
ČESKÁ ŠKOLA V LYONU 

Závěr roku jsme 

ukončili na Mikuláš-

ské besídce. Sešli 

jsme se v hojném počtu, jak 

děti ze školy U babiček, tak 

i naší kamarádi a přátelé 

z Česko-francouzské asocia-

ce. Děti přednesly Mikulášovi básničky, 

které se naučily v české škole a dostaly 

sladkou nadílku. Povyprávěli 

jsme si také o tom, kdo to Miku-

láš byl a proč nám nosí dárky. 

Na besídce poprvé proběhla kuli-

nářská dílna. Zdobení perníčků si 

mohli vyzkoušet jak děti, tak i dospělí. 

Škola u babiček 

Škola je v plném proudu a velice nás těší, 

že Puštíci a Lvíčata nezapomínají plnit 

domácí úkoly, které pro ně paní učitelky 

připravují. Domácí příprava je velmi důle-

žitá, protože se vidíme jen jednou za čtr-

náct dní. Velice nás pak těší, když vidíme, 

jak vám na dobré přípravě záleží. Neza-

pomeňte tedy doma připomenout rodi-

čům, aby se po každé hodině podívali do 

vašich úkolníčků. 

Krtečci se seznámili s pohádkou o nena-

sytné housence, která je mimo jiné nauči-

la barvy, dny v týdnu a počítat do pěti. Už 

jste ji povyprávěli i doma? 

Čmeldové budou mít letos ve třídě pár 

nových žáčků, kteří se k nám připojí ze 

skupinky Krtečků. V lednu se můžete těšit 

na další povídáni o praotci Čechovi, 

o kterém jste si jistě něco přečetli 

i v tomto čísle Krajánka. 

Mikulášská besídka 

Za ČŠ Lyon: Marta Daeuble 
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© Čeští krajané v Istanbulu 

Milé děti a rodiče! 
 

Tak je tu leden a s ním nový rok 2016. 

Doufáme, že jste prožili příjemné Vá-

noce a užili jste si zimních prázdnin. 

S oslavami ale úplně neskončíme 

a připomene si společně 6. ledna pří-

chod Tří králů. Jak se slaví příchod 

nového roku v jiných zemích si také 

můžete přečíst hned na začátku led-

nového čísla Krajánka.  

Jestli vás zajímají pověsti, nalistujte 

stránku 6 a dozvíte se, podle koho se 

jmenuje naše země Čechy a jak to 

bylo při jejím vzniku.  

Chodíte rádi do kina a chtěli byste 

vědět jak vypadal první film? Nenech-

te si ujít článek Kam s dětmi v Lyonu. 

Svatava vás zavede na výlet do mu-

zea vynálezců bratrů Lumièrů, kteří 

v Lyonu žili a stáli u zrodu barevné 

fotografie a filmu.  

Určitě jste si o Vánocích pochutnali 

na spoustě tradičních dobrot, možná 

by to chtělo změnu. Inspirujte se tu-

reckým receptem na straně 21, kde 

dozvíte se co je gözleme.  

Na závěr si nezapomeňte prohléd-

nout fotografie z Mikulášské besídky, 

kam nám přišel Mikuláš z Čech pře-

dat sladkou nadílku.  
 

Krásné čtení a šťastný nový rok! 
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2  Z plastelíny vymodelujeme malý kopeček velký tak, aby se pohodlně 

vešel do víčka zavařovací sklenice a nepřekážel při jeho šroubování. Na 

kopeček z plastelíny přilepíme figurky. V případě, že máme figurky dost 

velké, nebo mají podstavec a jsou dobře vidět, tento krok můžeme pře-

skočit. 
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 Kopeček s figurkami, nebo sa-

motné figurky přilepíme voděo-

dolným lepidlem do víčka. Dáme 

pozor, aby se víčko i s figurkami 

dalo zašroubovat na sklenici. Ne-

cháme lepidlo 10 minut schnout. 

 Mezitím naplníme téměř celou 

zavařovací sklenici destilovanou 

vodou. Přidáme několik kapek 

glycerinu (5 kapek stačí na skleni-

ci velikosti dětské přesnídávky, u 

větší sklenice přidáme více glyce-

rinu) a přibližně jednu čajovou 

lžičku bílých třpytek. Pořádně 

promícháme. Pokud se nám zdá, 

že se třpytky usazují příliš rychle, 

přidáme ještě trochu glycerinu. 

 Potom opatrně a pečlivě za-

šroubujeme víčko. 

 Hotovo! Teď už stačí jen otočit 

vzhůru nohama a zpět a sledovat 

chumelenici! 

Rubriku připravila: Marie Švédová 
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Leden bývá v Čechách měsícem nejtužší zimy a největší sněhové nadíl-

ky. Zasněžená krajina a sněhová čepice na střeše patřily a patří 

k lednu téměř neodmyslitelně. Sledovat padající sníh za okny je krás-

né. A pokud zrovna nesněží nebo jsme někde, kde se sněhu za celou  

zimu nedočkáme, tak si můžeme vyrobit sněhovou kouli. Ta nás spo-

lehlivě přenese do světa, kde vládne sníh a mráz. 
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BUDEME POTŘEBOVAT 
 zavařovací sklenici se šroubova-

cím uzávěrem (pro menší děti 

raději plastovou) 

 bílé třpytky nebo sníh do sněho-

vých koulí 

 bílou plastelínu 

 epoxidové lepidlo (nebo jakékoli voděodolné lepidlo) 

 destilovanou vodu 

 glycerin 

 malé plastové figurky (zvířat, stromů, z Lega, vlastnoručně vymodelované 

z hmoty Fimo apod.) 

