si mohl zahrát, ale nikdo mě
nesměl slyšet.
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Ta písnička měla jen jednu sloku a byla o květině, která
se jmenuje bazalička. Byla smutná a bazalka v písni nikdy
nevzešla. Nikdy, nikdy...
Za oknem byla mokrá zimní noc, jaká bývá v Praze
v měsíci únoru, kdy chodci spěchají domů, brouzdajíce se
rozbředlým, černým sněhem. Potmě jsem si docela lehounce
brnkal, ale už mi to neskýtalo takovou útěchu jako kdysi.
Najednou se mi zachtělo, aby tu někdo byl — že vlastně
ta moje muzika není nejhorší — jen tak pro nikoho, pro
těžký nábytek, pro talíře a hrnce. Možná, že se mi tehdy
jen docela obyčejně zastesklo, a zesmutněl jsem z toho
večera, z tmy na ulici, z rozžhavených kamen, z nějaké
vzpomínky ...
Zavolám, řekl jsem si. Zeptám se, jak se jí daří a kdy
přijde domů.
A tak jsem zatelefonoval.
Možná, že jsem řekl: ״Dobrý večer! Nevíš, čím bych
mohl otevřít kompot? Ne, ne hruškový, Švestkový. Proč?
Já nevím, mně to prostě chutná. Co dělám? Hraji na
housle. Ale nic mi není, co by mi bylo?“
Když jsem položil sluchátko, trochu jsem se rozveselil.
Už se mi nechtělo mysiit na bazaličku, která v té písni
nikdy nerozkvetla. Měl jsem velikou radost, že maminka
ještě dnes, za hodinu nebo za dvě přijde — jako by to byla
nějaká zvláštní věc; že přijde a bude mít možná na plášti
nebo na vlasech roztálou vločku sněhu a vlhkou tvář. Ten
plášť byl nehezký a vůbec jí neslušel — zelenavý, do deště,
hodně starý a měl odřený rukáv.
Jenže na plášti nezáleží.
A na čem že záleží? Záleží na tom, jaký kdo je. Čím
nedočkavěji ho vyhlížíš, tím je ten člověk dražší. To poznáš, až vyrosteš a budeš na někoho čekat i ty...
To se ti jistě stane!
Tenkrát jsem začal myslit na překvapení. Jenže jsem
nic nevymyslil — nějak se mi to nedařilo. Tak jsem šel
do koupelny, že si vyčistím zuby a půjdu si lehnout. V koupelně ležel na lavici kus růžového trikotinu a moc se mi
zalíbil, protože byl měkounký a čistý a byly na něm dvě
drobounké podivné čárky, ty vypadaly jako oči. Řekl jsem
si, že z toho trikotinu udělám maňáska — a to že bude
překvapení.
Dalo to velikou práci...

:oř trikotinu a vyspal ie ?׳•״י
byla hlava; krásné kulaי
־.':•
bcc ;sem tomu maňáska■. •..udělal
ani nos, ani uši, jen oči .׳: patentek
na místě těch drobounkých čárek
— a ústa z kousku červené plsti.
Ještě dostal dlouhou bílou košilku
z kapesníku a pak se elektrickou
žehličkou přežehlil a byl na světě.
A on to přijal samozřejmě. Seděl a čekal, co se stane.
״Vidíš,“ říkám, ״teď jsem tě stvořil a jméno tvé bude
človíček...“
Opřel jsem ho o těžítko 1 díváme se na sebe; on očima
z patentek a já obyčejnýma, lidskýma.
״No,“ říkám, ״copak mi povíš? Jak se ti tady líbí?“
״Ale líbí,“ odpovídá maňásek. ״Jenže jsi mne moc nažehlil.“

m
t'. ■  ■ ■ י. י.
'■■■.י
fušek nem' .víl, »ea su'. . ־b.._
״Jestlipak vis, ž um.m ׳.:at na
vám o bazalcc.“
״To já znám,“ pravil maňásek,
Tak jsme si povídali.
A tu přišla maminka. Sedla si,
trochu unavená a nepříliš učesaná,
״Co je to tu na stole?“

m.״
<•- .
čžítko.
.uus'e?" .־: cam. ״ŕiri-״.

