13

ROČNÍK II
LEDEN 1972
Časopis

české a slovenské mládeže

Paleta
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+příloha

skautexulant
XXI ročník

SLOVANSKÁ LÍPA
NA SLOVANSKÉ LÍPÉ
ROSTE MNOHO SNĚTÍ
A MY JEDNÉ MATKY
SLOVANSKÉ JSME DĚTI .
MNOHÁ VĚTEV SUCHÁ,
MNOHÁ NALOMENÁ,
ALE LÍPA STOJÍ
VZDORNÁ, NESKLONĚNÁ.
I AŤ VICHR DUJE,
BLESK SE DO NÍ PUSTÍ,
ONA BUDE STÁTI,
ONA BUDE RŮST I.
MILÉ
VZDOR NAVZDORY SVĚTU,
NA RADOST SVÝM DĚTEM,
KRÁSNÁ, SILNÁ, VELKÁ,
OBALENA KVĚTEM.
Josef VÁclav SLÁDEK

VERNDLOVKU
horúce
SLZAMI

NOS I L ,

skaly SOM
ROSIL...

HEJ, HAJ
POMAHAL

UJARMIŤ

BRATOV,

NE VOLNY,POMOCN I K

HEJ, HAJ

KATOV,

!

Za

verným príkladom
VELKÉHO OTCA

VERIL SOM NA SLOVO
JASNÉHO VODCA ,

HEJ, HAJ

’

Za

TO Ml SVOBODU
SEGED I N,VaC OV Ml

HEJ, HAJ

VZALI,
DALI,

1

SvetozÁr Hurban

VAJANSKÝ

PŘÍPITEK
NA ZDRAVÍ TĚCH,
KDO JSOU Z ČECH.
I TĚM NA ZDRAVÍ
KDO JSOU Z MORAVY.

AŤ ŽIJÍ SLOVÁCI,
DOBĚ í LIDÉ A JONÁCI .
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JSME

i
nadale přinášet na
KACH^HODNE
ZÁBAVNÉHO CTENÍ, VYPRAVENÍ I
HODNĚ
OBRÁZKU, ALE CHCEME TAKÉ NĚCO
OD

N I ZE

OTISK UJEME

nas(^Československé

DNES

OB Ě

BUDETE
UCTIVOSTÍ A ZANÍCENÍM.

NEJVĚTŠÍ

PISNE

Naučte se jim
ZPÍvATjPAK vždy

hymny.

ZPAMET^.A'KDyŽ JE

PAMA

TUJTE si
: Tyto
naše pÍsne zpívala rada
Českých či slovenských vlastenců, nez je
POPRAVILI UTISKOVATELÉ, AT
JlŽ
TO BYLI
NACISTÉ

’

A

Chceme
našich stran-

Vam

S

Slúžil som kráľovi,

,

ZAHAJUJEME ^NOVY ROCnÍk PALETY
radí, Že se 'Opet^spolu setkáváme.

VAS .

OKKUPÁCIA

DĚTI

NEBO

KOMUNISTÉ.

1. KDE DOMOV MÚJ?
Kde domov můj ?
Kde domov můj ?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled.
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj!

Kde domov můj ?
Kde domov můj ?
V kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, znik a zdar,
a tu sílu, vzdoru zmar ?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj!

Josef Kajetán Tyl
2. NAD TATROU SA BLÝSKA
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme sa, bratia, veď sa ony ztratia,
Slováci ožijú.
To Slovensko naše posiať tvrdo spalo,
ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.
Ešte jedle rastú na kriváňskej strane.
Kto jak Slovák cíti, nech se šable chytí
a medzi nás stane.
Už Slovensko vstáva, putá si strháva.
Hej, rodinka milá, hodina odbila,
žije matka Sláva!
Samo Tomášik

JAN KARAFIÁT,
BUDE
JEME

ME
HO

96
I.

autor Broučku, se narodil rred 126 lety a letos to již
LET, KDY SLAVNÉ POSTAVIČKY BYLY POPRVÉ VYDÁNY. DNES OTISKU KAPITOLU TĚCHTO BROUČKU, BUDE-LI SE LÍBIT, POSTUPNE UVEREJNÍ

CELOU KNÍŽKU. A NAVÍC
NAPÍŠEME O HODNÉ víc.

- V
T AK

DRUHEM ČÍSLE VÁm O JANU
TEDY PŘÍJEMNOU ZABAVU S

KARAFIÁTOVI
BROUČKY.

TO

BROUČCI

Slunko bylo u samého zapadu a svatojanští broučci vstávali. Maminka
už byla v kuchyni a vařila snídani. Tatínek už raku nespal. Ležel je>tě
v posteli a hezky si hovel. Brouček pak přelezl ze své postýlky na mamin
činu - tam se pěkněji spalo - lehl si pekne na zádečka, zdvihli všecky no
žičky do povětří a počal se houpat: houp, houp, houpy, houp. Ale najednou
se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, liou.p, a už ležel Brouček na zemi
a křičel, co mu jen hrdlo stačilo.
Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný. „Zatrápeny Broučku,
copak tak musíš křičet!1* - „Ale tatínku, když jsem se tak udeřil!*4 „A. jakpak:“ - ,,I já jsem spadl z postele.“ - „Tak sis měl dát pozor!“ „Ale když ono me to přece bolí.“ - Maminka mela už zatím snídani ho
tovou a šla je budit. „Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme sní
dat. A copak ty, Broučku, už pláčeš? Sotvas oči proloupl!“ - „Ale kdvž
já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel.“ - „I jen pojď! Dřív
než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme
a budeme snídat. Pojd!“
A šli Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu
židle a maminka už nesla polívčičku na stul. Sedli si, sepjali nožičky
a tatínek se modlil:
Ó náš milý Bože,
povstali jsme z ložc
a pekne tě prosíme,
dej ž, ať se tě bojíme,
bojíme a posloucháme,
a přitom se rádi máme.

