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KLUB N4LADÝCH ČTENÁŘÚ
NAKLADATELSTVÍ ALBÁTROS

{c8}

ffiffiw§ & WWW&§&
|2, sjerd Klubu nladých ětenářů

PRAHA 25. kvěitla íocl naiehů zP].avodaje] - V! dnerh 26.-28. kýětDa
brrdo Dim čěsko§lovenských dětí na Pražském hfadě patŤit Zástttpcťtm čtenál-
§kých kŤoužků ,ákladnish devítilstých škol 3 České §oclali§tické Ťepubliky,
kteří §e scházeji na sÝém 12, §ie?dt,

solls!,lvní pnČe soL lá]is!iL,k ú spoiec_
iosti o všestťa]lný rozvoj dijti se od_
rilži i v Je]icil Ioslotrťill{ 2ájmu U knl_
lly. Dť:. li|,sí, ove r sLdlisícOvL nilkl6-
dy se ukaztlji ntnohaly j!ko nedo$ta.
čujíc1. NBlze jen knilru nabidnoL!i, je
tieba ji uvést do sotlvisiDstí, ]nobé
V\\vetli|. viznitmnou lLli ve výUho,ýe
íiětí, jejicl} citoÝénl a společenskéú
dozr,ávání a uvědonování plDí již ia-
du lpl },lub ]nlaaÝc,l cieBói,ů připra,
vovdny nakJD.',rtclstv,tn .qlbBtros, Zá.
siupci jeho jednotliriých čt€náiských
kloužků se sejdou již pocivanácté a
očekiivá je hLJdnotný pl08ram. Děti
5e setkají s autory a ilustrátory svých
oblibených knih, zúčdstni se aulo8rs_
criády, bUdou bFsedcvat o zkušenos.
!ec]l z ]elUšniho i,očoikd . pii vy

hlaio!,áuí se §ei]iají § vítčzi soulčže
ii||')l, llj]bJ},,li člelliii,ů. D lp Jl, piL}
dětj piipln].i€no innohc, zábóvných po_
,h,]'], lr l.t]) v|-lUp,tlj cbllo iinl)',
oi]eliává je j výleL ria zii ek litll]]-
pťecitt ve Výcilrrdočeskén kraji, ](de
l1,1f .'ii'i .,(,llo,I vfs,dVú ni]ki,1.1ajeisi\i
i', iba11,os nazVanou Zámek Clevaieťa
polr iidek.

Činnost (iubu misdých čieíáiú
podně,'i,]e i usmi.lňLlle z lien, děli
o kvatitní knihy, ivoři konkréiní oj]_
raz póče naší společúosti o Ýšesiran_
itý rorloj dětí. Dvanáclé setkání úla-
dých čtenářťt ]i§tě přispěje k plo_
hlo,1beni jcIio člnno5ll. výn]Ěna lku_
iplln:,i k lld,Lzpní no\.icll lolen] pfó,
ce § knihou.
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5{iloslav JdGn ná, zase žq},;val n3 lr,gntiška |i6pi13
6isaraTeTe.-e íau nrc núlrv{ do t:h-, jak n: je jich
vát a libcnrál si" že "nejlépe se nu s pclupracova l<-;

tÉn ž€ nu alesp;fi nevyk).ádal, že ten }1ouhý je noc
a Širctý,eoc tlustý"".

a vůbec žij{eí
kní ž}:u ilustnc-

s K.J.$rbentn,
velký čahcun

I
Mi].oslav .rÁonr

.jarur*ov_á :MŮj ta jrý zápisníkrliberec 1961
rá"iner:!Íatýšek ž krabiOry od uápaiek.L L972
óňáiáúpra : Wóvý špalíěek čé s\ých poháde}.LN 1971
AdlováiPohádký pro Áaěeni<u,A }9?5

}

; Honiěta íaó Prahou.SNDK t962
Soitka:Náš Krakonoš .i,N 1973
niÓZovsÚ : i$epovíd e j pohád}gr.Svob_oda 

