ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

Prosinec 2017

Téma: Smysly

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Jana Schulzová

61. Svatá Lucie, noci __________, ale dne
nepřidá. A. uteče B. upije C. probdí

62. Zelené Vánoce, bílé
A. Velikonoce. B. jmelí. C. jaro.

63. „Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš
A. v batohu…“ B. v aktovce…“
C. ve džbáně...“

64. Tys opravdu nikdy neviděl pohádku
Honza málem
A. sedlákem? B. prezidentem? C. králem?

65. „Štědrej večer nastal, koledy
A. snědl.“ B. přichystal.“ C. upekl.“

66. „Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme
A. po roce…“ B. nahlas…“ C. přátelé...“

67. „Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláška sukni,
přišli k nám pod okno, byli oba
A. studení.“ B. smutní.“ C. naštvaní.“

68. „Já bych rád k Betlému, k Ježíšku
A. hladovému…“ B. kudrnatému…“
C. malému...“

69. Určitě si nenechám ujít pohádku S čerty
nejsou A. žerty. B. špásy. C. řeči.

70. „Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti
A. zazpívám. B. povím. C. neřeknu.

71. „Narodil se Kristus Pán,
A. veselme se…“ B. tleskejme…“
C. koledujme...“

72. Kamarádem anděla Petronela ve filmu
Anděl Páně je A. čert Matyáš. B. čert Uriáš.
C. anděl Kleofáš.

73. „Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš A. pod stromeček…“ B. na památku…“ C. za dárek...“

74. „Pásli ovce valaši, při betlémské
A. chatě…“ B. salaši…“ C. boudě...“

75. K české televizní klasice patří i pohádka Tajemství staré
A. pistole. B. ponožky. C. bambitky.

76. Rád se znovu podívám na pohádku
O princezně Jasněnce a létajícím
A. netopýrovi. B. ševci. C. koštěti.

77. „Tiše a ochotně purpura na plotně
A. hoří…“ B. pálí se…“ C. voní...“

78. Líbí se ti pohádka Šíleně smutná
A. čarodějnice? B. princezna? C. koloběžka?

79. „Rolničky, rolničky, kdopak vám dal
A. zas…“ B. hlas…“ C. jas...“

80. Znáte pohádku Tři oříšky pro
A. Polednici? B. veverku? C. Popelku?
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ÚVODNÍK

Milí krajánci a krajanky,
prosinec je měsíc, na který se těším celý rok. Víte proč? Asi vás napadne: Přijde Mikuláš!
Budou Vánoce! Dostaneme dárky! Budou prázdniny! Budeme slavit Silvestra a Nový rok! Já
se ale nejvíc těším na sníh. Sníh mám ráda, protože je krásně bílý a dokáže spoustu kouzelných věcí. Když ho napadne dost, změní přes noc nudný kopec za naším domem k nepoznání. Vytáhnu sáně a s kamarády hned ráno běžíme ven a sáňkujeme, lyžujeme, stavíme sněhuláky, iglú a děláme sněhové koule. Když sníh padá a já už v teple sedím zase doma, pozoruji za oknem, jak vločky sněhu tiše dopadají na zem. Večer se brzy setmí a venku svítí vánoční dekorace. Prosinec je pro mě kouzelný měsíc.
A co nás čeká v prosincovém čísle Krajánka? Hlavní téma jsou smysly. Smysly nám pomáhají vidět, vnímat, slyšet a cítit svět kolem nás. Mají za úkol nás varovat před nebezpečím, proto když je nám zima, utíkáme se obléci, a když cítíme kouř, hledáme, jestli někde
nehoří. V prosincovém čísle zavítáme do Francie, poputujeme společně do města jménem
Clermont-Ferrand a jeho okolí. Prozradíme vám, jak se dělá slavný
francouzský zapečený toust tzv. croque monsieur a proč se mu tak
říká. A jako každý měsíc na vás čeká spousta zajímavého čtení, hraní,
kreslení a luštění.
Krásný kouzelný prosinec plný dárků vám přeje vaše Krajanka.

Obsah
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TÉMA

Jana Schulzová

Smysly. Zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Používáme je každý den. Díváme se z okna nebo si čteme, posloucháme písničky nebo pohádku
na dobrou noc, čicháme k rozkvetlé růži, pochutnáváme si na oblíbeném jídle, držíme se za ruku se svými nejmilejšími. Jen pokračujte ve čtení!

děti z Athén

Zkusme si spojit vnímání a smysly s adventem a Vánocemi tak, jak se tráví
a slaví v Česku. Věříme, že i ti z našich
čtenářů, kteří v České republice nežijí,
měli alespoň jednou možnost tam strávit Vánoce. Třeba u babičky, u dědy,
u příbuzných nebo přátel... Pokud tam
přeci jen někdo nikdy nebyl, určitě si to
nechte vyprávět, jaké to tam o adventu
a o svátcích je. Anebo jen čtěte dále! Zapojte fantazii na plné obrátky a zbystřete všechny smysly!

pouličních lampách se večer co večer
rozzáří vánoční ornamenty – hvězdy,
vločky či zvonky a výkladní skříně obchodů jakoby se předháněly, která
z nich bude nejhezčí, nejbarevnější, nejrozsvícenější nebo také nejpřeplácanější... A co teprve rozzářený vlastnoručně
ustrojený vánoční stromeček, to je teprve pastva pro oči!

