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TVORBA ČTENÁŘŮ

Ptačí příběhy
Řecky napsala Stefania Magdalini Angelopoulou v 7 letech.
Do češtiny přeložila její sestra Karolína.
Od svých 6 let navštěvuje státní základní školu
v Athénách a každou sobotu navštěvuje
s Karolínou výuku českého jazyka v ČKSvA.

Listopad 2017
Stefi Angelopoulou, Athény

Kapitola 3: Narozeniny nejmenšího ptáčka
Je sobota ráno, ptačí rodina ještě spí. Náhle se probudilo malé ptáčátko a začalo
skákat po posteli. „Mám narozeniny, probuďte se, mami, tati!“ „Všechno nejlepší!“
přáli sourozenci. „Všechno nejlepší, bratříčku.“ Nejmenší ptáčátko, když má narozeniny, je moc šťastné. Ano, každý rok. Všichni vstali z postýlek a šli ke stolu a posadili se. Maminka přinesla dort a narozeninové čepičky. Všichni zpívali: „Hodně štěstí,
zdraví, hodně štěstí, zdraví….!“ Oslaveneček sfoukl svíčky.
„Máme tě rádi, bráško,“ řekli sourozenci. „Mami, kolik mám
roků?“ ptalo se ptáčátko. „Budu počítat. Jeden, dva, tři, čtyři,
pět. Mám pět roků, jupííí!!!“ Pak šly děti do obývacího pokoje
a rozbalovaly dárky. První dárek byla koloběžka, druhý dárek
byl medvídek a auto, lodička, krabička plná rybiček. „Děkuji
za ty krásné dárky.“ „Rádo se stalo,“ řekli rodiče. Pak maminka dala všem kousek dortu a všichni si pochutnávali. „Hej,
bráško, koukni na ten obraz! To jsi ty, když ses líhnul z vajíčVašík Kaçmaz, Istanbul
ka,“ řekl starší bratr. „Já? Bez křídélek? Myslel jsem, že to je
moje sestrrrrrrrra!!!!! Slyšeli jste to, řekl jsem písmeno rrrrr!!!“ „Protože už jsi velký,“ řekla sestřička. Když snědli dort, navrhla maminka dětem procházku. „Ano, super,“ souhlasily děti. Šli do lesa
a tam si děti sedly na větvičku. Letěla kolem sova. „Ahoj sovo, jak se
jmenuješ?“ „Wuuu.“ „Chceš si
s námi hrát?“ „Ano, můžeme hrát
kámen, nůžky, papír, teď.“ Vyhrála sova. Pak už na děti volali rodiče. „Už musíme jít domů,“ volal
tatínek. „Ihned,“ řekla maminka.
Unaveni se vrátili domů a šli spát.

Nicol Machaira, Řecko
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Téma: Jména

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Jana Schulzová

41. Byl líný jako
A. veš. B. blecha. C. jaguár.

42. Utíká, tedy bere nohy na
A. kolo. B. ramena. C. záda.

43. Cítí se dnes tak dobře jako ryba
A. ve vaně. B. v šupině. C. ve vodě.

44. Přivolávat zlo nebo smůlu, to je malovat
čerta na A. zeď. B. papír. C. papyrus.

45. Nebát se, to znamená mít pro strach
A. navařeno. B. napečeno. C. uděláno.

46. Usilovně přemýšlel, to jest kouřilo
se mu z A. hlavy. B. fajfky C. krbu.

47. Bylo-li něco uděláno narychlo, říká se,
že to bylo ušito horkou
A. hlavou. B. jehlou. C. nití.

48. Být spravedlivý, to znamená měřit všem
stejným
A. pravítkem. B. kilogramem. C. metrem.

49. Bránili se A. zuby nehty.
B. zuby rukama. C. zuby nohama.

50. Opakování je matka
A. sovy. B. učení. C. moudrosti.

51. Honza se cpal buchtami, až se mu
dělaly boule
A. za ušima. B. na čele. C. na kapsách.

52. Pohádky většinou začínají slovy:
A. „Nebylo, nebylo...“ B. „Nebylo, bylo...“
C. „Bylo, nebylo...“

53. Alenka má oči modré jako
A. vlčí máky. B. len. C. pastelky.

54. Je to zbytečné, jako kdybys házel hrách
A. za hlavu. B. z okna. C. na stěnu.

55. Žádný učený z nebe
A. nesklouzl. B. neskočil. C. nespadl.

