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\'1,i,]J tisk.vé oddělcff l.\lLiúo§u, Drlrla.t."
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te].t!. nfu ctri a oláacr,sPolcťně § Kl,,b.m

\í,,,,.,,:,l",:,l]í;,:"^t,]:;;:i;
J- ,-,;.'"]':,,t)"-,cb \ r.il 1,6d"!,,d

.§ rrt',.r,* ,97r

. : 1jsili}n Osuze a a O ňěmž ,rrá
: .;l -oiecl:no, a b1lo.
:-1 se Díacel k tamuro ,or?lánu
_, ň e íOzecb.-iuaL onitinír} dě-., .,,l\istaL 7c skatečnébo ostula

:-::ljiciiJo se fuku 1917 d.o"1ú d,o
.: a,]é iemě, iiž něLo bit zcela
_ . únilžl]i napěti z k() íLikt]l: ',íe se o dítéti pomalu, dla -

. :, io LjFLaOiIa Zdcňka Be7dě-
:. --.u piesDé.lčicoýi, že ieii kni,

:1]a a}šši smrsl záOažnébc saé-
: tl, .o se dělall, co brio, čílt1

,. ..:; čla,ěk, dílě.
]an šnobt

-. ,LáLkl. obě unlhr, kteft po-, a:|1l, brl, lak bulo zkuše a§li,
, ,.,, že bry) po konci dtubébo

|!, ěni lznihla Má Leni,

:.... .léllkau otáako" nd knr,dé
:. .l: A irla Leni apraah?, paÉ.
: :l ptlni odpotědi: A záleii na

.,j ,i zřou& lubLe alrrlrsL;Ia,
.l:koOicb na*ice? Maií ň.l1é
:: riilou batatt pleti. Ta noje ie,:,:nn i lětl čelkýcb. ]iné Leni,.: L kldjině, iiné D Pokk|, ji\é z,e

:.c Fraficii. Tet! ie to ztozlna
1 V)etnama. Po .elé zeněkouli,

:ěle8 §toji, t]ari.t něk.l.e ptáčc
. :r: lo tak naJi být Děčně?

(Zdeňka Bev|ěioaá, 197 2)

-: Lni je silná 4 pisobibá, piiíl|o
. j bnLa ltíbýiící přesuě.liioasti a

.; 1tcDlo/?lalnila téraěř nic z Del-
-:,!ii, kleré ii skDělé téna nabi-

, , , čle]ili n&§í neusrále, takřka bez
|,.llrontocat společen!ké porněIJ

, : se sirnci, D klelé žiie an sán
. . :::íé .:cni, a lsi si laké ufědo-

,:J}./jt nikali beaujxnannou: jak
. ,;.l1li d poťabouá tDái1l?st člo"
: ,.Ló oÝll1) bc||loslleJnť zaulsla
: eashlll plostiedr, ý tlě?rlž zJJlist,

:.,-: Stejsizal, Mo.teíi.i česká litefutuld
plo děti (19ó2)

ZDEŇKÁ BEZDEKOVÁ
STOPY DĚTSTVÍ

Ať auror ch.e. anebo nechrc. v n€,Ubjek-
livnéjiim Vypra,éni je srále piilnmen iako
subjeí<t, Vzpominky. zkuše osti. zálib). ciry
a myšlenky, proži(ky, Zvlášť. je-li už,.pa-
měťnlk".

Co všechno j; už pamatuii? P.matu'i
IešLě rákouskou,.Londš(ros'. - Kraiins|,ou
třidu. Lannovu třidu s Plynovimi lampami,
které rolžíh.lj lampáii divnimi dlouhými
tyč€mi, a světýlka - jedíIo po dťlhém -
zásvirla do podzimnich mlh. Na íohu §eděl
kajtanář s horkými kornouty plodů vonně
chřupajicich - dávaly se napied do š(uc.
liků, aby zahřály rLíičky. Pamatuii naše
parky okuté tr]asivnimi mřižemi, pámatuji
§taré kluzišťě na palackého náméstl, kde
mé iako tříletou voz;li na vysokých §áňká,h
ťatínkovi sLudenríci a kde v rohu krorržila
§panjlá, pozdéjší paní Marie Puimanová
Ý zelenim §am€tovém Labárku. A pamatuii
studentskou pisnicL,u o mém otci, krerá mrr
dosud dělá če§t:

Lístečku dubový,
nepadej do vody,
svatojánská muška,
profesot Vondruška,
Taschka se ncboji !

Lecco§ 2 méIro dérsivi si odl)esla ma
Leni. což neisou hry na kněžnu \řindisch_
grátzovou, hraběnku Esteíhážy i cisařovnu
Aižbětu, jak si ie hťáj€ ta malá pod]e ba_
biičina vyprávcnl. vlastně hr) mého r^ného
détstvi) což neni vysnérý Dobo!ůý durt,
třikrát proiiznur'r, dort od báiečnóho a lc-
gendárniho cukráře pana Vslen!y, co do-
dávai samému cisaři pántl. kd}ž pobýÝal
v láznícb kchlu?

Nékterá mista v mé kojze mail sYoU
pře§nou vůni a barvu: dité sc dívá v noci
§ eáí)linkou ž okna zá tatinkem, odcháze-
iicím do války.