״to je o loučení.“
tak jak byla, v plášti,
a hned se zeptala:

. ״To je maňásek,“ odpověděl jsem, ״je vymyšlený, rozmlouvá se mnou, jako bychom se dlouho znali, ale s tebou
asi mluvit nebude. A jmenuje se človíček.“
״Ten má ale hezkou košilku,“ řekla maminka a usmála
se docela drobně jen řasami a nosem a tou svou první
vráskou.
Náhle jí padl pruh světla na tvář a byla velice krásná.
Tak jsme si tě vymyslili.

״Tak vám tedy pěkně děkuji, že
přijedete,“ odpovídám. ״Ale tu sukýnku mu musíte přistřihnout opatrně, protože je tuze lechtivý. A můžete u nás
zůstat,
budeme mít krupicovou kaši.“
*
Hlas na druhé straně
V pátek jsme byli požární ochrana.
telefonu se rozčilil:
Já jsem telefonoval, iide hon. On bral hovory, protože
״Pane, copak nevíte, že
byl služba, ootom vytr rval poplach, oblékal přilbu a
požární služba krupicovou
s velikým troubením vyjížděl ze stanice.
kaši nejí?“
A byla to dlouhá hra, .akže nebrala konce.
Potom s trochou nadeJá říkám:
je, téměř prosebně, pokra״Je to požární ochrr
čoval:
״Ano,“ odpovídá, ״c.
“ejete?“
״Zde je hasičárna. Pro״V Pardubicích hoří pernikárna,“ říkám. ״Konec hlásím, nehoříte náhodou? Pošení!“
něvadž kdybyste hořel, tak
Jel do Pardubic a já jsem čekal. Z Pardubic hlásil splnění !
vás ještě můžeme zachrározkazu a neprodleně se v• ־. Hra začínala od začátku,
nit.“
já jsem říkal, že v Chrudim, •.zří továrna na ovocné šťávy,
Ale ten na druhé straně
on nasedal a se všemi vozy se řítil na pomoc.
zajásal:
Bylo to poněkud jednotvárné. Všechna města jsme vy״Konečně jsem se vás dovolal — to stříháte, prosím,
čerpali, i Kostelec nad Černými lesy. V Chrudimi hořelo osobně?“
třikrát za sebou, v Pardubicích dokonce šestkrát. Ale poPožární služba chvíli vahala a pak se vší rozhodností
žární ochrana byla neúnavná.
skončila:
To se musí zpestřit, takhle to ־
echat. Vždyť je to
״Pane, volejte nás, jen kdybyste hořel. Konec hlášení!“
přece hra. Nebuďme tak vážní!
Polozil tedy neviditelné sluchátko a celý rozrušený říká:
Služba se řádně hlásí:
״Tatí, představ si, před chvílí volal nějaký pitomec a
״Haló, zde požární ochrana... Co
J*
*ן
chtěl stříhaní psu. Jako kdyby nevěděl, že u nás se hasí
si přejete?“
požáry.“
״Je to stříhání psů?“
y לW
״Kdo by to mohl být?“ pravím. ״To musil být pěkný
״Ne,“ povídá, ״požární služba.“
omezenec!“
״Mohl byste mi ostříhat foxteriéra?“
ZjHí I
Hra je, milí přátelé, vážná věc.
táži se.
Když si náhodou hrajete na požár — nedělejte z toho
Služba se rozhořčila.
stříhání psů! To, prosím, nikdy!
״Zde je požární ochrana,“ říká.
Berte hru vážně!
״Když hoříte, tak to řekněte, jestli ne,
Vyt’’'
A teď mi promiňte, nemohu se vám věnovat, musíme
tak nás nevyrušujte!“
U׳
do Pardubic — hoří nám pernikárna.