Potom říkal Brouček svou modlitbičku: „Požehnej nám, Pane Bože,
prosíme tě pokorně,“ - a pak už hned držel svou dřevěnou lžičku a zname
nitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polívčičku a Brouček, třebaže
všecky polívčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece jen měl ze všech
polívčiček nejraději. Snědl jí svůj plný talíř a maminka mu ještě ze svého
přidala.
Ale tatínek, že už má čas, slunko zeje dávno za horenia. Honem dal
mamince hubičku a nechal si od Broučka políbit ruku. - ,,A teď, Broučku,
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pcKiie poslouchat, ať mně pak maminka nemusí žalovat.“ - ,,Nc, ta
tínku! A já vás vyprovodím, ano?“ - „Tak pojď!“
A Šli, ba leteli, ale hezky nízko, aby Brouček nespadl, a jen tak da
leko, co mohl Brouček dohlédnout domů, aby potom nezabloudil. Ještě
to dost neuměl, a tatínek mu řekl: „Jdi už zas, jdi a pěkné se uč lítat!“
A Brouček šel.
Chaloupku měli vystavěnou ve stráni pod jalovcem a krytou suchým
špendlícím. Brouček si vylezl na stříšku, spustil se, letěl až k palouku
a pres celý palouk až k dubu a zas zpátky až na stříšku, pak se zas spustil
a letěl až k dubu a ještě zas zpátky. A když už byl celý udýchaný a kři
délka ho bolela, sedl si a odpočinul. A zas se spustil a zas letěl až k palouku
a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky až na stříšku, a zas se spustil
a letěl až k dubu a zas zpátky a ještě se spustil a letěl rovnou čarou pod
dub ke kmotřičce.
„Kmotřičko, jestlipak už jste vzhůru?“ - „I Broučku, bodejť bychom
nebyli!“ - „A Beruška také?“ - „Bodejť bych nebyla, Broučku! Copak
nám neseš?“ - „Já? Nic. Ale pane, to už umím lítat! Od našich až sem
a zas k našim a zas sem a zas k našim a zas sem a jakoby nic. Ze bys to
nedovedla!“ - „I však já jsem beruška a nejsem žádný brouček! Vaše
maminka, myslím, také moc lítat neumí.“ - „Moc ne. Ale pane, já jsem
dnes ráno spadl z postele!“ - „A tos křičel, viď!“ - „A jakpak to víš?
Copaks to slyšela?“ - „I neslyšela, ale to já už vím, že jsi takový Přiklonil.“
- „Že jsem křikloun? O - ty Berouši! —“
A už zas Brouček letěl. Maminka již měla doma uklizeno a cídila
právě okna, že se ažaž třpytila. „Kdepaks byl tak dlouho, Broučku?“ „Byl jsem chvilku u kmotřičky pod dubem.“ - „A copaks tam dělal?“ „Nic, já jsem tam byl jen tak u okna.“ - „A copak ti dali?“ - „Nic, já
jsem nic nechtěl.“ - „O, oni ti přece něco dali! Včera kmotřička povídala,
že až tam přijdeš -“ - „Oni něco mají?“ - „Inu, to by byla kmotřička
nepovídala.“ - „Hni, ať si to nechají!“ - „O, však ty si tam pro to
půjdeš!“ - „O, nepůjdu!“ - „O, půjdeš! A jakpak jsi daleko tatínka vy
provodil?“ - „O, daleko. Až k těm třem olším.“ - „Nu, to není daleko.
To se budeš muset ještě moc učit, než budeš moci s tatínkem lítat a pěkně
lid cm svítit.“ - „A copak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme
sami!“ - „Inu, když oni mají noc, když my máme den. Oni ted spí.“ „A pročpak jim tatínek svítí, když oni spí?“ - „I holečku, to tak musí
být, to už Pán Bůh tak chce, a ty také poletíš s tatínkem tam daleko
a budeš pěkně svítit. Jen jdi a uč se lítat!“
To se Broučkovi líbilo, a už zas lítal. Vylezl si na stříšku, spustil se
a letěl - letěl v druhou stranu až ke kaštanům a hned zas zpátky až na
sr,’išku. Ale dál se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět, a tu najednou vidí,
se jim začíná z komína kouřit. A už seděl na komíne. „Mamin ko.
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‘ ’pak se vám na ohništi chytá?“ - „I nic, holečku!Já si chci udělat na po•
jišku.“ _ „A že vám to, maminko, zafouknu!“ - „Ne, ne, já nechci.
•''Ccháš toho!“
Ale Brouček přece foukal, a už by to byl málem zhasil, kdyby byla
maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl,
za ním se valil kouř, a Brouček počne křičet a křičí a křičí a leze ze stříšky
dolů. „Ach maminko, maminko, ach, ach, maminko!“ - „A copak zas,
Broučku?“ - „Ach maminko, když mně ten kouř vlezl do očí!“ - „Vidíš,
ty Škaredý Broučku! Dobře tak, když nechceš poslouchat. Nevíš, co ti
tatínek přikazoval a zač se ráno modlíme? Počkej, počkej, já to všecko
novím.“ - „Ale maminko, když mně vlezl ten kouř do očí a tak mě
štípal!“ - „I to ti patřilo, a ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude
z tebe krásný brouček!“ - „Ale vždyť já jsem vám to, maminko, ne
zhasil.“ - „Ale chtěls mně to zhasit a věděls, že to nechci. Ne, vidíš, to
ti nesmím prominout. Copak by z tebe bylo! Až jen tatínek přiletí!
A kmotřičcc to na tebe také povím a kmotříčkovi i Berušce.“ - „Ale
maminko, vždyť jsem vám to nezhasil, a já už vám to víckrát nebudu
zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to!“ - „Ne, to musím říci!“
Ale když Brouček moc prosil a prosil, a už zas plakal a pořád prosil
a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci, a že to nepoví.
„Nu tak. A už neplač! A dej si na sebe pozor! To by tě neměl nikdo rád.
Brouček musí poslouchat. Vidíš, jak tatínek poslouchá.“ - „Tatínek?
Kohopak on poslouchá?“ - „I Pána Boha poslouchá. Vždyť víš, že každé
ráno letí z domu a je celý den pryč až do noci, a třebaže ho křidélka bolí,
druhý den už hned zas letí, jen aby byl poslušný. Vidíš! A kmotříček
také poslouchá a kmotřička také, a Beruška, ta teprv poslouchá! A. ty
pořád ještě vzlykáš a jsi takový umouněný!“
A Brouček: „Maminko, já se půjdu koupat.“ - A maminka: „Jdi,
jdi!“ Však ona věděla, že sejí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat.
Ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako
granáty. Brouček se rozběhl a liup do trávy, jak byl dlouhý a Široký,
a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas lmp
do rosv, až to kolem stříkalo. A když se už dost vykoupal, vyskočil si
na větvičku, rosu se sebe setřepal, a frr - rovnou čarou pod dub ke kmotričccřJ okna se zastavil. „Beruško, už se nezlobíš?“ - „Copak bych se,
broučku, zlobila?“ - „Pane, to jsem se vykoupal. Jestlipak ty umíš uke
plavat?“ - „I no. Kdepak bych já uměla plavat!“ - „Pane, já umím pla
vat!“ - „I nechť, Broučku! Já musím jít mamince pomoci.“ - „Kdepak
je kmotřička?“ - „Seká na dvorku chvojí. Pojd se podívat!“
A Brouček se šel podívat. „Copak nám neseš, Broučku?“ - „1 nic,
kmotřičko. Já jsem se koupal. A vy něco máte, kmotřičko?“ - „Máme,
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pane, něco dobrého, ale já nevím, jestli ti dám. Když jsi Berušce tak Ška
redě řekl a pal; jsi utekl! Ona plakala!“ - „Plakala? Však já jí už tak
nebudu říkat.“ - „Nu, uvidíme. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu
nasekaného. Tak pojd a odnášej je s Beruškou tamhle pod stříšku, aby
nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do hranicky. Pak ti něco dám.“
Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Kmotřičce se to
zdálo být až moc. „Ale Broučku, neber si toho tak mnoho najednou!“ Ale Brouček, ó, že to unese! A nosil. Ale místo co měl šťakličky pěkně
do hranicky rovnat, Brouček je tam jen tak házel, a to Beruška nechtěla.
„Broučku, to se tak nesmí! Maminka to tak nechce. To by se nám ská
celo!“ - „O, nic se vám neskáčí. Copak to nedělám dost pekne?" - „Ne
děláš. Vidíš, už jsi to zas jen tak hodil. To se musí pěkně rovnat.“ - „I tak·
si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně!“
A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na parízek, mračil se
a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku
začala kmotřička: „A co, Broučku, už nemůžeš? To nejsi moc silný.“ „I ne, kmotřičko. Ale když ona se pořád se mnou vadí.“ - „Inu, když ty
jsi takový divný brouček! Copak jsi už zapomněl, že něco mám?“ „A je to, kmotřičko, dobré?“ - „I to si myslím ! Jako med sladké. Jen
jdi a honem ještě nos!“
A Brouček honem šel a ještě nosil. Beruška to beztoho už skoro
všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo, kmotřička
zaťala sekyrku do špalku a - „Tak pojdte, děti!“ - A děti šly. V síni,
vpravo od kuchyně, stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm.
Kmotřička jen klíčem otočila a už bylo otevřeno. Ale ted - co tam? Ten
bílý talířek na nejhořejším prkýnku Brouček hned zpozoroval. Ale co
na nčm? - Kmotřička jej sundala, ale on byl přikrytý jiným talířkem.
„Tak, kmotřičko, to jsou borůvky.“ A Beruška se mu teprv smála. „O Broučku; to nedobře hádáš - je to jako med sladké.“ Ale Brouček
už nic nevěděl, až to Beruška prozradila. „Ale ty hloupý Broučku, vždyť
je to med!“ - A Brouček: „Tak je to, kmotřičko, med.“ A byl to med.
To si pochutnali!
AI e už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit ve
čeři, Beruška aby lionem skočila pro trošku chvojí a Brouček aby už Šel
domů. A tak Brouček, že půjde domů. - „Nezapomeň doma pěkně po
zdravovat!“ - „Ne, já nezapomenu! S Pánem Bohem!“ A šel. Sotvaže
přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. „Tatínku, já
jsem bvl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký!“ „Nu tak hádej, Broučku, co to je ! Ale Beruško, nepověz!“ - A Brou
ček: „O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody.“ - Ale Beruška se smála,
a kmotřička: „O ne, Broučku, to je ještě sladší.“ - „Tak to jsou maliny.“
Ale Beruška se stále smála. - „Ne, Broučku, to je ještě mnohem sladší.“ -

„Nu dobře, Broučku, ale nejdříve pěkně ruku políbit, tadyhle kmotříčkovi napřed!“ A Brouček políbil pěkně ruku. - „A jestlipak jsi poslou
chal? Nebude maminka žalovat?“ - „Tatínku, já jsem to mamince ne
zhasil, a ona to nepoví.“
Zatím už byli doma. Maminka je viděla oknem, vyšla vstříc a: „Co
pak, tatínku, že dnes tak brzy? Já ještě nemám večeři hotovou.“
Tatínek dal mamince hubičku: „I milá Beruško, už začíná být
chladno, tak jsme letěli o něco dřív. Už toho bude brzy zas konec.“
A tak maminka dělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek
si sedl na stoličku - bolela ho křidélka - a Brouček už se houpal tatínkovi
na koleně.
„A maminko, viďte, Brouček vás pokoušel?“ - „I tatínku, skoro
pokoušel. Ale když prosil a sliboval, že už to víckrát nebude dělat, tak
jsem mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmot
řičky.“ - „Nu tak dobře, maminko! Ať si ho u kmotřičky nechají, a my
si vezmeme Berušku. Ta nepokouší.“
Broučka napadlo: „Maminko, u kmotřičky mají med, a já jsem
dostal. Ten vám byl sladký!“ - „A nám kmotřička nic neposlala?“ „Nic.“ - „Ani nemáš co vyřídit?“ - „Ne.“ - „Ale Broučku, ani nás
nevzkázala kmotřička pozdravovat?“ - „I ano, maminko, já jsem za
pomněl. Ze vás pěkně pozdravují.“ - „Vidíš, Broučku ! Ale už jdi, při
stav židle ke stolu, budeme večeřet.“
A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl, pěkně
se pomodlili, a to jim ta polívčička zas chutnala! Byla taková dobrá,
zasmažená, s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva.
Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil:
Podvečer tvá čeládka,
co k slepici kuřátka,
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

Brouček na to: „Pán Bůh s námi a zlý pryč“, dal pac a pusu, ma
minka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali.
Pěkně se jim to spalo.
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a peněženku a
si
to ŠupajdÍ

a pojďme
pro sebe

vec

se

zastavuje

u

že nerozeznÁm^kachnu od ryby?"
Ale číčo si prÍlis moc v ě Ř í.
Pozor.Vrhá se na ryby, ale lou

tak

dlouhý

A

SAROINKY

STUDA .
KACHnŇÁtKO
SE ZNOVU NA

REJNOKY.

MOKRÉ

NEHO
JAK

tresky,

Široký mezi

TO

JAKA

0-

TOHO VYUŽlLO,A dává
ÚTEK,ZATÍMCO NEBOHÝ

MEDVÍDEK. CELY

Z

JSOU PRO
NATAHNE

NA ZEMI
ČÍČA
SE

že f VODY
ZRADNE ·

POTLUČENY,

VSTÁVÁ

PODLAHY·

pokračuje. Ten
tokráte
se KACHŇÁTKO závratnou
RYCHLOSTÍ VRHÁ DO MLÉKÁRNY, KDE
ROZBILO KOŠATINU PLNOU
VAJÍČEK

Pronásledování

STANKU
s
OVOCEM A ZELENINOU A
nakupuje. Pak se vydává na dal
ší
POUT S KOŠÍKEM PLNÝM OVOCE,

A
ZABOŘILO SE DO HROUDY MASLA,
KTERÉ^ SE POMALU ALE JISTĚ roz

mrkve a Čerstvých hrÁŠkÔ. A tam
vzadu ČekajÍ už košatiny s dríjbeŽÍ na příchod zakaznÍkó. Mezi

CO DĚLAT,ABY
TAKÉ POMOHLO

kuřaty

JEDNO

a

^kachnami

uvidÍ

KACHŇÁTKO,které

se

mu

číčo
zda

BYT NEJMĚkkČÍ a rychle ho kupu
je.A NASTÁvÁ cesta k domovu.
KachŇÁtkO
se
nikterak
nemÁ^k
tomu,

aby

Šlo

s

ČÍČem.

Pravě

NAOPAK, CHCE
SE ZACHRÁNIT ÚPR
KEM PŘES trh a pronikave^kvakajÍc se snaží zmizet. Když už ho
číčo TÉMĚŘ DOHÁNÍ,chce SE KACH
ŇÁTKO

8

překlad :
eva minaříková

oběd

SCHOVAT

MEZI

RYBY.

pouštělo,

TKO

melo

S E N E UT OP I LO. A^TO
ČÍČOVJ, ZE KACHŇÁ

DOPADNUL.

VŠECHNY

JENŽE...

Škody, které jÍm zakoupené"z bo
ží" NADĚLALO, MUsí
NEJDŘÍVE ZA
PLAŤ I T.

"Tohle kachňátko mĚ zniČÍ^)vŘÍkÁ SI MEDVÍDEK ZASE DO KOŽ^ŠkU.
"NejlepŠÍ
bude, hned se nějak
OOSTATDOMUj"
číčo

0RŽÍ

kořist

p evNĚ v V

NÁRUČÍ

A KONEČNĚ se dostává AŽ k vrát
kům 00
ZAHRADY SVÉHO OBYDLÍ. A
ZDE

HO

"Hloupé

Naraz

sebe

PRUDKÝM

kachňátko",bručí si pro
medvídek . "Copak si myslÍŠ,

KACHŇÁTKO

TAKŽE

ČEKÁ

vetru

DALŠÍ

vrÁtka

ÚDEREM

PREKVAPENÍ.
zavrel,

VYPADL

A

klÍČ

ZMIZEL

moc pekne vidět,ale
STRANĚ,ZA PLOTEM.

v travé.
NA DRUHÉ

Je

Medvídek
je zničeny. Co
Ha DRUHOU STRANU, PŘELÉZT

dělat?