Turecko  

▪ I zde se nosí červené spodní prádlo pro štěstí. 
▪ Lidé si kupují losy hry Milli piango, která se 

losuje v TV a slibuje velké výherní sumy! 
▪ Některé rodiny zdobí vánoční stromeček. 
▪ Dle tradice by se měl jíst dort s kaštany pro 

úspěšný nadcházející rok. 
▪ Na chodbě před bytem se o zem rozbíjí gra-

nátové jablko a sype se sůl. 
▪ Uvidíte-li o půlnoci Turka odemykat visací 

zámek, zajišťuje si bohatství. 
▪ Šťastný nový rok se řekne Mutlu Yıllar! 
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V minulém čísle jste se  

dočetli o tom, jak se slaví 
Vánoce v různých zemích. 

Zůstaneme v nich i v tomto čísle, 
tentokrát však oslavíme Silvestra! 

Francie  

▪ Rodiny a přátelé společně večeří palačinky, 
kachnu a vše zapíjí šampaňským. 

▪ V jihovýchodní části země lidé procházejí 
vinicemi, zpívají a tančí a nakonec pijí horké 
víno. 

▪ Dávají si drobné dárky, například sušenky 
či přání. 

▪ A přejí si: Bonne anne! 

I tá l ie  

▪ Na stole najdete spoustu dobrot, hlavně čoč-
ku, značící bohatství v novém roce, nebo 
kuličky hroznového vína, kterých ale musíte 
sníst pouze lichý počet. 

▪ Je zvykem mít na sobě něco červeného. 
▪ Bouchání petard a ohňostrojů odhání zlé  

duchy. 
▪ Po půlnočním přípitku se dvojice líbají pod 

větvičkou jmelí: nechybí v žádné domácnosti, 
vždy se mění staré za nové, čerstvé a garan-
tuje, že osoba, se kterou se líbáte, vás bude 
milovat po celý rok. 

▪ Lidé vyhazují staré věci a pořizují nové. 
▪ Pro starousedlíky v Bologni první dopoledne 

v novém roce nesmí jako první telefonovat 
ženy – přináší to totiž neštěstí. 

Řecko  

▪ Na stole najdete různé druhy jídel i cukroví. 
▪ Peče se koláč Vasilopita se zapečenou min-

cí. Ten se rozdělí mezi hosty a kdo minci 
najde, bude mít v novém roce štěstí 
i peníze. 

▪ Oblíbenou tradicí je hraní karet po půlnoci. 
▪ Zvykem je i rozbíjení granátového jablka pro 

dobrý začátek nového roku. 
▪ Děti chodí 24. 12., 31. 12. a 5. 1. dopoledne 

na koledu, obchází domácnosti a zpívají 
koledy. Za to dostanou nějakou sladkost 
nebo peníze. 

▪ V Řecku nosí na Nový rok dárky             
Agios Vasilis. 

Spojené arabské emiráty  

▪ U největší budovy světa, Burj Khalify, se 
koná velkolepý ohňostroj. 

▪ Oslavy v ulicích trvají až do rána, protože 
i v zimě se teplota pohybuje okolo dvaceti 
pěti stupňů Celsia! 

▪ V zemi žije mnoho národností, každý slaví 
Nový rok jindy a jinak, takže klidně uvidíte 
oslavy i dávno po 1. lednu. 

▪ V rodinách se připravují pokrmy podle toho, 
jaké zvyky se drží v jednotlivých zemích. 

Španělsko  

▪ Nosí se červené spodní prádlo pro štěstí. 
▪ Doce uvas con doce campanadas je tradice, 

kdy má před sebou každý těsně před půlnocí 
12 kuliček hroznového vína a s každou sekun-
dou (začíná se od 49. sekundy) se jedna sní.  
Pokud se to podaří, přijde štěstí v novém 
roce. 

▪ Lidé si o půlnoci přejí ¡Feliz año nuevo! 

Článek připravila: Barbora Aydın 
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4. ledna 1846 

se narodil 

JAN KARAFIÁT 

Už  to bude 170 let, co 
se narodil autor kra s-
ne  de tske  kní ž ky 
Broučci. Hlavními 
hrdiny je rodina svato-
ja nsky ch brouc ku , kte-
ra  žaž í va  spoustu dob-
rodruž ství . Z jejich 
pr í be hu  si mu ž eme 

vží t pr í klad, jak se spra vne  chovat: 
neubliž ovat, poma hat a mí t se ra di. 

6. ledna TŘI KRÁLOVÉ 

Ne kdy jsou nažy va ni take  mudrci 
z Východu. Kašpar, Melichar 
a Baltažar navs tí vili podle Bible Je-
ž í s ka kra tce po jeho narožení  v Bet-
le me , aby mu pr inesli dary. V ne kte-
ry ch žemí ch, jako napr . ve Š pane l-
sku, pr ina s ejí  
de tem da rky 
dle tradice 
pra ve  Tr i kra -
love  nikoli Je-
ž í s ek. 

