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Téma: Přátelství

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Jana Schulzová

1. Lež má krátké
A. vlasy. B. nohy. C. nehty.

2. Leje jako
A. z konve. B. z hadice. C. po másle.

3. Strach má velké
A. oči. B. zuby. C. trenýrky.

4. Kdo šetří, má za
A. dva. B. tři. C. nemá nic.

5. Aby ses neukvapil, nechval dne před
A. snídaní. B. večerem. C. obědem.

6. Když se někdo cítí jako ryba ve vodě,
je mu A. zima. B. sucho. C. příjemně.

7. Kdo se bojí, nesmí
A. do lesa. B. do školy. C. na nádraží.

8. Když se dva perou, třetí
A. se přidá. B. uteče. C. se směje.

9. Láska prochází
A. dveřmi. B. oknem. C. žaludkem.

10. Má hlad jako
A. vlk. B. Červená karkulka. C. tuleň.

11. Kdo chytá lelky,
A. má kamaráda ředitelem ZOO.
B. nemá co dělat. C. hraje na honěnou.

12. Kdo má zlaté ručičky,
A. nemusí nosit zlaté hodinky.
B. je šikovný. C. má je moc těžké.

13. Když je mlha hodně hustá, říká se,
že by se dala
A. kousat. B. krájet. C. ředit.

14. Na hrubý pytel,
A. sametová mašle. B. hrubá záplata.
C. pořádná náplast.

15. Když si někdo sype popel na hlavu, tak
A. si hraje na pštrosa. B. přiznává svou
chybu. C. si barví vlasy.

16. Traduje se (ale není to pravda),
že pes, který štěká,
A. nevyje. B. neskáče. C. nekouše.

17. Když s někým šijí všichni čerti,
tak dotyčný
A. šije jehlou špičatou jako čertí rohy.
B. nemá klidu a stále se vrtí.
C. vyplazuje neustále jazyk.

18. Když někdo tluče špačky, znamená to, že
A. zamačkává nedopalky.
B. klimbá, podřimuje.
C. chytá ptáky jménem špaček.

19. Když má někdo z něčeho druhé Vánoce,
znamená to, že
A. zaspal Štědrý večer. B. raduje se z něčeho, jako o Vánocích z dárků. C. obletěl Zemi
proti času a stihl Vánoce ještě jednou.

20. Radíme-li někomu, aby nekupoval
zajíce v pytli, radíme mu, aby
A. si koupil raději králíka.
B. si pořádně prohlédl, co kupuje.
C. si koupil zajíce v krabici.
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ÚVODNÍK

Milí krajánci,
otevírá se před vámi jedna z nejkrásnějších částí roku: letní prázdniny. Na cestách vás může
provázet časopis Krajánek, ve kterém se tentokrát například dozvíte, jak se dělá tužka a jaké zajímavosti můžete navštívit ve Frankfurtu. Samozřejmě jsou pro vás připraveny různé
hry a hříčky a další zábavné počteníčko.
Tématem tohoto prázdninového čísla je přátelství. V rubrice U krajánků se proto dozvíte,
kde se děti z různých koutů světa nejraději setkávají se svými kamarády. Téma přátelství
jsme nevybrali náhodou; vždyť prázdniny jsou obdobím, kdy máte příležitost seznámit se se
spoustou nových lidí a navázat nová přátelství. Schválně, zkuste na chvíli zavřít oči
a představit si, jaký by měl být ideální kamarád. A pak si zkuste odpovědět: dokážete být
i vy takovým přítelem pro ostatní?
Přeji vám, ať máte dobré kamarády a ať i vy jste dobrými kamarády jim!
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TÉMA

Jana Schulzová

Přátelství je vztah mezi lidmi plný vzájemné sympatie, přízně, porozumění
a důvěry. Odpradávna o něm lidé přemýšlejí, píší, básní a zpívají. A jak by
také ne! Přátelství, to je nádherná věc,
která naštěstí v životě potká snad každého z nás. Člověk je tvor společenský
a až na malé výjimky, jako jsou zatvrzelí samotáři nebo poustevníci, si k sobě hledá kamaráda, přítele. Těch, kteří chtějí zůstat sami, mnoho není. Berme tedy v našem povídání člověka
za stvoření, které po přátelství touží.
Od narození vyrůstáme v rodinném
kruhu, užším či širším. Jako malým dětem nám to stačí. Máme mámu, tátu,
případně sourozence, babičky, dědy, tety, strýčky, bratrance,
sestřenice... Někoho,
kdo se nám věnuje,
s kým si můžeme hrát,
kdo nám čte knížky, kutálí si s míčem, prozkoumává s námi krůček po
krůčku svět. Dál ani nehledáme. Jen nakoukněme na dětské hřiště
a zjistíme, že malé děti
– asi tak do tří let – si
povětšinou vystačí samy, hrají si odděleně
nebo třeba s maminkou.