56. Kdo se moc ptá, moc se
A. diví. B. dozví. C. zapotí.

57. Chytil příležitost za
A. nohu. B. pačesy. C. copánek.

58. Udělal zkoušku s odřenýma
A. ušima. B. nohama. C. rukama.

59. Běžela, jakoby by jí za patami
A. svědilo. B. hořelo. C. škrábalo.

60. Zazvonil zvonec a pohádky je
A. šmitec. B. konec. C. málo.

KOMIKS

Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro

41A 42B 43C 44A 45C 46A 47B 48C 49 A 50C 51A 52C 53B 54C 55C 56B 57B 58A 59B 60B

2

35

DOMALOVÁNKA

AEK a Marie Švédová

ÚVODNÍK

Ahoj kamarádi!
Tak jsem si letos už podruhé udělal výlet do Turecka. V lednu bylo v Istanbulu nevlídno
a raději jsem si zajel zalyžovat do Antalye. Doufal jsem, že to na podzim bude trochu lepší…
No bylo, ale noci a rána studená, občas pošmourné upršené dny… Ale pak vykouklo sluníčko a hřálo o sto šest, jako by to všem chtělo vynahradit.
Zkusil jsem si vyjet na výlet trajektem přes Marmarské moře do města Bursa. Pozvala
mě Eliška. Co vám budu povídat, byla to nádhera. Dokonce jsme jeli i stráááášně dlouhou
lanovkou na jednu moc vysokou horu nad městem. Trochu jsem se bál, ale Eliška mě držela
za ruku.
Víte, že Eliška má i druhé jméno? Je to turecké jméno İpek a znamená to „hedvábí“. Je
to o to zajímavější, že Bursa leží na starodávné hedvábné stezce a Eliška mě vzala na tržiště
Koza Han, kde se původně prodávaly kukly bource morušového. No ano, těch, co se z něj
pak dělá hedvábí. To je ale náhoda!
Páni, nějak jsem se zapovídal, tak už vás nechám v klidu číst, protože listopadové číslo
vám přináší zase parádní dávku všeho, co máte rádi.
A nezapomeňte si vytisknout mapu Krajánkovy pošty!
Váš
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TÉMA

Jana Schulzová

Jména osobní jsou nám ze všech jmen
nejbližší. Máme je od narození, napsaná
na náramku v porodnici i ve všech
osobních dokumentech. Naprostou většinu z nás provází celý život. Jsou naše,
jsme to my, naše identifikace. Vždyť setkají-li se dva neznámí lidé, prvními slovy, která si mezi sebou řeknou, bývají
právě jejich jména.

Nicol Machaira, Řecko

Jména. Mohou být podstatná, jako třeba kočka,
máslo nebo dveře. Mohou být přídavná, jako například ospalá, žluté či otevřené... My ale necháme
slovní druhy stranou a budeme si povídat o jménech
osobních, o výběru jména, o přezdívkách
i o úsměvných příjmeních. Tak tedy, Pepíku, Mio,
Javiere, Kaleelo a další, čtěte!

Obvykle míváme rodné čili křestní jméno (jedno i více) a příjmení. Existují ale
i kultury, které si vystačí s jediným pojmenováním. Křestní jméno dávají rodiče, příjmení se většinou v rodině dědí,
nejčastěji po otci, někdy po obou rodičích nebo podle domluvy mámy a táty.
Zpravidla ještě dlouho před narozením
miminka nastávající rodiče usilovně
přemýšlejí, jaké jméno mu vybrat. Hlavu si lámou často i babičky, dědečkové
a další příbuzenstvo, tety, sousedi, kamarádi nebo i náhodní kolemjdoucí při
pohledu na kulaté bříško nastávající
maminky. Doufají, že se třeba právě jejich nápad ujme. Nemají-li rodiče předem jméno-favorita, nastává období listování jmennými kalendáři, knihami,
webovými stránkami a příručkami s radami, jak najít to pravé jméno pro miminko. Aby začínalo na to a ono písmenko, aby se nerýmovalo s příjmením,
aby znělo exoticky, ale šlo přepsat latinkou... Není divu, že z toho může jít
hlava kolem a rodiče se i vracejí k prvnímu nápadu pojmenovat maličké po
milovaném dědečkovi nebo babičce.
4

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Budeme potřebovat
•
•
•
•

Z molitanu, houbičky nebo pěnovky vystřihneme jakýkoli tvar, který
se nám líbí. Může být konkrétní nebo
abstraktní.

kousek molitanu, houbičku na nádobí,
arch pěnovky
podložku na rozetření barvy (plastový
tác, plech, kus plexiskla)
štětec
• arch papíru
barvy
• nůžky

Na podložku rovnoměrně rozetřeme barvu a obtiskneme do ní náš
molitanový tvar. Potom můžeme tisknout na arch papíru.

Přitlačením lze zdůraznit některé
části, můžeme také tisknout jeden
i více tvarů opakovaně přes sebe, používat různé barvy nebo domalovat
detaily štětcem. Výsledek necháme
uschnout a pak jej můžeme použít na
výrobu přání.
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

AEK a Marie Švédová

TÉMA

Dnes existuje také velké množství rodin
smíšených nebo stěhujících se, kde je
nutno brát ohled na užívané jazyky. Aby
bylo jméno vyslovitelné ve všech jazycích a aby si například malý Řehoř nebo
Řehořka nepřipadali ztraceni v zemi,
která nezná Ř. Co říkáte, děti, možná
vaši rodiče při výběru vašeho jména
zvažovali i toto?

Zajímavosti:
Nejoblíbenější jména v ČR jsou Jakub,
Jan a Tomáš a Eliška, Tereza a Anna
(leden 2016). Nejčetnější jména pak
Jiří, Jan a Petr a Jana, Marie a Eva,
příjmení Nováková, Novák, Svobodová,
Svoboda, Novotná, Novotný (2016).

Jedna věc je jméno zapsané v dokladech. Jinak nám ale říkává maminka,
jinak na nás volají kamarádi a jiné pojmenování dostaneme na táboře nebo
ve skautu. Řeč je o zdrobnělinách, domácích podobách jména a o přezdívkách. Tak třeba jméno Marie. Maminka
na ni volávala Maruško, Májo, Mařenko. Kamarádi jí ve škole neřekli jinak
než Maruš a na skautském táboře jí pro
štíhlou postavu dali přezdívku Tyčka.
Marek třeba mohl být pro maminku
Mareček, ve škole Mára a mezi skauty
Hezoun, kdo ví...

V češtině se zpravidla uplatňuje přechylování, tedy odvození ženského
příjmení od mužského; existují tedy
dvě podoby příjmení, např.: Krásný-Krásná, Mrak-Mraková.
Někde je zakázáno dát synovi jméno
po otci (např. v Itálii), jinde, např.
v USA, se dědí jméno z otce na syna po
řadu generací.
V ČR lze výjimečně povolit změnu jména nebo příjmení, pokud je toto hanlivé nebo směšné.

