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:r Y,ťtsFÍVťNÍ Ii§G. JlŘÍilo Á}řDi€íj{y },iri 3&j;]1i}Ě .i HALťi{I čriluÁŘr

? ,. ts{i893t,ví.íí nqní v _příror!ě žýdná Nouze. jle*usíte :le tlgčit 1 Éí kaž-
d jho 9e drst§lre.Ces gd .Ťaau §G ae.jdeu }irJé, jež rrěkteré tajcu.itvízviášI .prevekujo ar tu vici *óo. 

"3*x 
-p, 

naá'vztarr"iú rořúlv+tšigout,r ste_jí- gpůu{'tu prácerč*sun _trpřlerr sti a penězrnež se pcdař,í al"espořpredhalit reuškurktor"i skrává_v4čně t*jenny-svxt'živočici:.r.ršat p"i-"_
,-ar lle Jo žJiJcn vyčerpáF í! člov{i( ve vynakládecér, jeiIí lol_evín
,tzBan{ vxc ae p,rC}b jukéholi vščni_ piatraéhl ř:ldu příredy zrrac"apattiš* aěnit v t,aj*lství.ljár.] 2rat6 jióh př.íriš leubývá.

. ..lodzign:: rybníky ::3,1";i;ň:'l''JJ§i"r,n-dzirr je deba leučení.Krajina sc vžCy da réna znhalí *iheu rkapiĚky rrss}.-se us*dí na rákgsi-núc! ;; ,yy 
jěeě.. ,Jy§ůk8 heh.ii6 zazaí váLůaí oc gevt.r.u táhporrcích ťl ivokýehirusí_Cíg j+ divadle 6psn{,, tín je zde x}ha.i{cyž ji po chladpéx aopoiia-ei,siunct rňzpll§ L Í , atevře se př,rd užasIým zrsire l-'vždy nové scérian

r'Ž<ty nrv;j 3yř 1.
É s s ť 5 Ť 3 É l9 tr ,J ír i) : L d, * {,

". r, iŤřiŤ§ťo]Ři! i]- 
- 
ř§ů fi§ori3f í,§ 8;it$í"lj l l- i : H; ;'i",uřŤ ;, -x i"3o"retrrrlyž vid";},,že *inulé zážil'ky 5y z§ped}y *'zdáio se *'u t. šk*Óa.*|1!e .le .d 7,írč jLkir ílé lís§ce cc}J pravdivárnic si nevyqyslet s čtc-núlqi tc,..poznali- v hevertr s rrírci sl tc itvřail.

]y!o první knihu ncpsnI *si v létech 19rC-6O,ale již naDoel
i,*cu dalších knih.Povzbuiii1o ho, že se jehe raÉ:rt, čienářis tiluilae Přijali ji rí í z nivě 'n. 

,.', 
"** 

u",,,.-,6,iJú i,.:}

ý,

ll,'ld o:;zaává ta jcaství, tteró
deby vzpcníná-třeb* ktlyž objcvevali
KC;,,ž ,nn"" ěigv§k xá *čjakó krásné
r1l,:.lŽi + s. v {qi-r,r, p;d4 L á, v*íly 9
: í,' rt4 ělá.

v sab,-PBFťii$ii§l.X á r,ád a& ty
ta jcNsi,ví t*hu divok;ÝEh hugí.

la icasLvírtsk dcved4 vstár.*t- v noci.,íš9chílT prs t. lve.jt tt.j.rneství
.-. .lů :4.9S "ii 

j J . JSlc

,3rz]l, Bu v}r jlj.: kl i.ri; "nÁVll,Í T;il,JiC,. ly:*nlil;,_,ví,,.rť;,ils.t1 .,ii.
;C;7ž vir.! .L, jatý.zú jex o rybái{rtví gcti 1idti jc.Píšp zťt * 

"ý'oáU 
st-

:/, 
í *o. řekáoh-vžiyi u aás se na ře kách leví již ae st,§rší rilby -kacertné.

flg řtkric\ .je také_ rybtření ns jze.i{*rv,,\ jší.ťýpr;ví t,lru e 1oseiaen,e toa, j+k 3) Řq :il!y:r.isku 1rvily vyzy.ri.rIgr- (;rŮa v Kaíze .í|,er.a,_r Ye L1.
vapeuínár.je_ za jehe :}á9í qq na D.rna"ii lov.ily vyzy Lak vÓlré, ža j+e,i řeky. vozili a{ _ž_ebřiňáku/drě na je,inee /a rclÁy- ji.rr vzadu ii.aet ýz+ zebříÁáxu r]c},'i.Vážily pr.ý trhiy 1-i runy.i,- jc1 ii zu tímte ryb;i.eelCo Budr;lešti $ herl*ř.il s níg. o toi.Dne5, kCý je -Buntj r,.egulav*ný"Yelkjíai železa§ai. yraty, .,tž z3: rytlcl*v - vyz- oiuxť,el. -