_ 
1 97C,

ŠikulalTranpoty § helikcnen.SNDK lyo,/

š.?Bi:$áŤR:llďi3i;i-|§*}?í3.o, n,
itrubín:Vítek hádá dobře.SNDK 1965
pátišt<a tBirlibán.Albatr oE L97 5--ň-- -půjaeme si pro poháťlku.l, L975

"Už si Ětu pohádky.A L974
Pleva :buťlu}ínek.A 1969
P;;ů;;i;=;malá, čarodě jnice,SNDK 1964,

l

rF--
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Zdeněk SilíETANA
Čtvrtek:Pohádky z paŤezové chelorrpbr.A 19?4

" ,.íak si Křemílek s Vochoroůrkou pekli kaótany.Pressfoto 1971 ,
Srngtana:Hehe a Chichi.A 1974
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a : rouzei;it}ig" žáfflBab"9ř"1,31i rt.t"ou' ?cjskovy ponád§r"LibereerSŇ i969 -

...l!opalra v iryt,aře SIDK 1967:t:]}:q:Ze poládkou to}'cxy"grř te pohédka- 
_: a: í: ové iodička
síl.á na :co+.ýly-'r::1 lIak:vlí lužíšdk;A- 1976

:j::::,i:.-z'. žaói Ťi<y pily čaj.S,\)K 1964.-=a]?<:- .1;.víaaner, brenkéři.S\DK 196'jt=:e š : S -.: ::;. r,r srou eo nebc.SIVD r, ígaa- 
-

E-3.:i_atc, 3.ž€t: štěně! SNDK 1963

ll I976

j

kouze]..kukátka.Práce 19?2 §

J
l

!1:li:!r:;aie oči ná vitri

,'b §"



u

-

'í, ff;;-J" §f l3{í]i§* *l" t ch o

\

lia,,j^r]'"vUr,.fáta'l --,_bv -^ - -'jI.Y a u]Zyp]3e ýóv,
a t * t a 

"**n 
JJl*f #:. ii §-:řď,

-l--

ra

-

Jiří j(AIJOUSEK

- šital Mak.čuba.Albatros 1974
p"í3iňis"ůu rado,sti.sNDK 1958 _"_._
il#iř ;Éa;aninY" praděóoěken,srDK
Tanská:Co ni řekl §€tnaťofrA ryío
xi"iiiiŠi ziuot " pirátern,Á 1978
iiiňáiÓÉi"te-encyk}ópedie,A 19?8
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1,"::'-ek :0 ipisek.A 1975.,, irianka ,l\ L97'

Runca"is.A 1975
iilčr:rirací skřínka.SNDK 1963

:r,:k lvlrak.LN 1972.

197o

=ffi]

,,r-ie::r,J.:]I,:]
5,,i-.lt,ro"ádky ze čtyř stuďánekoLíberee:rs}1_19ó9.
Ť j _.i ^Ýř4. p..;,lt .,, oo.ror,.,-íhn větnrr.O}vnnía L976.lln j:vá: FŠrádk.v sever-ního větru.O}ynpía L97E,
1]'l.o.:iic česiiiovi. Šejtroěkovi a jeCqom znéi.-l; ; Ji ; i'ť3;ii "iii 
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š; fi .§ř;;i'," ;Ěá+';- ;íánnén_}oupeřníkovi.A
iff ;i':il'i"ř;3 fi ilřš' ř'.řzřá.řáir ]§Ň-irzr
ťárcoě u Ru,nc a j sr.1. }_Ibaů:, cs 74
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NÁRoDNÍ
uMĚLEc

V Plaze na Milé straně, kde .ná sYůi útulný
aleliér, a§i §těží. Má tolik přáce, že se k němu
dostane ien máIokteřý zvědavý novinář,
AIe znát€ ho ze spousty knižek, které Pro
děti i Přo došPělé vyzdobil obřázky, a iak
,e v nakladate|stvích říká,8řaíi.ky upraYil.
Jgn si YzPomeňte na GulliveřoYy cesty, na
střďidIo.antervill§ké, na stařé PoYěsti a le-
geňdy vyPrávěné L. Mašínovou a na řadu
dalších knížek. ze všech, ktéřé kdy ilustroval,
rná neiřaděii Pohádky a PoYídky Haňsé chris-
ťiana Andersena. Dokonce se Po §topáah to-
hoto dánského pohádkářé iednou Ýypřayil
do jeho rodného domku Y od€n§e.

