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SEIFERT :

PÍSEŇ O RODNÉ ZEMI
KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA NA MODŘANSKÉM DŽBÁNKU,
TA

JE

ZEMĚ,

VLASTÍ

KTERÁ

JE

TI.

KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA NA MODŘANSKÉM DŽBÁNKU,
JA£O

SLADKÁ

STŘÍDA

DO NÉJŽ NUŽ JSI

DALAMANKU,

VNOŘIL K RUKOJETI.

Stokrát zklaman, rady neveda si,
ZNOVUfVŽDYCKYzNAVRAC íš SE^DOMĎ,
STOKRÁT

ZKLAMÁN,

NEVEDA

RADY

SI,

K ZEMI^BOHATÉ A PLNÉ KRÁSY,
K

CHUDÉ,

JAKO

JARO

V

ČERSTVÉM

L0MUo

KRÁSNÁ JAKO^KVÍTKA NA MODŘANSKÉM DŽBÁNKU,
TEZKA, tĚŽkÁ JAKO VLASTNÍ VINA.
NENÍ Z TĚCH, NA NĚŽ SE ZAPOMÍNÁ.
Naposledy kolem tvého spánku
PADNE PRUDCE JEJÍ HOŘKÁ HLÍNA.
( Z knihy "ZHASNĚTE SVĚTLA )

J o s.

V.

SLÁDEK

Hoj vzhůru, pestrý Sokole !
Hoj, vzhůru* pestrý Sokole* hoj vzhůru, naivou straž!
Nad nejvyssi hor vrchole* o let, cg sily mas!<
Jen dal, jen dal, jen vys a vÝš, azjjad oblaku lem,
az od hor k horám uvidíš, tu celou Českou zem!

MÁŠ

OCELOVÉ perute a ocelový spař,
DOL JAK HLEDÍŠ NAPNUTEj^mÁŠ V OKU BLESKU^ZAR.
dal a dÁl^ jen vÝš a vys^ hle lovce chraň se, chraň!
V LETU VYS, TÍM BUDE SPÍs TI K SMÍCHU JEHO ZBRANÍ

I

V
Jen
ČÍM

A co jÁsÁ po kraji, ty SokolÍku, můj?
To TISÍCOVÉ dÍvajÍ se^vzhůru NA LET TV&J.
Jen dal a dal, jen vÝš a vÝš, tys naŠÍ sÍly
A

TY

Hoj
AT

S

SVÉ

METY

DOLETÍŠ,

vzhuru, Česky
VICHREM VIDÍ

I

KAZDE

Sokole,az
V

ZÁPOLE

v
TE

BOUŘI

bournach mraků lem,
CELA ČESKA ZEMÍ

Jen dal a dal, jen vÝš a vÝš a strez nÁm
TvÁ PERUŤ MÁVEJ NAHOŘE A DOLE NAŠE PAŽÍ

"RACEK MÁ ZPOŽDĚN

vzor,

VZDOR.

prapor

nÁŠ!

í"

říkavalo se u nás doma, když neco nevyšlo podle plánu. Nám také
"nevyšlo", abychom vydali PALETU koncem února. A
le mělo to svůj
důvod. Čekali jsme na dojednání termínu našeho SKAUTSKEHO TÁBORA, o
jehož pořádání si přečtete v příloze
SKAUT-EXULANT. A protože připravujeme ješte další novinky - příští PALETA vyjde jako DVOJČÍSLO
15-16 v polovině května, a pak již opět nás budete dostávat kazdý
měsíc. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
REDAKCE,

Rok 1972
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T.G.M.
(1850-1037)

Jindy šel rychle, dlouhými kroky po silnici vysoko nad Hru
šovém; bylo jiskrné odpoledne po dešti, vzduch měl už břit
kost podzimu a voněl vlhkým smrčím. T. G. M. mlčel a pře
mýšlel. Najednou se zastavil a řekl: „Tož pořád počítám, jak
dlouho vydrží ti lidé, které dobře znám.“
„Proč?“
„Protože tak daleko vidím do budoucnosti. Řekněme, že
vydrží dvacet let; ale já bych chtěl vidět ještě o nějakých
deset, dvacet let dál. Padesát let republiky, to už by mi stačilo.
Pak už se ničeho nebojím. Pak už se nám nemůže nic stát.“
„Myslíte, že do té doby bude v Evropě pokoj?“
Pokrčil rameny. „Já nemyslím na Evropu. Jistě nás taky ďo
té doby pozná a bude nás potřebovat. Ale my sami potřebu
jeme padesáti let... Musíme se ještě učit; ale pak už to bu
deme umět... Pane, my jsme chytří. Za padesát let, to už
přejde lidem svoboda do krve; ať si pak někdo na nás přijde,
to budete koukat! Pořád na to myslím... a chtěl bych, aby
chom už byli o ten kus cesty dál.“

(

Karel ČAPEK:

Čtení 0 TGM )

0

SEDMÝ BŘEZEN

Sedmý březen je Tvůj svátek,
ví to chlapci, holčičky
na Tvůj hrob ti nesem všichni
nejkrásnější kytičky.
Žačka čs. dálkové školy
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BRNĚNSKÉ KOLO
B 7.

BREZNA

I850

V průjezde brněnské radnice jsou zavěšeny dvě
zvláštní památky: nevelký vycpaný krokodíl, jemuž
se říká pohádkovým jménem brněnský drak, a
PROFESOR F I LOSOF I E
NA PRAŽSKÉ UNIVERSITĚ,
neokované vozové kolo.
POSLANEC
Jak se brněnské kolo dostalo do radnice? V době
A PRVN í PRESIDENT
třicetileté války před třemi sty lety se v krčmě
Československé republiky.
jihomoravského města sešlo jednou večer třináct
Vybrali jsme několik MY
sousedů, mistrů různých řemesel. Hovořili o váleč
ŠLENEK Z JEHO KNIHY
ných časech a potom se dali do hovoru o svých
"ČESKÁ^OTÁZKA":
řemeslech.
Toť
se
ví, že se jeden nad druhého vypínal přednostmi i
* * * V NÁRODE M ALÉM PAK
těžkostmi svého zaměstnání. „Kovářství je nejtěžší řemeslo pod
O B Z V LL.A S T E VŽDYCKY HROZÍ
sluncem,“ tvrdil mistr kovář. „Kde jinde je třeba tolik síly a zručnosti ?
NEBEZPEČÍ, ZE SE OPATR
U kováře musí jít všechno ráz na ráz, dokud je železo žhavé. U dřeva
NOST A ROZVÁŽNÁ SVEDO je proti tomu hotové pohodlí.“
MITOST OBRACÍ^V DVOJA To popíchlo mistra koláře: „Pomalu, pomalu s tou zručností. Koláři
KOST A V NEMUŽnOU " ti
jde dílo od ruky i bez ohniště a bez měchu. OČ se vsadím, že udělám
chost". K OTROCTVÍ ZVEN
ČÍ SE^PRIPOJUJE OTROCTVÍ
za den celé kolo k vozu a ještě ho dokutálím do Brna!“
UVNITŘ, I SAHÁ SE PAK K
Sousedé nevěřili a kovář řekl: „Víš, jak daleko je do Brna?“
„Vím,“ odpověděl kolář, „šest mil. Ale to je má starost, jak to udělám.
PROSTŘEDKŮM NEČESTNÝM ,
JIMIŽ LIDÉ SLABÍ DOMNÍRáno při východu slunce porazím v lese strom, zrobím z něho kolo a
VAJÍ se sloužit vlasti.
budu s ním v Brně, než zapadne slunce.“
„Nemluv hlouposti, to nedokážeš,“ volali ostatní.
* * *Kdo se dÍvÁ pozorneJ I NA NA Š ŽIVOT VEŘEJNÝ,
„Vsaďte se, oč?“
NEUVIDÍ POUZE TO
SLA—
„Je nás dvanáct,“ povídá za všechny kovář. „Když to svedeš, zaplatíme
BOSSKÉ ZEBRACTVÍ,
ALE
ti po stříbrném tolaru. A když prohraješ, dobře nás všechny pohostíš.
POTKA SE S ZVLÁŠTNÍM TY
Platí ?“
PEM INTRIKÁNŮ.
INTRI „Platí a připravte si své tolary!“
KANSTVÍ TOTO OTRAVUJE
Všichni se smáli. Kolář jistě sázku prohraje a oni si posedí u dobrého
VSAK VŠECEK NÁŠ POSPO jídla s vínem pěkně na jeho útraty.
lity Život - protože ne
Brzy ráno se vypravil kolář do lesa, vybral si tam pěkný strom, porazil
dovedou BYT LVOVÉ, STÁ
jej a při východu slunce se před svědky dal do práce. Šla mu opravdu
VAJÍ se lískami, proto
od ruky. Udělal loukotě, špice i hlavu, a než se svědci nadáli, bylo
že NEDOVEDOU BYT HRDI kolo hotovo.
NOVÉ , 'STAVAJ í SE LOKAJÍ
„Horší bude cesta! Pomoz ti Pán Bůh v tomhle horku!“ volali za nim
A POMÁHAJÍ Sl LOKAJSKYM
sousedé. „A přines od městského úřadu potvrzení, žes tam včas dora
CHYTRÁCTVÍM.
zil!“
***NemÁ-li Život li dí
„Přinesu, přinesu,“ odpověděl kolář a hnal kolo rychle dále po cestě
MYSLÍCÍCH BYT RETEZEM
k Brnu.
JEDNOTLIVÝCH EPISOD A
takového Života clo Když se hnal po Zelném trhu v Brně k radnici, začali zvonit klekání.
A když vrazil s kolem do radní síně a udivenému purkrabímu utrmácen
VEK jen poněkud
my T
SLIVĚjŠÍ A OPRAVDOVĚJ
a sotva dechu popadaje pověděl o sázce, zapadalo právě slunce za
ŠÍ PROSTE NESNESE—MU
kopce. Dorazil tedy včas a sázku vyhrál!
SÍ ^BYT všecka prače
Kolo bylo na památku zavěšeno v radničním průjezdě a visí tam dodnes.
MYŠLENKOVÁ, I PRAKTIC
Kdo přijde do Brna po prvé, chce vidět i obě zvláštní tamější
KÁ, ZALOŽENA NA JISTÉM
památky: „brněnské kolo“ a „brněnského draka“.
A PEVNÉM ZAKLADE FILO
Potom jde každý návštěvník jistě také na hrad Špilberk, aby si tam
SOF ickém. Bud si za
prohlédl bývalé vězení se strašnými mučidly. Otřásá se tam skoro
klad TEN JAKÝKOLI,ALE
hrůzou a je rád, když vystoupí z temného podzemí a dostane se zase
KAŽDÝ, KDO SKUTEČNĚ
do rušného města a jeho krásných sadů.
MYSLÍ, JEJ MÁ,mÍt JEJ
SE

NARODIL

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK.

MUSÍ.

*) 1 míle = asi 7 a půl km.
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T Ř E S Ky-PLESKy
tÍk

TAKOVÉHO
DvoŘÁk,

KLUKAjJAKYM
tak to bych

BYL FrANnechtěla.

nevypadal hezky: mel pi
NOS
JAKO
MA
mÍt
KAZDY
správný kluk,hezké Šedivé oči,na
zlátlé VLASY,TEDY KLUK JAKO OBRÁ

Ne,Že

by

hovatý

ZEK. Jen
pusa mu nějak divné na
rostla, A TAK s nÍm
mela maminka
VELKÉ TRÁPENÍ.

