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PŘÁNÍ
DO

Chtěl bych cestovat.Moc se mi líbí

vyprávění pana

Babyho o Kfovácích

nebo Laponcích.Ten toho musel pro
cestovat a prožít. Kdyby to šlo, a

Nového roku

kdyby zase

PRVNÍM LEDNEM začíná

pral, aby mne vzal s sebou.
Třináctiletý MIREK, Švýcarsko

zase Nový

tak bych si

někam jel,

rok. Pro mnohé z vás to bude
rok, kdy se budete rozhodovat, jak
se
připravovat
na "dospalou drá
hu.” Každý

bude

jisté neja

mít

ká přání. ZEPTALI JSME SE několika

náhodných chlapců

a děvčat, co si

JÁ BYCH SI PŘÁL, ABYCH NEMUSEL MA
MINCE UTÍRAT NÁDOBÍ A CHODIT NAKU

POVAT, A ABY BYLA STALE NEJAKÁ IEGRACE. TŘEBA TAKOVÁ, JAKÁ JE UzNÁS
VŽDY

NA

SILVESTRA

NEBC

1972

Jsem jedináček, bydlíme v Činžáku,
kde je

málo

detí, a tak si často

nemám s

kým hrát. ChtČla bych se

střičku,

to

bychom

panenkama, kterých

Ale rodiče

přejí-sobe a ostatním...

p. f.

slyČeto Pry
to

asi

nechtějí

až

vyhrály s

si

mám asi tucet.
o

sestřičce

se zabydlíme. Ale

nebude nikdy. UŽ se zaby

preje
všem
redakce

dlujeme potřetí...

Dvanáctiletá IVONKA, Švýcarsko

APRÍLA.

ZKRÁTKA,ABYCHOM BYLI VŠICHNI STAIE
VESELÍ..(P.S. Neuvádějte mé jméno,

tata by mi vyhuboval, Že delam jen
ostudu).
J.M..13 let, NEMECKO

Na rok 1972 připravuje PALETA letní skautské tábory nejen pro své Čtenáře, ale i
pro

další chlapce

ä

děvčata české Či slovenské národnosti. Předpokládaná cena

14ti denního pobvtu je cca. 200.— Sfr. + cestovné, o jehož Částečnou úhradu ječ

te budeme jednat s některými podpůrnými organizacemi.Pro stanovení konečných ter
mínů potřebujeme znát počet zájemců a další údaje. Zájemci, přesněji rodiče, za

šlete předbČžnoq přihlášku s udáním ijŠchto informací:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
*
DATUM NAROZENI
*
PŘESNOU ADRESU(i stát)

TERMÍNY LETNÍCH PRÁZDNIN · · ·
Přihlášky

zasílejte

na

f

*

a hlavne;

,

adresu redakce s označením ”IETNI TÁBOR”, nejpozdŠji

do 15.ledna 1972.V březnovém Čísle PALETY sdělíme jiŽ podrobné informace,zájemci
budou navíc informováni dopisem. TÁBORY BUDOU VEDENY zkušenými skautskými odbor

níky i pedagogy. BUDE-LI dostatek zájemců i v zamoří, pokusíme se uskutečnit po

dobný tábor i v této oblasti.
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PAIETA .

Vánoce
na Starém
bělidle
BOŽENA NĚMCOVA
Byl to zvyk, jak ve mlýně, tak
v myslivně i na Starém bělidle,
že kdokoli přišel na Štědrý den
a Boži hod. jíst a pít dostal do
sytosti, a kdyby nikdo byl nepři
šel, babička šla by hledat hosia
na rozcestí. Jakou radost ale mé
la tenkráte, kdy? /nenadání přišel
před Štědrým dnem syn Kašpar
a bratrův syn z Olešnice. Celého
půl dne radostí plakala a přes
chvíli od pečeni vánoček odbě
hovala do světnice, kde příchozí
mezi dětmi seděli, aby se na sy
na podívala, aby se bratrovce ze
ptala, co dělá ten neb ta v Oles
nici, a dětem opakovala ne jed
nou: „jak tuhle vidíte strečka,
tak byl v tváři také váš dědeček,
jenže vzrůst po něm nemá.“ Dě
ti prohlížely strejčky ze všech
stran a velice se jim líbili, zvláš
tě to. že mile na každou jejich
otázku odpovídali.
Každý rok chtěly se děti po
slit, aby viděly zlaté prasátko, ale
nikdy k tomu nedošlo, vůle byla
dobrá, ale tělo slabé. Na Štěd
rý den štědře podělen byl kdekdo
i drůbež i dobytek dostaly vánoč
ky, a po večeři vzala babička ode
všeho, co k večeři bylo, po kous
ku, hodila polovičku do potoka,
polovic zahrabala do sadu pod
strom, aby voda čista a zdráva zů
stala a země úrodná byla, všecky
pak drobty sebravši, hodila „ohni“,
aby neškodil.
Za chlívem třásla Bětka bezem,
volajíc: „Třesu, třesu bez, pověz
mi ty pes, kde inůj milý dnes,“
a v světnici slívala děvčata olovo
a vosk a děti spouštěly svíčky v
ořechových skořepinách na vodu
Jan tajně postrkoval mísu, v niž
byla voda, aby se hnula, a sko
řápky, představujíce lodky života,
od kraje ku středu se houpaly
pak radostné volal: „Dívejte sě, já
se daleko, daleko dostanu do svě
ta.“

„Ach, milý hochu, až se dosta
neš do proudu života, mezi víry
a úskaliny, až budou vlny loďkou
tvého života smejkat, pak budeš
toužebně vzpomínat na tichý pří
stav, z něhož jsi vyplul.“ řekla si
tiše matka, rozkrajujíc jablko
chlapcovo „na štěstí“ ve příční
polovice. Jádra tvořila hvězdu, tři
čisté paprsky, dva pak byly ne
úplné, od červa sežrané. Odloživši
je s povzdechem stranou, rozkro
jila druhé pro Barunku a vidouc
opět hvězdu zatemnělou, povídá
ia si: MTedy ani jeden, ani druhý
nebude úplně šťasten.“ Rozkroji
la ještě pro Vilímka a Adélku,
a v těch byly zdravé hvězdičky o
čtyřech paprscích. „Ty snad,“
myslila matka a Adélka vytrhla ji
z myšlení, stěžujíc si právě, že je
jí lodička nechce plout od kraje
a svíčička že už dohořívá.
„Však moje také zhasíná a ne
přišla daleko,“ pravil Vilím.
Vtom trkl zase někdo do ná
doby, voda se rychle rozhoupala
a lodičky zprostřed plující se po
topily.
„Mečte, hečte, vy dříve umřete
než my,“ zvolala Adélka s Vilémkem.

„Co je více, jen když jsme byli
daleko,“ odpověděla Barunka a
Jan přisvědčil, matka ale smutně
dívala se na ta zhaslá světla a
předtucha zmocnila se její duše,
není-li ta nevinná dětská hra
věštbou jich budoucnosti.
„Přinese nám Jezulátko něco,"
ptaly se děti babičky potajmo
když se začalo sklízet se stolu.
„To já nemohu vědět, uslyšíte,
jestli zazvoní,“ řekla babička. Dě
ti menší postavily se k oknu, mí
níce. že Jezulátko musí jít okolo
oken a že je uslyší.
„Což nevíte, že není Jezulátko
vidět, ani slyšet?“ pravila babič
ka. „Jezulátko sedí v nebi na
světlém trůnu a posílá dárky hod
ným dětem po andělích, kteří je
přinášejí na zlatých oblacích. Ne
slyšíte nic než zvonků hraní.“
Děti se dívaly do oken, nábož
ně babičku poslouchajíce. Vtom
kmitla okolo oken světlá zář a
zvenku zazněl hlas zvo>nku. Děti
sepjaly ruce, Adélka pak šeptala
tiše: „Babičko, to světlo bylo Je
zulátko, viďte?“ Babička přisvěd
čila, vtom také matka do dveří
vcházela, oznamujíc dětem, že v
babiččině světnici Jezulátko jim
nadělilo.
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To byl shon, to bylo radosti,
když viděly osvetlený, okrášlený
strom a pod ním krásných daru
Babička sice neznala ten způsob,
mezi lidem se to nedělalo, ale lí
bil se jí, dlouho před vánocemi
vždy už sama pamatovala na
strom a dceři okrašlovat ho po
mohla. „V Nise a v Kladsku pa
nuje vesměs ten způsob, víš-li pak
se pamatovat, Kašpare, byl jsi ten
kráte, když jsme tam byli, už hod
ný hoch?“ pravila babička syno
vi, nechavši děti těšit se s dary
a usednuvši vedle něho ke kam
nům. „Jak bych se nepamatoval,
hezký to zvyk a dobře, Terezko,
děláš, žes jej zavedla, budou to
někdy dětem krásné vzpomínky,
až se octnou v trudech života.
Na ten den si člověk dokonce v
cizině nejraději vzpomíná, jak to
zkusil po kolik let, co jsem ve
světě byl. Bosi dobře jsem se
mnohdy měl u mistra, ale vždy
jsem si myslil: Kýž bych seděl ra
ději u matky a měl kaši s medem,
buchtičky s makovou odvárkou
a hrách se zelím, všecka ta jídla
bych vám za to dal."

