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KRAJÁNCI PRO 20. ROČNÍK FESTIVALU LITERÁRNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Nejmoudřejší ženy a muži světa se proto sešli na mezinárodním rokování o pubelanské
situaci. „Takhle to dál nejde, musíme příliv nezkrotných Pubelánců nějak zastavit!“ Petruška Králíková z Horní Dolní sice nevěděla, jak složitou situaci úspěšně vyřešit, ale
když na ni přišla řada, pronesla: „Když jsem byla malá, moje maminka často říkala, že
můj pokoj vypadá jako po bitvě a chtěla po mně, abych dala věci tam, kam patří. Ponožky k ponožkám, knížky do knihovny, panenku do kočárku k ostatním panenkám. V Pubelanii nic nemá svoje místo, možná nikdo ani neví, kam vlastně patří, a proto se stále hádají.“ A tak se stalo, že Pubelánie byla uspořádána jako pokojíček Petrušky Králíkové,
Zelení do zelené sekce, Papíráci se soustředili vedle ostatních Papíráků, speciální vzácné
prostory byly určeny Hadrákům a Bateráci, no vždyt’ víte, s těmi se jednalo v rukavičkách.

– všechny vysloužilé elektrické spotřebiče, třeba MP3 přehrávač, dévédéčko, mobil, monitor, počítač nebo stará lednička. Obsahují řadu
vzácných kovů, ale také i nebezpečné a jedovaté látky. Proto se musí ekologicky
rozebrat.

Francesca Ventriglia: Proč jezdím ráda do Čech strana 1

, který už nepotřebuješ, se může hodit někomu jinému. Existuji speciální kontejnery na textil. Ten ještě použitelný směřuje do charity, poškozený pak k recyklaci. Do těchto kontejnerů je nejlepší staré oblečení
hodit v plastové tašce, aby se s ním pak lépe pracovalo.
– nejrůznější zbytky z kuchyně (slupky, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina), dřevěný popel nebo třeba
tráva a listí ze zahrady.

2

Třídění odpadu je důležité. Netříděný
odpad vadí jen „citlivkám“. Třídíme papír, plast a sklo. Vše ostatní je běžný
odpad.

Elektroodpad se musí ekologicky rozebrat.
Když baterka koroduje, je nebezpečná.
Bioodpad je přírodní hnojivo.
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ÚVODNÍK

Co svět světem stojí, vládly v Pubelanii války. Obyvatelstvo bylo nesmiřitelné a velmi
bojovné. Zelení nevoněli Plasťákům, Papíráci se všude roztahovali, Hadráři si mysleli, že
jsou něco extra a ohrnovali nade všemi nos, a úplně nejhorší byli Bateráci. Přestože byli
nejmenší, jejich zbraně byly ty nejničivější a všichni jim raději uhýbali z cesty. Všem se
zdálo, že mají málo místa, neuměli se dohodnout, a tak se to v malinké Pubelanii bouřilo, pařilo, nadouvalo a vybuchovalo tak dlouho, až přišel velký státní převrat. Vzduch se
pročistil a chvíli byl klid. Jenže za pár dní vše začalo nanovo. „Hele, neroztahujte se!“
křičeli Plasťáci na Papíráky. „Tady budem my,“ uvelebili se Hadráři a do toho se k nim
plácli Zelení a bylo zase pozdvižení. Svět se už na tu zoufalou situaci v malém království
nemohl dívat a daroval Pubelanii větší území. Ale ani to nepomohlo. Hádky se hromadily a okolo Pubelanie se chodilo velkým obloukem. Více místa přineslo jen více problémů. Nikdo se Pubelancům neodvážil vzdorovat, jejich chuť po moci a dalším území jen
rostla.