Jak ale rosteme, zjišťujeme, že by to
přeci jen někoho chtělo. Rozhlížíme se
po parťákovi na hraní. Někoho, s kým si
postavíme z kostek nebo z písku hrad,
budeme oblékat panenky, drandit autíčky, házet
s míčem nebo hrát na honěnou. Hledáme si kamaráda. A jelikož jsme
jako lidé obdařeni řečí,
jak jsme starší, hledáme
si někoho, s kým si povídat. Slovo dá slovo a rozumíme si! A chtěli bychom se vidět a potkat
znovu. Roky utíkají
a chceme sdílet své zájmy, úspěchy, úkoly, práci, radosti i starosti. Rodí
se přátelství.
u babičky a dědy: Lukáš Rodríguez Mikulec, Madrid
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Schválně, děti, odkud své kamarády
známe? Kde jsme se potkali? Ve školce,
ve škole, v parku, na hřišti, u sousedů,
ve sportovním kroužku, na chatě, na
prázdninách, na táboře? A v dospělosti,
kde se s nimi nejspíše seznámíme? Asi
v práci? Budou to naši kolegové?

vydržet i celý život! Na své „staré“ kamarády bychom například neměli zapomínat. Ani pro nedostatek času, ani pro
přátele nové. V přátelství naštěstí většinou neplatí „sejde z očí, sejde z mysli“,
tedy, že na někoho zapomeneme, když
ho dlouho nevidíme. Ve škole je to

Vezměme si kupříkladu školu. Trávíme
v ní denně mnoho hodin většinu roku,
a to ve skupině víceméně stále stejných
dětí. To by v tom byl čert, aby se mezi
nimi nenašel někdo naladěný na stejnou notu, sympatický, s kým se o přestávce a mimo školu přátelit! Skamarádit bychom se také mohli se sousedy.
Kdysi trávily děti bydlící blízko sebe
společně spoustu času. Po škole a po
úkolech se scházely ke
hraní na návsi nebo na
městském dvorku mezi
bloky domů. Postupem
času se ale hry a organizace času hodně změnily.
Dnes zůstává čím dál více
dětí doma, u televize, videoher či tabletu. Jenže
při tomto způsobu hraní
se jaksi skamarádit
opravdu moc nedá…

snadné – jsme s kamarády-spolužáky
denně. Jsou ale i přátelé, kteří se vidí
jednou do roka, třeba na táboře nebo
o prázdninách. A přesto jejich přátelství
přetrvává a zase se spolu rádi sejdou.
A víte, co, děti? Zkusme
si na závěr povídání
představit každý svého
nejlepšího kamaráda.
Jaký je? Jaké jsou jeho
vlastnosti? Proč je nám
s ním dobře? Proč ho
máme tak rádi a on nás?
Jak dlouho se známe?

O přátelství, jako o všechno krásné, se musíme
hezky starat. Vždyť může
srdce: Ada Çelik, Dobruška
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KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Kateřina Pěnčíková a Eva Fojtíčková

Goetheturm
Na jihu Frankfurtu stojí 43metrová vyhlídková
věž. Je dřevěná, čímž si zasluhuje titul jedné
z nejvyšších dřevěných vyhlídek v Německu.
Z Goetheho vyhlídky je vidět na celý Frankfurt,
a když je hezky, tak ještě dál. Před první světovou válkou stála na tomtéž místě také vyhlídka,
která ale byla o polovinu nižší. Po válce ji museli zbořit, protože už nebyla moc stabilní.

Kaiserdom
Jedním z tipů na nedělní výlet je návštěva
kostela svatého Bartoloměje na frankfurtském
náměstí Römer. Často je nazývaný katedrálou, snad kvůli svému monumentálnímu
vzhledu. Leckterý architekt by o tom ani nepochyboval, ale katedrálou není. V němčině
zvaný „Kaiserdom St. Bartholomäus“ byl vždy
jen farní kostel. Je nejstarším a největším
kostelem města. Jeho vznik se datuje kolem
roku 680 n. l. a během historie v něm proběhlo 10 císařských korunovací. V kostele se pravidelně konají křesťanské mše. Za povšimnutí
také stojí spojitost tohoto kostela s českým
králem Karlem IV. Ten navštívil Frankfurt asi
padesátkrát. Vždy zde bydlel u významného
politika Sigfrieda zum Paradies. Český král
a římský císař vydal v roce 1356 Zlatou bulu,
což byla něco jako říšská ústava, ve které
přesně určil pravidla pro volbu římského císaře. Frankfurt za dnešní věhlas možná vděčí
právě jemu a jeho Zlaté bule. Po jejím vydání
přijelo do Frankfurtu 10 až 15 tisíc jezdců
z celé Evropy. Frankfurt se díky volbám, které
se zde konaly až do roku 1806, ohromně rozvinul.
Opravdovým zážitkem je také výhled z kostelní věže, která je 95 metrů vysoká a k dosažení
jejího vrcholu na vás čeká zdolání „pouhých“
328 schodů.