Když někdo z naší rodiny nebo z našich kamarádů a kamarádek slaví narozeniny, svátek nebo jiné výročí, často kromě dárku dáváme oslavencům také papírové přání, kam napíšeme něco pěkného. Technika tisku z molitanu je ideální pro výrobu přání plného veselých barev
a abstraktních tvarů, které potěší úplně každého.
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Všimli jste si, jak někdy může něčí příjmení dělat čest jeho povolání a naopak? Třeba krejčí Švadlenka, prodavač
Rohlík, cukrář Koláček, farmář Skočdopole, doktor Bolístko, botanik Větvička, mluvčí Zatloukalová, detektiv
Dohledal, chovatel Slepička, učitel
Chyba nebo třeba zelinářka Okurková?
5

KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Zuzana Honkysová Atasoy

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

Ahoj krajánci! Jmenuji se Eliška İpek a žiji
v turecké Burse. Je to mé rodné město a ráda
bych vám jej představila.

Několikamilionová Bursa se nachází na
severozápadě Turecka, asi 150 km na
jih od Istanbulu. Říká se jí „zelená“,
protože je zasazena do úrodné nížiny
obklopené pohořím Uludag z jedné
strany a Marmarským mořem z druhé.
Je v ní také spousta parků a zahrad,
a dokonce i můj oblíbený fotbalový klub
má zelenou ve znaku!

lázeňství tu přetrvává dodnes. V roce
1326 byla Bursa po dlouhém obléhání
dobyta Osmanem Orhanem Gazim, který ji vyhlásil za hlavní město. Do dnešní
podoby se Bursa rozrostla kolem mešit,
hrobek sultánů a dalších míst vybudovaných právě v dobách Osmanské říše.
Bursa je městem protkaným historií připomínající dávnou slávu prvního sídla
Osmanského impéria. Určitě si udělejte
procházku ze Setbasi ke komplexu Zelené mešity a Zelené hrobky, která se nachází ve staré části Bursy. Nenechejte si
ujít ani majestátní mešitu Ulu Cami
(Velká mešita), sousední trh s hedvábím
Koza Han (původně trh s kokony bource
morušového) a celou zastřešenou tržnici
Kapali Carsi. Dýchne tu na vás kouzelná
atmosféra doby, kdy se tu s hedvábím
živě obchodovalo. Já si vždycky projdu
obchůdky s vystavenými šálami a šát-

Historie Bursy sahá do 12. století před
naším letopočtem, kdy se zde usadil národ Bithýniů. V průběhu staletí toto
území dobyla Lýdie, Perská říše, a dokonce i Alexandr Veliký a po něm i Římané. V r. 326 př. n. l. tady založil král
Zipoites město, které bylo později podle
jiného krále pojmenováno Prusa a ze
kterého vznikla dnešní Bursa. Už v roce
530 n. l. za vlády Justiniána se město
stalo známým díky svým horkým pramenům a termálním lázním a tradice

.
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

KRAJÁNEK NA CESTÁCH

ky… Máma říká,
že mě to tam táhne, protože se
jmenuji İpek, což
v turečtině znamená právě hedvábí.

můžete zkusit další z místních specialit
– kandované kaštany „kestane sekeri“.
Já osobně mám ráda ty s čokoládou,
mňam…
Když už jste v botanické zahradě, můžete ta vydatná jídla rozchodit právě tady.
Je to takové příhodné místo – oáza veverek prohánějících se ve větvích stromů, kačky v rybníčku, místo, kde často
narazíte na novomanžele pózující před
fotografy, prostě romantika. Kdo je
sportovněji naladěný, může se vypravit
buď do blízkého Soganli parku, jehož
šestikilometrová dráha vedoucí kolem
řeky je ideální pro brusle, koloběžky,
kola i běh, anebo si vyrazit do nedalekého Sukay parku a tam se nechat protáhnout na prkně – tzv. wakeboardu – po
vodní hladině.

Od Ulu Cami je to
už jen kousek na
vršek Tophane, z něhož je krásný výhled
na celou Bursu. Prochází se kolem znovuobnovených hradeb pevnosti, jejichž
základ byl položen už za dob Bithyniů.
Poznávacím znamením Tophane je šestipodlažní věž Saat kulesi (hodinová
věž) a tarihli toplar – to jsou děla,
z nichž se střelbou oznamuje v době ramadánu čas večeře. Kousek od věže můžete navštívit hrobky sultánů Osman
Gazi a Orhan Gazi.

Kdo je tak jako já milovníkem zvířátek,
určitě si nenechá ujít blízké zoo. Je to
opravdu moc pěkná zahrada, v níž se dá
příjemně strávit několik hodin. Až přijde čas vydat se na cestu domů, můžete
se zastavit v některé z přilehlých zahrad
a nakoupit si u místních pěstitelů, co sezóna právě nabízí – čerstvě nasbírané
třešně, broskve, hrušky nebo třeba fíky.
Ať vám cesta domů pěkně utíká!

Když pak po takové procházce přijde čas
oběda, co si v Burse dát jiného než pravý Iskender kebab! V centru staré části
Bursy, kousek od trhu s hedvábím, je
malé původní místo, které je velmi oblíbené a rušné. Pokud si chcete tento kulinářský zážitek vychutnat na místě, kde
je víc klidu, dejte si jej u botanické zahrady. V ní navíc najdete i dětské hřiště!
A jestli vás po obědě začne honit mlsná,

foto: Ivana Kaçmaz
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Barbora Aydın

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

Ahoj děti! My v Turecku máme moc rádi návštěvy, pořád někam chodíme, nebo naopak někdo přichází k nám. Na stole nikdy nesmí chybět nějaká dobrota, například mercimek köftesi
(karbanátky z červené čočky), které si můžete připravit podle
našeho receptu také.

