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N'{A'GÁZÍNi 42 & 378

Rok je pryč. Teda alespoň ten oddíloVý, což znaméná,
že nový PBÁVĚ začíná. Nic nového pod sluncem

(nebo pod mraky _ záleží na počasí). Novinka tedy neni anito.
že práVě držíš tento časopjs. Pokud ho ale otevřeš. tak tam

spatříš NoVÉ články. Jak budeš posttrpovat dále' záleží jen na
tobě. [4y (tzn. redakce) ti můžeme popřát jenom toIik. abys

vykřočil do Všeho tou správnou nohou.
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IIIýE N
odi.&ři\'alŽcijc j do Kll1()nu

rL ' $ i,t)r ... . l!.ir .\ \.r_ J . r .. .,.,r
po čin\l(Ých plovinciicl]' mčstech. mčstěčkilch. \.esnicích a \ Íski.lch'
ŘiŠe ncbes ]e rcZsalhlá. noha C]íňanor.e 1i Zll cclý Žj\,1Í nepřejdc. ilť
ntv t() zvládnemc zil pouhopoul]é tři lÝdn)'' Plo nlše \,ýborné lnelostl
n]istních pomčlů jslne byl] v\'bláni. lbYťbom doploviizeli muŽe Ze
zlipldu na jejich cestÍťh. Z kaŽdého V\iznamného lodu b\l vvblán
svn. abv se od misionářú nččenu přiučjl i na cestÍch jc před nebczpe
ajm ]lnl nezlrámÝch krujťl uchÍii i]'

l\1.' t..lrhr'o r.,rn ...rc.:.r. rr oul .,.. t..p...rt. r\,r'rr.t.
l\l"' i'l'''lcl.l' t' lerrr .l' iU'_|'t l.:ll 'ť|:Ic 'e''l i'|' b'l ]

a plolo pro |o!'znesení jcho nl-l]ady a tlkr/Lcení dlouhé chvíIc museli
jsmc di!'ade]ni klls i se Zpěv]_ čfuskými \'},ulyslel x před\'ésr- Ziibu!l
byla náÍiÍnaL. ačkoliv při něklelých předste\'cnich.1iv kre\' ncstříkill
a o život helců.isme měii tirktéŽ oprilvněné obavy' Po skončeni diva
delních ukázek jsnle nlě]i všicl]ni ohron]notl
IJdÓ. ' 'r \iiL'']|j| 'c-''i o}i] l.']el] ,,l\''
xlc ischopni poklačovat ve slll\'
nosti' NáslcdoVlla s]lLvnost svčtcl.
přl niŽ osvčtIo!'l]v pllác nádherncr
]lmpiólr\'' naÚn] placnč zhot()vc
Ílé

\ /\ iťrIttn] Lldr lil\tln l'
V porllchlr i\ rc zJkcine

cholobě. o níŽ ani císařův
Iékař nemčl zdáni' chotoba se
projevovJ]a pře\'ížnč zménou
birV\ post]Ženého' kdy z inčný llpll po
dechu. zelenll. rrrodral, čclvenal l n]kdo
mu llťUll''' ^oalull lcp|\'' ''',/''l.|'J
vodu Z mistního potoka porrrohla něktc_
rým vyléčit je.jich neduh'



těn} pl1laLcc sc nám zdíly příliš holé, Iozhodli jsem se je proto
oZc]obit \'Ýzn1čn)]n]i Llměleckýmj dí]y' N.l.ie]ich 7holo\'cní pre

co\'t]v dlouhé hodin\'skupjny unlě]ců a odbomíkú Z nešich řad. hed-
\,ábi se pod nlšimiL rukama n]ěnilo v lozkvet]ou louku is kolibříkem.
šLlmící ]cs e fozzuřeného draka'

p t lr n, .ri cr I Pe^.tt-u. \'Jmt t.'. lu h,,lrcn\"| \.d.r.h
I D\l\ dr.ll:Jli --n\iiet)\ n. e \nL'pt.!'\'t \ /.r. :/Lt'r . \.-