Když

jsem

pozdravila

panÍ

Dvo

řákovou "dobry den",mohla jsem si
BYT
jista, Že
z
okna
vykoukne
FrantÍk a VYKŘIKNE "cely DENjCELY
den". A koybych
Řekla "dobry ve
čer", FrantÍk by se zahihnal a do0 A L : " C E L Ý v VE Č E R J CELY VEČER1'. Ma-

mu Často rÍkala: "FrantÍku^
NEDELEJvSI Z LIDÍ legraciiNo, proč
to ŘÍkÁŠ, proč ?" Ale FrantÍk od
povídal: "Pro
slepicí
kvoč 1" A
koyŽ
mu
maminka
davala pusu na
minka

DOBROU
NOC, OZVALO
SE ZASE: "AŤ
TĚ BLECHY ŠTÍPOU CELOU NOC..."

Z telefonní ^Ústředny
přísli
NĚKOLIKRÁT
DvoŘÁkOVÓM
OPRAVOVAT
TELEFON, PROTOŽE
SE VELICE ČASTO
NA ^JEJICH
ČÍSLE OZÝVALO: "HALO,
HALO, CO SE STALO, PRASE KOZU POTRKALOl"
PanÍ Dvořáková už ANI NECHTĚLA
s
Frantíkem
chodit
ven. Ani se
sousedkou

si

popovídat

nemohla,

PROTOŽE
"COPAK

SE SOUSEDKA ZEPTALA
MĚ L I
K OBĚDU, PANÍ

KDYŽ
JSTE

DvoŘÁkovÁ?" FrantÍk honem vykŘ i kl
"hrníček
od medu" a k večeři byl
určíte
hrneček
od
peŘÍ. A když
NĚKDO

NĚČEMU

nerozumnel a zeptal
TU MEL "VIDLIČKY

SE"coŽe?" - HNED
A

NOZE
"
Frantíkův

slovnÍk

se

zdokona

loval
A
NA
VŠECHNO MEL NĚJAKOU
ŘÍkanku. Jednoho dne někdo zazvo
nil^ u DvoŘÁku* a protože maminka
sedela
u
Šicího
stroje,volala:

"Frantíku,jd| oteiŘÍt'* a za chví
li mohla slyŠet -."Dobry den, Fran
tíku !" "Cely
den, cely ^den". A
kdyz^zavolala "kdo
to
přisel?",
dozvěděla se,Že "Žívej s hlavou."
Byla
to
vsak pani Volfova a^priŠla
na
zkoušku
Šatů. Tedy Živa
BYLA,A s HLAVOU TAKY,ALE TA HLAVA
SE
HROZNE MRAČILA A ÚSTA ŘÍKALA:
" TO
JE HROZNÉ, JAK TEN vÁŠ KLUK
mluvÍ, panÍ
POSLOUCHAT.

DvoŘÁkovÁ,
JÁ

Švadleně."
Když
PŘIŠEL

ASI

BUDU

koo to mÁ
CHODIT K

jiné

TATÍNEK
večer z
PRACE,MAMINKA MU vŠe S PLACEM VY
PRAVOVALA. Tatínek
si na mazlení
NEPOTRPĚL,A PROTO ŘEKL: "MAMI NKO ,
NEJLEPŠÍ BUDE,KDYŽ TOHO KLUKA VYHOOÍME Z DOMU,AŤ SI JDE.KAM CHCE.
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VŽDYŤ bys
pŘisla o VŠECHNY ZÁKA
ZNICE." Dali rÁno Frantíkovi sní
dani
a FrantÍk sel z domu. Nemy
slete si,Že brečel. Mamince Řekl:
" Mějte
se
tu^ hezky
a papejte
svestky" A ZAMÍŘIL
si to k auto
busovému nÁdraŽÍ. "Co bych si ne
udělal VYLEŤ?"POvÍdÁ Sl PRO SEBE.

Vybral si
se

pana

jedno nástupiště a ptal
Řidiče: "Kam ten autobus

JEDE?" "AŽ NA konec a zase ZPÁTKY’í
POvříÁ Šofér.Prima, zajasal Fran
tÍk, TO
JE TEN PRAVÝ AUTOBUS PRO
MNEJ SEDL
MU CEKANÍ

Sl NA LAVIČKU.
zdalo^ dlouhé*

zase: "Pane Řidič,
me?" "AŽ
NAPRŠÍ A

KoyŽ SE
PTÁ

se

kdy uz pojede
uschne!" AŤ SI

NEDĚLA vLEGRAC|, myslelsi
protože po nějakém dešti
nebylo ani památky. Konečne autoBUS^NASTARTOVAL , FRANTÍK NASKOČIL
A UŽ
JEL|. UŽ SE VYMOTALI Z PRA

ZE

MNE

FrantÍk,

HY, už
přejeli
Starou Boleslav,
Mladou
Boleslav, Mnichovo
Hra diŠte
a
blížili
se
k Liberci.
Frantíkovi začalo byt Úzko."Kolik

JE

VŮBEC

HODIN?"

VČERA TOUHLE
Šofér, a
to

ZEPTAL

SE.

"JAKO

DOBOU"^ ODPOVĚDĚL MU
už se FrantÍk vůbec

nesmál, A NAVÍC MU KRUČELO VvBŘ|Še. " JÁ mam
hlad"
*
povÍdÁ Šofé
rovi. " A mam
ŽÍzen." "KdyŽ mas

*
HLAD

Rok 1972
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TAK

Sl

ŽÍzen, tak si
Řekl
mu Šofér

HO HLAD, A
dej
nohy
a

moc

se

KDYŽ mÁŠ
kŘÍŽem",
smál.

Ale

TO

už

BYLI

autobus

V

L I BERC I jŘ|D I Č

ZAVŘEL

Šel na veceŘi. FrantÍk
nikoho
neznal^ pomalu

a

v Liberci
SE STMÍVALO,MEL

HLAD.

KDYŽ

SE

Šo-

FÉR VRÁTIL K A U T O B U S U , N A Š E L FrANtÍka ubreceného
na stupatku. "Co
tu delÁŠ, ty kluku?" "Pane Řídíc,
pane Řidič,víte kdo
S NOSEM, TO VIDÍM",

jsem?"
POVÍDÁ

"Žívej
Ř|DlČ.

"Ale ne, jÁ jsem FrantÍk DvoŘÁk z
Prahy a dnes mne maminka vyhodila
Z DOMU, PROTOŽE
JSEM BYL MOCJIEVYCHOVANY, ALE JÁ už SE POLEPŠÍM,
PROSÍM vÁs, ZAVEZTE
MNE DOMU]" A
Řidič
se
hezky
pousmál, povÍdÁ
"tady MÁŠ housku, napij se z ter
mosky, A JEDEM." A TAK JELI, JELI

RYCHLE,

ABY

BYLI

CO

NEJDŘÍVE

v Pra z e .Frantík
PODĚKOVAL A UtÍkAL

Florenci
HEZKY

NA

Šoférovi
DOMU.Na-

ŠtĚstÍ
NEBYDLELI
DALEKO. DOMA
jeŠte svítili. KdyŽ
FrantÍk za
zvonil, maminka se za dveřmi ze
ptala: "Kdo
je to?" Neozvalo se
"Živej s hlavou" ,ale ,"to jsem jÁ
maminko,

ho chytla
a povÍdÁ:

tvůj

FrantÍkI" Maminka

náruče,dala
"Tak, honem do

do

mu pusu
koupel

ny, UMEJT SE A DOBROU NOC." "DO
BROU noc",povÍdÁ FrantÍk, rychle

SE UMYL A PAK
vody hodil...

SPAL JAKO BY HO DO
Renata GREGOROVÁ
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•

vysokév

OKURKY

pokojne

VE
ŠKOLE JSEM BYLA VŽDY DÍTKO VELICE NEJARNÉ, ČILI NIC NECHÁPAJÍCÍ, A PAN PROFE- L·
SOR LINHART VELICE ČASTO POKYVOVAL SMUTNĚ
HLAVOU
Az SVÝM
NOSOVÝM HLASEM PRONÁŠEL:
"Michalova, Michalova, vy se na nic neho
díte." ALE
TO
NEMĚL
PRAVDU, PROTOŽE JÁ
JSEM MOHLA BÝT DIVADELNÍ ČI FILMOVOU HVĚZDOU. A ŽE
JSEM
JÍ
NEBYLA, ZA TO MOHLY t\
SLADKOKYSELÉ CHŘUPAVÉ OKURKY ZE ZNOJMA.
Bylo to takhle:
Mam bratra,

který
SE NA ROZDÍL ODE MNE
HODIL KE VŠEMU A J I Ž
VE
SVÝCH DĚVÍ T I LE

TECH

ZPÍVAL

DĚ L N í

hre

Wericha
KAZDY

V

Dl VA

Voskovce

a
přinášel

a

DEN

JO

KORUN

divadla.

TAM
To

BYS
TAKÉ

Třeba

si

B¥

S I

tam

Šatny,

SKACH · · ·
A ABY 1+lERCI

D ITAK

kde

.TakovÁ mala

ZVYKLA

KAZDY

restaurace, a poslal
MAM INCE
DOPIS , f VE
KTERÉM BYLO NAPSÁNO:
... ZA KYSELÉ OKURKY
ZAPLAŤTE LASKAVĚ 120

korun! Maminka
ky ZAPLATILA A

TOSTI

Řekla:

okur
S LÍ

"Holka,

DLA
HODILA, ALE
ZA
VŠECHNO
MOHLY JEN A

SE
JÁ

JSEM
TAM
OBJ EV I LA
PRAVÉ
TY
CHŘUPAVÉ
SLADKOKYSELÉ OKURCIA

DLE
s i
mne nevsi ml
nikdo,jen vedoucí TÉ

NEMUSELI

PŘI

DAT PÁREK , PLAT I T
MOHLO AŽ
POTOM.

DÁVAT

asi
DIVA

tam
ZKOU-

Vlach

RESTAURACE, KDE JSTE
SI
MOHLI VZÍT KÁVU,

CKY

to pokračovalo
DVA
MĚSÍCE, v

a

Tak

TY SE DO DIVADLA NE
HODÍŠ i" Ale
NEBYLA
TO PRAVDA ,
PROTOŽE
J Á JSEM
SE DO DIVA

stnustka

JSEM SE
DOSTALA PO
PRVÉ
DO
DIVADLA
V
KARLÍNE A ^PROLÉZALA
jsem

na, a
pan
POSKAKOVAL

Rudolf
Červe

JÍ

NEPRALA

ABY Z DCERY BYLA
VADELNÍ HVĚZDA,A

ČNÁ jména
Cortéz a Soňa

TU
DO

NĚKDO
VŠIMNE."
VÍTE, která ^MA —

M I NKA

VONĚLO SMI NKAM I A
DVEŘÍCH BYLA ZVU

CHODIT NAKUPOVAT VEN,
BYLA TAM -POD PODLA
HOU Ol VADLA
VEDLE
ORCHESTRU, MALAj PE
STŘE
POMALOVANÁ mÍ-

DOMU. A
TAK MAMINKA
jednou Řekla: "Podí
vej
SE, MEL
HOLKU
VZÍT

TO
NA

Židličce
hodovat.

SI

VEČER

SE

NA

JEN TY KYSELE
č 1 č k y...