Budeme potřebovat
Pro 4–6 osob:
•
1 hrnek červené čočky
• 1,5 hrnku jemného bulguru
• 1 cibule
• 1 svazek petržele
• půl hrnku oleje
• 1 svazek jarní cibulky
• 2 polévkové lžíce rajčatové pasty
•
3 hrnky vody
• sůl podle chuti
• římský kmín
• jemně mletou papriku
• pepř
• citron
• hlávkový nebo ledový salát

Doba přípravy:
Počítejte určitě
s hodinou.

8

Náročnost: Až na krájení cibule
a přelívání z jednoho hrnce do
druhého, není příprava výrazně
náročná. A hlavně závěrečné
tvarování je vhodné téměř i pro
mimina.
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Marta Daeuble, Hana Katzourakisová




Pořádně propláchněte
červenou čočku pod tekoucí vodou, dejte ji do
hrnce a zalijte vodou.
Vařte na mírném ohni tak
dlouho, dokud nebude
čočka měkká. A pozor,
v průběhu vaření se bude
na povrchu tvořit pěna –
musíte ji sbírat!





Červená čočka se vaří rychle, takže ji nezapomeňte
kontrolovat. Zhruba po
15 minutách by měla být
měkká. Přisypte k ní bulgur, dobře zamíchejte
a počkejte půl hodiny,
aby měl bulgur dost času
změknout.

V dalším hrnci osmažte na
oleji cibulku, přidejte rajčatovou pastu a dvě minuty
za stálého míchání zahřívejte. A tímhle končí vařící fáze!



Tuto směs potom nalijte
k čočce a bulguru, přidejte
koření, petržel a jarní cibulku nakrájené na drobno.

Všechno pořádně smíchejte, ochutnejte, jestli je to
dobré, a nechte vychladnout.


Teď začíná ta nejlepší část!
Až směs vychladne, pořádně si umyjte ruce a tvarujte
kuličky nebo ovály a pokládejte je na talíř, na který
jste rozprostřeli listy hlávkového salátu.
Až budete mít hotovo,
vezměte si kousek salátu,
na něj položte mercimek
köftesi a pokapejte citronem.
foto: Barbora Aydın

Afiyet olsun! Dobrou chuť!
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9

U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

Jméno Jan pochází z hebrejského Jo-chanan a znamená
„Hospodin je milostivý“. Doma na mě volají Jendo či Honzíku.
Němci by mi říkali Hans či Johannes, Vlámové Jan a Valoni Jean.

Naše jména nosí děti ve všech koutech
světa. Mysleli jsme, že máme typická česká jména, ale jsou hebrejského původu.
Žijeme už ve třetí evropské
zemi a všude nám říkají stejně.

Moje jméno je jako já, česko-italské. První jméno, Antonio, jsem zdědil po italském dědečkovi.
Druhé jméno je Jakub, mámino nejoblíbenější
české jméno.

Ada je turecky „ostrov” a česky, vlastně
hebrejsky, „veselá” či „spanilá”. Brácha
je Matyáš Yiğit, tedy „dar od Boha“ a „statečný”.
Pro Turky je význam jména důležitý a Čechům se
jméno musí prostě líbit.
Meryem je turecká verze jména Marie. V hebrejštině je to
Meriyam a Řekové by mi říkali Maria. Meryem má několik
významů, na mě ale sedí „vzpurnost“.

Zoi je řecké jméno a moc se mi líbí. Znamená „život“ a život je
nejdůležitější věcí na světě. V Česku se tak jmenuje jen 17 lidí.
V jiných zemích se mi říká Zoe, Zoey, Zoé, Zoja, Zoya, Zoana.
Nový rok, nové plány... Máš nějaké i ty? Co chceš v novém roce určitě podniknout nebo zvládnout? Pustíš se do něčeho nového? Odpověď s fotografií posílej na e-mail:
casopiskrajanek@gmail.com. Otiskneme ji v lednovém čísle.
10