Ír]idlem' ]od vzdoroVa]e boLLři 1 niY h]idali kaŽdého z vZácných hostí_
aby nepřepad1 přes palubu. Po přistillli jsnle chtěli našlm lodinalm
oznínlit. Že jsú]e cestu bez úhony přestáli. a]e nebylo nl co zprávu
nirpset. VyuŽjli jslne našich Zneloslí st1rodal!'n\1ch ťecePllll c během
několikiL oken]žikťl řLlčlri paPiI ''vynjka]ící" kvelity vyÍobili

l\ 
.| ' \olťl' kť p .l lld' ' .:' n ].n c l'\ |l ('|.Jlťm l'U,/\L'll' '. lk'l

1\z'l" Irlozr..l''rclťp''n.l_elc" \aL cil /n'l' 'l 'tll]]|l'
Že místni klitsavice přihlÍŽejicí přehlídce mají upravcn:'L chodidle tak
zvláŠtnim způsobcm- žc léměř nen]ohou chodil' Zkouše]i j5mc.]ejich
chťlzi naPodobiL ali- Ile moc úspčšně' ople\'dll jim není co Závidět'

DJ nJll 'l cl l \' (nnJ j.nre 'ť lu,/hJJ l nJp'r]l ]lJ(, /rlLJk\
l ,t.r.rJklu.rlr.ror"rrnar,.lln, lol n)em \ lr.tr r\tcl\

našim hostům doposud neznárné pochutiny' ale příjenrná vůně nene
cha]l nikoho na pochybách. Že Výsledkem budc skutečoě lahodný
poknn' A opravdu. Jenom trldiční jíde1ní úáčini se nxšim hostům nloc
ezan]Iouva]o. ncboť s ním neuměli zacházel'

pobrat. zmař
tůav

náol ztratili naši hosÍó, s njmiž jsňe mě]i dořazit ni'r ludicnci k císaři'

sc Zbytky InaJetkll jsrle se vypravili nll ce\tll' usilovně Pátrejíce po

]. 'l .'al('ll ',5 1rrlr llJ'. 'l 'tln.'l'l ť/ťl'' '' 'T' lť-l'a'l'mi
dolazi]i c]o cjseřského palilce' kdc niis čekiLla vejko]cpá hostiniL' stěd

rý cí\ař nás pi]k Zahrnul ml)oŽstvím diLrů r vŠichni jedli. pili a jestli

nezemřeli. Íadllií se dodnes'
MonikLL .Ý PLL])ík

(HllIN-ÍAI0vÉ
My isne Taiové od Chuqnche,
po Zúpldvách mi1ne me.heche'
přinLšejí dobťou půdu,
získúý(ime a toho vekou úrodu.

'Isem hodně bohatí,
rýže se nóm lepí n4 pdty'

uruN,Íl-LoCll
Jsme ieden s)Jn a jedna duše,

moaky máme pořá.l ý suše.
Chuonči-Loth je rclni moudrý,
otec mu dol klobouk Inodrý.

V klobotLku je velká síla,
která slnu nÚudrost ddla'
Pěstuje si hodně ťýže,
na ní staví vel]cé skrýše.

při toÍq-

ťt/ltoLEDllÉ
Jsme dobt'í sílní ftulži, nahóníme husí kůží.
I h, me r):i :.,t\t!!. 4 pok,Jubrc 'l'lilitr'
\' i,'chtl sc nth,,jůnc' v b,,ii,lUfu ,' Úl 

^Í, 
]i ů nc.

Císař zas nós pothvtilí' moc poLí nánt příděIí.

slib usPesne složili: s ' 
_"lo 

'Neilepsi tabornici: lý id' Vlddta l,]"' --'.



Osm pravidel dialogu
Kd e konč í arg u me nty, začíná k ravá|,

kde končí rozum, začínaji pěsti!