21. ledna kolem roku 1211 

se narodila 

ANEŽKA ČESKÁ 

Byla dcerou kra le Pr emysla Otakara 
I. Pote , co odmí tla nabí dku ke sn at-
ku s cí sar em Fridrichem II., žalož ila 
v Praže první  kla s ter, do ne hož  take  
vstoupila. Štarala se o nemocne  a 
chude , pro ktere  žalož ila s pita l 
(s pita l – ž ne mc iny nemocnice). Po 
sve  smrti v roce 1282 byla prohla s e-
na ža blahoslavenou  a požde ji ža 
svatou. 
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10. ledna 1986 

žemr el 

JAROSLAV 

SEIFERT 

Byl to c esky  spi-
sovatel, ba sní k, 
novina r  a pr ekla-
datel. Jako první  
c esky  spisovatel ží skal Nobelovu ce-
nu ža literaturu, jedno ž nejvy žnam-
ne js í ch ocene ní  pro ume lce nebo 
ve dce. Napsal velkou spoustu ba snic-
ky ch sbí rek, ž nichž  nejžna me js í  jsou 
Šel malíř chudě do světa, Chlapec 
a hvězdy  nebo Maminka, často  
ilustrovane  Josefem Ladou a Mikola -
s em  Als em. 

4. ledna 

SVĚTOVÝ DEN 

BRAILLOVA PÍSMA 
 

Kaž doroc ne  si jej pr ipomí na me na 
poc est vyna ležce pí sma pro nevido-
me , Louise Brailla, ktery  se narodil 
pra ve  v tento den v roce 1809. Loui-
se Braille oslepl jako dí te . V patna cti 
letech vynaležl syste m s esti vyraž e-
ny ch (vystouply ch) bodu , ktery  se 
žac al použ í vat na cele m sve te  v roce 
1932. Pro nevidome  de ti žalož il 
v Par í ž i první  slepeckou s kolu. 

Rubriku připravila: Soňa Klimešová 

Merhaba, rádi se s vámi znovu setkáváme 

u vaření podle tureckých receptů! Dnes si 

připravíme jednu báječnou specialitu – 

placky zvané gözleme. Jejich jméno po-

chází z göz al-melek, znamená tedy anděl-

ské oči. A právě ty se na plackách během 

smažení opravdu dělají! Tak pojďme na to! 

Náplň  nemusí být jen sýrová! Gözleme se v Turecku plní třeba špenátem nebo 

brambory, ale jestli jste na sladké, klidně si je připravte s nutelou! 

A jdeme kuchtit: 

V míse smíchejte mouku a sůl a pomaličku 

přilévejte vodu,  nezapomeňte ale pořád 

míchat! Teď se ukáže, jaké máte svaly – 

dejte těsto na vál a zpracovávejte ho tak 

dlouho, dokud není krásně hladké. Deset 

minut by mělo stačit. A teď ho necháme 

trochu odpočinout, vy si dejte taky čtvrtho-

dinovou pauzu, určitě vás z toho hnětení 

bolí ruce. 

Už jste odpočinutí? Tak si procvičíme ma-

tematiku – těsto rozdělte na osm stejných 

dílů. Každý díl  rozválejte na tenkou plac-

ku. Turci říkají, že musí být tak tenké jako 

ušní lalůček. 

Na půlku placky dejte náplň, sýr smíchaný 

s petrželí, a druhou půlkou ji přikryjte. Ne-

zapomeňte k sobě přimáčknout okraje! 

Než začnete placky smažit, poproste o po-

moc rodiče.  Rozehřejte pánev a z jedné 

strany gözleme opečte. Až se konečně obje-

ví hnědé oči, tak placku otočte a potřete ji 

rozpuštěným máslem. A to udělejte i s dru-

hou stranou. A je hotovo! 

Připravte si: 

dva hrnky hladké mouky 

¾ hrnku vlažné vody 

½ lžičky soli 

lžíci rozpuštěného másla 

Náplň: 

sýr typu feta 

listy petržele 

Afiyet olsun!   Dobrou chuť! 
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Recept připravila: Barbora Aydın 

Gözleme  

http://lhota.vaclavkozelka.cz/peoples/21.jpg
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https://pixabay.com/cs/turecko-vlajka-otisk-prstu-zem%C4%9B-652973/
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V tomto čísle Krajánka si přečtete 

něco o sportovci – hokejistovi, kte-

rého určitě zná dokonce i ten, komu 

se hokej nelíbí a nedívá se na něj. 

Už víte, koho myslíme? Dres, který 

nosí, má číslo 68. Je to na památku 

jeho dědečka, který v roce 1968 při 

sovětské okupaci zemřel. Už víte? 

Jaromír Jágr! Tento hokejista je 

obrovskou osobností v oblasti spor-

tu a řadí se mezi nejlepší hokejové 

hráče všech dob. V současné době 

hraje v klubu New Jersey Devils 

v NHL. Dříve působil mimo jiné 

v klubech Pittsburgh Penguins, 

New York Rangers. V NHL vyhrál 

dvakrát Stanley Cup a stal se histo-

ricky nejlepším Evropanem hrají-

cím v NHL.  

Jaromír se narodil v Kladně, které 

patří do Středočeského kraje. Je 

také majitelem klubu Rytíři Kladno. 

Určitě víte, že s českou reprezentací 

vyhrál olympijský hokejový turnaj 

i mistrovství světa. Jaromír Jágr má 

velkou skupinu fanoušků a přízniv-

ců na Facebooku, kde popisuje 

i některé zajímavosti ze svého živo-

ta, jako třeba, že když byl malý, 

dělal denně tisíc dřepů a sto kliků. 

V jedenácti letech o něm vyšel prv-

ní článek v novinách a v sedmnácti 

letech poskytl první rozhovor.  Patří 

mu 2. místo v historickém pořadí 

NHL v nastřílených vítězných gó-

lech. Dal jich celkem 113. Jaromír 

je vzorem pro mnoho generací, 

starších i mladších. Je to prostě 

hvězda sama o sobě. My mu bude-

me držet palce, aby se ještě nějakou 

tu sezónu předvedl a sklidil ten nej-

větší obdiv, jak od trenérů, hráčů, 

tak i od fanoušků. 