ZA ŘeČ."
00 DOMU, DAL
VYNDÁVÁNÍ NÁKUPU.

ko,^"to NESTOJÍ
KdyŽ OBA PŘIŠLI^

ČÍČO

DO

"Mohu

SE

ti nějak pomÁhat?" pta^se
KACHŇÁTKO, a KDYŽ UVIDĚLO

VRATNEBO PLOT, TO JE NEMOŽNÉ.
" Jak jÁ
bych to udělal", duma
Číčo. ' A VE
STEJNÉM OKAMŽIKU S I
ZAČÍNÁ I
KACHŇÁTKO POVÍDAT pro

HRÁŠKY,ZAČALO JE LOUPAT. VYBRA
LO SI PRAVÉ TU PRACÍ,KTEROU č íČo MA nejméně RAD. A TAK MEDVÍ

sebe: "Jak
bych mohlo toho me
dvídka
UTĚŠIT?" PREMyŠlÍ dále.
MÁ TOTIŽ ZLATÉ SRDÉČKO. A UZ MA

VOU ZDATNOU POMOCNICI.
MUŽE
KLIDNĚ
STUDOVAT

KA

KACHŇÁTKO
nÁpad. S VELKÝMI OB
TÍŽEMI, ALE
PŘECE JENj SE PRO

TÁHLO
sáhlo

pod
NA

vratký, do
A^STRKALO HO K

Železnými
KLÍČ

čícovi. Tomu pak už jen zbývalo
KLÍČ zvednout a vrÁtka OTEVŘÍT.

ZASE

DEK

BYL

ŠŤASTNY,

ZE

TAKO

NASEL

ME Z I tÍm
TEN SVlfj

RECEPT...
"HELEj JÁ UŽ
KACHŇÁTKO, "

JSEM HOTOVAŘÍkÁ
CO JEŠTĚ POTREBU-

JES ? tyClCO
STŘÍDAVĚ
DO

PREMITA, KOUKÁ SE
KUCHAŘSKÉ KNIHY A

NA

KACHŇÁTKO,

MRAČÍ

SE

A

ZASE

se|v moc hodné kachňátko",
ZAČAL Číčo CHVÁLIT SvOj BUDOUCÍ

usmÍvÁ, a
pak
PRIMA KAMARÁD.

OBĚD.

Že jó? Tak to je fajn. Bude' TO
DNES NÁŠ OBĚD, JÓ ??? "

"

Ty

"Ale

to

nic",

odpovídá

Bosý skáče
celý deň.
Ja ,mu svoje
prinesiem.

Prší, prší,
blato je.
Co si vrabček
obuje?

Nemá Čižmy,
topánky.
Bosý skáče
zaránky.

kachŇÁt

Včera som mal
smiešny sen.
Nikomu ho
nepoviem.
Predával som čokoládu,
žuvačku a marmeládu,
šumienky a nanuky,
aj zmrzlinu do ruky,
hrozienka i pelendrek,
okrem toho čokolvek.
Môj obchod je
každú stredu
prístupný pre
prvú triedu!

povÍdÁ:"V*dyŤ tyj
MÁŠ RADO HRÁŠEK?

VERŠE
CTIBORA
ŠTÍTNICKČHO
UVEŘEJNĚNÉ
v Časopisu
"JARO"
Adresa:

P.O.Box
46008,
ORANGE Grove
JOHANNESBURG / SA
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Proč se nikdy žáci v Haagu
neulijí při »zemáku«
Panečku
ručím
UČEBNOU METODU, N|KDY

vam

by

za to,
NIKDO ZE

Že kdyby naše Školy
ŽÁČkÓ pŘ I ZEMEPISE

zavedly takovou
NECHYBEL 1

V HOLANDSKÉM MESTE Ha AGU DOSTAL I NEDÁVNO ŽÁci JEDNÉ ŠkOLY ZMĚNĚNY
ROZVRH
HODIN. KaŽdÉ PONDĚLÍ
OD 10 00 12 HODIN BYL VYHRAZEN HODINÁM
zemĚpisUj avšak
sraz
byl nikoli ve Škole, nybrŽ - na
letišti! Zde
stalo ^pripravené letadlo, do
pinou ZAKU
A
VŠICHNI
SE ZA
HODINU ^PAK KROUŽILA L É T A J í C Í

CEMZ

'MEL

PREDNÁŠKU,

UČITEL

PAN

SLU C H A T K A,A BY

HO

kterého nasedl pan učitel s PRVNÍ sku
PILOTOVA ŘÍZENÍ VZNESLI DO VÝŠE. PLNOU
ŠK OL A NAD RÔZNYMI MĚSTY HOLANDSKA, PRI

MOHLI

PRES

REV

MLUVE

00

MIKROFONU

POSLOUCHAT.

MOTORU

A

PAK

ŽACÍ

HOU SKUPINU A HODINA ZEMEPISU UBEHLA TAK RYCHLE,Že TOHO
LITOVALI
TAK, JAK DOSUD
JEŠtĚ ŽÁDNA ŠkOLA NELITOVALA,
SKONČILO.

Když

pak

doŠlo

ke

zkoušení,

nastal

novy

DRU

vŠlCHNI ŽÁc I
Ž E VYUČOVANÍ

zazrak.

NEŽ

100

LETY,

presne

v

LEDEN

Z "RODINY"

urrááá, bude slet !
H
více

UŠÍCH

NA

BYL DOKONALE
PŘIPRAVEN A PAMATOVAL SI TEMER SLOVO OD
PAN UČITEL VYKLADAL.
INU ANO
—
TAKHLE BY SE VAM
TO
VIĎTE? VsÁzÍm SE, Že BYSTE NOSILI vŠlCHNI ZE ZEMEPISU

KAZDY' ZAK
SLOVA ^VSE, CO
TAKY UČILO
JEDNIČKY !

PŘED

NA

DOŠLO

1862,

roce

1937

ZALOŽlL^ZNAMENITY

/

u

čenec a vlastenec Dr. Miroslav TYRŠ SPOLEK, který mel TĚLOCVIKEM vy
CHOVAT NAS NAROĎ K S T A T E Č N O S T | , Z D R A V í A S í L E ,A BY SI
DOVEDL VYBOJOVAT

SVOBODU A
R Á TRVALA

SAMOSTATNOST,ZTRACENOU V NEŠŤASTNÉ
PLNÝCH JO LET.ZNAKEM SPOLKU SE STAL

KTERÝ

BYSTRY,

JE

kl

ka,

Šest

roki)

vznikla

A

NADE

VSE

MILUJE

VOLNOST.

pŘÁnÍ se splnilo,
VÁLKY,ZA VELKÉ PRACE T.G.

když po
MASARY-

Sokolové

svobodu

Tyršovo

Československa

republika.

POMÁHALI
VYBOJOVAT A REPUBLICE ODDANE SLOUŽILI. KAŽDÝCH
pořádali
také své slavnost^ — SLETY. A letos se sejdou So

kolové
opět
VÍdni. MoznÁj
sla BUOEME AZ

10

OSTRAŽITÝ

se zrodil SOKOL.
I
SKONČENÍ PRVNÍ SVETOVÉ

Tak

VALCE, KTEPTÁK SOKOL,

na

Že
DO

svém
SLETU. Uskuteční se ve dnech
Izvvy, oĚii3 budete mezi Účastníky.
ZÁŘÍ UVEŘEJŇOVAT SLETOVOU SOKOLSKOU

I.-J.Července
Od

příštího
STRÁNKU.

ve

Čí

Norsko, M o r g e , NorWAY
MNE

ZNAMENALO
PRO
VŽDY MEDVĚDA NA

Evropy. Hlavni'
mesto Oslo se oobre
pamatovalo.VŽdyt to
bylo jako osel.Také
mape

JSEM VEDELA,
JSOU FJORDY,
MORE , KTERÉ

LO

chabým znalo
POJMY
JAKO
HENIE, PROTO
Ml VŽDY LÍBI

KRASOBRUSLENí,E-

DUARD

GR I EG ,PROTOŽE

JSEM
HRALA NA KLA
VÍR ,
DUA R O WUNCH NEJVĚTŠÍ NORSKY MA
LÍŘ PROTOŽE
MÚJ
BRATR JE TAKÉ MALÍŘ

A
MEL
KNÍŽKY

DOMA
O NEM
A
NAKONEC

Thor Heyerdal,
TOŽE JSEM S I
LA KNÍŽKU"\/E

NÍ

PRO
KOUP I —
ZNAME

Kontiki". Ale

TU
BUDU
NĚKDY
DLET, A JEŠTĚ V

NORSKO

Že
BY
TOM

KDYBY

DALI...

JIM

Když si vezmete ,mapu Norska,zjistÍtEj
Že
je
to obrovská
ZEMĚ ,

JAKO

JE

Potom zde
lem

SEBE

PÁDY
stou

KONVE.

Z

mamě ko
SAMÉ VODO

s
krásnou ci
VODOU,KTERÁ SE

DÁ
pÍt
a
vŠe
ŠumÍ
ZROVNA,KDY

vecer^to
A
HUČÍ,
USÍNÁTE.

Moc
ZIMY
TU
ZASE
NENÍ, PROTOŽEzPOČA-

S í VE SKAND I NAV I I 0VL I VNUJE CO, ŽÁKYNĚ

VopiČkovÁ? SprÁvnĚTEPLY

G O LF 9< Ý

Proto

je

tady

PROUD.
tolik

RYB I CEK , A VELRYB ICEK TAKY , ONO SE JIM
V TÉ TEPLÉ VODĚ L Í-

B í. VÍTE
NA
CO SE
NEJLÍP CHYTAJÍ RYBY

nejhlub-

v
Norsku? Na
nic.
HodÍte
do vody hÁ-

FJORDU
TO JSEM

NA SVENEVĚDE-

CEKjTAHNETE^K sobe,
HOD t TE JEŠTĚ JEDNOU

la .
Voda
ve
fjordu je
OPRAVDU SLANÁ - lÍ-

NESPRAVEDL I VE .
kus knedlíku

KDYŽ

A

JEDETE

AUTEM
NEBO VLAKEM,
TAK ZJISTÍTE, Že je

a

nejvetsÍm

Š Ím
TĚ ,

ZDA

Aspoň

ZE^ TU
COZ JE
VNIKLO

HLUBOKO DO PEVNINY.
Po
Čase
přibyly k
těmto
stem
SONJA
ŽE SE

cestujeme:

a

táhnete

rybu,Ryby

ZDE
NEJSOU ^ROZMA
ZLENÉ.Ale mne se to

TO
NEKONEČNA ZEME.
MÁ VELMI ŘÍDKOU ŽE
LEZNÍ CN í I S I LNJCN í

S íŤ

-

lodě

ŘEČENO

JINAK

MÁLO— A TAK
DOPLŇUJÍ

JE TOHO
DOPRAVU

letadla.Kaz

a

dy
DEN
V
POLEDNE
PŘILETÍ DO MÉHO ME
STEČKA MALÉ POŠTOV-

N í LETADÉLKO A^pŘI STANE
NA
VODĚ, NA

FJORDU,

A

VE

KAŽDÝ

ČER PŘIPLUJE OBROV
SKÁ LOD KOMMANDOREN
A KDO MÁ CHUŤ, PŘE

NA

SPÍ

LODI

HOTELU

JAKO

RÁNO

A

JE

V
V

Bergenu^druhém nejvĚtŠimmeste Norska.
JeŠte tady mÁme pé
ry, COŽ
JE VLASTNĚ
MOST

PLOVOUCÍ

LIDI,

PŘEVÁŽÍ

A AUTOBUSY
HOU STRANU

KDO MA
VŽDY
PRED

A
AUTA

NA DRU
FJORDU.A

SMULU,TAK MU
FÉRA
UJEDE

NOSEM.
JSOU MOC, AŽ
HODNÍ LIDÉ.JSOU

ZLA JSEM S I , PROTOŽE
JAKO MORE NEVYPADÁ.
PŘ I POM í NA NAM
SPÍŠ

Norové

VYSOKOHORSKÉ JEZERO
A
JEN
K DYŽ
SVÍTÍ
SLUNÍČKO , TAK
MÁ

PRÁČOV I T í ,NEZAV I dĚJÍ
Sl
NAVZÁJEM
A
MAJ í RAD I
DET I ,ZV í —

SVETLEZELENOU BARW.
sluncem
tu jsou
POT íŽe.V ZIMĚ JE HO

Se

MÁLO a^v léie se ta
dy ZEMĚ NĚJAK POD I-

VnĚ^NATÁČ í jŽe je
TÉMĚŘ

CELY

DEN

tu
A

CELOU NOC· LÉTO
JE
ZDE 'ALE ^KRÁTKÉ
A
M ÍSTÍ í ZLÍ JAZYKOVÉ
tvrdí, ze
v
je
8 mĚsÍcú

Norsku
zima

a

4- mesÍce chladno.JÁ
bych spíš Řekla , Že
TU HODNĚ PRŠÍ A L E-

MOC

NORSKO
=
MÁ
TÉMĚŘ 4 MÍLIÓNY
OBYVATEL A ROZKLÁDÁ
SE NA PLOŠE 323 917
KM2. HLAVNÍM MESTEM
JE OSLO S_TÉMĚŘ PŮU
MILIONU
OBYVATEL.
M Ě N A : NORSKA KORUNA.
K Norsku patŘÍ také
Špicberky
a ostrov
Jan Mayen(v Evropě),
ostrovy Bouvet, Petra I,(v Antarkti DE ) .

ŘATA
a
květiny. V
POHÁDKÁCH
SEVŽDY

UVÁDÍ
CESTY

-

TENTO
SMER
ZA DEV í T I

HORÁM I A^OEVITI JE
ZERY
LEŽÍ KRÁLOVS
TVÍ

TO

A

TO.

Do
Norska pojedete
DOCELA ROVNĚ ZA NO
SEM A POTOM UVIDÍTE
9 TISÍC HOR A DEVĚT
TISÍC

BUDETE

JEZER.A

V

TO

UŽ

KRÁLOVSTVÍ

NORSKÉM...

Renata GREGOROVÁ
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VERŠE

LETÍ SVĚTEM

JUAN G. URILLO (argentinský básník,
nar. 1919)

TANEČNÍCI

Dva banány s pomeranči
hádaly se,
kdo lip tančí.

„Já tančím jak balerína,
zná me celá Argentina,
prošoupal jsem už pár bot!“
„A já tančím jako z not,
zničil jsem tři páry bot!
Tančím ve dne, tančím večer, tančím po ránu!“

TONÍČKŮV SEN
DRAGOTIN KETTE
(

SLOV I NSKY

BASNÍk

)

Toníček snil dnešní noci,
že je zlatou rybičkou,
hladkou, štíhlou jako proutek,
kropenatou, maličkou.

Že si pluje v bílé vodo
- ach, to není vodní tok,
to přec bílé, sladké mlíčko,
smáčí líc mu, hrud i bok.

Toníček náš s velkou chutí
hned se pustí do něho.
Na dně najde bílou kuru,
co je z cukru samého.

Mlaská si a pochutnává,
kouše tam a kouše sem,
sladké rtv si olizuje
zmlsaném svém jazykem.
Již však jitřní rosa padá,
skřivan v dáli ševelí,
J omcek se vzbudí doma
na své měkké postem
12

„Tančit s někým, kdo je bosý!“
ohrnuly pomeranče nosy.
„Klouzejte se po svých slupkách z banánů!“

rou, která si nevi rady a proto spílá a vyhrožuje. Moje
odvaha rostla. A odvaha je jako poslušný pes, kterému stačí
slovo a již se rozbehne........
Jeho křik byl náhle přerušen hlásením jednoho z důstoj
níků. V kabině nastal ruch a námořník mě rychle odváděl
zpět do maličké místnosti do tmy. Usedl jsem na lůžko a
téměř bez dechu jsem naslouchal.
Motory ustaly, cítím, jak se vykláníme z vodorovné polohy.
Moje fantasie pracuje: ano, teď jdeme pod hladinu.... nvni
pracují elektrické motory....... teď i bzučení ustalo.............
patrně proto, aby ponorka nebyla odposlouchána.
Slyším spěšné kroky po chodbě a hlasy. Opět ticho. Zatajuji
dech a obcházím místnost, tápaje ve tmě. Možná, že ve
spěchu nezavřeli dveře, uvažuji.
Zanechal jsem marných pokusů. Oddán osudu usedám
a čekám, co se stane. Najdou-li ponorku a zasáhnou-li ji
hlubinnou bombou, zahynu s ní. V jedné chvíli se stávám
zrádcem. Přistihuji se. že nadržuji Němcům.
Sedím dlouho. Ztratil jsem naprosto pojem času, dne i noci.
Námořník mi přinesl jídlo; několik sucharů, řízek kon
šelovaného masa a trochu teplé tekutiny bez cukru, špi
navě zakalené. Snad to byl čaj. Snědl jsem to všechno s vel
kou chuti.
Potom přišel poddůstojník s kusem papíru; anglicky mluvil
velmi špatně. Zdálo se, že ho nenaráží mé neanglické jméno,
které jsem musel udat, aby souhlasilo s číslem RAF. Že
bvch doletěl z Bombave na Spítfieru až doprostřed Arab
ského moře, se mu také nezdálo divné. Buď byly jeho země
pisné znalosti chatrné, nebo jen předstíral lhostejnost.
Dodnes nechápu, proč se mne Němci nezbavili, když jsem
jim nebyl k užitku, a přičítám to hlavně tomu, že se obávali
následků. Byli daleko od svých základen a pohybovali se přímo
mezi spojeneckými loďmi. Jejich osud byl vlastně zpečetěn
již při odjezdu z Německa. Věděli, že jednou budou zajati,
a báli se tedy spáchat nějaký čin, příčící se mezinárodním
úmluvám. To asi bylo hlavní příčinou, proč mě nechali žít.
Bylo by nesmyslem domnívat se, že jsem padl náhodou do
rukou těch ,,dobrých“ Němců.

co

Opět mě vyvedli ven, tentokrát na palubu. Cesta po úz
kých schůdkách mi připadala cestou popravčí. Revolver v ruce
námořníkově mi výrazně připomínal mé postavení.
K svému překvapení vidím vedle ponorky loď. Přimhuruji oči v ostrém světle slunečním. Moře je klidné, jen malé
vlnky olizují vyčnívající oblinu ponorky, těsně přiražené k
boku parníku.
8

J. M. VAŠÁK

STÍHAČ z letadlové lodi
DOBRODRUŽSTVÍ ČESKÉHO DÉSTOJNlKA

NA VÝCHOD OD SUEZU

Úvod
Když jsem vyprávěl tyto příhody po prvé u squadrony,
vysmáli se mi. Prý jsem si přečetl nějaký román, něco přibásnil a tak vznikla má povídka. Není prý možné, abych pro
šel pouští mezi divokými Beduiny, neznaje jediného arab
ského slova. A přece bylo v této válce mnohokrát dokázáno,
že je možno provést i věci nemožné. Kdo by uvěřil, že polská
posádka ponorky Orel opustila za noci Tallin, kde byla
internována, a proje’a Kattegatem i Skagcrrakem, silně zami
novanými a dobře hlídanými Němci? Kdo by věřil, že male
letadlo Swordfish potopilo moderní obrněnou německou loď
Princ Eugen r. 1942? To byly příhody skutečně k neuvěřeni.
Neměl jsem vlastně na vybranou, než vykonati nemožné,
abych se dostal opět mezi našince a hlavně k povinnosti.

I. Na materské letadlové lodi
Přepadení lodi Doric Star německým křižníkem Graf Spee
na cestě mezi Kapským Městem a Sierra Leone dokázalo, že
německé lodi jsou roztroušeny po všech mořích a že konvoje
musí býti ochraňovány i v Indickém oceáně. Naše mateř
ská loď projížděla tehdy mezi Indií a Afrikou. Toho dne se
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hodně létalo. Vraceli jsme se takřka jen na několik minut,
pojedli jsme sandwich, mezitím mechanici naplnili letouny,
a již se opět startovalo. Z Rudého moře přijížděl ohromný
konvoj a bylo mu třeba ochrany. Druhá letadlová loď se ho
měla ujmout na Atlantiku a doprovodit jej do Anglie.
Moře bylo poměrně klidné, start a přistávání se dělo bez
nejmenších příhod. Ve čtyři hodiny měly být všechny letouny
staženy jako obvykle, dříve, než se moře začne vlnit.
Kolem páté seděli již všichni piloti v jídelně při odpo
ledním čaji. Z amplionů zněla hudba, místností šuměl hovor
a smích. Seděli jsme v hloučcích, kouřili jsme cigarety, žerto
vali jsme a vyprávěli si o dnešní práci.
,,Je to nesmysl“, stál na svém vysoký Johny sedící vedle
mne. „Sázím sto proti jedné, že se Němci v tato místa ne
odváží.“
„Němci se odváží i vyložené sebevraždy,“ tvrdil neoblomně
Dick.
V tom hudba ustala.
„Attention... attention plcaseľ" ozvalo se z amplionů.
Hovor rázem ustal a každý napjatě poslouchal. „Všichni
piloti se ihned dostaví do operační síně... opakuji...“
Další slova hlášení zanikla v hluku odstrkovaných židlí
a spěchajících pilotů.
V operační síni stál Lieutenant Comander skloněn nad ma
pou v hlubokém zamyšlení. Dlouhou dobu nepromluvil ani
slova. Za chvíli přelétl zrakem shromážděné letce a opět
se sklonil nad mapou.
„Všichni?“ zeptal se úsečně.
„Yes, sir,“ odpověděl Petty Officer Jackson.
„Pánové, potřebuji jednoho dobrovolníka pro důležitý úkol,“
začal velitel. Chvíli bylo ticho — zakašlání — potom jako na
povel se zvedly ruce všech.
„Dekuji vám,“ usmál se důstojník sotva znatelně, neboť
smích byl u něho velmi řídký. „Děkuji vám, ale potřebuji jen
jednoho.“
Dostali jsme pět minut na slosování. Velitel, mimochodem
řečeno námi zbožňovaný pro své odborné letecké znalosti,
dovedl být ve službě velmi přísný a nesnesl otálení. V této
chvíli však jednal taktně a nevyznamenal nikoho svou volbou.
Pohotový Jackson vytrhl ze zápisníku papír, roztrhal jej na
kousky a rozdal každému po jednom. Útržky popsané jmény
sebral do čapky a několikrát důkladně zamíchal. Pak mě
vybídl, abych táhl. Ruka se mi poněkud chvěla, když jsem
prsty přehraboval vložené lístečky.
Vytáhl jsem jeden. V sále bylo ticho, rušené jen šplouchá2