sám přiznává, že malování a kresléní má
už v rodě. Jeho maíninka malovala květiny,
-irtínek byl učitelem křeslení, a když se tln-
.odil, drž€l ho Při křtu na řuce §lavný Mikoláš
A!ď. Pod sYé ilustrace, gřaíické li§ty, obřazy,
-.l.káty, Poštovní známky, 8obélíny a iiné
<*ásné věci, kt€řé nám zPříiemňuií žiYot, se
:ódepisuie cYRlL BouDA, 14, li§topadu to.
-.to roku oslavuie 75. narozeniny.

l!

F-,-.: 
' 

t! 
^' 

t-r\ AJr!.L^ tji/vlJ,č.

-:.:-.'-9:.sen : Pohádky a povíd,\y.
--=::6er,;Pražské legendy. A 1970
- S:íc! zá_raek.Cbel-sk 1971,a:i3 :Cp.ské pověsti.Olyrnpia t975
;,-..:: :ťeuvěřitalné příb§hy lJ.f,amiána.A 1975
]=:r:V;íTet pana tsroučka čS 197i.
]:ien:Ponáč{ý aS r976.
Lešj::cválPověsti a legendy ; i97i

7.,

l,



-H:,S:iffi+§iw
,fi1ff Fru6li u 

il:i,T:r: *,,i n,í
,, rxnú(o r, 

Js#[*[:- ;"r*
. "n_i

§-W}N§-**,
L

q,

,*b,
\

t
§t

l l z,a:l.*
t



,..x i '1 o o ..

- ^'ť rlý , Bi 
"t 

,l,.., ,

,..4 rr O c,-l L,",
lt_", J,

ra sl u,rilec Dr.František Kožík vyprávěl ů tom, próč píše životepisy-

co

zasl.u:irělkvn.:
.!etena ŠM,tFg r,ov.í 1nes ne jo<'lpulárnx jší rpi-rovate 1ka nloc.ých dívekiísE§TÁ v poslJan í dob._: ňEti" r i t 

"vž""*"ícň 
-i i;;;il^G;-i,ěi,t,

"Zlate_pe,ro]]l, cenn nakladate:L § tv f- lrlbatios rbyla ""psá"o'nr čestnél ], s i1nó d.L:H.í:n4ersenáó
. .]}prévrla nél ," 315.rácio vaií,ale j:jí nranže1 tJ nerad jí,chcestále totóž t nejradš;i sr-rehé h.;vězi n,aso"Nyní píše vzponínkovou knihu o Jaroníru Johnovi

arj-stav Srrg]-,Ít: ,velký 9,tiťe). Českéhc Krunlova nán vyprdvč1_-\
ářř, ŤHtffi dfi ;i"i, !;;;;;" 

- ;;;ňš-i ;;;] óure ;u styi - na vs e ch;6

1e povídali at zpívali Lr prostřeného stolu."

l.rCclvllel radi.jí "):.Ca"Ječnc,: na]ova1 krásnou Grug,ínku z když
ln,:'něco eruzínŠr.y.- vypr,áuěla, řekl jí teCy "DarC5,"IeprT e později r
|ckázalo r- ž,e se piala o jestli b.7 Laké nevymalova1 jejíc) 6 _kanarácelá tak núse1 ee}b,: ncó ialcvst r zatínco ostntn{ splsovst,elé s1 vesa

vypadá jako rnaló plavovl-asé dévaátk3,,
o-"ÓárÚ-rÓ.Oatt pusi.itr,-]r rréi*é pozvánkrr