Začněme třeba zrakem, očima. Ještě
dávno před vlastní oslavou narození Ježíška, tedy před Vánocemi, začínají oči
vnímat onu slavnostní podívanou. Okna
bytů i byty samotné, stejně jako ulice
a výkladní skříně obchodů, se krášlí na
tu slávu. Nejprve v prvním, pak druhém, pak desátém i tisícím okně se rozsvěcují barevná světýlka a dekorace, na

Matyáš Çelik, Dobruška
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TÉMA

Pokračujme sluchem, ušima. Také ještě
nenastaly svátky a už se na Mikuláše
ozývá chrastění čertovského řetězu.
Z rádia i z obchodů se linou známé vánoční melodie, písně a koledy. A když
nastane Štědrý den, je slyšet i jemné
cinkání skleněných ozdob věšených na
stromeček a pak už napínavé šustění
balicího papíru a mašliček…

budou stát jistě i vánočka, smažený
kapr, bramborový salát, exotické ovoce,
oříšky a spousta dalších dobrot.
Jak ale nahmatat Vánoce, ptáte se. Inu,
když se omakem zabaleného dárku snažíme zjistit, co se v něm ukrývá, zda
jsme dostali pod stromeček knihu,
hračku nebo svetr. Nebo když si popálíme prsty o prskavku nebo se nám škodolibě zapíchne do paty jehličí opadané
z vánočního stromku. To je také hmat!
Jak vidíte, prosinec a smysly jsou pro
sebe jako stvořené. Ale pokud se zrovna
tam, kde žijete, Vánoce neslaví, nezoufejte. Vyberte si nějakou jinou příležitost, národní nebo rodinnou slávu,
a zkuste ji uvědomit a vychutnat všemi
smysly!

Filip a Kateřina Katzourakisovi, Athény

Zavřeme oči, nastražme nos a začichejme jako správní psí stopaři... Copak se
to line za příjemnou vůni z kuchyně? Že
by maminčiny vanilkové rohlíčky, babiččino linecké cukroví nebo tetiny perníčky? Ó jé! Nemusíme také ani do lesa
a cítíme, jak krásně svěže voní jehličí
vánočního stromku, když jej vybíráme
a strojíme. U někoho doma se rozlévá
nezaměnitelná vůně směsi koření, dřevěných smolných pilin nebo třísek
a vonných bylin, zvaná purpura, jinde
zavoní řeřavá homole z dřevěného uhlí
a pryskyřice neboli františek…
Jestli se vám právě začaly sbíhat sliny
a honit vás mlsná, nastal čas na chuť.
Chuťové pohárky na jazyku i celé tělo
potěší tradiční české vánoční cukroví
a pečivo, nejlépe domácí. Ať už to bude
linecké, vosí hnízda, pracny, čokoláda,
perníčky nebo kokosky... Za ochutnání

Ada Çelik, Dobruška
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KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Svatava Lévová

Už jsme vám představili mnoho výletů v Lyonu
a jeho okolí. Tentokrát se společně vydáme
do města, které se jmenuje Clermont-Ferrand.
Nachází se jen 2 hodiny od Lyonu a můžete
se tam vypravit autem, autobusem nebo
vlakem.
Město Clermont-Ferrand vzniklo ze
dvou částí. Antického Clermont a středověkého Montferrand. Tyto dvě části
byly upevněny v jedno město Ludvíkem XIII. a Ludvíkem XV., takže někdy
před třemi sty lety.
Tohle město je zcela jiné než Lyon.
Je o hodně menší, ale hlavně je výjimečné svou architekturou. Mnoho budov, včetně katedrály Notre Dame, je
tady velmi tmavých až černých, a to
proto, že byly postaveny ze sopečného
kamene. Ale nebojte se, všech 80 sopek,
které se nacházejí kolem města Clermont-Ferrand, je už nečinných. To znamená, že jsou to dnes takové větší kopce zarostlé trávou a už z nich zřejmě nikdy láva nepoteče.

Jednu ze sopek můžete
vidět přímo z města Clermont-Ferrand
a také se na ní můžete vydat. Ti, kterým
by se nechtělo na sopku Puy de Dôme
šlapat pěšky, můžou na tuto horu vyjet
místní vláčko-tramvají. Z hory je nádherný výhled do širokého okolí. Také tu
můžete navštívit zdejší muzeum. Pro
odvážné se zde konají i lety padákem!
Díky tomu, že zde kdysi dávno existovaly sopky, vytvořila se nedaleko Clermont-Ferrand i jezera. V létě se v nich
můžete koupat. Jedno z nejznámějších
se jmenuje Lac Chambon.
Už mnoho let je tohle město známé
svou továrnou Michelin. Tuhle značku
určitě znají všichni ti, které zajímají auta. Ano, Michelin je francouzská značka
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KRAJÁNEK NA CESTÁCH

pneumatik. Pokud se do tohoto města
vydáte, tak si určitě nenechte ujít muzeum Aventure Michelin. Je to velmi zábavné muzeum pro děti i dospělé. Po
cestě do muzea určitě nepřehlédnete
velký stadión. Je to stadión, který se nejmenuje jinak než stadión Michelin.
Hrají tady rugby a trénuje tu velmi známý francouzský klub ASM Clermont Auvergne, který tento rok vyhrál francouzskou rugbyovou ligu. Výborně se umístil
i v lize evropské.
Město Clermont-Ferrand a jeho
okolí nejsou ve Francii známé jen díky
sopkám a pneumatikám Michelin, ale
také díky mnoha obilným polím. Z tohoto obilí se pak vyrábí například mouka,
ze které se peče chleba.