&a a |1€ l',: é t: ča,,j,!i a 4} § ri i s

Růžc vydá jeilo novou knihu, uť,:,-^íi&.l pravš dětex.''LiiilJŤ íč-<!J: te přívěh ]egkéhr labLltíhs sg*ce, au,"ieho n.,r.zcní až'Dt hrqíz.l5fiív jijsR l,l &tc§v3Lví z:as: ,lena v Čechi,ch. Yýprlívš1 n{.:* o živoLx 1nblrtí;aehe za;ťs*vyeh poťrobnostÍ.I kť,y ž, je stalc 1rb.:[ chráněoý ptára_dříve bylo nsbez,pcŤír"že 1yfiř9, dnés .ie;i 3tFv veIfti rycrli vzristá.š:1._z,t §.van! v j]-žn:.c.\ €ccháeh jich ni nl'f L!rjí-ci ajst,.ch n*,;oš{tuli] n i rol r k s' t 
" 
Le but,ág&ř3 i ogúňí rt§ g.,pr+a{-".f s{Bnř,&gt, p&šírouíi}ť§t

ygť*yě e 19pr6.',ztd,.";;-:;-;;;;.,;;;;;;;-

_ .,,Clly,§tá se rilrpsat kpihu ''PříroCau našich .dnr.i''.i]ulJe ta vysvxt-}euÍ.urČitýeh ,sr*eléxů _sciit!.qy i.lříreiy B.cšich r]*,i"]-,j,dd &§íjúvs,ls"u ij6ěehop!tr Ť9 tČ!!q.:,i.zrrí.ňat:r r Dt ic'i vy.,.í,.l ií ir*Lo, ,ie s._ za,ni}y :Lod--*ínky 
_ 
j: jieh dř,Íi," jš í/ho živ ";!*, 1p jir, 5goa-' hluk, aitni jaí ;,irovrz.káce,tí ies& á, zc.+!.zv:,r,í pltí.Jvíi-tl a:l:" jí _rl!ť i ,,J,rf -drirí' ,.,s|; n,!y,gir.ie ruší jejieh hpízrlrní e pí,st€ vynír,*jí

t



rlgstli_se paaatujg rna sY§jg prvaÍ ae',.koní sr zvířaty?Ji,stěžc.§yly
nu asi <iva r eky, tlgčil si krčárek a šlípt;r ha vŤcla ťlc ro\r.Dlánissi n*4otrtj+, jak řvt1.úehe ne jni_}e jšía s:brlihíp se :rvíř.aLy byl d.bsr kcl;r 6o*, pěstcvlral ý;ydlu.iťlěl ji rlrx* *si & reky p*d §9i .i rri<y v ,l,bo...:- ní sr ižilí:cr. ň§ž..$_ jiny,er zví}xtyrc;,oL*ža _vyd:"a je v*lmi illteIige rr,lní.Ťo; crs n:1 prožil,nri t. vcIli ra,,j vzptroín.i.

. i!;js*,ltá_{jší byrn když lu zatr,la.;l ,(ULÍl§I!i<rs kteréq píše v,: své
i;e!že.
_ ťřispív:i pr.rlviť:le" de 1as*pisl AtsCrP0 štát'6 t,s,E|lrslir.ast ,Žíra.R7b,,íť.ství, Pslevruíctvc e rybárstvo n jinýČh,odbornýcň ,-1gsppis,_1 :

o8ts B d.* *lJ,&* íá@ ii a í, * l] i',ó 4 § § ů, 8:'# j

Š lYŽ Sz ho i]'ti pi:,cIy Lre :le jvrreJ.c jší příirodu ruyvvřtli1
,1 i*, že nejves*ie3š{ lY-í,.,sry se vžri,ycky st"ávnj{ tt, 83Lstňíir*il tea,{8i§ Ls Fls:řafí, 3.rsrrje x!ic;íly.'i'al rlr.Ýgsglovi.iý, iacšn{ Ť,ad ite1 ;4ůU je1 jcdn*u nir Lon-
,3:,ts aeel*gi1 dr Ber"tí*a -. vzil ei_ Cg kufříčku ěcrňé:ity.eyto to v ilo-5,i,lcy chařa1 do;ra DA}iANA AI'RIC'{ÚHO.ktlr.i v)echn"" 