III. Ponorka
Sahám kolem sebe. Má ruka narazila na kov, pod druhou
cítím měkkou přikrývku. Za stěnou kdesi vzadu hučí stroje.
Nechápu tu změnu. Sním snad? Pokouším se vstát. Ruce
nataženy, jdu pomalu kolem stěny. Malá místnost do čtverce,
jediným nábytkem je v ní nízké lůžko. Tma kolem mne je
absolutní. Tupě opět ulehám na lůžko a po chvíli usínám.
Probouzím se náhlým zvukem a hledím do světla žárovky,
visící u stropu. U dveří stojí námořník. Na první pohled
vidím německou uniformu.
To mě ohromilo. Oč lépe mi bylo na moři, kde jsem mohl
přece jen doufat, že mě nalezne britská loď. Mé obavy byly
zvyšovány ještě pomyšlením, že Němci poznají mou národnost,
nebo aspoň to, že nejsem Angličan. Němec promluvil. Ne
ovládám dokonale němčinu, ale podle slova komandant poro
zumím, že mě chce předvésti k veliteli.
Jsem vyváděn se zavázanýma očima na chodbu, jdeme
sotva několik kroků, zastavujeme. Vcházím do dveří, kde
mi snímají pásku.
Místnost je prudce osvětlena. U vysokého stolu, pokry
tého mapou, stojí důstojník. Druzí dva či tři hledí do přístrojů
na stěně, kde se lesknou kola a páky. Není pochyby, že jsem
na ponorce.
Němec zvedl hlav, od mapy a jeho pohled ulpěl na mně
tak. jako by chtěl žat z mé tváře.
..Kdy a kde jste rdstartoval?“ byla jeho první otázka.
Mluvil anglicky.
Mlčím, stoje v pcz: za, jak jsme byli mnohokrát pro takový
případ poučeni.
„Jste němý?“ vyrcr.l zlostně. „MluvteI“
„Mohu vám říci en své číslo, jméno a hodnost, sir,
odpověděl jsem.
Němec se ušklíbl·. Ostatní se na mne zadívali. Velitel
jim překládá mou výpověď do němčiny.
Mladší, plavovlasý důstojník sebou hrozivě pohnul. Mluví
k veliteli.
„Máme možnost přinutit vás k výpovědi,“ prohlašuje dů
stojník.
Neodpověděl jsem.
„Budete mluvit, nebo ne?“ rozkřikl se.
Nastalo tíživé mlčení, napjaté jako tětiva luku. On se
zaťatými pěstmi nakloněn ke mně. já v pozoru, hleděli jsme
na sebe hodnou chv.li. Pak jeho ruce klesly.
Udělal dva či tři kroky a opět začal. Hrozil hozením do
moře, bitím, odnětím potravy a nucenou prací. Poznával jsem,
že je zbabělec a hlupák. V mých očích se stal směšnou figu7
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vedro.
Za dvě hodiny jsem začal odkládat části oděvu.
Únava rostla s postupujícím sluncem. Jeho žár mě uváděl
v šílenství, pozvolné sice, ale jisté. V zuřivost mě dohánělo
i to, že jsem odkázán na maličký prostor v záchranném člunu,
spíše balonu, jednotvárně, houpavě se pohybujícím. Hlad i
žízeň jsem zahnal chemikáliemi, ale únava se stupňovala.
Odpoledne se objevil na západě kouř.
Nová naděje na život vnikla do mých žil. Kdo však po
píše mé zklamání, když jsem zpozoroval, že nízký, slabě za
mlžený kroužek mizí v dáli.
Opět nastala noc.
Na chvíli jsem usnul. Snad ticho mě probudilo, ticho moře
i nebes, pohroužených v jedinou neurčitou nesmírnost, ne
hybnou jako smrt. Nebylo lze rozeznat moře ani oblohu.
Mraky ležely téměř na hladině, vzduch byl bez hnuti.
Potom začal váti vítr, van každým okamžikem zesiloval
a k němu se přidávalo pěnění moře.
Bouře! To je konec, říkám si, a přece ve mně není strachu.
Snad unavená mysl už nechce ■vnímat. Nač také myslet? Smrt
přijde sama, ano, určitě přijde. Zbaví-li se člověk hloupého
přemýšlení o ní, nebojí se jí už. Ale v lidské povaze je
zakořeněna láska k životu. Oddalujeme smrt o každou vteřinu,
nalézáme tisíce výmluv, abychom život prodloužili.
Konečně — co je ztraceno? Mám stále možnost záchrany!
Uklidňuji se a poněkud se stydím.
Spustil se liiavec. Koldokola syčení a šplouchání. Zakrývám
si obličej, obrácen zády ke směru deště.
Chvílemi se přidržuji měkkých okrajů dynghy, když jsem
vynášen do výše a opět padám úžasnou rychlostí do propadlišť
mezi vlnami, které mě doslova zalévají. Lapám po vzduchu,
plivám slanou vodu, zavírám oči před novou vlnou. Někdy
se mi zdá, že již nesedím v člunu, že jsem byl z něho smeten,
když ohromná stěna vody uhodila do mých zad.
Nevím, jak dlouho trval tento zápas se smrtí. Pamatuji
se jen. jak ležím vysílen, třesa se zimou, když běsnění živlů
ustalo.
Moře bez příboje, vzduch bez hnutí. Ticho ... ticho ...
Připadá mi, že ležím v ohromné jeskyni, pnoucí se nade
mnou bez konců. Vzpírám se únavě, otvírám násilím oči, neboť
spánek značí smrt. Potom jsem vyzvednut, kamsi odnášen...
kolem šplouchá voda.......
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nim vody kolem okének, zalitých do polovice. Pozornost
všech byla upřena na Jacksona, který poněkud příliš slav
nostně rozbaloval kuličku papíru. Jeho pohled padl na mne
a srdce mi zabušilo nadějí. Podával papírek důstojníkovi.
..Děkuji, pánové, můžete se rozejít,“ řekl velitel, když
byl přečetl mé jméno. Zůstali jsme sami.
..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 zaručiti.. . 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 piloti 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
jeden život a stroj nemohla být obětována mateřská loď,
která by signály na sebe upoutala pozornost.
„Cítíte se schopen vykonat úkol?“ otázal se mne velitel
nakonec.
„Yes, sir," odvětil jsem bez váhání.
„Přeji vám šťastnou cestu! Good luck," řekl suše a podal
mi ruku. Vše se odbylo bez sentimentality, která mezi vojáky
neexistovala.
Loď se natočila proti větru. Ještě jedno zamávání na roz
loučenou kamarádům a již se rozjíždím. Oblétávám jeden
okruh, zhasínám polohová světla a beru jižní kurs.
Moře se přede mnou vlnilo do nekonečné dálavy. Nabral
jsem výšku a navázal spojení se základnou. Poslech byl
dobrý. Udával jsem výšku a kurs. Poté bylo ve sluchátkách
ticho, jen občas vyprskla atmosferická porucha. Sleduji pozor
ně moře. Slunko se sklání k západu, ponořeno zpolovice do
moře. Soumrak v těchto šířkách, jak známo, neexistuje. Za
chvíli bude tma, a musím si pospíšit, abych loď našel ještě
za světla. Při měsíčním světle je velmi těžko rozeznati tmavý
stín na vlnách.
Deset — dvacet minut letu, a brzy jsem vyrušen ze svého
rozjímání. Něco leží na hladině. Klesám poněkud, abych to
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rozeznal.
Byla to loď a u ní tmavá, dlouhá silueta. Je to možné?
Vždyť jsem sotva půl hodiny ve vzduchu. Bylo prostě k ne
uvěření, že by Němci plnili ponorku zrovna pod nosem Angli
čanů. Okamžitě hlásím svůj objev základně. „Zjistěte po
drobnosti a vraťte se v kursu 010".
.......... O. K.“ odpovídám.
A hned zahajuji střemhlavý let na loď. Vidím, že mě posád
ka zpozorovala. Za ponorkou se zavřela voda, zato plavidlo
se stáčelo přídi k jihu. Na palubě se několikrát zablesklo.
„Střílí,“ prolétlo mi hlavou, a už jsem také pocítil úder.
Letadlo zakolísalo.
Oslepen stáčím letoun vlevo a vyrovnávám. Pravou rukou
si zvedám brýle a protírám oči. Když se podívám na ruku,
vidím krev. Není pochyby o tom, že jsem raněn na hlavě.
Kompas je uražen i s celou částí přístrojové desky.
Rádio je němé.
Myšlenky mi rychle letí hlavou, vím, že teď nutno jednat
rychle. Vzpamatoval jsem se alespoň tak, že jsem mohl na
hlédnout dolů.
Na neznámé lodi se blýskalo. Stříleli dál.
Letím stále plným plynem, abych byl co nejdříve z do
střelu. Dírou, způsobenou střelou mezi nožním řízením pod
mýma nohama, vniká ke mně proud vzduchu a tvoří v ka

bině nepříjemný vír. Je nebezpečí, že se můj Spitfire stane
brzy neschopným letu.
Stáčím velikým obloukem k severu. Ve chvíli je tma.
Ze bych za takové situace našel svou mateřskou loď, zdá
se nemožne. Jedinou cestou k záchraně by bylo stříleni raket.
Ičmi vsak na sebe upozorním Němce, o jejichž přítomnosti
není pochyb. Jakže to řekl velitel? ..Cestu zpátky vám nemohu
zaručit." Naznačil mi. že jsem obětován. Poletim-li teď dlouho,
dostanu se daleko od lodních cest, a až se letadlo zřítí, nikdo
mé nenajde. Nezbývá tedy nic, než vyskočit již zde. Podle
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mého prvního hlášení vědí na lodi, kde přibližně jsem, a jistě
se budou snažit za bílého dne mě nalézt.
Trhl jsem lankem, kryt kabiny odletěl. Ovanul mě chladný
vzduch. V několika vteřinách visím na padáku a padám do
tmy.