A jako každý francouzský region
i tento je známý výbornými kulinářskými specialitami, které se hodně podobají
těm českým, protože se skládají z vepřového masa a brambor. Jednou z nejznámějších dobrůtek je Aligot, bramborová
kaše se sýrem. Dělají se zde i výborné
sýry Saint Nectaire nebo Cantal.
V prosinci se v Clermont-Ferrand
konají nádherné vánoční trhy! Z hlavního náměstí Place de Jaude si můžete
užít krásný výhled do okolí, když se tu
projedete na velikánském vídeňském
kole, které najdete hned vedle nazdobeného vánočního stromu. Clermont-Ferrand a jeho okolí jsou jedním z nejzajímavějších a nejkrásnějších míst
střední Francie!
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Marta Daeuble

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Croque monsieur, zapečený toust se sýrem a šunkou, pochází
z Paříže z roku 1901. Legenda vypráví, že jméno tohoto toustu
vzniklo v kavárně „Le bel age“ (Krásný věk). Aby ji poškodili
reputaci a odradili zákazníky, šířili o ní závistiví konkurenti, že
ji vlastní kanibal (člověk, který jí lidské maso). Samozřejmě to
nebyla pravda, její majitel Michel Lunarca byl ale vtipálek.
Když přišel s nápadem na nový toust a lidé se ho ptali:
„Micheli, co je v tom dobrém novém toustu?“ odpověděl:
„Přece lidské maso!“ Lidé se vtipu zasmáli a od té doby se tomuto toustu neřeklo jinak než „pán k nakousnutí“ (croque
monsieur).

Budeme potřebovat
Na 6 toastů:
• 12 ks toustového chleba
• tvrdý sýr
• 3 vejce
• 6 plátků šunky
• lžíci zakysané smetany
• pomazánkové máslo
• máslo

Doba přípravy:
15 minut + pečení
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Náročnost: jednoduché

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

si umyjeme
 Nejdříve
ruce a můžeme se







pustit do práce! Nastrouháme tvrdý sýr.

Mezitím na vnitřní
stranu spodního toustu namažeme pomazánkové máslo, položíme plátek
šunky a posypeme nastrouhaným sýrem.

V misce rozmícháme 3 vejce, zakysanou smetanu a nastrouhaný sýr.



Dobře rozmíchanou
směs nalijeme na talíř. Do
směsi vložíme vnitřní stranou
vrchní toust a necháme jej nasáknout.

Na spodní toust položíme vrchní toust, vnější stranu
vrchního toustu pomažeme máslem a toust položíme na
plech.




Takto připravíme
všech 6 toustů. Poté je
vložíme do trouby na 180 °C
asi na 15 min.

Zapečené tousty vytáhneme z trouby a překrojíme
na půl. A teď už nám nezbývá nic víc, než se do nich s chutí
zakousnout!

foto: Hanae Janda

Bon appétit! Dobrou chuť!
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U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

Moje nejoblíbenější sladkost je čokoládový éclair. Podobá se dlouhému tlustému prstu a uvnitř a na povrchu je čokoládový krém.

Řecké jídlo je musaka. Moje oblíbené jídlo jsou špagety.

Miluju Esh Assaraya – sladký sýrový dort s krémem! A taky vařenou kukuřici s telecím nebo jehněčím masem a puding s růžovou vodou a pistáciemi. Naše palačinky s marmeládou jsou ale
stejně nejlepší.

Naše národní jídla jsou svíčková, řízek nebo
buchty. Já mám moc rád špagety a sladké koláče s tvarohem, mákem a povidlama.

Hranolky! Občas na ně s bráchou Filipem chodíme do stánku
na náměstí. A taky je tu moc dobrá čokoláda. Ale ta je jen za
odměnu. Naštěstí nám ji belgická babička někdy potají dovolí.

Mají tu výbornou čokoládu a sýry. Národní specialitou jsou
fondue – v kotlíku se roztaví směs sýrů a namáčí se v ní bílý
chleba a raclette – roztavený sýr s bramborami ve slupce,
okurkami a cibulkami.
10

U KRAJÁNKŮ

Moje oblíbené jídlo je risotto allo zafferano – šafránová rýže.

U moře se jedí ryby a mořské potvory. My
ve vnitrozemí jsme spíš na maso. A všichni
milujeme španělskou šunku. Nejradši mám
sladké smažené tyčinky s horkou čokoládou. Chodím na ně s babičkou.

V zimě se tu často jí stamppot (šťouchané brambory
s kadeřávkem), ale já mám radši palačinky a ovocné
knedlíky. Ty od maminky jsou nejlepší.