„Naše jídla.” usínala se babič
ka a přikývla hlavou: ..Ale. ještě
si zapomněl sušenou míchaninu
(ovoce).“
,,To víte, o to jsem nehrubě dbal,
v Dobrušce říkají tomu muzika.
Na něco jiného jsem ale vzpomínával, co jsme všichni rádi poslouchávali.“
„Však já vím, co myslíš: pastýř
skou koledu, to je zde také, po
čkej, uslyšíš to zanedlouho,“ pra
vila babička a sotva to dořekla,
ozvala se zvenčí u okna pastýř
ská trouba. Nejdřív odtroubil me
lodii pastýřské písně kolední, pak
začal zpívat: „Vzhůru, vstaňte,
pastýřkové, hlásná novina, Spasi
tel se nám narodil v Betlémě, v
chlívě, atd.” „Máš pravdu Kašpa
re, kdybych neslyšela tu píseň,
ani by mi Boží hod nepřicházel
tak veselý, pravila babička, po
slouchajíc s potěšením. Pak ale
šla ven a naložila pastýřovi do
mošny výsluhu.
Na Štěpána šli chlapci na ko
ledu do mlýna a do myslivny.
Kdyby nebyli přišli, panímáma by
si myslila, že na ně strop spadl,

Koleda·.
dejte voříseK nebo dvA ·
hedateli

voríseH^z

^rovrtaný Vanjj

a sama by byla na Staré bělidlo
přiběhla. Bartík a Frantík zase
navzájem dolů přišli koledovat.
Uběhly vánoční hody, děti po
vídaly si už zase, že přijdou Tři
krále a pan učitel, že přijde psá>
tři krále na dvéře a koledovat,
a po Třech králích slavily přástevnice teprv „dlouhou noc“ Ovšem
na Starém bělidle a ve mlýně ne
bylo to jako ve vsi, kde bylo
mnoho chasy, tam si volili krá
lovnu a krále, byla muzika, stro
jila se přeslice a vrkoč se dával.
Na Starém bělidle vystrojila se
dobrá večeře přástevnice sešly se.
zpívalo se, jedlo, pilo, a když tu
najednou za dveřmi ozval se fla
šinet, začalo se v kuchyni tančit.
P.řišel .aké Tomeš, pan otec i mys
livec, přišli ještě někteří a tane
ček byl spořádán Kuchyň byla
ovšem cihlami vyložená, ale děv
čata si z toho nic nedělala, a kte
rým líto bylo střevíců, tancovala
bosa.
Tak popisuje autorka vánoční
čas ve svém nejznámějším ro
mánu „Babička“

POZNÁNÍ NA KOLEDU

Podte chlapci k nám,
koledy vám dám,
po jablíčku, po voříšku,
voblečte se do kožíšku,
budem zpívati, koledovali.

K Ol, EDA
Koleda, koleda, dčdóško,
máte dírko v kožóško;
dáte-li mně voříšek,
zašijo vám kožíšek.
£ Líšně

MRÁZ
Přišel k nám host,
spravil nám most
bez sekery, bez dláta,
a je přece pevný dost.
Hádanka < ór/i

4

ŠTĚDRÝ DEN
K. J. E R BEN

I.
Tma jako v hrobe, mráz v okna duje,
v světnici terlo u kamen,
v krbu se sviti, stara podřimuje,
děvčata předou měkký len.
"Toč se a vrČ, můj kolovrátku,
ejhle adventu jíž nakrátku,
a blízko, blizoučko Štědrý den."
Plilo je děvčeti přísti, milo,
za smutných zimních večerů,
neb nebude mamo její dílo,
tu pevnou chová důvěru.
I přijde mládenec za pilnou pannou,
řekne: "Pojď za mne, dívko má,
budiž ty mi ženkou milovanou,
verným ti mužem budu já."
"Já tobě mužem, ty mne Ženkou,
dej ruku, devce rozmilé".
A dívka, co předla přízi tenkou,
svatební šije košile.
"ToČ se a vrČ můj kolovrátku,
vsak jest advent jiŽ nakrátku,
a přede dveřmi Štědrý den."
Poj, ty Žtedrv večere,
tyttajemný svátku,
cože komu dobrého
ne ses na památku?
Hospodáři Čtédrovku,
kravám po výslužce,
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.

Ovocnému stromoví
od večeře kosti,
a zlatoušky na stenu
tomu, kdo se postí.
Hoj, já mladá dívčina,
srdce nezadané:
mne na mysli jiného,
jiného cos tane.
Pod lesem, ach pod lesem,
na tom panském stave,
stojí vrba stařeny,
sní na šedé hlave.
Jedna vrba hrbatá
tajné dolů kývá,
kde se modré íezero
pod ledem ukrývá.
Tu prý dívce v půlnoci,
při luně pochodni,
souzený se zjeví hoch
ve hladině vodní.
5

Hoj,mne půlnoc neleká,
ani liché védy:
půjdu,'Vezmu sekeru,
prosekám ty ledy.
I nahlédnu v jezero,
hluboko - hluboko,
milému se podívám
pevne okem v oko.

III.
Marie, Hana, dvě jména milá,
panny jak jarní růže květ:
která by z obou milejší byla,
nikdo nemůže rozumět.
Jestliže jedna promluví k hochu,
do ohne by jí kvůli šel.
Pakli se druha usměje trochu na první zas by zapomněl.
Nastala půlnoc. Po nebi širé
sbor vysypal se hvězdiček,
jako ovečky okolo pastýře,
a pastýř jasný mesicek.
Nastala půlnoc, všech nocí máti,
půlnoc po Štědrém večeru:
na mladém sněhu svěží stopu znáti
ode vsi přímo k jezeru.
Ta jedna klečí, nad vodou líčko,
ta druhá stojí podle ní:
’’Hano, HaniČko, zlaté srdíčko,
jaké tam vidíš vidění?”

IV. ,
Vlažný větřík laškuje
po osení mladém,
sad i pole květovým
přiodeným vnadem,
zazněla hudba od kostela zrána,
a za ní hejsa, kvítím osypana
jede svatba obřadem.
Švarný ženich jako kvet
v kole svatebčanů,
kabát tmavě zelený,
klobouk v jednu stranu:
tak viděla jej v osudné té dobe,
tak si ji nyní vede domů k sobe,
švarnou ženku Hanu.

"Ach,vidím domek,ale,jen v šeře,
jako co Václav ostává —
však již se jasní-ach,vidím
v/
/
dveře,
ve dveřích mužská postava.

Na tele kabát zeleni temné,
klobouk na stranu-znám jej,znám,
na nem ta kytka, co dostal
ode mne,
můj milý bože - Václav sám."
Na nohy skočí, srdce jí bije,
druhá přikleká vedle ní:
"Zdař Bůh,má milá,zlatá Marie,
jaké ty vidíš vidění?"
"Ach,vidím,vidím - je mlhy plno,
všecko je mlhou zatmělé,
Čepvená svetla blýskají z toho zdá se mi býti v kostele,
NČco se Č erná mezi bílými však mi se rozednívá již:
jsou to družičky, a mezi nimi proboha, rakev - Černý kříž.

časopis čs.exilové mlá

deže
vede
Miroslav
FIŠERA
kresby Jarča
MACKŮ^a Jiří BRUNOLÍK toto číslo vyšlo 8O 11.
1971 - ADRESA : Paleta,
Postfach
236, 8033 Zü
rich/Schweiz- PŘEDPLAT
NÉ :roČní 24o-Fro, polo

letní 13.-Fr.(na adresu
redakce
pošt.poukázkou
pro konto
80 - 898 SBV
Zürich nebo šekem,odběratele mimo Švýcarsko :
přepočet).
*
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ZaŠlo léto, Vřes pole
chladné větry vějí..
Zvoní hrana. Na márách
telo vynášeli ;
Filé družičky, planoucí svíce,
plac, bědování, trouby hlaholice
z hlubokosti znějí:
■•'iserere mei.
Koko věnec zelený,
koho v rakvi kryje?
Umrela,,ach umrela
panenská lilie.
Vykvetla,jak by zalévána rosou,
uvadla,jak by podsecena kosou ubohá Marie.
V.
Jedna,.hlavu zavitou,
TJastala zima, mráz v okna duje,
košilicky šije,
v světnici teplo u kamen,
druhá již tři měsíce
v krbe se svítí, stará polehuje,
v Černé zemi hnije,
děvčata zase předou len.
ubohá Marie.
"ToČ se a vrČ, můj kolovrátku,
Seděly jsme také tak,
však jest adventu zase nakrátku,
a nedaleko štědrý den."
jako dnes a včera:
a než se rok obrátí —
Ach, ty Štědrý večere
kde z nás bude která?
noci divoplodné,
"Toč se a vrc můj kolovrátku,
když si na te vzpomenu,
všecko na světě jen na obrátku
k srdci me to bodne.
a život lidský jako sen."
Seděly jsme také tak
Vsak lépe v mylné naději sníti
loni pohromadě:
před sebou Čirou temnotu,
a neŽ se rok obrátil,
nežli budoucnost odhaliti,
dve nám chybí v rade.
Ilustrovala.: JARMILA MUk-ILOVÁ■strašlivou poznati jistotu.

JAK

POZNÁME

STÁŘI

STROMKU?

SMRK PŘIRŮSTÁ - JAK ZNÁMO - NEJEN NA/RCHOLKU, ALE I^NA
KONCI KAŽDÉ VETEVK£. ROK CO ROK SE VYTVÁŘÍ NOVÝ PŘESLEN VĚT
VIČEK

A TYTO PŘÍRŮSTKY, KTERÉ VŽDY NA JAŘE PŘIRŮSTAJÍ, JSOU

ZŘETELNÉ SVÉTLEJŠI BARVY.PODLE I>OČTU PŘESLENŮ ( KAŽDOROČNÍCH
PŘÍRŮSTKŮ ) SE TEDY DA URČIT STARI STROMKU, NEJLÉPE SE POČÍ

TÁ

OD

SPODU. JESTLIŽE

SI NAKRESLÍME POSTUP RŮSTU SMRČKU V

NĚKOLIKA
LETECH, DOSTANEME SCHÉMA, PODLE NEHOZ LZE ZJISTIT
STÁŘÍ DŘEVINY.Z NAŠEHO,OBRÁZKU JE VIDĚT, ZE URČOVANÉMU SMRKU
JE PÉT LET ( ČÍSLICE PŘEDSTAVUJI JEDNOTLIVÉ ROKY R^TU ).^

JE VŠAK NUTNO
ZCELA

PŘESNÉ

ROSTŮ, PROTOŽE

DODAT,,ŽE POPISOVANÝ ZPŮSOB NAZNAČUJE VŽDY

URČENI STÁŘÍ STROMKU Z UZAVŘENÝCH LESNÍCH PO
TÉMTO SMRČKŮM ZASYCHAJÍ SPODNÍ VŠIVÉ A ZPRA

VIDLA CHYBÍ. V TOMTO PŘÍPADE ZJISTÍTE STÁŘÍ POUZE PRIBLIŽNE,

*
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Ko n to

D A R Y”

PRE'il L AT NE našich Čtenářů zatím nestačí na krytí výloh PALETY. Exi
stuji vsak ještě obëtavci,kteří nám chtějí pomoci udržet časopis. Na
naše konto darů, které je shodné s kontem pro předplatné ( Paleta,
Postfach 236,8033 Ztirich/CH, bank, spojení Schweizerischer Bankverein,
Atadtfiliale Oterstrass, 8033 Zurich - Konto Nr. 621’595.9) jsme do
stali již první Částky:
250 SFr. od NOREK TSJEKKOSLOVAKISK HJELPERONENING. Oslo
2091"
od zpěváka Karla KRYLA z Mnichova.
při zaslání uveďte poznámku "dary", v případe,že nechcete být jmeno
váni v Palete - výslovné to poznamenejte. DEKUJEME.
A my čekáme od Vás, naši mladí čtenáři DÁREK

POD STROMEČEK!!