 Jaromír Jágr 

Článek připravila: Kateřina Zástěrová 

5/  ČEŠTÍ SVATÍ A PATRO
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Poprvé jsem od krále odešel pouze 
s napomenutím. Pak ale přitvrdil. 
Když zvěděl, že ani jej jsem neuposle-
chl, poslal na mě celou legii, která mě 
zatkla a zavřela v mučírně. A muka 
mohla začít. Nejprve mě vařili v kotli 
s olejem, ale místo toho, abych křičel 
bolestí, jsem se cítil jako ve vířivé va-
ně. Pak přišli na řadu lvi! Král spolu se 
svými muži se těšili, až mě lev spolk-
ne jako malinu. Ale on byl hodný a byl 
vděčný za každé pohlazení. „Jak ne-
slýchané!“ vykřikl panovník. „Co bych 
na něj ještě vyzkoušel?“ pomyslel si. 
Osudným se mi nakonec stal skřipec. 
Natahovali a natahovali. A najednou 
nebyl Vítek jeden, ale dva. V tu chvíli 
se venku rozpoutalo hotové peklo. 
Mraky se honily sem a tam, blesky 
a hromy se jen těžko daly spočítat! 
Chrámy pohanských bohů se sesypaly 
jako domečky z karet. Byl ten Pán 
Bůh pěkně rozzlobený, to vám povím. 
Ale počkat, jak jsem se dostal ze Sicí-
lie až do Prahy? 
Jako dárek, kte-
rý poslal němec-
ký král Jindřich 
knížeti sv. Václa-
vu. Ten chtěl, ať 
se v českých ze-
mích cítím jako 
doma, a tak mi 
postavil katedrá-
lu, kde spokoje-
ně odpočívám až 
dodnes. 

Milé děti, jmenuji se svatý Vít a jsem 
patronem českých zemí, tanečníků 
a herců, ale i vás ochráním před ha-
dím uštknutím nebo psím kousnutím 
– zkrátka práce mám až nad hlavu! 
Říkáte si, že se vám mé jméno zdá 
povědomé? Ještě, aby ne! Katedrála 
sv. Víta přece! 
Narodil jsem 
se na Sicílii 
bohatému 
Hylasovi, kte-
rý měl plné 
ruce práce se 
svými obcho-
dy, a tak jsem 
byl vychová-
ván chůvou 
Crescentií 
a jejím mužem Modestem. Zatímco 
tatínek byl pohan – věřil v různé bohy 
a nadpřirozené bytosti, Crescentie 
s Modestem byli zarytými křesťany. 
Tajně mě učili křesťanským zvykům, 
tradicím a historii. Musím říct, že se 
nám to dařilo pěknou řádku let před 
otcem tajit. Ale jako každé tajemství, 
muselo i to naše jednoho dne vyplout 
na povrch. A tak se také stalo. Jakmile 
se otec dozvěděl pravdu, přemlouval 
mě, abych se své víry vzdal, protože 
křesťanství bylo tehdy zakázáno 
a křesťané byli na příkaz panovníka 
zatýkáni a mučeni. Jeho přemlouvání 
a výhružky však byly marné. To ho 
natolik rozhněvalo, že on sám mě krá-
li udal. Krkavčí otec jeden! 
 

Zdroje: wikipedia.org, catholica.cz, zivotopisyonline.cz, 
vitmachalek.blog.idnes.cz Článek připravila: Mirka Čechovská 

http://www.iihfworlds2015.com/en/news/with-jagr-to-worlds/
http://www.zimbio.com/pictures/tE2C-tH6FNH/Latvia+v+Czech+Republic+2015+IIHF+Ice+Hockey/ckAfNVUMKFz/Jaromir+Jagr
http://www.prague-portal.com/images/gallery/images/katedrala-sv-vita.jpg
http://dmcitaly.net/wp-content/uploads/2015/11/SICILIA-10.jpg
http://nd04.jxs.cz/988/203/e7c77910b6_71685878_o2.jpg


 

Praotec Čech 
Bylo nebylo, ve velké dálce, mnohem 

dál než si dovedete představit, bydleli 

dva bratři se svými rodinami. Jeden z 

bratrů se jmenoval Lech a druhý 

Čech. Oba byli ve svých kmenech vel-

mi významní, měli titul vojvodů, což 

znamená, že byli nejdůležitější úřed-

níci v celém kraji! 

Možná si myslíte, že se asi měli moc 

dobře, když byli tak vysokého posta-

vení, ale není tomu tak. V jejich sou-

sedství se postupně usazovaly jiné 

kmeny, které byly tuze bojovné. Po-

řád by se jenom hádaly a rvaly nebo 

někoho zabíjely. Buďte rádi, že jste 

tam nebydleli, klidně by se totiž moh-

lo stát, že by vás bojovníci přepadli 

uprostřed večeře a ukradli vám vše-

chen majetek! A tak není divu, že už 

se to bratrům Lechovi a Čechovi 

přestalo líbit. Báli se o sebe a své rodi-

ny a rozhodli se odejít a usídlit se jin-

de, někde, kde najdou klid a budou 

spokojeně žít. Tak si pobalili svůj maje-

tek a vydali se na cestu.  

Jenže kam jít? Kterým směrem se vy-

dat? Když se jim 

nějaké místo zalíbi-

lo, už bylo obsaze-

né jinými osadníky. 