U nás v Hesensku je specialitou grüne Sauce,
zelená omáčka, ze sedmi druhů bylin (třeba
řeřicha, petržel, šťovík), která se jí za studena.
Jí se k ní brambory, řízek nebo vajíčko. Je to
pochoutka!

A: Já mám nejradši rybu a palačinku. A hranolky.
V: A já brokolici, špenát a rybu. Ale nejvíc sütlaç
– mléčnou rýži!
Napadá tě nějaký rým? Můžeš si ho i vymyslet. Spolu se svou
fotografií nám ho pošli na e-mail: casopiskrajanek@gmail.com.
Otiskneme ho v únorovém čísle.
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VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

(Dozvíš se to, když vyluštíš křížovku.)
1.
2.

1. Orgán zraku.
2. Orgán čichu.
3. Roční období, kdy
jsou Vánoce.
4. Aprílový měsíc.
5. Hlavní město České
republiky.
6. Bílek a žloutek.
7. Opak slova „večer“.

3.
4.
5.
6.
7.

Matyáš Çelik, Dobruška

Ada Çelik, Dobruška

(Dozvíš se to, když rozluštíš následující rébus.)
2.

17.

A
11.

16.

3.

5.

E
20.

V

M
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I
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D

6.

T
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K
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8.

Y
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VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

(Dozvíš se to, když vyluštíš křížovku.)
1.

1. Opak slova „začátek“ .
2. Suché plody s tvrdou skořápkou.
3. Domácí zvíře, chytá myši.
4. Král zvířat.
5. Pátý den v týdnu.
6. Dopravní prostředek, jezdí po kolejích.
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová
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HRÁTKY S ČEŠTINOU
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POVĚSTI A LEGENDY

Zuzana Dawson Kocourková

Celý Olomoucký kraj nabízí spoustu možností, kam se vydat na výlet jak
v hornaté severní oblasti, tak v nížinaté
části úrodné Hané.
Na severu jsou to především Oderské vrchy, Rychlebské hory a horský
masiv Jeseníků s nejvyšší horou Praděd
(1490 m. n. m.). Ten je podle pověsti
sídlem horského ducha, vládce hor, který dobrým lidem neublíží, ale nemá rád
lakotu a sobectví. Na své si tu určitě přijdou milovníci horské turistiky a lyžaři.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
stráně patří k nejnavštěvovanějším turistickým zajímavostem Jeseníků. V roce 2005 se zařadila mezi sedm největších divů České republiky!
Zajímavé jsou také krápníkové
Javoříčské a vápencové Mladečské jeskyně.
V celém Olomouckém kraji najdeme nádherné historické památky, kdy
určitě nesmíme zapomenout na hrady
Šternberk či Bouzov s dobovou kuchyní,
zříceniny hradů Helfštýn a Plumlov nebo zámky Tovačov, Náměšť na Hané
a Velké Losiny, ve kterých se kdysi dáv-

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj leží ve střední a severozápadní části Moravy a na severozápadě
Slezska.
Centrem kraje je Olomouc, jedno
z nejstarších a nejvýznamnějších historických měst a šesté největší město
v ČR. Je sídlem starobylé univerzity,
arcibiskupství i Moravské filharmonie.
Olomouc je známá krásnými historickými památkami, kostely i rozlehlými parky. Oblíbeným cílem výletů je zoo,
aquapark, přírodní areál Litovelského
Pomoraví s cyklostezkami či poutní
chrám na Svatém Kopečku. V Olomouci
se konají i nejrůznější kulturní akce
a festivaly.
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POVĚSTI A LEGENDY

no konal hon na čarodějnice. Ve Velkých Losinách dnes sídlí Ruční papírna.
Papír se tady ručně vyrábí už od konce
16. století a je tak nejstarší papírnou na
území střední Evropy.

ní. Pomůžu ti. Ale musíš mi za tu službu
něco dát. Jako odměnu dostanu prvorozené dítě, které se ti s Lidmilou narodí.“
Ganelun váhal. To víte, nemohl se odhodlat k takovému slibu. Ale ať přemýšlel, jak přemýšlel, jinou možnost, jak zachránit svoji lásku, neviděl, tak nakonec

O černém kocourovi

Ada Çelik, Dobruška

Emma Hálová, Madrid, a Matyáš Çelik, Dobruška

Podle pověsti vládl kdysi dávno na hradě Helfštýně pan Kuna z Helfštejna. Měl
krásnou dceru Lidmilu, které chtěl zajistit pohodlný život sňatkem s bohatým
šlechticem. Na hrad tak často přijížděli
urození mladíci, aby se ucházeli o její
ruku. Ale marně. Lidmila si žádného za
muže vzít nechtěla, protože milovala panoše Ganeluna. I on Lidmilu velmi miloval. Pan Kuna ale nechtěl o lásce Lidmily a chudého panoše ani slyšet a Ganeluna propustil ze svých služeb a vyhnal
ho pryč z hradu.
Ganelun bloudil tmavou nocí
a když se ještě ke všemu spustila prudká
bouře, byl zoufalý. Hlavou se mu honily
ty nejčernější myšlenky a v tom zoufalství proklel svůj krutý úděl. Najednou,
kde se vzal, tu se vzal, objevil se před
ním černý kocour s očima jako dva uhlíky a promluvil lidským hlasem: „Vím,
co tě trápí, a znám také lék na tvé trápe-