Totiž :^PŘEDPLATNÉ NA ROK 1972. Celoroční předplatné nám umožní vý
hodnějšínákup papíru, a vůbec "zpříjemní" start do nového ročníku,
který - jak již víte - budeme absolvovat
S

PŘÍLOHOU

SKAUTŮ.

CELOROČNÍ PREDPLATNE Činí 24.— SFr., pro Evropu 27.5OiSFï’., letecké
zasílání do zámoří 36.— SR”. Pro státy, kam posíláme PALETU, přiná
šíme přepočet:
BELGIE 320 BF * DÁNSKO 50.— DK * FRANCIE 37.— FF * ITALIE 4300.— Lit. * HOLANDSKO
24.— Híí. * NORSKO 48.— NKr. * NEMECKO 23.50 DM * RAKOUSKO 165.— Oesch. * SVEDSKO
35.— SKr0* ANGLIE 2.75 £ * USAz6.75 USÎ (L 9.25) * KANADA 7.25 can.S (L 9.50) * AU

STRALIE 6.— Af (L 9.50) * JIŽNÍ AFRIKA 5.— R (L 7.50 R).
PREDPLATNE

poštovní

můžete zaslat na naše bankovní konto(viz v rubrice DARY) nebo mezinárodní
poukázkou, připadne

šekem. Uvítali

bychom, kdyby

předplatné bylo uhraze

no bud* do konce t.r., nejdéle však do 15. ledna 1972.

REDAKCE,

PRO
VOLNOU
CHVILKU

◄ << <

POZNÁŠ,
KTERÁ
POSTAVA
KE KTEREMU
OBYDLÍ
PATŘÍ ????

POKUS SE
0 TO,
A JEN z
V KRAJ1JIM
PŘÍPADE
POŽÁDEJ
0 PO^OC
RODIČE.
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B O N NA
„NÁMORNÍK”
TÁTA SE ZASE PO DLOUHÉ DOBE VRÁTIL Z“VEL-

OPRAVDU ZAPOMNĚLY,A PAK PUJDOU DĚTI SPÁT

KE ,CESTY'^ DOMU.
PŘINESL V KUFRU PLNO PE
KNÝCH VECÍ, KTERÉ VONĚLY EXOTIKOU JEHO

PŘIDALA SE MAMA NA STRANU DĚTI.

CEST.
“ ABYCH ,MEL NA STARÁ KOLENA NA CO VZPOMÍ
NAT”, ŘÍKÁVAL, když je pečlivě ukladal do

LULCE, LABUŽNICKY SI JI ZAPÁLIL, SROVNÁ
SI , JAŠKOVU POSTAVIČKU V KLINE A PRITAH
BLÍŽ' HANKU K SOBĚ, "ALE PAK NA KUTÉ!" ZA

VITRÍNKY.,
KOLEM „OCI mu přibývaly daisí vrásky a ^ru
ce

MEL TAK OPä'lENÉ, & SE TEMNĚ ODRÁŽELY

OD BÍLÉHO SLAVNOSTNÍHO UBRUSU, NA

KTEREM

"I TY BRUTE", ZASMÁL SE TÁTA, PAK SÁHL IJ

HARTUSIL, ALE VŠICHNI

VEDÉLI, ZE

TO TA

NEMYSLÍ.
“KDOPAK KDY VŮBEC SLYSEL O PSU NAMORNIKO
VI? JO, LODNÍ KOČKY, TO JSOU PANEČKU, NA

VONĚLA VEPŘOVA' SE ZELÍM A KNEDLÍKY»

MORNÍCI 1 JEDNOU JSOU V HAMBURGU, PODRUH

PíT VECEŘI„ SE TATA SPOKOJENĚ UVELEBILJDO

KTERE ČEKAJÍ NA SVOJI LOD,KTERÁ JE, ODVEZ1
DO SYDNEY, KDE PROŽIJI SVE' KOClď LÍBÁN

V ŠANGHAJI, PAK ZASE V KIELU. JSOU KOČKY

STARÉHO

UŠÁKU A BYTEM SE NESLA LIBA VUNE
SI

KY A PAK, HAJDY, ZPĚT. SAMOZŘEJMĚ,, ZE TAJ

SEDLA NAPROTI
DO KŘESLA A VZALA VAŠKOVY
TEXASKY, ABY NA NE PRIŠILA DALŠÍ ZÁPLATU.

PŘIJEDOU S KOŤATY. ZNAL JSEM LODNÍ KOČKY
KTERE MELY SVE' “LINKY“ A NIKDY SE NESPLE

Čerstve' KÁVY A DOMÁCÍCH

BUCHET. MAMA

PROŠMEJDILY,KDE CO, NA

TO BYL TEN OKAMŽIK,NA KTERÝ DĚTI CELY DEN

TLY,! V PŘÍSTAVE

ČEKALY. PĚTILETÝ VAŠEK SE IHNED VYŠKRABAL
TÁTOVI NA KLIŇ A SCHOULIL SE , DO JEHO NÁ

VŠTÍVILY SVE KOCOUŘÍ CTITELE

STEJNOU LODÍ

RUČE,KTEROU TAK DLOUHO POSTRÁDAL.I HANKA,

KOČKY,, TO

SAMA' RUKA, SAMA'

NEMOCÍ NETRPÍCÍ, O PRACÍ NA LODI MAJÍ PO

NOHA, SE SNAŽILA “URVAT”

KOUSEK MÍSTA A NEBEZPEČNE BALANCOVALA

NA

TÁTOVÝCH KOLENOU.,
"TATO, POVÍDEJ NÁM O VELKe' VODEi” ŽADONIL i

VAŠEK.
"TÁTO, POVÍDEJ,

, A

PAK

SI

VRACELY,ZPĚT. JO, JO, LODNÍ

JSOU

STARÁNO, A ANI

PRAVÍ NÁMOŘNÍCI, MOŘSKOl

NEPODLÉHAJÍ NĚJAKÝM NALA-

DÁM.
ALE LODNÍ PES ?

NÁM ^RADĚJI O BONNĚ, VSAK

JSI NÁM TO SLÍBIL!" ŠKEMRALA

HANKA A PAK

MAZLIVĚ DODALA - "PROSÍM...“
I MÁMA BYLA JINÁ, NEZ JINDY A NEHONILA JE

DO POSTELE. USMÍVALA SE, A TO ZNAMENALO,
ŽE JE SE
VSÍM SVOLNÁ, I S TIM, ZE DĚTI

PŮJDOU POZDĚ NA KUTĚ.
"O BONNĚ? O NÁMORNÍKOVI BONNE?" TÁTOVI SE
NĚJAK NECHTĚLO. "TO SMUTNE,KONCI A VY NE
MATE RÁDY POVÍDKY SE SMUTNÝM KONCEM, VID,
HANKO?"
" NEMÁME, ALE O BONNE TO NENÍ POVÍDKA, TO

JE

PRAVDIVÝ

PŘÍBĚH A MY JEJ CHCEME SLY

ŠET!“
"NO,VIDÍŠ, TAK„JEJ PŘECE ZNÁTE, A CO BYCH
SE OPAKOVAL!" ŠKÁDLIL DĚTI TÁTA.
“ POVÍDEJ

NÁM. TÁTO.

O

BONNĚ. MY TO JIZ
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KDE BY NAŠEL TY KRÁSNÉ STROMKY A KEŘÍČKY,
TY VOŇAVÉ KANDELÁBRY, KDE PAK JE TEN ZE

BĚHEM

LENY TRÁVNÍK, KDE BY MOHL PROHNAT SVE KA

I DO STROJOVNY, A BYLA VĚTŠÍM POSTRACHEM
KRYS, NEŽ NAŠE ČERNÁ KOČKA LIZA, PROTOŽE

MARÁDY? PES NA LODI JE VZÁCNOSTI.oo”
TATA SI ZAPÁLIL ZHASLOU LULKU A SPOKOJENÉ
HLEDĚL ZA ROZPLÝVAJÍCÍM SE DÝMEM.PAK UPIL

S GUSTEM

MÁMINU BÁJEČNOU KÁVU, KTEROU MU

ONA POSTAVILA JA DOSAH RUKY. BYL JAK ŘEČ
NÍK NA TRIBUNE, KTERy' VYCHUTNÁVÁ KOUZLA A
ÚČINEK SVÉ ŘEČI. ALE KDEPAK S TAKOVOU NA

DĚTI

·

"TAK POVÍDEJ,KONEČNE, O BONNE, TATO, A NE

O KOCOURECH ·"

TROCHU

DURDIVE

ŽADONILA

SI ZÍSKALA BONNA SRDCE CELÉ'

CESTY

POSÁDKY! VE DNE ŠMEJDILA PO PALUBĚ, ZAŠLA

JE VYČUCHALA
PĚLA ŽÁDNOU

I ZA ŽELEZNÝMI PLATY. NETR
MOŘSKOU NEMOCÍ A CHOVALA SE

JAKO PES S TÍM NEJLEPŠÍM

RODOKMENEM. ANI

TAJFUN,DO KTERÉHO JSME SE BLÍZKO ČÍNSKÉHO

POBŘEŽÍ DOSTALI, JI NIJAK NEPŘIVEDL Z MÍ

RY^ KDYŽ JSEM SE CHODÍVAL V NOCI PODÍVAT
NA MŮSTEK,ŠLA PODEL ME NOHY, JAKO BY BYLA

NA VODÍTKU. TEDY IDEÁLNI NÁMOŘNÍ PES’ ALE
HORŠÍ BYLO, ŽE , NAS

TEN TAJFUN PEKNE PO-

HANKA.
" JÓ, O BONNĚ, JÁ OUPLNĚ ZAPOMNĚL. NO TAK

ČECHRAL A NEZBÝVALO, NEŽ

TEDYyJÓ, TEĎ TO TEDY PŘIJDE. KDYŽ JSEM
PREBIRAL LOD\ NA KTERÉ JSEM MĚL,JET JAKO

SE MĚLA PŘESTĚHOVAT DO HOTELU A JA SE ANI

KAPITÁN, PŘIJDE ZA MNOU NAS LODNÍK, KTERÝ
MĚL JET JA DOVOLENOU.V NAPUČÍ MÁ OBROVSKY
CHUMÁČ ČERNÝCH CHLUPU A PŘEJ, TAK TEDY,

