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(z básně Žaloba]

něiším překladem, aIe vě,
nu;eme-li se bloubějšímU
studiLl jejího dila, p}esvěd-
číme se, že hloubka jejích
mvšl€nek nezastarala.

běti z kiubu mtadých
čtenáŤů při okresní knihov-
ně vvolacovaly na počest
jejíhÓ'naíození na 18 čtvrt-
kách výstavu o ieiím po-
hnutém a bolestiplném ži-
votě a snesly v řadě foto-
srafií a citátů doklady o je-
j"ím vroucim vztahu k Šu,
mavě.

začínající úspěšná spiso-
vatelka odiela do tohoto
nároalnostně ohroženého
kouta r. 1873. svoji pouť
začala na chodsku, odkud
Dies Prácheň, Husovo Io-
iristc. vyssi Bíod a Rožm,
beŤk poklačovala do ces-
kého Xrumlova, odtud pak
přes Dívčí kámen a c. Bu-

děiovice do Týna nad Vlt,
za necelý rok vyšlJ tlskent
sbirka ieiích vJri,r,,ze su-
mavy", 

'kierou osiaťila prá"
va českého lidu na sebe-
určení a v básních ,,chod-
ská" a ..V Husinci" vys)o,
vila svůi souhlas s Ťevoluč-
ními myšlenk8mt a pokío-
kem_ z této cestv si přines,
lainámětkveršovanému
eDosu -Šumavský RobinsoD"
lioku 1s87) a k povídce

"zemský 
ráj' [1885].

Kdvž ii Bediich smetana,
nadšón úspěchem svých
alvou opeŤ, ,,Ťajerúství" a
,,Hubička", psaných na její
1ibTeto, snažně žádal, 8by
mll vvtvořila libŤeto další,
urpomr,ěla si na pověst,
vyslechnutou ve vyšším BŤo,
dě a nabídla mu k zhudeb-
nění libŤeto "vok z Rožm-
berka", kterému při dokon-
čení Ť. 1879 dává jmélo

,,Čertova stěna". od své pre-
miéŤy I. 1882 bylo plove-
deno mnohokrát, před ně-
kolika lety i v Jihočeském
divadie a toto plovedení by_
]o základem i pro televizní
inscenaci.

Těžká nemoc, která ji
ce]ý život bránila v pohybu
jí nedovolila navštívit náš
krai znovu. Piesto doimv
ze Šumavy a setkáni s'je-
jím ]idem jí by]o inspirací
k významným dílům.

Místní olganizace čSŽ liv-
šehraď uctila ]'eji -ýročí
besedou, při které si ženv
uvědomily, jak přík]a.l této
neohŤožené bojovrlce za
práva žeR může aktuálně
promlouvat i k dnešku. (vP)
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Děti z KLubu miadých čte-
nářri pii okreSní knjho!,ně
V c, K.Umlo!e s]edUlL Vy
loči 5vych obllhen},c h \plSo
vate]ů a plavide]ně chvs
tají k jejich naroZenjnám
výstavky. ZLg.ěhná !iahopřání k sedr]}desálinánl
Zdeitky Bezděkové a v]adi_
míra PazoulÁa dostal_v -od
spisovatelů osobní poděko
yánl, ktPlé bLde pěkno pa
lnótkUU v Je ]r c]] klonrce,

íVp ]a
Někoiikaletá činnost klubu mladych clenářů pil

okresn l knjhovně v Č,xrrrm_
ioVě našla da]ší nás]edovní-
ky. Čer.vno,,,á beseda §e spi
sovatelkou Eliškou Horelo-
vou se dětem ze zDŠ A. Zá-
potockého v okresním měs
tě tak zalíbila, že založitý
čtenářský krouž€k. í\i p i
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3lzart.