"" "i,ili. *ťuseval.
Dr. ieselevsL..,i sl v !)o!.l,,i ,li,evlék] do _:crn;lch šat,1 e seiic1 áe1|: daeaty, kcie všichni, kdo ho vidálirzeřali řvát sríchy, protože aťl
vzídu E§ zsdku vykauranou velkau dírurze ktgró rru kóukaly spodky.,]c ss všeehRs n€-qtaHe st zvíiat3,!

i' ó ir9ťóĚ&s.i€ aů & § ita ťla {i'ó §sť'

Daes už do.r* nš.tu je jca zvířat*, ktť|é ,aůže vszit sscbru.
x-.iZ _ 

jede pr.yě.Pls s.iqěka jslu :ví.1;";.., ,.i.e t,,j* ělovŤk eJže nejldpé
:ronj.xn*ul"ne duše"..]alijl pt3 ae snaží á n:.iqi- dqrlz,,x-, L..J+ to iar'ovt
:,.-1 :ini:-;)tn,l.í,a z;'*i,tťí, *, st lu snlž,íee v.vilavli.lt n*keli"t, I+l, s"es n ín sit,* j:,e 3ar rzují:rl o ,iš ..a.

,,h,

.,{.,,. ' i*
a Jíi ( Vv l*uš tě ,ií

"5i"x 5--[, ará3it
:i,+zi*gvilílí.

c.&")ěa] :; 6e+ i}íB aé] !& aJů sts,&|t §*s

n,l jvíc,: za jíxe jí acř!tí ,:"ii n ritre .dcnrvrr].} jí r, k].aci
d* přírady.Jcde a jeh.1 1lřítei v NDtl je pěstuje ri prt
vyp.uští d* přír.oriy."ozclí se k Třeb*ni dívxi px jejich

Co h* ne j*y!c, zaujal, _v jth* pr.Éci?í)nts jg vi";tnó víc nuzej-
í:::'šr.7l,ž l_tsqí.,inžt,r;ýr.;i,o"1{aají hq třlbt or]barné árázk;; ,říx se živi]:i 1idé,; pr-lvlk,_t.

Vyprávě1 nár i t n:bezilc!í vztckliny u 1;sa{ zv"ř,e.s tsnl .,lqk ,:r zi;chavpt-.- '<Cyž nsjCele epušt,Xnéhe kc],*uška. z]"ÁnYnt,u z;xi. '
z,.,A*",1,1 Cgl_x_ícr 11ji..alvrlsti."5ti st ,ae6hř. jlpŤ ornÍ;r, rolik zc :v'r j
] i--,,lt chytiI zai. jí/paa:',,,+rjž s,, 1,ňtŤe ul,r v <ui:e, jek- j+ v tI.irií 1á;ill
,_v';1i. č_uenářťLa_ jc nul;e't .gp*óít!i1, pr*iožG re §trr'io piat_ lt*žri;i.irry.:ch by1,; rrr{ 600. 

BÉ,É| r,ÉFť._;}:d,6á
daký alá rrázor lt* t,ytl{icl.Ýí?]jHe s ui §á pytláct \rí nusí"re ,.ít

_iný. irr5ledn_dež rlříve.])ne9._ raždi, xd.s u§ za jcx iůžl složi1; z<aušky; získa,i, nyslivecký I js+-.k.Daé9 aÁ gl_a pytldetví škercdó ťoray-pře--ie4ou autre,,:1§tv.u a oslňir"ií zvXř r.et,Iekt*!"ol s pr3 t9 daes llž:qcí seeiálr"rí clů,rod.
Ca=tu o lásce k přír,rdřl a jrl,jíeh te jerA§tyí hevgří v Jilioóeskég

rgzlrlese.ZťičagtEi1 33 ? aiEul_j'eh !]O 1úiech iastg i p*řarln '''uav.; 5+ze:braní "VžrJy hovtří zprin5ti, blz papíru, aie pusť gít stjle plic ali-
1; .óbr iz_ iah9, _ 

o lta ha.rtří.U ná:-. jc přrlr:ocia t"ak kr:i3aá, že jí eai
1a_,1a nóÁ...X VYIePŠ Vat.4.9.!,}+e§+:,+.9j:6

llF
l
I
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1§. 1. [Anru rrcrl, /bY,fu..,\}Du, ( M ů