A tak chodili, blou-

dili světem a dou-

fali, že objeví mís-

to, které se jim sta-

ne novým domo-

vem. 

Nebylo to lehké, 

tohle putování. 

Všichni byli unave-

ní, jaro vystřídalo 

léto, když v tom konečně spatřili vyso-

kou horu. Jevila se jako zázrak. Upro-

střed roviny se tyčila do nebes. A tak 

bratři Lech a Čech dlouho neváhali a 

rozhodli, že právě místo pod kopcem 

bude sloužit k jejich přenocování. 

Sotva se uložili, hned usnuli. A že se 

jim spalo 

krásně! Počasí bylo 

teplé, tak jak v létě 

bývá, nikdo a nic je 

nerušilo. 

Ranní paprsky 

probudily jako 

prvního Čecha. 

Ten se nad tím 

krásným ránem 

usmál, ale jen na 
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Domino připravily: Radka Çelik a Hana Katzourakisová 

http://www.czech-press.cz/afp/editor/slozky/KO0811_CeskoKoreny1.jpg
http://www.pripravy.estranky.cz/img/picture/42/mladsi_vyber_17.jpg


Učte se česká slovíčka hrou! Poproste 
maminku, tatínka, brášku nebo sestřičku, 
ať si s vámi zahrají. Kartičky si vytiskněte, 
podlepte papírem a poté rozstříhejte 
v místech, kde jsou symboly nůžek. 

Jak se domino hraje? 

1. Kartičky domina se zamíchají a položí 
obrázkem dolů. Každý hráč dostane čtyři 
kartičky. Zbytek kartiček se srovná na 
hromádku. 

2. První hráč vyloží jednu kartičku na stůl, 
a pokud má další hráč slovo shodné 
s obrázkem na kartičce, může je přiložit. 
Shodný obrázek a slovo musí být vždy 
vedle sebe. 

3. Nemá-li hráč vhodnou kartičku, musí si 
vzít jednu z hromádky. V případě, že je na 
ní shodné slovo k obrázku, může ji přiložit. 

4. Hráči se v tazích střídají. 
5. Vyhrává ten, kdo nejrychleji přiložil všech-

ny své kartičky. 

Je jen na vás, zdali budete dodržovat tato 
pravidla, nebo si vytvoříte nová. Hru můžete 
hrát i sami se sebou. 
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chvilku. Hned 

si totiž vzpo-

mněl na to, že 

musí pokračo-

vat v dlouhé 

cestě. Aby se 

mohl snadněji rozhodnout, kterým 

směrem se vydat, vylezl na kopec 

a rozhlédl se kolem. Panečku, to byla 

krása! Takovou 

přírodu ve svém 

životě ještě nevi-

děl. Úrodná pole, 

rozkvetlé louky, 

hluboké lesy, 

ovocné stromy 

a průzračné řeky. 

Nejvíc ho však 

potěšila jedna věc: 

nikde ani živáčka! 

Zatetelil se rados-

tí a hned měl jas-

no: „Tady je náš 

nový domov!“ Bleskurychle seběhl 

dolů na mýtinu, kde stále spala jeho 

rodina. „Vstávejte, no tak, nespěte! Za-

čněte vybalovat! Jsme doma!“ Udivení 

příbuzní se začali rozhlížet a postupně 

všichni vyběhli na kopec. Když se roz-

hlédli, začali se objímat a radovat. Ko-

nečně nemusí 

pokračovat 

v cestě, jsou doma! 

Nemeškali a hned 

se dali do práce. 

Postavili si 

obydlí 

a založili 

 

 

 

hospodářství. A žili si krásně a všichni 

se měli rádi. 

Jeden háček to přece jenom mělo. Le-

chovi bylo líto, že nový domov objevil 

jeho bratr Čech a všichni ho za to obdi-

vují. A tak se rozhodl, že se mu vyrov-

ná, ba že dokonce najde zemi ještě 

hezčí, než našel Čech. A tak se vydal 

na cestu. No co myslíte, jak to dopa-

dlo? Našli? Nenašli! 

Tak, milé děti, a teď už všichni víte,  

kde je původ  České republiky. A ta 

hora, na kterou vojvoda Čech 

vylezl, se jmenuje Říp. Až někdy 

budete zase v Čechách, udělejte si 

tam určitě výlet! 

7/  PO
VĚSTI 

Článek připravila: Barbora Aydın 

http://www.linetova.cz/data/rip-chmelnice.jpg
http://www.nase-rodina.cz/pics/articles/art_246/246_1.jpg
http://www.horydoly.cz/uploads/sources/perex/rip_praotec.jpg?width=500&height=300&fit=true
http://imgs.idnes.cz/domaci/A040621_ZLN_ARCHEO3V_V.JPG
http://nd01.jxs.cz/889/779/9864b35ee0_17860902_o2.gif
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Text: Jan Vodňanský 
Hudba: Petr Skoumal 

Písničku vybrala: Zuzana Doğan 

 

17/  ČTEN
Í N

A PO
KRAČO

VÁN
Í 

 

a začali spokojeně pochru-

povat. „Dávej pozor, ať se 

jich nedotkneš, protože by 

tě mohli kousnout. Jejich 

jed by tě znehybněl a ne-

mohla by ses bránit, když 

by tě chtěli sežrat,“ vysvět-

lovala vážně Františka. 