JAK JSME SI HRÁLI NA POŽÁR
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Detektiv,sledující podezřelého muze״hlásil: "Ihned po propuštění ze
Scotland Yardu odebral se chlapík
do přístavní hospody,kde při sklenici piva sedí až do této chvíle.
Nechová se, nijak podezřele. Jsem
v, telefonní budce, přímo naproti
výloze podniku . Očekávám další
rozkazy.
Inspektoři se tázavě obrátili na
komisaře Višně, ale křeslo , kde
ještě před malou chvílí sedil se
svým psem, zelo prázdnotou.
Harris jen zavrtěl hlavou, a pak
řekl do mluvítka:
"Pokračujte ve sledování", a zaves i 1.
To uz byl komisař Višné^na cestě k
činžovnímu domu na nábřeží Temže.
Jak si tak vykračoval se svým psem
Lapkou, vypadal spíše jako penzista na bezstarostné procházce.
Naproti tomu nápadní civilisté,pohvbující se okolo budovy, tloukli
přímo do očí.
Proto vstoupil Višne do nejbližší
telefonní budky a vytočil číslo
Scotland Yardu.
" Vrchní inspektor Harris ? - Promiňte, inspektore, že jsem zmizel
tak po^, ׳anglicku. Mám však ještě
jedno přání: Odvolejte své muže od
domu. Dnešní noc zde strávím sám!"

přání pražského komisaře bylo záhy
vyplněno.
Když ׳osa™nel, řekl: "Pojď, Lanko,
podíváme se na tu barabiznu hezky
zblízka." Avšak psa musel dovnitř
vtáhnout takřka násilím, Ten vyl,
vrčel a stavěl se na zadní. Úklidnil se až v patře domu,kde komisař
vyhledal pro oba ukryt. Přikrčili
se v jedné z opuštěných místností,
hned ood oknem,odkud byl výhled na
nábřeží a řeku.
Nemuseli dlouho cekat.
Od protějšího břehu se blížil uzavřený člun. Ve tmě byl k rozeznání
jen ־oodle obrysů a malého světýlka
na přídi, které po chvíli zhaslo.
Pak člun zmizel úplne a hladina
10

Temže zú.r-ala v těchto nočních hodinácn opuštěna.
Komisař předpokládal, že loď zakotvila pod vysokou pobřežní zdí.
Nikdo se ale neobjevil.
 ״K čertu ", zaklel Višně, když se
ozval hluk odněkud z hlubin domu.
Následoval pekelný řev. Lanka se
hrůzou naježil.
komisar se jedním skokem ocitl u
d־”־erí, vzal za kliku - ale...bylo
zamčeno.

X־
v
. ,
Komisař Višně zas důkladné zaklel
"Jsme v pastiiK noze, Lapko, k noze! Opřeme se do dveří!"
Z^ovu a znovu se ozýval odněkud ze
sklepu ten strašný křik.
Komisař přiložil ucho ke dveřím.
Za dveřmi někdo stal!
"Kdo^je tam?" zařval rozzuřený komisar.
"Jen klidné hacejte, příteli. Opatruji vás již od propuštění. Jsem
detektiv Collins z Yardu."
" Tady komisař Višne, vy hlupáku!
Okamžitě odemknete!"
Po krátkém zaváhání se tak stalo.
" Sorry, komisaři , sledoval jsem
toho podezřelého chlapíka a zmýlil
jsem se.Ale musí tady někde v dome
"To bych řekl. Nejspíše v podzemí.
Copak jste to neslyšel? Vzmuž se,
Lapko, veď nás!"
Pes zavetril a hnal se kupředu.
Na prahu sklepa zůstali všichni
stát. Vyděšené zírali na scénu,
která se před nimi odehrávala.
XI.
Několik řezníků pracovalo na rozporcování vepřu, před chvilkou poražených. Byl mezi nimi i chlapík,
který při vyšetřování ve Scotland
Yardu tak tvrdošíjné mlčel.
" Zajistěte je, Collinsi", zavelel
Višne.
" Nejsme zločinci , pane,, všechno
vysvětlíme. Vyslechněte nás!"
" Počkejte, Collinsi! A vy, mluvte
rychle." y
"Jsme obyčejní zamestnanci Hudelyových jatek z protějšího břehu.
Jednáme z příkazu dcery pana Hudleye."
״
/v
"Jak jste sem venre dováželi9"

zdi. Ale nic bližšího neznáme."
" Hledáme seržána Davise. Nevíte o
něm nic9 ”
”^a to se zeptejte slečny Hudelyové”. chechtali se řeznici
"Collinsi, spojte se s inspektorem
Harri sem,ať sám rozhodne,co 3 těmi
tady. Jdu navštívit slečnu '4udleyovour Beztak již bude za chvíli
ráno...”