'L|.{"r"c'oi/u 
.!A,lT,"ul 

,w lLry.* ,r.161,,1.]V ,,?Lo--,, ,,?rcg

i 
rJ} +WŇ !r,ru,Xl,u,<r-,{.lfu-n.r,,ltl.r_.r_.t,c, trrr" _

{, Ph, Frl"* w Nch,tr;i X"fu^ád,,,"uÁn^t,
,, %6&/ aÚ*uy,u ,J*tolÁ/m,l,

^fulCI* rr_,:fuial.ir, #rr.u r.ů.r,o,rrc. ji j,rÁorir,*
hýJo tlk t"i 

^,|,,.ty,lna"lo,,__x 
l^,l-.wilru, l.,,,,fifr"g

ťUT11; rry,^en^uÁr,"U,.r,_,nn&_oď,vrra_., ď"cr1,o.,m,lu
.^.,DJ .),\1-tL.í\^., i l^urh.clJPltiu tmlrfio,i.l&1:* _hnu.J^"u,,

tď .*OW ,n qtr'fuCxl,.^(,y *"n''h) * ,1,,,,i"o "cJď'
,- t"*,tuot"r,l " (

" 'Vry*"^l* §,.n t].o, Ló"^p|l;ď,r.,*

h

fuld* 
^U ^1,uju,ua,brJ/mJ 

Pr!r), LLaAfru
/PfrílJD nfunyalx,llv ucÁpd-lul, "ŇÁr*r*ťHůo,.,r|, hÁ'r|,rrv ó j,u,--,^' :,: l ^ ^l] )^ ^^0,' ;L,o,
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§etkání dětí se spisovateli
Sn€ln k6ždého dítětB ie jis-

tě seikání s těnl, kteří Jim
připŤavili již' mnoho Ťadost-
ný.\n chvl], sa spisóvat€li a
l]usuátory dětských knih, Le-
tos již popatnácté s€ V Pra
ze, v Domě českoslot€nských
děií na Hradčan€ch, seš]l nej-
lepší č]onové klubů m)adých
čtenářů z celé Daší repub]iky,
aby zde prožili tři krásné
dny. plné dojmů že setkáni s
národnířn mě]cem B. ŘíboD.
E. Barnardinovou. E. Hore]o,
vou, I. Hsrclkovou, VěIou Ad
]ovou, st- Rudolfem. V. zama
fov§kým í ilustlátoly l, Ka-
louskedi, Z. Mllerem, D, Ber,
kovou a d]ouho! řadou dal"
šrch.
Při setkání se jim libila be-

seda o jejich dětstvi sleJně
jako €stráda s význačnýmt

v



KULTURA
V KMČ mohou pracovat
i fi neimenší

Klu}, mladých čteDářů při oDPIlt nlá za sebou iiž dva ro"

kr pilné práce. Členy loholo klubu isou deti ze 3,-5, tiid

zixiaani 
'srtotv, V lUňskén školnlm roc€ byla průmčťná

tiast na scltztecll ktubu 11 dětí, nčkt€ré déti dokonce

n€chyběly ňa §clrůzkách klubu ani iednotr,"-á'irtn, 
l"u í ti ueimladši mohou naiit prál,ě pro§iiled-

.ri"t"i* xúe spoustu zaiinravého, vám díes poví vedoúGi

klubu §. Pazdeíková, a i členové klul,u samiI

,,Jeí.lnu z našich schůze]r

isme zahá]jl] oblibenou hlou

..Hra ierne si na spisovatPle",

]e |o hra, pii kteťé dělí

1osLtjí lístečky, na ktefých
jsou napsána ien tii slova,

DĚti musi l,yc:Iile v]rmys]€t

příbětl, ve kteíém budou ta,

to 3 slUva obsažena, Někte,

rým se povede docela pěk,

ná, vese}á pohádka, Pro Vy-

stŤídáni hra,jBrne zase něcct

§nazšiho - déti musí uhád-

Ilout podle rtakleslenýcb
obrázků náz€v pohádký a

klátce ji vypťávěi. V bOdo_

v6cí tabulce t,ak po§tupně
piib]jvá hodnocení a kažclý
sc snaži, aby byl nejlePši.
Na konec §chůzky piišla na
i;aílu tužka a pa]pir, a děti
p§aiy ,,č]ánek do novin",

]eiich nÉzoťy a postřehy bu,

dou jistě zajimat i vás.
H.ana Kaallecúvá, 2. ti'.:

,,Povidálne si na schťlzkách
0 knihách. a také si je zapi,
sLtjeme do deníčku. Máme

nástěnBou knihovničku, a Da

ní si nalepujeíne papílky s
názvy knih, kielé jsme četji
2 \,yprávěli si o nicb. Děia-
li jsme taká q)o]ečnou vý-

slavB nazvanou "s knihaůri
Za poznánim zajírnavýc]l po-

Yoláni". Moc se rrli to 1ibí-

1o."

