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Jestlipak znáte skvostnou kníÅ¾ku HÝTA A BATUL? TÅ™íletý Batul a pÄ›tiletý Hýta, jejichÅ¾ úsmÄ›vné pÅ™íhody vyprávÄ›l p
a mnoha léty spisovatel John Habberton ústy jejich zoufalého strýÄ•ka Rudolfa .... V&scaron;echno zaÄ•alo, kdyÅ¾ dotyÄ•ný
mladý muÅ¾ slíbil své sestÅ™e - neprozÅ™etelnÄ› - Å¾e dohlédne v dobÄ› její nepÅ™ítomnosti na tyto dva klouÄ•ky.

Jeho sestra potÅ™ebovala odjet do New Yorku, aby tam vyÅ™ídila nÄ›jaké formality - pozÅ¯stalost po vzdáleném pÅ™í
SamozÅ™ejmÄ› - mÄ›l to být jen obÄ•asný dohled, jinak je tu pÅ™eci sluÅ¾ebnictvo... Filozofu Rudolfovi bylo krásných tÅ™ice
mÄ›l na mÄ›síc, který se chystal proÅ¾ít v pÅ™íjemném venkovském sídle své sestry, zcela odli&scaron;né plány.
Tak troc
donchuán si pÅ™edstavoval tamÄ›j&scaron;í letní pobyt zcela jinak a na nÄ›jaká nevypoÄ•itatelná mrÅˆata rozhodnÄ› nemÄ›l
správnou dávku trpÄ›livosti. Ov&scaron;em zmínÄ›ná skÅ™ítÄ•ata byla totálnÄ› nevyÄ•erpatelná ve svých divokých nápadech.
VÄ›Å™ili byste, Å¾e jejich pÅ™íhody jsou "na svÄ›tÄ›" uÅ¾ od r. 1876?
"V anglickém originále, ze skuteÄ•ného Å¾ivota p
jmenuje se ta drÅ¯beÅ¾ Budge a Toddy (pÅ™ezdívky pro Jana a Karla); pÅ™ekladatelka, obdaÅ™ená téÅ¾ "nejlep&scaron;ím
dÄ›tmi, mÄ›la za svou povinnost, vymÄ›niti tyto pÅ™ezdívky v Ä•eském pÅ™ekladu za jiné, jimiÅ¾ se dÄ›ti její navzájem pÅ™e
Hýta a Batul (Hýta = Vojta; Batul zkrouceno ze slova "bratr")."
Do Ä•e&scaron;tiny pÅ™eloÅ¾eny byly jeho humoristické poví
"Helenina drÅ¯beÅ¾", "DÄ›ti jiných rodiÄ•Å¯" a "DvojÄ•átka paní Mayburnové", knihy tyto svÄ›dÄ•í o dokonalé znalosti dÄ›tské
du&scaron;e, vystihujíce povahu dítÄ›te do nejjemnÄ›j&scaron;ích odstínÅ¯. V lednu 1918.

KUDLANKY A KUDLÁNCI - zavzpomínejte i vy na ta&scaron;kaÅ™ice svoje Ä•i svých nevinných rozko&scaron;ných ratolestí a
po&scaron;lete e-mailem na adresu daniela- zavináÄ• - kudlanka.cz. VÄ›Å™ím, Å¾e následující seriálek z pÅ™íhod, které si
budeme tak moci "uÅ¾ít" v&scaron;ichni, nás v tÄ›chto depresivních pÅ™edvánoÄ•ních dnech správnÄ› nabudí a zaÅ¾ene
v&scaron;echn existující chmury... CO VY NA TO? d@niela
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