Goetheho vyhlídku postavili v roce 1931, takže
je to dnes už taková babička. Ale přesto slouží
skvěle svému účelu a vítá spoustu návštěvníků.
Vyhlídka se jmenuje po slavném německém
spisovateli Goethem. Když ji znovu otevírali –
tu novou, po válce postavenou – tak si taky počkali na Goetheho výročí: 100 let od jeho smrti.
V okolí vyhlídky si děti přijdou na své – je tam
totiž lesopark se spoustou prolézaček a labyrintem. A dospěláci si zatím můžou dát něco
dobrého v kavárně pod vyhlídkou.
6

KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Goethe-Haus
Proč Frankfurťani pojmenovali svou vyhlídku
právě po Goethem a ne po jiném německém
spisovateli? To proto, že Goethe je frankfurtský rodák. Jeho rodný dům je možné tu také
navštívit. Je zařízený tak, jak vypadal, když
v něm tento autor mnoha literárních děl žil.
Můžete navštívit pokoj, kde přišel na svět, rozsáhlou knihovnu (2000 svazků!), kde tatínek
malého Goetheho vyučoval, i když malý žáček
raději pozoroval z okna okolí. Taky je tam
místnost, kde Goethe údajně napsal svá slavná
díla, například Utrpení mladého Werthera. To
ale vůbec není knížka pro děti, protože ten
Werther se strašně trápí kvůli lásce a ani se
neptejte, jak to dopadne.

A na závěr spíše pro pobavení
jeden citát z Goetheho zápisníku:

Moudřejší prý vždy ustoupí.
Možná proto hlupáci
tak rychle postupují.
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Tomáš Mráz

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Handkäse je druh sýra, který svoje jméno dostal podle
tradičního způsobu výroby, kdy se tvořil ručně. V německé
spolkové zemi Hessensko se podává tradičně s marinádou,
které se říká Musik. Podobá se českému syrečku.
Je to oblíbený pokrm – dospělí k němu rádi pijí
jablečné víno (Apfelwein).
Zajímavostí je, že ve Frankfurtu nad Mohanem se tento pokrm tradičně jí pouze nožem bez použití vidličky. Člověk si kousek sýra odřízne, napíchne jej na nůž a položí na
kousek chleba, který je namazaný máslem: a šup s tím do
pusy!
Pojďte si společně tuhle jednoduchou, ale výbornou
pochoutku připravit!

Budeme potřebovat
•
•
•
•
•
•
•

2 kousky sýru Handkäse
1 cibuli
100 ml oleje
100 ml vody
50 ml octa
lžíce cukru
sůl, pepř

Doba přípravy:
10 minut

Náročnost: Střední –
s pomocí rodičů
při krájení vše zvládnete.
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Cibuli nasekáme na drobno a nasypeme ji na
Handkäse.



Smícháme vodu, ocet, sůl, pepř a cukr, promícháme a ke konci přilijeme olej.
Vznikne nám marináda zvaná Musik, kterou přelijeme na Handkäse s cibulí.





Nakonec vše
posypeme
kmínem.

Nedílnou
součástí
tohoto pokrmu je tmavý
chléb
(Bauernbrot), který
podáváme
namazaný
s máslem.

Dobrou chuť! Guten Appetit!
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U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

Hodně kamarádek mám v České škole. Také
spolu chodíme do divadelního kroužku.
A divadlo hrajeme i doma.

Se svými kamarády se
potkávám hlavně ve škole,
v parku nebo na oslavách.

Často jsem na hřišti, kde mám spoustu
kamarádů. Nejradši mám ale Vašíka
a Anežku, se kterými chodíme do lesa.

Nejlepší je být s kamarádkami na narozeninových
oslavách. Na té poslední jsme byly všechny za
princezny. A moc nám to slušelo.

Se svými kamarády se vidím ve škole a po vyučování na školním hřišti. Jsem tam s klukama každý
den, i když prší. Hrajeme ping-pong nebo fotbal.
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Nejvíc se s klukama vidím ve škole a pak blbneme
v družině. Někdy jdu i k nim domů. Taky chodíme
s rodiči na túry. Cestou sbíráme klacky a utíkáme
našim a ani nás nebolí nohy.

Nejčastěji se potkávám s kamarády ve
škole, v parku a u moře na pláži. Také
mám kamarády na vesnici, kde máme
chatu a kde je spousta místa na hraní.

Tady je celý rok teplo a tak se nejčastěji scházíme
na pláži u moře. Ještě nás to neomrzelo! Ale někdy
nám tu chybí louky a lesy.