V torn nám dětem i Vedoucím můŽe zabránit osm pravide C]ialoqu'

1' Tvů]' oponent není nepřítelém,
ale partnerem při hledanl praVdy
c ern našidi5LU5e le p.aVda' Nlko lV
nte eIt!a n soUteŽ Úcasi V d aloou
predpollad. lrolr L.rc iLr.

k pravdě, k drL]hérnU' k sobě.

2 snaŽ se porozumět druhému.
NepochopÍš l] spráVně náZor opo_
nenta, nemÚŽeš jeho tVrzení an
Vyvrac€l. ani uŽnáVal. Foranulu] sám
]eho nárn tky' aby by]o ]asné' ]ak jrn

3. Tvrzení bez Věcných důkazŮ
nevydávei za aIgument.
V takovénr případé jdé poLrze o tVé
rninění a pariner rnu nerÍ]Usí přiŽ|at
VáhU argUmentu'

4. Neutíkeiod tématu'
Nevyhýb6j se nepří]emnýrn otázkánr
nebo algLrmentÚrn tim, že sV€deš
diskLrsilinam.

5. Nesnaž se mít za každou cenu

fu]nožstvÍ soV nenahradí chybějici
argLrment' UÍnlče|)í opoÍ]enla nezna
mená VyVraceaí ]eho aígLlrnenlŮ, an
popření]eho rnyš enek

6' Nesnižui osobní dústojnost
oponenta.
Kdo napadá osobu protivníka' ztráci
práVo Účastnii se dialogU'

7' Nezapomínej, že dialog vyžadu-
je kázeň.
Nakonec rozllmern, ntkoli ernocemi
ÍolmUiLJ]erne sva tVrzcnl . UsUcJLV'
hdo nent schopen sve ctly a vasne
ov]ádnout a kdo nenÍ schope| sro-
zumrte]ně a kidně Vyjádi]t sVŮ]
nazor' nemuze Vesi smysluplný roz_
hovor s drLJhýrn.

8. Nezaměňuidialog s monoIo-
9em.
Všichni mají ste]né práVo se Vyjádřt.
NezabÍhe] k podruŽnoslern. oh edu'
plnost VŮči ostatnírn se proieVU]e
itÍrn. Že dokáŽeš šetřit časem'

ablázkový přiklad diatagu ptného
parazL]měnt lieba padle lo

ao)
C) (:-,,\

(6,,1
a)

ffiw
.s

Jaký .|e rozdíl mezi

VE VĚzENÍ - stráVite VětšinU
V PRÁCI - \lt,jVirc !'ěi(int

Ve včzcní -
V práci-

Ve vězení

poDvlem Y pracl a ve vezenl i

i.rsL] V .ele Vcl(ó 2 x _] met',\'

člsl v kr'l1i velké 2 \ l,5 nlctnr'

3.-I
Ň

Ve vězení do!l.1n'.l'" leplé ]í.] () lř klii cjenne
V práci dostirnele přestiVkL] ne obí:l], l(tel)'5i

n)LLsÍtc zir p l.rtil.

Ve vězení- Vim Z]irjtí polrvt 7'l (l()l]l_Á.]lo\irri
Vpra,i li l

Ve vězení'sc l]lLižclc dl!.lt n. le eVi7| n hr.ir (.ll1r

V přáci' Vi! Z.r ka lan l di,.';rni l;r 1e]e\ ll V','h.)

di

Ve Vězení n).iLe \' as1ni Zicho.l
V práci se o něj mt sil. .lÓ il i celýnl p.ll|'.ll)

Ve vězení - Vim do!l]]i IjvšIé\'V ro(liny l př.rte '

V pÍáci - Vin] ncc]ovolÍ n c

jsol] něktei'í c]ozoft: \;r(]i( i

se ] rn iÍ](j Ve(].ruci.

I

t

dé i]ť-. pro \eb!. i] nl n.j(c
Žiclne vÝr1lj_".

PllA(ll .lirlirc ibvste 7r!lnt I vi(l.rie sD()len-; s.crtorr clo o-icc
;l náVic Vám eit_; zd.rni Dlal. ú-l-5e1,.ll|11|yg!]q[y74yrzENi.