souhlasil. Kocour mu poradil, co má
udělat, a zmizel. Pomocí kouzel se Ganelun dostal zpět do hradu, kde vyzval
ostatní nápadníky na souboj a slavně
zvítězil.
Brzy se slavila svatba a šťastný
Ganelun zapomněl na hroznou noc i na
slib, který dal tajemnému kocourovi. Po
roce se manželům narodil synáček a nikdo nemohl být šťastnější než oni dva.
Kocour se o svoji odměnu nehlásil. Synek zatím rostl a dělal svým rodičům
jen radost. Když bylo chlapci dvanáct
let, přece jen si pro něj kocour přišel...
Rodiče si potom ze žalu vzali život.
Hrad tak osiřel a pustl, až z něj zbyly jen
zříceniny, kterými se prý dodnes prochází duch Ganeluna.
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ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

Blíží se nám čas Vánoc a spolu s ním i cestování za rodinou a kamarády.
Někteří z nás to mají přece jen o něco dál a bez letadla se neobejdou. Jiní si vystačí s autem nebo vlakem. A právě slovo vlak je pro náš dnešní
příběh klíčové. No, přiznejte se! Při všem tom cestování, kdo z vás už si
někdy kladl otázku, kde se ty železnice vzaly a která z nich byla v Evropě
úplně ta první? Krajánek si tuto otázku položil a svým pátráním na ni
našel i odpověď. Jaké překvapení to pro něj bylo, když vypátral, že trať
vedla přes naše území a jejím stavbyvedoucím byl Čech!
S myšlenkou na stavbu železnice přišel
počátkem 19. století muž jménem František Josef Gerstner. Realizace se však
dočkala až díky jeho synu Františkovi
Antonínu Gerstnerovi. Právě jeho projekt na stavbu budějovicko-linecké železnice před císařskou porotou obstál
a byl schválen.
A výstavba mohla začít. Nepředstavujte si, že počátkem 19. století vypadaly
vlaky přesně tak jako dnes. Takové slovo
lokomotiva bylo pro tehdejší dobu naprosto neznámé. Vlaky byly taženy koňmi, a proto se železnicím, po kterých
jezdily, říkávalo „koňky“.
Ale zpět k našemu projektu. V roce
1827 byl zahájen zkušební provoz na
trati. Současně však přišly velké problémy a ty nebyly spojeny s ničím jiným
než s financemi. František prozatím do-

končil jen polovinu trati, ale peníze už
mu nezbyly žádné. A tak jej v pozici
stavbyvedoucího nahradil muž jménem
Matthias Schönerer. Ten dokázal rozpočet dodržet, ale za jakou cenu? Zatímco
úsek postavený Gerstnerem se částečně
využívá dodnes, Schönererova část moc
dlouho nevydržela. A tak připlatit si se
občas vyplácí!
Železniční trať z Budějovic do rakouského Lince dlouhá 128 kilometrů
byla dokončena v roce 1832. Měla dalších deset stanic a sloužila především
pro nákladní dopravu. A teď se podržte!
Pokud byste tenkrát do vlaku nastoupili,
vaše cesta do cíle by trvala čtrnáct hodin. Dnes byste to zvládli za hodiny dvě.
Tedy pokud se vám do cesty nepostaví
nějaké to zpoždění!
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VÝZNAMNÉ DNY

Zuzana Dawson Kocourková

2. prosince
se v SAE slaví
NÁRODNÍ DEN

7. prosince
má svátek
SVATÝ AMBROŽ,

Národní den Spojených arabských emirátů připomíná odtržení od britské nadvlády
a vytvoření sedmi emirátů v roce 1971.
Velké slavnosti jsou pořádány po celé zemi. Lidé se oblékají v barvách národní
vlajky, zdobí své domovy, pracoviště, auta
a ulice, aby tak vyjádřili
radost, štěstí a národní
hrdost. Můžete vidět
nejrůznější přehlídky,
taneční vystoupení,
koncerty, automobilová
shromáždění nebo ohňostroje.

slavný milánský biskup a patron italského
města Milána. Tento den se koná mše
a procesí. Milánská bazilika svatého Ambrože je jedním z nejstarších kostelů ve
městě. Dokonce tu byl korunován Karel IV. Svátku svatého Ambrože je věnován vánoční trh, který začíná právě
7. prosince. Můžete si zde koupit různé
dobrůtky, řemeslnické výrobky, vánoční
ozdoby, hračky, starožitnosti i suvenýry.