Sežrat, jo? pomyslela si      

s hrůzou Kiko. Pak zaslech-

la, jak něco tiše  

Kiko ruku a rychle vklouzly dovnitř. Sotva 

se trošku rozkoukaly, uviděla Kiko těsně 

před sebou obrovskou chlupatou tenkou 

černou pavoučí nohu. Ta noha se rychle 

pohybovala a hned za ní se mihla další     

a další, až se Kiko zatočila hlava. Celý 

altánek byl plný obrovských černých pa-

vouků – síťáků. Kiko vyprskla: „Fuj,“ ale 

zarazila se, protože síťáci vypadali moc 

strašidelně. Všichni měli na hřbetech 

zobrazenou bílou lebku. Františka k nim 

odvážně popošla a cosi jim říkala v řeči 

pavouků. Síťáci na ně poulili svoje oči. 

Každý jich měl osm a všechny vypadaly 

jako naleštěná zrcadla, v nichž se zhlížejí 

dávné temnoty. „Proč mají na hřbetech 

ty lebky?“ zašeptala Kiko. „Protože to 

jsou bývalí vojáci, osobní strážci biskupa 

Zlobiska. Proměnili se v jedovaté noční 

pavouky.“ „Ale proč?“ chtěla se zeptat 

Kiko, nestačila to ale udělat, protože ven-

ku se znova ozvalo táhlé vlčí vytí, které se 

stále přibližovalo. Největší pavouk poký-

val rozvážně hlavou. Pak se ale všichni ti 

příšerní pavouci dali do práce. Začali tkát 

a síťovat a příst svýma dlouhatánskýma 

nohama, až oči přecházely, a za chvíli byl 

altánek úplně celý omotaný a zapečetěný 

bílou hustou pavučinou jako nějaký ko-

kon nebo kukla brouka. A Františka s Kiko 

seděly uprostřed. Pavouci síťáci se pak 

po té noční šichtě svalili do kouta altánku 

Pokračování příště 

a velice opatrně našlapuje kolem altán-

ku. „Kdo je to? Ten vlk?“ zašeptala vy-

děšeně Kiko. „Možná,“ řekla klidně 

Františka, „ale teď nás slyšet nemůže, 

dnes jsou síťáci na naší straně. Proto 

nám pomohli s tím kokonem, kde nikdo 

neuslyší, co ti teď budu vyprávět. Ale až 

bude po úplňku, zase přejdou na stranu 

biskupa Zlobiska. Nemůžou se rozhod-

nout, víš,“ dodala Františka. Jenže Kiko 

vůbec ničemu nerozuměla, jen se straš-

ně bála. 

Rubriku připravila: Radka Çelik 

http://www.proglas.cz/res/data/094/010605.jpg
http://www.databazeknih.cz/images_books/10_/105279/big_kdyz-jde-maly-bobr-spat-leporelo-105279.jpg
https://data.bux.cz/preview/007/425/0074250/largea.jpg
https://data.bux.cz/preview/007/425/0074250/largea.jpg
http://www.shop4family.cz/fotky34754/fotos/_vyrp11_57akw3_1.jpg
http://www.shop4family.cz/fotky34754/fotos/_vyrp12_57akw3_2.jpg
http://www.shop4family.cz/fotky34754/fotos/_vyrp12_57akw3_2.jpg
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„Co je to, Františko?“ zeptala se co nej-

tišeji Kiko. „To je přece bludiště!“ pou-

čila ji Františka, ale Kiko nic nechápala. 

„Jaké bludiště?“ nedala Františce pokoj 

a pořád se vyptávala. „Já ti to vysvětlím 

pak, jo? Teď musíme rychle do altánku, 

tam nás nikdo neuslyší. Zase tam ale 

žijou síťáci,“ pobízela Kiko Františka      

a trochu si u toho povzdechla. „Síťáci, 

to je zase kdo?“ „To jsou pavouci…, 

obrovští pavouci,“ vysvětlovala ale teď 

už opravdu netrpělivě Františka. 

„Áááá…, pavoucííí…,“ zaječela hrůzou 

do tmy Kiko. „Tiše, prosím tě, buď zti-

cha, nebo nás úplně prozradíš!“ zlobila 

se teď už doopravdy Františka. 

„Promiň, já se pavouků fakt bojím,“ 

omlouvala se zkroušeně Kiko, cupitala 

po cestičce za Františkou a snažila se     

u toho nedělat rámus. Zeptala se ještě, 

proč musí jít za nějakými pavouky, ale 

Františka neodpověděla. Tma byla těž-

ká a mazlavá jako borůvková marmelá-

da a Kiko se zdálo, že se jí o tvář otřelo 

křídlo noční můry smrtihlava. Někde za 

ní výhružně cosi zavrčelo a Kiko mezi 

stromy zahlédla podivnou, přízračně 

bledou tvář. Na tmě jako by ještě leželo 

 

těžké ticho starých dutin stromů, ne-

rudných nočních stvoření a vetchých 

pavučin. Mlčky došly až k rybníku úpl-

ně zarostlému rákosím a páchnoucím 

zeleným žabincem.  

Uprostřed nočních stínů se na hladině 

jezírka zrcadlil čínský altánek. „A jak se 

tam dostaneme, ty máš nějakou loď-

ku?“ „Ne, loďku ne, ale kamarádky 

ano,“ řekla Františka, rozhrnula trochu 

žabinec, položila ruku na hladinu           

a zašplouchala dlaní. Voda se najed-

nou zavlnila a připluly velké červené 

ryby – duchové čínských závojnatek, 

které kdysi v dávných časech žily          

v rybníce a střežily altánek. Poskládaly 

se jedna za druhou do řady a zapletly 

své závojnaté ocasy do sebe, takže se   

z jejich hřbetů stal uzounký červený 

chodníček. Ve světle světluškové ba-

terky jejich šupiny měňavě zářily. Obě 

holčičky si vyzuly boty a opatrně našla-

povaly, aby na vlhkých hřbetech závoj-

natek neuklouzly a nevymáchaly se ve 

smradlavém žabinci. Kdesi v dálce se 

teď úplně zřetelně ozvalo hrozivé vlčí 

zavytí. Naštěstí už byly skoro v altánku. 