.AUToGRAMY. Děvčoto o chlopci,

potříte k těm, kdo budou zostuPo
vot kolektiv vošeho čtenóřského
kroužkLl no letošním - 1-1, sjezd!
Klubu mlodých cLendíů, který se Ul
irodičně sejde V Domě čs. dětí no
Prožském hrodě. siezd je vYvrchole_
nim noší celoroční společné próce
Próce, klelou doble lnól,e, Zočínó
chvílí, kdy dostonete do rukou novou
knížku od nós. plo někoho iejim pie
čtením Všechno nekončí- Ale Vy víte
Víc: Víte. co Všechno může přečtením
knížky zočít - besedou v kroužku
počínoie o putoVóním zo zoiimovými
lidmi o udólostmi konče. Poznoli iste
už, že knížka ie bronou, již může
Ulověk plojít /o poznóním §Věto i

sebe somo, Mnohokrót o v různých
podobóch jste si to zoznomenoli no
sirónkóch sVých kronik o deníků, ne_

iednou jste o tom nopsoli toké nóm.
A sjezd bývó vždycky Příležitostí vy-
měnit si dobré čtenóřské zkušenostj,
získot nové komoródy. Progrom, který
isme pro Vós no sjezd připroVili
chcp být neien odměnou 70 píóci
voši o vošich komoródů, ole toké
Vklodem pío Voši dolší činnost_ Věří-
me, že se vóm bude meži nómi líbit
o těšíme se no shledóni.
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11.sJEzbKLUtsU
MLAoÝcH čtrNÁŘů

Přijelá jjch úelá kllpí - z Čech l Mora"
!y. Chl,l!ci a delčala ,. lilerálnlch a
čletráiskýeh kťO žkn KMČ, vil6k isne !É

náíú3ilil s nrnDhymi z nich

'slng 
dobrýni piáleli: zuáme §e z bes€d

a návštěv u nich Ý kroužcich, z dopi§ů
i z jeiicl, le!o!nich soutěžíl.b Pcaci, \-é_
ktet, pťiielI do Prahy poprvé v ?ivol.
á o,jvPZli !i ze 5etkáíi § ni ly nejb€zci
7ážiik} §pUie3é re imóny svých neiobli.
ben,,jšich áulnrú . ilustíalorů tnlh i
h€rťú pťai§kých divadel.

Piáli Dyťlom vátn v§enl, aby§t€ moh!i
hýt spoll! § nálni na ,,aťničku, kteíý Dás
t pál€k noÝoui! krísně 0svěllenou veiEi_
ni Prfih,,u. Iirte h}sle ,i 6 námi s chU!i
zaxýíýali ?flafió lidové a DlonýrskÉ pls"
ně Pii haťmonjce, pii veselé pisničce
nárn bylir §polu moc dohře a než §ě pať,
nik vráti| íl0 Eři§taviště, věděli isme, že
i§ře paťla §právných a ve§elých klukl,
a děvčat,

v solrolu ráno přad §lavnfl§tnim ,.aháie-

'tim Éiezdu v í]omě č5. děti j§řne zvěda-
!ě tlahtid]i dú -tí ě d!užt}y: ,,vý§lav§
šoutilrnlch pťscl llteťárnich kroužků,"
Dět; nán o §ré pŤáci piJíá p§aty pOl:e-
lú §knlnl Tok. však isl6 §e o nich doó€l.
li i vy Ý nášem okénku. Ala takon Ťado§l
i.rl1€ rně]i k.lyž }. koEci §outěžliho ob"
itobi přišlo do Ťedakíe KMČ ná šedo§át
pnloYniťb Ýý§taÝek u€ Ýšeeh koEti Čech
l Mořaly, iodn6'pěk[ěiší d!uh€. To §e
porota zapotlla § Fot!áDllal věŤte. že ne-
hrIo t€ilk6 roz1lodnout, l(do byl pllnei
§i 3 Ddpadilějši. kdo !itřvaleiší s pBčlř
věišt. v pťršli,n iko|ním loce 6€ §ýstav"
|.y z,rovu vYdaií dD svilá. xroužky sl j'! dn vzái€mně vyméiloval. vzniknou -sleini' iako l€!o§ - !oÝá plátel§tvf, Dětl
z Moťavý naÝštív' 3vé kaínarády v Č€_
chách a naopak. fochhbí se, Do i§ Ýls.
jn]h kraii Fnžoruhodnébo a vzáenébo,
!šak;oi cclý proc6sto!aly. v zá!rl.nič\i,
třjbudou nové adťe§y..,