II. Plavba do neznáma
Noc, kterou jsem prožil na dyngze, nikdy nezapomenu.
Nafoukl jsem ji po seskoku bez obtíží a po paměti ve tmě.
Později vyšel měsíc a nalezl mě, chvějícího se zimou. Moře
bylo poměrně klidné. Rozřízl jsem váček první pomoci a po
mazal mastí raněné čelo. Rána se nezdála hluboká, jen pálila,
patrně vlivem slané vody.
Alespoň zakouřit kdybych si mohl! Cigarety, které jsem měl
u sebe, byly vlhké a také zapalovač nebyl k ničemu. Zjistil
jsem si maličkým kompasem světové strany. Pohlédnu na
hodinky a k svému překvapení zjišťuji, že se zastavily.
Zaklel jsem všemi jazyky, které jsem kdy slyšel, ovšem
hlavně ve své mateřštině. Pak jsem se dal do smíchu.
Cas? Na co a k čemu? Připadal jsem si jako odsouzenec
pod šibenicí, který se ptá kata, kolik je hodin.
Přemýšlým, hovořím sám k sobě, rozhlížím se. Měsíc polil
moře stříbrným světlem. Sem a tam se vymrštila světélkující
rybka. Voda je plna jiskřiček a matně belavých chuchvalců
v podobě žárovek, mírně se pohybujících.
S hrůzou se odkláním, když spatřím dlouhého hada, patrně
nejaký druh ryby, mrštně se pohybující mezi havětí. Mám
přímo hysterický strach před hady a raději zavírám oči, abych
rybu neviděl. Usínám.
—dá se mi, že stojím před velitelem. Jeho oči srší hněvem.
„Provedl jste svůj úkol špatně. Svými signály jste upozornil
ponorku, která nás torpedovala.“ — „Nedával jsem žádné
signály, sir.“ bráním se překvapen. — „Podávám na vás hlá
šení do Londýna." odpovídá přísně velitel.
Probudil jsem se. Slyším ještě poslední velitelova slova.
Podivné. Aby tak skutečně byla má základna — mateřská
loď pro letadla — torpédována!
Protírám si oči a hledím kolem. Slunce ještě nevyšlo, ale
svítání naznačovalo, že vyjde zanedlouho. Východní obzor
je pozlacen, barva vody přechází do šedé zeleně. Moře je
klidné, vlny mírně kolébají dynghou. Obloha čistá, bez mráč
ku.
Moře. Nic než moře koldokola. kam oko dohlédne. Slunce
pomalu vyšlo. Asi hodinu mně bylo dobře. Promrzlý z noci,
rád jsem vnímal teplo, které se však brzy začalo měnit ve
5
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ERBU BOURBONSKÉ
DYNASTIE
A BYLY MNOHDY UOELOVANY JAKO ZVLÁŠTNÍ VY
ZNAMENANÍ, NEBO "POLEPŠENÍ" ZNAKU JEDNOTLIVÝM OSOBÁM - NAPR. BRATŘÍM
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Orleánske — sv. Jany
z
Arcu, ale i celým obcÍm, jak
podnes
svedČÍ treba erb mesta^PaŘÍŽe.
Lilie byla vždy povazována za symbol mravní Čistoty - jako takovou
JI
NAJDEME
JAKO
ATR I BUT^PäNNY MARIE A NĚKTERÝCH SVĚTCŮ VE ZNACÍCH
mnohých Československých mest.^A na starých kompasech byl tÍmto sym
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tomto dvojÍm významu - Čistota a směr Životní cesty - zvolil
JAKO SYMBOL VZNlKAjícÍHO SKAUTSKÉHO HNUTÍ JEHO ZAKLADATEL.
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ADOLF J, KARLOVSKÝ

A NAKONEC
JEŠTĚ DOTAZ: DOKÁŽETE PODLE OTIŠTĚNÉ KRESBY A PŘIPOJENÉHO
P’ÔPISU PROVÉST CH IEF—SCOUTU V ERB BAREVNĚ? POKUSTE SE O TO...
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černohřbet samotářem

Časy se mění a lidé v nich.
Mnoho se změnilo kol měsíční mýtiny, mnoho
kol dřevařovy chaloupky. Stojí psáno v knihách,
-že mufloní věk čítá až 18, ba dokonce i dvacet let
Nejsou to tak dlouhá léta a přece od té doby za
žila česká země novou kalvaiii v době velké svě
tové války. Ta kalvárie zastihla i zvěř v době, kdy
válka se chýlila již ke konci. Lidé bez svědomí a
srdce, s jedinou touhou, kořistit a zabíjet a míti se
dobře na účet slabých, vnikli do lesů za zvěří. Oni,
kteří nosili na vojenské čapce umrlčí hnáty a leb
ku, kteří se cítili nadlidmi, zabíjeli zvěř, která jim
přišla do rány, bez ohledu na myslivecká pravidla.
Obtěžkané muflonkv byly zrovna tak stříleny ja
ko statní mufloni. Stádo Černohřbetovo bvlo krůtě
pronásledováno. Muflonka Halvika byla zastřele
na v únoru, krátce před tím, kdy měla dáti život
novému, snad již poslednímu svému potomku. Pa
dla i řada dalších družek.
Několik synů.Čcrnohřbctových, statných to mu
flonů, bylo též pobito. Jen on zůstával a zbytek
stáda odvedl vždy aspoň do dočasného nebezpečí.
Byla však stáda, která byla i zcela vybita. Koneč
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ně byla učiněna řádění gestapáků přítrž. V lese
se objevili partyzáni. Gestapáci sice přitáhli kulo
mety a povolali vojsko na pomoc, ale v lesích pře
ce jen vládli již partyzáni. V lesích nebylo bezpeč
no pro Němce. Ostatně nadčlověku bylo již na
všech stranách odzváněno.
1 naši mufloni pocítili již blížící se mír. Pravda,
jejich bezpeční ochránci, partyzáni, vypudili neše
trné lovce, také občas si zastřelili srnce či též muf
lona, vždyť se museli něčím také živit, ale škody
tyto nebyly již tak patrné.
A přišel mír a nové jaro, nové léto. Málo muflončat se toho roku narodilo a mnohá z nich zahy
nula ještě rukou nerozvážných lidí, kteří vnikli do
lesa s puškami. Ale po nich přišli opět hajní, ujali
ce služby a i pro muflony nastal mír.
Však jim toho bylo potřebí. Toho léta se Čemohřbet jaksi divně změnil ve svém chování. Byl ne j
větším muflonem širého okolí. Jeho rohy byly tak
mohutné a silné, že každý myslivec toužil by je
míti jako trofej. Jeho rouno, hříva visící od krku,
byla tak mocná, že připomínala poněkud hřívu
lví. Chrup jeho však byl již poněkud vadný a

Černohřbet musel si vybírat jen jemnější stravu.
Náš muflon stal se nevrlým, když se poblíž něho
pásl nějaký jiný muflc-n či muflonice. Ba dokonce
začal je odhánět. Úder Čemohřbetovy tvrdé hlavy
a těžkých rohů býval tak mocný, že žebra pod jeho
nátlakem praskala. Nebyly s ním tedy žádné žer
ty a Černohřbet brzy odpudil od sebe celé stádo.
Poněvadž ve dne setkával se s pasoucími se stá
dy a docházelo často k půtkám, pro něj sice vítěz
ným, ale přece jen mu nepříjemným, změnil ná
hle svou dobu pastvy a chodil na paši až zvečera
či až v noci. Přes den pak zůstával v lese a mnoh
dy prostál někde u potůčku celou hodinu, aniž se
bou nohnuL
Při tom ovšem bedlivě vše kolem pozoroval. Je
ho nejoblíbenější místo bylo poblíž rozvalin dřevařovy chaloupky. Snad vzpomínal - byl-li toho
jeho zvířecí mozek schopný - na to, jak tu kdys be
hávalo děvčátko, svěží jak jarní květinka, jak
obláček na modré obloze; jak starý Porub, dobrák
od kosti, po lese chodíval a zásypy muflonům pl
nil. A jak za oné hrozné válečné doby skrýval Po
rub jednou chlapce, kteří se do lesa z nebe na be
lavých křídlech snesli, a jak pak brzy do lesa vni
kli černí vojáci, parašutisty přepadli, postříleli a
s nimi i starého Porubá, jehož chaloupku pak uve
dli v rozvaliny. Jak Liduška brzy po válce přišla
k rozvalené chalounce a mnoho plakala a s ní
krásní hošíci. Jak je otec, lesní ředitel z dalekých
Čech, těšil, povzbuzoval. Nu, ano, to byl ten mysli
vecký mládenec, kterého tu Černohřbet'před dáv
nými lety vídával.
Tam kdesi v Čechách, v dávných dobách se též
narodila jeho matka Baryna; té již dávno, dávno
zde není. Před tou hroznou válkou pojednou řádila
úplavice a motolice mezi muflony a tehdy Baryna
zahynula. To již vše ani není pravda. Kolik se
změnilo a on Černohřbet je tu dosud! Stál tiše u
statné vysoké borovice a jeho nehvbný postoj nu
til k domněnce, že takto přemýšlí.
Ale kdež zvíře! Byl to jen morous, samotář;
zjev, který se vyskytuje u starých kamzíků i muflo
nů sice ne často, ale přece jen není zvláštní.
Ani značné mufloní stáří neotupilo však jeho
’ostré sin vsi v.

Nastala opět doba honů. Mír pro muflony nebyl
tedy definitivní. Cožpak řádné hony! Vždyť to je
kus vlastního mufloního života. Jen když jsou to
hony lidí, majících srdce a dbajících mysliveckých
zákonů!
,.Kapitální kus, jak vám říkám. Je to unikát na
šich lesů! Donedávna pohyboval se ještě se stá
dem asi 20 kusů, ale nyní hajní tvrdí, že se stal
samotářem a s oblibou prodlévá ve vysokém lese,“
tak vyprávěl nový lesní ředitel tohoto kraje svému
společníkovi, když oba seděli v loveckém salonku
a pokuřovali z malých čibuků.
„Je to tak vychytralé zvíře, že musíte míti bys
tré oči, abyste jej nepřešel. Stojí třeba ve vzdále
nosti několika kroků u keře a sleduje vás bedlivě
zrakem, ale ze svého klidu vyrušit se nedá. Pozná
záhy, zda jste mu nebezpečný čili nic. Pozná zda
leka. máte-li pušku!“ tvrdil dále náš myslivec,
zvolna odfukuje.
„Zní to jak myslivecká latina, ale z vašich úst
tomu věřím. To by byla, pane, kořist,“ pravil vy
soký starší muž, host našeho lesního ředitele.