OKUR -RGR-

Z-'.ZPÍVZJľlĽ SI.. .
V minulém čísle jsme
vám dali jakousi hu
dební
hádanku . Vy
luštění je: a/ "Když
jsem husy
pásala" a
b/"Beží liská k Tábo
ru" o Knížku
dostane
Renata
{RA 1TZKY
z
Freiburyu v BDR.
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KAREL ČAPEK:

DASENKA

(výňatky)

PROČ TERIÉŘI HRABOU

První oko

Pěkně seď, Dášeňko, a neházej sebou; já jen zaostřím a stisknu
spoušť, hned to bude. Zatím se dovíš nějakou pohádku, třeba
proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hle
dají myšičky. Kdepak myšičky. Tys ještě nikdy myšičku
neviděla, a přece, ty neřáde, hrabeš v mých záhonech. A víš
ty, proč to děláš? Nevíš; tak já ti to povím.
Už jsem ti vypravoval pohádku, kterak bohatýr Foxlík,
praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek
přišel. Když porazil toho sveřepého chána, našel na zemi uťa
tou špičku své slavné a rekovné oháňky; a protože nechtěl,
aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hrály, zahra
bal jej hluboko do země. A seď hezky, ty neposedo.
Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinnými
činy svého velikého předka a na památku po něm nosili
ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé,
jim záviděli jejich slavné dějiny, a počali zlomyslně tvrdit
a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného
bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec
žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl; prý je to jen,
jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu.
To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a ště
kali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že dů
kazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou
potměšilí a tvrdohlaví; namítali, že si ocásek může dát usek
nout, kdo chce, že na Malé Straně je dokonce jeden kocour
s useknutým ohonem, a že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí
pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý fox
teriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného
předka a dokážou svůj slavný původ.
Tak od té doby, Dášeňko, hledají foxteriéři ocásek svého
praotce, zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky když si
vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě
hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam
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pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou
se ho jistě dohrabou; pak prý postaví pro něj velké mauzo
leum z mramoru se zlatým nápisem: Cauda Foxlii, což zna
mená ocásek Foxlíkův.
A vidíš, Dášeňko, od vás foxteriérů jsme to odkoukali my
lidé a také se pořád hrabeme v zemi; liledáme tam popelnice
a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo,
ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání.
Hotovo.
f
□□□□□□□□□□
—O- — LIDECH
--

Nic plátno, Dášo, už brzo budeš muset jít mezi jiné lidi
a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech.
Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý, i mnozí lidé
to říkají; ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný,
vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili
divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět,
že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil.
Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubo
kým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové.
Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku, a proto tak
trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží
ti ani za mák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš
ráda, vid?
Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má
čumáček hladký a holý. To jsou maminky, těch se, Dášeňko.
drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec
se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich
přední tlapky, to ti je samá dobrota.
Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty, a piští
a kvičí jako štěňata. To jsou děti, a těch se drž. Děti slouží
k tomu, aby si s tebou hrály a tahaly tě za ocásek a honily
se s tebou po prérii a vůbec aby byla nějaká psina. Jak vidíš,
je to v lidské smečce správně zařízeno.
Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi
dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod; ale doma,
Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí
něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra
a láska.
Tak běž.

Dášeňko. spi
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vycházejícího
slunce

zeme

cestujeme:

Japonsko

představnje hustoto 206 na 1 km2.
Podle sčítání z r. 1985 mají největší
japonská města počty obyvatel: To
kio 10 869 000, Osaka 3 158 000, Nago|a 1935 000, Jokohama 1789 000, Kj6to 1 365 000, Kóbe 1 217 000 a KHakjú
šú 1042 000.
Symbolem státu a jednoty lidu je cí
sař. Základní lidská práva jsou zaru
čena jako věčná a nedotknutelná.
Dřívější komora pairů byla nahrazena
komorou radních, jejíž členové jsou
voleni ze všeho lidu stejně jako čle
nové dolní sněmovny reprezentantů,
která má větší slovo než sněmovna
radních. Výkonnou moc má vláda,
která je kolektivně odpovědna parla
mentu. Císař nemá ve vztahu k vlá
dě žádnou moc — plní pouze ty funk
ce, které jsou zakotveny v ústavě
(např. jmenuje předsedu vlády, vy
hlašuje zákony, podepisuje smlouvy,
svolává parlament, uděluje vyznáme
nání apod.J.

Na mapě světa tvoří Japonsko řetěz
ostrovů, ležících při východním po
břeží asijské pevniny. Z historického
hlediska je Japonsko starou zemí, je
jíž tradice sahají daleko do mytolo
gie. A Japonsko se podílí na moder
ním dění ve světě tak jako málokterá
jiná země. Po dvě a půl století bylo
Japonsko uzavřeno vůči ostatnímu
světu, dnes jako člen velké světové
rodiny přispívá k úspěchům, které
lidstvo dosahuje. Kontrast mezi sta
rým a novým nepůsobí vůbec dojmem
neurovnanosti, ale naopak dokazuje
schopnost pro asimilaci a přizpůsobe
ní. Staré a nové splývá v harmonický
celek.
Japonsko se skládá ze čtyř hlavních
ostrovů: Honšú, Sikoku, Kjúžú a Hokkaidó, dále z tisíců menších nebo ma
lých ostrovů, což dohromady předsta
vuje sonostroví dlouhé 2400 km a
zaujímá plochu 2B9 BB2 km
*.
Japonské
ostrovy leží v mírném zeměpisném
pásmu. Deštivé srážky jsou bohaté,
pohybují se od 1000 do 2500 mm roč
ně, v severních částech Japonska je
i hodně sněhu, třebaže v hlavním
městě Tokiu se objeví jen zřídka. Lé
to je teplé a vlhké, končí kolem polo
viny června, ovšem nejkrásnějšími
ročními dobami jsou jaro a podzim
s nádhernými dny, plnými slunečního
svitu. Podle posledního odhadu má
Japonsko 98 610 000 obyvatel, což
JAPONSKO

SVETE.Po

SAPPORO ´72
Ondřeje

NEPELY jednu

kejistu,

DVE

očekávalo
PREKAZILI
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BRONZOVÉ

vÍce, ale
HOKEJISTÉ

SE

STALO

LETNÍCH

I

ZNÁMYM

OLYMPIJSKÝCH

ve

SPORTOVNÍM

HRACH

V

T OK I U

SESLI
SE
LETOS V
Ú N O R U REPREZENTANTI zi
mních sportu v
SAPPORl). Českoslcvľnstí re
prezentanti
ZÍSKALI ZÁSLUHOU K R A S O B RU S LA R E

zlatou medailí a lyzarky ŠIKOLOVl, jakož ] ho
MEDAILE. Od POSLEDNE JMENOVANÝCH S E S A M O Z Ě E J M Ě

stejně
jako pred rokem v Bernu, nadeje i planý
AMERIKY. PORAZILI
ČESKOSLOVENSKO S:l A NAKONEC

NAŠI BYLI V TURNAJI "jEN1* DRUZI.
č S. REPREZENTANTI MĚLI ŠANCI STÁT SE VÍTĚZI
ALE V^POSLEDNÍM ZAPASE S RUSY
PODAL|
JEDEN Z

OLYMPIJSKÉHO TURNAJE,
NEJSLABŠÍCH JAPONSKÝCH

VÝKONU A ZASLOUŽENĚ PROHRÁLI.TeĎ JE CEKA ODVETA V PRAZE, KDE V DUBNU
BUDE MISTROVSTVÍ SVETA.
NÁs . VYDAVATELE
A
SPOLUPRACOVNÍKY
PALETY, POTEŠILI VYKONY ŠVÝ
CARSKÝCH REPREZENTANTU, KTERI Sl VYBOJOVALJCELKEM IO^MEDAILÍ. V LY

ŽAŘSKÝCH ALPSKÝCH DISCIPLÍNACH BYLI NEJÚspĚŠnĚjŠÍ ZEMI ZÁSLUHOU TERE
ZY
NADIG a Bernharda
RUSSIHO, pronikli
vsak i do norského odvetví
druhým
mÍstem ve skoku na velkém mustku a tretím v závode Štafet na
4 X 10 KM. Z CSL. SKOKANU BYL N E J U S P E Š NĚJ Š í RaŠkA - PATY NA STŘEDNÍM
MUSTKU A DESÁTÝ NA VELKÉM MUSTKU,
DneŠnÍ naŠe ^"cestujeme" po Japonsku doplňujeme jeŠte kresbami zi
Sappora, kde naŠe - na prvnÍ strance narozena Štěňátka — slavila sju j
sportovní debut ... ZATÍM
jen p r i tréninku, ale KDO ví, JAK ÓspĚsnÍ
budou za ČtyŘi roky...

JEŠTĚ PÁR TRÉN I INKOVÝCH ,SKOKU
- A PORAZÍM
I RAŠKU

ROMANOVI UŽ DÁVNO NETANČÍ,
*
NAHRADÍME A ZACELÍME TU MEZERU...
*

X7
VŠAK I TEREZU NADIG
O
ZE SCHWEIZU PŘEDJEDU... _

<> O
RYCHROBRUSLAĚ
ŠENK
DOSTANE
DŮSTOJNÉHO
SOUPEŠĽ

Strana 12

Má
matička

PALETA

Rok 1972

DVA ÚČTY

Desetiletý Jiřík poslouchal jednoho dne rozmluvu tatínka s maminkou
o účtech za věci, jež bylo potřebí zaplatit.
I napadlo ho, aby své mamince též napsal účet za různé služby, jež
pro ni koná. Dlouho se nerozmýšlel a už psal. Když v poledne maminka
usedla ke stolu, našla na svém talíři tento překvapující účet: Maminka
má zaplatit Jiříkovi:
Za přinášení dříví -...................................................... 6 Kč
A kdyby se smálo
za přinášení uhlí.......................................................... 6 Kč
stokrát do pokoje,
za různé posílky.......................................................... 4 Kč
tak se neusměje,
za to, že je stále hodný ..............................................3 Kč
jak matička moje.
Celkem....................................................................... 18 Kč
Maminka přečetla účet a schovala jej, aniž co řekla.
A kdyby se smálo
Při večeři nalezl Jiřík na svém talíři účet s osmnácti žádanými korunami.
večer do červánků,
Byl velmi spokojen a radostně peníze zastrčil do kapsy. Tu však pod
hezčí úsměv vlíbá
prvním účtem nalezl ještě jiný, jenž zněl takto:
matička mi k spánku.
Jiřík má zaplatit své mamince:
Za deset let života v šťastném domově.................... nic
Josef Václav Sládek
za deset let výživy ................................................... nic
za péči a obsluhu v nemocech ................................ nic
za to, že deset let měl hodnou a obětavou matku . nic
Celkem....................................................................... nic
Jiřík přečetl tento neméně překvapující účet a zamyslil se.
POŘÁDNÉHO KLUKA
Náhle však s očima plnýma slz a se rty chvějícími se pohnutím běžel
NEZABOLÍ RUKA.
UDRŽÍ V NÍ PERO LEHCE,
k mamince a vrhl se jí do náručí: „Ma zlatá maminko, prosím tě, odpusť
I KDYŽ SE MU TŘEBA NECHCE. mi 1 řekl třesoucím se hlasem a vracel mamince peníze. „Vím, že mi
VŽDYŤ MÁ RUCE K PRÁCI ,
nejsi nic dlužna. Nikdy nebudu moci zaplatit, co jsi pro mne učinila.
A NE PRO LEGRACI Od nynějška udělám rád vše, čeho si budeš přát, a nebudu myslet na
A NANOSÍ MÁMĚ UHLÍ
žádnou odměnu.”
Já děvenka malá,
jak jsem ráno vstala,
hned jsem to slunéčko
smát se uhlídala.

ruce

I

KDYBY MU RUCE ZTUHLY.