:řesvědŤovatq že je te spisovatelk4, co pro
i,rrq ia-lotrr{ nir,lr ř Áne(ho košíku" . als 5tg.']n^ Jiy.Ť,:;ela je přesvědŤóv3t+ Ze Je te sp}.sovalelÁn, u., i-! *,

i'rr:-á"r.níá t'ŤÁj"r"iui*iJrůi^ňar,o to3íku", als štejnr jívlzi napsala
ŠiŮiu.i,'ň-á"árr-ná"rri8ra vlrit, když je tak nelá,

rrkéta zinnerlvá b{6t8
JaK8
tele -

,, z: s l.,unš 1e cj.. r ínl h,J c
{ , , 

jltor o5] í5ené ft9 ! r,rr ,r,,-.: -,1á_lne zeni 
_;;i;;tiji:r ,'ti.;,/,_ist i. dávr,ýg1_\
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Ijezci aurg+, než na velbloudú,, rei*oio-ioiiz-""r3^Ěi.;ňJ..' l)ovědě)-i jsne se.takyrjak'fotcgrafoval n",t=*ov*-i}'"áie 
"ai, .1" 

""B iponněl ,_že na ní stoj_í.a-óótrval t"ř atóuho, az spadi ÚÓi;-ňá nro"i_" áe popicň.i]vOue"-iáá; ;;;.;;;" pochopitt jak se "§ul"r*r*U Ipov{dat|'odpo!ívá na 13|in9cir],"taýz- je-ic, iet. ilioz;e"iinř] '""" 
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Nepo§ed*ý &_qa&Řák
oš€třoYatclk |arka čistila Y Pavilónu Yodnich ptáků bazé_n_tučňáků, Nei,

dříYé výdřhla rýž;vým kařtáč€m §těny a pek ié PéřliYě vystřík,la Přoudem
,"Jv z'traalce. Íučnáci. ptáci až z n€iiížn;jsilro pooreii Jiint nmeriky, stáli
rati'm na okreii bazénu a zvědavě sledovali Počínání své oPatřovrlice,
Pitvorně ořkom kroutili hlav&mi a 9otřásali svými PloutYovitými křídIy,

"i"t*L.liV-i r ,v.hlému playání.l;řka už byla 3 bazénem hotova, Hadici
ooiožila ná ochoz tak, abý voda stékala do nádrže. vzala hadř a otířela
iábodlí. N"i.dnou .třnul;. Přimo do zad ii za§áhl proud studené vody a ve
chvilcé bÝla mokrá od hlavy až k patám.-'__i" 

".átir"t" "rkřikla 
|a.ka a ótořile se, aby mokřým hadřém ztíestala

PJiiÚ- Xao iiný'bv si tai<é takoyou lumpářnu vymyslel, A16 za ní nikdo
neitál, ani se némál té tďkařici. Navl. hadice ležela na svém místě a yoda
iii ait wtgtala do bazénu. lařka sé rozběhla do příprayny. Pepík §é tu
iirtě §choiat. Aíi tady Yšak ošetřoYatel nebyl.' -,Kam s6 Doděl?" tá'zala se rozčilená Jarka sama s€be, když vtom s€ ote-

";'ji" Jt.r"'ir.nt"Ynl voliéřY a veš6l mladý ošetřovatel s vědřy na krmení,
Ýiduchem zasvištěl hadr e i plesknutím Přistál na hlavě oš€třovatele,
._co s€ děie?" vyiekl př€kvapeně P€pík.
,Jeste se Ótei, póaive! se, ial vypadám," vykřikle na něho ošetřovatelka,
..A co iá s tím mám co společnéhol"
,,Kdo iiný by mne postříkal t" zlobila se Jerk..
..ratt. JártÓ, ia to n6bylt" dušov.l se Peplk.
..Nevykládei.'i od§€kla Jarka a naštvaně odešla.'plevlálla sd'a ookrařovala v práci. P€pík teď zaléval květiny v prostoru

9řo návštěYnlky,'a tak ho 

'arkirňěla 
stale na očich. Naiednou §e napřímil,

;6urtil konev a hlasitě se rozesmál.
'-_Př6č sé s]hě---" nedořekla. Naiednou měla hlavu Pod Přoudem vody,

P;pík se řéhtal, až se Přohýbal. Jařka sé otoěila, ale nikoho n€zehlédla,
,,Pepíku, kdo to byl?"
..zi". tá i.:t; ied'nou, třeba obieYiš pachatele §{ma"'kuckal se smíchy

oa€třoYatel;,,Já ňo nep.ozí.dím, ie to můi kamarád.";třoYatel.',,|á Éo neP.ozí.dím, ie to můi kamarád."
..Dopadnu 