V dome Hudleyových bylo v tuto
ranní dobu ječte mrtvo.-Komisař
Višně zazvonil u vchodu. Nfkdo ne-;
přišel otevřit.Zazvonil tedy ježte
jednou a dlouze.
Za nějakou chvíli se přišoupal roz^snaiý sluha v županu.
”Přejete si, pane?"
"Přeji si vejít dovnitř!”
"Kdo jste? Koho hledáte?"
" To se hned dozvíte. Kde je telefon?”
z
"Zde, v hale, orosím."
" Scotland Yard? Inspektora Harrise! ----- Inspektor Harris? Prijedte
ihned do Hudleyova domu!"
Sluha se roztřásl:
" Stalo se něco, pane? Mam zavolat
pana Hudleye?"
" Prozatím ho nechte klidně spat.
Kde bydlí jeho dcera";׳
 ״Slečna Lucie obývá hořejší část
domu.”
Před domem zaskřípěly brzdy automobilu. Přijeli inspektoři Harris
a Douglas.
Komisař Višně pokynul sluhovi:
” A teď nás veďte k pokojům slečny
Lucie!"
Na tázavé pohledy inspektorů odpověděl:
z
"Celý případ je mi zcela jasny.Budete velmi překvapeni.Ale v jednom
si můžete být jisti:seržán Tom Pa-

V trávě seděla veverka
a louskala ořech. Když
ho dochřoupala,vylezla
na strom a
hledala
další. Nebylo jich tam
mnoho. Konečne nalezla
dva. Ty ale visely až
na konci větvičky, kam
veverka nedosáhla. Náhodou se proč ázel kolem jelen. Veverka no
poprosila : ” Milý jelínku, bud ״tak hodný a
sehni mi
svými parohy

Fo jďme1"
xiii.
!
31uha zaklepal na dveře ložnice
slečny dudleyové_
”Oblékněte se,slečno. Čekají tu na
vás negací pá״i!”
Za chvíli se ozvalo rázné zvolání:
”Vstupte !”
Slečna Lucie byla překvapena.
” bekala jste své regníkv, viďte?”
neodpustil si komisar Višně.
" Tak, a teď nám ukažte se^žana
Davise.”
Slečna Lunie neodporovala.
”Ošetřuji mu zranění na hlavě,které utrnel ve službě.”
” A které jste mu sama způsobila.
Nebo jste to nebyla vy, která chodíla, v přestrojení babky do domu
na nábřeží?Vy,která jste nechávala
převážet Čuníky z jatek svého otce
na druhý břeh? Dokonce vám řeknu,
proč jste to dělala. Kvůli TomovilXdyŽ jste se svěřila otci, Že
si cheete׳vzít policejního seržána,
řekl,že vás vydědí. Chtěla jste se■
takto postavit na vlastní nohy. Ke
vší smůle se ještě do všeho- připletl sám, váš nic netušící mile-’
'nec.Musela jste ho nějak vyřídit!”!
”Zranila mne opravdu nerada”,ozva10 se za zády přítomných. Vstoupil
seržán Davis s obvazem na hlavě.
1
"Mlčte!” vykřikl inspektor Harris.
"Proč jste nedal o sobě^vedet?Bylo
to příjemné zajetí , ze? Uděluji
vám co nejpřísnější důtku! Souhlasite, komisári?"
Ale komisař byl již tentam. Odešel
jako vždy - skromné, nečekaje díkŮ...
Druhého dne přisel telegram z Prahy : " Snoubencům vše nejlepší ,komisař Višně."

lem. Najednou spatřila
VEVERKAíJELEN myslivce,
který nráve
větev.יChtěla bych si
utrhnout tyhle dva orisky." Jelen veverce
vyhověl. Ta mu podekovala,sedla si do trávy
a louskala dál chutné
oříšky.Jelen kráčel ke
studánce, acy tam uhasil svoji žízeň, Neposedná veverka i při
louskáni oříšků se neustale rozhlížela ko

mířil svou puškou na
pijícího jelena. "Milý
jelene, utec," zvolala
rychle veverka,
" na
bií zku j e mysl i ve c."
Jelen se nenechal dvakrát pobízet a :־־:v ־el
v lese. Myslivec ׳־yšel
naprázdno. Vever<:a si
pak zalezla :!a s״ého
h n í z d e č ka a ? ־. ־o k o jene
se rozhlížel־-: kolem...
11