„Na toho možno se dostat jen šoulačkou! Naši
psi se ho již namnoze bojí, neboř jich již několik
pošramotil. Zdá se, že má na psv obzvláště spade
no, neboť dokonce je napadá sám od sebe, a to
velmi prudce. Ale tím jej možná právě dostaneme
na mušku!“
„Tak za týden se na něj podíváme blíže! Ať
hajní zatím přesně zjistí*jeho stanoviště a spády.“
Uběhl týden a v lese za Měsíční mýtinou při
dřevařově rozvalině ploužili se dva myslivci. Na
řemenech měli dva krásné stavěče. Ty nyní vy
pustili. Psi pobíhali poblíž svých pánů a občas ně
který se chvílemi zastavil a větřil, obraceje se k
svému pánovi. Jemné písknutí jej však popohnalo
dále. Vyplašený zajíc, králík či srnčí zůstávalo ber
povšimnutí našich lovců.
„Tak se mně zdá, že jsme si vybrali špatný den,“
pravil jeden z nich, když se pojednou dali, do
drobného, studeného deště.
Vtom sebou oba psi trhli a soustředili se jed
ním směrem. Poodběhli právě oba poněkud dále
od svých pánů, a než mohli stavět zvěř, kterou ob
jevili, vyřítil se na ně ... Černohřbet. Ukázalo se,
že byl již velmi zkušený v boji se psy, že znal je
jich počiny a též jejich nejvíce zranitelná místa.
Překvapení všech, kromě Černohřbeta, bylo tak
veliké, že lovci zapomněli střílet. Psi nárazem mo
hutného těla a tvrdých rohů byli tak ohromeni, že
se nezmohli na okamžitou obranu a Tref s vytím
válel se nyní po zemi, snad se zlámanými žebry,
kdežto Rigo krvácel z mordy. Zatím Černohřbet
nečekaje na další, dal se na rychlý útěk, jako by
tušil, oč jde.
„Rychle za ním! Palte!“
„Ale kdež! Trosky a zříceniny Porubova stave
ní postavily se mezi Černohřbeta a lovce. Naučil
se kličkovat od králíků či jen náhodou zahnul
právě za zříceniny? Jisto je, že bezpečně nyní
prchal pryč.
„Ten nám dali“
Ale kdež! Trosky a zříceniny Porubova stavev životě neviděl. Takové zvíře by si zasloužilo stá
lou svobodu až do smrti. Jeho maso stejně již ne
bude státi za mnoho. A trofej - rohy - nám neujde.“

„Máte pravdu, Černohřbet si zaslouží svobodu!
Jen z touhy, aby někdo z nás byl tím, kdo zastře
lil Černohřbeta, nesmíme mu přece zkrátit život!“
„Mate pravdu, škody žádné netropí ani v lese
ani na zvěři ani v polích, ať tedy ješfě žije, jak
dlouho mu jen bude možno!“
Podivné rozhodnutí! A přece jsou myslivci, kte
ří milují opravdu svou zvěř, jsou jí pravými
ochránci a užitek a kořist si berou jen tehdy, kdy
tím zvěři a jejímu vývoji a kráse neškodí.
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Skautem jednou - skautem VŽDY !
Denní pŘÍkaz skautG: "KAŽDÝ DEN
Co JE^TO DOBRY SKUTEK?
PŘEMYSLEL JSI JlŽ O TOM ? KOLIK
SKAUTEM

NE

SLOVY,NE

SKAUTSKÝM
SKAUTING! Chceš

TO
JE
PRAVÝ
Nuž - zde Několik:

VYKONAT ALESPOŘ JEDEN DOBRÝ SKUTEK.11
LI oí

POTŘEBUJE

il - NekteŘÍ tvoji spolužáci jsou hrubci
Vy t i k nim vlÍdny. Premos sama sebe!

,2^ TvÁ
maminka se
hfl RADj'KOE MÚŽeŠ,

lopotí
kde to

iJa, STA R í LIDÉ SI NEMOHOU
ÍJI
SE
PŘEJÍT ULICI. Ty
STAŘENKU Čl
DĚDEČKA PŘES

jj+x

Mnoho mladých

'’’ze

kostel je místo
marády NAPOMENOUT.

TVÉ

DOBRÉ

SKUTKYÍ

Buč

KROJEM, ALE BUD SKAUTEM DOBRÝMI SKUTKY.
vedet nek olik příkladu dobrých skutku?
a

snad

se

ti

i

posmívají.Hled

v zaměstnaní a jeste v domácnosti. Pomáhej
potrebuje. ZdÓRAZNUJ| slovo "RÁD"...

DNEŠnÍ DOPRAVNÍ RUCH. BO—
DOPRAVNÍ PRAVIDLA. PŘEVED

DOBŘE ZVYKNOUT NA
JSI BYSTRY a ZNÁŠ
ULICI.

li oí se^chovÁ v
Boží, Že se tu

kostele jako
nutno chovat

na trŽjsti. Ukaž jim,
poboŽne. Neboj se ka

i

TvĎj
spolužák, který
ti
nenÍ sympaticky, zapomněl pŘesnÍdÁvku.
TkOZOEL se s nÍm o svoji. A dej mu opravdu "bratrskou polovici".
,6^, Kluci mluví nepekne o devcatech.Odmítni takovou zÁbavu
a
zeptej
ENERGICKY,ZDA

^?E

BY

TAK

MLUVILI

• 7. PŘi
MfFci

NAPŘÍKLAD

sáňkovaní se někdo zranil.Skaut
"první pomoci". Neváhej, a pomož,

OVLASTNI

je připraven
jak múŽes.

i8 - 19^- il^g-. ··vmÁm pokračovat? Ne - ty sÁm
*Še wnohopríLEŽ itostí k dobrým skutkem. MĚj

HEJ.

PAK JSI

MATCE

Čl

SESTŘE.

- ma vŽdy u

sebe

nejlépe víš, ze kaŽdy den
jen oči
OTEVŘENÉ a NEVÁ

OPRAVDU ČS. SKAUT !

|skautské zákony
KAŽDÝ MĚSÍC VÁM PŘIPO
MENEME
JEDEN. DNES TEN
PRVNÍ:v vvvvvvvv

— je pravdomluvný

České
přísloví
pravÍ:
"LeŽ mÁ krátké nohy,da
NEUTEČE."

leko

A

JINÉ

doklÁdÁ: " S^poctjvostÍ
NEJDÁL DOJDEŠ!" NÁŠ NÁ

NESE

ZNAK

RODNÍ

NAPIŠ:

"PRAVDA VÍTĚZÍ".Vlastně
to znÍ"Pravda Boží^zvítezÍ".Jisté
mýšlel,co

jsi

JE

TO

již

pře

PRAVDA.

Žijeme

dnesv ve
svete
velkých^ lhÁŘu - ať
to
BYL NAPŘ. GOEBELS A HI

TLER čl Stalin a stovky
dalŠÍch. J|stĚv o
nich
víš! ZÔSTAN
VŽDY věrny
pravde.Jak hlÁsal Mistr

J
"

a _n „ H u s :
Věrny křesťane,
hledej pravdu ,
SLYŠ PRAVDUj

SE

PRAVDE,

MILUJ

PRAVDU,

uč

pros pravdu
orŽ prvdu,

BRAN
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PRAVDU

Až DO SMRTI!"

Bylo krásné letní jitro. Nebe se skvělo jak zrcadlo, země se usmívala.
Zlaté slunéčko stálo nad lesy a svítilo na celou obilnatou krajinupod
zamodralými vrchy. Všecko dýchalo svěžím jarem.
Po bílé silnici k Jičínu se ploužila vesnická stařenka. Šla ohnuta,
neboť kromě sedmdesátky nesla na zádech hodnou loktuši dříví.
Staré střevíce měla v ruce, kartounový šátek posunutý do týla, takže
jí slunce líbalo na šedivé vlasy.
Najednou uslyšela za sebou kroky; někdo za ní pospíchal. A již se
ozvalo: „Dej Pánbůh dobré jitro, matičko!“
Zastavila se a obrátila. Před ní stál mladík asi dvacetiletý, oděný
po městsku, ale prostě. V ruce měl sukovku. V osmáhlých tvářích mu
svítily upřímné oči.
„Dej to Pánbůh,“ děkovala stařenka, a „pěkně vítám!“
„Děkuji - kam s tím dřívím ?“ ptal se mladík.
„I do Jičína, panáčku, na prodej,“ odpovídala. „Syn i nevěsta pracují od
rána do večera, mají hromádku dětí a zle je tu mezi lidem. Člověk musí
pomáhat - nechci výměnek brát jen zadarmo, třebaže naši jsou ke mně
tuze hodní.“
Vypravovala to ztěžka, protože při každém kroku se klonila pod
břemenem. Potom se zeptala: „A vy, panáčku, zdaleka?“
„Až od moravských hranic.“
„I pro panička,“ divila se, „a kde jste se tu vzal?“
„Jdu na zkušenou, abych poznal naši milou českou zem a její lid,“
odpověděl. Stařenka pokyvovala: „A to jste, myslím, student?“
Mladík přisvědčil. Vtom se však zastavil, zahleděl se na babičku a řekl
upřímně: „Babičko, složte tu loktuši, kousek vám ji ponesu.“
Stařenka se zasmála: „Co by vás to napadlo, človíčku!“
„Snad se nebojíte, že bych vám s tím utekl ?“ tázal se s úsměvem.

„I to Pánbůh chraň - ale takový panáček!“ zvolala.
Avšak mladík stál na svém. Usedla tedy na trávník nad příkopem a
sundala loktuši. Vzal její břímě na záda a řekl: „Teď, se nám půjde
veseleji!“
Stařenka vedle něho cupala jako poplašená koroptev. Staré ruce spínala
a pořád vedla svou: „I Bože, jak jsem si to od vás zasloužila a jak vám
to odplatím?“
„Bodejť byste neoplácela,“ usmíval se, „snad jste se jaktěživa málo
nadřela a nastarala?“
Stále chtěla, aby jí loktuši složil, že dříví opět sama ponese, ale mladík
říkal: „Jen ještě kousek!“
Kdo je potkal, každý se za nimi ohlédl a pomyslil si: „Ta má hodného
syna!“ Až před samým Jičínem loktuši složil.
„Jak já vám to, panáčku, odplatím? Aspoň mi povězte, jak vám říkají,
abych věděla na koho mám vzpomínat!“
Mladík se trochu zamyslil a potom řekl: „Karel Havlíček. Také já na vás
budu vzpomínat, protože jste hodná babička.“
Došel s ní až na náměstí a srdečně jí stiskl ruku na rozloučenou.
Dívala se za ním, dokud nezmizel v bráně.
Lidem potom vypravovala: „Neznámý člověk,nikdy jsem ho neviděla a tak mi pomohl.“
Karel Václav Rais
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Rozměry zobrazených krmítek Je třeba přizpůsobit místu,
kde budou postavena a současně materiálovým možnostem.
Okenní krmftka budou menši, základna bude mít rozměry
na příklad: 15X30 cm, venkovní krmítka budou zase větší,
např.: 50X100 cm.
Jakmile krmítka vyrobíme, umístíme je na vybraná místa a
od prvních mrazů sypeme v menších dávkách potravu, aby
se ptáci na krmítka naučili chodit. Nejvydatnějl prikrmujeme
za silných mrazů, chumelenic a plískanic, kdy ptáci shánějí
potravu nejobtížněji. Musíme počítat, že se zásobami bychom
měli vydržet do února nebo března.
Nejlepší je krmení směsí semen a bobulí, kterou Jsme si
sami připravili, nebo můžeme také přidávat koupenou směs
z takzvaného ptačího zobu. Prodávají jej ve všech dro
geriích nebo v odborných obchodech se semeny. Abychom
sl uchovali dostatečné zásoby, můžeme také přidávat směs
z nastrouhaných vařených brambor, z ovesných vloček nebo
také otrub. Při sypáni však musí být směs vždycky do
statečně proschlá. Na závěr ještě Jednu radu. Krmítka je nut
né stavět pevně, aby nám mohla sloužit i v dalších zimách.