Milí krajánci,
také vám připadá, že leden utekl jako voda? První měsíc nového roku je za námi a věřte, že
já se už zase těším na prázdniny. Tentokrát na jarní, které začínají v jednotlivých zemích
v různé termíny. Zpravidla je to v období od poloviny února do počátku března. Tyto prázdniny trvají týden a jedná se vlastně o konec konkrétního období v roce, a to mezi Vánocemi
a Popeleční středou. V tento čas všichni hodují, tancují a oslavují, pořádají se průvody
v maskách, taneční zábavy a veselice. Proto se tomuto období obecně říká karneval, masopust nebo fašank. Nejznámějším karnevalem ve světě je karneval v Rio de Janeiru. My se
v únorovém vydání časopisu sice nevydáme na karneval do Brazílie, ale prima zábavy a čtení si užijeme také. Známý karneval se přece koná i v Benátkách a můžete si podle návodu
uvnitř čísla připravit krásnou masku. Zavítáme i do belgického karnevalového městečka
Binche i do zábavního parku Plopsaland, naučíme se připravovat pravé belgické palačinky,
které se jí právě v čase karnevalu na „tlusté úterý“, a mimo jiné na vás čeká i spousta zajímavého čtení, zpívánky, hádanky, jazykolamy, ale také básničky a poezie pro děti, což je téma únorového Krajánka. Tak neváhejte a hurá do toho!
Přeji vám prima únorové čtení!
Váš Krajánek

Obsah
– jsou všude kolem nás. Kelímky od jogurtů a pudingů, PET lahve,
sáčky a tašky... Kelímky od jogurtů, salátů nebo pudingů před vyhozením opláchni trochou studené vody.
– sem patří časopisy, noviny, staré sešity a učebnice i krabice od bot.
Jen papír umaštěný od svačiny nebo třeba použitý papírový kapesník tam neházej. Ten patří do normální popelnice na ostatní odpad.

rozhodně nepatří do normální popelnice! Obsahují těžké kovy,
které mohou být nebezpečné a jedovaté, když baterka koroduje.
Vybité baterie dones do elektroprodejny. A nejlépe si kup nabíječku a pár nabíjecích monočlánků. Pomůžeš tak přírodě a zároveň ušetříš spoustu peněz za nové baterky.
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– nejlepší lahev je samozřejmě ta zálohovaná. Vrátíš ji do obchodu a výrobce
limonády ji vymyje a znovu naplní. Nevratné lahve od limonády a sklenice od
marmelády, přesnídávky apod. odnes do kontejneru na sklo.
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TÉMA

Jana Schulzová

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

„Paci, paci, pacičky, táta koupil botičky
a maminka pásek za myší ocásek...“ (říkadlo)
„Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko
za zahradou mezi poli...“ (František Hrubín)
„U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč,
na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.“
(rozpočítadlo)

„Cestička k domovu známě se vine,
hezčí je, krásnější než všecky jiné...“ (Karel Václav Rais)
„Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes...“
(Josef Václav Sládek)

„Král Karel s Buškem z Velhartic dnes zasedli si
k dubovému stolu...“ (Jan Neruda)
„Byl pozdní večer, první máj,
večerní máj, byl lásky čas...“ (Karel Hynek Mácha)
„Nebudu psát verše srdceryvné.
Je mi deset. Bylo by to divné.“ (Nela Fialová)

Šablonu srdce přilepíme papírovou páskou k barevné čtvrtce papíru tam, kde ho budeme chtít vyšívat. Papír dáme na pěnovou
podložku a šídlem uděláme dírky do tvrdého
papíru podle předlohy.

Navlékneme barevnou bavlnku na
nit (pro každou polovinu srdce budeme
potřebovat asi metr příze) a zezadu provlečeme dírkou s číslem 1. Konec bavlnky vzadu připevníme papírovou páskou.