BONNOU. ALE

PANE KAPITÁNE, VEMTE SI ZDE TOHO PSA. VO

JEDNOHO TAKOVÉHO ODLOŽENÉHO PSA,KTERÝ CE

LAL JSEM DNES, TY SVY,ALE VYHROŽOVALA MNE,
ZE MNE VYHODÍ I SE PSEM,. JÁ JU ZNÁM, VONA

KÁ', ŽE

BY TOHO BYLA JO SCHOPNA.ROK JSME SE NEVI
DĚLI TAK TO TEDY NE. VÁM TO NIC NEUDĚLÁ,

BYCHOM JEJ NERADI VRÁTILI. ASPOŇ

MÁ UZ JEDNU JESTU ZA SEBOU,MOŘSKOU NEMOCÍ
NETRPÍ. A 'VŮBEC - BUDE TO VAS TALISMAN NA
VAŠÍ PRVNÍ CESTĚ, CO BY KAPITÁN. TO TEDY
NEMĚL ŘÍKAT. OUPLNĚ MNE ZASKOČIL. ZTRATIL
JSEM ODVAHU VYHODIT JEJ I SE PSEM. TO VÍ
TE, NÁMOŘNÍK JE POVĚRČIVÝ, A TAK JSEM ANI
NEMRKL, JEN

JSEM

SI

V DUCHU ŘÍKAL, JAK

MNE ZASKOČIL A,JAKÝ JSEM SLABOCH, ZE JSEM

V

ŠANGHAJI JIT

DO SUCHÉHO DOKU. ALE CO S BONNOU? POSÁDKA

NETROUFAL ZEPTAT, ZDA

NAS

MNE TAM VEZMOU I S

KONSUL

MI VYTRHL TRN Z

PATY.
"PROČ BYSTE NEDAL BONNU K NAM? MAM TU JIŽ
SI

JEJ JEHO PÁN ODVEDE A MY JSME

SI ZA TĚCH PĚT

LET JIŽ NA NĚJ ZVYKLI, ZE

MU BUDE

VESELEJI, UŽ BEZTOHO ZAČÍNÁ STÁRNOUT..'."
A TAK JSEM DRUHÝ DEN ODVEZL BONNU TAXÍKEM

PŘES CELE MĚSTO DO VILOVÉ ČTVRTI,KDE BYLA
RESIDENCE NAŠEHO
SLIBOVAL ZELENY

KONSULA. CESTOU JSEM JI
TRÁVNÍK, MNOHO KEŘŮ A

STROMŮ A HLAVNĚ PÁNSKOU, SPOLEČNOST, KTERÉ

JISTĚ PO TAK DLOUHÉ DOBĚ ODVYKLA.'
POPÍJELI JSME

ZELENÝ ČAJ POD STÍNEM VEL

TOHO PSA NEODMÍTL.

KÝCH STROMŮ V ZAHRADĚ KONSULA, ZATÍMCO SE
PEJSKOVÉ PROHÁNĚLI CESTA NECESTA, TRÁVNI

BONNA SE UVELEBILA V KOUTĚ ME KABINY,JAKO

ČEK NETRÁVNÍČEK, V TE NÁDHERNÉ CINSKE ZA=

BY TAM BYLA ODJAKŽIVA, A JÁ JI SLIBOVAL,
ĚE JI PŘI PRVNÍ NEPŘÍSTOJNOSTI VYKVARTY-

HRADĚ SE ZA NIMI
ZVEDALA OBLAKA PISKU A
JÁ SE HONEM ZVEDL TÉŽ, ABY SI TO SNAD' PAN

RUJI ROVNOU DOLU DO PODPALUBÍ.
MĚL JSEM CO DĚLAT S ODBAVENÍM LODĚ A TAK

KONSUL NEROZMYSLIL' DRIV, NEZ ZJISTI TY
POLÁMANĚ KRÁSNÉ ČÍNSKÉ KVĚTINY. S BONNOU

JSEM SE SKORO LEKL, KDYŽ JSEM SE VRÁTIL
VEČER ZPĚT^ DO KABINY A NAŠEL TAM BONNU,

JSEM

KTERÁ MNE PŘIVÍTALA STALÝM

TAK, BONNY JSEM SE ZBAVIL, TEĎ SI VEZMU
PÁR SVÝCH VĚCI
A PROŽIJI V KLIDU HOTELU

KU A MOUDRÝMA

VRTĚNÍM OCÁS

OČIMA SI MNE ÚPLNĚ OTOČILA

KOLEM PRSTU(MAJÍ-LI PSI PRSTY...VIĎTE?)
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SE'

ANI NEROZLOUČIL A VYPLÍŽIL JSEM

SE ZADNÍM VCHODEM K TAXÍKU.

NEJAKÝ TEN TÝDEN,NEŽ BUDE LOĎ ZASE SCHOP

NA CESTY.A ABYCH SE TROCHU UKLIDNIL, STA
VIL JSEM SE JEŠTĚ V HOTELU NA DRINKU A
PAK JSEM ZAMÍŘIL DO PŘÍSTAVU,

ZAPOMNĚL JSEM NA SVŮJ HNĚV VZAL JSEM JI DO

NÁRUČE, PROTOŽE NEBYLA VSTAVU SE POSTAVIT
NA

VŠECHNY ČTYŘI. JEN MNE OLIZOVALA SVÝM

A JAK JSEM TAM STAL,CEKAJE NA ČLUN, KTERÝ

VLHKÝM, HORKÝM JAZYKEM. DÝCHALA^ZA ČTYŘI.

BY MNE
PREPRAVIL K LODI,, NAJEDNOU SE NA
MNE VRHNE HODNĚ VELKÝ BALÍK ČERNÝCH CHLU

POLOŽIL

JSEM

NA JEJÍ PELISEK,, VELMI

JI

OPATRNĚ, ABYCH JI JEŠTĚ VÍCE NEUBLÍŽIL, A

PU, SKACE MNE DIV,NE^DO OBLIČEJE,OBLIZUJE

ZAVOLAL LODNÍHO LEKARE.UMI-LI LECIT LIDI,

MNE A VÍTÁ HALASNÝM STEK OTEM, JAKO BYCHOM

SNAD MI VYLÉČÍ

SE BYLI NEVIDĚLI ASPOŇ

DVA

MESICE

A NE

JEN DVĚ HODINY. BONNA 1,
JAK SE DOSTALA PRES CELE MĚSTO SEM, TO JE

DO

DNEŠKA

,PRO

MNE VELIKOU ZÁHADOU. TEN

PRÝ

POSTAVAL SMUTNE U

CHUDÁK STARÝ

PES

PODHRABANÉHO

PLOTU, KUDY SE BONNA PROTÁ
NIC JINÉHO NEZBÝVALO, NEŽ

HLA. A TAK

MI

PROPAŠOVAT

BONNU DO HOľELU. NAKONEC SI I

HOTELOVÝ PERSONÁL NA NI ZVYKL, A KDYŽ /SME

ODJÍŽDĚLI, TAK SE NEJVÍCE LOUČIL S NI...
NASTOUPILI JSME CESTU ZPĚT

PŘIVÍTAL

HAMBURG

NÁS

SYCHRAVÝM PODZIMNÍM DEŠTĚM. ZDE

NASTALY yPKO BONNU DNY PLNE ^NÁDHERNE SVO
BODY. STALI
JSME V NAŠEM PŘÍSTAVU, A JAK
CHLAPCI
HODIT Z

VYCHÁZELI DO MĚSTA SI TROCHU VY
KOPEJTKA, DOPROVÁZELA JE NA KUS

CESTY I BONNA. A ČIM DAL SI TROUFALA, PAK
BĚŽELA
ZPĚT A U BRÁNY JI UŽ ZNALI - NAŠI

BONNU!
ALE JEDNOHO DNE SE BONNA NEVRÁTILA. ČEKAL
JSEM

JI

DOLE NA NÁBŘEŽÍ DLOUHO DO NOCI,

DOKONCE JSEM JI ŠEL I
KUS NAPROTI A PÍ
SKAL, JAK NĚJAKÝ ULIČNÍK. ALE KDE NIC, TU

NIC. BONNA SE NEVRÁTILA. TU NOC JSEM SPAL
OPRAVDU JAK
NA VODĚ. PORAD JSEM SE PRO
BOUZEL, ZDA NEUSLYŠÍM JEJÍ
ŠTEKOT. ANI

I BONNU...

"UHNALA SI NĚKDE ZAPAL PLIC", KONSTATOVAL
LÉKAŘ A VPICHL JI INJEKCI.LEŽELA TlŠE.OČI

UPŘENY V NEMÉ BOLESTI NA MNE.
KAŽDOU

CHVÍLI

NĚKDO OTEVŘEL DVEŘE A ZE

PTAL SE "JAK JE JÍ?’’ V POKOJI SE ŠEPTALO,

JAKO U TĚŽCE NEMOCNÉHO. NAD CELÝM PŘÍSTA
VEM LEŽELA TĚŽKÁ', BILA PÁCHNOUCÍ MULA.
TEN DEN, KDY

JSME KONEČNE MOHLI VYPLOUT,,

NÁS BONNA OPUSTILA. NAVŽDY. BYL TO SMUTNÝ
DEN. MLHA ARCI NEBYLA JIŽ TAK HUSTÁ, JAKO

BII® MLÉKO,ALE SIRÉNY STOJÍCÍCH LODI UPO
ZORŇOVALY PROPLOUVAJÍCÍ LODE NA SVOJE PO
SICE. PRO MNE ZNĚLY JAKO UMÍRÁČEK. ,
ZABALILI
JSME JEJÍ TĚLO DO PLATENÉHO PY
TLE,ZATÍŽILI JEJ,A KDYŽ JSME ZA DOPROVODU

SIRÉN VYPLOUVALI NA ŠIRÉ MORE, SPUSTILI
JSME JEJÍ TELO^DO VLN MORE, JAK SE SLUŠÍ
A PATŘÍ NA NÁMOŘNÍKA.BYLA NAM DOBRÝM PŘÍ

TELEM, BYLA

DOBRÝM NÁMOŘNÍKEM, PROŽILA S

NAMIzDOBRE I ZLÉ A MELA TEDY, PRÁVO,ABY SE
JÍ ŘÍKALO ... BONNA - NÁMOŘNÍK !’’