Čechoslováci ve světě
PALETA — tak se jmenuj® ilustrovaný měšíčník českosloven
ské exilové mládeže, který vychází již téměř rok v Zurychu ve
Svýtarskti. Je~6o pozoruhodný časopis z několika důvodů. Vě= nu je pozornost’ dětem československých emigrantů, snaží se
být nápomocen rodičům a dělá, práci, která je nejobtížnější:
uchovat v dětech znalosť mateřského jazyka, dál tuto znalost
rozvíjet a upevňovat. Přibližuje dětem emigrantů 'starou i
novou českou literaturu, poskytuje jim zábavu a učí je' i
čéské písničky. Je obdivuhodné, že Paleta tohle dokáže udělat
na šestnácti stránkách malého formátu. Vedoucím redakto
rem jé MirÓStov Fišera, výtvarně se na časopise podílejí J.
Macků a J. Brunclík. V rámci skromných možnost! exilo
vého časopisu dělají věc výborně. Zavedli například jazy
kový koutek, ačkoliv nscfrtějí udělat z Palety jazykovou učeb
nici. Píší: “K jazykovému koutku jste nás, děti, donutily vy
samy. Máme radost z každého vašeho dopisu, ale je mezi nimi
dost takových, nad kterými se chce plakat.” Obrázkové seriá
ly, pohádky, bajky a povídky moderních autorů tvoří, jak se
nám zdá z posledního čista, hlavní obsah Palety. Nechybí ani
skautská hlídka, hádanky, říkánky a pro starší pak detektiv
ní příspěvky. Opravdu pestrá paleta žánrů.
AMERICKÉ LISTY

DŮLEŽITÉ UPOZORNENÍ:

© ©

Ozývají se nám stále hlasy,
že PALETA je drahá. Víme to
a máme sami zájem, aby se v
dobe co nejkratsí celá^ si
tuace zlepšila. 3 okamžitou
platností i pres všechny po
tíže snižujeme cenu celoroč
ního předplatného z. 24.—fr
na 19.—fr pro Švýcarsko,pro
E-;rropu na 2O.j-Fr a pro za moří(lodní pošta)^na 21.—fr
a letecké zasílaní na 27.yFr^nebo přepočet). Ti , kteří
nam již zaplatili, obdrží v
roce 1973 první tři čísla
zdarma. Byli bychom
hodne
moc rádi, kdyby nám všichni
ti, kteří jeste předplatné
neuhradili,„zaplatili
co
nejdříve. DEKUJEME-REDAKCE.

tom, co se tu děje. Přivázán k příčce, sedím ve tmě v pod
palubí. Nohy mě boli, neboť sedím přiškrcen, nemoha se
hnout. Provazy na rukou bolestně řežou. Slyším, jak kolem
mne běhají krysy.
Odolávám mdlobě, která na mne přichází. Ted teprve
cítím samotu, samotu v osudu, který mě čeká. Jak nepochopi
telný je život, jak nepochopitelní jsou tvorové, lidé, s kterými
sdílíme -pohled na slunce a hvězdy.
„Brať... slyš brať ... ■“
Slova doléhají ke mně jako z dáli. Hledím do tmy a cítím
náhle, jak lidské ruce sahají po mém těle a hledají cosi vzadu.
Padl jsem odpoután do prachu. Zvedám se, natahuji zdře
věnělé nohy.
_
„To jsem já ... russkij... pamatuješ,.. Ticho, ticho mluv!“
Našel rukama můj obličej a přikládá mi k ústům láhev.
Piji zvolna, lihovina pálí, ale cítím, jak mi vtéká do těla
nový život.

G)

„Děkuji ti, bratře,
*
r byla má první slova. Nahmatám jeho
dlaň, hrubou a teplou, a tisknu ji ze všech sil.
„Poslala mě posádka,“ zní mi u ucha důvěrný šepot.
„Posádka?“ Žasnu a nevěřím sluchu. Ti hrdlořezové že
by měli slitování? Ne, nechce se mi věřit. Mlčím a neodpoví
dám.
Rus je také zticha. Kolem je klid, kdesi v koutě šramotí
myš.
„Proč mlčíš?“ šeptám do tmy.
„Ty dumý,“ odvětil až po chvilce. „Posádka má již dost
toho týrání. Usnesla se, že udělá vzpouru. Vydáme loď Angli
čanům. Nemožno již snésti psí život......... “
„A ty myslíš, že vás Angličané nepověsí?“
8

J. 21. V A S Ä K

STÍHAČ Z LETADLOVÉ LODIDOBRODRUŽSTVÍ ČESKČHO DU8T0JNIKA
NA VÝCHOD OD SVEZU

Na pokyn Němcův vystupuji po žebříku na loď. Dvě ruce
mě uchopily a přetáhly přes brlení. Stojím v kruhu domorodců
hnědých tváři a divokého vzhledu. Každý je jinak oblečen,
někteří jsou polonazí, jiní v cárech. Bezděky vzpomínám na
romány o pirátech, které jsme tak rádi v mládí čítávali.
Náhle se hlouček rozestupuje. Přichází ramenatý běloch vy
soké postavy; v čistě bílém obleku se výrazně liší od otrhanců. Hlavu má pokrytu tropickou helmou a zpod ní na mě
hledí zlověstné oči. Nad odulými rty krátce přistřižené knírky.
Patrně kapitán. Naklání se přes pažení a domlouvá se s Něm
cem na ponorce. Zdá se mi, že hovoří Španělsky.
„Englishman?“ obrátil se na mne.
„Yes, sir,” odvětil jsem.
„Budete předán příslušným úřadům na pobřeží. Do té doby
jste mým zajatcem.“
„Nemyslím, že jsem na německé lodi,“ odsekl jsem"."'
Jeho tvář zrudla zlostí. Pokročil blíže. Mezi námořníky se
ozval šum, vyjadřující údiv.
„Nebuďte drzý," vyprskl téměř u mé tváře. Měkká vý
slovnost jeho angličtiny mi opět připomínala Španěla.
Potom, jako by si to rozmyslel, odstoupil, aniž na mne již
pohlédl. Odvádějí mě do podpalubí. Cestou si prohlížím loď.
Je to špinavý pobřežní parník. Na zádi hlomozí automatické
parní řízení, pára utíká se všech stran, vymlácená ložiska
drkotají při každém pohybu ojnice. Všude po palubě ne
pořádek. Rozbité bedny se kupí u vchodu, mezi nimi lana
v divokém nepořádku, kusy hadrů, černé pytle, železné tyče,
řetězy a plechovky od konserv. Muži stojí opřeni o brlení
a hledí po moři. Zdá se mi, že mě sledují zlověstnými po
hledy.

Také vnitřek lodi neskýtá lepši podívanou. Nohy se sme
kají po lepkavé podlaze chodby, z které je vidět do strojovny,
odkud vychází horko se zápachem oleje. Procházíme ubikací
mužstva, podlouhlou místností, kde je natěsnána řada lůžek,
lépe řečeno pryčen.
Dveře veliké místnosti se za mnou zavřely. Rozhlížím se
1

kolem. Jsem v prostorném a celkem prázdném skladišti. V
koutě je hromádka pytlů. Na podlaze se válejí chuchvalce
dřevité vlny.
Nebyl jsem dlouho sám; lodní zvon oznamuje čas k jídlu.
Dveře se pomalu otevřely a vidím maličkého Číňana, oble
čeného v zamaštěnou blůzu a špinavé kalhoty. V ruce nese
plechovku, z které se kouří. Uvědomuji si svůj hlad a dy
chtivě hledím na nádobu. V tom se človíček zapotácel, za
pletl nohy do vlny a již ležel. Kaše se rozlévá po podlaze.
,,Ty hlupáku!“ zvolal jsem mrzutě. Číňan leží, aniž se
pokouší vstát. Cení na mě žluté zuby a žvatlá cosi v svém
jazyku, ši ši či či; štěká jako pes.
„Get up and bring me fresh šoup," říkám mu anglicky.
„Sorry, sir," odpovídá a rychle se zvedá. Naklání plechovku
až k podlaze a špinavou dlaní se snaží nahrnout břečku zpět.
Pak mi podává nádobu. Nevím, mám-li se smát, když hledím
na povrch té špinavé kaše, v níž plovou kusy vlny a smetí.
Odběhl, či vlastně odskákal tak rychle, že jsem mu to ne
mohl vyklopit na hlavu. Ale rozvahu jsem už stejné ztratil.
Vrazil jsem přímo do ubikace mužstva dveřmi, které nechal

Číňan otevřené. Místnost byla plná námořníků. Vzduch, proxnísený parou, byl téměř nedýchatelný.

„Cbci mluvit s kapitánem!“ křičím na nejbližšího muže.
„Kde je kapitán?“

Nerozuměl. Z hloučku se však zvedl jiný •námořník, starší
již člověk opáleného obličeje a rozcuchaných vlasů. Začal
na mě mluvit beze všeho úvodu a k mému obrovskému
překvapení — ruský.
„Jste Rus,“ táži se, hledě do jeho tváře, která připomínala
slovanské rysy.
2