-hó 
i bez tóbe a ať se pák t§ít" vzala koště . dělala, že zametá,

Étóm elé stálé Do očku sledovala konéG h.dice.}Étom ale stále Do očku sledovala konéC h.dice.
Řei€dnou zahlédte. iakiéd€n tuÉňák, ten krotký, ktéřýslbéřé řybyz řuky

e ájse nechá drbat ňe Élavě, hopká směř€m k h.di.l. Tuřňák natáhl krk,
.ilnÝm zobákem uchopil konec Éadice a pozvedl ho do výše. Proud vody

-.ái i"OnV oUlout vziluchem e Jařka i€n tak tak uskořile, Tuřňák hadici
pilstit, troět u poskočil dopředu a mazlivě naklonil hlavu k ošetřovatélce,' ,,Darebo, tali tos byl tyť' .mála se Jarka a Pohladila tučňáka Po hladkém
t*iléh.yém péří na hlevě.

lr.-iří FJLIí "pracováit ZO0 a autor nnoha knih
1_;-EvET-ň'óanE- le gračních pří hoC . i,le j he zč í bylo,
c!a třovatele a ,aň: taři místo nřj oEtŤli cdvézL

,lŘÍ FELIx

o zvířatech nán I

jak had kousl
zcct6chnika.

i"9?'i"i'"'":,,,'"*i"r,:Íť:-rl"liďcurtue-
Ňvrí píSe v,l*- ____M

_ _iě: 1 <r,_:r-.. :ic ioscělé.Vyorávě1 e

.r-lř.:-.. i,:.á.' ?řát,9.1e, přot6že tstl
vyděiávat žálr^é peníze, 

___ ___..#

t on , ;.,.ké\
přišeJ. bezc

r-" 11

qá}t-if. :l"*fiÉřa;ři%d§i-ůilíln:qiffiťrlťiŤ*ili'i;í=€6é ra
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o,", n,"*" u 

"," "*'
: J::ig:ll1. :? ;*x,i"#lť 

" 
i# 

"- 
Ť" ť

t

-- 
;^a 11- '"'"'

] g:},-l.rr ,,. _

--.cil

:\



'..

t

*b

1



C B",.h

\) 

U}u^*Ň
X} \,7\t

,/,
,// .

fua/,a-í í //'LV,rL
i,.l

a^^,t úur { v,^ o (

í) l: Cl-! r
l^Ť6 . /í,t ULa.



4q18-1q
z KLuBu MLADÝcH črrruÁŘů

lU V,l cl]llo lVoi ' c ,oIořn' ll,ipll pl;-
ce ]iterárnich kťoužků KMČ- Vaše
l)UtnV1l] VÝslaVkd l]tlde v]3,tné dokla,
(lcm to1.o. co se béLeln l0kIl kolern
Lirl aH ťe Vd5Hll kfouzlrU d.l,, 'o.

ŤTalffie-::-Tťfi ěŤřFr-Ty§ťi!-ťácti
v soutčžuírn období přeČetti, se kte-
lýn1i autory se chcete blíže seznámit.

^ 
pusťte se c]o práce. JL!u]|9!!í_JL

putovni Vy:tóvka buL]e hezkýŤ pi'
kladem i cennou zkušeností pro
o.,alní k1.otlžK),. A il,o naklddaLelsLvÍ
\lLd1,os - -,ilrn dá'kem l narozp-
niná]n,
Vi,sIaVk}, u .l,j< llcZl]StaJlod lelPt, l,Ll.