" A TEÍ) NA KUTĚ 1
ALE

VAŠEK

"

v

UZ SPAL A HANKA MELA OCI PLNE

SLZ, KDYŽ JE OBA TATA UKLADAL...
Gerry Šlechtová

PŘÍŠTÍ DEN SE POTVURKA NEVRÁ

TILA. MECHANICKY JSEM VYŘIZO
VAL VŠECHNY FORMALITY,PROTOŽE
JSME

MÉLI PŘÍŠTÍ DENzVYPLOU-

VAT. V DUCHU JSEM LÁTEŘIL, A
SLIBOVAL BONNĚ TY NEJHORSI

■TRESTY.
BYL POSLEDNÍ VEČER.VŠUDE PLNO

MLHY.VYŠEL JSEM NA PALUBU, ABYCH SE JEŠTĚ PŘESVĚDČIL, ZE’
JE VŠE V POŘÁDKU.A TU,JSEM JU
US LYSEL.BYL^TO VÍCE NÁREK.NEŽ

ŠTĚKOT. SEBĚHL

JSEM

DOLU NA

NÁBŘEŽÍ.TEN CHUMÁČ PROVLHLÝCH
A ZABLÁCENÝCH CHLUPŮ, TO BYLA
BONNA.
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H u ra a a a a ..., je d e m e na le tn í tá b o r !!!

N A J IN É M M ÍS T Ě P ÍŠ E M E 0 L E lN iM TÁBORE PALETY A SKAUTA EXULANTA. N EJEN ^ PRO CESTU NA TÁ
BOR, ALE I PRO U K R Á C E N Í DLOUHÝCH ZIM NiCH VEČERU, JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI ZÁBAVNO U HRU. POTŘE
BUJETE K N Í RŮZNOBAREVNÉ FIGURKY L < KOSTKU -T Ř E B A ZE HRY-ČLOVĚČE NEZLOB. SE-. A PRAVIDLA?
KAŽDÝ HODÍ JEDENKRÁT KOSTKOU. KDO
~ÁHNE NEJVÝŠ ČÍHO ČÍSLA JE VEDOUCÍ. P oŘ A D Í N A STARTU
J E OD NEJNIZŠÍHO DO NE J VOSÍHO ČÍSLA, TAKŽE VEDOUCÍ STARTUJE A Ž POSLEDNÍ. ________

.15

14

JE-LI VEDOUC! VPŘEDU, MÁŠ SMŮLU. POKRAČUJEŠ JEDINĚ TEHDY, KDY2 VEDOUCÍ STOUPNE NA Č- L3 A VRÁTÍSE ZPĚT. VEDOUCÍ 1x NEHÁZJ.
K ČÍSLU 3?.

O hloupé
Byla jednou jedna myš,
kožich měla jako plyš,
nedělala žádnou práci,
říkala, že kožich ztrácí
lesk. A proto raději
žila v naděj i ,
že jednou všichni v myší říši
pozvednou číši
k její oslavě.
Popravdě ,
každý myšák dobře ví,
že s hloupou myší nic nespraví.
Myšlenka ji posedla,
jak se někde dočetla,
že myš ze správné rodiny
musí žrát každé dvě hodiny
sýr, aby se jí kožich leskl.
Tu ji nápad hlavou bleskl,
že u Nováků ve spíži
mají sýru pro čtyři.
Za časného jitra,
hned zítra,
vypraví se pro ten sýr,
co tak voní a má dír.

myši
Jiřina
Hubáčková
16

Vylezla na polici
a našla sýr v krabici.
Zobla si jen jako vrabec,
rychle naplnila ranec
a už chtěla běžet domů,
ale zabránil tomu
její obraz v kousku plechu.
Takže zapomněla v spěchu
na kocoura.
Očky mžourá nad svou krásou.
Tak ji kocour slup,
že z ní nezbyl ani chlup.

ČÍSLO

*

O
vede

SKAUT EXULANT
PŘÍLOHA

K.J. BAB Y (

PALETY

PROF. DR. JOS. KRATOCHVÍL )

PROČ NULTÉ CISLO ? PROTOŽE CHCE zBYT ÚVODEM K "SYMBIOSE" S DĚTSKÝM
ČASOPISEM PALETOU.VŠECHNA NAŠE MLÁDEŽ NEPATŘÍ KE SKAUTŮM. SNAD MNOHÉ
SKAUTING JEN ZAJÍMÁ. V PŘÍLOZE ’’SKAUT-EXULANT^’ SE MQHOU O SKAUTINGU
DOČÍST,„MNOHÝM POBAVIT. A NAŠI SKAUTI? KONEČNE MAJI ČASOPIS, KTERÝ
NENÍ JIŽ ONOU "POPELKOU", ALE MUŽE KONKUROVAT S ČASOPISY, KTERE VY
CHÁZELY VE SVOBODNÉ REPUBLICE.

„skaut - stopař”
( Obrázky: sestra Gabriela K.)
Slovo "skaut-scout" značí vlast
ně "stopař". V jiných jazycích je
ještě zřejmější , např. německé
" Pfadfinder ": "ten, který hledá
stopy","ten, který hledá stezky".
Poznal jsem mnohokráte v životě,
zvláště ovšem v poušti,že znalost
stop a schopnost je cist byla Ži
votně důležitou,ba nezbytnou. Ne
porozumět stopám mohlo znamenat i
zábubu.
O JAKÉ STOPY SE JEDNA? Mnohá vel
koměstská mládež dnes ztrácí poj
my,představy volné"divoké" zvěře,
ať je to již jezevec, liška, kuna
Či jen zajíc, koza, kůň a pod. A
přece i v nejmodernější technice
se bez stopování neobejdeme.z
Dopravní policie,když je zavolána
na místo autonehody,snaží se cist
stopy toho,co se prihodilo, stopy
vozidel atd. Mohli bychom, podle
stop , uveřejnit celý záznamník
rozličných autonehod. Každá maliČkostj kterou sledujeme a obje
víme,muže podat jasnost skutečné
ho průběhu nehody. Je to opravdu
detektivní práce. Ale nás skauty
při stopování zajímá hlavně živa
príroda a zver.
SKAUT
EXULANT uveřejnil v roce
1955 přílohu,nazvanou "Skaut-stopař v exilu".Byla to obsáhlá bro
žurka ( dnes již rozebraná),která
obsahovala stopy zvěře z^vlasti (.v lese,na poli i na dvoře).stopy

Šťastny

a veselý nový rok

1972

zvěře z dalekého Severu(Norsko,
Švédsko, Finsko ) , skautský zá
pisník z Kanady, z Jižní Ameriky,
z Afriky, Indie, Austrálie; stopy
pravěké zvěře ve formě zkamenělin
a dále záznamy o pozorování, zku
šenostech i seznam stonařské li
teratury. Přispěli^ k tomu naši
Čs. skauti, roztroušeni po celém
svobodném světě.
V DNEŠNÍM ČÍSLE SE CHCEME ZABÝVAT
VŠAK JEN ZÁKLADY STOPAŘSTVI A JEN
ŽVÉŘI Z EVROPY.
Skaut-stopař v exilu se může při
hlásit k platné písemné odborné
skautské zkoušce STOPAŘE u bratra
J. K, Babyho (Prof.Dr.J.K.),který
býval již za prvé republiky in
struktorem stopařství. Adresa je
v redakci Palety.
SKAUT-STOPAŘ si zakresluje stopy,
a to v přirozené velikosti.Potře
buje proto vedle náčrtníku a měk
ké tužky i spolehlivé měřítko,
připadne i úhloměr! A hlavně tr
pělivost , a v tomto ohledu až
"puntičkářskou" přesnost.Nezakresluje svou fantazii nebo svou
představu stopy, neopravuje stopu
tím, že doplňuje, co snad není na
stopě jasného. Kreslí tak, jak
stopa skutečně vypadá. Pokud za
kresluje jednotlivou stopu,vyhle
dá si z mnoha stop tu nejjasnČjŠí, tedy "pečeť". Pak se snaží ze
stop vyčíst a určit, zda se jedná
o levou Či pravou nohu, o přední
preje

”