Ve středu odpoledne mám
různé kroužky, na které
chodí skoro všichni mí
kamarádi. Užijeme si tam
spoustu legrace.

S mojí nejlepší kamarádkou Lenou se vidíme
několikrát do týdne a děsně spolu blbneme.
Chodíme spolu na koně, do kina, na zmrzlinu
i k vodě.
Napiš nám, kdy a komu jsi naposledy poslal něco poštou? Například přání, pohled, dopis nebo balíček. Odpověď s
fotografií posílej na e-mail: casopiskrajanek@gmail.com. Otiskneme ji v říjnovém čísle.
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VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

4.

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)
1. Zasklené otvory v domě.
2. Visí na zdi, měří čas.
3. Ústa.
4. Zmrzlina na dřívku.
5. Koušeme tím.
6. Mašinka.

1.

2.

5.

6.

3.

Katka Katzouraki, Athény

(Dokončení najdeš, když vyluštíš rébus.)
Víš, jak se jmenují Krajánkovi kamarádi?
Najdi chybějící písmena, potom je doplň do prázdných políček:
1. _arolína
2. V_šek
3. Do_a
4. Ka_ka
5. Maty_š
6. Ani_ka
7. Eliš_a
8. Mar_k
9. To_áš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.

8.

9.

VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)
1.
2.
3.
Filip Katzourakis, Athény

1. parník
2. materiál na výrobu skleniček, oken apod.
3. noční pták, symbol moudrosti

Dora Voortman, Deventer
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová

14

HRÁTKY S ČEŠTINOU
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POVĚSTI A LEGENDY

Jitka Lores Zákoucká

Sídelním městem kraje je město Jihlava. Ve středověku patřívalo k nejbohatším v Českém království díky těžbě stříbra. Pod náměstím se nachází obdivuhodný několikapatrový labyrint chodeb,
který vznikl spojením středověkých
sklepů. Lákadlem pro malé i velké diváky je zoologická zahrada v lesoparku
v údolí řeky Jihlávky. Přezdívá se jí zoo
bez mříží, příbytky pro téměř 100 zvířecích druhů vznikly výhradně z přírodních materiálů a skla. Největší zajímavostí je unikátní africká vesnice Matango neboli Vesnice v poušti.

Trochu zeměpisu a historie
neuškodí
Součástí Kraje Vysočina je Českomoravská vrchovina jako nejrozsáhlejší pohoří
u nás, kde rovněž pramení množství
řek. Vysočinou prochází hlavní rozvodí
evropských řek – západní část patřící
k úmoří Severního moře, východní část
k úmoří Černého moře. Rybníky patří
k charakteristickým prvkům kraje a nejstarší pochází ze 13. století. Na Javořici,
nejvyšším vrcholu Českomoravské vrchoviny a zároveň Jihlavských vrchů, je
televizní vysílač. Na jihu těchto vrchů se
dříve těžíval žulový kámen. Monolit ze
žuly, nacházející se na druhém nádvoří
Pražského hradu, pochází právě odsud
z Mrákotína.
Řeka Jihlava pramení nedaleko obce Jihlávka a její původní vzhled změnily přehradní nádrže Mohelno a Dalešice.
Tyto nádrže zásobují vodou na chlazení
nedaleko umístěnou jadernou elektrárnu Dukovany. Dalešická nádrž je se
svou výškou skoro 100 metrů nejvyšší
českou sypanou hrází.

Dalším významným městem je
Havlíčkův Brod, ten patří k nejmalebnějším městům na řece Sázavě a je položen na středověké obchodní cestě.
Na seznamu kulturních památek
UNESCO je zase zapsáno městské jádro
Telče, které se chlubí ojedinělým trojúhelníkovým náměstím s gotickými domy a renesančním zámkem.
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V tomto kraji najdeme i další významné
památky, například Pernštejn patří
k nejlépe zachovalým evropským hradům z období gotiky. Díky svému obrannému systému hradeb byl téměř nedobytný.
Na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou se nalézá hřbitovní kostel svatého
Jana Nepomuckého, unikátní dílo architekta Jana Blažeje Santiniho, který je též
zapsán na seznamu UNESCO.

Všechny rodiny v okolí se třásly
strachy o své dcery, jelikož tajemství
o věži sloužící prozradili ostatním obyvatelům.
Jednoho dne rytíř unesl dívku Aničku z hornické osady, děvče jako květ,
krásná a milá dívka to byla, všichni ji
měli rádi. Samson ji odvezl k sobě na
hrad a vtáhl ji do věže. Jak byl rozčilen
a omámen její krásou a nevinností, tak
za sebou bezděky zabouchl dveře. A protože měl jako jediný klíč k otevření
a dveře šly otevřít pouze zvenčí, stal se
sám sobě vězněm i věznitelem. Marně
na dveře bušil, marně se dovolával
svých sluhů, aby
nějak dveře otevřeli. Nakonec
krutě hlady zemřel a došel tak
odplaty za své
špatné chování.
Nevinné děvče
bohužel zemřelo
s ním.
Po rytíři
nám kromě pověsti zbyla mohutná renesanční věž, ze které
dnes zbyla jen
středová část
s branou
a vyhlídkou.