Mnoho našich skautských písniček zůstává na trvale s námi,
ať jsou to "Stály báby u silnice, divily se převelice..."
nebo " Jen dál za skautskou vlajkou spejme ", Či "Poštorenská kapela afcd4 Všechny,mluví k skautským srdcím,
ob zvláště "HOLÁ HOŠI, KAMARÁDI...!". Dvě sloky této písni čky bychom si měli občas zopakovat :

Kdyby jednou přišla chvíle a nepřátel zazněl ryk:
radadadaa...
-Ta obranu vlasti milé, junáci se staví v šik !
Ňa svá místa, povinnost jak káže! Póla hoši, nade š e1
n־á־5־ďen !
------------------------------------------- o----- ;—
Za naši vlajku, za naše heslo... i Život svůj dát
־ŘUtf PŘIPRAVEN !
’
Za republiku milenou,
־j־ěŽ máme všichni tak rádi ,
na přední stráži, spějme všichni VPŘED !
Hnráá, hurááá. kamarádi !
Na přední stráži, s^^jme všichni VPŘED ,
Tn 4  «־־ר ר ו4 מ

 י׳ר ו ו4 4

Vo rr c  מA ,ו ר

BRAZILSKÁ MUDROSLOVÍ

י

*

Kdo je dobrý, rodí ^e notový.
ŽIVOT ZAČÍNÁ OD ČTYŘICETI LET A SMRT OD 60 KM/NOD.
Čas a vlak nečekají na nikoho.
RUKA, KTERÁ STŘÁDÁ - NEZEBRONÍJ
S východem slunce vzejde i nová naděje...
S K A U T I N G
JE
SEBEVÝCHOVA
======--:=״-=:=== =========-========-===-===== = =
Goodwill

^ratr GOODWILL, stejně jako br. JÁNOŠÍK, o kterém jsme
jiz psali, patří k nejstarším a nejzasloužilejším skautům
v našem zahraničí. Řada mezinárodních skautských uznání
zdobí GOODWILLOVU skromnou, pokornou a tichou skautskou
osobnost. Z jeho slov, určených malvm i velkým skautům,
jsme vybrali několik postřehů...
,
()
VE SVÉM STYKU.SE SVĚTEM SI UVEDOMUJEME, z^E KAZDY N£S POCIN SE PROJEV! SVÝMI DŮSLEDKY, NEJEN U TECH S NIMIŽ JSME
VE STYKU,,NÝBRŽ I U NA$ SAMOTNÝCH. PROTO ČESTNOST A VHODNOST MUSÍ BÝTI VEDOUCÍM MOTIVEM, KTERÝ PROZRAZUJE VLASTNOSTI SKUTEČNÉ MUŽNOSTI ČI ŽENSKOSTI. ***
***Na událostech ve společnosti, ve státe,,v kterém^žijete, a v celém světě, mějte neutuchající záiem, jaký mame
na své rodině, abychom se naučili znát svůj pravý poměr
jednoho ke druhému a svůj skutečný cil v životě.
12

0 LÍNEM VAŠKOVI

Let do nebe

Ráno řekla maminka:
״Vašku, nařež polínka,
pak nasekej třískyusmažím ti řízky."

Kampak, kampa
letíš vráno,
když máš hnízd
neustláno ?

Vaškovi se sbíhaj' sliny,
na práci je ale líný.
Sotva zvedne pilu,
ztratí všechnu sílu,

když ti hladem
JV •  ןv v/
den knci
a do stromu
vítr fičí ?

a když řeže polínka,
״Letím, letím
hned ho bolí kolínka,
a když láme větvičky- do oblaků,
bolí ho zas ručičky.
je tam dneska

svátek ptáků.
Sletí se tam
A maminka pořád čeká,
Vašek ale jenom heká.
Když však zvoní poledne
Vašek hrázou pobledne.

všechny vrány

u nebeské

zlaté brány.
Na vratici

zaťukáme,

řeknem, že se
rády máme“.
Tiše vejde do pokoje.
Maminka se neusměje.
Na svém místě místo řízku
vidí jenom prázdnou misku

PETR
PASEK

VYROVNAL JSI JIŽ PŘEDPLATNÉ pa1 e t y NA ROK 1971 ?
Řekni  הPalete tak» svým kamarádům a kamarádkám....
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KOLIK
CH/B
NAJDEŠ NA OBRAZCÍCH

“

vedu? ...