Alejandra Villar Enguidanos, Madrid

17. prosince 1770
byl pokřtěn
LUDWIG VAN BEETHOVEN

19. prosince 1915
se narodila
ÉDITH PIAF,

Byl to německý hudební skladatel, jehož
datum narození neznáme, a proto připomínáme den, kdy byl pokřtěn. V osmi letech koncertně vystupoval a v 11 začal
komponovat. Již první skladby naznačily
jeho výjimečný talent. Měl problémy se
sluchem, ale největší díla vytvořil v době,
kdy už byl hluchý a nikdy je neslyšel.
K nejslavnějším dílům patří jeho symfonie, mše Missa
solemnis, opera
Fidelio, klavírní
skladby Pro Elišku,
Appassionata.

pravým jménem Édith Giovanna Gassion,
světoznámá francouzská zpěvačka. Vyrůstala takřka na ulici v Paříži. V roce 1935 ji
objevil Louis Leplée a začala vystupovat
v jeho klubu. Divákům ji představil jménem Môme Piaf (Vrabčák). To proto, že
měřila pouhých 142 cm. Nejslavnější písně: Non, je ne regrette rien, Milord, Padam, La Vie En Rose. Její jméno dokonce
dostala planetka 3772 Piaf.

Vašík Kaçmaz, Istanbul
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ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová

Jiří Suchý, Jiří Šlitr

A
D7
A
D7
Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu,
A
D7
G7
představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu:
C
D7
G7
C
Knedlíky se zelím, se zelím kyselým.
E7
A
D7
E7
A
To koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu.

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu,
představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu:
Knedlíky se zelím, se zelím kyselým.
Pak jsem jed u stolu, kdo ví co v rosolu.
Kapustu vařenou, jedli jsme ji s Mařenou.
Sám jsem si za pecí zadělal telecí.
Škubánky maštěný baštil jsem jak praštěný.
To koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu.

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu,
představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu:
Knedlíky se zelím, se zelím kyselým.
Pak jsem jed u stolu, kdo ví co v rosolu.
To koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu.

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu,
Poslyšte a poslyšte a co jsem měl dnes k obědu:
Knedlíky se zelím, se zelím kyselým.
Pak jsem jed u stolu, kdo ví co v rosolu.
Kapustu vařenou, jedli jsme ji s Mařenou.
Sám jsem si za pecí zadělal telecí.
Škubánky maštěný baštil jsem jak praštěný.
Uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu.
Jeseter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně.
Buchtičky se šodó, zapíjel jsem je vodó.
Borůvky na sádle, našel jsem je ve prádle.
Pirožky, blinčiky, portofěly, svinčiky.
Co je moc, to je moc, syrečky pro Olomóc.
Na chlebě Romadur od madam de Pompadur.
Špenátovou konzervu, teďka všechno rozervu.
Vařené bravčové, sežrali ho bačové.
Žinčica z Levoče, zná ji každý Jihočech.
Koprovou ode dna dala mi tetka hodná.
Kůň i ocet na špeku přinesli mně od Fleků.
Kuřata smažený, ale už bez Mařeny.
To koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu.

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu,
představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu:
Knedlíky se zelím, se zelím kyselým.
Pak jsem jed u stolu, kdo ví co v rosolu.
Kapustu vařenou, jedli jsme ji s Mařenou.
To koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu.

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu,
představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu:
Knedlíky se zelím, se zelím kyselým.
Pak jsem jed u stolu, kdo ví co v rosolu.
Kapustu vařenou, jedli jsme ji s Mařenou.
Sám jsem si za pecí zadělal telecí.
To koukáte, to koukáte, co jsem měl dnes k obědu.
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ŘÍKANKY

Michaela Enžlová

František Hrubín

Ada Çelik, Dobruška

Stefi Angelopoulou, Athény
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VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

Stefi Angelopoulou, Athény

Filip Katzourakis, Athény

Anička se modlí před Vánocemi a na konci
modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!“
„Ježíšek není hluchý,“ domlouvá jí sestra.
„Ale babička ano!“

Ada Çelik, Dobruška

Hádanky: 1. Rampouch. 2. Kos. 3. Kosa. 4. Ovoce. 5. Houba.
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DOMALOVÁNKA

Marta Daeuble
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KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Lucie Krameriusová

Milí krajánci, jak dobře znáte české spisovatele a ilustrátory? Že dobře? Tak si dejme na
úvod jednu hádanku. Žil jednou jeden pán.
Narodil se v Hrusicích ještě v době Rakouska-Uherska. Chtěl se vyučit malířem pokojů,
nakonec ale pod jeho rukama a štětci vznikala umělecká díla s lidovou tematikou. A projevil se u něho i talent spisovatelský. Jistě
i vy znáte kocoura Mikeše nebo knihu Bubáci a hastrmani. Takže, kdo z vás už ví?
Autorem, jehož život a dílo dnes prozkoumáme, je Josef Lada.
Opravdu se narodil v Rakousko-Uhersku, v roce 1887, ale kdybyste chtěli
jít po jeho stopách, nemusíte daleko od
Prahy. Do Ladových rodných Hrusic dojedete z Prahy za 20 minut.
Když byl Josef ještě malým Josífkem,
upadl na tatínkův ševcovský nůž a trvale si
poranil oko. Se svým zrakovým handicapem se ale Lada popasoval lépe než skvěle.
Vyučil se knihařem a v roce 1904 v týdeníku Máj byly poprvé publikovány jeho kresby. A to byl začátek umělecké kariéry jednoho z nejslavnějších českých malířů a ilustrátorů.
Během 70 let, které na světě prožil,
namaloval kolem 550 obrazů a, teď se podržte, přes 15 000 ilustrací. Ty již několik