OLYMPIAAADA V PEKINGU...
Tenlo rok bylo poněkud .elrodičně zohóieno irodice Io espoa douÍóm) olympiód' klóní,
sÓUiéži, císořs[ých her o kdovi čeho ieš|ě ]ok si to nozveie' zóleŽí no Ýó5 DoPoručoÝol
b/ch.oýoli iU Udóosl podle země o doby, kde se zrovinko nochóziňe Tokže led'si
lomo ňůžeie říkoi iok chcele To irodice by|o moŽnó en obnoveno (PodíVe le 5e do kro
ni]{ o etoPisů), ole oni nelstoÍiiPomětníci Už nePomoluií'
Zo dobu konónitóhoro re odehróly pouzé iři Žóposř A lo V ilólii, ve frisbee o v přeho.
zovoné setLoly 5e 5 věiším či menším ohlosem, ole vše.hi/ iemy hróly s loió nÍň noso-

zenim ploÍesionólních sportovcŮ ož do Úp ného konce (do úplného rozirhóníiěo). Nlho
ocenit' že se snožily aróit sitUoci i [dyž noděje no ÚŠp&l hy]o liŽ promoló.
Všechno Uikóni byld doslovo nobiio nopínoimi o í.hU ícími momenly Trbuny rvoly
ncdšením' Tempo hry bylo iok zówainé' Že muse]i bi,1nosozeni dn" ,"'l"dtí " i ti .e]l
dosi próce, ohy udržeh spróvný chod zoposu
HÍy zolóiil 5óm ve iLý cnÓř o Po.lil ioké sÝou příjomnoslí pŘni Ulkóní' Ploslýchó 5e, že
se mU velce iibilo o žé byl|rochu překvopen o potien skvěoýívi|onů
PrvnidisciPlíno! císoiských her byo ]lólie' notoricky znónó iÓ hlo Mys]ífi' žé ieniiřehÓ
nic do.]óVot' snod ien, že hro bylo d]vokó o plró rečekoiých siiuoci Nokonec s nemo-

lÓU pomÓ.íVlod1<y d oýdiňÍch hročŮ zílězjlo druŽ nko Chuo leŮ'

]oko dolší by no pořod! zópos 'e Ír]sbee' GólŮ podlo .."h"' 
""dP"čď.ý.L 

].rokŮ hyl.
sPočleno ješlě Více o nespočieno i]ch zŮsio]o Úp ně neiyíce' Zvíiězio znov! dířecí dru

Žjnko, ole oýÓin' jim ÝÍiěz5iví nepřenecho]i lacino
Ncpos edy proběhlo kló n í v Přehozovoné Toho se Čísoř ÓezÚčosini 

' 
proloŽe sé lou dobou

Ílóko ně[de ' |ese o UžÍvo si soukromí o pohodu (chu isón ede') Urkó"í P'"běl " ".
spec]ólnÍm slodion! no loučce zo luclyní K němu byl přiz"ón ož z doleko exlernÍ roŽ-

lodčí, loliž Kr sr.ýno Zópds B/l zoiimoý, kÓnec už poněkud znómý: hódeite' kdo aitezil
No sPróyně' neis|e úPlně b Llí Byl to oprovdu zose Z"íře * siň leomem

CísoĎké hry ]sme zokončil sovnostním '7llóšením ýsledkÚ
přj zóvěrečném tóborój(U o Ví|ězÚm

- 

bylo předÓnq zoslouŽenó odměno

'.][ý 
..]"""' ki.rý byl dfuhý déň oko.

mž]lě sněden No druhóm místě se Umís|ia s[lPro
okoo Adély ch!Ón či locl A brcnzoyou hedo]h Žísko]i ChÚon-

ioioÝé. Česl Všok poiřívšem zÚčoslněrým Byl bych róc]' [d7by

nezŮsiolo en U lěchio edněch her DouÍe1'ne' že Příšlí roly
novóžeme no iu|o tÍodici o bUde ]ešiě sehróno mnÓho pěk'

ný.l Ulkóni. Néirlchleie, přÍšlě Ý}hroieie

n ap sal Ťi n g, císo ř enp avě ře n ýa rgd ni zátÓ l
V|óá; Vé|kó Hldvr

I

I

NiNja -pAgE

S novýnr oddílovým rokem 'isou tady i novó informacc pro ýás.