Áno, bylo to v půt dťuhé, co u ná§ ža-
žvoni] burš pan Kohout a co tatíček řekl:
"Tak děd,...!" Pak se opásal velkým pás-
kem s ťakovou divnou rorhickou. vžal§Ýě-
šáku tu tvtdou čepici, co nikdy nenosival,
a vyšel z€ dÝeří. V temné dálce doznívajl
ktoky: klap-klap, klapy-kláp. Ano, ieko
2. stpla 1914 v Haasové ulici. Jedn. váI-
ka ie ico z.měněna druhou. Ale od técb
dob vle ež dodnes, iak ,€ odcházl do
války.

Ánebo když osiřelou Lcdi, čtyřletou, ve_
žou De "pÍcÝýchovu" do ciziny; D!ě1. i6cro
čcíDó l.!r..tál. i..E o oéj.ké zóYorr.
L.ž.9ý .hl.d oě .tudil e htouoě i6í& .r

oěčcho bála. závon ila nahoru. Á by
ťo ta zjloía u nás na PrJz§ki silnici " iejsme na dědečkúv pohřeb do Blanicc.

Když jsne byly s maminkou tak sam
oJjety jsme z naiich BUdéiovic k oíažsk,
mu dédeďovi a babiac€, Vti.hni dob
učit€lé, ať už palt Baum Ý Německu, neb
pani Machovcová v Sušici z mé knižt
Ště§ti přiide žitta, isou poznamenáni jedno
pani učitelkou, v mém §ídci věčně žiiic
Byla to slečna Jamila Broiová, vinohLac
ská kantorka, jediná.

Když §e Leni po úvratu uči s česko
řeči zároveň všemu, co tvoři naše češ§tv
když ji učit€lka Machovcová dává hádal
Kam se divá Barunka? Jen ža beru;kou
(Ne jen za beíUškou, za šté§iim. - Jen /
svýo ilésrim? - Ne ien za §vim jtéstií
/á šrěltim všech lidi.), oži| pohled na sré,
kteíý mi dala di létá praž§ké ško|y lenklá
dávno, když nám do dcr§kich snú dunél
bIárnivá déla.

Do stránek mýcb détsLých kllih pa
vstupuie plvní §€tkání s uměnim a okouz
leni iím. Jsen zas€ doma a je to m.}lé di
vadlo, to úaše. Nu, Fau§ta, Olhella a Fi
delia jsem pak vidala i na Národnim l

leckde jinde ve světě, ale lo miadé vutu
šeni, to né§ri 2 krásy Pii;lo kc mně iel
jedenkrát - a rozdělila isem se pak o nl
6e §vými děvča.y, klerá čekaji na ště§tj.

A což hudební školat Ty ptvni t!éo,
. rožechvélá oiekávani pie.l Ýeiejnot
zkoUškou? RozechVúfli pii dÉ(skýcn §óle.I
z nichž také jedno vstoupilo do mé knižk;
o mládi _ Sládkův a Bendtův Skřivánek:
Hodiny u otakara Jeíemiáš€, než nám o(
oás odešel do Pfahy, zů§távaji vťcholnol
vzpominkuu, ptorože !o Už b}lo §erkan
s iormitem ve)keho sLylu, ]ednou mi Dle
dehráv.rl Chopina - a mne sc zdáto. z<

tcď, po ná'r, už nesmim seclnout ke Lla,
vítu.

Ale to už je mi paanáct ict - a isou tL
1rné knizk1, do nichž xaPička po klrpiÉL(
s!ékaji, klelaii, padaji, kanoL, (y dilii rro.
žill,y a re[oioisccnce. vždy komplikovaniiil
a !,de se vzaly, tu se vzal). T.L. i.k i(
liteíát nikdy neosvobodí sáE od..be,

**l

Ríkali mi Leni ie alastně lomáfi. Zdeňk.
Bezděkoťá u nén obnažuie prcb!é]r,, kter)
je šfuokébo citaoébo d.osabu, plolo se také
těši oelké čtenáiské obubě. Ale i z ped.a.
qosiekicb clůaodú ie ctobře, že bJla kniba
napsána, ]e to žalostnj uikiik že ské b)-
to§,i ftiLuiíti žbot, přeáeošlrr1 d,ěli, 4 ié ta
zboveň Oýýražnj bla§"arcli b ze, hterá
sc inexuje oálka.

Nófadnr..ňěrét Katcl Noo! tl dolloott
, La kftiNc Rihal! tai Lcni (1971)

--



L. xt.
Pařízek

Domov a svět, to isou dva pó]v Ladi,síava Mikeše PařÍzka, klerýsena-
:o0]l,dn9.19. ]istopadu 1907 V ceských
_tlud_ějovlcích v fodi.)ě mí5lního Vvhli-
seneDo kováře. v jiskrných modrych
o.]lcn otcovych, v osmoh]ých ieho tvá-rlch a mohutném šed'vém vousu bvlo
soustředěno celé prostiedí. v kterémLadislav jako lřt'rácté dIté Vyrůsla):
,.pacn Kovdrny. ie|í plápolající Výhně,
ilskfy odlPiující z rozžhaVe;rého žele.za,. bušen' kl6djv j zvonění kovud-lln',