v illvld€lDlň sálg Dolnu č§. dětl zazDčl
aorÉ - 11, §ie?d filubu mladých čl€ná;ů
h\l zrháicn. viichni § pohnníim pú§lou.
,:i,d1! v€ric v. 1,jez!dla o Praze, ktefýni
děii ur,lrál Mirostev Dol€ž.t, iesed. s
ejrloťy á ilu§třá!oŤy dětských knižek ie],hví!e, ía kteťo se všlchni lěši neivise.
Dt's!ěli í dě1l, však ie o če}í !ovídat!\}kteri čtenáti si dětaii poznámky -hn\i viechno (yp"d!el doma, kamáía.
důrn ve škí,le i v kťoužk!. na nic aene.
sBi zrPoheBout. v žiÝotě §€ e§tává tak
i.!nsto, p{lzíat 1, jéden den tolik zaiíln§-
,ých a výinamných tidi! Přišli mezi ná§:
Dagmaf Berková. Eva Bernardinová. zde-
něk Buťian, o]ga Čechová, Eliška tloré-
lová, Miloslav Já8r, liří xalnusek. pťan.

'išek 
xoz'k. IaD xudldčck. }o§€t Koldi,

td!B.d l'rtiška. !. M. Prřl,,ek, !ohtlmiiiihá, La{ii§iav §lehlik, zdeněk strletAns,

Franliš€k líepil. Ile]úf,a šmáheloťá. voj,
těch Zama.ov§k!', riele!e Znalliková. Až
při§tě olevřeme někte.orr 7 jejich kí!
žek, pohlédne nE oás 2 iádků důvěrně
známá tvář, p!ipomEneme si milý blss
n lřlvětivo,1 atmc§lórlr, kdy isme se sle-
spoň na chvili čítili blízkými !iáteli, Do
kro[iky kťoužku a do panáiniku přibu-
dou dalši vrácné aulo8!am).

Doi!!tlt 5i děti sdl,ážeii tnnobo, Brl,v !e
sm€tanově divadle. pťošly §e jifni rDz-
kletlo§ P],ahon. Neděl§' doPoledne,a-
čalo prac.Jvně: iteuáli §i vyměni]i zku.
§cnOsli, pochlub'li §e \ýs;edkv \vé prd.
ce. volnBú lTlbunu ve.u dr. vladimit šo-
ýařík. Dozvědělt isms §o, s iakou churí
a íadšenim dě!j,,otj€vOva]y'', kOt'k ceD"
néhí nraierialu š€ iiin poít3ři]o žískat.
Na §Ýé §i Fiišli i 

'oto8lafoÝé 
amátéřl

' 'nalj 
výivarníci. Kotih kilD.]elíů §o dě.

ti §e §!ými vedoucii.i oašiapaly, n€ž §6
dostóIy ,,x §Ťdci Země".

Neilěhí dopolednc rychle uběhlo. setká-
nl s herci pťaž§killr djvadPl § t€sa.]a
I řimi. ]o\ef viíllár pirdnosl dňleř Hr-'] la§úvy verše, lvanka I)lvátá liť:jvek ,
Mrlého prince. LIn\a ní e , 

, h o n i n o ! a ,, i i i e s _

l. t§icnlné dEsky a čle z ninh _ Deilik.
hěi§l pií§pělky děti _,ítězú Ilt€ráIní
§outňže. A. pak na§tala chílte nejočeká,
vanet§l. !yhlaienl \jlPru leloilni soulťlD(lubu mladých čtenářů,

Dětt §e Ťori€lý donů. a.rdou vám vy!l,á.
vovat. A řiy !a lěšílne, že n! 1,?,5ler,
du xMČ potk{ime i někoho ! ÝíJ.