RaC]ek lnteťlrolz, 2, tŤ,:

,,Byli 1l nás na besedě les_

ník, lybář, psoÝod. ochlánce

příroaly, a vypláVěl] nánr Ir

své pfáci. Psalj j§me na

čtvrtky, co jsine si z besedy

pamatoÝa]!, Děti tiLrn psa}y

i o knížkách, kieré o příro-

ciě pi€četly a malovaly k to-

mL! obrázky- Na sehůzkáclr

se nli Iejvice libí l,!Iy, pi'1

kle],ých milsílne salrli vy-

Drýšlel pi:tběhy podle tii
§]ov !a lisiečku."

Kalei Bůť8er, 3, ti.: ,,Nej]

licB se nti líbi, žé chodiůn

Cto kňihovny a NMČ. J§olr tu

pěkné knížkr,, a ie to tu

hezké, chtěl bych chodit j

piíšti rok a !ůjčovat si
knížk_Ý, soLltilužka veilouci
llám tieba Či,e n rny p8k

Vylpráťime kníž;kij, kteloú
přeč€ila, A jeŠtě tu l,sou ta,

ké pěkné časopisy, třeba

ob,niček, sedúlička, sluníč,
ko, Ma,leřídouška 6 jiné,

Děláme i výstavy a kreslí,
fié k nirn obrázky. Na

scl]ůzkách hťaj6me hr},. Tře,
ha skládátne írapír,ky s roz-

stlí]ha4rými íáuvy k$i,lr e

]rá.láme, kdo jc napsal, Na

besedě ]sme se setka}i i s9

spisoliateli Eduaf aleú Pet,iš,

kou a MaŤké{ou zinnelóÝou,
E, Petiška náít vy,pláivél tJ

knihách, tater:é napsal, M"

Zinneroví náIn v!,pfávěla,

co napsala plvni. VŠechn]/

jeji kníŽkÉ znám."

Jan vozába1, 3.

KM(] a v knihovně

11é knižk_l, a pohádk,Ý, pťoto

se n]i lu ]ibí. Četl jsen ,.12 1.

us iVajícich se ježibab", hle,

Ié na naši radu pak četla

s. Pazderková i V pohádko-

vém ie§e. Ťaké isénl čet]

knihu ,.Už vím proč",,,Ru,
billson crusoe", "Tajup]Di
ostťov" a vše}ijaké dgiské,

časopisy. Na schůzkácb se

mi libí, že si zapisujeme do

čteúáiský,ch deníkťl a dělá-

ne Ýšelijaké vý!§bky 8

obrázkv. Nei,Ýíce se rni ]ibila

slhůzka s M. Z!nnelovolt,"

Káii} Biilgeť a Honzjli

Vozábal patri v rlašertl RMČ

nezi ,,ve}ké a rozurn{té č,te-

[áře". zvláště Káia si za_

slouží poobvaúr]. chodí dú

knibov{ry nejčastěj,i ue všech,

a ve §vé,lrl čtetrář§kém de-

níčku tná již zázn,amy vice

než tlic€ti k,n,ih. Má{n !a,

dos! že si děti knilrovťl{ za,

nriiwhity é té§í1ll se, Že se
búdeíne rátli a l]ř&videtně
§oháEet i v nouém škoilním

roce.'
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STANJS|AV RIJDOIF

jc roden z uiříne; y, Praze tryl poprvé jeko nalý chl*pec ne lctackén deis úodiči"Tan se jši ueké poprvé,' iji.ári,i |;;;"""iii"iJnáy nclétálo.Odpolcdne_ šli po Praze *' sirěl si k;,ii;-; 3Eí3t " co cht,x.l ^Dop:rdlc to poíllc toho, odpoleor+ď ivůri--;;;ů il";i"zistavit eutobus"
rénoutť urvĚt.,r;c Bonullr:, ŘíHA
vyprávěl, 