]'ak v knize Mé cesty za doblo-
družst!ím [1967] vzpomíná ceslovatela spisovatel L. M. Pnřizek na §Véhoolce a na sVá dětská Iét8. od samýchpočátků byla vytvářela, jak sám I.íká
..az PŤIliš pi]nou četbou ce9lonlsů a
do_brodružných knih.., bohatě Vš;k nu-pjnd]icich jeho žiVot.,,Má předs^avi-
t.ost_ byla tak si]ná," pí\c. ;že j.efu
i, zakout[ u břehů vltúgy ncbo 

^,ldlšo_T rytníků nebo odlai,,á ]esrl Elíslatlovedl Iibovolnč pl.osĚnit v .i:ur8.í!,prérii, prale§y a nedozírné pou\ri.
Když jsem šeI sám nělii.,]u tej,rí i.č-slnou nebo vy_sokou tráVou. pťobíhály
pr_eo_ mýma očjma bJjc ln.ii.iIt1 nPbóstředověkých Iyiířů. A sl]ed V lěchtollŤách. při nichž jsem si picdstavJval
skutecně nebo neskulečné událJs:i .lp běny, zača]o to, co se po7děli Dřl-mentlo V llferární Dráci..'
. Ale to_ byla jen j;dna slránka ž;vU-ia, ťoZnáVa! i tVrdé zásahv ploli D_,a-
cu.|tclm. cetnjcké a voienské kord-óllIstaly proli demonstrujícím. ByIv hldoo!é bouře, Na konci první'súétové
valfiy. r. 19r7 o 1918, nebyt chlébaže-ny.ve frontách pfotestovaIy. MalÝ Lao,|s|av si to Všechno rivódombvai,
V§echno (o v sobě uměl pietavil. za-|,nlanovaly jej l(nihy d styk s prifo-
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Laď,i,slau Steh!,ík

HoRA

Z ,láli dO dáIi,
z času ca času
kláčí mutická řeka"
Nad ieii šíii
u!st aupla Dlastal á luna,

pradáDllli ŤúžoDišté
hlídá stl,ž hDězd,

[Z básnické sbírky Vlatečírl]

ani dŤišť ál,
ani černý bez
tu rueLqžehftcu oheň.
D dřeDéném ullli,
iimž Staři sloDané
r1o D e dli z p e ú ňaU at D al a
sDúch cláDných hťadišt .

Na diDčin| ťusadle
Daduclll! z losa konDalink!],
rchatá mulloni hlaua
zří tiše z májoDé tmlJ.



l souŤÉz, souTĚz, soUTÉž!
Jen někotik málo dní chyhí do jejího
vyucholení - dny 10- sjezdu ]soú za
dVeimi, Nellepší uca§|rlic l leto:iního
r_očniku oosiáýd]i pr6lé V LJrhro
dnBcn poZVátLKy a rnnn_i ntl]ž lá tlŽ
balí kul!}'.. - \:še, co se !' Plaze 21.
až 23. kyětna udá14, stjěh]o, pove(]lo
i n6poved]o, proStě o ceié aimo§féře
sjezdových dnú vam ndJliserlP v !Iiš,
tím číslei éIe také ocekBfá,ne n;i7nr!,
ze strany pŤími,cir účaslni]rů. a tlú
doufáme. že se Všlclr]li tj. na kjelá se
letos usiná]o štěstí. o své c.jm_.J § oslat,
nlmi čtenáří opŤardových noviD po-
dělí.

l,,íáme také v plánu navšiívit ťoriný
dům n"sA\o lúda<a .ran,liXd Bdrlo.
š-A. Z ieh1 tra:í, r n. Jiré. sl prl|1ra-
\Uj61,1. lóLé tY.,ór á]V rrt !.U.óž...
. za čtedéřský kroužek v 6ott-

rraldově L€a sťámkorá a Re-
nata Lednická

ll Ljtdrární kloužek \!a ;ři 2. ZDš
Kon]en§kého v ostia!,ě_P.rubě nám
t,rdVldelré podá!á z ,,:r_ c :\é. Čin-
nosti:
., , ná r-hilzkách pnkrér,l e:,6 v rrá_. nli r!-'oVre o PP-,,u BFz lj .\:,':a-
!;26li Jsme c'yky § auforn\(1 ?"- ái-
níkem v opavě, který nám prskytl
cenné informece. Va]mi och.lqě nám
také při práci !adj1 příte] P,Bezruče
dr. valoušek z Blna,
Krňr} -^h. qe ch}.-lmé n; d_]m]li_?á,' tó<.A-(.h č,D;-rÝ.h pn| ádek,
o který-.h se právě učínre . . .