Začátek však byl špatný. Jednoho rána Aphrodyta zakotvila
u arabských břehů, a k polednímu si mě kapitán zavolal do
své kabiny.
„Rozmyslel jste si mou nabídku ?“ zeptal se krátce.
„Jakou, sir?“
„Přijmouti místo na mé lodi.“
Mlčel jsem chvíli, hledaje východisko. Odmítnu-li, budu
patrně vysazen na břeh na místě, které neznám. Že by mě
předali Angličanům, o tom jsem pochyboval. Spíše mě budou
chtít umlčet. Jak? Lehce si domyslet. Poušť nemluví.
„No,“ vyrušil mě z přemítání důstojník. „Yes, or no, roz
hodněte se!“____ __
„oir, nejsem námořník a plavbě nerozumím.“ pokusil jsem
se o vytáčku.
„Jako námořní letec máte jistě plavecké školení....... “
„Nejsem námořní letec....... “
„Chcete mi vyprávět pohádky, že Jste doletěl z Indie, nebo
z Adenu až sem,“ ušklíbl se. „A k tomu na stíhačce?“
Mlčel jsem, nevěda co říci. Sklonil mírně hlavu, pohlédl
na stůl, ťukaje tužkou na desku. „Nuže, domluvme se rychle,
čas kvapí.“ Pohlédl na hodinky. „Zkrátka: potřebuji vás ná
hradou za AfaLa, znal jste ho přece! Vyhodil jsem to ožralé
prase.... a někdo musí dělat jeho práci. Je to nutné, neboť
Afala... se už vyhřívá u Allaha,“ dodal se smíchem.
„To znamená, že jste ho zavraždili!“ řekl jsem ostře.
Po těch slovech se Skrimm změnil. Ta tam byla uhlazenost,
s kterou se mnou dosud jednal. Zkřivil obličej, z jeho očí
vyšlehly blesky.
„Vy nafoukaný Angličánku,“ vykřikl vztekle, „přestaňte
si se mnou hrát! Přísahám vám, že nikdo na světě nesmí se
mnou mluvit drzým tónem, ani vy! Pamatujte si, že kapitána
Skrimma znají všichni lodní agenti, loďaři, výběrčí a celá
suchozemská chamraď, kterou pohrdám, od Aljašky přes Au
strálii a Oceánské ostrovy, Indii, Afriku a kde všude ještě...
a nikdo ještě nebyl tak drzý... aby ... aby na to zatraceně
nedoplatil!“
Kapitán přímo vyl, syčel. Cekal jsem, že se na mne vrhne,
ale pojednou se otočil na patě a skočil ke dveřím, které prud
ce otevřel.
„Ven., okamžitě ven!“ rozkázal, mávaje rukou.
Sotva jsem udělal dva kroky ze dveří, byl jsem stržen k
zemi. Dva Malajci mi svázali pevně ruce. Obrana neměla smy
slu. Klidně hledím na moře a na žluté pobřežní skály, neboť
naposledy dýchám volný vzduch, naposledy vzpomínám ka
marádů tam na základně, kteří by roztříleli tuto rachotinu
a celou tu sebranku lotrů na kusy, kdyby měli jen tušení o
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jsme bezpečni před kontrolou spojeneckých lodí.
Zabýval jsem se ve dne v noci myšlenkou, jak upozornit
spojenecké lodi. Toho dne odpoledne se objevil na obzoru
destroyer.
Stál jsem na zádi opřen o přepážku a díval jsem se na kapi
tána, který z můstku pozoruje blížící se loď. Rozmlouvá o
něčem s Hutchinsonem a dává pak rozkaz do strojovny.
Ledabyle, jako bez zájmu přecházím palubu. Jakmile jsem
byl z dohledu důstojníků, zrychlil jsem krok, oběhl přikrčen
pod okny jídelny a zůstal jsem stát pod schody s druhé stra
ny můstku. Zbývalo jen dostat se nepozorovaně těsně k hovo
řícím, což nebylo snadné, poněvadž horní plošina byla pře
hledná. Kryt komínem, přiblížil jsem se k můstku.
„It seems to me, they smeell something — Zdá se mi, že
něco čenichají,“ slyším zřetelně hlas kapitánův.
„Perhaps radio?" odpovídá kormidelník.
Srdce mi zabušilo. Ani v duchu mi dosud nenapadlo, že na
je vysílací stanice, kterou se dorozumívají s Němci.
Odplížil jsem se zpět a zůstal jsem nerozhodně stát pod
schody. Vidím odtud britský destroyer; je dosud vzdálen ale
spoň tři míle.
Vtom destroyer začal signalisovat.
„Tady kontrola,“ čtu z jednotlivých záblesků. „Udejte ná
rodnost!“
„Oman,“ odpovídají z naší lodi. „Cíl?“ ....nyní pozorně
sleduji.......
„Salla .. · Dhufar,“ čtu dále ....
Destroyer se přiblížil velikou rychlostí, zakroužil ve vzdá
lenosti asi půl míle, prohlédl si nás se všech stran a po chvíli i
zmizel.
Nyní již chápu, proč Skrimm nechává loď v nečistotě. Loď
byla prostě maskována tak, aby vypadala jako pobřežní škuner '
v rukou domorodců. Takových plavidel se pohybuje na sta.
podél pobřeží všech zemí a ostrovů na dálném východě.
Když jsem nyní věděl, že na Aphrodytě je radio, měly mé.
myšlenky určitý směr a pevný bod, z něhož se vytvářel můj
plán. Nejprve jsem musel upevnit své pošramocené postaveni
mezi posádkou. Prvního spojence musím získat v onom Ru
boví. Pozoruji ho již delší dobu. Jeho ztemnělá tvář s veliký-:
ma očima byla výrazná při činu a plna myšlenek v klidu. '
Byl náchylný k mlčenlivosti, jako téměř každý Rus. Pevný
pohled, rozvážné a do jisté míry i ušlechtilé vystupování
naznačovalo inteligenci. Takového muže potřebují nyní, kdy
jde o životy, o drahocenný materiál konvojů, o vítězství
pravdy, které tito ničemové svým podlým jednáním oddalují.
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„Na tom nezáleží,“ odvětil neurvale a pohlédl kolem, neslyšel-li někdo mou otázku.
„Chci si stěžovat kapitánovi.“ Ukazuji mu nádobu.
Přeložil mou otázku kamarádům. Nechápavě hledím na
otrhance, kteří se divoce smějí. Někteří dokonce odložili
misky a plácají se do kolen. Jeden z nich mi strká pod nos
své jídlo.
Na dně misky se černá tmavý hlen, podobný gumě. Jiní
zatínají pěsti a naznačují údery pod bradu. Chtějí asi říci,
že kapitán řeší podobné stížnosti rázným způsobem.
„Neradím ti, abys s tím chodil k starýmu,“ říká dobrácky
Rus. „Má právě dnes svůj den.“
Nerozumím, co tím myslí.
„No......... je opilý,“ dodává, ťukaje se ukazováčkem pod
bradu. Nezapřel ruský původ. Rusové i Poláci tak činí, chtěj íli naznačiti pití lihovin.
Kašlavý smích se rozléhá místností a zní jako hýkání oslů.
Celá ta sebranka má zábavu na můj účet. Dopálilo mě to
tak, že jsem skočil po nejbližší opici, žlutém Malajci, a prud
kou ranou jsem ho srazil k zemi.
Ticho. Zdálo se, že všechny muže zachvátil úžas.
Malajec pomalu vstává, potom jako had dlouhým skokem
na mne padl. Cítím prudký úder do hlavy, kterou jsem na
razil na pryčnu.
Mhouřím oči a pěstí biji útočníka do obličeje. Ruce, které
mi tisknou hrdlo, povolují. Setřásl jsem ho se sebe a odkopl
ho.
Další události lze těžko vylíčit. Celá místnost se změnila
v bojiště. Stojím v koutě, .jsa opřen o stěnu, a odrážím útoky
zběsilé smečky vším, co bylo na dosah mé · ruky. Pot se ze
mne jen řine. Vzduch plný prachu je prostě nedýcha telný.
Cítím,.»že umdlévám. Již jen tak po paměti mávám rukama.
Rána za ranou padají na mou hlavu, ramena, nohy. Před
očima se mi tvoří modré kruhy.........
Povstávám z podlahy, voda mi ještě stéká po vlasech a na
rozhalenou košili. Můj oblek se změnil v cáry.
Patrně mě vynesli na palubu, když jsem omdlel pod ranami.
Jeden z námořníků leje vodu na mou hlavu.
„Jste chlapík, opravdu,“ ozvalo se za mými zády. Je to
kapitán. Vedle něho stojí tlustý běloch. Jeho masitá tvář je
stažena smíchem.
,,l?ery good... very good... chachacha...“ volá svou špatně
vyslovovanou angličtinou. Jeho smích přechází v sípání.
Lehký smích pohrává i na opáleném obličeji kapitánově.
Mlčky na mne hledí. Potom odhodil zbytek cigarety a mávl
rukou. „Pojďte,“ řekl krátce.
Následuji oba důstojníky.

Byl jsem překvapen, když jsem viděl, že mé vedou do dů
stojnické jídelny. Kapitán přistrčil mísu masa na roh stolu
a nabídl mi židli.
Neměl jsem čas ani náladu uvažovat o příčině jeho jednání.
Vrhl jsem se na jídlo. Nezáleželo mi na tom, že mě oba
důstojníci pozorují. Opovrhoval jsem touto sebrankou po
zkušenostech, které mě potkaly na jejich špinavé bárce.
Zatím co jsem hltal hovězí, přiběhli ostatní důstojníci
a kapitán jim vyprávěl svůj příběh. Smáli se.
„Věry good ... achachach ... very good,“ kucká tlouštík,
vytahuje láhev s lihovinou a nalévá všem přítomným.
„Napijte se také,“ podává mi kapitán sklenici brandy.
„Děkuji, nepiji alkohol,“ odmítám, neboť se mi nechce pít
s darebáky.
„Hm, jste podivný patron,“ začal kapitán, když se byl sám
napil. „Spořádáte smečku těch špinavců tam dole,“ ukázal
rukou ke dveřím, „a při tom odmítáte napít se něčeho silněj
šího. Nechte upejpání a vyložme si karty. Potřebuji takového
chlapíka, jako jste vy!“
„Nerozumím vám, sir.“
„Povím vám to tedy po lopatě. Ten plat, který jste měl jako
Warrant Officer v RAF, vám mohu dát také. Válka, pane, to
je sezóna pro toho, kdo .chce a umí vydělat peníze. Rozumíte
už?“
„Nešel jsem do války k vůli platu, míníte-li to tak,“ od
poroval jsem. „Sli jsme tam proto, abychom potřeli lež,
neprávo a násilí____ “
„Třesky plesky," prerušil mé. „Dostanete čtyřicet liber
měsíčné, nebo-Ii osmdesát dolarů, a k tomu ještě nějaké to
procento čistého zisku,“ pokračoval rychle, snad v domnění,
že se mi částka bude zdát malá.
„Vy mi tedy nabízíte zaměstnání?“
„Tak jest, a velmi výnosné.“
„Lituji, pane, ale vaši nabídku nemohu přijmout.“
„Proč?“ tázal se, udiven mou tvrdošíjností.
„Nejsem pirát,“ odvětil jsem nanejvýš popuzen stálým při
rovnáváním jeho charakteru k mému.
To účinkovalo. Zbledl poněkud a pohlédl na mne zlověstně.
„Trochu silné, k čertu,“ zavrčel jako tygr připravený ke
skoku. Očekával jsem, že se na mne vrhne.... ale ovládl
se, a cítím stále jasněji, že by mě přece rád získal na svou
stranu. Proč asi?
Konečně se nucené zasmál. „Mýlíte se, pokládáte-li nás za
piráty. Neděláme nic jiného, než poddaní jeho britského Ve
ličenstva — — — — totiž obchod, ano jen obchod.“
„Dělají-li dva totéž, není to vždy totéž,“ obhajuji svou do
mnělou národnost.
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„Ale o peníze jde vždycky, ať jsou podle vaší morálky
špinavé,“ tu se ušklíbl, „nebo poctivé, což?“
„Pouze u vás pane,“ vmetám mu urážku do tváře.
„Morte la bete, mort la venin," vmísil se do hovoru do
posud mlčící tlouštík. Vedle něho sedící, divoce zarostlý muž,
připomínající zálesáka, také něco dodal, myslím ve španělštině„Rozumím vaší poznámce velmi dobře,“ obracím zrak k
tlouštíkovi.
„Vidím, že rozumíte francouzský,“ poznamenal kapitán.
Neodpovídám.
„Dám vám tedy radu, mladíku! Chovejte se tak, abyste
se uvaroval případného konfliktu se mnou, či s těmito pány.
Při sebemenším podezření půjdete k žralokům!“
S těmi slovy jsem byl propuštěn.
Celý tento případ vybočoval z normálního uvažování. Opět
se ve mně vzmáhala myšlenka, co ode mne chtějí tito lidé
a proč se nezbaví mé přítomnosti. Totéž, jako na ponorce.
Nevěřím románovým náhodám. Ty se ve skutečném životě
nedějí. Kdybych prožíval dobrodružství podobného rázu v
některém z románů Jacka Londona či Josepha Conrada, již
dávno jsem byl probodnut nožem, zastřelen, nebo utopen na
dně moře. Nic takového dosud.
IV. Život na Aphrodytě
Jsem již týden na Aphrodytě, která sc toulá u břehů Ará
bie. Poznávám zvolna celý ten obchod kapitána Skrimma,
jehož národnost nelze uhádnout. Temperament má španělský,
chování jako domorodec, surový je jako středověký korsár.
Posádka, skládající se většinou z Malajců, Arabů, několika
Číňanů a bělochů, má mimo službu úplnou volnost. Strava je
sice hnusná, ale kořalky dost. Reptáni, které se často ozve,
utlumí kapitán ranami, v čemž mu ochotně pomáhá doktor
Peake, tlouštík, jehož hlavním zaměstnáním je jídlo.
Dalším jeho pomocníkem je Hutchinson. Ačkoliv je to ne
vzdělanec, je výborným námořníkem. Vede celou plavbu.
Steward Afal, míšenec, více Arab, velmi nábožný, nikterak
nedbá přikázání Mohamedových a předčí pitím celou posádku.
Ještě jsem ho neviděl střízlivého. Kormidelník Smith zdá se
z nich být nejlepší. Mám však silné podezření, že je to ně
mecký agent. Pozoruje každé hnutí, z kapitána si mnoho ne
dělá.
Pomáhám v kuchyni, kam jsem přidělen. Kromě noci, kdy
na palubu nesmím, pohybuji se volně po celé lodi.
Zjišťuji, že každého rána, kolem čtvrté, zásobuje naše loď
německou ponorku. Žasnu nad drzostí Skrimmovou. Plujeme
sice pod vlajkou neutrálního Omanu, ale to neznamená, že
5
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Cos, Honzíčku, cos dělal,
žes košilku zamazal ?