skaut

-

exulant

”
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ci zadnífu zvere), zda se jedná o
klidnou chůzi ci o útek, plížení
LAS/CKA
se a pod» Pokud jsou stopy větší
než je formát náčrtníku, treba je
ZA7/C HOPKUUÍCI
přiměřeně zmenšit nodle jednodu
chých forem(např. J skutečné ve
likosti atd.). Po zakreslení jed
notlivých stop zakreslí skaut i
sled stop, píšeme vám o stopách v
KUNA
zimní době, protože v této dobe
je v Evropě sníh a sled stop je
-JEZEVEC
nejlépe zaznačen na Čerstvém sně
hu,nebo na tajícím sněhu,Zajímavé
jsou i stopy v písku, v blátě ap.
L/SKA-CNUZE
Sestra Gabriela vám zakreslila
radu stop naší evropské zvěře v
L/SKA plíái'cá se
jejich "pečeti” i ve sledu stop.
U sledu stop je třeba měřit vzdá
SRNEC - CHŮZE
lenosti,a to velmi přesně,a třeba
je zanášet do zápisníku mezi jed
notlivé stopy. Po straně třeba
Divočák.
poznamenat : krok, rozkrokfŠíře),
skok,beh,plíženi se ap. Je dobré,
venujeme-li se i odlévání stop ze
sádry. Můžeme si pořídit velmi
peknou a velmi zajímavou sbírku.
NYNÍ VSAK 0 SLEDOVANÍ STOP...
"Halo, Robině, pohled* sem! Tady jsou krásné stopy zajíce!" volal Cuměl-skautík,který postupoval v Čele družinky po okraji lesa u Kninicek. "Mas pravdu, byl to zajoch. Koukej, jak velké stopy zanechal. A
zdá se, že nemel na spěch!" dosvedčil Whab, který první dostihl Ču
měla. Zatím se tu shromáždili i ostatní hoši družiny Havranů. Jejich
rádce Robin pravil: "CoŽ, hoši, dáme se do stopování? Jsem proto, abvchom sledovali stopy tohoto zajíce."
Všichni souhlasili. Rázem sklouzli baťohy z ramen, hoši vytáhli zá
pisníky a měřili a zakreslovali stopy.
"Nu,tohoto zajocha poznáme od všech ostatních, jestli nám jiný zajíc
zkříží jeho stopy!" pravil Monarcha. "Je to jeden z největších, co
jsem kdy měřil na stopách!"
"Měli bychom si odlít i stopy", pravil Čmudia.
" Nuž, ano. část ^zůstane zde při odlévání stop. Ostatní budeme nyní
sledovat stopy dále. Ti^ostatní, co tu zůstanou u odlévání, nás pak
snadno dohoní. Kdo se hlásí k odlévání stop?" ptal se nyní Robin.
Přihlásili se Cipuška, a Monarcha, Robin souhlasil, a kromě těchto
dvou sledovali ostatní nyní cestu zajíce... Vedla od lesního okraje
rovnou do polí. Zpočátku přímým,hopkováním, pak kličkami.
" Koukejte, zde náš zajoch panáčkoval", pravil Čuměl, který se nej
horlivěji podílel na sledování stop.
"Tuhle stopařskou situaci si musím zakreslit", pravil Whab.
Ostatní,souhlasili a tak bylo na chvíli přerušeno sledování stop za
kreslováním. Pak pokračovali hoši vystopování."Koukejte, ^de najednou
se náš zajíc obrátil a utíkal zpět k lesu",volal opět Čuměl. "Proč
asi?"
NEZAPOMNĚLI jste ??? Od č.l PALETY 72 : Skaut-Exulant jako příloha
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Hoši zbystřili pozornost a zrychlili své tempo.
"Zde je ta příčina", zvolal Robin. "Co je to?" ptal se Šmudla.
"Vidíš, jak zajíc vyskočil a uhodil tlapkami do vzduchu? Pak dopadl
poněkud na zem, obrátil se a prchal dále. A zde stranou vidíš stopy
letek ! To byl asi jestřáb, který zaútočil na zajíce", vysvětloval
Robin situaci stop.
"To si musíme zakreslit",pravil Čuměl.Ale nyní nebyli hoši jednotni.
Jedni chtěli rychle sledovat dál zajíce, jak to vše dopadne, druzí
si chtěli vše nakreslit do náčrtníku.
Robin rozhodl: "Stopy nám neutečou! Napřed zakreslíme situaci!"
Měření a zakreslování neslo teď stopy netrpělivosti.Stejně vsak hoši
postupovali brzo dále,a videli, Že zajíc prchal rychleji a rychleji,
ale jestřáb znovu a znovu útočil. Chuchvalce chlupů, ale i něco peří
z jestřába našli hoši na sněhu.
Koukejme,zde se za^íc zachránil. Vběhl do lesa a ukryl se v hustých
křovinách, kam jestřáb nemůže - pravil opět Robin,který nyní zřejme
družinu vedl.
"Tak je asi ještě schovaný v křoví", pravil Čuměl.
Hoši obcházeli křoví v kruhu. Většinou i stopy sledovali v polokru
zích,aby nerozšlapali jejich sled. "Zde,zde", volal pojednou Šmudla.
" Ano, zde zajíc vyběhl opět s křovíwa hopkoval nyní dále do lesa",
potvrdil Whab, který první přiběhl k Šmudlovi.
"Jen jestli to nebyl jiný za^íc?" zapochyboval Čuměl.
"Na to máme naše kresby a měření. Přesvědčme se!" pravil Robin.
Ano, byl to jejich zajíc. Sledovali jeho stopy...
" Zde, zde", volal znovu Šmudla, který sevponěkud vzdálil od ostat
ních. "Co je? Pojď za zajícem", volal naň Čuměl.
v
"Ale zde...zde byl asi^pes nebo liška..." volal opět Šmudla.
Hoši se vrátili a odbočili k Šmudlovi.
"Ano, koukejte! Byla to liská! A plížila se směrem k našemu zajíci",
pravil Robin.
Hoši se zájmem prohlíželi stopy plížící se lišky. Na návrh, aby je
zakreslili, většina odporovala. Chtěli vidět, zda liška skutečně za
jíce uchvátila-.
Mezitím došli k družine i Monarcha a CipuŠka.Měli krásné otisky stop
v sádře.Nebyly ještě plně proschlé,ale dosuší se v krabici, vyložené
měkkém papírem.
w
" Liská přepadla zajíce", volal na ně Šmudla, který je první zdaleka
spatřil. Monarcha se rozběhl k ostatním.
"Nu, to(ještě nevíme", odporoval Čuměl. Nvní ale postupovali všichni
po stopách lišky.
Opravdu ! Najednou objevili místo ,bo;je. Liška skočila nic netušícímu
zajíci do zátylí a boj byl krátký. VŠude plno rozmetaného sněhu,
jednotlivé stopy, pak stopy krve a pak stopy, jak liška vlekla zabi
tého zajíce...Konečně objevili hoši i samotného zajíce. Ležel tu bez
hnutí. Stopy lišky dokazovaly, Že kmotřiČka byla vyplašena a prchla
a zanechala zajíce na miste.Hoši stanuli, překvapeni a smutni.
"Ta mrgha jedna!Zastřelit <ji!Chudák zajíček", rozhořčil se Šmudla.
"Milý Šmudlo,to je zákon přírody.Ty také jíš rád vídečské řízky nebo
vepřovou pečeni... Ale^nechrne toho! Hoši, tyhle stopy, a zvláště si
tuaci boje si zakreslíme, a pak přenecháme lišce, zda se bude chtít
vrátit ke své kořisti."
Čuměl: "Kdo by to řekl, jak krásné je Číst ze stop! Je to jako ote
vřená kniha, románek skutečné příhody...
/Volné podle knihy J.K.BABY: Rok Junáků,vydala Občanská tiskárna Brno,
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OwAZKDVÝ SgfffAĹ,
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ROBINOVA

táíS*BY& /OfZZJj'BliDY
DRUŽINA HAVRANŮ JE BOBKOVOU DRUŽINOU Z KNÍŽKY "STATEČNÍ HOŠI",
Kolik osudů již prodělala.Během nacistické okupace byly "družinky
Anděla strážného" aktivní tajnou skautskou organizací. Ne organi
zace, ale výchova byla jejich podstatou. Začátek "PRUŽINEK" lze
hledat v seriálech,kterézjako fotoobrázkové pokračování uveřejňoval časopis ANDĚL STRÁŽNÝ již v roce 1935. Později^spolupracovala
Robinova družina bratrsky s Foglarovými "RYCHLÝMI ŠÍPY". Obě sku
pinky si nikdy nekonkurovaly, nikdy se nepřely: každá pracovala
svým způsobem a ve svém okruhu. Tak i po roce 1945, a nyní také v
exilu - a to vezvšech svobodných zemích.
PREDSTAVUJEME VÁM ROBINOVU DRUŽINU, KTERÁ VZNIKÁ PO ROCE 1968 A V
ROCE 1980 ~ZÍSKAVA PRVNÍ CENU UNESCO - cenu, která opravňuje 7
našich hochu vykonat CEgT jj KOLEM SVĚTA

a to všemi dopravními prostředky - letadly,lodí, čluny, auty au tobusy, vlakem izpěšky...
ROBINOVA SKAUTSKÁ DRUŽINA navštívila Austrálii,Jihovýchodoindické
ostrovy-zvl.Borneo,Celebes a Javu,ale i Tibet a Himaláje, navátí vila i^Madagaskar a Africký kontinent; žale těla i na Antarktis, pak
do Jižní Ameriky, samozřejmě do USA, Kanady a Aljašky a cestou
přes Polární kruh se vrací Skandinávií do.Střední Evropy.
Zažijete s nimi

nevídaná

dobrodružství.

Dnes se vám jen představují,v novém ročníku pocestujete s nimi...

whab
je rovněž Slovák z
Kosic,tedy takřka od
sovětských hranic.Je
mu dnes čtrnáct roků
a po pražském^jaru a
okupaci byl přenesen
ještě v
peřinkách
přes hranice na Zá
pad, a zde vyrostl.A
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bumbrliček ■

je dobromyslným tlon
štíkem.-Je mu také
14 let, pochází z 0lomouce, tedy dobro
myslný Hanák. Prý se
podobá
pověstnému
"strécovi" Kropalovi
z Brochovan.

čuměl

,

■

je třináctiletý hoch
Pražák ž Vinohrad,
velmi zvídavý, kama
rádský a na své fy
zické stáří poměrně
vyspělý . Chce býti
jednou lesníkem.

DRUŽINA
Rádcem družiny je

robin

NAROZENÝ V BRNĚ, TEDY ’’BRŇÁK”, ODCHOVANÝ
LESNÍ ŠKOLOU V NÁMESTÍ NAD OSLAVOU A V
ČERVENÉM HRÁDKU. JE TO "DNES”(1980) JIŽ
18-TI LETÝ SKAUT. V DOBÉ "PRAŽSKÉHO JARA”
MEL JEN DVA A PÓL ROKU.PAMATUJE SI JEN NA
TO, JAK TEHDY LIDÉ MOC PLAKALI, JAK NEKLE
V JEHO BLÍZKOSTI STŘÍLELI Z TANKU, A JAK
JEDNA PANÍ ZE SOUSEDSTVÍ PADLA NA ZEM V
KRVI.ROVNĚŽ I JEJÍ MALÉ DÍTĚ.CELÁ TA DOBA
OKUPACE BYLA PROŇ HRUZOU...KTERÁ MU PRITOÁ~JTŽ JEN JAKO" NEMOŽNÝ STRAŠNÝ SEN...

cipuška

■

je tretím Slovákem v
naši skautské druži
ně. Jeho rodiče po
chází z Kremnice,kde
prý se razí ’’české
dukáty.” Má srdce ze
zlata, ale protože je
nejmladším z
celé
družiny-je mu teprve
deset roků-je jakým
si ’’dítětem” družiny.
Všichni oh pečují,
ale on to odmítá. 0
pražském
povstání
neví, narodil se již
v cizině.

