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3K/.UT-EXULANTI má za sebou

již Jva ce- .íle tou trad ic.i .Gvä j XXI.
v/
ročník
o.istartu je spolecne s n^isi
r
PALETOU •
TOt.i:
* * SKAUT - EXULANT "bude vycházet jako
príloha Palety ( na prostredních
stránkach, takže pftjde vyjmout a uchovávat samostatne).Prílohu"Skaut
-Exulant" bude nadále íídit bratr
J.K, BABY se svym kolektivem.
JESTS JEDNO 3DŽLENI
* * D í k y pochopení dvou redakcí ,Frank
furtského Kurýra a kanadského 'Te
legramu , se o Paletá dovi opet ho
dná dalŠích Čtenáril. F-rankfurtský
Kurýr rozešle všem svým Čtenárum
naše náborové letácky a Telegram
uverejní celou 1 tistenou stránku
sestavenou naším redakčním kolektivem.
DEKUJENE a na oplátku zverejňujeme adresy obou Časopisft(v prípade príme objednávky):
/
» FRANKFURTSKÝ KURYH
D - 6000 Frankfurt/Main 70
Postfach 700 254
» TELEGRAF
P.O. Box 656
Edmonton, Alberta / Canada.
Zejména kanadský Časopis si však míižete objednat na nasí adrese, priloŽíteli známku, zašleme ukážkové Číslo.
A JEŠT& "OHLÁŠKA" :
**Dvojčíslo 11-12 bude tišteno zacátkem listopadu a ihned rozesláno do
zámorí -evro^ským Čtenárum bude rozesílano zacatkem prosince.
REDAKCE
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Paleta
časopis cs.exilové mlá
deže - vede íliroslaT*
FIŠERA - kresby Jarča
MACK& a Jiŕí BRUNCLÍK toto číslo vyšlo 8 o 100
1971 - ADRESA : Paleta,
Postfach 236, 8033 Zü
rich/Schweiz- PREDPLAT
NE: roční 24o-Fr0, pololetní 13.-Fr.(na adresu
redakce post.poukážkou
pro konto 80 - 898 SBV
Zürich nebo šekem,odberatele mimo Syycarsko :
prepočet).
*
Martin RAZUS :

Naša Zástava

Biela, modra, Červená
je naša zástava.
SlovaČ pod ňu hrnie sa,
zlosyn sa jej obáva.
Zdvihnime ju vysoko,
nech ju vidí celý svet,
bo nad našu zástavu,,
krajšej nikde niet.

NAUČTE S E :

* *

1. Nestarej se, zeno má,
že my nie nemáme: zabi
jeme komára, masa nadeláme.
2. Pftl ho dáme do komí
na, pul ho uvaríme, nestaré j se,ženo má, že
se nenajíme.

▼

J SEM

ČECH

JSEM CECH - A VERTE, CECHOVÉ

JAK JINI MAM SVUJ RODNÝ KRAJ

JSOU DOBRÝ, ÔACKÝ LID,

SVE MATKY EREV A REC,

A EDO TO RIEA, NA SVUJ ROD

JAK JINI UMÍM DRŽET PLUH

ŽE NEMÁM HRDÝ BYT ?

I KLADIVO A MEČ.
A JA SE V CECHACH NARODIL
A ZÉSTANU, KDE JSEM.
JA TEZ DVE ZDRAVÉ RUCE MAM
A SRDCE PRO SVOU ZEM.
Josef Václav SLADEK

K

28. Ŕ í JN U

Dnes je svátek republiky,
proto jsme tak veselí,
praporky jsme vyvesili,
všecko je jak v nedeli.
Hudba hraje, naše vojsko
na pochod se dáva.
"Sláva nasí republice,
sláva, sláva, sláva."
Marie HANUSOVA

VLAJ, NAŠE VLAJKO!
VLAJ NAŠE VLAJKO, VECNE VLAJ,
vlaj za boure a za pohody,
CHRAN CEST A RÁD ^A PRACE PLODY I
Tech pro te padlých odkaz haj i
CHRÁŇ PRED IJTOKEM KRÁSNY KRAJ,
neklesni v míru ani v boji i ,
KDE STANUL CECH, AT VECNE STOJIl
Vlaj naše vlajko^ slávne vlaj I
NE PYŠNE, HRDÉ VŠAK SE VZNES,
af národ roste a vzkvétá i
NECOUVNI^PRED ^OUTÉŽÍ SVETA,
buď dobrých láskou a zlých des í
Viktor DYK

im .M HUBIN N O Č N Í
D R A K A

HUSY

KDYBY ME Mu J BRAK
UDRŽEL JEN CHVÍLI,
ROVNOU DO OBLAK
BYCHOM VYRAZILI.
LETET TOUŽÍ VYS,
KDO TO JEDNOU ZKtJSI.
LEHKO ZAHANBÍŠ,
DRAČKU, NAŠE HUSY I
HÚSA Št Éb ETA,
KRÍDLA BRACHEM VLACI,
NECHCE DO SVÉTA,/
NAŠE VES JI STACI.

ČÁP

A

Ž A B Y

V RYBNÍKU SI CAPE
BÍLY CÁP
A ZOBÁKEM KLAPE,
KLAPY, KLAP,
KLAPY, KLAP
TO JE ŽAB,
KLAPY, „KLAP.
VE VODE TO ZBLUŇKA,
gBLUNKY, ŽBLUÍkY,
ZABÁK VODU ZUNKA,
KUÍJKY, KUftKY,
KUta, KUNKY
j s o u 't u T§NKY,
KUŇKY, KUNKY,
SAMÉ TÚŇKY.
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HRA

*

Deti mi stále ríkaly: "Prosím vás, kdy
už bude noční hra?" Ale já byla na tábore
poprvé a tak jsem také nie nevedela.Proto
jsem se zeptala Emilky,zkusené tábornice:
" Emilko, prosím vás, jak to bude s tou
nočnívhrou?"
"UŽ se na ni teším. Je to krása. Je to
legrace pro malé i pro velké. To uvidítel
Deti musí projít v noci lesem, mladší
jdou po dvou, starší po jednom, a my, vedoucí, máme tu hru rozdelenou - hlídáme
deti, no, a - taký strašíme. Ja mám treba
tohle", vysvetlovala Emilka a vytahla z
kapsy malou krabicku.Ta začala d Šiat chachacha a zase chachacha. Když jsem si to
však predstavila nékde za zády v Černém
lese, tak mi smich ztuhí na rtech.
"Na dalším úseku páter Miroslav má vetev,kterou vždy hrábne po prochazejícím,"
vyprávela jako by nie Emilka. Nohy se £>ode
mnou roztŕásly. Tedy - já bych asi zarvala, Že bych vyjevila všechny, co jdou
pŕede mnou,a všechny,samozrejme, za mnou.
Jsem totiž ten typ, který když se večer
doma divá na detektivku v televizi, tak
pak pádí do ložnice s hrúzou, že je na
schodech nekdo schovaný ... "No, a co je
dál?" vyzvídala jsem tresoucím se hlásenú
" Jde se dal k hrobečku, u kterého stojí
Ctibor a svítí baterkou." -"U ^akého hroheČku ? Copak je tady nejaký hrbitov ?" A
napadl mne hned ten kostlivec z Erbenovy
Svatební košile.
"Ale ne, to jen tak tady ríkáme jednomu místu s velkým kamenem. Tam se deti
otočí a jdou nazpátek. Potom na ne čeká
páter Jaroslav se svíčkou a v prosteradle,
pan doktor má na sobe rytírskou prilbu a
sedí na sudu, toho byste mela videt, to
je legraceI" vypravuje dál Emilka.
To uz ale bylo na mne moc."Poslouchejte, Emilko", ptám se, "vy se nebojíte?" **Ale bojím se, a jak se deti bojíi Každý
se pŕece bojí", priznávala se se smíchem
Emilka.- "A nemeli jste tady nejaké mrtvé
Či ranČné ?" vyzvídam dál. "Ale ne, jen
počkejte, i preš ten strach se to detem
líbí. A konečne, proc byste nešla také?"
JenŽe: bez odpovedi jsem se rýchle vytra-