Samsonova věž
V gotickém žulovém hradu Lipnici prý
kdysi žil rytíř Samson. Tento neurvalý
a věčně opilý pán rozkázal svým sloužícím, aby vchod do hradní věže uzavřeli
železnými dveřmi se zámkem, který se
dal odemknout pouze zvenčí. Pokud se
zavřely dveře, zapadl zároveň i zámek,
který mohl otevřít jen klíč, jejž měl
u sebe pouze Samson.
Ten se v podvečerních hodinách
proháněl na svém černočerném koni
a pátral po osamělých mladých dívkách,
které unášel, odvážel k sobě do hradu
a zavíral do této hradní věže. Poté, co
rytíře nebohá dívka omrzela, zabil ji
a její tělo svrhl na dno hladomorny.

Nicol Machaira, Řecko
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Mirka Bartušková

Není to tak dávno, co jsem v jednom článku narazil na jméno
Juscelino Kubitschek a říkal jsem
si, že to zní jako naše české příjmení Kubíček. Jenže když jsem si přečetl, že Juscelino byl brazilským
prezidentem, nedávalo mi to smysl. „No to jsem z toho jelen,“ pomyslel jsem si a rozhodl se, že tomu přijdu na kloub.
Při svém bádání jsem se dostal až
k truhláři z 19. století Janu Nepomuku
Kubíčkovi, který emigroval do Brazílie
jako součást vojska naší princezny Marie. A tenhle brazilský Kubitschek nebyl
nikým jiným než jeho pravnukem.
Juscelino byl odmalička zvídavým hochem. Ve škole mu to šlo na výbornou,
a tak se není čemu divit, že to dotáhl až
k titulu doktora medicíny. Poté pár let
cestoval po Evropě, kde se dále vzdělával. Když se vrátil do rodné Brazílie a viděl, jak se jeho zemi nedaří, jaká chudoba je všude kolem, rozhodl se, že s tím
něco udělá. Řekl si však, že jako doktor
toho moc nezmůže, a tak se stal politikem. Chvíli byl poslancem, chvíli zase
zastával funkci starosty, až to nakonec
dotáhl na post nejvyšší, a to post prezidenta. Razil heslo: „Padesátiletý pokrok
za pět let.“ „Tak to má teda chlapec co
dělat,“ pomyslela si většina Brazilců. On
to ale zvládl! Hned po svém zvolení začal nejen se stavbou silnic, přehrad,

elektráren, ale i s budováním nového
hlavního města Brasilia. Byl tak spokojený se svou prací, až pozapomněl na to,
že pokladnička není bezedná a že s takovou rychlostí, s jakou utrácí, se nestačí
znovu doplňovat. A co si myslíte, že se
stalo dál? V dalších volbách už zkrátka
zvolen nebyl.
I přes jeho lehkovážné utrácení peněz je nazýván „otcem moderní Brazílie“
a lidé si jej připomínají dodnes. Na prstech jedné ruky byste nespočítali, kolik
budov a institucí nese jeho jméno.
A představte si, že po něm pojmenovali
i městečko – Presidente Kubitschek.
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VÝZNAMNÉ DNY

Soňa Klimešová

15. července 1606
se narodil
REMBRANDT VAN RIJN

20. července 356 př. n. l.
se narodil
ALEXANDR VELIKÝ

Byl to holandský malíř považovaný za jednoho z největších malířů všech dob. Již
během svého života dosáhl uznání. Často
maloval biblické motivy. I přestože maloval tmavými barvami, jeho obrazy jsou plné denního světla. Nejslavnější díla jsou
Noční hlídka a Návrat hříšného syna. Jeho
obrazy je možné vidět v pražské Národní
galerii.

Byl to makedonský král a jeden z nejslavnějších vojevůdců v historii. Díky své výborné bojové taktice rozšířil hranice své
říše na většinu světa známého tehdejším
Řekům. Nepodlehl v jediném střetnutí.
Dožil se pouhých 32 let. Je po něm pojmenovaný rozpadlý kráter Alexander na
Měsíci.

31. července 1914
se narodil
LUIS DE FUNÈS

1. srpna 1888
řídila
BERTHA BENZ
jako první žena na světě automobil.

Byl to slavný francouzský herec a komik.
Trvalo celých 15 let, než začal být úspěšný. Svou první velkou roli dostal ve
filmové komedii
Četník ze Saint Tropez, pak už následovaly jedna za
druhou (Fantomas,
Velký flám). Jeho
úspěšnosti v České
republice napomohl úžasný dabing Františka Filipovského.