Františka vyskočila na břeh, podala 
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Část třináctá Pokračování minulého dílu 

ŘÍKANKY PRO NEJMENŠÍ  KRAJÁNKY  
Z knihy: Velké maličkosti, napsal: Vladimír Smetáček. 

SLUNCE 

Slunce, pojď si s námi hrát, 

nechoď spát až za moře. 

Vždyť já nechodívám spát, 

já jsem pořád nahoře. 

Já jsem jako lampička, 

kolem níž se Země točí. 

Já jen ťukám na víčka, 

děti otvírají oči 

v jiné zemi, v jiném kraji, 

celý den si se mnou hrají, 

a když přijde k spaní čas, 

světlo vzbudí zase vás. 

JAZYKOLAMY 

HÁDANKY  
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V zimě dokonce i zebe. 

V létě je ho plné nebe. 

Na obzoru beránky 

zrána jako za večera 

proměňuje v červánky. 
OKČÍNULS 

Nejspravedlivější je 

krasobruslařský 

rychlorozhodčí. 
 

O, kdybys, ty lyžaři nezaly-

žařivšísi, sis zalyžoval, byl 

bys zalyžařivšísi lyžař! 

HVĚZDA 

Zeptalo se hvězdy štěně: 

Jsi kus ledu, nebo ne? 

Hvězda řekla dopáleně: 

Já jsem celá z plamene, 

já jsem sestra sluníčka. 

Divilo se malé štěně: 

Ty, taková maličká? 

Přišel k nám host, 

spravil nám most, 

bez sekery bez dláta, 

a přece je pevný dost. 
ZÁRM 

 

Mám otce i matku 

a přece nejsem syn. 
ARECD 

 

Hádanky a jazykolamy vybrala: Radka Çelik 
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Muzeum bratrů Lumièrů 

V zimě si děti můžete užívat sněhových radovánek, ale 
pokud se chcete dozvědět  zajímavosti o tom, jak vzni-
kaly první filmy ve Francii, určitě si zajděte do muzea 
bratrů Lumièrů. Muzeum se nachází v šestém obvodu 
Lyonu, ve čtvrti Monplaisir, a dostanete se tam metrem 
D (zastávka Monplaisir Lumière). 

Kdo to vlastně  brat-

ři Lumièrové byli? 

Auguste a Louis Lumièrové byli fran-
couzští vynálezci, kteří vynalezli pří-
stroj, který dnes považujeme za pra-
dědečka kamery a  fotoaparátu. Vy-
nalezli  také mnoho dalších přístrojů, 
díky kterým mohli další vědci a vyná-
lezci navázat na výzkum 
v kinematografii a lékařství. 

Jestlipak víte, kdy 

se ve Francii promí-

tal první veřejný 

film ? 

Bylo to v roce 1895 v Paříží v kavárně 
Grand Café a byl natočen přístrojem, 
který se jmenoval kinematograf. Asi 
vás teď děti napadla otázka: „A proč 
je tedy muzeum bratrů Lumièrů 
v Lyonu, když byl první film promítán 
v Paříži?“ Odpověď je jednoduchá. 
Bratři Lumièrové pracovali a žili vel-
kou část života v Lyonu. Byla zde také 
továrna, ve které se vyráběly 
nejen přístroje na zachycení 
pohybujících se osob, ale ta-
ké předchůdci fotoaparátů. 

o individuálním okamžitém prožitku, svobodě, kontaktu se 
živlem – což jsou všechno věci, které mi vyhovují. Ale věřím, 
že v každém sportu je určitá krása. 
 

Sportovní pohádky jsou vaší prvotinou, jak dlouho vám   
trvalo ji dát dohromady? 
Ne tak úplně. Na poli dětské literatury to je prvotina, nicmé-
ně před lety vydalo nakladatelství Protis moji sbírku poezie 
Vše je dovoleno. Na Sportovních pohádkách se pracovalo 
průběžně skoro tři roky. 
 

V kapitole o Vánocích píšete o horalovi Ježíškovi, jak vás to 
napadlo? 
Těžko říct. Dny po Vánocích mám vždycky spojené s horami, 
takže mi připadá naprosto samozřejmé, že Ježíšek s horami 
musí mít něco společného. A také si dovedu lépe představit, 

že Ježí-
šek létá  
na kouzelných lyžích po obloze 
spíš, než by třeba hrál basket-
bal nebo golf... Ale ani to vlast-
ně není tak úplně dané, proto-
že  kdyby se například v nějaké 
situaci setkal Ježíš v jakékoli 
fázi jeho života třeba s Michae-
lem Jordanem a Tigerem Wo-
odsem, určitě by vznikl dialog, 
který by také stálo za to hodit 
na papír. 
 