■

monarcha ■

je 13ti letý chlapec
z Domažlic,tedy Chod.
Zdá se, že má mnohdy
obě ruce "levé",ale
co uchopí do rukou,
hned tak nepustí. Je
houževnatý,tvrdohla
vý, ale krajně oběta
vý a kamarádský.Vši
chni ho mají rádi. V
době pražského jara
byl jako malé dítě
zraněn na noze stře
pinou granátu oku
pantů,a proto kulhá.

je místorádce, pat
náctiletý
čHlap e c,
Slovák, který se na
rodil v Bratislavě a
jako malý
chlapec
přešel s rodiči na
Západ.Zde byl vycho
ván, ale mateřštinu
nezapomněl a ovládá
i češtinu . Řiká, že
jednou bude studovat
slovanské řeči . Má
pro to nadání. Je to
statný pořízek,opra
vdový Jánošík,hrana
tý chlapík.

šmudla

▲
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Exilové skautské organizace
V mnoha zemích,kde dříve skauting
zkvétal, je dnes zakázán, ba do
konce pronásledován. Ve svobodném
světe jsou skautské organisace
jednotlivých států, ale i exilo
vých skautů, které však světové
skautské ústředí neuznává(kromě
jediné vy jímky: arménských skautů).
To však našim exilovým skautům
nevadí,aby se nesnažili žít nadá
le v dychu svého národního skautingu. Činí tak Litevci, Ukrajin
ci, máme exilové maďarské skauty,
polské skauty a nechybí ani naši.
Dnes přinášíme obrázek a adresu
maďarských exilových skautů v Evropé : GALLOVICH E., 5 Köln 1,
Sachsenring 73, W.Germany. V roce
1933 se konalo světové skautské
jamboree v Gödölö u Budapešti v
Maďarsku.Maďarští skauti se tehdy
ukázali jako velmi pohostinní a
milí, a upoutali skauty ostatních
národu zejména svými skautskými
klobouky s chomáckem"vlasfi sváté
ho Ivana" - s travinami z maďar
ské pusty.Dnes nosí tyto znaky na
skautských Čapkách, jak ukazuje
náš obrázek.
Jejich exilová skautská organisa
ce pracuje jednotné ve všech zá
padních zemích, tedy i v USA, ^Ka
nadě, Jižní Americe atd. A vydáva
jí své pekné skautské Časopisy.na
V novém ročníku PALETY
tiskneme:
j.m, vašäk

stíhač
♦
Z LETADLOVÉ
LODI

♦♦

k

UVEŘEJŇUJEME JEK
KRÁTKOU UKÁZKU, 0 JAK k
UAPÍHAVÉ ZÁŽITKY JDE:
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►

HONKERESÓ CSERKÉSZ

·✓

př.
"Magyar cserekesz" - "Hunga
rian scout magazín" nebo "Europai
Magyar Cserekeszelet " a j. Naši
Čs. exiloví skauti mají jiz po lé
ta také své listy: "Stopu’^a "Skauta-Exulanta." Porobené národy vy
tvořily v New Yorku organisaci,
která' je "svedomím sveta".

povídku
NA

POKRAČOVÁNÍ

„Odstartujete ihned,“ začal velitel, dívaje se opět do mapy.
„Jsme v těchto místech,“ ukázal mi tužkou na bod, spojený
mnoha čarami ze všech směrů. „Odtud na jih, asi v těchto
místech,“ zastavil se opět na modré ploše, „má se potulovati
loď neznámé národnosti, která prý zásobuje německé po
norky. Vaším úkolem není,“ tu zvýšil poněkud hlas, „abyste
potopil toto plavidlo... nýbrž abyste zjistil jméno, národnost,
směr a tonáž té lodi. Nenechte se přinutit k boji; mají
patrně kulomety, či dokonce dělo. Zpáteční cestu, či snad
přistání“ — tu se poněkud odmlčel — „vám nemohu zaru
čí ti. .. Budete patrně skákat,“ řekl již měkce a sklonil málo
hlavu
hm ... no ... zkrátka ... potřebujeme ty zprávy z ji
stých příčin ještě této noci.“
Naslouchal jsem pozorně mlčky, aby mi neuniklo ani slovo.
Rozumělo se samo sebou, že velitel obětuje pilota i letadlo,
jen aby splnil přání admirality.
Velitel mi ještě udal délku radiových vln, barvu raket
a kodex potřebný k podání zpráv. Pochopil jsem, že bude
záležet jen na náhodě, dostanu-li se zpět na palubu. Pro

Císařovy nové šaty
H.Ch. Andersen
Před mnoha lety žil jeden císař, který měl tak náramně rád krásné

KDYŽ

V PROSINCI
SNĚŽÍ,

ÚRODNÝ ROK
BĚŽÍ o

**♦
LEPŠÍ

nové šaty, že vydával všechny svoje peníze na to, aby byl pěkně na
strojen. Nestaral se o svoje vojáky, nestaral se ani o divadlo nebo o vy
jížďky do lesa, staral se jen a jen o to, aby se ukazoval v nových šatech.'
Měl roucho pro každou denní hodinu, a tak jako se říká o králi, že je
v radě, tak se tady vždycky říkalo: „Císař je v oblékárně.“ —
Ve velikém městě, kde císař sídlil, bylo velmi rušno, každý den tam
přicházelo mnoho cizinců. Jednoho dne tam přišli dva podvodníci.
Vydávali se za tkalce a tvrdili, že dovedou utkat tu nejskvělejší látku,
jakou si lze představit. Nejenom že prý jsou barvy a vzorek neobyčej
ně krásné, ale šaty, které se z té látky ušijí, mají prý tu podivuhodnou
vlastnost, že jsou neviditelné každému, kdo se nehodí pro svůj úřad
nebo je hloupý, až Bůh brání.
„To by byly přece skvělé šaty,“ myslil si císař. „Kdybych je nosil,
mohl bych přijít na to, kdo se v mé říši nehodí pro úřad, který zastává;
mohl bych rozeznat chytré od hloupých! Ano, tu látku mi musí hned
utkat!“ — a vysázel těm dvěma podvodníkům na ruku mnoho peněz,
aby začali se svou prací.
Podvodníci postavili také dva tkalcovské stavy, dělali, jako že pra
cují, ale na stavu neměli zhola nic. Bez dlouhého rozmýšlení si vyžádali
to nej jemnější hedvábí a nejskvělejší zlato. To si strčili do vlastního
váčku a pracovali na prázdných stavech dlouho do noci.
„Ted bych přece jenom rád věděl, jak daleko jsou s tou látkou!“
myslil si císař, ale bylo mu poněkud divně u srdce při pomyšlení, že
ten, kdo je hloupý nebo kdo se vůbec nehodí pro svůj úřad, nemůže
látku vidět. Byl sice přesvědčen, že sám o sebe nemusí mít žádné obavy,
ale přesto chtěl napřed někoho poslat, aby se podíval, jak to s látkou
vypadá. Všichni lidé v celém městě věděli, jakou podivuhodnou sílu
látka má, a všichni byli chtiví vidět, jak špatný nebo hloupý je jejich
soused.
„Pošlu ke tkalcům svého starého, poctivého ministra,“ myslil si
císař, „ten může nejlépe posoudit, jak látka vypadá, neboť má rozum
a nikdo nezastává svůj úřad lépe než on!“ —
A tak starý poctivý ministr zašel do síně, kde ti dva podvodníci se
děli a pracovali u prázdných stavů. „Jémináčku,“ myslil si starý mi
nistr a vykulil oči, „vždyť nic nevidím!“ Ale nahlas to neřekl.
Oba podvodníci ho poprosili, aby byl tak laskav a přistoupil blíž,
a ptali se ho, jak se mu líbí krásný vzorek a nádherné barvy. Pak uká-
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LUCIE, LUCIE,
TA NÁM
NOCI UPIJE

A DNE
NEPRIDÁ.

Podie
K.J. Erbena

KONEČNĚ byla

rozřešena

záhada kon
strukce pyra
mid.
Egypťané

hloubili v zemi
špičaté jámy,

v nichž pak

konstruovali

pyramidy
špičkou dolů.
Pak už jen
zbývalo

je
obrátit.

I □ ■
KDYŽ GUTTENBERG

zjistil,
že přístroj,
který vynalezl,

tiskne knihy,

byl krajné

zklamán.
Veril totiž,

že to bude

lis
na víno.
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žali na prázdný stav a chudák starý ministr nepřestával kulit oči, ale
nic neviděl, poněvadž tam nic nebylo.,,Panebože!“ myslil si. „Že bych
byl hloupý? To bych si byl nikdy nepomyslil, žádný člověk se to nesmí
dovědět! Já že bych se nehodil pro svůj úřad? Ne, to nejde, abych řekl,
že nevidím látku!“
„Nu, pročpak nic neříkáte?“ pravil jeden tkadlec.
„0, to je překrásná látka! Opravdu báječná!“řekl starý ministr a
díval se svými brýlemi. „Ten vzorek a ty barvy! — Ano, povím císaři,
že se mi to neobyčejně líbí!“
„Nu, to nás těší!“ řekli oba tkalci a jmenovali barvy i vzácný vzorek
jejich jmény. Starý ministr dobře poslouchal, aby to mohl císaři opa
kovat, až se vrátí. A také to udělal.
A tu podvodníci žádali ještě víc peněz, víc hedvábí a zlata, že prý
je potřebují na tkaní. Všechno strčili do vlastních kapes, na stav se ne
dostalo jediné vlákenko; tkali dál jako dřív na prázdném stavu.
Císař k nim poslal zakrátko zase jiného zdatného hodnostáře, aby
se podíval, jak pokračuje tkaní a zda bude látka brzy hotova. Vedlo
se mu stejně jako ministrovi, díval se a díval, ale poněvadž tam nebylo
nic než prázdné stavy, nic neviděl.
„Tak co, není to krásný kus látky?“ ptali se oba podvodníci a uka
zovali a vysvětlovali nádherný vzor, který tam vůbec nebyl.
„Hloupý přece nejsem!“ myslil si hodnostář, „že bych se tedy ne
hodil ke svému dobrému úřadu? To by bylo opravdu divné! Ale ne
smím to na sobě dát znát!“ A tak chválil látku, kterou neviděl, a ujiš
ťoval je svým potěšením z krásných barev a nádherného vzoru. „Ano,
je opravdu báječná!“ řekl císaři.
Všichni lidé v městě mluvili o nádherné látce.
Tu ji chtěl vidět sám císař, dokud ještě bude na stavu. Odebral se
s celým zástupem vybraných mužů, mezi kterými byli i ti dva staří
zkušení hodnostáři, k oběma prohnaným podvodníkům, kteří tkali ze
všech sil, ale bez jediné nitky na stavu.
„Není ta látka báječná?“ ptali se oba zkušení hodnostáři. „Vaše
Veličenstvo, račte se podívat, jaký vzorek, jaké barvy!“ a ukazovali
na prázdný stav, neboť se domnívali, že ostatní tu látku určitě, vidí.
„Co to je?“ myslil si císař. „Nic nevidím! To je přece hrozné, což
pak jsem hloupý? Nehodímsesnad k tomu,abych byl císařem? To by
bylo to nejstrašnější, co by mě mohlo potkat! O, látka je opravdu
krásná!‘ řekl však nahlas, „vyslovuji s ní svou nejvyšší spokojenost!“
a spokojeně pokyvoval a pozoroval prázdný stav; nechtěl říci, že nic
nevidí. Celý jeho průvod se díval a díval, ale neměl z toho víc než
všichni ostatní. Přesto však říkali jako císař: „O, je opravdu krásná!“
a radili mu, aby si šaty z té nové nádherné látky vzal prvně na nejbližší
veliký průvod. „Je báječná, překrásná, skvělá!“ šlo od úst k ústům
a všichni s ní byli náramně spokojeni. Císař dal oběma podvodníkům
do knoflíkové dírky rytířský kříž a nádavkem titul dvorních tkalců.