,,Poezie nás rrčí.
iak žít, abycho4
ze života tleztřatill
ani dťo]r9Ďek,
I{Ějms rádi život,
měime rádi §!ět."
Tdto k.ósré r 1\c |pdřo|-r z nPjiep-
š,.h .e,d,:-h ,,a:,.\ l i-dn.,.\a htu_
bína se siala !í-sllžnfm mottem pro
letošni I1, mezioklesní setkání ]il_AráŤ,
r í, t kio l:ků i, ,' l n]ddÝ, h čtenářů
,lihočeského_t_iaie. které se konalo 16.
března 1976 v zá\]irdní devítileté ško-
le v iU a'ově Uli.i v ČP<ki,rh B,ldé-

sctkání s, zúča§tnilo celkem pět iiho_
českých kroužků k}tčl
El literáíní kr.uže].( JihočeslrÝ krjho_
m!l, ZDs Kub6tova ul., čPské EuděJo_
vic6, \.ed,A s.ud.užka učite]ka L xreb-

§ .L"rárlí kroU,"k s-íá,,íi plk]odu.
;)\ DUhnó, \,cdg \oucrUZýd ui,le kd
L, Frokcšová
E lL.,,l, , ' k-. , ek, ZDS VFlp'.ii, vP_
dP !nUíiILlžkd l] liÉ ka R. ]and.fá
E_ ,én_r.ký (r,lrio\ l)i ox v č^"\F-n
l(ru lově, vede soudružka V. Pazdiji]'
ková
B*ň]Ýade)ni krotržek při ZDš 6růn-
u'ir]dova rrl,, Č9ské E!dějovii.]e, vede
sottdťuh uliit€l ]. Ma!lrenz
\r'l:k, sp l,,,Il ",, sviŤl llká,klml
|,6 v\'i' J\, e p dl iU , ^,(, 

,, l,i,, le,,Š,
ni ínčlrík soutěže Ktr4Č n3 téJia strán.
ky knjh nás vedou, Členové li{erární_
ho kInužku JihoíYeský knihomol rla-
přiklad ?pťacova]i živírt a dllo spiso-
!,Le1\, z.lpi,k\' B.7lňkl\é k."lá piad
, €,,em k,nUŽók ntVšl'v,Id, D;,i se -]a
toto setkáni ve]ni pečlivé připravo-
valy. Do re.lakce lrám o tonl napsa]\,:
...všechno h!,]o slltašně napínavé, a
také isIne nlčli trochú/trému, ál9 jak_
nI lc |s- " -,,,l4-u,,(u .Ii..\, "'kU |'',
Že p"-.;; Vča,n|t/ n',4\.\ z1. ,.o1--. '.
io v§lmI piii,ětjvá, milá a usmě!eťá
l a ]Í, P'"1,1!d|, ]-,ro iJ Ui:i..i.l - ]i íqiihf Pi(J', ni Lp-,, Sol1.1r ž-e né/_
děko!,é se to moc líblLo. Povíca], 's:le

si pak o knjhá.h a §pisovatelích a na
záVěr nánl spisoťaielka podepsala na-
še panrátnii_v a knižkv, Do krcni\y
kroužku nall]] naisd]a: ,.Mi]é děti z
kroužku lihoiPs]iÝ kni]r.]nlol, íezap ]-
n1.Jňte na ria]r|r lenj a neclopustte,
itby zásé na]|::1e ]-.,rka]á," N-a tuto Ire_
sedu bu.i.ne !š,,::nl dLouho vzpomi-

Lilerórni a h:s:.i:.ii!u dckumertaci
_rvého ma]sia a ].i] rknlí po.irolrně
iknrlini,r, d": - ., , - 7-š ,.,"_
1Fiin. J"| ,'", ., , , .ó 1r md-e_
r álU . li". \ J, ir,s-
né \cr.. a \' : ,,_ ', , -. '," C h,,,c_
rii'\'R]_Ašína,
í n ,\l.i. k1 ,. , :{ ] Y Dui.|..:ŤI
nám alo IRc.kc€ i]i k.,] .:-: ili.Ulého
roku r].Psr]: , r:,rl].']: ].i:]9 s9. že
I,-o lé,",jí <, , l, : !

kt. d r| \1,1| ,

ktei'ý praquje V č 9 ,c \: . . , j j : ' ^, ! i - kéir
rL.zh]ase. je tot,ž alltí|p:,-_ ir]rl \"r.rj
k. <,",.|\ii1 o l,', ,"', l,:
j0- Z tč,chi1 llnížcL i:i:]. ... !:i-.h,
ío1l"t: pcl'i. a,,i", .,,, ".,.
L " ;i ., ,.ó ó|le i,i::, ,."
v zin1lich nčsících bťťl.r.h:i.li
s",l',.]., 'li:' .,oilla PJ7 i_ ,,: ,, ,"_
du do n,.l i,r.]v fl: lé '',. -: ,1,:
bvchom ho .htě]] poprosi-. db, nám
,]k:1"! ,|" pr,lj ,v,sl4 - l , , -: -
ín, dPrn;i' r' r,.,ll]d.o\í, j,l ť
naší rePuĎIice . . .

o pár t!-dnů později pak d. I.li]\ce
Kt\,íČ při\La z'nťó !,a I

,. pozua]i jsl']]s prdí^bně :"'.l:. o
k pl,,,|, f,š" <.l,,lrUh \.,,.].,, , \._
Ze Za)ená a l!1.í]ťá s_Átkáni, 1-í e! na
VelkÝ a t,í4ii Ti.ý ss náin v!i-] líl]i1
á n^ a.f,,,.l <-l1 o r;].1 : i,, rt.
plljvin; - ,,,lqn , k), o r,.-l r ,, r, -

se §ortdr.Dbeji1 ]\,í]ihlsteinei d i \-,- ce
r.'oi,] ,,, |,ld-: V,iý j :\ _. l-
]o.,,r, L, ,:\ .ó Yt-j] , V p,; ,,|l .o.
ré lánn z jižilí(jh čolň ,.
A Ba v\,.!':aV1--c v CeSk'i,ch Fir.lšio\']l]í.h
iž ,li. |,:. iJPdl\ l ,,,ť, ú -,, :
práci.
Zdt 1rj ci a",I,1l n. 7ol.,"] ( .- -,].