tila a odplížila do ložnice, tarn si pretáhla deku preš hlavu a bála jsem se a
bála jsem se...
Konečne nadesel ten veliky den.Vlastne
ta velká noc. Kdo nechtel jít, nemusel.
Ale oni šli všichni!vI Svetlanka, nebo Eva, která se bála žížaly, Šel i Michal,
muj kluk.Vrhla jsem se k nemu, a povídám:
"Mišo, díte moje, prosím te, nechodí Bude
tam v lese strašit, budeš slyšet strašne
chechtaní,vetvičky ti budou sahat na hla
vu, budeš muset ^ít kolem hrobecku, uvidíš
príšerného fousace,bludného rytíŕe, Mišo,
poslechni svou maminku a nechoď!" Ale on?
Ani na mne nepohlédl,spis se ne jak zamra
čil - proc asi ? - a šel. Jako vŠechny ostatní deti a ja na ne čekala u čaje a u
buchet.
Ve dve hodiny v noci se vracely. Oci
jim svítily, smály se, vypravovaly jeden
preš druhého,a konečné se objevilo i moje
díte. Vrhla jsem se k nému, jako kdyby
práve preplával oceán nebo prešel Saharu.
" Jaké to bylo, Michale? Nebál jsi se?"
ptala ,jsem se.
" Bal jsem se,maminko, ale krásne jsem
se bal..."
Tak jsem tedy poznala, že je možné
krásne se bát.
A TO VŠECHNO, VLASTNE JEN TENHLE KOUSIGEK
Z TOHO MNOHÁ. BYLO NA ČESKÉM TÁBOŽE VE
ŠTORSANDU. TO JE ^ V NÓRSKU U OSLA. A SVIS l L f K TOMU MESIC A ODRÁŽEL SE VEČERNÝCH
VLNÁCH FJORDU. DETI, JA ASI PŔÍŽTÍ ROK NA
TU NOČNÍ HRU PÜJDU TAKÝ...
Renata GREGOROVA

Fr. Lad. CELAKOVSKY:
Z PRÍSLOVÍ *********
*********a pQ&EKADEL
" Z drobných ptácku je
nejlepší húsa. "
SKOČIL
OHNE.

BY

PRO NEHO DO

"Nemý hluchému naseptaJL,
aby beznohý utíkal."
JffDNIM UCHEM TAM. DRU
HÝM VENo
"Koupil za pet prstuv a
Šestou dlaň."
MI 0 VLKU
HUMNT.

A

VLK

ZA

"Tichý jako pena."
Z KOMÁRA VELBLOUDA UDELATIo
"Jak by hrách na stenu
házel."
ROZUMÍ TOMU
RETRŽELI,

JAK

KOZA

"Vykračuje si jako pávV
POZDE BYCHA HONITI.
"Vytrel mu zrak."
NA ZAPNI

HONZIČEK V PRAZE

KOLA PAMATUJ1

WrWr

"Tady maš nový notýsek s tenkou tužkou, sem si
zapisuj, co jsi videl", ŕekl pan doktor ’a v
Honzíckove duši bylo stále radostnéji. Vyšli,
sedli na elektrickou dráhu, ale jeli jen pár
stanic - pan doktor povídal, že pájdou pásky.
"Podivej sei" otočil hocha a ukázal na velkou,
vznosnou vež.
"To je Prašná brána,dílo Seské hlavy a ceských
rukou",pravil doktor. Honzík s posvátným nad šením díval se na mohutnou stavbu, na spoustu ozdob a sošek a jen
nemohl pochopit, že nikdo uvnitr nebydlí. "V takovém krásném sta
vení, by se, panešku, bydlilo", šeptal...
"Tady byl králuv dv&r, tady bydlíval Václav LV. a Jirí Podebrad-

§ký, dva slávni. Sestí králové."
Sli Celetnou ulici, úzkou a klikatou, a pán vysvetloval, že tudy
chodily slávne korunovační prúvody českých králú, že je to jedna
z ne jstarších pražských ulic.
Brzy pak stáli na Starómestském námestí, staroslavném a srdci
každého Čecha tak drahém. 0 tom námestí babička tolik vyprávéla,
a nyní tu Honzík stojí a vsechno opravdovsky vidí.
"Podivej se", poučoval pán, "tady stálo lešení, a tu byli popraveni naši čeŠtí pánove,že nechteli se zríci své víry kališnické»"
Hochovi zarosily se oči čistým smutkem.
"A tamhle naproti, to je týnský kostel, tam kázal mistr Rokycana,
to byl kostel husitský» Vidíš nahore ten výklenek? Tam stával
zlatý kalich»"
Vešli krásnym, velkým portálem do týnského chrámu a uvnitr se
HonzíČkovi zatajil dechüDiv si hlavu nevyvrátil, dívaje se na vy
soké klenutí, krásné sloupy a nádherná vysoká okna»
"Ale je tu prázdno, - to u nás v Gímerí v kostele, když je otevreno, vždycky se nekdo modlí."
Pán se usmál, ale nie neííkal. Vedl hocha ke starým do zdi zasazeným náhrobkúm,ukazoval kamenné rytíre a znaky, vše nekolik staletí staré. Honzík nestačil do nového notýsku zapisovat.
"Ja bych na polovic téch pamatností zapomnel" - priznával se a
prece chtel doma vsechno jim najednou povedet.
Vyšli a kráceli k radnici.
"Dej pozor", rekl doktor. "Nyní uvidíš svetoznámy orloj - a máme
štestí", povídal, dívaje se na hodinky, "budou bít hodiny!"
Zacinkal tence zvonek, otevrela se okýnka, apoštolové a Kristus
precházeli, figúry se pohybovaly, pak kohout pekne zakokrhal.
"To je krása", zvolal HonzíČek, "a píece ty hodiny sestrojil sle
pý hodinár", vzpomínal babicčinavvypravování...
Podie Jos. JAHODY ( Z pracovný Čítanky detí čs0 dalkové školy v
exilu " MA VLASŤ " ).
= Pavel
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Zdviháme rodnou zástavu
k jasnému slunci nad hlavu
ten prápor pošlapaný.
A je v nem vzdor a je v nem lev
i rodných bratrú Čerstvá krev
a našich matek rány.