Ertlrn§l!
vÝsf,EDkY soLtTĚžE
KLUBU MlADÝcH člENÁŘú

!Sfí-- 1EL_
vé !ýtva![6 §outěžl s námiIlFft ,,U naB
dnrna" ziskdIl knižh' o.]Ťj'ry dlnlonrý:
Jan Hora * zDŠ §]ovensná ul. Pr.aha 2,
Lada Ijr;zko\á _ ZDs L'J U)",d. L,]-
bo§ Š|erbd - zDŠ l(,tnšldi, t4. ar"g"g-
notová - žrs Já.],\íkov, ul. plcha a,
oldřlch Haliať - zDŠ Lilr opa]',a

7vláštní , enlr ?ísk,jl \tlvarný krnu;ék
zDs L\l opaia 7d sol.bol L,l:ll pco sté_
Iou výstavu A]iratlo5 na HUmpiechtu.

F

{nBpFL lva'
hqolokre( aiul

Be*ovw,
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}3|,!, ^ Ji. ť ti,,o " Ioi,,,Ei,,,! l{ í.sleli se sem z celéha aklesu na besedu sé spisovateli Vlá-
d,imbe.m Michalem (D plaúoJ a LudDikem Miihisteinem (u Ie-
Dol,_Mnazi z nich isou zapoiPni D Rlubech děA'kljch čIenáiůpři,>kolách a lidoDlch knihoDndch, některé 2 déIÍ bp\e sbi-raii zkušenosli, ledno Dšak maii D\ichni společné |- záiemo litela!uru. zDidauos! a snahu doDědét se o autotech.' je-
iichž kniha poulaDgm způsobem DvplóDěiI o piilodě a'zi.
Date naseno kraje, ca neiDice.

Na besedu se mladí čtenáři dobře připrcuili. ČIenat)é Klu-
bu.dětských čtenářů při okfesní knihóuně ú e. Klumlouěpřichgstali _plogram, ktelú učínil setkán| Delmi zaiímauúm
a přitažIiDým.

DěIi sc dooéděl! mnoho za]imaDosti ze Liuala i Ll)o|bu
obou spisoDatclú a poslechla si pozoluhadné nahúDku s h]ě,
sy zDířat a ptactúa, ktelé pořídil L. Múhlstein.

Iah}
Foto [lši
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Přiiedou
spisovateIe

IjlVní podzimní akcí Klrl.
bu nr]ad.r,r] čtenatťl Drl
okre:n; 1nlhorrp v lestóm
klumlovč j_á setkáni .létí se
spisovateli našeho kraje V]a_
dimif e n Michalem a íudvi_
kem Miiillsteinem, kteří bu_
dou s dětmi bešedovat osvých knihách. oba autoři
věnují veškeloLl svou tvof-
bu životu a přírodě jihočes
kého kfai€ d ctenáři je zna
]| neien z knih Vvdaný.h
nakladatelsivím Růžó, ale'i 7
jihočeskéIlo vysílání Čs. roz
hlasu. Beseda se uskuteční
v ponděii 26. záií ve 13.30
v divadelním sáIe MDK na
Hol,ní Bláné a po le iÍmskončeni budou aUtoři po_
depisovat sve knlhy. tVp )

Wffi,^
; *:Y 

í-alLI}'.Lr' nLV*ur 
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vážená soudružka

vĚF.'A PAzD§B
Klub rnlsdých čtenářťr

při O}resní knihovně

črsrf rnuur,

K,]VÁ

V Č.Suaě;ovicích,

Trlř.jnhx o a n..f s[3 srdce Váin cěkuji za Váš niiý copis a zaL ř- 4uLl

f;togl:,ťie z 'besedy s mlaCýni čtenáři Vaší kniirovny u Yás v Českérr

iá_]i s kol€gou s.l,{;hl steinelii v:pornínálie na nilé a hezké při*

j=ií, ktelé js+:,e nám spolu se čtenáŤskou criLladinou př,ipravili,

i na calou příjennou beseCu, v níŽ by1o něco velni čistého a křišl
lovéhc, cc si zío],<alo trva]_e naše srdce.

tu.r;.- 9 zvlášř upříinnš zdrevín Vaše ratolesti, jež prckázaly tak

blízký vztah ke kunštu.