Froužek,,('í){ v :,c|(",. \,. e
viPc}liy p:,ek\,lpi| .,n,L,f, 4'!., ,,,rs'
dp,l) _ dÁl,.i \]lt_,,l} \.eli.',.c,.:ld
l. a,rk,, ,l 5dlny le ol,Jlj ., h,_]i.jarL
jlLLstIaaemi.
DckrLlnelttátDí foiot!ali9 7 \,: as !nich
\I\loL!,el Í \}stl\'ral d,!,,,,, ,,, ,i|,,,I-
žek Zo zák]adní de!ítllelé _ik.lv v
Clúl,§ol iU\Ě t,',,iV.. I,,d,j r ,,t,,
BéhcJrl sj.Jzdu pl.lhěhla iaké be:!eda
s ^l'l|,. i" ,j ,l| , r) Zdpnk l 3F.ílě_
\oV, ll r I M. l j ,," ,, cJ,, ,,, p l,y_
]y pť1_]lr1ítnuty dVa tlln1y o Africe a
:á\:ěre!n 5i da)ti ne.haiy pod,"!sai svÉ
l,,,.r,k\' t knr/kl, V ojpó] ,l: : ., hn.
d,ne.I p"\ ,l vn,'"lní kťrll.e,< p,ho-
i'ořjl s Če\kob dějovickýlTli h_.rci a
narŠtí\.jl jjhoČeské s!udio. \a záVěť..:\, i ,,,| \ 1]aId ,Pse, d ll, .i ,ů ies,
ké;, ,, . c:,o,U s l,.-l.l(ld,,l lF,
sp]:.\,.te; a 2ás uPci I{ Č.
5j"/ l ! CÉ }\' h - 1,1ej, l' ,í.h r_i,,l.ž_
ni] vŠelr dr:ten], které se stBly nejen
p'',i:. i-l ,l. Ip píadF\.t--l rkl,\-
ními členv 1it9rárních. čtenářskřch
č! dŤař,ai].kých tIoužků, z ěřit si sÝé
7all-.". \,\J:le.] l JkLŠpr.rIi. pl.,,'l'au-
l-,í cD,,|U, rJ.i a \..I ce 16/ ,,l,)- p-:_
íiáaln\':íl p,, ,lFír l p-o o\,airi krirje.

snlmek ?e setkánl §e spi§oÝalelkou
Kamilou solkovou ! Břeclavi nám za-
6lala členka KMč při oK Ý Hodo$íně
zarzka pelikánová.

E Během pos]ealních dvou měsíců
Fr;bčhlo opět něko]ik zdařilýcn b-._
sed: spisovatBl d[, Felix naÝŠtí,JiI no-
vě otevře.ou knihovnu v onšově kde
si s niin pcvídaly děti ž místní záklád-
Dí devíii]€té školy; L, M. Pařízek be_
§edova] §é čtenáři \,;aiirřirna!é, Ram
za nílr! přije] i iiteráIní kroužekz\rý-
skft.lél lénr' ,!r,\,,", .!|e i ,/v li n]e_
zi sebe talié čtenáři .á\,odniho k]ubu
ll, p sl,1 v í--.|',\,],drVň: nč|(nl k d.lL
stIávi1 na I\'íorávě V čtVrtok - n3!ští-
vi] základni deVítilenrll ško]u Lido,
vých mjlicí a v Lenin:)!,ě ulici V opavě
a cest.Ju lPět :F io.tě Z,§,dv l vé š8o,
lé v zábřehu: okacsBí kn]h|vna ve
Ždáře nad sázavou usp{]řáC]i{]a pro
s\'é přiz l \ ce 7áÉzd do P ,h,, h.le se
k^nal, bcseda še spií, re-.,,,n L.
součkem, spojená s Frohlídkou Donru
čs. dětí.

f (rátóe ? hěkolika čtenářskýclt
dopi§ír:

. ,. iako časté návštěVníkv DiVadla
pf4cujÍcich nás zajíma1o. jak takoVé
divadlo vypadá v zákuljsí. Proto jsn,]e
se v kroužku dohodli, že požádáme
vedeni divadla. aby nám u]ložFi]n úo
divadla blíže nahlédDout, Viděli ijlne
mnoho zajímaÝého a naše představa
se tlm značn_Á rozšílila.
vódle čiení knih a spo]ečných besed
se zalÍí]áme l o \Ýlvdr,IF un]ěnÍ -čašto navštěvujeme výstavy.

r !'.,
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(Jšhtq4l€§Lskonči] letoini Ťočnik
llteŤáfních a v\.Lv^fnÝch souIěži KMe.
Žffiečným tii.lcnrIliI, :",kaninr ři
lépších účastnIků 9 Plaze vyÝr,cholila
celoroční klubová činnost celkové
hodnocení soutéžBích prací znovu po_
lvrdilo Ýýznam dobrého podnětu Klubtl
a i€ho široký ohlas Ďezi mladýmj čte_
nářt. opravdový a hiuboký zájem děti
o knihu a literaturu se projevil nejen
v počlu zúčastněných, ale i dobrou
ilrovní pii§pěvků.