Matyáš Çelik, Dobruška

Od narození – aneb jak se také říká od
kolébky – nás provázejí básně, básničky, říkadla a písničky. Slýcháváme je
především od maminek. Samozřejmě
i od tatínků, prarodičů a dalších blízkých lidí, ale od maminky, od té hlavně.
Když si s nimi hrajeme a posloucháme
je, vlastně se tím i učíme první veršovánky a říkanky. Kdopak by neznal
myšku s kašičkou v zeleném rendlíčku,

ševce, co šije boty do roboty, nebo čerta,
co vyletěl z elektriky?
Jakmile povyrosteme z kojeneckého do
batolecího a staršího věku, začínají naši
blízcí horlivě nakupovat leporela, knížečky a knížky s obrázky a také s prvními veršíky. Myšičky, ševci a čerti dostávají kamarády Karkulku, Budulínka
a další.
4

Pak zepředu provlečeme bavlnku dírkou číslo 2 a pokračujeme tak až do konce
první poloviny srdce. Nakonec zezadu oba
volné konce zapošijeme a zkrátíme. Totéž
uděláme také u druhé poloviny srdce.

Nakonec odstraníme předlohu a dokončíme přání vepsáním básničky
pro člověka, kterému ho chceme
darovat.

33

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

AEK a Marie Švédová

14. února se zejména v anglosaských
zemích slaví svátek svatého Valentýna.
Tento den se obvykle posílají dárky,
květiny, cukrovinky a hlavně valentýnská přání. Lidé si tak vyjadřují lásku,
proto se tento svátek také nazývá svátek zamilovaných. Zamilovanost a láska je velmi často inspirací k básním,
proto si dnes vyrobíme valentýnské
přání, které pak můžeme doplnit ještě
básničkou.

TÉMA

A ptáte se, jak je možné, že nám zůstanou tyto a podobné verše, nebo alespoň
jejich části, vryté do paměti až do dospělosti? Že je pak jednoho dne snadno
a s lehkostí budeme přeříkávat svým
vlastním dětem? Bude to asi tím, že
v sobě mají ukrytý rytmus a jsou tedy
snadněji zapamatovatelné. Přidejme
k tomu našemu srdci nejdražší hlas na
světě, hlas maminčin, a je zaručeno, že
si od dětství první básničky v sobě
uchováme.

z nich skládat a číst první věty. Možná
právě tehdy básničky pro některé z nás
ustupují trochu do ústraní – býváme
hladovější po prvních opravdových
knížkách, po příbězích, od prvního čtení
až po romány. Někdo se k poezii vrátí
jen tu a tam, spíše z povinnosti, má-li ve
škole na známky odrecitovat nějakou tu
báseň. A kouzlu poezie podlehne zase
třeba až jako dospělý, nebo dokonce
starší člověk.

Luna Economou, Haag

Budeme potřebovat
•

šablonu srdce

•

čtvrtku barevného
tvrdého papíru

•

šídlo (nebo nějakou
alternativu)

•

jehlu (s velkým
uchem

•

bavlnku

•

papírovou lepicí
pásku

•

pěnovou podložku

•

nůžky

Ve školce se pak s ostatními dětmi pilně
a rádi učíme další a delší básničky, abychom jimi okouzlili maminky, tatínky,
prarodiče a tetičky při vánočních besídkách a dalších slavnostních příležitostech. Jedna by se nám, hlavně pak
v Česku, mohla hodit 5. prosince, až potkáme Mikuláše, anděla a čerta. A jednu
zvláště vydařenou básničku bychom si
pak mohli připravit, abychom – na
oplátku za všechny ty s láskou odříkané
verše – potěšili my maminku k jejímu
květnovému svátku.

Někoho však verše a sbírky básní provázejí po celý život, bez ustání. A to byste
nevěřily, kolik z nás, dětí, dospívajících
a dospěláků, básně dokonce píše! Třeba
je nikdy nikdo nevydá knižně, zůstanou
schované v šuplíku, možná napořád...
Ale poezie to je!
Co říkáte, možná i vy znáte někoho, kdo
má dar vyjádřit veršem to, co jiný nedovede... Co třeba vy, zkusily jste někdy,
děti, vymyslet někdy nějaký rým, nebo
jste dokonce napsaly celou báseň? Můžete se svou tvorbou pochlubit Krajánkovi!