Manželka německého továrníka na automobily Karla Benze nastartovala jednoho
dne rodinný Benz Patent Motorwagen 3
a vydala se na
cestu dlouhou
106 km. Tak se
zapsala do historie nejen jako první žena
řidička, ale také jako žena
automechanička (po cestě
provedla několik oprav).

Vašík Kaçmaz, Istanbul
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KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Lucie Krameriusová

Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Někteří z vás o nich, milí
krajánci, již určitě slyšeli. A zcela
jistě o nich někteří z vás i četli!
Tahle parta správných kluků se
jmenuje Rychlé šípy. A člověk, který jim vdechnul život, je spisovatel
s velkým S pan Jaroslav Foglar.

Ale ta nejznámější díla, která určitě najdete
v knihovně svých rodičů i prarodičů, se týkala právě Jarka, Jindry, Mirka, Červenáčka a Rychlonožky. Rychlé šípy louskal skoro každý kluk a holka. Jejich příběhy vycházely několik desítek let formou komiksu, ale mají i klasické knižní zpracování
v trilogii Záhada hlavolamu, Stínadla se
bouří a Tajemství Velkého Vonta.

V roce 1923, kdy bylo mladému Jaroslavu
16 let, vstoupil do skautského klubu. Zde
získal také svou přezdívku Jestřáb a právě
tady se rozhořela jeho vášeň pro chlapecká
dobrodružství. Téhož roku mu vyšla i první
krátká povídka nazvaná Vítězství a byla
první vlaštovkou v jeho úspěšné spisovatelské kariéře. O pár let později se Jaroslav
Foglar stal vedoucím skautského oddílu.
Na této pozici vydržel celých 60 let a získal
tak i nepřetržitý zdroj inspirace pro svou
literární tvorbu.

První klasická
„foglarovka“, se
kterou autor navíc
zvítězil v soutěži
o nejlepší knihu
pro mládež, dostala název Přístav
volá a je o Jirkovi
Dražanovi, který
hledá opravdového, upřímného kamaráda.
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Jaroslav Foglar nikdy nepřiznal, zda chlapecké postavy vykreslil podle svých skutečných přátel z dětství nebo chlapců ze svého
oddílu ani které příhody jsou pravdivé
a které jsou čistá fikce. Nepřímo ale jednou
prozradil, že historická městská čtvrť zvaná
Stínadla, plná tajemných úzkých uliček,
kde se odehrává většina příhod, má skutečný předobraz v Praze.

dáním jazykově upraveny, aby se dnešním
klukům a holkám lépe četly.
Tak se schválně skočte zeptat rodičů, jestli
vědí, kdo je Velký Vont nebo Jan Tleskač
a taky co je ukryto v ježku v kleci. Určitě
budou znát odpověď a možná dokonce budou mít knihovně nějakou „foglarovku“
ještě schovanou a budete si ji moct přečíst
i vy.

V 70. letech minulého století kvůli politické
situaci v Československu nemohl Foglar
ani psát, ani se věnovat skautské činnosti.
Soustředil se tedy hlavně na vedení chlapeckého oddílu, který přejmenoval na turistický oddíl Hoši od Bobří řeky, což je také název jedné z jeho knih. Po roce 1989 se
mohl vrátit ke své spisovatelské profesi
a mezi lety 1990 a 2000 bylo znovu vydáno
všech jeho 26 knih. A protože, stejně jako
vše kolem nás, i jazyk se v průběhu let vyvíjí, byly původní texty před opětovným vy21
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Lenka Kanellia

http://zalesak.skauting.cz/dokumenty/Trinact_bobriku.pdf
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VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

Stefi Angelopoulou, Athény

Hádanky: 1. Kačer. 2. Klobouk. 3. Slunce. 4. Včela. 5. Vlčí mák. 6 Vlna.

Jsou dva kamarádi a jeden se chlubí:
„Heč, náš dědeček je rytíř.“
Druhý: „Opravdu?“
První: „Fakt, má brnění v nohou.“
„Heč,“ chlubí se Pepík, „maminka mi koupila fíky.“
„To je toho,“ na to Hanička, „náš tatínek říkal, že mi nechá
vytrhnout mandle!“
děda: Vašík Kaçmaz, Istanbul
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ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová

* Zde postupně vkládáme gesta a citoslovce: ňaf ňaf, ňuf ňuf, haťa paťa, blééé, cink, kuku, plesk, bum...