vzttlkla rrapř. iada velmi pěkných pu-
tovních výstavek na téma stránky knih
nás vedou . . ., ve ktéIých se dětl zamé-
ltly větŠlnoll k vyznalllným o(obno5-
tom §vého n]ěsta nebo klaje, chodily
po stopáclt §pisovatelti a jejich děl,
u§pořáda],Ť bešedy s aLliory Dblibe ých
kttlh, zhotovilv áLltil, !]tor,áťní ínIpv,
loto8rBfie ň ilr]!lfeL]i] n :]hronláždilv
dokuťnentaci r í, s\,é vlastni čjnnfjsti
r klouŽclch á onlt t\.,'"d\lIm ,vé p-á
oo l v€lmi dobtúu a nápaditou výtvar.
itoli podobB.

v 'literálr,l sol]těžj \. otrlcvila řad;l
pťsci, která se zv]áštl) tl stalších děri
vvzDaČovsla \,,c]fij dobIým jažrh€m a
§lohem a Ýiilšina z nich b_v]a Piibllžně
En §tejBé dobřé st},]1 ') úlovni,

§OIINOCENl:

nrrERÁRNl soUŤĚž:
,, XAŤEGÍ)ŘIE - 0ENY
Fťórai L, Robek. aeské B,]dĚiovi!e]
?. Kozlovský, Boskovice; l- Ptáčko!á,
čě§ké BuděioÝice; M, Kaiila'1, liallov},
Válv_Dvotv.
Pds;ie: 1. Iot8nová. České Rudějovic€i
K. Dražková, §vitávka; Z, Birlvová, ja,
kubčovice í6d od!últ,

úB§ŤNÁ §eNÁNí
Pfóra: žáky ě BaŤrákoťá, ]1'áborl M,
LadiglaÝ, České Burtějovíce; V- Zauou,
kaloÝá, Šúmperk; Z- ce]tová, Ťabor,
PoBrle: l. Beánářová_ Lanš\rouD: t, Hc-
mlšoýá. ToUšcň; žákyně zajicová. KI,
íov: l. Resleaová, LanškŤo!íi: l \e?!c,
dová. Boskovice; A. !1oluhova. \ltškov,

J, schořo-
llbéťe6;

dEsTNÁ UzNÁNl
Píóza: z, KddlčikoVá, l,,l,cr:e(: L ToU,
zimsl(á. LlDerecl E, Mahulo\'á. 5vllá\.
ka; P. Kalóh, ZábiPh: D. Rezáčová, Hró,
dec xrálové; 1, }í áze\. \ol/ Jlč;l.i
P- lvlachek. Miletíir; S. Kuiišová, České
Budějovicc: H, i,p-\.in ko!á. láhteh.
R, Němcov;, Bo-ho!_.": L, Ball:3rovó,
choceň; Z, DiltrlchoÝá, Sviláv]: ; l.
Lepková a B, Jarošová, sVitávka; R.
Miřtx, Boskovice.

Poezie: J. KučeroYá. i,,liletín: 11, ietl11,
ková, Petrov nad DPsrc,|, |, B _d,liová,
Ťábor; l. Šulcová, BeDátkv ilad jizerou:
žácl7. B ZDš K. G, \l_!ško!

cEsTNÁ UZNÁNÍ zA LlT. KRITII{U

l]. tahen, : l:'ellll. \', l"Pj, lh, PlZeň:
14 L3.hnjtová TIladeí Králové.

VYŤVARNÁ SOUÍEŽ

c6ny: M, Zavadl], Tfentoiná ]r FlznĚ,
j- '.,lk. Hoťní PočBTnice; v. Heil, Mia,
dá Boleslay.

če§tná rlznáni: Ii. Losliolíjri_l. ] ll]trrl)()-
1ec; T. Hajtuiar, Zábieh; J, I'i\,ojlkovar,
\i'l}Pelk; l. seldIel, l,(" íj, iiUl,,l,,\;,
čáslav.
ZvláŠtní cena: t'yll!,l1.1 ,i 1 ,,,, l .'nr
Lidových miij1]í 1, opavě,

§ij 10, sjezd X]ubu |n]aClýc]I člel1áŤíi
l,!li polVáni Za5'upl l lllc|áll.Ln d fý,
.vd|n\c1,1 hlotjžků l Bilovl, ,l, r!iI
Hoshovic, Brlla, Č6skych Budé|ovi{.
]]eského K lunl lovn, Cesk}ct, Veletric,.1.-...E-.-.
cikova, Dubnéh0, l i(rttwalOova. 11av1

lovd. Hcrnich Počprnlc. HTadce Klálo,
1,é, chl,opyně, Jablonného íad o!,i,,
Klnovs, Kldšterce n.ro., KřižaDovn,
K.oměříže, Kutné !Iol,!,, Lipova, Li|o-
]]]ěřic. Napaiedei, OidbPiova. opa§l,
o.:rá1'! PUl!rUr, t(,hcŤ. PI6irdtl. L,lt "P,
,ovd. RdpojiIJs. R,ltl5illoVd, Rl|ínhU'ltlj,
-Horlrího Iindřictrova, sobotk_v. Svi tá!,l,

kY. Světlé pod iéšlědent, SVeťmovó,
Ť!ťnova, rře ošné u P}žíě, \jel€šind,
Vetkého Mellljči, v Elkych opdtíJ\,:,,
vIlkova. VyšRora, Všestal, \'y\l)kéhn
ndd Iiz,. Vvskvlné, Zilbieh.r d Zoúr,
nad Šázdvorl. Přijeii lla sjezd. abv \r,

navzálenl lroznaii, pUhovUl'ilj \l iJ

\VÝ.h' zku;;no5le(h, pobFsedoťnli \
auiorv oblíbenýNh krtjh ó pŤevzali od,
lněn! za vitéžné Dlá.e.

jr ole{j]:. i: l] ',]

píai]t.