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

„Anooooo! Anoooo! Uděláme si dnes výlet!“
Musím tatínkovi odpovědět i já, Azurka, jenže já už jsem právě dnes připravená pronést své největší přání. Co teď? Jeje! Najednou nevím, co vlastně mám
říct, a jestli bych teď chtěla víc pejska, nebo jet na výlet. Ani se pořádně nezamyslím a už povídám tatínkovi: „Já, já, já jsem moc ráda, tati, mohli bychom jet
na pejska!“
Pěkně jsem se popletla! Ajaj! Chtěla jsem říct, že bych chtěla jet na hrad,
a pak se zeptat i na pejska, ale nějak se mi ty dvě věci zamotaly. Šuby dub, je to
celé venku, pomotané pěkně dohromady.
„Na pejska?“ kroutí hlavou tatínek. „A kdepak to je, Azurko? To jsem v životě neslyšel, takové jméno hradu. Je to vůbec v Čechách? NA PEJSKA,“ opakuje a
tváří se udiveně a ještě udiveněji. „Že by u sousedů v Německu?“
„Ne, tati, neměla jsem na mysli hrad! Chtěla jsem se podívat na pejska, na
zvířátko, jet se podívat na pejska, to jsem chtěla říct,“ opravuji se. Tatínek nepochopil, co jsem tím „na pejska“ měla na mysli, a musela jsem vše uvést na pravou
míru, jak to popravdě je: „Mami! Tati! Já chci pejska!“ a trošičku se mi ulevilo
u srdce, jak pěkně na rovinu jsem rodičům řekla svoje největší přání.
Někdy je těžké říct, co byste právě chtěli, zvlášť když už jste tu věc říkali několikrát a nikdo vás pořádně ani neposlouchal, anebo dokonce i někdy ten někdo
dělal, že vás neslyší. Tak těžké to pro mě bylo! Znovu vyslovit moje největší přání
a říct ho rodičům. Ale teď už se mi ulevilo a čekám, co na to zase řeknou oni:
„ALE AZURKO!“ řekli oba skoro jednohlasně. Jejich věta byla překvapeně
překvapená a ještě k tomu důrazně důrazná, až jsem se skoro lekla, jak ji
pronesli.
A dál už to pak bylo po stejné písničce. Odpověděli mi jako vždycky: „Pejsek!
Pejsek! Pejsek je moc pěkné zvířátko, ale ty chodíš na plavání a na balet a do školy a kdo by s tím pejskem byl doma? Kdo by se o něj staral? Kdo by ho chodil ven
venčit? Ještě navíc, tady u nás, do toho provozu?!“
A je! Jejej, jejej, jejej, to bylo zase otázek, co
hned měla maminka. Až jsem z toho byla docela
hodně smutná. Tatínek viděl, jak jsem úplně
ztratila náladu, a aby nebylo dál řečí a nezkazili
jsme si celou neděli, rozhodl:
„Víš co, Azurko?! My dnes pojedeme na výlet a o pejskovi
si popovídáme cestou. Máme na povídání celou neděli!“
Ještě trochu posmutněle jsem odkývala na souhlas a jeli
jsme na výlet, na hrad Karlštejn.
Martina D. Moriscoová: Azurka a největší přání. Nakladatel: Martin Koláček - E-knihy jedou, 2016. Tištěnou knihu
naleznete v Knižním e-shopu. E-book nabízí E-knihy jedou ad.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

napsala a nakreslila Martina D. Moriscoová

Martina D. Moriscoová je maminka krajánků, jako jste vy. Žijí v Římě a navštěvují tam českou školu. Aby krajánky v Římě čeština víc bavila, napsala a nakreslila pro ně knížku o modrovlasé holčičce. O její příběhy se chce podělit i s vámi ostatními, a proto jsme pro vás na
stránkách Krajánka připravili „ochutnávku“. Doufáme, že se vám bude povídání o Azurce
líbit stejně jako dětem v Římě.

U KRAJÁNKŮ

Mamka mi říká Filipe, ale mé řecké jméno je Filippos
a znamená „přítel koní". Líbí se mi, protože mám koně i jiná
zvířata rád.

Nedělní snídaně
V neděli ráno snídáme vždycky celá rodina pohromadě. Je to jediný den v týdnu,
kdy si můžeme hodně a dlouho povídat. Máme volno! Já miluji volno!
Dnes maminka připravila k snídani smažená vajíčka a toust. SMAŽENÁ VAJÍČKA jsou mojí nejoblíbenější snídaní. Maminka mi jednou vysvětlila, jak se taková vajíčka dělají. Asi minulý rok na jaře to bylo. Vzpomínám si úplně přesně,
co mi říkala: „Prozradím ti, Azurko, TAJNÝ RECEPT po babičce, aby ses ta smažená vajíčka brzy naučila uvařit. Co se v životě naučíš, nikdy se ti neztratí!“ Myslím, že měla pravdu. Ještě se mi to neztratilo. Recept si dodnes pamatuji a smažená vajíčka umím připravit!
„Recept“ je přesný popis, jak uvařit nějaké jídlo. Musí v něm být napsáno,
jaké všechny ingredience budete potřebovat, a pak v něm musí být popsáno, jak
budete muset postupovat, aby se vám to jídlo podařilo udělat. Recepty mohou
být různé: na oběd, na večeři nebo i na dorty a na buchty. Jsou na všechno, co se
jí, kromě ovoce a zeleniny. Ty stačí jen dobře umýt a už je můžete krásně jíst.
Třeba jahody: jsou výborné samy o sobě i bez vaření, recept nepotřebují, vyrostou a je to. Jsou hotové. Na vařená jídla ovšem recept potřebujete. Ten na smažená vajíčka mi maminka pěkně vysvětlila a mohla jsem si jejich přípravu i vyzkoušet. Proto je umím udělat i já, a to dokonce úplně sama. Recept po naší babičce,
teď když podle něj umím uvařit, je i mým tajným receptem a můžu vám ho
i tajně prozradit:
Tajný recept na míchaná vajíčka!
Budete potřebovat: vajíčko, malou cibulku, trošku másla, sůl, pánvičku a měchačku na míchání.
Jak na to: Pánvičku dáte na plotýnku a poprosíte maminku, aby vám plotýnku zapnula. Potom na ni dáte máslo,
které se při zahřátí začne rozpouštět. Mezitím si nakrájíte cibulku, ale pozor, ať se neříznete! Cibulku potom přidáte na rozehřáté máslo a malinko necháte osmahnout. Za chviličku na pánvičku přilijete i rozklepnuté vajíčko.
To bude lepší, když si ho rozklepnete dopředu do hrnečku, a potom rozklepnuté teprve nalijete na máslo s cibulkou. Nesmí vám v hrnečku plavat žádné skořápky! Nakonec všechno osolíte a mícháte, dokud vajíčko nezhoustne. To bude znamení, že už máte smažená vajíčka hotová a můžete je jíst.