=
=
=
=
=
=

Hledŕ, jak se volne tŕepotá
svobody symbol, Života
vlajka červenobílá Je na ní nebe, je v ní zpev,
jásavé písne korouhev
a je v ní naše sila.

6

P JeR v AnašemP znaku
O R český
U lev! :=
Dnes s jeho hrudi stéka krev
do sadu s rozkvetlou lipou»
Tu lipu máme v znamení
a tu nám nikdo nezmení
za hvézdu peticípou!
Nechť vábi Čistá denice,
milujem bouri nejvíce,
když naši žerdí cloumá!
Až do nebes, až do nebes
zdviháme prápor, který kles
za všechny trpící doma»..

=
=
=
=
=

okakal pes
pfes oves
preš zelenou louku
šel za ním myslivec
s pérem na klobouku.

Moje milá
delá syry
a já do nich
prstem díry.

"Pejsku náš
co déláš
žes1 tak vesel ' stá
"Rek* bych vám,
.
nevím sám".
Hop- a skákal dále.

Franta Rasü
hrál na basu
staré kráv é u ocasu.
Stará kráva byla ráda,
že má Frantu, kamaráda

Byl jednou jeden domeče
v tom domecku stoleôek
na stolecku mystička
>
v te mýstičce vodička
v te vodičce rybička.
Kde je ta ryba?
Kocka ji snŠdla.
Kde je ta kočka?
Do lesa zabehla.
.
Kde jsou ty lesy?
Na prach shorely.
sác Kde je ten prach?
v/|l Voda ho vzala,
i n Kde je ta voda?
Vôli ji vypili.
1In) Kde jsou ti vôli?
I Páni je snédli.
I Kde jsou ti páni?
J UTN a hrbitove pochová

7

NE K A M -d*£Ah4ľ KAPKU
VODV, £»Kcxť,T t io S i M
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Československa^ Beseda "Svätopluk Čech" v Curychu pripravuje zaloT
žení DOPLŇOVACÍ ČESKOSLOVENSKÉ ŠKOLY. Vyučovaní bude ve dvou veko
vých skupinách vždy v sobotu od ló. do 13. hodiny. Prihlášky zasír
ilejte na adresu: Árch. Rudolf Fiala, Badenerstr.57, 3952 Schlieren

/ZH. Cs. dálkovou školu v exilu ma jí také' v Némeoku a díky prof
Dr. Josefu Kratochvílovi vydali učebnici ľlA VLASŤ. Iľektere materi
ály z to to čítanky jsou v dnesním naŠem Čísle.

František HRUBIN:
Z VÉ D AVÝ

VRABEC

Ve škole je vŠechno tiŠe,
žácek na tabuli píše.
Vrabec kolem letí,
ptá se milých detí:
Cím carará cim ta čara ?
Úim barara Čím ta čara ?
Krídou, pane vrabce.
Dekuji ti, chlapče tím ta cára,
čím carara,
tím ta cára,
Čím Čarara.

DOMÁCÍ ÚKOL:
Doplňte vynechané hlásky
HORYMIRÚV

SKOK

PRED POPRAVOU SI HORYMÍR
V-ŽADAL M-LOST, AB- SM-L
NAPÓSLED V-DÉT SVEHO ŠEMÍKA A PROJET SE PO NÁ
DVORÍ V-ŠEHRADU o ,KNÍŽE
KRESOM-SL JEHQ ZADOSTI
V-gOV-Lo HORYMÍR SEI KE
§VEMI KONI, OBJAL JEHO
SÍJI A CHV-LI JI PODRŽEL
VE SVÉM w OB-TI. PRITOM
MLUVIL K SEMÍKOVI TICHÝM
HLASEM. KÚŇ VESELE ZAŔECHTALo POTOM V-L HORY
MÍR /NA SVÉM KONI NA NÁ
DVORÍ o TRIKRÁT OB-L HRA
DBY A T&IKRÁT ZAV^KL.
POBL-ŽE VALU SE ,KUN VZEPJAL ^ OHROMNÝM SKOKEM
PŔESKOČIL vROUBENOU HRA
DBU. B-LOUS S JEZDCEMVSE
M-HLI NAD OBRUBO^o VSICHNI VZKŔIKL- -Z,ASEM A
HRÚZOU. M-SLILI, ZE K&Ň
I HORYMÍR LEŽ^POD V-ŠEHRADEM
ROZTRÍSTENI. NA
HRADBÁCH VŠAK , UV-DELI,
JAK UHÁNÍ ŠEMIK S HORYMIREM K RADOTÍNU... ,
(Podie Al. JIRASKA)
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K. J. ERBEN :

Tak
svet odplácí
Jednou neši sedlák z lesa dríví, a chteje si odpočinout,
hodil dríví na zem a posadil se na kámen. Vtom slyší nedaleko z jamy nárek:
„Ach, človeče! smiluj se, odval kámen, af nezahynú;
vysvoboď me, a |á ti tak odplatím, jak nejlépe svet odplácí.“
Človek odvalil kámen a z jámy vylezl veliký had, svinul se
v kolečka, vymrštil se vzhúru a rekl: „Vez, človeče, že já
jsem Jaza; priprav se, musíš umrít!“
Človek ulekl se velmi, a naŕíkaje, vytýkal hadovi neydék:
„Zdali jsi me nevolal na pomoc? zdali jsem ti nezachoval
života?"
„Ovšem," rekl had; „avšak nečiním, než co jsem slíbil,
totiž odplatit tobe tak, jako syét odplácí."
I zustali konečné na tom, aby tu rozepri jiní rozsoudili, a
co soudce vyŕkne, pri tom aby zustalo. Šli spolu hledat
soudce a nalezli na jednom místé starého psa, ke plotu pri
vážaného.
„Jak se máš, vérný strážce domu?"
„Jak vidíte."
„Buď dobrotiv a rozsud nás, máme spolu rozepri."
A sedlák vypravoval jemu celou svou príhodu.
„Tak-li to bylo?" tázal se potom pes hada.
„Tak," odpovédél had.
„ČloYéče!" rekl pes, „musíš umrít, neb takto skutečné svet
odplácí. Když jsem já byl mlád, byl jsem miláčkem svého
pána; beze mne nebylo lovu, já naplňoval pánovu kuchýň
zvéŕinou; pán chodil v liščinách i vlčinách, kterých já na
lovil. Pozdéji hlídal jsem domu jeho pred zlodéji; pán mél
mé rád, dávali mu za mne kočár i s koňmi, a prece mé
neprodal. Ale nyní, když jsem už stár a nemocen, když už