„Honili mě honci
se zlatými zvonci,
vyhnali mě na kopeček,
dali mi tam bubíneček,
na bubínek bum, bum, bum,
na housličky tydlí, tum!“

Háji, háji, háji,
na háji kalinka,
už si zpívám,
už se točím,
ještě jsem malinká.

Levá, pravá,
seno, sláma,
táta, máma,
dědek, bába.

Moje máma vždycky říká,
že mě strčí do pytlíka.
Nestrčí, nestrčí,
já mám oči kočičí!

Já jsem malá panenka
s kulatou hubičkou,
mám sukničku lemovanou
červenou pentličkou.

Táta dlouhý,
máma krátká,
děti jako pimprlátka.
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Akceptuji plné váš program a program národnosti a lidskosti. Lidskost,
lidstvo není abstraktem. Není lidstvo bez národů, není nad národy, lidstvo
je živá a bude živá organizace všech národů a států. A proto, vážení, láska
k svému lidu je záruka lidskostí. Vaše metoda skautská a vaše jméno vám
praví, jak postupovat i v budoucnosti. Vy se snažíte žít v přírodě. Příroda
je prostá a učí vás zdravému oproštění. V přírodě se naučíte být praktickými
a přesnými.
Anglické jméno „Skaut" vám povídá, že jste harcovníky, že jste předvoj
a že máte dávat pozor a sbírat informace. Ve starších dobách harcovníci
stáli proti nepříteli. Dnes stoji přítel vůči příteli. Ale úkol je stejný: informovat
sebe, dávat pozor na sebe a na svého kamaráda.
Angličanům slovo skaut znamená hodinky, no a hodinky jsou prostředek
a symbol přesnosti.
Vám, skautům československým, především připomínám, že v naši historii
máme řadu mužů, kteří ve své době svým způsobem hleděli uskutečňovat
vaše ideály. Aspoň jednoho bych vám měl připomenouti, lidového našeho
krále Jiříka, který držel ideál věčného míru.
A tak se s vámi loučím v naději, že pevné dodržíte vždy a za všech
okolností svůj program.
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ODDÍLE

Venku již nemrzlo. Ulice byly plné bláta, jednoho
z odznaků jara.
Klubovna se opět naplnila junáky. 1 vůdce již
přišel. Jen bratr instruktor dosud chyběl. Brzy však
přišel a s ním jakýsi hoch.
Nikdo z junáků ho neznal a marně se tázali na
vzájem, kdo to je. Konečně bratr instruktor ho
představil sám.
„Vedu vám, milí bratří, nováčka. Touží po tom,
státi se junákem a ještě nikdy mezi junáky nebyl."
Pak obrátil se k hochovi- „To jsou tedy junáci,
tvoji budoucí bratří, které tu vidíš. A nyní se před
stav bratru vůdci!"
Nový hoch předstoupil k vůdci a nebojácně ho
oslovil: „Pane vůdce, chtěl bych se státi junákem
a prosil bych vás, abyste mne mezi svoje junáky
přijal."
„Dobrá," usmál se vůdce a podal hochovi ruku.
Ten překvapen, že mu takový pán podává ruku,

chvatně natáhl pravici. Ale vůdce mu podal levou
svoji ruku.
„Bud nám vítán," hovořil vůdce, „my, junáci,
si podáváme levou ruku. Je blíže k srdci a tak se
nám to zdá srdečnější!" A již si navzájem potřásli
levicí, načež mu vůdce pokynul, kam si má sednout,
a zahájil schůzi.
„Já jsem Bumbrlíček," představoval se novému
hochovi náš známý, mezitím co bratr instruktor
probíral s junáky další lekci esperanta.
„Divné jméno," myslel si sedící hoch a podal ruku
do nabízené levice.
Po půlhodině kursu bratr instruktor odešel a ujal
se slova Robin. Rozmlouval o typech nosů. Výňatek
z kapitoly typologie. Nos charakterisuje v mnohém
kus lidské povahy! Naši junáci se velmi zajímali o
poznání povahy z tvárnosti dotyčné osoby a rádi
poslouchali Robina (který se přihlásil k prostudo
vání Typologie, kterou mu vůdce půjčil). Pak se roz
vinula debata. Při tom se naklonil Bumbrlíček opět
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k. svému sousedovi: „Ten, co přednášel, jmenuje se
Robin a je rádcem Havranů! Naproti tobě sedí Rolí,
rovněž Havran. Celá řada naproti jsou Havrani.
Na naší straně sedíme my, Vlci. Ty budeš asi patřit
k nám! Vidíš, tam vedle vůdce, to je náš rádce
Dlouhý Bili.“ Nový hoch poslouchal se zájmem.
Jen se divil těm divným jménům.
Zatím se junáci odpoutali od stolu a utvořivše
hlouček, naladili svá hrdla ke zpěvu. A již se
Jeník, tak se onen nový hoch jmenoval a tak mu
budeme i my říkat, dokud nedostane své válečné
jméno, zaposlouchal do krásné junácké písničky:

Máma peče buchty, chystá koláče,
my se veselíme, jí je do pláče,
že budeme venku spávat,
často hlídat, časně vstávat,
že nám bude zle, že nám bude zle!
Nějak se mu zdála ta písnička podezřele známá!
Ale přece ji ještě nikde neslyšel. Tu si vzpomněl
na to, že melodie je mu známá. Ano, je to jako
písnička: Tluče bubeníček. Tu mu někdo, asi ten
Robin, podstrčil lístek, kde byly další slohy napsány.
A Jeník již zpíval s sebou dál tu veselou písničku
o tábore, kterou složil nějaký junácký zpravodaj
Kňourek, jak četl jeho jméno na lístku s textem.

Nestrachuj se mámo, já se neztratím!
Po táboře rád se k tobě navrátím.
V stanech budem tvrdě spávat,
rádi hlídat, chutě vstávat,
nebude nám zle, nebude nám zle!
Kdo ti, milý synku, kdo ti uvaří?
My jsme, milá máti, všichni kuchá i.
Hojnost všeho navaříme, občas něco připálíme,
to však nevadí, to však nevadí.

V horách, milý synku, není lékaře,
junáci, má máti, radš’ maj’ pekaře.
Slunce, vzduch a atletika,
to je naše apatyka.
ta nás vyléčí, ta nás vyléčí.
Táta se mně směje, ať jen zkusím svět,
až prý pojím buchty, že se vrátím zpět.
Dobrácky pak vyndá tašku:
Tu máš ňáký grejcar, Vašku,
tu máš na cestu, tu máš na cestu!
Na zádech mám ranec, v ranci buchtičky,
zdá se mi,’že ten svět můj je celičký,
hory, doly, lesy v dáli,
jako by se na mne smály:
Vítej, synečku! Vítej, synečku!
V táboře již stojí bílých stanů řad,
z lesa vane mírný podvečerní chlad.
Kolem ohně plno jasu,
plno smíchu, plno hlasů:
Zdráv bud tábor náš! Zdráv bud tábor náš!

Bratříčci odešli do svých stanů spát,
já musím však dneska sám na hlídce stát,
obírám se vzpomínkami,
rozmlouvám si s hvězdičkami:
Zdravte mamičku, zdravte tatíčka!
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Po zpěvu přitáhli si naši junáci židle do kroužku
a stůl šoupli kousek dál. Chystali se k junácké hře.
„Nyní uvidíš prima hru!“ pravil Jeníkovi Bumbrlíček, „uvidíš, jak ti uhodneme všechno, cosi myslíš!“
„To. bude vskutku zajímavé,“ myslil si Jeník,
„ti junáci se učí asi i čarovat.“
Ale záhy poznal, že naši junáci se neučí touto
hrou čarovat, ale myslit. Hrálo se takto: Jeden
junák vzdálil se z klubovny a ostatní domluvili se
na jisté věci, kterou si všichni budou myslet. Do
hodli se na „cvočku v botě bratra Monarchy“. A
nyní zavolali širchána, který byl za dveřmi klu
bovny. Jeho úkolem bylo uhodnout, co si junáci
myslí. Každému junákovi směl položit jen jednu
otázku.
„Je to živé nebo mrtvé?“ ptal se prvně Maugliho,
který seděl na kraji. Dotyčný směl odpovědět jen
bud ano, či ne!
„Ne!“ odvětil Maugli, směje se představě, že by
byl cvoček živý.
„Je to v této místnosti?“ ptal se Širchán dále
Bumbrlíčka. Pak položil ještě několik otázek, až
najednou se zeptal: „Je to cvoček v botě bratra
Monarchy?“
„Ano,“ odpověděli již všichni junáci v jeden ráz.
Pak se vystřídali i jiní junáci v úloze hadače, ba
i Jeník šel hádat. Naši junáci si vymýšleli různé
pojmy, jako kolo u elektriky nebo zase přímo do
tyčného, který hádal, či kocoura (ne kočku) a pod.
Tak jim to uběhlo, že ani nechtěli věřit, když je
vybídl bratr vůdce, aby opět zasedli za stůl. Před
ukončením schůze určil vůdce, že se v sobotu večer
sejde v klubovně oddílová rada, t. j. funkcionáři
oddílu. V neděli se konají opět družinové výlety.
Rádcové stanovili ihned dobu srazu a co kdQ si má
na výlet donésti.
Svatováclavský chorál ukončil zdařilou junáckou
schůzi. Naši junáci, ještě než se rozešli, seznámili
se sjjjeníkem a představili se mu. To bylo divných
jmen! Ale Jeníkovi se líbila.
„Budeš dělat nováčkovskou zkoušku,“ pravil mu
Bumbrlíček. který ho kousek doprovázel k domovu.
„Co je to?“ tázal se Jeník.
.'
„No, chceš-li obdržeti na junáckou košili domo
venku, víš ten pásek s nápisem; BRNO X, musíš
se podrobiti junácké zkoušce nováčků. A tím se
také staneš nováčkem. Nyní jsi v našem oddíle jen
.hochem na zkoušku'. Osvědčíš-li se a uděláš-li
nováčkovskou zkoušku, budeš po několika měsících
skládat junácký slib a tím se teprve staneš junákem!“
„Já se na tu zkoušku budu hodně učit, abych ji
udělal,“ pravil Jeník. „Je moc těžká?“
„Ale to nic není!“ tvrdil Bumbrlíček, „začneme
tě ji učit na družinovém výletě. To musíš umět
junácké zákony, aby jsi se mohl snažit jako junák
je plnit. Potom heslo a hymny, jak junáckou, tak
státní. Důležité jsou junácké uzly — šest tě jich
naučíme — pak junácké značky; jo, také ty státní
znaky a vlajku a pak ještě musíš umět si vyčistit
boty, zašít díru či přišít knoflík, nabrousit nůž a
to je již skoro všechno.“
„To je divná zkouška,“ divil se Jeník.
„Vidíš, tam tou ulicí již zahnu doprava a zpět
domů. Tak tě ještějnaučím ten ambulanční uzel
Dokončení na str. 22

