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Časopis pre deti, ktoré rady maľujú a čítajú

Časopis pro děti, které rády malují a čtou

opona jinak

královský odznak moci

jméno zvířete

Pojmenujte správně
všechny věci
a očíslovaná písmena
vepište do rámečku . . . . . . . .
Milé deti,
iste radi slávite svoje narodeniny a dostávate pekné darčeky. Nie, nechystáme ešte Vianoce, aj keď
prídu čoskoro.
Na konci minulého mesiaca – 28.10. sme v Českej republike mali iný sviatok – 89. výročie založenia
Českoslenska. Pre vás je nepoznanou minulosťou, ale vaši rodiča, prarodičia v Československu ešte žili. Preto
aj vy, ktorým mamičky rozprávajú slovenské rozprávky, žijete v Českej republike ako potomkovia Slovákov,
ktorí v Čechách – na území jedného spoločného štátu - vždy žili.
A práve pre vás sme nachystali tentokrát českú rozprávku, aby ste ju ako darček k výročiu bývalého
Československa mohli dať svojim českým kamarátom a kamarátkam. Pretože slovenskej rozprávke by asi
úplne nerozumeli. Aj keď, ktovie? Možno slovenskej rozprávke rozumejú práve tak dobre ako vy českej.
Vybrali sme rozprávku z česko-slovenských hraníc, miesta kde máte rovnako blízko aj na jednu aj na
druhú stranu.
Vaša redakcia
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Text upravila
a ilustrovala
Zuzana Štancelová
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a dávných dob hledal si hospodář z Valašska lepší půdu na Lipnicku. Tři vozy vezly
jeho majetek. Pěkní koníci se tužili. Pod větším kopcem kázal hospodář zastavit, aby
si odpočali, když tu od lesa dobelhal se stařeček a pro milosrdenství boží prosil, aby
ho svezli. Kolena se dědečkovi třásla, bylo vidět, že už je s ním zle, síly že v něm není,
ani co by se za nehet vešlo.
„Sedni si!“ povídá hospodář „Dobře se ti sedí?“ – „Děkuju ti, pěkně se mi sedí,
jenom do zadnice mne to trochu tlačí.“ – „Tumáš pytel, dej si ho pod sebe!“ – „Pěkně děkuji. A kousíček chleba
nemáš?“ – „Tumáš!“ – „Pán Bůh ti zaplať! A daleko jedeš?“ – „Tu za horami kousíček země jsem si našel . . .ale
co to, to už jsme na kopci?“ Dědeček tak nějak šelmovsky jedním očkem zamrkal.
Večer už byli na místě, mohlo se vypřahat.
Přišel dědeček za hospodářem, nemohl-li by ho potřebovat, však že práce bude plno. „A co ty bys pomohl?“
zasmál se hospodář, „starý jsi už a síly, myslím, za vrabce nemáš.“
„Ale poradím ti,“ řekl stařeček. Zadíval se hospodář na stařečka, a v nitru se zděsil i zaradoval: Což byl-li tento dědeček sám hospodářův domácí „děd“? – zvážněl, hluboce se
poklonil a poprosil dědečka , aby tedy zůstal.
Kde poradil, rostla práce sama sebou. Léta přecházela,
blahobyt usadil se ve stavení. Líp bylo všem, jenomže svět
stárl a lidé v něm; dorůstal hospodářův syn, hospodář
docela zešedivěl a dědeček byl jako pára nad hrncem.
Nebýval už ve stavení, ale u mlýnka rokli si vybral, malou
chaloupku postavil a opatroval několik včelstev.
Hospodářův syn se oženil. Starý hospodář jednoho dne
ulehl, mdloba ze stáří ho zmohla. Docházel za ním včelí
dědeček (už dávno mu tak říkali), všelicos moudrého spolu
povídali. Jednou po tři dny nepřišel . . . Vyjde hospodyně
na dvůr a vidí muže stát, jak za mlada stával, a do daleka
se dívá! – „Muži!“ vykřikla , ale vtom se ztratil a místo něho
