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viech výtitavních návítévnlkft a

hnedle budeme míti atoiiaícovku"
"lim toC víechno málo" krčil

e druhý "O jubilejní výntavé

bylo tou dobou už dvakráte tolik
To nedohoníme"

A a hlavou vítězné pozdviženou

pohlížel protějňku ve tvář Víak
dlouho nevítězil

Cizí hont zaalechnuv hovor vmí

lil e v řeč a poučil pochybovače
že zemská jubilejní výstava slavné

pamíti mela jiný cíl praktický
totiž neboř její tčJiíté apočívalo
hlavně v trhové nnaze kdežto a

Národopisná má cíl pouze po

učný vědecký Že tam kde ae

trží vétáí je účaft než v mÍHtech

krte a poučuje toť přece jasno
"16 k smíchu jet" dokládal

ciziuec "pochybovat! o zdaru Ná

rodopianó výstavy I tato výstava
beze schodku a ke slávě jména če-

ského skončí úplným zdarem ba

skvélým výsledkem
Po večeři Koudelovi mřli vše-

chnu pozornost upoutánu k jediné
věci

Před nimi jako pohádkový palác

pněla světelná fontána skutečný
to palác stavbou podobnou skvost-

nému hudebnímu paviUono
Čestmír stále dědouse tahal

chtěje se něčeho o fontáně dově

děti Děd se rozpačitě usmíval

Věděl že fontána chrlí spousty
vod věděl že proudy vodní hraji
tisícerými barvami ale víc chuděra
nevěděl

Trn z nohy vytáhl mu proto pří-ledí-

host který představiv se

jako novinářský zpravodaj jal se

vykládati o vnitru fontány a jejím
zařízení

Vypravoval:

"Také mne jako tohoto hoííka

po shlédnutí vnějšku fontány táhla

pochopitelná touha trocho hloub
až k těm klikám a kolům jimiž se

zpod zetrž řídí vnější velkolepost
Výsuvní architekt pan Dvořák je
přflií ochotný nel aby nevyhověl
takovéto novinářské touze Za
chladného večera předvčerejšího
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a k se i nelen ily htrvou

pohátkovou Výkfik Ittřáal celým
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vslných vod — celá architektura

fonlány v Jasném světle dvojná
u iraciésnf zalila se svttďfmi

proudy Fontána záři

Překvapuje všechny pochybova
če ba co více překvapuj) neJdV

věřivějíl očekávání Je překrásná
kouielrifc Velkolepá!
"Ah to Je mi ohem Ještě krásněj-

ší nel před čtyřmi roky!" zní

svorné s nekonečných zástupu
Hra barev i vodních proudu ji-

ná nové fontáně skutečné báječná
Skvělé obrysy jejich tvarft mění

se přes tu chvíli mění pohádkové
své barvy proplétají s 4 tjemnujt
pak zase mohutní do výše a šíře

zdají se být hned křiáráli-- u hned

zase požárem junž duhovou hrou

barev zalil altán uvl biiricm i

kaakádami

Čestmír babička Koudela i choť

nad krásným divadlem byli u vy-

tržení
Hlahol a zpěv záře a ja katila

jim slza pohnutí slza nadšení
Jak dostali ne po fontáně Kou-

delovi domfl toho nevěděli Pa
matovali jen tnačkanici u vchodu

na ulicích hluk šum

Potom ulehli a dojmem neoby-

čejného vzrušení které zračilo se

po celou noc v pferozmanitých po-

hádkových snech

Ty skončily prvý den návštěvy
Národopisné Výtavy (%jskoslovan-sk- é

Zakončily jej k nepopwání
mile

Čestmír píše domů

V pondělí svatodušní všichni u

Koudelu zaspali
Dojmy obou včerejších návštěv

výstavních a procházky uondaly je
notně: spali jako když jo do vody
hodí Ostatně ničeho nezanedbali
museli si odpočinout když odpo

ledne chystali se na novou obchůz-

ku po výstavě
Čestmír sotva učinil zadost ran

ním povinnostem chystal se k dů-

ležitému výkonu

IJudu psáti domfl" šeptal ba

bičce a starucha vážně k jeho
úmyslu pokyvovala a dodávala že

mu pomůže
Děd Koudela snesl chlapci pa

pír péro a piják a nechtěje pocho
du jeho myšlének rušiti odešel do

svého pokoje
Vnuk osul s babičkou sám

Vybral nejlepší papír namočil

péro a a vážnou tváří jal se psáti
nadpis
Leč hned v začátku střetl se s

babičkou Tato po sUrém zvykn
mu diktovala takto:

"Pochválen Pán Ježíš Kristus!"