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/kdyz-jsi-kamarad/4806
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ŘÍKANKY

Michaela Enžlová

Napsal: Jan Vodňanský
Nakreslil: Gabriel Filcík
Vydal: Panorama 1982
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DOMALOVÁNKA

Marta Daeuble
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DOMALOVÁNKA

AEK a Marie Švédová

.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

Lenka Kanellia

Rozloučení
Fany: „Dělali jsme vám s Petrou,
Lukášem, Matyášem, Josífkem, Eliškou a Černoočkem společnost celý rok.
Nedávno se nám narodila malá Eliška
a jistě si umíte představit, že do slova
a do písmene nevíme, kam dřív skočit.
Čeká nás spousta práce, ale nebojte!
Krajánek pro vás od září připravuje
nové čtení na pokračování.“

Matyáš: „Jé, a co to bude? Já po
prázdninách půjdu do žabí školy
a budu si už taky moci sám číst!“

Petra: „To zatím nemůžeme
prozradit. Je to překvapení!
Řekni dětem ahoj a běžíme
k Elišce, zase brečí.“

Stefi Angelopoulou , Athény
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Vašík Kaçmaz, Istanbul

Eliška: „Hezké prázdniny, děti!“

Anna Moscardino , Milán

Černoočko: „Mějte se hezky, lumpíci a zlobílci! Kdybyste měli chuť, můžete mi kdykoli napsat a pomoci mi
vymyslet nějakou lumpárničku...“

Josef: „To je loučení, jako bychom se už neměli nikdy vidět. Já
mám tušení, že se ještě potkáme!“

Lukáš: „Kdo ví! Ale klidně nám napište
z prázdnin, budeme se těšit! A kdybyste
viděli nějakého našeho žabího kamaráda nebo kamarádku, vyfoťte nám ho nebo namalujte.“

Kam psát a posílat fotky a obrázky? Přece na casopiskrajanek@gmail.com.

HEZKÉ PRÁZDNINY!
29

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová
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Marta Daeuble a Hana Katzourakisová
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Marta Daeuble a Hana Katzourakisová
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Marta Daeuble a Hana Katzourakisová
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

AEK a Marie Švédová

Léto je za dveřmi a spolu s ním
i letní prázdniny plné dobrodružství a nových zážitků,
ale také dlouhých horkých
nebo propršených dní.
Pro každý případ je pro vás
tentokrát přichystána dvojitá
dávka tvoření: konstrukční zábava se špagetami a marshmallow
a barevný sliz.
Budeme potřebovat
špagety * marshmallow * nůžky

Velké marshmallow nastříháme nůžkami
na polovinu. Špagety můžeme používat celé
nebo je nalámat na menší kousky.

Potom používáme kousky marshmallow jako
spojovací materiál pro konstrukci ze špaget.
Funguje to podobně jako lešení. Začneme
spodní základnou a potom pokračujeme se
stavbou do výšky.

Fantazii se meze nekladou − co všechno
dokážete ze špaget a marshmallow postavit?
A jak se vám líbí role hlavního architekta nebo architektky?
videopostup na
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AEK a Marie Švédová

Experimentujete rádi? Znáte „oobleck“? To je
název pro anomální (nenewtonskou) tekutinu,
která má vlastnosti kapaliny a pevné látky zároveň.
Zní to divně? Tak si „oobleck“ zkuste
vyrobit a uvidíte!
Budeme potřebovat
maizenu (kukuřičný škrob) * vodu
potravinářské barvivo * lžíci
videopostup na

Do vody rozmícháme potravinářské barvivo. Barvu si můžeme vybrat jakoukoli. Potom obarvenou vodu pomalu lžící přidáváme do misky s kukuřičným škrobem. Dáváme pozor, abychom vody nepřidali příliš
mnoho, nebo naopak málo.

Jakmile se zdá, že přidané vody je dost, vše
rukou dobře promísíme. A jak lze zjistit, že
je „oobleck“ hotový? Stačí do hmoty udeřit
− pokud máte mokrou ruku, bude potřeba
ještě přidat kukuřičný škrob.

Pokud se vše podařilo, můžete dál experimentovat a zkoumat, jak se „oobleck“ chová. Můžete si jej také přemístit do plastového uzavíratelného sáčku na potraviny
a vzít s sebou, kam budete chtít.
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Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro
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Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro
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ČESKÉ STOPY

Soňa Alfieri

Zvedněte ruku, děti, kdo neví, co je to tužka. Nikdo? No jasně! Tužku zná každý. Učíme se s ní psát i kreslit. Ale znáte její příběh, děti? Víte, jak taková tužka vzniká?
Trocha historie
Předchůdcem tužky byla už Řeky a Římany užívaná
stříbrná nebo olověná tyčinka. Rozmach nastal až
v 16. století, kdy v Anglii objevili bohaté ložisko
nejkvalitnějšího grafitu. Anglie si svůj grafit ale
chránila a cena byla obrovská. Revoluce nastala, až
když se přišlo na to, že i méně kvalitní grafit než ten
anglický, smíchaný s jemným jílem a tepelně upravený, může směle konkurovat tomu čistému anglickému.
Moderní typy tužek:
DŘEVĚNÉ TUŽKY –
PASTELKY
TESAŘSKÁ TUŽKA
MIKROTUŽKY
VERSATILKY
PROGRESKY