Celou noc před oním dopolednem, kdy se měl konat průvod, se
děli podvodníci u svých stavů a měli zapáleno víc než šestnáct světel.
Lidé se mohli přesvědčit, jak mají napilno, aby dohotovili císařovy
nové šaty. Tvářili se, jako by odebírali látku se stavu, stříhali ve vzdu
chu velikými nůžkami, šili jehlou bez nitě a nakonec řekli: „Hle, už
jsou šaty hotovy!“
Císař k nim sám přišel se svými urozenými kavalíry a oba podvod
níci zdvihli jednu ruku do vzduchu, jako by v ní něco drželi, a pra
vili: „Hle, tady jsou kalhoty! Tady je suknice! Tady je plášť!“ a tak
pořád dále. „Jsou lehké jako pavučina! Člověk by si málem myslil, že
nemá na těle dočista nic, ale to je právě velká přednost těch šatů!“
„Opravdu!“ přisvědčovali všichni kavalíři, ale nic neviděli, po
něvadž tam nic nebylo.
„Vaše císařské Veličenstvo, račte si nyní nejmilostivěji svléci svoje
šaty!“ pravili podvodníci, „oblečeme vám nové, tam prosím, před to
velké zrcadlo!“
Král odložil všechno svoje šatstvo a podvodníci se tvářili, jako by
mu oblékali jednotlivé kusy nových šatů, které mu ušili, a vzali ho
kolem pasu, jako by mu něco připevňovali. To měla být vlečka, a císař
se před zrcadlem otáčel a obracel.
„Ó, jak vám sluší! Jak skvěle padnou!“ vychvalovali všichni císa
řovy nové šaty. „Jaký vzorek! Jaké barvy! Je to skvostné roucho!“ —
„Venku stojí dvořané s nebesy, která ponesou nad Vaším Veličen
stvem v průvodu!“ hlásil vrchní ceremoniář.
„Dobrá, jsem přece připraven!“ pravil císař. „Padnou mi dobře,
co?“ A pak se ještě jednou otočil před zrcadlem, neboť chtěl vzbudit
dojem, jako by si opravdu prohlížel nádherné roucho.
Komoří, kteří měli nést vlečku, hmatali rukama po podlaze, jako
by ji zdvíhali. Šli a drželi se vzduchu, nesměli na sobě dát znát, že nic
nevidí.
A tak císař kráčel v průvodu pod nádhernými nebesy a všichni lidé
na ulici i v oknech říkali: „Bože, jak báječné jsou císařovy nové šaty!
Jakou nádhernou vlečku má na svém rouchu! Jak znamenitě mu to
padne!“ Nikdo nechtěl na sobě dát znát, že nic nevidí, neboť pak by se
přece nehodil pro svůj úřad nebo by byl náramně hloupý. Žádné z cí
sařových šatů neměly takový úspěch.
„Ale vždyť král nemá nic na sobě!“ zvolalo jedno malé dítě. „Pa
nebože, slyšte hlas neviňátka!“ řekl otec a jeden šeptal druhému, co
to dítě povídalo.
„Nemá nic na sobě, tuhle jedno malé dítě říká, že nemá nic na sobě!“
„Vždyť nemá nic na sobě!“ volal nakonec všechen lid. A císaři bě
hala husí kůže po celém těle, neboť si byl vědom toho, že mají pravdu,
ale myslil si: „Teď musím vydržet do konce průvodu.“ A tak si vy
kračoval ještě pyšněji a komoří šli za ním a nesli vlečku, která tam vů
bec nebyla.

PROFESOR BARNARD,
velký

specialista

na
transplantace
orgánů,
dospěl po mnoha
pokusech
k názoru, že

pes,
který má

tři nohy,
běží rychleji
než ten,
který má

čtyři,
ale všechny

na jedné straně
těla.o□

NIKDY
nedávejte

alkohol
oběti sil
niční nehody,
pokud jste se
nepřesvědčili,

že tato
žije.

Byla by to
marnotratnosti

▲ N a obrázku

jsou čtverce,
obdélníky, ale

i písmena.
ZJISTI KOLIK’’1
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anky
Sedí pana ve světnici
vlasy má až na ulici.
***
Zelená jsem, tráva ne
jsem; žlutá jsem, vosk
nejsem ; sladká jsem
med nejsem;tvrdá jsem
kost nejsem, ocas mám
■pes nejsem.
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SVETR VLNĚNY. POZ
DRŽÍME HO NAD OHNĚM.
KDYŽ HOŘÍ POMALU,"JE
TO ZARUČENÉ VLNA.

Z JIS T IL I,JE -

ďl

PES :Čím jsem krotší,
tím mám delší řeIV .
tez
OSEL:Byl bych nejchy
třejším tvorem na
světě,kdybych mel
za ušima.

"Takový malv chlape
ček a už cte novi
ny?! "
" Ale kdepak,f nečte,
jen si luští křížo
KAZDY, SI MYSLI, ZE
vku 1"
PES MÁ RÁD KOSTI.ALE
CC MÁ DĚLAT, KDYŽ MU
MASO NIKDO NEDÁ ?

ABYCHOM

KŮŇ: Když se nechám osedlat,budu muset
táhnout.
ŽÁBA:Sedím na prameni,
abych vás chráni
la před potopou.
ŽRALOK:Nikoho nenechám
plavat·

UZNÁTE, ŽE
ROZHLED.
B alón : JÁ PŘEJ JSEM
NAFOUKANEJ
Zrnko p ísk u : TARO
VÝCH^ JA^O JSEM JÁ ,JE
HODNE MALO.

zvířat

MAM

MLUVA

D

GD

" Tak to jste celý
vy", zlobil se malý
Pepíček. " Na novou
sestřičku, to máte,
ale koupit mi kolo
běžku, to ne!

************ 2 n o t eS u

ČTYŘI RONY,ŽÁDNÉ NOHY,
CHALOUPKOU TO POHNE.
J.V.MacK.

” Tetičko, chutná ti
ten bonbon, co jsem
ti dala? "
"Chutná, Pepičko,moc
chutná..."
" Tak vidíš, a nás
Punťa ho vyplivli"

s trý č k a
Ž ira fa :

Znám chalupníka, co
nikdy chalupu neprodá

SMOLMEN

ANTIKVARIÁT
HUMORU

„Tatí, já bych chtěl mít krk jak·
žirafa.“
„Ale Pepo, to bys ošklivě vypadal.“
„Ať. ale déle bych cítil polykáni
bonbónů a na kopanou bych se díval
přes ohradu zadarmo!“

Matka: „Každý človek má aspoň
jednou denně způsobit někomu
radost. Komu si včera udělal radost,
Pavle?"
Pavel: „Tetičce. Byl jsem u ni na
návštěvě a jedl jsem tam
tak moc cukroví, že měla radost,
když jsem už šel.“

Abraham Vopička přišel za
paní učitelkou:
- Prosím, když bude ten školní
maškarní ples, musíme mít
všichni masky?
- Ty nemusíš. Stačí, když si
umyješ krk, a můžeš jít za la
buť ...

„Haló, chlapče, jak daleko
je to do vsi?“
„Asi rok.“
„Blázníš, kloučku, vždyť do vesnice
nemůže být dál než půl hodiny.“
„Ano, ale vy jdete opačným
směrem!“

Ve školním rozhlase se ozval
hlas ředitele:
- Našly se dva klíče ... Jeden
patentní a druhý... takový
hle ...

— Tak co říkal doktor tornu klukovi?
Co mu vlastně schází?

— Celkem nic. ale má se hodně
pohybovat.
• Lékaře musíme poslechnout.
Tu máš, Jiříku, dvě koruny
a skoč mi pro pivo!

CO

TO

JE ‘

„Prosím vás, zavřete to
okno. Venku je zima.“
„Myslíte, že když je za
vřu, bude venku tepleji?“

— Pane vrchní, já jsem si u vás
objednal něco k jídlu!

— Ale vždyť jsem vám
tu svíčkovou přines ...
— Já vím, ale ta není k jídlu!

..Člověče, rozčiluje se
lékař při prohlídce
pacienta, „vždyť vy
jste jako řípa.“
„Tak zdravej?“
„Ne, tak špinavej!“

Malý Ferdáček. který šel s maminkou
na procházku:

už bolí nohy, nes mě
trochu!
— To víš, až budu blázen ...
Ferdáček kráčel dál. As: za
hodiny povídá:
Mami, mě

— Mami, už jsi blázen?

— Ale, Jiříčku, copak to děláš?
Ty jsi hodil obrázkovou
knížku do bláta.
— Když jsou v ní prasátka
a ty mají bláto rádi!
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