Drazí rodiče!
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Ohromné potrubí lihne se všemi

klenutými prostorami propleteno
jsouc tlustými dráty vedeni elek

trického

Koneóié ttsviilo nám nad hlava
mi matné světlo pošmurného let-

ního večera Ityli jsme právě pod

podlahou altánu a vystoupili jsme
na jeho plocho Ze spleti rour
lešení a zdiva ta prokjikuje obraz

výstavy: ffed vámi kolos národo-

pisného paláce a hluboko na zad

hlavni alej a městem tvých pestrých
budov Leč cíle jsme posud nedo-

sáhli do kopule kiosku vztýčen je
nový žebřík — a po něm tedy chté
nechtě máme li všechno vidět na-

horu!

"Pozor to je na vás moc vyso-
ko!" volá z dola pan inženýr

Jan-ďoure- k

jenž instaluje Osvětlení

altánu pro dobu kdy voda tryska
nebude (Dlužno totiž dodat že lze

tentokrát budovu fontány skvěle a

barevně osvítit i tehdy nejsou li

vodopády a trysky spuštěny Osvět
lení "na sucho" zařizuje p

Jan-ďoure-
k

ostatní p Křižík)
Novinářská zvědavost táhla nás

však ještě výše až na podlahu řl- -

lánového ponebí nad nímž se te

prve klene nová střecha v kopuli
zakončená S uctivým díkem se-

stoupili jsme do altánu a přes dříví
odklizeného lešení odešli jsme

Vnější vzhled fontány je aroiC

mnohem ladnější než setmělé a

rozšklebené útroby Altán zdoben

je jakž viděti sérií lozkošných
hlaviček znázorňujících rékolik
dívčích i mužských typft lidových

dokonale modelovaných socha
řem Poppem V dolaím bassinu

jest budka "režisérova" Režisé- -

rem vodních proudu je zkušený
strojník jenž zpod avé skrýše řídí
několika klikami zdvih i spád vo

dotrysku a kaskád

Ústřední potrubí je a! k basRinu
vodou nabito a jediné otočeni kte- -

roukoliv klikou by stačilo aby

hektolitry vody vyrarily nezmonto
vánými rourami do břicha fontány
a Um všechny lidi jako myši uto

pily Dojem celku je velkolepý
žasnete přímo že to mohlo být
všechno za dva měsíce nejen in-

stalováno ale v několika továrnách
i provedeno Nelze se při tom ne
zmínit že "autorem" fontány je
tentokráte architekt pan Václav

Rozstlapil jenž ji v konstrukci i v

zevní architektuře vzorní projekt-
ovali

Se zatajeným dechem naslouchal
Čestmír vypravováni cizincově

Sledoval slova za slovem a v mv- -

Utvořil si obraz bludiště podzem- -

nlho u fontánv

Děd zatím děkoval srdečně panu
pravodaji aa výklad
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Cechové !

Jedete-l- i do staré vlantijactw nob

laparjoatovati íe cestující a jich
kufry hned po přintání parnlof do

právají se po železnici bezplatní'
&2 do mésta Břemen Chcete ti obí-oapoři-ti

ibyteíných vydání nvnví-řnjte- po

přictánt lodS nikomu ticketj
a kafry nýbrž poHeckejte tím a!

dojedete do mf-Bt- a IJremen a pak

teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné čeké firmě:

Kareš & Stotzkv

29 BAHNHOFSTRASSE 29
kyate m avyml kafry é 4nuova dn
prmťml kftl atahll Ti m

Ml Totara ™Tt

aábyttan

CbrMUL
Bcbay
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Do 3Iorse IIlulT Neb

Pan Frank JhneJ n4J bývalý je
dnatel převzal opt jdntelitvi na

íich limta pro JInr IJiníT a okolí
Doufáme že krajane tamnéjáí

di-vřro-
u

na nřho ne obrátí kdyl cokoli

mají a ni k vyřízení On "arnoje

diaý jet oprátněo na zaKtupovati a

předplatné přijímali
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