so[.§TĚř KtiJBu MLADÝCH čTEř.|ÁŘú

[,11Lj !iil\Li,,],I]l l. sol,rTĚž KR9tjžKů
T n stll:l]7 ^r,,uzl(u vollllre oDét 'UT

lnu nuill\lll í\stdvf.7- V.t5lLlt lkIlre
no-Ij vIl1.,;e i" \'áru llcilépe osVěd.
čila, Lc,oilr: \n,ll}Z rld ndZ., ,,s knj-
_hanri -ÁT66'ii6!rr---Éffiifi'i-l-Ťfi,sÝel a kla§u lleZke sDnlecne z;l-)t.
Ti--frř-Piitil l,' za autofy a i,Jq|"é-
lol,}, kl,Lll \lUdL1,o<u. za ]lrd,IlV Vá-
šicb oblíbenýclr knížek, shIomaždo-
Vání dokulnentace, spoleČDé besedy
nad přečtenýtlli knihaúi, recitace
a dianlatizace, Iiteťární soulěže. kte-
|,e Fi,ipraVu]cte !lo svó "po]už,i\v -

Vítáno Vá5 d0 nDvého skolnlho loku
d ldllj\'r.. ílo db iil, , lnií]lkU 5olllč.
že filubu nladýclI čtenáiů. V r.oce
|,|7|r, kíP,}, ]e V),,|'.iel M"],lná-od,
I]lln rokI n, Llilnlc, os,dvl,-P spo'.čně
dré il]LilPJ: {0. \ yto;, pIUllý:skc or.
Sj.llIZJce á J0 ]Pl ú\nF'.|,c l,rtico ,Ia

liladatelslví AllJa1.os,
BřhP.Il soU'ělnl||o oDdobi \i,nr b Ioe
me posilat mat€riály o autotech

lťJ

>{
rJ

].\ih il.,o_,n|:Lc nJli'.],laIplstvi, p.,
loVn: vý.Lrvy a noVlll\ A]bd(ros. \'},
v-cholcn ln] soU!i"e,ellnolliv!ů l ll-
t el dr,ni(,]l a ťten.l5,{]c|,kloJ/ků bu
r]e květnový 13 sjezd KMČ. jeho
,idslljicl sc t P.dZc \e]do l se sv}'mi
obl,benýll,| .rul Ul]. I1,1,,r:itof}' a prpd-
ltími l]elci pťažských divade1.

dete si je - iak iako kaŽdýrn !o-
lrom - vzájemně vyměňov6t.

POpMlNRY soUŤĚžEl

- v.do,1Li DollP Dř]hlášku a sPzí3nl
Llcá§tnrkú s udanlm vetu oelt
_ v plúJ"l,u §oulěže lJudou ČlenoVa

iiEíT--i6:íET-?ŤŤ6vi-6-=íě-Ffi7;
t]0 |prlahce KMU, ty nelza]lnave]sI
opt l UVrlp l]ll]]c v l)ovInaci ALĎ6lrOs

- výsiavka by měia být na volnýclr
ctVItkach 1oIn]atu !lJ

-.ouhlnnou z|IdVú o celoťočn,
l\ra, , d zl]otovenou pUíOvnI vysravxll
!)nš|nU vednucl krorrzktl do Ie(lakcc

ffi

|l. soUTĚž PRo
,EDNoTllvcE -
členy čtenářských
a literárních kroužkůrvč. {

V ]oňskéúr školnim Ťoce jsme vvhlá-
§rl1 snlllP,, ó nPlneRhé]., r,enár<!e

,.DalickÝ". za]ožili iste sl denik*kaf-
iotéku, dc které jste si na volné iis-
tv zaznamenávali své dojay z četby,
nápady, citáty, údaje o životě a díIe
autora, o ]el]o přátelíeh, kr8]i, kde
'i' a1 d. J-l9l!5E4-.L9!.e--b!4eg.9-ylÉ,'o pI.jí,i pokl3čov6t. své zaiznsmý si
-TE;l e_á'dEiffi-iízn i m i vys, i i / k y
z novin a časopisťl, obrázky, fotog|a-
llcmi, Viastnínti ktesbaml, V llre7nl]
le opěI v kl'oLž{u posoUílílc. d\U
z n|cn V)hereln a Do\lPtP do ťeO6k.ffi

TÉzapnmeile :r,é -špa L'čkyJ označii
;,nóll"m. nnle.n,|. a nilpl5|e i s!ůnal,é piíběhy k]uků, kleři se nri zda-

jí, jako ]}}, to byli tnoji nejvěrnčjši
a nejlúilejší iralnar,ádi.