byl tam včelí dědeček. . .Poznala hospodyně, že domový
děd smrt hospodářovu ohlašoval. Padla chuděra žena
žalem k zemi.
Pohřbili hospodáře a za rok zazpívali i jeho ženě. Ujal se
hospodářství mladý pán se ženou.
O tohohle hospodáře dědeček nestál. Minul rok, druh
druha nenavštívil. Jídlo mu donášeli do rokle. Minul měsíc,
dva, jednoho dne nedonesli dědečkovi nic. Co měl dědeček dělat? Šel za hospodářem. Dali dědečkovi najíst, ale
divného omastku přidali.
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A bylo ve žních , rozkřikla se hospodyně na dědečka, že kdo nepracuje, nemá jíst. „Vyháníš mne?“ zašeptal
dědeček. „A když tě vyženu?“ – „Požehnání v domě nebude!“ Vstal dědeček, vyšel ze stavení. Bloudil po
světě, u kdejakých hodných lidí přespal, uvázl nakonec u ševce.
Ševcová měla s mužem opilcem kříž a s dětmi plno starostí, vzala dědečka, aby roznášel po statcích, co muž
zalátal, aby jí po hospodách nevysedával. Švec ze začátku loupal vztekle očima, ale taky dědovi přivykl a za
rok byl dědeček u nich jako doma. Spravoval švec boty, peníze byly v chalupě, vzmáhal se blahobyt u ševců,
postavila si ševcová celou hospodu u silnice.
Sedí dědeček před hospodou, vzhlédne na žebráka , poznal mladého hospodáře – byl slepý. A to než by stavení cizímu nechal, zapálil je a uhořet v něm chtěl. Vytáhli ho sousedé, ale v očích už se nevyjasnilo.
Vyšel dědeček a slepému nadešel, rovnou k němu a bác do něho. – „Hej, ty, člověče, nevidíš, že jsem slepý?“
– „I já jsem slepý!“ lhal dědeček. „To je divné setkání,“ mručel slepec, „A kam jdeš?“ – „Chleba ptát. Ptejme
se spolu; vyžebral jsi už dnes nějaký?“ Slepý se zastavil, trochu skrblictví v něm zbylo, ale pak řekl: „Vyžebral.
Dva krajíčky. Tu máš!“ Viděl dědeček, že nezemřela duše v člověku, i potěšil se z toho.
Zavedl slepého do své staré rokle a založili si hospodářstvíčko. Pomáhal slepý, jak uměl, a vedlo se jim opravdu dobře. Přikoupili zahrádku, kravku a sirotka vzali k sobě. A bylo jim ještě lépe.
Seděli jednou spolu na zahrádce . . . „Tak je mi,“ povídá slepý, „jako za nebožtíka otce, dokud ten hodný
děda u nás býval. Neměl jsem ho vyhánět.“ – „Co tam, to tam,“ zaslzel dědeček. Pohladil slepého po hlavě
a slepcovy oči prohlédly a uviděly znovu slávu boží. A to ještě uviděly: zvedl se dědeček a ve vzduchu na
měkký oblak se rozplynul . . .
„Strýčku,“ ozval se polekaně sirotek,„co to bylo?“ – Přitáhl ho strýček k sobě a zašeptal: „To anděl od nás
odešel.“
Byli tací andělé kdysi na světě, ale už prý nejsou.
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Chlapci, vstávajte! Čaká nás veľká
zábava, budeme
zbierať jabĺčka.

Dodo,
mně se nechce
sbírat jablka.

Z toho,
čo nazbierate
hneď vylisujeme mušt.

Ako keby si nepoznal dedka.
Budeme musieť.
Kašou z jabĺk
naplníme lis
a začneme lisovať.

Jabĺčka
najprv
rozomelieme.

Toľko sme
nalisovali
z tvojich…

…a toľko z jabĺk,
ktoré nazbieral
Pepa.

To je dobré.

Pozri sa babička, ako ich to baví.
Ty si sa bála, že na to nebudeme
stačiť.

!
Hurá
!
u
d
Ve

Ešte sa neraduj.
Ja ťa do večera
porazím.

Hurá!

Dodo,
bod dole
za nešportové
správanie.

slovníček

blahoprajem – blahopřeji

mušt – šťáva

Blahoprajem, chlapci.
Zvíťazili ste nad sebou.
Každý z vás privezie
mamičke 20litrov muštu.

pozri – podívej

správanie – chování