se ani hýbat ani štékat nemohu, vyvedli mé sem a privážali
ke plotu, aby me ras zabil. Takhle svet odplácí!“
Úbohý sedlák vida, že ztratil pri, prosil tovaryše svého,
aby jiného soudce vyhledali, a had i k tomu svolil.
I šli spolu roklinami a lesinami, a našli na jednom místé
starého bídného kone; mél hlavu svislou, boky vpadlé jako
deska, a hovadice mouchy celé telo mu pokryly, štípajíce
jej; nemél ani sily tolik, co by je odehnal.
„Jak se máš, šlechetné zvíŕe?“
„Jak vidíte.“
I prosili ho, aby je rozsoudil, a doložili, že sedlák už
u jednoho soudce propadl. Kôň, vyslyšev trpelivé jich rozepŕi, dal taký hadovi za právo, ŕka, že takto svet odplácí.
„Když jsem já byl mlád,“ povídá, „umél jsem všelijaké
pekné veci; když mé vyvedli ze stáje, všickni hosté se mi
divili. Nadto pak nosíval jsem pána svého na vojné, a ne
jednou jsem jemu svou rýchlostí zachoval život i ke slávé
mu dopomohl. Proto mé taký dva lidé tehdáž obsluhovali,
každý den dvakráte mé česali, nejpéknéjší oves i seno mi
dávali, ve siáji mé bylo jako v pokoji, v lété, aby mé hova
dice neštípaly, dávali na mne sír, a muj pán byl by mé nedal
za pul vsí. Ale když jsem zestárnul, morili mé hladem, ani
slámy najíst mi nedali, a naposledy mé vyvlekli sem na paseku, aby mé vlk zadávil!“
„C o chceš nyní ješté, človéče?“ tázal se had.
Ale sedlák ho ješté zase uprosil, aby šli do tretice a posledního soudce hledat.
Šli, a tu podie lesa béží lišák.

ČERVENÁ K A R K U LK A
František HRUBIN
*
,,Kam, Karkulko malá, kam?’
„Lesem chodím sem a tam.
Co ty, viku, tady chceš?“
„Sháním na zub kousek trávy,
po tráve se dobre trávi.”
„Viku, viku, to je lež,
vlci trávu nejedí!“
„To holčičky nevédí!”
„Védí, pane viku, védí,
ale odkud, nepovedú
Náš pes také trávu nejí,
kosti on má nejradéjú“
„Já jsem vlk, ne pes,
budu-li chtít, sežeru té!“
„Trávu si jez, máš-li chute,
je j í plný les!“
„Cooak máš v tom košíčku?“
„Bábovku a kytičku.”
„A kam neseš košíček?”
„K svátku babičce jej nesú.
Už jsem prešla sedm lesü,
bydlí tamhle — kousíček.”
„Chceš-li, já té doprovodím.”
„I ne! Ráda sama chodím.”
„čímpak je tvúj tatínek?”
„Hádej! Délá ohýnek,
ten ohýnek rudé šlehne,
kam dopadne, nie se nehne.
Tatínek je myslivec.”
„Aha, to je jiná véc!
A kdepak je v tuhle chvíli?”
„Kousek odtud vlky stŕílí,
tamhle u téch velkých strom ü
Počkej na néj chviličku!”
„Už nemám čas, musím domu.
A pozdravuj babičku!” "v

„H ej, pane lišáku! počkej a rozsuď nás, máme spolu
rozepŕi; už u dvou soudcu prohráno.“
Lišák, chytrá hlava, oba je vyslechnuv, mrknul po strané
na človéka i pošeptal mu:
„Dáš-li mi všecky své slepice, pomohu ti z té nesnáze."
„C ož slepice!“ rekl človék, „ i husy ti dám, a treba celé
své jméní.“
Lišák vzal na se zpusob soudce nestranného a rekl:
„Spor to velmi dôležitý, jdef o život a o smrt. Ti první
soudili lehkovážné. Jinde ta pre rozsouzena býti nemôže,
leč na místé, kde se prihodila, a protož tam musíme jít; tam
se shledá, která strana má pravdu."
Když pak na to nešfastné místo prišli, rekl lišák, že se ta
véc musí vzít od počátku:

Pokračovaní na str. 12
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Keby som bol
kocúrom,
nespal by som
pod múrom.
Chytal by som
žlté myši
z klbka, ktoré
z neba visí.
No a z vrabca
Cimčarára
spravil by som
verklikára.
Hrával by mi
do ucha,
vyhnal blšky
z kožucha.
Potom:"Stolček,
prestri sa mi
najlepšími
maškrtami!"
Vypil by som
oblohu,
zjedol koláč
z tvarohu,
paprikový mrak.
Veru tak!
CTIBOR ŠTÍTNIOKÝ
v Časopisu "JARO"

-1

,,Ty, človeče, posací se na kamen, kde’s tehdáž sedel, a ty,
hade, vlez zase do jamy, kde jsi byl."
Když oba tak učinili a had se vsoukal do jamy, mrknul
lišák na človeka: „N uže, rýchle príval kamen!“ a človek
nedal se po druhé pobízet.
I dekovai lišákovi za vysvobození od jisté smrti a lišák
odpovedel:
„Ale nezapomeň na slepice, zejtra pŕede dnem pŕijdu si
k tobé na snídaní!“
Sedlák pŕišel domu s radostí, jako by se byl znova na
rodil, i vypravoval žene, co se mu prihodilo, velebil lišákovu
moudrost a doložil, že mu za to slíbil všecky slepice a že si
zejtra prede dnem pro né prijde.
Žena byla sice rada, že muž její nezahynul, ale bylo jí
taký líto slepic.
Druhého dne časné ráno prišla žena k oknu, a yidouc
lišáka precházet po dvore a v okno nahližet, zavolala muže:
„Slyšíš, starý, nékde se tu vzal lišák pred okny."
„I to ten, co mé Yysvobodil, prišel si pro slepice.“
„Leda bych se zbláznila, abych mu slepice dala! buď Pán
Búh pochválen, že’s ty zdráv! vezmi ručnici a lišáka zabij,
dostaneš ješté nékolik rénských za kuži.“
Človek uposlechl ženy, Yzal ručnici a oknem do lišáka
vypálil. Umíraje, zvolal žalostné lišák: „Takhle svét odplácí.“