Jak už jsem vám říkala, je neděle. Sedíme celá rodinka u stolu, u té naší báječně
chutné snídaně, a tatínek povídá:
„Dnes je neděle! Neprší! Mohli bychom si udělat nějaký pěkný výlet, co říkáš, Azurko?“ a přitom se významně podívá na mě i na maminku. Maminka nadšeně tleská a říká s jásavým úsměvem:
26

Moje jméno je řeckého
původu a znamená „milovník koní“. Filip se
v Německu vyslovuje stejně, ale píše se s „Ph“.
Ve francouzštině je to Philippe, ve Španělsku
a Portugalsku Felipe.

Jmenuju se Paula. Babička, děda a kamarádi
v Čechách mi říkají Pavlínko nebo Pájo. Prý to
znamená „malá a drobná“ a to jsem.

Victor znamená, že jsem
zvědavý a moc rád poznávám
nové věci. Toto jméno vzniklo
z latinského vincere – „vyhrát“.
V některých zemích se píše Victor s písmenem „k“ – Viktor.

Jmenuji se Dora Antonia, ale naši mi říkají
Dorinko. Je to řecké jméno, odvozené od
Theodora – „boží dar“. Ale já jsem prostě
jen „dáreček“. Holandský děda mi říká
Doortje, ale to zní jako dort.

Mám dvě jména, jedno po mamince – Eva,
druhé mi vybral táta. Dora znamená ve staroturečtině „nejvyšší, vrchol, špička“. Brácha se
zase jmenuje Derin, tedy „hluboký“.
11

VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Některé jsou dokonce i zadarmo:
Klasické české pohádky
http://www.ohnivacek.wz.cz/pohadky.html

(Dozvíš se to, když vyluštíš křížovku.)

Pokud máte internet a jste „online“, pak je spousta pohádek k poslechnutí
na webíku Českého rozhlasu
http://www.rozhlas.cz/webik/default/jukebox.html

1. opak slova studený
2. roční období, kdy kvetou stromy
3. šlapací jízdní prostředek
4. hovězí nebo vepřové...
5. žluté, kyselé ovoce
6. část rostliny, která je pod zemí
7. král zvířat
8. první den v týdnu
9. domácí zvíře, které mňouká
10. zazvonil... a pohádky je konec
11. noční pták, symbol moudrosti
12. na podzim opadávají ze stromů...
13. bílek a žloutek
14. nástroj, kterým si češeme vlasy

Jan Koray Kabataş, Antalya

Většina audioknih se ale stejně jako „normální“ papírové knihy musí koupit.
Vybrat si můžeme z celé spousty, no mrkněte sami.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
Anička Dawson, Washington

14.

(Dozvíš se to, když rozluštíš následující rébus.)
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KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

VOLNOČASOVKY

Lenka a Kristýnka Kanellia

Hana Katzourakisová

(Dozvíš se to, když vyluštíš křížovku.)

Ahoj kamarádi! Je tu podzim a nevím, jak u vás, ale tady v Řecku bývá
ještě krásně, to pak běžíme vždycky ven nachytat sluníčko a hrát si.
Někdy je ale upršeno a pošmourno, a to si zase Kristýnka i já nejradši
zalezeme do postele nebo na gauč, zachumláme se a čteme a prohlížíme si knížky. Někdy si čteme každá svoji, jindy čtu já Kristýnce a jindy
zase Kristýnka mně.

1. jméno slavného husitského vojevůdce Žižky
2. jméno prvního československého prezidenta Masaryka

1.

2.

Ada Çelik, Dobruška

Kristýnka: Taky si někdy čtu v mojí
tajné skrýši.

Kristýnka: Já poslouchám hlavně
doma nebo v autě, aby mi rychleji
utekla cesta a nemusela jsem se pořád ptát: „Kdy už tam budeme?“

Někdy si ale rádi knížku místo čtení poslechneme. Vloni jsme totiž objevili audioknihy. Znáte je? Jsou to vlastně knížky,
které vám někdo čte. Koupí se jako cédéčka
nebo si je můžete stáhnout do tabletu, telefonu, MP3 přehrávače či počítače. Nevidíte
sice obrázky, ale můžete si jako my všechno
krásně představovat. Většinou je namluví
i nějací šikovní herci, kteří příběhům dodávají tu pravou „šťávu“.

My máme doma třeba Vánoce v Bullerbynu
a Zachraňme Johanku.
Kristýnka: Chtěla bych taky nějakou od Kláry a Jirky.
Rozuměj Klára Smolíková a Jiří Walker
Procházka.

Kristýnka: Já si u toho taky maluju
to, co si představuju.
Poslouchat můžete všude. Doma, v autě,
když někde čekáte nebo když se vám ještě
nechce spát, ale světýlko už musí být zhasnuté.

24
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová

14

DOMALOVÁNKA

Marta Daeuble

23

VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Přijde malý indián za náčelníkem a ptá se ho:
„Náčelníku, proč máme tak ošklivá jména?“
Náčelník se rozzlobí a ptá se chlapce: „Tobě se nelíbí jména jako Silný Medvěd nebo Bystrý Sokol?“
Chlapec tedy přikývne: „Ano taková jména se mi
líbí.“ Náčelník se na chlapce oboří: „Tak co se ptáš
na hlouposti, Smrdutý Skunku?“
Při hodině dějepisu se ptá paní učitelka: „Znáš
jméno nějakého Slovana?“ „Ano, prosím,“ odpovídá Pepíček. „Slovan Liberec, Slovan Bratislava.“

Anežka Kaçmaz, Istanbul

−
Hádanky: 1. Míč. 2. Radost. 3. Pampeliška.
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POVĚSTI A LEGENDY