desítek let zkrášlují knihy pro děti i dospělé, objevují se v časopisech, novinách, ale
i na poštovních známkách, divadelních kulisách nebo obalech hudebnin. Na papír či
plátno ztvárňoval nejčastěji české folklorní
tradice a prostý život na venkově. Lada
však neilustroval pouze své knihy. Svůj malířský rukopis propůjčil i dílům jiných slavných autorů. Jeho kresby a malby s typickou černou linkou tak nalezneme třeba při
četbě knih Boženy Němcové, Jaroslava Seiferta nebo Jana Drdy.
Vaši rodiče budou zase velmi dobře
znát knihu Josefa Haška Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války. Dílo, které
by nebylo tím, čím je, nebýt Ladových ilustrací. Jeho ztvárnění dobrosrdečného
prosťáčka Švejka se vryje do paměti každého čtenáře.
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Když Lada nemaloval, věnoval se psaní. Řada jeho knih pro děti má základ ve vyprávění jeho vlastním
dětem, milovaným dcerám Alence a Evičce. Ladovo
první literární dílo vyšlo již v roce 1911. Byla to kniha
básniček pro nejmenší nazvaná Moje abeceda. Hlavními hrdiny jeho dětských knížek jsou často zvířátka,
která mluví a uvažují jako skuteční lidé. Snad nejznámějšími postavami bajek Josefa Lady jsou kmotra liška a kocourek Mikeš.
Spoustu inspirace čerpal i ze svého dětství.
O něm se také rozepisuje v knize Vzpomínky z dětství
z roku 1937, ve které vzpomíná na život v Hrusicích,
tamní přírodu, ale třeba i na první setkání s tvorbou
Mikoláše Alše, jenž byl jeho velkým vzorem.
V prosinci roku 1957 Josef Lada zemřel v Praze
a byl pochován na Olšanských hřbitovech.
A proč tentokrát vzpomínáme právě na Josefa
Ladu? Počítejte se mnou. Letos je to přesně 130 let, co
se Josef Lada narodil, a 60 let, co zemřel. Na oslavu
těchto výročí byla zorganizována výstava nazvaná Sedmičky Josefa Lady (www.sedmickyjosefalady.cz/).
Ta umožňuje nahlédnout do jeho tvorby i jeho osobního života. Budete-li mít čas a chuť poznat Josefa Ladu
ještě trochu blíž, zajděte se podívat. Výstava bude
v Tančícím domě v Praze otevřena až do 1. dubna 2018.
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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“, která tímto dílem končí. Celou knihu si můžete zakoupit podle odkazů pod kapitolou.

Výlet na Karlštejn
Karlštejn je moc pěkný hrad u Prahy. Já mám hrady ráda a maminka s tatínkem
mají hrady také moc rádi. Už jsme byli na spoustě hradů, ale na Karlštejně ještě
ne. Tady ten náš dnešní výlet mi úplně změnil náladu a na moje psí přání jsem si
skoro ani nevzpomněla. Nevzpomněl si na něj ani tatínek, a nevzpomněla si na
něj dokonce ani maminka. Byl to báječný den. Povídali jsme si o tom, kdo na
Karlštejně bydlel, a vůbec: Víte, že Karlštejn byl královský hrad?
Nechal ho postavit a bydlel v něm sám český král a římský císař Karel IV. Byl
to velmi významný král. Ptala jsem se tatínka, co znamená slovo VÝZNAMNÝ,
a on mi vysvětlil, že je to člověk, který toho hodně důležitého udělal. A významné
mohou být i věci nebo stavby nebo cokoliv.
„Může být významná taky svačina?“ napadlo mě a hned jsem se zeptala. „Ale
ano, jestli máš hlad, je pro tebe svačina velmi významná,“ směje se tatínek a pobídne mě: „Vezmi si z batůžku významný chlebík od maminky!“
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Tady ten král, Karel IV., prý postavil tak hodně významné
stavby, že je do dnešního dne používáme a využíváme a máme
z nich radost i užitek.
„Nejenže Karel IV. dal postavit hrad Karlštejn, ale dal postavit
i slavný most v Praze, jenž je po něm pojmenován „Karlův“. My se po něm dodnes můžeme procházet, třeba jako turisti. A dál založil například i univerzitu,“
rozpovídal se tatínek.
„A tati, co je to UNIVERZITA?“ ptám se s plnou pusou a tatínek, představte
si, to ví!
„To je, holčičko, škola, vysoká škola. Kdyby ses třeba chtěla jednou, až dokončíš základní školu, stát paní doktorkou nebo paní učitelkou, musela by ses
ještě hodně učit a jít studovat i na univerzitu.“ Tatínek snad tu vysokou školu
musel vidět na vlastní oči, když o ní dokáže tolik hodně povídat! Představila jsem
si, že ta vysoká škola musí být tak hodně vysoká, když je královská, až jde z té
výšky strach.
„Možná je ta škola vysoká úplně do nebe,“ říkám tatínkovi a ten se směje
a kývá hlavou:
„Ano, ano, ta škola hvězd se dotýká!”
Maminka nás neslyšela, protože šla koupit lístky do hradu, a teď na nás mává, abychom šli společně za paní průvodkyní. Ta začne povídat a povídá a povídá,
až mi z toho jde hlava kolem.
„Naši milí návštěvníci, tady k našemu hradu se vztahuje velmi zajímavá pověst. Pan král Karel IV. potřeboval odpočívat po těžké práci vládnutí a zajisté potřeboval i přemýšlet o tom, co by v českých zemích ještě vylepšil a postavil. Proto
si nepřál žádné ženy ani dívky na hradě, aby ho zde nikdo nerušil. Jeho manželku to velice trápilo. Chtěla být se svým milovaným manželem, a tak se jednoho
dne převlékla za muže, vnikla do hradu a pana krále, svého manžela, nakonec
moc příjemně překvapila. Proto pan Karel IV. zákaz žen a dívek na hradě Karlštejně brzy nato zrušil.“
Představila jsem si tatínka jako pana krále a maminku jako paní královnu.
Jak by se asi maminka musela převléknout, aby se dostala do hradu? Vzala by si
tatínkovo sako nebo jeho sváteční košili? Hi hi hi, přišlo mi to hodně legrační!
Jsem docela ráda, hlavně kvůli mamince, že takové převleky dělat nemusí. Tatínek je zase rád, když je s námi každou neděli, protože nemusí do práce a můžeme
odpočívat všichni společně. Jsme rádi všichni spolu. Je dobře, že můj tatínek není král.
Ti králové to stejně museli mít složité!
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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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble, Hana Katzourakisová
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Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