SKAUTSKÁ HLÍDKA
* SKAUTSKÉ JAMBOREE A S A G I R I
V JAPONSKU *
**************************************************
CS» SKAUTING- není dnes ve sveto- plne svým skautským životem, zavé skautské organizaci, ale 13 o sáhla do programu a života skausvčtového JAMBOREE v Japonsku se tú "vyšší moc". Necekane se pri
neoficielnŠ zúčastnil zástupce hnal tajfún, označený v mezinács. prozatimniho skautského ú- rodním kódu Číslici 19 a jménem
stŕedí v exiluo Podrobnou zprávu "Olive"o Byla to vichrice o rý
prinesl "SKAUT-EXULANT",zde tedy chlosti 160 bm/hod. Každý si jiste dovede predstavit následky0
jen nekolik dojmu00o
T a j f ú n
OLIVE n a
J a m- Stanové mesto brzy vypadalo jako
b o r e e:-X-Neco podobného skau- po bit”e„Stany padaly jako címati jeste nezazilio Dne 5« srpna, vi vojácci ve húe: byly roztrha
v dobe,kdy jamboree začalo "žít" ný a odnesený, a s nimi i Čast
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majetku jejich obyvatelu. Stožá- která se vypína asi ve vzdálenory se lámaly jako sirky, byla i sti 120 km od hlavního mesta Tozranení, ale na stestí ne ^ážná0 kya. Ha jamboree se sjelo celkem
S vichŕicí se prihnal i lijavec. na 21.000 skauti ze 103 zemí a
Micto jamboree bvlo za ch"ilku hromadného výstupu se zácastnilo
bažinou a místo cestiček se vsu- preš 1.000 skauti z 15 zemí. Nede rítily divoké vody. iía nekte- bylo to snadné - hora Fujiyama
rých místech se ut"'orila i je- je 3 o775 m vysoká a výstup je
zirka a skauti, kteŕí jsou "vždy namáha"ýo Avšak co by polekalo
pripravení", zachraňovali sebe i naše skauty0
majetek na nafukovacích matra- "AKARUI MICI. 0..." -X-b*~la hlavní
cích.Brzo se však vse 'vrátilo do a ne jčaste jsi písni, kterou zpíbývalého poŕádku, jamboree mohlo valy T*sechny národy skautd z ce
pokracovat ve svém pestrém pro lého svobodného sveta. Byla to
oficielní píseň jamboree. Jiste
gramu v ,
PUTOVMI NA SOPKU PUJIYAMU: * Ja- se rozšíri po mnohá zemích a Ča
ponska sopka b^ la ’.
’zdy snem mno sopis "SKAUT-EXULANT" hodlá uve
há ~kautu. Je to jedna z ne jzná rejnil její text i melódii.
me jsich a ne jslávnejsich sopek,
č t r ::actií )enití v y s o k o h o r s k í t á b o r

ÖS. EXILOVÝCH SKAJTÜ A MLÁDEŽE

V roce 1972 v léte chystáme mezi jinými skautský tábor ve vyso
kých horách -Vv Alpách. Je urcen starsím a povede ho bratr PhMr.
Boris MIKULÁŠ (Straubingerstr. l/b, D-835 Plattling/Ndb.). Tábor
bude v Stubaier Alpen blíže Innsbrucku v Rakousku a uskuteČní se
ve druhé polovine Července 72. Budou tu položeny základy skautské
vysokohorské turistiky, pobytu v ledovcových oblastech a cvičení
pohybu ve velehorach, prvni pomoci a v záchrane. Mezi instruktory
kursu budou zkusení ideové Slovenského horolezeckého svazu JAMES,
jakož i rakousti horolezci a jako duchovní vúdce horolezec vdp.
Rochl z Londýna. Tábor navČtí”í i bratr K.J. Baby a predvede
nekteré ze svých badatelských filmu z krajú za Polárním kruhem.
PROGRAMOVÉ PROHLÁSEUÍ PRÍPRAVIIÍHO tľST&EDÍ CESKEHQ A SLOVENSKÉHO
SKAUTIUGU^V EXILU lže obdržet od generálního tajemníka prozatimního ústredí bra. Sojky, napíšete - li na adresu: SKAUT, Box 69,
5970^Atvidaberh/Swerige. Tern, kdož milují skautské myČlenky musí
zaležet na tom, aby se skauting v zahraničí rozrostl a rozvinul,
aby - az jednou bude doma opet jeho "jaro" - mohl znovu vzkvést.
* P&ED T&ICETI LÉTY popravili
nacisté v Brné v Kounico'yrch
kolejích, pod obrazem svätého
Václava,orelského ^náčelníka bra*
tra Dr.Vojtecha JILKA. Jeho památka není zapomenuta,ale mnoho
svobodných
Cechu a Slováku
vzpomíná na tohoto narodniho
I P o m á h a t d r u h ý m je v íc e n e ž v y n i k a t
| nad n e '

B E N E D IK T

hrdinu. Pro naži mládež byl vý
znamný i tím, že nap?. podporo
val vydávání prílohy pro mládež
ORLÍK a byl stoupencem skaut
ského hnutí,pro které mél mimorádné pochopení.V Chicagu usporádali letos vzpomínkové Boho
služby ,

HUBBARD

Prítel je, kdo o vás všechno ví a má
vás porád stojné rád.

i
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B U RŠT Í JU N Á C I A K Ř O V Á C I
Povídka z poustš Kalahari )
j. K. B A B T
"Pane, vidél jsi, jak Kropáči vyhrabávaj í springhasse z jeho po
dzemní ch doupat?" p-al se mne Sestnáctilotý Jan van G-raan, mladý
búrsky junák, který zastupoval často svého otce "e "edení farmy0
Ha ní jsem práve pŕijel, abych zde načerpal nové zásoby pro svá
bádání v Kulagari. Prá"Š Jan mné jako prvni pri-ítal, ten vždy
jako pr”ní obje"il k.ždc vozidlo ci osobnosto Jana jsem si v e1mi
vážil. Byl inteligentní, mél dobrý charakter, byl vždy dobrotiv£.
pln porozumení pro bílého, cerného i barevného spolubratra, Ale i
pro kažlé zviŕe 0
Aniž vyčkal Jan na mou odpoveď, vyprávcl mi dále: "Dnes prišli na
farmu Krováci Witabe a Twil'.we .Oba jsou opravdoví mistri ve vyhra
bávaní kamendegere, klokaního zajíce. To bude pro tebe podívaná'.'
"Chtel jsem se tu zdržet jen krátce a hned jet opet dale.Mám svuj
dnešní program", odv'étil jsem Jano” i,"ale takovou pŕiležitost si
samozrejmé nedám ujít.A krome toho jsem dychtiv poznat nové Kŕováky, o kterých jsem již mnoho slyšel.
" Pekne ”ítám", prerušil nás rozhovor hranatý mocný farmár "an
Graan, "jen pojd'te, profosore, dál, na sklenicku kapského vína,"
Prijal jsem milé pozvaní burské farmáŕské rodiny. Pani domu ” rý
chlosti a jskoby kouzlem pripravila i nejakou tu chutnou pŕesnídávku, a tak jsme chvíli besedovali na farme, v místnosti, která
byla chlazena nekolika "elik’ini vetráky, Bylo to príjemné, posedét si ch”íli a oupocinout od namáhavého vedra v pousti. Popíjeli
jsme víno a vyprávéli o všem možném. Jan se mezitím vrátil,
"Pane, nedaleko farmy je nekolik obsazených brlohu springhasse,
Witabe i Tv/ikwe tam na tebe Žekají."
Farmár znal moje zájmy, a tak jsme si stiskli pravice a já odešel
s Janem a Pietern, On se žatím staral o to, aby moje "ozidlo bylo
doplneno nutnými zásobami, Jan mne "edl preš nekolik písecných
presypti za farmou. Pospíchal, sotva jsem mu stačil.
V Tam hrabou ", ukázal mi Jan na místo, odkud se prášilo. VŠichni
tri jsme se rozbehli tím smérem a brzy jsem rozeznal hnéda”á te
la Kŕo"áká, kterí byli zpola v díŕe a hrabali horli”Š dál. Pripa
dalo mi,Že pozoruji daklíka-jeze"cíka strýce Bohumila, jak vyhrabává myšku ci králika. Jen to štekání tu chybelo.
"Pozor, pane", zdolal Jan,
V tom okamžiku "ylétla jak strela téla Kro"áká z vyhrabané díry a
s nimi i nohas, který sebou mlátil na "šeehny strany. Boha' je
noční zviŕe,dríve jsem ho také ^étšinou pozoroval jen
noci. Ale
i za dne jeho veliké oži "idí a byly nyní rozšírený ulekem.Witabe
ho drŽel za mocný dlouhý ocas pekne od tŠla, aby ho nezasáhly ty
klokaní nohy.
"Výborné",jasal jsem. "Rád bych si nohase nafilmo”al, jeho pohyb,
beh,skoky. Nemohl bys, Jane, rici, aby Witabe nyní nohase pustil?
Chtel bych ho sledo"at v behu."
Jan pritakal a jal se mlu”it s Kŕováky.Twikwe vestikulo~al c. zda
lo se, že s iným ná"rhem nesouhlasí.
" Ŕekni jim, Že jim dám hrst hŕebíkti., tabak a hrst soli", prasil
14