Milena Gebel

ŘÍKANKY

Michaela Enžlová

(počítání oveček)
Jiří Žáček

Kam se vydat na výlet?
Na severu kraje stojí bezesporu za návštěvu Moravský kras se soustavou jeskyní a propastí Macochou, která je hluboká neuvěřitelných 138,5 metru, a řadí
se tím mezi největší propasti ve střední
Evropě.
Na východ od Brna naleznete historicky významné místo Slavkov. V roce
1805 zde proběhla bitva tří císařů, ve
které zvítězil díky bravurní taktice Napoleon I.
Na jih od Brna, v Dolních Věstonicích, se nachází světoznámé archeologické naleziště. V roce 1925 zde byla nalezena drobná soška nahé ženy, tzv.
Věstonická venuše, která byla uhnětena
ze směsi drcené mamutoviny a hlíny,
a to více než před 25 tisíci lety. Určitě si
užijete i návštěvu archeoparku a expozice „Věk lovců a mamutů“, ve které se
dozvíte zajímavosti ze života pravěkého
člověka.
Blízko hranic s Rakouskem je jeden
z nejkrásnějších zámeckých areálů –
tzv. Lednicko-valtický areál, který byl
budován již od 17. století na panství rodu Lichtenštejnů.

Jihomoravský kraj

Amálka Hernández Matoušková, Madrid

Carolínka Hernández Matoušková, Madrid

Jihomoravský kraj leží v jihovýchodní
části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem.
Centrem kraje je Brno, druhé největší město v České republice, které bylo
založeno již v 11. století na soutoku řek
Svratky a Svitavy. Město se pyšní četnými historickými památkami – například
hradem Špilberkem, katedrálou sv. Petra a Pavla, kostelem sv. Jakuba, středověkým podzemním labyrintem chodeb
a sklepů či vilou Tugendhat.

16

Jan Koray Kabataş, Antalya
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ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová

POVĚSTI A LEGENDY

Poustevníkova kletba
Stanislav Hložek
Petr Kotvald

D

G

D

a taky

G

Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s

no jasně

D

A

D

G

A

byly holky z naší školky -

A

Na gymplu bezva Šárka, třída Klárka, Táňa jak sen
a taky senza Jenka v podkolenkách veselá jen
a všechny v sexy tričku - postavičku měly ham-ham,
no proste príma štace inspirace k maturám.

Monikou,

již nevím čí,
A

senzační.

Jé, jé, jé,
kdepak ty fajn holky jsou?
A kde maj zazděný,
naše lásky vysněný?
Au, au, au,
vzlykli jsme au, čau a pá,
už se dál nekoná
žádná dívčí školní šou.
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Klára, Hančí, Bára, Mančí

to všechno
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Majdalénka, Apolénka s Veronikou
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fajn holky

maj hračky
Emi7
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svý,
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lásky tříle tý.
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Pá, pá, pá,

řekli jsme

D

D

G

bylo nám právě
a začla

Emi7

I když pak poznali jsme spoustu dalších dívek a jmen,
plavovlásky, černovlásky, žár i sen,
v rytmu diska, z dálky - z blízka, i v náručí,
přesto jsou stále holky s naší školky nejhezčí.

pá před škol kou,
G

šest

další dívčí

A

šou.

Jé, jé, jé,
kdepak ty fajn holky jsou?
A kde maj cůpky svý
ty naše lásky tříletý.
Pá, pá, pá,
říkáme dál před školkou,
to se ví, léta jdou,
ale ty holky nestárnou.

Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou
a taky Adriána, Mariána se Žanetou
a hlavně príma Radka - kamarádka, co všechno ví,
tyhlety holky byly naše víly školních dní.
Jé, jé, jé,
kdepak ty fajn holky jsou
a kde maj žákovský,
naše lásky klukovský.
Čau, čau, čau,
řekli jsme čau před školou,
táhlo nám na patnáct,
a začla další dívčí šou.

Zlý rytíř se rozeběhl do hladomorny, kam zuboženého poustevníka nechal
uvrhnout. Našel ho tam však mrtvého.
Byl tím tak vyděšen, že vyběhl na nejvyšší cimbuří a skočil.
Pohřben byl v hradní kryptě. Sotva
byla rakev postavena na místo, víko se
odkrylo, rytíř povstal a došel těžkým
krokem do výklenku a tam strnul v kámen, který sténal a vzdychal.
Čas plynul a poustevníkova kletba
visela nad rytířovým rodem, všichni jeho potomci se po smrti měnili ve sténající kameny.
Po letech žil na hradě rytíř Bohouš
se svou dcerou Jitkou. Rodová kletba ho
celý život velmi tížila. Rozhodl se, že
i s dcerou odejdou ze světa dobrovolně
tím, že si do nápoje přimíchají jed. Učinili tak a byli pohřbeni v rodinné kryptě. Ale jejich oběť byla marná. Oba se
také proměnili ve sténající kameny. Jitce bylo navíc souzeno, aby bloudila po
hradě, a to do té doby než kletba pomine. Vypadala jako živá, byla krásná, ale
nemluvila.
Jednou tudy jel mladý rytíř. Krásnou Jitku spatřil a zamiloval se do ní.
Požádal její mrtvé rodiče o ruku, Jitku
políbil a kletba byla zrušena. Jeho láska
k Jitce sňala z celého rodu těžké břímě
kletby. Stejně jako všechny sochy, zmizela i Jitka, od té doby ji na hradě nikdo
neviděl, a rytíř, když se vzpamatoval,
nasedl na svého koně a vydal se svou
cestou.