Co je na vaší knize zvláštní a co 
na ní máte nejraději? 
Nejraději na ní budu mít, když 
se bude líbit ostatním a hlavně 
dětem. Zvláštní na ní je, že vy-
chází z nějakého reálného zá-
kladu, což je primárně vztah 
otce se synem, a to, že otec 
chce synovi předat něco ze své-
ho světa, ukázat mu, co všech-
no může být v životě prima 
a trochu mu i představit své 
vlastní hrdiny. Je odžitá, oprav-
dová a věřím, že to je na ní  
vidět. 
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Rozhovor připravila: Lenka Kanellia 

http://1.bp.blogspot.com/-9oRmKi2kvzA/VYnO7KdAhXI/AAAAAAAAAuc/kMCuu2N8FZY/s320/Les-freres-Lumiere.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Institut_Lumi%C3%A8re_Lyon.jpg


 

Usměvavý plzeňský spisovatel a fotograf Filip Komorous zkouší 
vnést do dětského světa kousek ze svého pozitivního JÁ. Obohatit 
dětskou literaturu o neobvyklou sbírku pohádek bylo pro něj velkou 
výzvou a tak vznikl projekt Sportovní pohádky. Originální kniha 
plná nečekaných a neposedných příběhů jistě zaujme i vás. Čtení 
a sportu zdar! 

 

Jak vznikl nápad napsat sportovní pohádky? 
Mám syna Matěje, kterému jsme předčítali pohádky 
před spaním.  Okruh příjemné a zároveň kvalitní dět-
ské literatury je ale svým způsobem omezený. Nastal 
tedy okamžik, kdy jsme měli pocit, že další četbu hle-
dáme obtížněji a obtížněji. Bylo nutné přemýšlet o 
nových příbězích, které by syna mohly zaujmout. 
Vzhledem k tomu, že jsem mu chtěl přiblížit nějakým 
atraktivním způsobem svět sportu, povídali jsme si 
příběhy sportovní. Vymýšlel jsem je zejména v autě 
během zbytečného čekání v dlouhých 
dopravních kolonách. 

 

Co vy a sport? 
Tak pochopitelně vztah ke sportu mám. Byť teď daleko 
pasivnější, než by bylo záhodno. Dříve jsem 
se hodně aktivně věnoval 
plavání a následně triatlonu. 
Rád mám i outdoorové sporty. 
Se sportem se také pojí nej-
hezčí okamžiky v mém životě, 
ať už se jedná o emoce spojené s výsledky 
během soutěžení nebo o vztahy s lidmi, kteří se kolem 
sportu pohybují. I intenzita pro- žitku třeba při vysoko-
horském trekkingu nebo raftingu v kulturně zcela odliš-
ném prostředí velehor, to jsou všechno věci, které člověk nemá šanci 
pochopit, dokud je neprožije. Také proto chci, aby sport byl alespoň nějakou sou-
částí života mých dětí. 
 

Kdybyste měl kouzelnou hůlku a mohl najednou umět jakýkoli sport, který by to 
byl? A proč? 
Sport na určité úrovni je krásný jakýkoliv a také jakýkoliv od určité úrovně bolí, po-
skytuje následnou úlevu, vyvolává emoce. Teď aktuálně bych asi volil surfování. Je  
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Muzeum bratrů Lumièrů se nachází 
přímo v domě, kde bratři žili a praco-
vali. Tento dům byl postaven jejich 
tatínkem  v letech 1899 až 1902. Mu-
zeum je známé svými velkými míst-
nostmi a okny. Objevíte zde většinu 
vynálezů obou bratrů a také tu může-
te vidět ukázku pravého kinemato-
grafu, předchůdce dnešní kamery. 

První film bratrů Lumièrů nám prá-
vě představuje konec dne zaměst-
nanců, kteří pracovali v této továr-
ně a jmenuje se „Dělníci odcházející 
z Lumièrovy továrny“. Tento film 
není tak dlouhý a tak kvalitní jako 
dnešní filmy, ale tehdy měl velký 
úspěch. Filmy byly v tehdejší době 
velmi krátké a černobílé. 

Při placení vstupného si nezapomeň-
te  vypůjčit poslouchadlo, ve kterém 
si po jednotlivých číslech vyslechnete 
historii všech vynálezů bratrů Lu-
mièrů.  

Muzeum pořádá po celý rok mnoho 
zajímavých setkání a promítání filmů 
nejen těchto bratrů. Všechny infor-
mace naleznete na webových strán-
kách muzea:   

www.institut-lumiere.org. 

Spustit film 

Článek připravila: Svatava Lévová 

http://www.bm-lyon.fr/expo/10/autochromes-lumiere/images/siecle_lumiere/fl011.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=b9MoAQJFn_8
http://www.bm-lyon.fr/expo/10/autochromes-lumiere/images/siecle_lumiere/fl019.jpg
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Dne 9. ledna 1890 se narodil známý český  
spisovatel a autor slova robot. 
Jak se tento pán jmenoval? Odpo-
věď najdete v tajence následující 
křížovky: 

1.            1. Opak ke slovu suchý. 

2.            2. Opak ke slovu sladký. 

3.            3. Opak ke slovu bílá.  

4.            4. Opak ke slovu vpravo. 

5.            5. Opak ke slovu malý.  

            

6.            6. Opak ke slovu ráno.  

7.            7. Opak ke slovu mladý. 

8.            8. Opak ke slovu studený. 

9.          9. Opak ke slovu noc.  

10.            10. Opak ke slovu tvrdě. 

Křížovku připravila: Hana Katzourakisová 

http://www.freepik.com/free-vector/vector-robots-illustration_713858.htm#term=robot&page=1&position=2
http://www.freepik.com/free-vector/vector-robots-illustration_713858.htm#term=robot&page=1&position=2
http://www.freepik.com/free-vector/vector-robots-illustration_713858.htm#term=robot&page=1&position=2
http://www.freepik.com/free-vector/vector-robots-illustration_713858.htm#term=robot&page=1&position=2