Když pak dorosteme do školního věku,
naučíme se sami poznávat písmenka,
32
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KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Lucie Krameriusová

HRÁTKY S PŘÍRODOU

Marta Daeuble

Ahoj krajánci! Vy belgičtí, i vy z dalších konců našeho krásného světa. Jak si užíváte zimní měsíce?
U nás v Belgii je zima trochu pošmourná. Hodně prší a fouká
jako ostatně po celý rok. I když v prosinci jsme měli i sněhovou
kalamitu. To byla, panečku, zima, jak má být! Teď už ale zase
hodně poprchává a nebe je šedivé. Takže jen co po škole pověsíme pláštěnky, už si v teple obýváků a dětských pokojíků užíváme horké čaje nebo kakao a vymýšlíme, co podnikneme,
hned jak se počasí trochu umoudří a vykoukne na nás jarní
sluníčko. A že tu máme spoustu možností, kde se na jaře vydovádět! Můžeme zajít do překrásné zoo Pairi Daiza, omrknout
rozkvetlé zvonky do lesoparku Hallerbos nebo do jednoho ze
zábavních parků. Třeba do Plopsalandu, parku na severozápadě Belgie, nedaleko pobřeží a hranic s Francií.

Pokud s rodiči plánujete cestu do Belgie, nechte to opravdu až na jaro. A do
svých zápisníčků si zábavní park Plopsaland De Panne určitě poznačte a vyhraďte si na něj dost času. Pokud máte
maličké sourozence a rodiče by měli
obavu, že se tam malé děťátko nezabaví,
vyveďte je z omylu. Na farmě plné zvířátek bude výskat i batole. Zrovna tak si
i s mladším bráškou nebo sestřičkou
můžete užít Vilíkovo hřiště. Tam se dá

společně s věrným přítelem včelky Máji
šplhat, klouzat, plazit a točit se tak dlouho, až se vám z toho všeho parádně zamotá hlava. A pokud se vejdete do výškového limitu, můžete se před sourozencem i pěkně předvést. Posaďte se
společně do stylového džípu a vyrazte za
vzrušením do africké divočiny. V safari
si užijete spoustu dobrodružství, na která hned tak nezapomenete.

6
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HRÁTKY S PŘÍRODOU

Marta Daeuble

KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Pokud jste nejmladšími účastníky výpravy do Plopsalandu vy sami a troufáte
si i na něco víc, hurá na kolotoč Roxflyer. Z výšky 70 metrů budete mít skvělý výhled nejen na celý park, ale i daleko
do okolního kraje.
Místo kolotočů si raději užíváte rychlou
jízdu? Na spočítání všech horských drah
v Plopsalandu vám asi nebudou stačit
ani prsty jedné ruky. Různé zatáčky,
rychlosti a témata. Stačí si vybrat. Je libo horskou dráhu postavenou celou ze
dřeva? Nebo raději s kosmonautem Viktorem vyrazíte do vesmíru? Na některých drahách posvištíte až devadesátikilometrovou rychlostí, takže klobouky
a kšiltovky na dráhu rozhodně nebrat.
V parku se vám může stát, že na některé
atrakce budete moci pouze za doprovodu rodičů, takže se připravte i na trochu
přemlouvání. Může se přihodit i to, že
na atrakci kvůli své malé výšce nebudete
moci vůbec. V tom případě ale nevěšte
hlavu, protože určitě najdete podobnou
atrakci, na kterou vpuštěni budete.
Kdybyste se Belgie přeci jen nemohli
dočkat a chtěli vyrazit co nejdřív, přijeďte od 11. 2. do 13. 2. Ptáte se proč? Ve
městě Binche, 60 kilometrů jižně od
Bruselu, se bude konat velkolepý
folklorní karneval. Pro obyvatele města
a široké okolí je to nejvýznamnější kulturní událost v roce! Však ne nadarmo
je tato akce od roku 2003 na seznamu
nehmotného dědictví UNESCO. Čeká
vás spousta hudby, tance, pochodů
a mnoho dalšího. Pokud nebudete mít
30

namířeno zrovna do Binche, je velká
šance, že na karneval narazíte i jinde.
Je to belgická tradice, kdy karnevalové
průvody předcházejí každý rok Popeleční středě, prvnímu dni postní doby. Je
to zážitek, který opravdu stojí za to.
V Belgii jsou v tyto dny dokonce tzv.
karnevalové prázdniny. Tak co, přijedete?
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Nadia Müllerová

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

HRÁTKY S PŘÍRODOU

Marta Daeuble

V Belgii se palačinky jí tradičně v únoru na „tlusté úterý“, což
je poslední úterý před Popeleční středou, tedy poslední úterý
karnevalového veselí.