])Nový!na].ncm NINJ^CLLIDUsc sltl]i Pcckx R.n]xn Dúv.dcnr piiicLÍ (]h.t(j

indiVillua Llo NINiA CLUBLl by]o lls|oko]i!ó sp]tčni nin r úkolu lolgl]-.1lloÝ|l1

v\j7vědDou lk.l Y 5otlscdní lcr|L

2) DllŠí xk\ill.i NINJ^ CLl;BL] \e \(lllI N1lrkél!. l]ťLyodc.l k Iiiie(í jsoU !yl)lk.r
jící řiLliaska schopnosll. JcllkoŽ N]NJA cI-L]B yr. uŽiyi n. nx clnč]Ší t.chnikU
t lcchno]ogic lnli !r_sokou s]roúcbu Íi{tlčů.

]) NapÍo(' tolnu.lakuboV] U(tělLLi.nrc naponrcn!tíl.r přílišnoU Iaývilu 'l7|iJ!Ýcň h.
t' t0 Upozorňuienle p.ku(1 hl!l]Í i nxdlilc l t('nt() 1rcnL]LL sc1l\li\'ll1' hUacn]c
nuÚcni třist()u|lt k ]cho !y]oUčcni.

:1) l'o podl0bne. Přcsna r |r.lp|ost() icdnolnrčnó osvčlč plovedcné NIN]A cl l]BLNl
nlpl0st(] převiŽná včlšin.t indi\,idLti donrnívljícich se. Že jsou č enova AN'|'l
NIN''A {'I'UBU t()chopili' Žť nic lakoýčho tlccx(tLl]e' Nčkteií doš]i d.klt]cc lr](

dlleko. Žc se Íxly čl.ny Nl\iÁ CLUBU. NcjvčIší a !l.l\tllč ]e lIoLl llis]Uh(L nr
t('nL() vijrlnéIn ZlcpŠ.ni Cc]k(jva \nUncc lrlli vcdťní NINJ^ cLI IBU

:.l) Z ohjojnnaho mn()Žst\ i NINJ^ .tk.i. klc]i V lomI() ohdl)lri],n)
hčh|y, j\cll pro lis ýyhÍ.rli |op!llnr)í lr trldični NINIA
ikd IFSFTICF OPEN 1)l:

vylúili ]!nc Y ý)b.tt] ]i]l) NI]'IJ,\ Ltllou l Prtlhy \.rčlc|r
do JcŠctic. lltcd n.l I)(jči]IkLr c$t! btl! nllllo nčkollk kil.
]r)ct.t] slcdo!nt podczie|ý .rL)lo.}_k]..eh()Ž l)oslidk! .vi
dcntnč ncllrč].l čisló \včdomi. n.boi sc po nlis neusllilc .' , ',

...,.t. v/lrtr'.r rr.t. ..,rr.lxr
.:," .k.'j . ,. 'i.( - \.<V.'Il| ''''l''l''lť'l'' í l

1)ý)br.nrIllísnri|o!1l'kdcsculiLlčsch.!;1vll]}.
Pcjk 

',o 
i.dna t.tl'ovc osobč hodll z řclizkovčho ko o' l

.l-.1 h..'\.r .l l. l.'/)c: ...,. '
ncz.rs.ih]' D.rlši inlin l.lcc o télo supcr NINJ^ lrkcj ic _],

ll{,) I n.,rl'

i

t



Ano, je tu rlpět oblíbená anketa!
'li| 1lkr].]\tť L.(]s td!o!idJli n! tJi..ti/l]

I CLr se ll D! raboie Libildl
2 (]l) \ť'fi nJol)ú nclíbiLt))

] Co b!s eh1č1(chtčLi)znrinlr ]