Zá\,éfenr bY]\, předi,n_\' ;ilžni
a dip]ol]1!,

1, lleda li :l] liTElnn
l ]rl ai i --]
.l:i pi.t.t ]]], _, ,

]ilLrLi \r!:.]j] ] "
,Ir l']le1 i] ll.,iili
,, }'illp!\s]i. '. :.'

,,,.l"t
]1i i,llr.] úlia.l]i.

všenl účasln]kl']m 1eiošni scJiěže pie]e
li]llll ]nin\,í(,, ,.".""i xe7." p,azC:,,
nÝ, 'Iěšíme'sc nij ;poluprá.i ,., piiŠtlrrl
:.Kúlj,i,l roc!, a selkoni rld có]lim s'ez,
du.
,, ,0 slé/í]cln h';. ., oI L d:l4l.i
, ,rj, ,l|,ill Zclla(lr l i rP ,,| , \e\o {r,,ll7 ,

ku z l]čL\ íio,;a:
flni doifirů, mokii l deště

§iezd prodtotlžit chcemc ieště,
vime ale, že io neide.
kéž se za rok §iezd zas §eidel

l
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Děti spisovatelům
Také Dráte své zamilová_

né sprsolateLe? I vv IJťsle
jrtD někdv chtěij vyóovědět.
jólr se vám ieiich knihv lí-
bí, kojLk pek]lých chťi] vánljejich řetba připravila?

\aši malí čtenáři s iírlrjiž za_čali, Ják jistě 1/ite, jlzp0 Lcta se oldvjdelné 2,
týdně knihoi,nice okresní
hnthoVLr\ scházejí s dět,Ť|
aby si v!,!lávelr o k,lIhá.h

a samozi€jmě i jej:ah auia_
leóh, l{aždoročně je íio.cč,
niho pláDu besed zaiazar:,
no _i vyprávění o ]ejoblij.]-
l!eJslc n arltoťech : jej.ai.
kDihác}L

K sepěti s dílem a oso)-
ností autola přispívají i do,
p;sv, kteíé děti pisí sv\,ř.
ob]ibeným spisoVóielům,'.'
alchivu metodických texiLijiž máme milý pozdrav od
Dár.ódního umě]cre Franiiška
tlrllbína, dík za kfásnÝ n]á-
1ovaný dolť a daIši ob;ázkv
zasiané k 60. naIozeninátl
,Rumcal'zího oic€" Václava
ctvltka a v posledni době i
mi]ou pozoliost od Dadesál-
,níka Eduarda Petišky.

Po besedě o roztomilÝ(]h
příbězích malého krtká a
pohádkách, které .,Pohádko-
vý dědeček" p§al plo svého
ťnoučka Martín}a. naDsaiÝ
děti pěkné blahopřání i vel'-
kým doftem a spoustou dal-
šího vypŤávění a kr€sbiček,
Za několik dní !, okresni-
kn L]rolvně vvbalili nriIÝ bdlí-
ček. Eduaftl letiška česko-
krurDlovským děteE v hře-
jjVém dopise za blahor,iáDi
poděkovaI a zaslal idždé
dťužině s věnoaráním svoii
poslední knihu-

_VP_

Knihovna
a pionýři

Děti a knihy palřl neotl_
lEčDě k §obě a prolo není
ltiÝu, ts děiatí diYábl lsoEr knlhovně neFděčněilt'čí.-
!óřt. Á le doblé, t6 'Y 

Ie-toanim Mě3íci knihy tolikgioDýfských oddíIú ÝÉDovalo
116 pralidéIEó schůrkv Drá_ra bssadáEr o knlhácÍ. -

Plonýrský oddíl při Dáté
třídě zDš Špičák se- seiná_nil se žlvotem a tvorbouBoženy Němcové_ DionÝii
zDs TavíIna vzpomenirlt sié-
ho výIočí narození JtDdřicha

'iodřicha 
a vyprávěli si ochodsku a spisova&Iích_

kteří žde žili 6 tvořill. Dětí
ze zDs zápotockého se se-
zDárnill na ně&olika schů2-kách se žlvotem Daš€ho
dělDického pŤezidertta Anto_
oíDa zápotockého, iehožjméDo škota nese. I ptotrýll
z€ zDs HoŤní ulice se po-
drobDě obe?!áíDili s životem
a knihou Marušky Kudeří_
koÝé, ieiíž iméno by chtěli
jako oddíl nosit.

xlub |tět!ký.h čtoúářú pll
otlosEl tDlhovně nchá licorlnoho člsBú, alc vaichni
Ealí cbut do p.ács. Mnoho
eáÝštěÝník& Eěsts .o pra-
Ýideltra rastaÝu|e u Ýýloh
děkkého odděloDí, aby sipřohlédli tóllatlck6 Yý!l!_
řy. Móloklto ršak vi, že
ťatainá iich YBliká ,a vy-
detné poEoci ltřt3kých čie-
Dářú.