PetŤ lančičks - 4. t}, zoŠ Vyskytná

8oHUllríL ŘiHA - HoNzrltovA cEs-
TA
/ {llll.v 5c tl,I nelviUe llbllU, Iak Hon.
zik i]ryslel, že svět jede dozádu a že
\lJ\ 5Io]i. A lcšlě se mi liilito, j3k
,ll:(l.č.k llUI likoVi tlkdla], Ick ži]i
a pIacují na vosDici. Dlles jc to Zase
,, §tn IU|\', l,'lj|,, |í-,])|nka ldliv p:ir
,lllr V lzn - n Frlv l\DdlŤ s l,|
a moc se mi 1lJ líbí, Asi l]ych tto Těšifie §e Da Vaše práce.

Váš El!!b nl|adých čtenářů

poKYNť

q

slavce bv se mě]V o i Vaše do-w

soutěži bu(lou 31. biež-

E

,. /,iiIl,! i '. J l,,ki a l,c]ll,r!, p.
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: 3 _:.rÁ M_o s qB§. g gd rv gR9Ě_vrpď yŤ $ _nagn5d 1l,_z 1xlm n oy,í.

_ a ě ala psát asi v 11 letechoByl to realistický příběh o její sestřiěce"
]:incs ho ná sehov"Y],ooo" ..,: 12 ti létech lyr"'.á"ii"frrském_táboře v Seči"fci:dy_noc neraCa chodila
.--: dlouhé polhody "'"'ř i"ůJ.rl kdJr! přišli na nísio,zálezla co prvního

=___9řllt 9 tan seděla, ;;.;;;;iá aa" ěrii áiourrá básnř,o.toEtr_co zažili"
:; i;;rí *""iii, po_át,"iii' Óut"t"í ut "ly,á o",oi'ir33'É}š:íTfláo;;r,3""'

i#ii!i:ill;;i,ii*iíi fiiiti;:;ií,:i,ifii ;Ť:'iiiuFiiŤ:.i:ififl .
-"a"J u t: ffií;"r;:il'^:áíE1,.éměř. stále, když něla.čas,}cdnu povídku
,1 otisklí v časopi:, přói,řn J-Tá-uýi" jáji brvnr tištěná práce"

, : : ?:iifr t*$iti*'x,i§liis,it§;§iiil*:íil#lli}:ii ;q*i} ;*i,: 
"*riíii

:leí ŤAJEWíSTVI PROť1
,i: . .iak zmr ie uštkii""pijř, 

'UřÍ,i"i"řá"l 
"i"1l že.39ii" nec\třla nikoh,l

,!,i"8ři.,ili"="ri"ji-"oiá"i aó hospodJ,,tan jí zehřát-e pak zmi_i= kousla
]:.:i srrého opa,|rovníka.'"rĚyž"^řiifi";ii,-;;;;u, jak pes vyplaňí bažantf a .rrhne s:: na ně.i"

:._1: zase p.o ",r,,no-iot-ůořrorzl 
pe! uví-ošpáiý a uaža,nt_taky.^těkoíik_

:!__ se pokusili irooii'isá-ni-Ě"ž"iiiÁr"i: p.i, .iqr aoplacl na zen, tek zase
::.ěa-á,i,it dc křovi'"fi.Tl:iá5a:i;,., scénú ňusel ieži zér vybechat.

Kdo píše,, nusí pozorovat Iidi a život kolern gel]c!
.]e já si tu náměty,áfi;;:ňůi";ilé ;u;?,-"uv á*tt spisovate1._popisoval jen _ř:

_.: , co sc sta1,.,,co ;fi"ž;;ii;-;i; ;Ěý árti" v knize- poznaly život,
:;é rlyšlenky. cn"oOco..

příští rok vydají },{"Zianerové knihu ČARovrf pastťmr_a INDIÁNI Z

{:iOvA.Bude c aětecň z á}tstérro aomová,i_t se znepřái:lili s dětni
: vesnice.V podstati"tá iáe"irřa,ě přiů.=n,řeselý, buče i zťi,.mován"

,. oO0O...

...,J:u!:.iŤŤ_liň,lxii,xí},;:lř;:,Etl;!"fil:i3l!ililqlíEřl"í"o§"]Ii"." .