-j9k, !o ohronilorža je Pr.ahe tnk. vclká e VlLeva t,ak široká.Ta]clse no Doc líbila clynár:néká Ěoule v tibni-je-to-";iř;'".J"u*l-ij"'í;k;^'
"i*:l:tií 1 jeny Šl- tahdy riu ir; -viá , rl,ež lirnci čany.,uet1 3e satrozře.jnŤ ptely hlavnó na'Honzík.- Ju"iit pro Luto .li.r,crárnípost.vu nč] ač.iak,í |!!|;.Vínrer5L,. žc iaat je,]něno i.oni?Ěo ";; 'r;;ř;;'"'iiýtě, který ho inipiroval-k napsjní této "iiinyr"ir"i"íéiZ ,a.trdrí rrá-:*ěŤ vggli629}_z rcalityrspilovaLel jej zprecov3ÍalofirKaJi zc dáten nusína dávet knihyraby je ,re jen byvilylrle eby scpři Eicir n*d sebou isté trochu ""qvSi"ir.Jeho velkýu Životnílr vzoré l:,i Ý.V*ee ,_rra 

" 
il]s k-ždou jeho novou kn:_hu sc těéil a rg srrírnš j+ j nx] eSá".-

vo.rtícti za ruenovsitÝ
plehází z Treněíne.V Plnze jej nljvíc ucti,ri1o, že j. Lut tol li IiCí
;"ui."iu:oi"i;33ír;ir:orrluvil'srořenity..Pr*ra.na oY3 "*p,lrooir"-iJi,Která l:1st; v neŠÍ repu5J.ic: bJ, zií,sdil reaz1 7 divť sgřt*?Všechnačistá nxst.-nc př. Briltislavu, ;irráú.=Ěe-r;;;I";, -;';";,;j níni douye nortrál níni holpod nar.

Na otcizru dě;,í, zda vxří n* ninozeoské eivilizace cctpov{dŤl,žefaALaZí,: nurí jeho óbor-on ž" ;i b.;-;ic,r ,ryst,ačí s je spoko..jen ne nlšÍpl*nctě , l.e zi 1idni.
.irňí žíčii<
,je z Cho,.lutove "t] e vyros'-1 ve íjLrakonic jch.! Prszc by1 ooprvó v 5tiTcl sl jlu ne,jvÍ:- 1Íbiio. iak t.rr ,,lÍ""; i\/-rnrn*- i_ D_l_ ^^-!x:_,T?,'::_iy ,?],ií?,r,{yr}::"l:|..? ?;";iir-;;;;;- j;.pJt"'.á, j;!i.l""árÍ"i!o 31 uu nejvíc. líbiIo, 

_ 
jak_ tu zvonily tranvxji.F.t-ř,o"áĚetudovsi, !95 "l .už nevšírr't1 trerrl.a jíl ,le rrllvaě*álij--i.rroÉ píšr ur; s nr iprv 
- p;;";r;" j;:ii*;';.1''' Í",i;';3á ir.Kter1' "ir jeno ne jnile,jjí autór? raáu^ r,,, l.! ]éz.;lr r? h^.]h

rroÉ píšr bdsnř?Prý p.;r;i;-j;'ii*;'ř.Ii'áÍ"rij'ř3áor.
ír::J', i. j:19 ne;niri5Si autór? ra"ey'-i, *jo"cú j"-ňoán".JĚrr9 rlELir.jrllcJ§r auLorí racy n, $l?19u. je nodnx spisovrte1._.nechc: si to u nikoho z niěn rozirál"t , ior ."á+ ji-i,5lue]-ze .;icn ,ie bo - ijich jc bo_i:,J]ŘÍ ;:ii.lou;lr. akaLlaaic ký,r;,1íř

i'r.:J : a

nárr vyprárěl s t*kovýrr elánera ó iluslrování. ír&xrrýelxpo obrázků 2 qě jinnárocj .r še_sreho, ze 3s,re_ jen poslcuór-.ii . ;'ni ,lipíňi.5v*"ii..'ci"ic práce,jry.lru rla1o, když ru,se1 vylrýšlet, j;,L 3e Lo vsecnáo-pleá-ňcičii; "";;;i"-t ííri 9bšh}o.
Ze ,yšech zvářlt.rya nejraději žížalurprotože té Zs 6Ó lct pro.jcJe útrc-baili-včšker,á orná půd;l na-zeněĚouli "-uóz žiráiy-Ěy"irná'"irrěli chleba"1|e všech galířů lá ncjradě.ji Uena 'Zrzavéhc á ,,r,Jsá"","-

Eliráka HORELOV{
u cřírooě [e jvít: ;liIuje :tro,ry.io$iny by_noh1,", vykl.idr,t,, jsk potřeoujene3LrolJJ. ke svéau život,,r, j;,r zaénr"ňu.j? n.l;e zorevi.