jsem opét k Janovi 0 Jan mi dolal tlumocníka. Mnoho búrskych junáku ovláda kšo**áckou ŕec, ktera je velmi tenká - žádný dospelý
Človek není schopen se ji naucit,presnéji-správné ji vyšlo -ovat.
Než jsem si však pripravil kameru,abych nohase nafilmoval, pustil
Witabe nohase : odhodil ho daleko od sebe a osvobozené zvi? e se
hned vzpamatovalo a pádilo mocnými skoky do bezpečí. Z:uizel za
kroviek",v nejaké díre dríve než se podarilo ulélct jeden snímeko
"To je spätné IWitabe mel poŠkat na pokyn", pra”il jsem zklamané.
" Reknu jim, aby vyhrabali nového", pravil klidne Jan. "Ano, ano,
to bude dobré", zarado**al jsem se.
Nedaleko od tohoto místa jsme našli novou díru - brloh - a Krováci se dali do hrabaní. Jan i Piet i moje maliékost jsme moc
dychtivé sledovali Kroniky a snažili jsme se jim pomáhat. Brzy
jsem však poznali, že jsme jim "."ícemáné "v cestŠ", a tak jsme se
omezili na dí**aní. Kro**áci hrabali jak psici-jeze**éici. Vypadalo
to tak legracnŠ, že se Piet neudrŽel smíchu a také já i Jan jsme
se museli hlasité smát.
"Teď. teď už ho mají", kricel radostne Piet.
Tentokráte to byl TwikT*e, který drzel nohase za o«as a vytáhl ho
na "s~*étlo boží",
"Drž, drž, až ti Sekneme, pak ho pusť", volal naň Jan.
Vytahoval jsem rýchle kameru, kterou jsem ukryl, abych ji chránil
pred prachem, a ustoupil ponekud dozadu. "Pozor", zvolal jsem...
ale v tom okamžiku uhodil nohas Rro ráka svymi béhy do bricha.
Kŕovák se zkroutil a s ""ýkrikem odhodil nohase. Ten padl tak ne
daleko nm Š, Že i já uskočil a upadl.
Nékdy- se sebehne rada udalostí, že je težko vše presné sledovat.
Totiž : v dobé, ku y jsme sledovali vyhrabávání springhasse, zane
dbali jsme nutnou opatrnost v pouŠti. V té dobé nás objevila Ivi
ce, ktera se k nám opatrné a neslyšitelné priplížila. Byla asi
deset metrd za mymi zády a mela asi také na mne zamíreno. ITyní ji
však vletel pŕímo do náruée - 6i chcete-li - do drápu nešťastný
nohas. Iľastal nový zmatek - Kropáči pr”ní pochopili situaci, sko
čili ke zvým lukdm a pripravili je ke stíelbe proti Ivici. I Jan
se rýchle vzpamatoval a uchopil pušku,kterou mel vždy u ruky.Piet
skočil ke mne,aby mi pomohl na nohy.Ja stále ještŠ plné nechápal,
co se deje, a byl jsem zklamán, Že se filmovaní zase nevydarilo.
Piet mne -lekl za Jana...a teprve nyní jsem ” Še pochopil. Lev byl
natolik duchaprítomný, Že srazil jedním uderem nohase a st íl nyní
nad s**ou koristí a meŕil nás Žlutavýma ocima.
Witabe začal klidné rozmlou at se lvem, ci k lvovi. Byl jsem napjat a zveda*", co se stane.
Po chvíli uchopil lev klokaního zajíce do tlamy a zvolna s ním
odcházel. Jen občas se po nás obrátil, ale to už bylo jasno, že
nezaútoéí,..
" K dalšímu lovu nohase nemám chuť ", pravil jsem, když nám Ivice
zmizela s ocí. " Ôlovék mnohdy tak snadno zapomene, že je tu v
pousti... a iá musím opet dále."
poz**al jsem KŠováky k švárnu landrowe.ru, abych jim dal slíbené.
rozlouéil jsem se s rodinou van Graana, a bohat o novou zkušenost
jsem se rozjel do Širé pousté...
*

*

- • *

• *

J »