-

-

“

-

-

-

-

-

Hráči se rozpočítají. Poslední je  ״sLepou bábou". Vedoucí
hry mu zaváže oči šátkem, dovede ho do kouta místnosti
nebo
venku - do rohu prostoru, který je ohraničen
provazem a hru zahájí:  ״Slepá bábo, kam tě vedu?"  ״Do kouta."  ״Co tam vidíš?"  ״Kohouta."  ״A co
víc?" -  ״Střevíc.“ -  ״Co v tom střevíci?“
 ״Klubko."  ״A v tom klubku? “ -  ״Jehlu."  ״Co v té jehle?“  ״N iť. “
 ״Tak si mě, slepá bábo, chyť!“
Hráči se rozprchnou, chovají se však tiše a  ״slepá bába“
je chytá. Když někoho chytne, musí hmatem (podle šatů,
stuhy ve vlasech apod.) poznat, koho chytila. Chycený
se proto ptá, třeba všelijak pitvorně změněným hlasem:
 ״Slepá bábo, koho držíš?“
 ״Slepá bába , smí hádat třik rá t; když chyceného hráče
přesně neurčí, hra pokračuje. Teprve chycený a přesně
jménem určený hráč se stává novou  ״slepou bábou “
a všechno se opakuje od začátku:  ״Slepá bábo, kam tě

SLEPÁ

NAUČTE
SE

ň ’•׳

Šest kioužků je rozdělené na části. Máte
30 vteřin no to, abyste zjistili, který kruh je
rozdělen na nejvíce částí. Nesmíte hádat,
spoléhejte se na svůj zrak.

? ? ?

1400 YVERDON :

LÁTKY PŘÍMO
OD VÝROBCE!

rue du Casino 7

Až o 40 °/0 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 nabidka 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 mimorádně 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.

VOYAGES

Poskytujeme všem krajanům již po dva
roky výhodné podmínky .Vydali jsme
Český preklad celého programu a
tento zašleme každému zájemci i s
velmi pČknými barevnými prospekty.
Pro krajany v zámor! zasíláme neuvefritelne levné letenky do Evropy a
Ápčt.Jedná se o USA.Kanadu.Jižní Afriku,Austrálii a jiné vzdálené státy. Piste Česky Či slovenskyכobratem
Varn zašleme naše výhodné nabídky.
VYUŽIJTE KRAJANSKOU^ SPOLUPRACÍ SE
ŠVÝCARSKOU CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ.
Čekáme i na Vas dopis.

A VY - Reisebüro —Yverdon - Schweiz
šetříte na zařízení bytu, nový vůz, svou příští dovolenou? Musíte chodit do spořitelen a vždy čekat na
vyřízení? Zbavte se ztrátových časä, 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 barfky. Pište ?esky
nebo slovensky.

GERLING INVESTMENT & CREDIT BANK AG
Abt. Depositenhefte

8002 Zürich, Gotthardstrasse 56

GARAGE DES REMPARTS, 1400 YVERDON
P. et J. HUMBERSET, fils
nabízí velmi výhodně Peugeot, Chevrolet a Vauxhall
prodej, výměny a půjčky. Pište česky o prospekty a
informace. Při výměně popište typ a stav vozidla
předem.
Garage Skoda a Mazda, Guolf Pedrun, 1466 Cheyres nabízí
krajanům nové škody a Mazda se značnou slevou. Všechny
pneu 1 zim 25% slevy. Nähr, dfly - 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 lež Triumph, BMW. Volvo, Fiat, Renault. Ford
atd Nähr, díly rovněž pro všechny značky. Pište česky o prospekty a informace

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

~ferrari

Möbel + Teppiche
_____ fíapperswil
Tel. 2 38 70

koberce, kovraly, závěsy a lampy. Vše
za zvýhodněné ceny. Doprava do domu
zdarma. Placení do 90 dnů nebo výhodné splátkové půjčky až do 30 měslcfl. Cestovné drahou a hražení 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
Vašim krajanem panem Viktorem Hanušem. Ale I v týdnu se s nim můžete
spoilt. Volejte 051-74 89 82.
Adresa: Trěnkebachstr. 31, 8712 Stlfa.
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