..(n'ihu.l'i,éto jBro k.iyž vysi je'' pŠa1-._a-rl J-.olý."uu;-1"r .ii roy_h}.so,.gzpr,iye o .iczoeciein kroužt;u v Žii ovn"ci .'Zt je.ta si t*r r.Ll7o', ootáici-.'"-prožila jěe sn "puřik", proiože-ú-;;;;;;' r,áclx oc i]š bst,ví koně.
lr.Fr*rtišek KůžÍi(
kil'Ž rY} PoPrvé v j'ra;.;, L..rri Jlt .CšC; c-rr, 1] ,:klz _í, v EórQdní]r ,r,rzerr lr,:_. | ..

dsjšíhÓ.nejslavr.rřjšího rótU-"ri*ťŮ'Sporty.e kapitáaa aárodní5c rružstva.i+n tehd}. prscoval jako pr.ávnít na ilinictcrstvu zahreničí a tak se to Cíin','rkénu str=ýčkovi ioh1o-,uskutc:nit.Frier:. 
"* *r"-"*-"]ii.i.""tyo á oá,:., j:l l.a chodbu,_ kCc nu sliskl ir]i.e růkr-r.To 6 . ,iožíi^^ i.É-rčzr"Oostni1o." ,- :ine,] nyslel, že ouJo právž t*": Jí,. i -.-: !;:.. :-.,.,iir-roůl-;;ř;"K;8i.
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z KLuBu MLAoÝcn čreruÁŘů
Letošní souiěž čtenářských kŤoužkt1
pŤobíhala ve znamení tématu Kniha
a piáteJs,vi. xaÝz 1sme léma vyhlaso-
vati, byli jsmp presVédČeni, že oo_
§k\Lne ltodně možnosti k Vyiádi€ní.
Ale kopa souléžních placi, klelii do,
š16. překonala každé naše očekávanl.
Děti sé dovedou se svýml vedoucíml
z8mysle1. Daii hIdvy dohromddv s §lsí
nápadv. A pokaždé je lo nesm:rne
přijemné, docházejíci práce pfobírat
a nechat se piekvapovat.
I\ěkde vzali téma z 8runlu. chlěli pfi.
iít na přesný výměI, co ro vlasIně
přátelství je. Děti o Uherského Hra,
d iště prohlédiy knjžky mnohých
moudrých mužů a mohou se pochlu-
bit vlipně udělanod sbírkou piiIéhd.
vúch vírokň. Krou)ek ze školv v 1a-
JovskélIo uiicl v HaViiově si námél
o knize a přátelství občas dokonOe
zveršovaL
Cenný maLeťiál nabízeií lakové vy,
stav\. kleré s]eduji doLela konkIélné
osobní vztahy uměIců. Budějovičtí
putovall za Alšerr, a Kopeckým, kla,
denští bVli Zaujalí krásnou slmo<lé_
fou mezi souaolPnci Čapkovými. lo_sel Lada zauJól dva kroužky. V Po-
]ici nad MeIoli l}esedovaIi s Ladisld-
vem stebllkem, dobii §e tedy pustit
do vystiženi vztahu tohoto básníkak líikoláši AišoÝi. Děti z Komen
ské'lo ul:cp V Pofl)oě sneslV radu DoLL-
lavych pijsplvkil (J Ladovi'6 Msh;nu-
vi. Dlouholelá spqIupráce básníka lí-
ltho Havla a malíie Kdr]a Frantv uci-
rovsla délem z Lnhošrě: předVedly,
co sP u obnu nauč;Iy s opravdu sl dU,
kaz8ly pollrat s_. slovy, skoro iakU
vynalézavý básnik.
Moliv piátelsíVl plonikill do soulež-
nicll pl,ici j illták. DěIi po2naly llP_
klpcé]lo aUlUltl zll'izka a nohlV pdl(
v piáie]ském dJc lu o ném V\,pfáVé'.
on3LoV:i,í se laknle podnělné vvrol"
na]l se ZdPňHem KliebLem, krotlžek
na í. ZŠ v Goltwalíjově přines] pěk-
nou práci o Jaíomíťu Tomečkovl, be,
seda s otou Holmanem po§kytla vý.
hoalnou šanci sůvičkám z ppček. zDs
I. sPkaninv z Poruby poznala spiso-
vatele Mana a ten je piivedl sVými
knJžkami i k h]ubšímu zamyšlení nad
prálelstvim ve spoŤiu. stráŽnjčtí hle-