Kdysi stával severně od Brna hrad Blansko. Jeho pán byl zlý rytíř. Přepadal,
olupoval a vraždil pocestné, své poddané týral a mučil.
Jednou zlý rytíř projížděl krajem
a narazil na modlícího se poustevníka.
Rytíř zastavil a dal se s ním do řeči. Žádal ho, aby s ním odešel na hrad a byl
jeho zpovědníkem. Nabízel mu pohodlí,
teplo a jídlo. Poustevník však jeho nabídku odmítl, a tím ho rozzlobil. Rytíř
přikázal zbrojnošům, aby ho odvlekli na
hrad a uvěznili. Sám pak zasedl ke stolu
a celou noc propil a projedl. O půlnoci
ho vzbudilo bouchnutí dveří do jeho ložnice. Před jeho ložem stál sám poustevník. Jakmile ho rytíř poznal, popadl
meč a ťal po něm, ale bezúspěšně. Meč
dopadl na zem a rozlomil se. Rytíř strnul děsem. Poustevník mocným hlasem
zvolal: „Proklínám tě rytíři, tebe i celý
tvůj rod. Za své zlé skutky budeš po
smrti pykat ty i všichni tví potomci. Pokoj v hrobě nedojdete, ve sténající kámen se proměníte.“

Pá, pá, pá,
říkáme dál před školkou,
to se ví, léta jdou,
ale ty holky nestárnou.

Valentín Campusano Bartoš, Madrid

Luna Economou, Haag
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ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

Při jednom z výletů na venkov jsem si všiml rodiny, která pracovala na
poli. Vzpomněl jsem si tak na jeden český vynález, kterému se, myslím,
říkalo „veverče“. Pak stačilo jediné. Zajít do knihovny, vyhledat potřebné informace a podělit se o ně spolu s vámi. Tak na nic nečekejte a pusťte se do čtení!

Bylo to koncem 18. století, kdy se v obci
Rybitví nedaleko Pardubic narodili bratranci František a Václav Veverkovi.
Protože František byl rolníkem a Václav
zase kovářem, oba dobře věděli, jak těžká je práce na poli. Rozhodli se proto
dát hlavy dohromady a vymyslet nástroj, který by nejen jim, ale i celému
venkovskému lidu usnadnil práci. A roku 1827 se to konečně podařilo! Bratranci představili okolí pluh, který dokázal půdu rozrušit, provzdušnit a dokonce i obracet! To si ani neumíte představit, jakým způsobem se práce na poli
stala jednodušší a veselejší! A jak pluh
pojmenovali? Samotní vynálezci mu dali
jméno ruchadlo, lidé mu však říkali
„veverče“.
Protože byli František a Václav
prostí venkovští lidé, nikdy je nenapa-

dlo, že by na svém vynálezu mohli zbohatnout. Velmi je těšilo, že jejich nástroj
funguje, a to se pro ně stalo dostatečnou
odměnou. Našli se však tací, kteří mysleli pouze na to, jak si nápad přivlastnit
a vydělat na něm peníze. Jedním z nich
byl i hospodářský úředník Jan Kainz.
Ten si nechal podle vzoru ruchadlo vyrobit a poté jej pod názvem Kainzův
pluh poslal do Prahy na výstavu. Vynález se setkal s velkým ohlasem a Kainzovo jméno se objevovalo na titulních
stranách tehdejších novin.
A jak těžce se prokazovalo autorství
vynálezu? No posuďte sami. Až 34 let po
smrti bratranců Veverkových bylo potvrzeno, že skutečnými vynálezci byli
opravdu Václav a František. I tento příběh nám dokazuje, že pravda se
vždy nakonec ukáže!

VÝZNAMNÉ DNY

Zuzana Dawson Kocourková

2. listopadu 1911
se na Krétě narodil
ODYSSEAS ELYTIS

11. listopadu
slavíme každoročně
SVÁTEK SVATÉHO MARTINA

Byl to nejvýznamnější řecký básník a nositel Nobelovy ceny. Nedokončil studia práv
a začal se věnovat literatuře a umění. Za
druhé světové války bojoval na albánské
frontě. Během občanské války odešel do
Paříže, kde se
spřátelil s francouzskými básníky a umělci. Jeho
poezie je inspirována sluncem
a světlem řecké
přírody
a básnické sbírky
doprovází vlastními fotografickými kolážemi.
Stefi Angelopoulou, Athény

Tento svátek oslavuje konec hospodářského roku a svým významem připomíná
americký Den díkůvzdání – tedy oslavu
dobré úrody, pozemské odměny. Oslavy
probíhají v různých zemích po celém světě. Například v Nizozemsku děti chodí večer od domu k domu s papírovými lampiony, zpívají koledy jako „Sinte Sinte Maarten“ a za odměnu dostanou sladkou výslužku.

22. listopadu
slaví svátek
SVATÁ CECILIE

24. listopad
patří v Turecku
DNI UČITELŮ

Je patronkou hudby, zejména církevní, ale
i muzikantů, zpěváků, básníků, řemeslníků vyrábějících hudební nástroje a slepců. Legenda o svaté Cecilii se stala inspirací pro řadu umělců od starověku do
dnešní doby. Na počest
svaté Cecilie je v tento
den obvykle pořádáno
velké množství nejrůznějších koncertů,
hudebních slavností
a festivalů.

Den učitelů zde má dlouhou a zajímavou
historii. Připomíná chvíli, kdy se zakladatel
moderního státu Mustafa Kemal Atatürk
postavil do čela všech národních škol v zemi jako „hlava všech
učitelů“, a stal se tak
vedoucím učitelem
celého národa.
K oslavě vyučujících
děti předčítají básničky a některé také
dávají svým oblíbeným učitelům dárky.
Šťastný Den učitelů!

Matyáš Çelik, Dobruška

Ada Çelik, Dobruška
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Anežka Kaçmaz, Istanbul
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