Budeme potřebovat
250 g hladké mouky
4 vajíčka
0,5 l mléka
1 až 2 lžíce krystalového cukru
bílý nebo hnědý lusk vanilky
(pokud maminka doma nemá,
bude ti stačit sáček
vanilkového cukru)
• 200 ml vody
• máslo na smažení
• cassonade – belgický
zkaramelizovaný cukr (můžeš
místo něho použít i tmavý
krystalový nebo třtinový cukr)
Připrav si také hlubokou mísu,
vařečku a ruční elektrický mixér.
•
•
•
•
•

Doba přípravy:
10 minut + smažení

8

Náročnost:
jednoduché
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HRÁTKY S PŘÍRODOU

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Marta Daeuble



Do mísy rozklepni 4 vajíčka (dávej pozor,
ať ti tam nespadne skořápka), přidej
cukr a vanilku. Všechno společně vyšlehej mixérem do pěny.



Za stálého míchání pomaličku přilévej
vodu. Všechno znovu pořádně promíchej
mixérem. Zakryj vlhkou utěrkou a nechej
aspoň hodinu odpočinout.



Nachystej si pánvičku, máslo a menší
naběračku na polévku, se kterou se bude lít těsto na rozehřátou pánev. Popros
maminku, ať ti s tímto úkolem pomůže,
aby ses nespálil(a). Rozehřejte pánvičku
s trochou másla a naběračkou na ni nalijte těsto. Maminka bude dávat pozor,
aby ti horké máslo nestříklo na ruku nebo do oka. Na mírném ohni pak upečte
palačinku dozlatova z obou stran.



Dozlatova upečenou palačinku ještě na
pánvi posyp zkaramelizovaným cukrem,
přelož napůl nebo do vějířku a servíruj.
Palačinky můžeš naplnit pokrájeným
a citronem pokapaným ovocem, přidat
kopeček vanilkové zmrzliny a dozdobit
šlehačkou.



Pomalu přilévej mléko, zamíchej
vařečkou a postupně přidávej i mouku.

Bon apetit!
Dobrou chuť!
Palačinky připravila malá kuchařka Eliška a její bráška Noe.
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U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

JAKÁ JE TVÁ OBLÍBENÁ BÁSNIČKA? NEBO TĚ NAPADÁ
NĚJAKÝ RÝM? MŮŽEŠ SI HO I VYMYSLET.

Když je v únoru sníh a led, v létě nesou včely med.

Už sněží, sněží, sněží,
anděl dárečky nosí,
sněhuláky postavíme
a na sáních pojedeme.

Já jsem žába,
kvak, kvak, kvak.

Rýmovat teprve začínám.
Stromeček – dáreček.

Moc rády si hrajeme se slovy:
krajánek – stojánek, mouka – louka,
kouká – houká, tužka – muška,
flaška – taška, sešit – těšit,
vánek – krámek, pračka – hračka.