Český žlutý diamant
Josef Hardtmuth žil ve Vídni, kde měl továrnu na stavební keramiku, a právě tyto
znalosti mu pomohly k revolučnímu objevu průmyslové výroby tužek technologií,
která nebyla dosud překonána. Psal se rok 1790. Továrna na tužky se později přestěhovala do Českých Budějovic, protože v jižních Čechách byla veliká ložiska
grafitu. A od té doby je stále tam!
Název značky KOH-I-NOOR, známé dnes po celém světě, byl inspirován příběhem obrovského žlutého indického diamantu stejného jména. Žluté tužky vyhrály
na Světové výstavě v Paříži roku 1889 zlatou medaili a jejich design přežil dodnes. Žlutá barva se u tužky stala symbolem kvality, a tak i jiní výrobci vyrábějí
tužky této barvy.
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Věděly jste, že evropský systém značení tužek
má původ ve firmě Koh-i-noor Hardtmuth?
„H“ značila Hardtmuth, „B“ Budějovice a speciální střední tvrdost „F“ Franz Hardtmuth,
což je vynálezce moderní technologie umožňující výrobu grafitové tužky různých
tvrdostí.

Kvalita tužky závisí na kvalitě tuhy, ale také dřeva. To je nejčastěji cedrové. Z něj se
nařezají hranoly a ty se pak ještě dále rozřežou na prkýnka. V každém takovém prkýnku se po úpravě voskem a mořidlem vyhloubí osm drážek. Do těch se nanese tenounká vrstva lepidla, do půlky prkýnek se vloží tuhy a s těmi prázdnými se dobře
slepí.
Teď se běžte podívat do vašeho penálu. Uvidíte, že
není tužka jako tužka. Některá má tvar trojúhelníkový, aby se dobře držela malým dětem. Jiná kulatý či
plochooválný. Nebo hran napočítáte šest i osm. To
dokáže stroj, kterému se říká fréza, se svými ostrými
noži. A to je ten moment, kdy se narodí tužka. Vlastně hned osm sestřiček najednou! A okamžitě putují
do lakýrny, kde prochází – i několikrát – kotlíkem
s barvou, aby dostaly pěkný barevný kabátek. Po usušení se i konce speciálně namáčí do barev a nakonec
na celou tužku přijde razítko s údaji jako značka, typ,
tvrdost. Někdy taková tužka dostane i speciální hliníkový plíšek, do kterého se pak zastrčí guma. Pomáhá
vám napravovat chyby, tak ji moc neokusujte!
Co to říkáte, děti? Že ještě něco chybí? To nejdůležitější? Vážně?
Máte pravdu. Bez pořádného ořezání bychom toho asi moc nenapsali, viďte?
Ale to už je vážně konec. A vy už teď o tužkách ve vašich penálech víte úplně všechno!
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KRAJÁNCI PRO 20. ROČNÍK FESTIVALU
LITERÁRNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Festival Literární Františkovy Lázně ve spolupráci s městem Františkovy Lázně
a časopisem Krajánek vyhlašují literární soutěž pro české děti žijící v zahraničí.

Témata soutěže:
• Co pro mne znamená Česká republika (proč tam rád/a jezdím, na co

nebo na koho se těším, co rád/a v Čechách dělám, bez čeho si návštěvu
Čech neumím představit, pohádka o Čechách...)
• Objevuji Františkovy Lázně (proč bych se chtěl/a podívat do Františkových Lázní, kdo je František, zkoumám Františkovy Lázně a okolí, pohádka o Františkových Lázních, záhada Františkových Lázní...)
Kategorie: A) 7–10 let, B) 11–15 let

Uzávěrka: 15. 10. 2017

Rozsah a forma: Fantazii se meze nekladou, pojetí tématu je volné a záleží
čistě na malých autorech. Práce může mít formu poezie (rozsah 1 báseň),
prózy (půl až jedna strana A4) nebo komiksu (1–4 strany).
POROTA: Lenka Kanellia, Klára Smolíková, Vhrsti
Kam zaslat práce: casopiskrajanek@gmail.com, do předmětu uveďte
Literarni soutez. V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, věk, adresu v zahraničí, telefon pro komunikaci a komunikační adresu v ČR pro zaslání cen.
Ceny: Absolutní vítěz získá DVĚ letenky (autor + doprovodná osoba)
a ubytování ve Františkových Lázních v termínu 8. 11. – 12. 11. 2017. Vítěz
každé kategorie pak získá věcné ceny a hlavní cenu města Františkovy
Lázně. Vítězná díla a další vybraná díla dle uvážení poroty budou zveřejněna v časopise Krajánek.
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