Dětské odděloní okresní
kEthovDy spolupracuie pTa-
9ldelně s okresním domem
pioDýIů a Dládeže. PIo ve_
doucí odbornýcb zálBo_
9ýcb klouŽkú pňipravilo §e-
ZDaEy odboŤných knth, kte_
!é mohou vhodDě doplntt
zDálosti čleD a většila ve-
doucích sl plavidehě tyto
kDthy půJčuie. oDPM vy-
užívá metodlckých textů k
přípravě leirúznějších be_
sed a llterálDích soutěží.

9Pt c

t
ll

§etkání se spisovateli
Již loni lryl při okresní knihovně založen Klub mladýctl

čtenářů za podpory dětského nakladatelství AlbatŤo§. se
zájmem se do něj přihlásily děti, které zajímá činncst
knihovny a rády se na ní aktivDě podílejí, Za jejich po-
moci byly upravovány ve výlohách dětskéI}o odděiení vý-
stavky, byly připlavovány nejrůznější iiterá.ní soutěže a
děti také p.jmálraly při půjčováDí, illavně menším dětem
a Dovým čtenářům, vybírat vhodné knížky. Jejich někoti_
kaměsíční piiná pŤáce přinesla minulý týden první pěk-
nou odEěnu. čtenové kltlbu byli pozváni do českých Bu_
dějovic na setlrání jihočeských kfoužků KMČ. Setka]i se
zde Velešínšti, českokrumlovšti a českobudějovičtí, aby se
sezné,njli je svými jihočeskými spisovateli clf. Z, Bezděko-
vou, i. M. Pařízkem a L. steh]íkem. Otázky jen pršeiy a
děti tak požnalý o autolech svých oblíbených knih hodně
zajímavého, odfirěnou jim byly zápisy v kronice i pDdpisy
v knížkách. odpoledne pokíačovalo besPdou s hercí ]iho_
českého divaílla v památníku dě]ni.kého hnutí.

Naše dě1l přivezly Ťra setkáni pro všechDy účastníky ma-
lé upomíDkDvé dárky, ktelé si samy připťavily a do sou_
těže kŤoužků \,ýstavku na téma stŤánky knih nás Ýedou.
Setkáni se jim velmi libilo, a tak nyní jeí čekají, jak bude
jejích soutěžDí práce ohodnocena a zda je čeká i setkáni
těch nejlepších v létě v Praze. za jejich nadšení bychoB

Ivp )

jim to upřimně přá]i. !vp)

BR"EzEM
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Bluhopřeiné dopisy
cytilu Boudovi

Prl^H4 _L:]. ti.iiopddu IcTK] - Ue.neraln] l€ielllfiik uy ksc a prezrdenr
UJDti UUsldv Hus6k 26"]al národn]r,uumeIc_, proí. cyIilu Boudo*i blL,.]o-pleJný dopis li jeho v}zn6mnému 1l-ťol mu jubi)eu 

- 75, nnrozeninám.
_u_ 

o_oP,]" u_yi9"" ocenil umě1.oVU oo.srvédnj 
_'vů_rčí práci. J€ho mnoholval.ne maljřskČ,8Ialirké a i ius.rá,ol (keoJlo i zásli,lžnou pedagogictiou c n-

,^||'r_']:|l"_i"i ilopis odev2qdl Y pl-,:K n€rool)i|l]lt Umě]ci Cvri]U BoUco_vl,,vet]ollci oddě|enÍ rjv xsc tli.o. ,l'rvlu,Ljer .v. piílomnúsli námésíka lj).-

i.ii"i" ": {ij ii §,',:,, ",ii.';i,,T, i'.lŤ;ll
:]:11,.:1ě,I,ů. národni\o umarie'la-rUsLdva §ause_

!
* Rotně7 piedseda ťládv čssR Luirú.
1:_: i"],q,l z.sta; bla'hopietný Jo.p's/njrodrljmu 

_umelr^i cr ri.'u sot1oo\,..
.,,"i]ť:,.], , nénl uzljdní t.ilfd-lliko_\c,_cPloz,voílli lvorbé, h|tsrá (e v\t|az-
i]:j,I Z1,Iso99,1_ podíii na vi1.oil čej.L(eno ncťOdCJIJého uméni.
,.. 

\:, 
::ém.dopise preLiseda lederál,llÁVlJovl Z!]ÚrazniI. ze ndIodní ume.

,:^^,.:'] 1 "9u96 ve svich lnáibáťitU.Ucvu,e poelifkou krá.u naši zcrld a

^vÁlU 
0osa_noVě bollólá 8l6li,in, nesč9l-,lP BnlzOi jlusrrdce a kresbr, 

",n,.eJ,lho,n;tflll pošl Dvn.a h zranr.tl"nc"
.W]ll u _Ý 7a'rdClilv k IrVa'ýnl hn,l;_li:.rr. nasi 5o/ ltlli\l:ct e l,,,iu, oe i.l't-

!:
Blál]!přF'ný dopj\ m]!li\lId |.,l I l,,.
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