Od mala mám ráda tuhle říkanku:
„Leze myška po polici,
nese se sebou homolici,
malá myško, maličká,
uteč, číhá na tě kočička.“
Jaké ptáčky můžeš vidět ze svého okna? Odpověď pošli do konce února
na e-mail casopiskrajanek@gmail.com. Otiskneme ji v dubnovém čísle.
10

Ukázka z knihy Letadélko Jurášek, kterou si můžete objednat na www.grada.cz.
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U KRAJÁNKŮ

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

Pak se společně
s ostatními vydal prohledat
každičký kout
v obrovském hangáru. Po chvíli pátrání synka skutečně našel. Blaženě spal
v hnízdečku ze smotaných kabelů.
„Tak to vidíš!“ řekl šeptem tatínek
a maminka ho přikryla růžovou dečkou. Pak spolu s tatínkem usnuli vedle
svého synka.
Ráno zavrzaly dveře hangáru. Přicházeli mechanici a s chutí se pouštěli
do práce. Letadélko se hned probudilo
a zvědavě je pozorovalo, jak šroubují,
vrtají a pilují.
„Jé, to se mi líbí! To si musím taky
zkusit!“
Hbitě zajelo k bedně s nářadím
a přehrabávalo se v ní. Jako první vzalo pilu a zkusilo s ní přeříznout hadici.
V momentě vytryskl gejzír vody a Letadélko ho nadšeně pozorovalo.
„Jo, podařilo se mi to!“ radovalo
se.
Tatínek byl hned u něj. Vzal mu
pilu a zamračil se. „To nesmíš brát
do ruky! Mohl by sis ublížit!“ a už vedl
Letadélko pryč, protože se blížili mechanici, aby prýštící vodu zastavili.
Když byli dost daleko, tatínek
na Letadélko mrknul. „Ale jsi šikula!
Když jsem byl malý jako ty, taky jsem
chtěl všechno vyzkoušet a prozkoumat.
Ale vždycky jsem za to dostal vyhubováno.“

První lumpárnička
Letadélko zatím z postýlky vyhodilo
růžové peřinky. V nestřeženém okamžiku se naklonilo přes okraj postýlky
a šup – už bylo na zemi.
Tatínek se zatím pyšnil: „Jen se na
něho podívejte. Jako by mi z oka vypadl!“ a ukázal na postýlku, která už byla
prázdná. Vytřeštil oči a přijel co nejblíže.
„Jo, vypadl,“ proneslo suše některé z letadel. „Ale z postýlky ti vypadl!“
„Cože?“ probudila se
maminka Letadlová. Při
pohledu na prázdnou
postýlku se rozplakala.
„Neboj,“
utěšoval ji tatínek. „Určitě ho
najdeme, určitě se
mu nic nestalo!“

Byla jednou jedna kočka, která se jmenovala Vločka.
Měla ráda mlíčko a také kafíčko.

Princeznička na bále, poztrácela korále.
Maminka mi tuhle básničku říkávala před spaním,
když jsem byla malinká. A já ji teď ráda povídám
před spaním bráškovi. Snad se ji také brzo naučí.

Básničky si moc nevymýšlím, radši zpívám nebo
tancuju. Ale vždycky se nějakou básničku naučím
v Čechách na Mikuláše, aby mě čert nestrčil do pytle.

Čaroděj a čarodějnice šli spolu do krámnice.
Koupili si tam mlíko, čokoládu a marmeládu.
A to je konec, milé dětičky,
ať vás koušou blešičky.

Zima
Padá sníh na střechy,
z jeskyně trčí rampouchy.

My máme s bráchou rádi veselé verše a hlavně v písničkách. Vždy se
nasmějeme u písničky: „Čůrej sem a čůrej tam, čůrej jako velkej pán.“
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VOLNOČASOVKY

Radka Çelik

1.

KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

1. množné č. slova beran
2. hliněný člověk, kterého v Praze oživil
rabi Löw šémem
3. ocas
4. kamarádka maxipsa Fíka
5. zkratka toalet

3.
5.