Prosínr, abyste 1askevč vyříliila tóž srdečné pozdravy ostatnín

účastníkůra naší n-xkde jší společné besedy ve vašem rněstě.

S upřínnýn soudružskýo pozd9rven Váš /
/ /Uti/^rÁ=-

Vl ádirnír 1,1icha1

čs.rozhles

-,a
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1;rLl

]dlio ť,tsnové xlubU mItsrlých čtenárú
l],]ate IIávo l1,,ojevIL svá piáni a up161-
nit s\,é nápady i nrivrhy, co' a j8k
v lrlubir děiat. Proiaže i§te při lol'jslré
soutěrii získalj nŤloho zkušeností a
lozdé]ilj se § námi o dobl,é nápad_!,
vvhlašu'elne plo 1etošní ško}l]í rnI{

solllč/ plU dó' z 1,*3 liíd. kIele
p -al l, i ve ],t, ] li', kýcl, il lile-.jl.'fll
iiťoužcích.
Có je 1 letošllí soutéžj * na lozdíl
od dosavad[ícb - uového? Dosuc]

i-le |luc ,l|| d , l,pdijkco HMČ_ f}slco
kv c!.] kole]!tivli pť6cP --
p;tovni výstavlíy. 'Iyto výstavy oezů-
sia]jr u nás ležrrt. kroužir_v si je me7l
sel]ou vvlněl'iuij, listě l]urlete v 1éto

|.Iá^l r)ok].dčoL d,, hsždý kroUlpk ,r

zl'oLí 

'lo 
putovlí výstavku svého ob

,il,crrcjlo .irtora, Vfsl,tvkv, které lrám
1,o.'l,n, l,,]delne \'iak hocJl1o!iI mimU
iOU!ň; BLrte to doklac ceIoloi,l)í ],ill
trosli klouži<li,

Sn těinimi přacenli b dou vs3n osnh-
ni trelldrslíi dcničky, Ty po zl]odno,
ccl,, v .oLllě/: 1úsl.tl,nll Vdn], d\V.lr
v ni.h n!o1]ll poklrlČo!at V daIŠjch

i 1,1,'/ioU o :lUvL| -cil4Clill 'ái|],
,/dir c Io VĎ.l ý ,l lliVéIný tlil!Fl
Po nlei relli Uo.1bd',, 1lr3nKy |e(Pr
e;i'. a lílžkL V n\.'ťllkách se l( n,

;1n|]v]] Vfacíš ó najednou tč i'tapadá.
cD doljlého sj z í Vezrneš plo ži1'ot,'Z čel]o si be},eš pi'íklad, co zavlilu-
,, i, ,. 1.1ll lo vzácné c!]!llkÝ, zaLhyl' .ré rnv;Ienkv. své poznaíky, lapl5 si
re- střádáš si tím nejcennéišl bohd

, 'Vi. snéd \, vypišes náI, Věl. ktPrP
L]okiá.]áŠ za zvióšť výzuamné.

ld,,scs sl. co ;es šám neio v klouž,
Lll úUvě.lél o áuloroť:, o době. ť njž

' ži], o j.lro kťajj, o pŤáte!-§kých vzia-
,]jch, o jeho půŠobeni. Nebo 5e vydáš
:,., :,l.-á,,h ltldrllů klrlr'.!, ahy 5ic
, věi'l a dokresl,] Vypltivilli, své 7á-
žnemY sj dop]niš ťůznýni výstřjžky
7: lln!in a ijasr]pisŮ, obrázliY. iot08ra,
l]iili. !lastnini k!esbami. Dost mate,
liálil naide! v noVinách Aibatfos a
,|l]lo,1 ':]a,l,riLi !1,o lrbe bUdp k'll-
a \ ldd]rniIil KoV:l}lka LllPrái l,j 'oU],]iť no Čecharch, ktelá v Albetťosu