*
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JÄK lezlo>

malovat okapy, mohou se také
malovat prasátka, reklo si a
* P R A S Á T K O NA
S E S V J A F° *
utíkalo k pani Novákové."Teticko, prosím vás, co budete
PANI NOVÁKOVÁ v Brandejse má
délat s tím zbytkem červené
hezký ružový domek Pléd ním
barvy?"ptalo se náramne zdvo
kytičky , za ním zahrádku.
rilé o " Nechám to v k&lne a
Bydlí v domku sama, a aby jí
prístívrokvse mi barva hodí'.'
nebylo smutno,stará se o neA.LE TEP ZAČALO prasátko loukolik zvírátek. Má slepičku,
dit, kvičet ä prosit, že by
koČku, psa íapíka, na zahrachtélo také červený kabátek,
dé v jednom chlívku kozu, ve
že je teď červená v móde druhém malé r&žové prasátko.
proste,že by chtélo také naTotiž celé ružové není, na
lakovat. "Prosím te, prasát
zádech má černý flíček, ale
ko, cožpak mužeé být Červené
jinak vypadá úplné jako z
jako okap?" zlobila se pani
mandlového tésta.
Nováková a nechtéla o lakoKDYŽ BYLO HEZKX,pustila pani
vání ani slyšet. Ale prasát
Nováková prasátko na pro dlá
ko bylo jako déti,když chtežku do zahrady, aby mu potom
jí lízatko. Tak dlouho louchutnal obed: totiž brambory
dí a ríkají "mamihko, kup mi
sypané otrubami„
lízátko", až maminka povolí.
KDO MÁ DOMEK. musí se o nej
Prasátko chodilo za pani Notaké starat, všechno poradné
vákovou tak dlouho, až ta
natrit, vymalovat i nalakokonečne ŕekla: "Delej si co
vat, aby to vypadalo hezkyc
chceš, mne už je to jedno."
Tohle malování a lakovaní se
PRASÁTKO se rozbehlo do kuldelá nejlépe v létč. A tak
ny, otevrelo plechovku, str
pani Nováková nakoupila barčilo do ní rypáček,pak jed
vu a dala se do práce.Začala
nu nožičku, druhou, tretí a
u okapu. Ty brzy svítily
ctvrtou, potom vylilo zbytek
krásnou Červenou barvoudidé
na zem a pekné se v tom vyvolali: " To máte hezky na
lakované okapy, pani Novákoválelo0 A barva se leskla a
svítila,zrovná jako ty okapy
vá ó"
a prasátko bylo moc spokojeTAKE ZVÍRATE1A se chodila díné.v
vat a moc se jim to líbilo,
KDYZ KOZA uvidela, že se do
že bydlí u takového pekného
domku. Když pani Nováková
zahrady valí neco Červeného,
zamecela:No nééééé, snad nam
dolakovala , zbyla jí ple
teta neposílá tak veliké jachovka barvy.
blíčko? Musím je ochutnatí"
PRASÁTKO chodilo porád kolem/
a už chtéla prasátkuvukouscichalo k barvé, vite, jak
nout ocásek.PEJSEK ZASTÉKALs
barvy vôní, a moc se mu Čer"To je prece míč, to je pro
vená líbila. Když se mohou
NÁS ROZHOVOR : BYLO TO PRÍMOVÉ ČESKOSLOVENSKO ****************
V dneŠním čísle PALETY uverejňujeme od pani Renáty GREGOROVE pohádku "JAK LEZLO PRASÁTKO NA SEMAFOR". Zeptali jsme se jí...
JAK JSTE SE DOSTALA KE PSANÍ ?
*
"Mám dva kluky, Osmiletého Reného a devitiletého Michala. Jsou to
pŕirozene nejkrásnejsí, nejchytŕejsí, nejlínejsí a nejprotivnéjsí
deti, které stále žadoní o pohádky. A když už je ty známé omrzely,
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mne", a skočil na prasatko a
povalil ho do trávy. Když
zvíŕátka poznala, že je to
prasatko, nechtéla si s nim
hrát. " Nelíbíš se nám, jdi
ryc ze zahrady»"
ERVENE PRASATKO bylo ^moc
smutné. Takhle si to nepred
stavovalo. Dírou v plote seslo vk trati, kde jezdí vlak
od Celákovic^ do Brandejsa.
Pani Nováková má totiž zahrádku hned vedie trati.Pra
satko béželo chvilku po pražcích, ale protože ho bolely
nožičky, hledalo si nejaké
místo ke spaní. "Na trati zustat nemohu, to by mne zajel
vlak, ale tamhle nahore, tam
by to Šlo", reklo si prasátko. Videlo na vysokou tyc s
červeným a zeleným koleckem,
kde byla i malá lávka.

MOQ HEZKY se tam leželo.Bylo
videt áiroko daleko, slunce
hrálo a prasátku se zacaly
zavirat oci, a za chvíli už
spalo,jak kdyby byla pulnoc0
Ale piĽLnoc nebyla,bylo pul
jedenácté dopoledne a v té
dobe jezdívá zrovná vlak z
Celákovic do Brandejsa.
PAR
STROJVEDOUCÍ
Vomáéka
stal jako vždycky u kotle,
prikladal a občas vyhlédl
ven, není - li na trati neco
závadného.Taký mrknul na se
mafor ,protože podie semafoVu
musí chodit nejenom lidé na
ulicích, ale také jezdit Iot

komotivy na kole jich. Mrknul
ven , vidí červenou, a tak
zastavilo Nebylo to nie ne
obvyklého. To se stávalo ča
sto, když na nádraží v Brandýse šibovali a nemeli proto
pro vlak volnou kole j0To po
tom pan Vomácka hlasité zahouká, jako že je na trati,
na nadráží honem uvolní ko
le j a na semaforu se objeví
zelená - jet.
" NŽJAK DLOUHO jim to trvá",
rekl si pan strojvedoucí Vo
mácka pro sebe a znovu hla
sité a dlguze zahoukalo
NA NADRAŽÍ byl ale ruch. Ná
čelník nádraží, pan Vejražka
tam behal, poiád vyhlížel,
kdy se objeví v zatácce ko
nečné vlak. Závory byly stažené už pul hodiny a nékterí
netrpeliví ridici vylezli
ven z aut, kriceli na závorare, ale co, to nebylo slyšet, protože ostatní ridici
do toho houkali jako blázni»
Závorár mél pravdu,£>rece zá
vory nezvedne, kdyz je vlak
na cestéo
NAJEDNOÜ SE OZVALA siréna a
priŕítilo se modrobílé auto
silniení kontroly s panem
nadporucíkem Tesaríkem.
"Proc nezvedáte závory? Proc
je tady taková zácpa?" ptal
se a salutoval-jako na poz
drav o
t’PANE NADPORUCIKU. samo nebe
vás posila", volal náčelník
nádraží o " Honem sednéte do
vozu, zapnéte tu svou sirénu
a jeefte se podívat, co se
stalo s panem Vomáékouí Buď