ZdÍ sc nám spl-avcdliYé, lbystc sc i vy .loz}čděli. co si nly. vcdoucí.
o táboře myslÍnť. pl1Jlo přinÍšínre tuto vctloÚ(orskoU an]ittu.

tť kt€ré odPo\'ídtínlc nll oti7k]:
a,r \. I .r i.Lh)ir iriI,

I ( n \r't :.Lrtr Li irrli! ,,,
jliili]l l' iLl].. \]D ca|i n.llllLrr. tíbuu\ý
.fuh.(l )l\ 1 J|)i Rl !cĎ). t\!bn] hill] h.r
lx l-l{rft]'..ny V .bchol]č. riÚ.a)
]' n)lť1Lalx. h.nhl 7j!].h tr] ili. l) 'řl/r.. i:tl\t ,\h !.bt nrt htr t i, trl \c.h.Lrli
nltL.ii. ld\l l!i. 1rk sť d]L l. 1n(! nťLilji
('hn]L.' h\.l) Yl.. :l]ll J nťnÓ )it. nLň ť]bL i.
lJ n h..hlalr h!.h m t Ltrl..r.l.! kirlrr\i(.
,\1. h\l !) d.h,. l.lLrrr
]]!!!! 1. ú]jť dnlii]rl bt]j lilfLrn] úŽ]Jri.
i l.l!l ijťl \iol.i I o. ./uil . Ll.Ď \ !! ]é a

]- ťh.1jDi ia[1eÍý.]j al.Dů 1ť | !.d. LiLh.
IalŽ \r nť/] i].nl nrl!ťll.j. LllLlile. ].i \. (]L

1i/|!]]t)l.L]Ll']|.Iil![iInLn! \ri!!ol..ý]
.1. \ LÍoí[ lIt.{.h:]c|Ú l v.lo!ťj.h
! i.nr ]no. L]ó[u !. Ž. \. ].ll rl'jijé '.!7j]j Ulll
. tl! l]borN\lrL Lnl l)lil0j J:ťn.xdl Žc l.n
n)(iil rl ru ncl.llo t, Lriit\nrimr\ir. B!1.

'l.IDÍslil! l' h.lL|],l.i \lli. ils l a!\t L tl];a' o
Ž. \. \ |j ]i I l.l Lrl\L n..nlL]lJ lnčktlii)
da[ltli hr\ N l ) ť l lr |. rc !\L nuJnJ .tjaj

2' nrlllj rt]0.l.0i[1lló ]l). i,ll i lal7!L.lrar
L. rlI a].n,j\ ltrlai!!. l]lÝ \. n lll,i. 7'. ..nr
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Duchovní okénko
P{nl.l(Ujetť siješlě nr nějaké l(onkrétní slo!íěko. kt.ré sc četlo z knihy
..PřÍbě1]y p.o potěchu dl'š!"']
Zde je.tlcspoň jed'lo z nich:

l\lral< a drrna
'|et].t !..Lnri]. r(ti nrlrt 1.i. tic.. /nlJno. Žc ŽiVot lnIJkůjc ktll1kJ'l stile

'ť f)l]ill n|l \! otL D \ ni .csl! !l] nlr]l)7c v d.Ill)vLxi!L sla(lr IrČcchrx|ýťh nl]:ičků

K(l\7|ii.\l]hljnnt[\xhil\k.u}luši.1yl]iUicnčjšÍ]l]nk)ll(]P.!ltUZo!tl
L\ ] ..lrobč7 l)i](i!l ].nll \. /r\l.Ú'Íi. ic s t.tro! kon.! "

it]]]K lr]l\ŠrL lll:dJ!! ]!Lo \itc]llll lrll.ldíl |ollrl lůčku k].\!ldolů |[čod
ll liióh() \rli(L|. |(l1(']tč .]]k() h\ rr p]j(vč ()]].Uš1čL \lido hllo|ů'
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Malá instruktáž pro život:
Výběí 2 Více než 500 rad k1€ré napsa] otec. důVěrný znalec lvÍdého amel]ckého
manaŽerského svěla. ladísVémLr synov. aby se VyVaÍoVa stresu bez použili uk id