ROBINOVA DRUŽINA
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— jeden ze šesti nováčkovských!“ pravil Bumbrlíček
a vylovil z kapsy provázek.
Hoši se zastavili a nevěnujíce pozornosti ani
cinkání elektriky, ani světelným reklamám a hluku
a ruchu ulice, soustředili se na ambulanční uzel.
Bumbrlíček jej dvakráte ukázal, než to Jeník dobře
okoukal. Pak již se brzy rozešli a Jeník sám mířil
k domovu. Po celou cestu navazoval a opět rozva
zoval ambulanční uzel. Konečně došel k domu,
v němž bydlel. Čekala ho již maminka: '
„Kde jsi tak dlouho? To tak dlouho trvalo?"
„Ano, maminko, bylo tam moc krásně," tvrdil
nadšeně Jeník, „a mám tam moc kamarádů. Jeden
šel se mnou skoro až k nám’“
„Tak pojd domů!" pobízela matka.
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„A podívej se, jaký uzel umím," chlubil se dál
Jeník, ukazuje matce provázek se sukem.
„To je obyčejný uzel!“ pravila matka.
,,Ó ne, podívej se, maminko, jak je to ploché!
Říká se mu ambulanční nebo plochá smyčka. A
užívá se, jak mi Bumbrlíček říkal, při obvazech, aby
netlačil uzel na ránu. Zkus si jej také!“
A vskutku i nebohá maika se musela naučit
ploché smyčce.
„Tak běž již spát," poslala matka brzy Jeníka
do postele. Jeník poslechl. Když ho matka přišla
ráno budit, kroutila hlavou údivem. Na stužkách,
ozdobách postele, na tkaničkách Jeníkových botu,
na jeho řemeni, všude byly uzly, totiž jeden stejný
uzel — plochá smyčka.

*
„Není to ani tak těžké, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Do levé ruky uchopíme pevný konec lanka
a pravou rukou vytvoříme závit, stejně jako při vázání
lodní smyčky. Podle nákresu (1) podložíme pod první
závit druhý, pozor však, teď se již vazba liší od lodní
smyčky tím, že volný konec lanka (řemínku) vedeme
pod prvním závitem a přeložíme jej přes pevný konec
tak, že nám vznikne malý trojúhelníček. Složený základ
turbánku držíme nadále v levé ruce, ale tak, že palcem
přitlačujeme onen trojúhelníček k ukazováčku a pro
středníku a urovnáváme si pravou rukou oba závity,
aby byly pěkně stejné. (Jejich velikost správně určíme
po několika pokusech). Potom uchopíme volný konec
řemínku a protáhneme jej střídavě podle obrázku (2),
až nám vznikne tvar, jaký má plácačka na koberce (Ta
ké tu jste se tedy naučili současně plést!). Nyní již
vaše dovedné prsty sevřením v hrsti dodají dosud plo
ché vazbě tvar turbanové růžičky, které postupným
přitahováním obou konců řemínku dodáme pravidelný
tvar, načež začneme volný konec lanka protahovat
podle prvního poschodí (3) tak dlouho, až vytvoříme
druhé. Dalším protahováním bychom mohli vytvořit turbanovou kouli, ze silnějšího lana nám vznikne turbanový míč",

Umíte si uplést turbánek?

PŘÍŠtĚ vam poradíme, jak si opatrite skautsky kroj. NĚkteri
z vÁs ho určíte budou potřebovat. ČTI POZORNE PALETU .

"VZH0RU DO SKAUTSKÉHO TÁ30RA, JEŽ MÁME VŠICHNI TAK
RÁDI. ZA
SKAUTSKOU
VLAJKOU
SPĚJME VŠ ICHNI'VPŘED,
HURÁAÁ, HURÁÁÁ, KAMARÁDI !"

TABOR

od 28.7. do 15.8.

( Připravila

a

vede

Čs·

dálková

Škola

a

časopis

Paleta

)

KRÁSNÉM
ČeRNEM^LESE ( S C H W A R Z W A L D U ) V ROMANTICKÉM
STARÉM HRADE
KOSTIVALU můžete proŽÍt letní tábor Československých skautu.Vedouc i m

V

taborajKterÝ porada Čs. dálková škola spolecne s časopisem Paleta
prof. Dr. Josef
KRATOCHVÍL ( J.K. Baby ). Skautské družiny budou

je
za

BYffLET

POCAsí

PĚKNÉHO

"modra"

VE

JINAK

STANECH,

JSOU

"RUŽOVÝ

PŘIPRAVEN

vĚži
Tento
dálkovou
DNÍ

SALONEK" !HLAVN í

PRIPRAVENÝ

TÁBOROVÉHO

STAN

^ZELENA" ,A

vedeny oddelene (ale zú
VĚTŠÍCH HER A VÝLETU), JE

komnaty. Pro
skautky, které
budou
SE NAPŘ, TÁBOROVÝCH OHN& I NĚKTERÝCH

častni

jeste
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VEDENI

V

BUDE

HRA

"Bílých

sov".
z
z
z
romanticky skautskyvtÁbor,vktery je programové spojenzSzČs.
Školou, mohou spolecnezprozít všichni, kterÍ se prihlási na

několik

volných

míst.Vedení

skautsky kroj. Zájemci
chvíl), Postfach 115^,

tabora

mÁ

vsak

své

požadavky-

napr.

píste na adresu "SKAUT-EXULANT"(Prof.J.Krato
Stuttgart. JIŽ PŘIHLÁŠENÍ
ZÁJEMCI___ PRQSTŘE-Dtt

NICTVÍM PALETY JSOU DO TÁBORA ZAŘAZENI.

Dalsi

přihlášky

nutno

zaslat

NEJDÉLE DO KONCE BREZNA.
v
v v
A JAK
BUDE
VYPADAT TÁBOROVÝ PROGRAM? BUDE^SE VYUČOVAT ČEŠTINA I
SLOVENŠTINA (DĚJINY NARODA, ZEMEPIS V L A S T I , ,PŘIR O D OV EDA A POD.), LI
TERATURA ATD. DÁLE SKAUTSKÁ VYCHOVÁ, S T OPOVÁN í,' TÁ B OR N I C TV I ,vLA S OVA —
NÍ, STŘELBA LUKEM, S I GNAL I SOVAnÍ , PRVNÍ POMOC, SKAUTSKÉ PISNE, UZLO
VANÍ, ASTRONOMIE, RUKODĚLNĚ PRACE^... ALE I LEHKÁ ATLETIKA, TÁBOROVÉ
OHNE A HLAVNE SKAUTSKÉ HRY A Z KOU S KYNAPŘ. O^TRI ORLI PERA, HONBA ZA
POKLADEM A J.).V DOBE TABORA VYJDE TÁBOROVÉ ŠísLO SK AU TA-EXU LA NTA o

SKAUTSKÉ VLAJKY A VLAJEČKY JSOU JIŽ VYPRÁNY A VYŽEHLENY! SKAUTSKÁ
KUCHYŇ BUDE VEDENA JAKO ČESKÁ NÁRODNÍ KUCHYŇ.K TOMU JIŽ MÁME DOBRÉHO
KUCHAŘE I KUCHAŘKU. PROTO; Buďte
pripravení
!
Nestač í? Tak tedy : nav ŠtÍvÍme museum kukačkových hodin, vodopády
a dalsikrÁsné
hrady
a zámky. Uvidíme jeleny Černého lesa, danky i
DIVOKÉ

VEPŘE

A

RADU

JINÉ

ZVERE.BUDEME

SBÍRAT

BORŮVKY,

MALINY

A

LESNÍ

Predpokladaná
cena pobytu do DM 2I0.— (S.Fr. 250.—)· NE ZAPOMEŇTE: tábor probÍhÁ od 28. Července do 15· srpna.
jahody!

svitku březové

na

LEDEN

kúry

ANO

VYCHOĎ ( ftAhlO

STAN

NE

CELY DEN

TABOR

BYLO

ZAPAD,VF(*ER

BUDE

NOC

VALKA

přátelství'

půlnoc

MRTVÝ

MÍSÍC SNĚHU

ÚNOR
MĚSÍC HLADU
MC/

BŘEZEN

^I|l5

MÍSÍC VRAN
DUBEN

KZÍx

MÍSÍC TRÁVY

KVĚTEN
MÍSÍC SAZEHK.

ZVĚD

Červen
MÍSÍC RŮŽÍ

ZÍTRA

ČERVENEC
MÍSÍC "BOUŘÍ

PŘED 2. DNY

SRPEN
MÉÍSIC KLASŮ
ZÁí/

MĚSÍC LOVU

Skaut je

věrny

MLČET

Mřsfc PAP LfiTi

a

oddaný

listopad
PLÁZNIVÝ MŽSIC.

Skautské zákony

psali své důležité zprávy Indiánské kmeny
nad Velkou severní řekou. Z obrázkového
písma Indiánů, z jeho značek nevyvanulo
kouzlo dobrodružství, kouzlo dávnověku
i stará sláva bojů minulého století, kdy
Indiáni Severní Ameriky bojovali o svou
půdu a loviště s krutými vetřelci. Nevyva
nulo a zůstane věčně živé v duších a
srdcích détf všech světadílů, které mi
lují dodnes indiánské hrdiny pro jejich boj
za svobodu a proti bezpráví. S malými
úpravami, tak jak si je déti v nejrůznéjSích zemích na světě přizpůsobily, stalo
se indiánské obrázkové písmo dorozumí
vacím prostředkem při jejich hrách. Jeho
cena je proto nesmírná: mohou se jím
dorozumívat nejen dva kamarádi nebo dě
ti z jedné družiny, z jednoho oddílu —
rozumět mu mohou všechny děti, a my
^ej proto můžeme používat ve styku

mezinárodním. Chlapci a děvčata z celého světa si budou rozumět! Naučme se
| proto indiánskému písmu dobře, otevírá
inám cestu k dorozumění.