\ ,:,] \'irahll, l]rl'. hlnli ťc rVen] 7i-
\,;tě něco ilžilečn!,!ho lrclělali, Ý},nl,v§le-
li, vyrlalezli, všichiri. kdo kromě svýrh
i,]ěžu!'ch povinno9ti dě]aií ješlě r ]o-
'lj i,1,1,.l ,t ,l'l_,l ,.r 

i"nin ahv rl"^

!}ast b_v]a I,Iá5ná a alry se tu lidc]lr
rohip;,i]o, ( htl li bf"hnIn, ah}slF.i
]oho všeIro všilnali také Dili četbě 

^ťse zají]niito o lristolii, o přÍIódu, o ko§,
ll]ollautikul al ťádi ijiete pohádky.
nebo knižlrv s pŤíbéhy ze současnél']o
žjvola - všechno se do vaší soutéže
.,vejde". Roziod]i jste se?

za!ožte §i deDík, kteŤý l]ucleluc na,
Zývat ,,čionái'ský špelíóek". Nebude to
sošit. spiše iálrásj ]jsiková kartotélii],
" ,rj \c ]epc Iledí lénP sP l]opIi,lljl ,

,,] '.3l(é přehlednější. zkrátka ie to
|n.rc ilLovná věc. opatiíte sj zásobu
:1lžši.l, papilli ll)]ok kťeslicích čt,,r"
lil l, ,mitu ,,',.,i,, s,,i,iul, P '" -

"r,i iinižk_v, ktcl.i] iís ža ial.r )-
\ i,,"žnč 1aIIl3vl nřenL*síll

]jo aútoLa a ilustrátol,a. qázev
,,:l \,] r Iok !ydáirÍ,

črENÁŘů
Dololn sl poznol,]"ráte stl |,ťný, i\Ia,
lickť JDsdi] d dále lo, ^o 

ismP vaí|
Už ;ofadi]i: své mv§lenh!. pozlldtky
a oiedsevzp,r. ooimy, napadV. ci,ály,
Ud;ie o ž'votě a dile aulo,d. D ,eho

r iáieli"h o l.ho dohě d krdli atcj

l(o |-jelD lolllěiniho obdobi - v b:,i,,-

| - nnrollnllc V h-ouzhrl vdše "ilP,
, n|_l\ó ',pd,li l(}' Rozllo,1nPle, kdo
,, l ; ,l,, '.r o lldll"l;lei5í. kdo VvlI,vb-
l, o, n n.,,,, ,ltlti\i -oLlhorv !oilAta
Jo led.ll(Le h'\]i \ lin 1,1a5Lnó \a,]i
llli]ít€. k.lo z vás se zúčts5tní kťěiIjo-
fé],^ '_' !i, 7,|L KIl,',lr , ,ld/i\, | ' |,__

nářů.

Podn]inky §otllěže:

! vedo§ci pošie piihlášku a §e'úaTn
úča§iniků 5 udáním věku dětí na
a.I.e§u KMČ do korce ťíina 1977

l Ý nlDbéh|t §oulnZc brrdou čIenové
krllužktr posilai zpíáÝy o své pr6-
l|i do KMČ. ly n€iz6!imav€iši opěI
uveřeiníme v lrovinácb Al}ratŤo§

l §onhrnnou 7próvu, dEa ,,čtenářské
špaličky" popiipadé putovní Ýý,
staÝku pošlou vedouci do ,édak,
ce NMč do 31, blezna 1978,
zá§t upIi kIoUžkú budou poz!áni
na 12. siezd Ki bu ln|adých čte-
nářů

J
í
(

Těšilnc §e íE va§e ptáce.

váš
Klub rirladýclJ čtenářů
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