AUtolem pub kace ]\4aiá živolni nstruktáŽnikniha'']e H' K BloW|

Dive] se v naci na hvězdy' zasad'na
svaje narozeniny stlan a paděkuj před

K.1yž už těžce plaČuješ' haJdisičas,

Nikdy nebLď nevšinavá k času a 5lo
vum: abojí p nenávraln-á

Nauč se tři dobré ýtipy
Jdl denně pěšky alespoň 30 minuL
ManŽelkÚ si ýybtei zvláště pečlivě :

přes 90% tvého štěslinebo bidy bude

Na]disičas čis! Blbli'
- Měipořád něco hezkého před ačina'
- Jestliže tě někdo abejme' neodcházej

' Úspěch lněř tín' zcla ti přjneslvnnřni
štěstí a ls|li p tan zdráv a nilován'
- PečuJo lidi kteé náš rád'

vyp]|Ctenně alespoň šest sk]enic vrdy
- Uč se přjjlnout miněnidrÚhéha' anlŽ by

Kousnl sa vždy dÓ iazyka, kdykoh bys
né]chuť klltizava| svou ženu, rrdĎe

Drž na uzdě svaie nálady.
Buď staleČný. až bjdeš svť]jživot

bilancovat' vždy lě bude nrzet vic ta, co
jsimohludělal a neudělal' nežlita, cÓs

Nekrltlzu] příštích 24 hadin nikaha -už
len pra ten paci!' ca zažileš.
- Nepadceňujsilu dabréha slava' a tín

- |,1ěj v naci u pastele paznánkový blak:
nej1epší nápady piichá2ejÍ kolen lřeti



slyšíš?

Předposlední MERENDA,..

Přišlá!

spalo se na Veil(ém Vl.šku!
5Iyšíšr

5lyšíš zvenai to tkhÓ:

Slyšíš zvenčí ten htas?

Jejako mlha, rozprostřel 5e!

slyšíš ty hlasy uvn|tř7
Bujaré Veseli panuje tam. Medovina' zál<usky, hazardní
h-ry to Všechno je tam uvnitř' přesné pod hnízdem přerost-

'ých 
Vos. co se bojí ohně, který tu u nás, Venku, hořil Ví,

sršni' čeho se bojí? Nebo mají strach a neví proč! Ti uvnitř
nemají strach, jsou Veselí a to je Víc než dobře. zerÍavná
scénka na pobavení střídá jinou a iinou. i císařský dvůr
přišeí 5e svou třoškou do mlýna, medovina koluie, zábav-
né hry, a písně a písně; VJiplaty a zároveň přichá;í obchod-
nice, aby proměnily svou Veteš sladl<ostÍ za peníze těch,
l(dož se zde Veseíí!

spokojenost VšudeI
Dlouho do noci zní od ohně smutné, Veselé zpěVy.

AJe pak je čás jít spát!

zítía, tedy Vlastně dnes' co bude?
Budeme zítla spát zde? Nebo už bude? už příide?

o

Zprary,o.ná,není, ontasry, u poa.

o*,,^,**,::r::#,;:::,:Í;ťH:Í#'*o*'

c;:a si prodlor;;t, svo| misij u Brazíln o dalšÍ
rok' -trÍěla by se nouuitit u kaltu přištifro ro!'u.

Da,u" 3/".L!. l-t"rS Blz^2.

//Ú,trélÚ .,Írižli /L\'--). na ročn1
({),, -/) (ů. /,, a Ía ck'

19 g' *' dd' ó''|'!i;I: ;i;::':Š'

Do FÍancjc iedLl f Í]Íuhé pol,lině ziii kl1!ž budete n|it
někdo L''s. raplštc, budu sc moc lěšit n2 ,šethn'f .lo?/!l,! !!
(nebo ?Úe.fte1!r. Ádresa budc iset f khbofně'

Markéťa