DOMNÍVÁM SE,
DOBU,

ze toto je jeden
nejdulez i tejsich zákonu pro naši
I PRO EXIL. My
STAŘÍ
SKAUTI JSME SLIBOVALI
: "SLIBUJI NA
Čest jak nejlépe dovedu,Že budu milovati vlast svou republi

svou
ku Československou

a verne ji slouziti v každé dobe!"Obsah toho
to SLIBU JE NAPLNÍ I DRUHÉHO BODU ZAK0NA. A NEJKRASnĚjŠÍ VĚRNOST
vyplývá z
lásky. AŤ Žijeme kdekoliv na svete, treba v nitru Au
strálie či Afriky, nebo v jihoamerickém pralese nebo v modernÍch
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New YORK, CHICAGO A J.
*

JAKO

AT

TRPÍME

BÍDOU Cl
AT ŽIJEME V BLAHOBYTU, PRO NAS SKAUTY — ČESKOSLOVENSKÉ
SKAUTY - JE A BUDE VŽDY SKUTEČNOU VLASTÍ JEN NAŠE ČESKOSLOVENSKA
REPUBLIKA. A MYJSME
A BUDEME VŽDY PRIPRAVENÍ NAŠÍ CRAHE VLASTI
SLOUŽIT A PROSPÍVAT. VLASTI
NEROZUMÍME NEJAKÉ POLITICKÉ ZŘÍZENÍ

CHOM MUSILI ZIT
SMYSLENÍ, STALE

A

BODY
JE a

v EXILU, ZŮSTANEME STEJNÉHO cÍtĚnÍ a
SRDCEM DOMA. STÁT SE UDRŽUJE IDEAMI,

desítky let
BUDEME SVÝM
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SKAUTUM zákonem* takže
i skauty
jsme mohli spatřit občas s ciga
retou
Či
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S MÍROU" - TO BYLA
A JE
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Bylo o nich poslední dobou mnoho
NAPSÁNO. S DESEM MNOZÍ ZJISTILI,

Pro skauta omamné
jí! Jak se chranÍ

Má vaše hlídka, klub či družina svůj pokřik?
Na dobrý pokřik nebyla vydána dosud žádná
příručka, protože to není možné. Pokřik vzniká
zcela spontánně, protože vyjadřuje charakter
skupiny, která se tímto způsobem zdraví,
projevuje své nadšení. Pokřikem se zahajuje
schůzka, oslavuje se jím vítězství, povzbu
zuje se jím při hrách a závodech. Pokřik
má být vždy skandován. Jistě budete pře
mýšlet o pokřiku pro vaši družinu či klub,
případně vypíšete soutěž na nej lepší návrhy.
Jako příklady uvádíme
A „Jsme vodácká družina, v erbu máme
delfína"
„Peřej hučí, slunko vstává, voda Vydrám
život dává!"
„Slunce, vodu rádi máme, navzájem si_
pomáháme!"
Zdeněk Pírek
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Z junákovy dílny

si

se

------------------------ ▼▼▼
JUNÁCKÁ

HYMNA
hudba Karel Kovařovic · slova F. S. Procházka
(konečné znění melodie i textu, schválené velitelstvím Junáka dne 12. záŕí 194S)

1 · Ju-ná a
Z-Ju-nj-c/

vthu rut
vzhůru,

C - ro - sen
při - prd - ven ■

vo vo - lá

dent
Čent

Odpadovou kůži, spojovací nýtky a prúbojníček snadno seženete či koupíte za pár ha
léřů a váš zálesácký nůž a sekyrka hned
získají na svém vzhledu, oděny novým há
vem. Ale pozor! K junáckému kroji se dýky
nenosí! V našem oddíle jsme se dohodli
na tom, že je vozíme na výpravy pékné v tor
ně a teprve v táborových podmínkách je
upevníme k opasku. Jinak k junáckému kroji
lze nosit zavírací nůž, zavěšený na karabince
skautského opasku a zasunutý pod soukenné
neb manšestrové poutko, našité na šev na
levé straně kalhot, aby se nůž u pasu ne
házel.

luh kve-fem ky - vj
buď přt-pr<i -ven, bu(>

Slu - nič-ko
*
bfon-ky· tem
V o - bri - ne do-brd ä

P‘, - ď
krá - sy

Jozef MILUČKÝ

Radosti
- Pozri, aké Čerešne !
- Jedol si ich?
- Nie ešte.
- A veď ich tam toľko visí,
vyškriab sa a odtrhni si 1
- A v potoku žijú pstruhy,
maľované ako dúhy.
- Jalce tiež ?
- Aj belice.
- Chystajme si udice !

lohu SKAUT-EXULANT v
Časopise Pa
leta. Líbí
se vám? NelíbíJ Chtěli
bystev...co? NAPIŠTE NÁM. Cekáme
na Vaše dopisy, na Vase názory, na
Vaše rady.Pište: PALETA/S+E, Post
fach 236, 8033 Zürich / Schweiz.

Příchod Cechů

Peknú mašľu, celkom novú,
belasú a zamotavú
vplietla som si do vlasov.
Dnes je mojou okrasou.
Motýle i včielky láka.
- Nezábudka tiež je taká,
aj obloha modravá Zuzka o ne.i rozoráva.

DOPLŇ

B

U M IS ?

Mašľa

DOSTÁVATE do rukou již druhou pří

Cech a Lech b-1- dva bratři starob-lého rodu.
Rozhodl- se v-hledat nová s-dla, kde by jejich
potomci žil- a díra si hleděl·-. Jak se usnesl-, tak
vykonal-. Napřed šl·- zvědové a zbrojní muži,
uprostřed se ub-ral- oba vojvodově. Starci, ženy a
děti jel- na vozech. Za nimi táhl
*
houfy dob-tka.
Průvod uzav-ral- opět zbrojní mužové. Tak pocho
doval- mnoho dní, až stanul- pod horou Řípem.
(Podle AI. Jiráska)

"3IR.INA HUBÁČKOVA

Jenůfka je holka jako každá jiná. Oči má jak dva
povidlové vdolky, nos jako knoflík od kabátu dě
dy Matouše a jakou ma pusu by vám//mohl říct jen
někdo, kdo ji viděl spát.
Protože
Jenůfa se pořád
řehní , mluví
nebo
pusou
jinak kroutí.
A ještě něco. Jenůfka ne
má ani maminku ani tatín
ka.
Bydlí v malém domku
na zahradě dědy Matouše,
který se o ni stará.
Ale
řekněte sami,jak může ta
kový děda nahradit mamin
ku, jak může vodit Jenůfku po zoologické zahradě a ukazovat jí opice,jak
ji muže učit plavat jak už to tatínkově dělají ,
když chudák
děda nemůže ani
pořádně na nohy.A tak se mu
sí Jenufa učit všechno sama.
Měkdy ji to moc nejde,ale ona
se
nedá a nakonec
se
všechno naučí.
TDT0 7E
To máte třeba brusleni.V zi
DEPA ,
mě
zamrzl
rybník a všechny
MATOUS
děti se vyhrnuly na led a to
byste viděli Ondřeje a Matěje, j^k si to kroužili
v spletitých
křivkách po
lede. A přej
Jenůfko,
co
stojíš, pojd
s náma brus
lit! ho
jo.
Jakpak se to
asi muže dě
lat? Vždyt Jenůfka to ještě nikdyx nezkusila. Ale
ona je chytrá hlavička a tak to vyřešila jedno
duše. Vzala sebou psa Rafana, který vždycky litá
jak pominutý,přivázala mu k obojku dlouhý prová
zek a jen stoupla na led, už se vezla jako v ko
čáře. A Rafan vesele poštěkával a Jenůfka musela
dávat pozor, aby držela nohy pěkně u sebe.A k±_ci koukali a záviděli.
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130 oS, hromadné ubytování 25 -40 oS,
privát a camping minimální ceny.
ÚBORY: mimo dorost (dresy AOS - vzorky
máme, o ceny jsme psali) se cvičí v
tradičních úborech ČOS.
ZÁJEZDY: sestavte již nyní formulář
přihlášek.Hromadný seznam pošle Evro
pa slet, jednateli do Vídně počátkem
února.
VEŠKEROU KORESPONDENCI posílejte na
sletového jednatele - F. Sión, A-1152
Wien.
_ ,
.
Sletu zdar!
DATUM 3.sletu čsl.sokolstva v zahrani
čí je definitivní: 30.červen - 3.čer
venec 1972.
MÍSTO: všechny místnosti
vídeňské
STADTHALY, Vídeň XV.
POŘAD: Sobota 1.7. - závody na nářadí,
turnaje (odbíjená,basket atd.).Večer:
AKADEMIE s hodnotným kulturním a cvič,
programem. Neděle 2. 7. - Dopoledne
zkoušky, odp.hlavní sletové vystoupe
ní, večer VESELICE na rozloučenou.
Pondělí 3.7. - SLAVNOSTNÍ SCHŮZE všech
iednot. Ústředí a orz.
CENY: AKADEMIE oS 60 - 40 - 30,sleto
vé vystoupení 90 - 70 - 50 - 30,veselice
jednotně oS 30,--.Hotely stojí 100 až

"70" starosty Sokola v zahraničí
Dr.Antonína HŠebíka
Spdmička^^je Číslo šťastné,
chceme verit tomu.
Proto zažij chví le slastné,
než zas půjdem domů.
Sokolftm stůj dále v cele,
mas jich hodne v světě.
Povedeš nás zase smele
o Sokolském sletŠ.
A.Č.

Dr. A. Hřebík sedmdesátiletý
ce za jeho vedení milión členů.
Před zatcením se zachránil v květnu 1948 útěkem do
exilu. Po krátkém pobytu v Německu a Beilgii £>
emigroval dr. Hřebík se svou chotí Annou do Q
USA, kde se usadili v Chicagu. Od prvého dne
*
svého příchodu do Ameriky se manželé Hře- CD
bíkovi aktivně účastnili krajanské činnosti. Po
více jak patnáct roků byl dr. Hřebík redakto- »Q)
rem deníku ..Hlasatel“ v Chicagu a publicisticky byl též činný v americkém tisku, rozlilasu a televizi. Za svého pobytu v exilu uspořádal takřka tisíc přednášek a projevů, ve kterýoh veřejnosti připomínali osud ujařmeného
Československa. Dr. Hřebík, který je i dnes
přes svou sedmdesátku neúnavně aktivní v so
kolské činnosti patří nesporně k nejobětavěj
ším pracovníkům v čs. exilu. Přejeme jubilan
tovi který je též spolupracovníkem redakce
Českého Slova do dalších let hojnost zdraví a
síly k této záslužné činnosti.
ar

ONTO
K
Dalšími
50.—S
50.--Fr
20.—Fr
18.--Fr
10.—S

dárci

DARŮ:
jsou:

SVU, odbočka Washington
František Nemec, Ziirich
J. Pošva, Basel
Fr. Holubowský, Koln
Jarmila Uhlířová, Washington

d ě k u j em e

V Berwyniu, ve fitátě Lllinois se 24. února
1972 dožívá sedmdesáti let jeden z nejzasloužilejšíoh sokolských pracovníků a starosta Ústře
dí Cs. Sokolstva v zahraničí dr. Antonín H ř e b í k. Jubilant byl v letech 1945-1948 starostou
Československé Obce Sokolské. Rodák z
Řevnic u Prahy sokoloval už od svého dětství.
Ve svých dvaceti letech byl vzdělavatelem So
kolské župy Jungmannovy, která měla své sí
dlo v Praze-Smíchově. Od roku 1921 byl čle
nem ústředí COS a náměstkem vzdělavatele
COS. Náměstkem starosty Československé
Obce sokolské byl zvolen r. 1940, avšak záhy
na to nacisté Sokol rozpustili a dr. Hřébíka
spolu s mnoha dalšími sokolskými činovníky
zatkli. Dr. Hřebík byl nejdříve uvězněn v te
rezínské pevnosti, (potom se nějakou dobu na
cházel v koncentračním táboře v Osvětimi a
posléze byl vyslýchán ve věznici gestapa v Be
nešově. Když byl r. 1945 dr. Hřebík postaven
do čela čs. Sokolstva. překročila tato organiza
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