da'i svědky. kler' Ly mo]l,i ně, o l'ci
o Marušce Xudeříkové a spiáteliti se
s mnoha vzácnými lidmi.
ZVlášt pěknou pt,áci isme dostali
z Blanska, jmenuje se Interkosmos,
symbot piátetstVí, vznikala pii tolu,
kdy děti naváza]y koniakt s českos]o-
venským kosmonautem V}adimiťelrl
Remkem. A pomocnou luku pliložilo
mnoilo šikovných lidí, takže vedIe
l,ěžnÝch aIchfl s lPxiem a péknýn.i
obrázky tvoli výstavu í kazeta s vzor-
ně provedeným modelem.
B]ízko Blanska je Kunštát a Lysice,
Kroužky v onou těch mistech navá-
zaly piáteiství a udě]aty dvě práce
společně. Nijdpme 1am vyprávĚní
o knížkách, ď pfoti sobě lnPbo vedle
seoel slo;í nazory délí z obou krouž.
ků. Byl to chytrý nápad, všjchni se
mlIsp]i snažll pl,a.oVdt (amo.Ialno,
aby ta konfr.ontaDe vyšla přesvědčívě.
A podařilo se jim io,

Jsou kíoužk},, od nichž kažrloročně
očekáváme vysoký standarcl. Ani lc_
tos nás nezklamaIi Čikovští, Turnov-
ský sranalek se pochlubil novÝmi zi]-
běry ze svých přátelských koniaktů
s Franlišk€m NepilFín, Jiřim Kalol s_
kPm a lo\efem Kojárpm. AIbum, k'e_
ré doŠlo ze sviiávky, se imenUie Pa_
.ie§ál leI Malého Bobše a ip isk ppr
fekiní, až očj pi,echázeli.
Nemťlžeme v tomto výčtu připome_
noUL všechno zdařilé. co letošní soL.
těž plinesla. Účastníci sjezdu Však
íněli ča§ hodně pťohlPdnout, ]isiě pil,
nesli bohatÉ zprsvod8islví. co se nám
na tetošní soutěži zvlášť líbi]o, to b!-
]a néčekaně početná s podněiná ličasr

malýc]t dětí. Někdy dodlže] krouželr
pii_Dsně í téma - dóti 2 Tichévokre_
se Nový Jičín chociily teprve do d!u-

llcl|| děíi Z Kviord o svVí.n prále|ícI
ljl(ijn".h z nol,ádkoVvI ll knižek vV-
1l,ávplv svole polládkv s vylobily
; sVoie ]ourky, DobiP šn l1vpdlv I dětl
Z Dé(ina s Mos]ll. Naše klouzi(y led\,
,1nii naílějnou perspeklivu, ljl!le mid-
di lladslnici piišli na slsrl Dlni kurá.
7e a jislě ii ani v pijšlím obdobi ne
ztratí.
A ještě na jedDu věc nesmime zapo-
mpnoul: ani vVhranéné léma neDie-
ká;,elo délPm v lont, aby nepronika_
lV k ldi'lnavo-[eln sveho ok'oli, abv
nloDjevovaiy autory, kleii Ve sVé
době měli co i]íci: Kroužek z Hluku.
n:eocLavIl otdkara Bystiinu li s iť.
ho p|áleIským vzIahem k Petru Bez-
lučovi', v Brodku u Konice našli ce§_
tu k F. c. Župkovi atd.
Došio 1 hodně čtenářskýctl špalíčků.
všqchny dok]ádají žlvý zájem o no_ve knížky a lecktelé jsou klásnou
viz;tkou svého ma]ilele. č.ls. kieIý na
llJ krásnou pláci Dadl, npbvl rozhoa_
né pro|nalněn. l li, kClo doiIanou od_
měnu, i ti, kdo pociťují aspoi vnitřní
uspokojení z dobŤe vykonaného díla,
],U(]otI na lV , hvíl6 rádj vlpomína:,
Bv]a Io zv]á\tni zábavs. kterou mno_zí. kteií takovou možnost neúaií
čienům kroužků uťi,itě závidí.
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