začala jsem si vymýslet.
.
/ ,
ŽIJETE V NÓRSKU. JAK SE VAM TAM LIBI ?
*
" Moc. Bydlíme néco jako na konci sveta. Konci zde silnice. Je to v
nejhlubším fjordu Nórska a pro déti,pro kocky, pro ptáky a penzisty
je tu ráj."v
MATE TAKE NE JAKA ZV TRATA ?
*
" Samozrejmé. Dvé koéičky: Ôicorku a jejího kluka Moureéka. Preš
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spí nebo mu vybouchl kotel,
honem jeďte!"
A TAK SE AUTO zas jako blesk
rozjelo a zmizelo za zatáč
kou oA tam na trati precházel
pan Vomácka, celý rozcílený,
pred lokomotívou a hned, jak
uvidel auto silnicní policie
začal volat: "Zastavte, za
stavte, samo nebe vás posi
la! Honem otočte a jeďte na
nadráží, podívat se co se
stalo s panem Vejražkouo Buď
tam spí a nebo vybouchlo ce
lé nádraží!" ,
PAN NADPORUČÍK ale neotocil
a povi dal velice rozlobene;
"Pane Vomácka, nedelejte si
ze mne legraci,já jsem urední osoba a jedu zrovná z ná
dražie Náčelník Vejražka ani
nespí, ba ani nádraží nevybouchlo, ale asi co nejdríve
vybouchne,jestliže nepojedete. Proc vlastné stojíte? U
vsech certfi., už máte být dá
vno pryc,podivejte se na se
mafor!"
"Vzdyif se dívam, co si o mne
myslíte. Podivejte se sám0
Červená a červená,copak mohu
jet?" začal se zlobit i pan
strojvedoucí. Ale to už pan
nadporučík prišel dostatečne
blízko o "Máte pravdu, je tam
Červená, jisté, asi se to za
seklo nebo co", souhlasil a
porád se díval nahoru. "Poslouchejte, tam néco je..."
rekl. "Tam né'co je, tam se
tedv dokonce néco pohnulo, opakoval pan nadporučík, vylezl po žebríku nahoru a už
držel v náruči červenou ku-

liČku, která chrochtala, pištéla a kvičela. Teprve teď
se objevila ta zelená barva
na semaforu , která vždycky
pro lidi znamená, že mohou
jít preš ulici a pro lokomo
tívy, že mohou jet.
VLAK ODJEL,závory se zvedly,
všechno bylo zase v porádku,,
Prasátko odvezl pan Tesarík
k pani NovákovéoJak pani Nováková uvidela pred domem
policejní auto, polekala se,
protože to nikdy není dobré
znamení.
" PODIVEJTE SE na tohle^zvíre", povídá pan nadporučík a
tahá z auta prasátko."Vite
pani Nováková, co tohle pra
sátko provedlo ? Zastavilo
na celou hodinu dopravu v
Brandýse0 Vite jaká z toho
byla ostuda ?"
PANI NOVÁKOVÁ to sice neve
dela, ale pŕedstavit si to
dovedla» v ,
"PANE TESARÍK,nezlobte^se na
mne a nezlobte se na nej, já
už teď dám pozor. A i kdyby
chtélo být treba zlaté s mo
drými hvezdickami, já to ne
dovolím a nedovolím", slibovala pani Novákováo
Tak ji pan Tesarík uveril a
opravdu musela dávat pani
Nováková na malé ružové pra
sátko pozor,protože se od té
doby nie v Brandejse se semafórem nestalo...

R. G REGOROVÁ

|[

svou príslušnostínorskou) mluví jen a jen česky.” ^
PUBLIKOVALA JSTE UŽ V ČESKOSLOVENSKU. MATE TO PSANI V KRVI.; .?
*
"Snad. Ale za spisovatelku se nepovažu^i. Asi jsem nŠco podedila po
mamince. Ta vydala okolo roku 1943 knižku "Pohádky z oblačných bro
dil" .
BYLA JSTE NA DŽTSKEM TÁBORE V NÓRSKU, ZHODNOCENI ,?
*
"Bylo tam moc fajn. Bylo to takové malé primové Československo..."
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NAHRAJTE 51 ;
Hráči se rozdélí do dvou družstev. krvní do
stane lžiČku, na které musí odnést míc k me
te, vrátit se a pŕedat dalšímu. Když nSkomu
míč soadne, musí se vrátit. Vyhráva ten tvm,
který dfíve dokončí "LŽlftK0-I:í0070U ľf?A PETIT'j

"MA HOilBITír: OBRÁZKU vidíte nékolik trojúhelníkft, sestavených ze sirek. Zdanlivé
jsou
stejné. KeliŠí se však jen 3.

1400 YVERDON
rue du Casino 7

VOYAGESI

Poskytujeme v'éem krajanum ji% po dva
roky výhodne podnrCnky. Vydali jsme
český preklad celého programu a
tento zašleme ká&dému zájemci i s
velrrti peknými harevnými prospekty.
Pro krajany v zámorá zasvlame neuvebitelne levné letenky do Evropy a
zp%t.Jedná se o USA3Kanadu3Jizni Afriku,Austrálii a jiné vzdálené štá
ty. Piste česky či slovensky3obratem
Vám zašleme nahe výhodne nabidkyVYUZIJTE KRAJANSKOU[ SPOLUPRÁCI SE
SVÝCÁRSKOU CESTOVNÍ KANCELÁRI
Čekáme i na Vas dopi s.
AVY - Reisebüro — Yverdon - Schweiz

Šetríte na zarízení bytu, nový vDz, svou priští dovo
lenou? Musíte chodit do spoMtelen a vždy čekat na
vyŕízení? Zbavte se ztrátových časô, zasilejte penéžnl
prebytky poštovní zloženkou bezplatná poštou na konto
Vaši nové vkladní knižky u nás. Poskytujeme nejvýhodnéjší podmínky z celého Švýcarska: 1) úrok 5.5 V«,
2) možnost zaslat Vám peníze poukážkou. 3) výbér do
10.000 Fr. mésíčné bez výpovôdl, é) pri výbéru zašleme
peníze poštou, 5) celá rada jiných služeb. všechny
zdarma. Vyžádejte si nezáväzné náš zajímavý, česky
psaný preklad, podávající pŕehled o otevrenl konta
vkladní knižky a výhodách naši banky Pište Česky
nebo slovensky.

G E R LIN G IN V E ST M E N T & C R ED IT B A N K A G
Abt. Deposilenhefte

8002 Zürich. Gotlhardslras3e 56

GARAGE DES REMPARTS, 1400 YVERDON
P. et J. HUMBERSET, flls
nabfzf velmi výhodné Peugeot, Chevrolet a Vauxhall
prodej, výmény a pújčky. PiŠte česky o prospekty a
informace. Pri výméné popiéte typ a stav vozidla
pfedem.
Garage Skoda a Mazda, Guolf Pedrun, 1468 Cheyres nabizi
krajanum nové škody a Mazda se značnou sievou Všechny
pneu i zím 25°/0 slevy Náhr. d lly - disky duše pasy atd sleva min 10*/t Olej la v plech. 20 lit. za podst nižší ceny
Váe vyplacené poštou. Opravy všech aut Rozoočet paedem
Objednáme lež Triumph. BMW. Volvo. Fiat, Renault. Ford
atd Náhr. dily rovnei pro všechny značky. Píšte česky o pro
spekty a informace

H?j30 \V. zájemce o zimní plavání ( otužovanl Y prip. potápení v Curyšském jezere,
ne 2 1' o e v oblasti C^rychu.Tel.051/404172

KOLÍK CHYB NAJDE3 ??
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