__-_1ia[ je_jieh : aeiii=r'uv-áoňii óni "iezaii-na"bčsečty..se lryirarairlx svýni
1__:náři.A{a.jr ,oo" ,jái ;šl"i;;-;"irctř,l-,i,--aoon"-""i,r"tuji zádné_staěí
-:-_ jejich 3 děti. e..ooo...

.Iak dlouho píše jerlnu_ knihu?To,je různé:porlJ_e,toho jcstli nestů-
:.:: děti, jcstli_n"iíóuil jsk jí ps"nl"}ai.witaý nenŮŽe Psát celý den

, :"E;á,i;i;l;*#t^;; Íx*aŇ6irtb,*říatE,i? ;i:;i::iár, tr* a dě+.i

::custu ;ffi;Ň;ň iápirU odnosily.do sběru"
M.zinr,"*o.trá,řili,"žii-záááenu. dobrénu autoru se nepíšc lehce.

.:c aosp;iZ_]-J8ie_ i.iňi'i"pgqí_e,;i;-},"dg;*ilTíi*ífi1der^píše pro starší

=-áaiž:ňá-ňr]-nptt 
pRo MOu LÁsKu., nebož"ňaáa 

p rrl5#"ilifl ;;litiex i- 
Í#i;;-á* i,nÁ s e moc 1 íbi ly básniě ry

r její knize Jt] iř 
o.oooo...

ríoe ráťla nán slíbi]_a, že se do Českého. Krumlova pod rvá

" il"?3il*'iát""áirí'áo-nuši Řroniky"Byli zd: totiž nT

; il;';áái ir"-ná8" město rpponínají,

a teké
svatebn í

:lstX

FF FrF-
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L§DI}L§V ,TEHLI'K

lnotl neod]uč|le]nnl! pts,nětí neipn při
nUIovánj mol1 zemi zamyšlenou. a]U

i Dřl zóiezdPch do .izlnV, kdy sI nlo,
hU 1ejíni pro,1iednicl\.im kdýkoliv vy-
t,a\,1t úžas l,jd_Ďaého,

aÁslůix
lADlsl,Av sfitttix:
PRoč KnEstlM
Vá.li malil, uspé!, musí íŤ,ii dar !loč,
lrí. hUdelnik musi b}rt obdařen cláreFl
slvšeni, sochař Doticbu]e c'tlir'ý nTnd'

"''oa."'i[ "u 
nemůže obejit bez daŤů

ťšech Uměn, Báseň ]e s|ožPno 7 nuof,/
_ót,Ďá Lráchv vprie nrá slou arcnl,

i""k;,];; ; ,"k ,lž řpkLi ilnl. pi! tv,)rně
,soll účnstDv \\cchnv sm\,slv ,r 7R,l

iáostr cel;Íro žlVota, (resl,] ,:nIn o ],

n,áliiká a o věcech iemesl,] \c ml dU,

siuio dotrého rroučení od lii malíl_
,*Jin nrntet. kieří po léla tijhili mti
,,xirs. Ňl mÝch č(yiiceIilclýclt Dr1,I],

ká.h po lihočeské zemi !c mj k-l,,hl
(lá]a lDvnocellnÝm vyra ,o\ Úln c, o

,(řAdktrn, paacovni neztjvinnsl, d 1l,j,
Ioj! nr_něti, Tisícc kreseb přcd(,|,d/c,
:U iakú inspllJční oJra7 , d4':řll\ n ",
ieriat rne ivolne slovesnl, plor ,ed,r

Áleslln]] ze ?állnv l z FotťeĎv"|,,],im
3i kultllru 

'raku 
i pojmovou pilesnost

K"a,InJ í,tust i,yt neldi,iv ve rl;p,"Fcl,
pll krFsbě velde se do nlne zl,]len],
ootJtri llmalcrn s pos]éze vs,,lnl ,n!š,
lv GráítckÝ:álnem U pť9-Il i Vlc4n
;řesněit než siovní Dopis,, I(resbs ie

,!!rlú

{5.Lip,to pedq ,lq\8
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