Obr. 1 — 1a. Malé okenní krmítko se zavěšeným kouskem
loje pro sýkory. (Pohled zepředu a pohled zboku.)
Obr. 2, Samočinně fungující okenní krmítko. Obrácená láhev
se širším hrdlem se naplní směsí krmiva a dobře se

připevní.
Obr, 3. Velké sloupové krmítko do zahrad, dvorků, parků
a lesa.
Obr. 4. Krmítko pro sýkory a brhliky. vyrobené ze starého
květináče. Otvorem na dně se protáhne větévka, která je
směrem dovnitř silnější, takže při obráceni květináč na

PlSTE

NA

ADRESU

.

Stavba krmítek

hůlce sedí. Větévka by neměla jeho okraj přesahovat víc
jak o 7 cm. Takto připravený květináč naplníme směsi
z 1 dílu rozpuštěného loje a 2 dílů olejnatých semen,
nejlépe makových, slunečnicových a lněných a necháme
vše v chladu ztuhnout. Toto speciální krmítko pověsíme
pomoci drátku na větev stromu. Pokud možno do stínu,
aby hlavně na jaře, slunce směs nerozehřálo.
Obr. 5. Rozvěšování kousků loje na koncové větvičky
stromů, a to hlavně kvůli nedosažitelnosti pro kočky.
-jap-
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Pepíku, Pepíku,
copak dělá babka?
Sedí doma na peci
a strouhá si jabka.

Kalamajka mik, mik, mik,
oženil se kominík,
vzal si ženu Elišku
v roztrhaném kožíšku.

Krtek leze podle meze,
vyměřuje louku,
sysel za ním pytel veze,
že bude mlít mouku.

Šel zajíček brázdou,
měl kapsičku prázdnou,
potkala ho Káča,
dala mu koláča.

Vašek PaŠek, to je pán,
na trumpetu troubí sám,
hraje na ni na návsi,
sbíhají se všichni psi.

Karlíku, Karlíku,
dobrá kaša na mlíku,
ještě lepší na smetaně,
ale tu Karlík nedostane.
Ten náš Pavel,
to je kos,
ztratil boty,
chodí bos.

Sel Janeček na kopeček,
hnal před sebou pět oveček
a šestého berana
se zlatýma rohama.
24
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se krtice vdávají za krtky?

Jeden krtek měl velmi hezkou dceru. Chtěl, aby se provdala.
Řekl: „Mou dceru dostane ta nejvýznamnější osoba v Japonsku,“ a svolal
všechny krtky, že se s nimi poradí.
„Největší v celém Japonsku je slunce,“ řekl jeden z přítomných.
„Provdám ji tedy za slunce,“ souhlasí otec.
„Ale nebe je větší než slunce. Je největší na světě,“ tvrdil druhý.
„Tak ji provdám za nebe,“ řekl otec.
„Jenže nebe někdy zakrývají oblaka,“ namítl další.
„Nuže, provdám ji za oblak,“ míní krtek.
„Ano. Ale vítr rozežene oblaka jakoby nic,“ povídá čtvrtý rádce.
„Provdáme ji tedy za vítr.“
„Kdepak. Vítr ať fouká jak fouká, s říčním břehem ani nepohne,“ mudruje
pátý krtek.
„Tak ji dostane říční břeh,“ usmál se otec.
„Ale krtek říční břehy rozryje. Mohou být jakkoli silné. Nejmocnější v celém
Japonsku je krtek!“ zvolal vítězoslavně jakýsi mudrc.
„Má dcera se tedy provdá za krtka,“ rozhodl otec. A přitom zůstalo.
Proto se mladé krtice dodnes vdávají za krtky.

ZAZPÍVEJME
SI...

MILĚ

JAPONSKÁ
POHÁDKA

DĚTI,

TENTOKRÁTE JSME
VAM PRIPRAVILI HUDEBNÍ
HÁDANKU. PÍSNIČKA, KTEROU MATE PRED^SEBOU,
JE VESELÁ A HODNÉ ZNAMA, STAČÍ, KDYŽ SE NA

NI MAMINKA ^POdÍvÁ
A ZAZPÍvÁ^VAM MELODII;
JISTĚ
OKAMŽITÉ POZNÁTE, KTERÁ PÍSNIČKA TO
je.Ale
JEDNA

pod stejnou melodii se skrývá ještě
PÍSNIČKA, TAKÉ ROZMARNÁ, ŽERTOVNÁ -

PROSTE TYPICKY ČESKA.
Vašim
dnešním
Úkolem^ je
písničky a
napsat nam ŘesenÍ

1972. Veselé
USNADNÍ

obrázky
HÁDANÍ. A NA

uhodnout obe
dov2O. Února

vam
jisté napoví a
JEDNOHO
SPRÁVNÉHO

"lustitele" ČEKÁ KNÍŽKA... Mnoho zdaru
Vaše teta BOŽENA

.
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lÍtÁ

- NEMÁ KŘIDEL.

NOHY,NESMOČí.
lÍtÁ,

lÍtÁ,

KDO TO NEVIDÍ, ZVEDNE TO,zKDO TO VIDÍ,vNECHÁ TO LEŽET.
BĚŽÍ, BĚŽÍ, NEPOLEŽÍ, nemá v6 z ani saně, přece nikdy neustane.
/// Mráz - MĚSÍC A NOC -

sníh

- ČERVIVÝ OŘECH - Čas ///

Našemu malíři se stala nehoda. Maloval řadu lidi a popletl si nohy
Pomozte mu nalézt, kam které patří!
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KONTO ,,DARY”

200,"Fr.
50 ~“Fr
20,

Ivan MADR, dříve kolega "od fochu", nyní taxikář
KNIEŽA, slovenský spisovatel(oba ZUrich)
ttq /1^1 Československa' národní rada americká', odbočka
u» aoi.
Washington
"Fr. Ladislav PŘÍHODA, technik Autophon AG, Zurich

JAK jsme již uvedli v posledním dvojčísle PALETY, předplatné nestačí
zatím krýt náklady na výrobu časopisu, DqlŠím dárcům hodné 3. hodné
moc děkujeme. Dalších 16.— S.Fr. jsme dostali od dárce, který si ne
přeje být jmenován. Proto: žádáme dárce, aby vysloveně uvedli,když
si nepřeji být jmenováni.
PŘEDPLATNÉ:
Do uzávěrky t. Č. zaplatilo předplatné ,23 na
šich odběratelů. BUDOU ODMĚNĚNI, ale stejně tak i každý další
předplatitel PALETY. Předseda žurnalistické sekcevSVU kolega V.
NEVLUD dojednal s představiteli RADY SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
ve Washingtonu, že každý celoroční předplatitel PALETY obdrží

ČÍTANKU

0 ^00 stranách, vydanou pro exilovou mládež v roz,
ce 1965 za redakce odborné učitelky Jarmily UHLIUŘOVE. Seznam 2\,předpíat i telil jsme 15. ledna odeslali do USA, ostatni adresy předplatitelů budeme postupné vždy v měsíčních in
tervalech předávat k vyřízení.
y
I ZA, TUTO POMOC PŘI PROPAGACI ČASOPISU PANU V.NEVLUDOVI A RADE SVO
✓.
BODNÉHO ČESKOSLOVENSKA úprimne
děkujeme.
PŘEDPLATNÉ nebo DARY zasílejte na konto:
♦♦♦PALETA,
Postfach 256
8053
ZÜRICH
> BANK. SPOJENÍ

►
►

SCHWEIZERISCHER

nebo

Stadtfiliale Oberstrass, 8033
Konto Nr. 621’595«9
poštovní poukázkou CH 80 - 898 ( Paleta)
sekem v doporučeném dopise.

CENY

PREDPLATNÉHO

nebo

NAJDETE

NA

POSLEDNÍ

BANKVEREIN,

-

Zürich,

STRANE.

TITULNÍ STRÁNKA tohoto Čísla je dílem
□ Jana KRISTÓPÓRIHO, malíře, Žijícího
dnes,v Norsku. Koncem roku 1971 u□ spořádal zdařilou výstavu ve Švý
carsku za pořadatelství p.J.KAPLANA,
□ majitele švédské galerie AKTUELL.
Setrise na zařízeni bylu. nový vůz. svou přížtí dovo
lenou? Musíte chodit do spořitelen a vždy čekat na
vyřízení? Zbavte se ztrátových časů, zasileite peněžní
přebytky poštovní složenkou bezplatné poštou na konto
Vaši nové vkladní knížky u nás Poskytujeme nejvýhod
nější podmínky z celého Švýcarska
1) úrok 5,5 %.
2) možnost zaslat Vám peníze poukázkou. 3) výběr do
10 000 Fr měsíčné bez výpovědi 4) při výběru zašleme
peníze poštou. 5) celá řada iiných služeb, všechny
zdarma. Vyžádejte si nezávazné naš zajímavý, česky
psaný překlad podávající přehled o otevření konta
vkladní knížky a výhodách naši banky
Pište tesky
nebo Slovensky

GERLING INVESTMENT & CREDIT BANK AG
Abt Depositenhefte

8002 Zurich. Gotthardstrasse 56

VEDLEJŠÍ
OBRÁTEK
nám poslal
již před
rokem pan

M Poupa
z Rakouska.
DĚKUJEMEdodateČne.
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PP

8033
ZUERICH
PŘEDPLATNÉ

celoroční
24,— S.FR.,

PRO EVROPU
27.^0 S.FR.,

LETECKÉ

ZASÍLANÍ
DO ZAMOŘÍ
36 - S.FR.

nebo ve
všech případech

přepočet.

BELGIE 320 BF

DÁNSKO 50 - DK

FRANCIE 37,- FF
ITÁLIE 4300 LIT.

HOLANDSKO 24 HFL.

NORSKO 48 - NKR.
NEMECKO 23.50 DM

RAKOUSKO 165 OESCH.
ŠVÉDSKO 35.- SKR.

ANGLIE 2.75 LIB. £

USA 6.75 (9.25) DOL. $
KANADA 7.25 (9.50) $
AUSTRÁLIE 6.—

JlŽ. AFRIKA 5 - R

časopis čs. exilove mládeže 0 vede MIROSLAV FIŠERA 0 kresby JARČA MACKÔ a JIRI

BRUNCLÍK · toto číslo vyšlo 17.1.1972 · ADRESA: paleta, postfach 236, 8033 zürich/schweiz
• PREDPLATNE: roční 24,— fr., pololetní 13.— fr. na adresu redakce post, poukázkou pro konto
80 - 898 SBV Zürich nebo sekem, odbčratele mimo švýcarsko přepočet.

