UKÁZKA DIAFILMŮ A
DIAPÁSŮ 50. LET
Kreslil: D.Landrová
Text: M. Pavlík
Počet obrázků: 32 (191)
Diafilm Praha 1954

Počet obrázků: 10 (337)
Komunálné služby mesta
Bratislava

Kreslil: J.A. Novotný
Text: B. Šiška
Počet obrázků: 40 (421)
Diafilm Praha 1954

Ládík odnesl dětem ze školky všemi milovanou hračku – tančícího
medvídka. V noci mu medvídek utekl. Ládík ho honil a byl rád, když se
probudil a zjistil, že to byl jen sen. Přesto si ale uvědomil, že medvídek
nepatří jen jemu a k velké radosti všech dětí ho zase do školky vrátil.

Pavlík nakreslil kohoutka a nestihl to vybarvit. Když spal, kohoutek
obživl, a šel se projít. Na procházce před ním každý utekl nebo se mu
posmívali, že není barevný. Našel štětec vybarvil se a našel domov
mezi slepicemi.

Bohatý sedlák ukradl chudé holčičce kouzelný hrneček, který na rozkaz
navařil tolik kaše, kolik si kdo přál. Sedlák ale neznal slova, jimiž se
činnost hrnečku zastavovala; hrneček vařil a vařil, kaše tekla všude až z
ní byla řeka, která chamtivého sedláka odnesla navždy z vesnice pryč.

Kreslil: M. Fischerová-Kvěchová
Počet obrázků: 16 (616)
Moravská ústředna Brno

Narodila se Sněhurka ale matka ji zemřela. Macecha ji neměla ráda,
protože byla krásnější. Nechala ji odvést do lesa. Tam Sněhurka našla
chaloupku, kde bydlelo 7 trpaslíků. Trpaslíci ji měli rádi. Macecha
převlečená za stařenku ji otrávila jablkem. Políbením ji oživil rytíř.

Kreslil: R. Bláha, K.Patočka
Text: M. Pavlík
Počet obrázků: 20 (424)
Diafilm Praha 1954

Pohádka L.N. Tolstého, o rodině medvědů, do jejichž chaloupky
zabloudila holčička. Než se medvědi vrátili z lesa, spapala nejmenšímu
polívčičku a usnula v jeho postýlce.

Kreslil: K. Jadrníčková
Počet obrázků: 24 (43)
Moravská ústředna Brno 1959

Král poslal syna vybrat si podle obrazů nevěstu. Vybral si pannu
uvězněnou černokněžníkem. Na cestě za ní potkal tři chlapíky, kteří
mu pomohou vrátit třikrát ukrytou princeznu. Černokněžníkovi
popraskali obruče, proměnil se v havrana a princezna byla volná.

Kreslil: M. Špicnerová
Text: J. Polák
Počet obrázků: 18 (69)
Diafilm Praha 1956

Podle věštby zlé sudičky se princezna Růženka píchla do prstíčku,
usnula hlubokým spánkem a s ní usnul i celý zámek, který zanedlouho
obrostl šípkovými růžemi. O Růžence se doslechl krásný princ, vyhledal
ji a polibkem ze zakletí vysvobodil. Nu, a pak už konala slavná svatba.

Kreslil: B. Šrámek
Text: J. Menzel
Počet obrázků: 11
Diafilm Olomouc

(267)

Chudým starým manželům se narodil Paleček. Malinký, neposedný
klouček se snaží pomáhat a stařeček ho prodá sedlákovi, kterému však
Paleček uteče i se zlatkou.

Počet obrázků: 10 (322)
Moravská ústředna Brno

Ivánek byl pionýr, spěchal a uvázal si šáteček ledabyle a vítr mu ho
ufouknul. Na přímluvu vlaštovky, které kdysi pomohl, ho orel vynesl do
oblak, šátek chytil, ale vítr ho odnese i podruhé do propasti, kde mu
pomohli ještěrky. Do třetice mu pomohli ryby.

Kreslil: Fr. Malý, Fr. Süsser
Text: F. Holešovský
Počet obrázků: 16 (845)
Moravská ústředna Brno

Tři kralevicové vystřelili šíp, aby našli nevěstu. Ivanův šíp přinesla
žabka. V noci se proměnila na krasavici, nejlépe splnila úkoly. Ivan ji
schoval žabí kůži a krasavice se proměnila v labuť a odletěla. Ivan se
rozhodl ji vysvobodit ze spárů čaroděje, za pomoci zvířat, které potkal.

Kreslil: J. Karpaš
Text: V. Svěrák
Počet obrázků: 24
Diafilm Olomouc

Vysloužilý voják (husar) se vrací do rodné vsi, kde v mlýně straší čert.
Po cestě potká žebráka, dá mu chléb a žebrák ho podaruje píšťalkou,
pomocí které čerty z mlýna vyžene.

(354)

Kreslil: J. Kábrt
Text: M. Pavlík (podle Němcové)
Počet obrázků: 34 (14)
Diafilm Praha 1955

O chudé, odstrkované, ale krásné Popelce, která se navzdory všem
úkladům, za pomoci věrných holoubků a kouzelných lískových oříšků,
dostala na ples do zámku, kde si ji krásný princ vyvolil za ženu.

Kreslil: Fr. Malý, Fr. Süsser
Text: V. Pazourek
Počet obrázků: 16 (414)
Moravská ústředna Brno

Liduška byla líná, ale její matka královně tvrdila opak. Královna si ji
odvezla na svůj zámek, kde za předení ji slíbila syna za manžela.
Pomohly jí tři podivné babky za pozvání na svatbu. Za tři dny byla
svatba a když králevic zjistil, že velký ret, palec a nohu mají babky od
předení, Lidušce předení zakázal.