OČI
SLUCH

SLYŠÍM

ČICH
CHUTNÁM
RUCE
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Marta Daeuble a Hana Katzourakisová
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

AEK a Marie Švédová

Budeme potřebovat
•

čtvrtku tvrdého papíru

•

zelený krepový papír

•

drobné věci na ozdobení
stromečku

•

lepidlo

•

nůžky

S oslavou vánočních svátků je spojeno mnoho tradic a jednou z nich je
zdobení vánočního stromečku. Je to tradice v Českých zemích poměrně
krátká, protože první vánoční stromeček se tu objevil až v roce 1812. Delší tradici má tento zvyk v Německu, kde se vánoční stromky zdobí již od
16. století. Tentokrát si společně vyrobíme malý vánoční stromeček
z papíru.
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Ze čtvrtky papíru vystřihneme
a slepíme kužel, který bude tvořit základ stromečku.

Krepový papír nastříháme na širší pruhy, které navrstvíme na sebe
a potom po celé délce nastříháme na
tenké proužky.

Na papírový kužel naneseme
lepidlo a postupně jej oblepujeme
pruhy nastříhaného krepového papíru
tak. Začínáme od spodní strany a postupujeme směrem nahoru.

Dáváme pozor, aby se jednotlivé
pruhy překrývaly a vznikl tak hezky
huňatý stromeček. Nakonec stromeček ozdobíme podle naší nálady
a dostupného materiálu.
Veselé Vánoce!
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DOMALOVÁNKA

AEK a Marie Švédová
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KOMIKS

Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro
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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.
Dnešním příběhem Ptačí příběhy končí.
Vašík Kaçmaz, Istanbul

Kapitola 4: Ach nééé!!!
Bylo nedělní ráno a velká zima. Ptačí holčička byla rozpálená a dostala rýmu.
„Hepčí,“ kýchla silně k maminčině překvapení. „Myslím, že máš horečku. Přinesu
teploměr, abych zjistila, jestli máš teplotu.“ Vzala z lékárničky teploměr a přinesla
ještě jednu deku. Teploměr vložila holčičce do pusy a přikryla ji dekou. „Ach jo, ty
máš 40 stupňů teplotu!“ řekla maminka. „Co budeme dělat? Vždyť mám jít zítra do
školy. Bude mi už dobře?“ ptala se holčička. „Možná ano,“ odpověděla maminka.
Holčička zůstala v posteli, zatímco bratříčci a tatínek šli na procházku. Maminka zůstala doma a hlídala holčičku. Aby se nenudila, pustila jí v televizi kreslené pohádky.
„Mami, mám žízeň.“ Maminka jí přinesla vodu. „Mami, chci ještě brčko a studené
kostky. Takto mám vodu nejraději.“ „Dceruško, běž se vykoupat v horké vodě.“
„Jupí, budu se koupat! Dám si bublinky a vezmu si kačenku. Ach, to je krása.“ Za
chvilku ve vodě usnula. „Pojď už z vody ven!“ volala maminka. „Och, to jsem se lekla. Už jdu.“ Oblékla si župan a vyfénovala peříčka. „Za chvíli přijdou.“ „Kdo?“ „Přece
tatínek a bratříčci.“ „Aha, rozumím. Až se dofénuješ, přijď za mnou do kuchyně.“
„Ano, maminko.“ V kuchyni ji
čekalo překvapení. Tatínek
a bratři jí přinesli super květinu v krabici. „Ó, děkuji,“ a pak
jim vyprávěla, co dělala celý
den. „A půjdeme všichni
spát,“ řekl tatínek. „Mami,
můžu dneska spát s tebou?“
„Můžeš.“ A tak šli všichni
spinkat.

Stefi Angelopoulou, Athény
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