2.

vodce mladého muže manželstvím. A Alenčina čítanka se možná jmenuje po jeho milované ženě.
S jeho knihami pro děti se pojí jméno jedné
velmi známé české ilustrátorky. Ten z vás,
kdo četl právě Petiškovy knihy, Říhovu
Honzíkovu cestu nebo Děti z Bullerbynu od
Astrid Lindgrenové, by jistě poznal kreslířský styl paní Heleny Zmatlíkové. Okatá dítka s drobnými rty a nosy a s ruměncem ve
tvářích. Právě ona ilustrovala mnoho Petiškových děl a jak to tak bývá, její krásné
kresby dodávají jeho knihám nenahraditelné kouzlo a dělají je tak lákavé i pro ty nejmenší děti, které třeba ani neumí číst.
A představte si, že Eduard Petiška je autorem i příběhů Jak krtek ke kalhotkám přišel nebo Krtek a autíčko, které jsou dnes
oblíbené již po celém světě. Tyto knihy ilustroval pro změnu pan Zdeněk Miler.

4.
Anička Dawson, Washington

1. má svátek 25. 4.
2. žlutý prášek v květech
3. dva vodní hlodavci s velkými zuby

1
2

a s placatým ocasem
4. český překlad anglického slova „yes“
5. sázíme do ní květiny
6. orgán zraku

Pro větší, i když stále dětské čtenáře se také
něco najde. Staré řecké báje a pověsti byly
přeloženy do mnoha jazyků a je velmi pravděpodobné, že právě i do toho, kterým se
mluví ve vaší zemi. Třeba žáčci ve Francii
mají tyto Báje a pověsti dokonce zařazeny
do školní četby.

3
4

Pokud sami žádnou Petiškovu knihu ve své
knihovničce nemáte, zkuste nakouknout do
krabic na půdě nebo do knihovny u babičky
a dědy, možná tam nějakou najdete ještě
z doby, kdy byli vaši rodiče malí, a věřte mi,
určitě bude stát za přečtení.

5
6

Vyluštěte přesmičku.

Správná odpověď: A)

12
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KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

VOLNOČASOVKY

Lucie Krameriusová

Radka Çelik

Slova z legendy vpisujte do středu křížovky.
Eduard Petiška, kterého si dnes představíme, je vám, milí krajánci, něčím
velice blízký. Stejně jako spousta z vás
již od dětství mluvil dvěma různými jazyky. Po tatínkovi byla jeho mateřským
jazykem čeština, z maminčiny strany se
ale jako další mateřský jazyk přidala
němčina. Maminka totiž pocházela
z holandsko-německé rodiny. Připletla
se ale do cesty Františkovu tatínkovi,
pražskému rodákovi s rodinnými kořeny v Českém ráji, byla z toho láska jako
trám a taky tři malí rošťáci. Bratři
František, Bedřich a Eduard.

2
1

3

9

4

B
Hrad Houska

Kdyby žil Eduard dnes, nejspíš by z něho
místo spisovatele byl operní zpěvák. Po
svojí mamince zdědil absolutní hudební
sluch. Narodil se ale v roce 1924 a v době,
kdy odmaturoval na gymnáziu v Brandýse
nad Labem a byl přijat na konzervatoř, zuřila druhá světová válka. Eduard musel nastoupit jako soustružník do továrny a z jeho
pěvecké kariéry definitivně sešlo.

spělé i děti, ale psal také články do novin.
Přátelil se se spoustou jiných umělců. Již
v roce 1947 vyšla jeho první kniha pro nejmenší – leporelo Alenka jde spát.
V nelehké době po roce 1948 se soustředil
právě na psaní pro děti. A šlo mu to náramně. Jako spousta jiných autorů dětské
literatury i Eduard Petiška měl skvělou inspiraci a zároveň věrného čtenáře ve svém
dítěti. Jméno jeho syna Martina se také objevuje v některých jeho knihách. Četl jste
někdo knihy Jak se Martínek ztratil nebo
Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek? Svému synovi věnoval i knihu Prů-

V roce 1945 nastoupil na studia na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a v té samé době začal žít bohatým kulturním životem, a co je nejdůležitější, začal publikovat
svá díla. Věnoval se poezii, próze pro do-

8

5

7

6

1. množné č. slova koza
2. a to … krákoře, běhá po dvoře
3. znamení zvěrokruhu od 23. října do 22. listopadu
4. před jídlem si myjeme …
5. obydlí papouška
6. svátek má 24. 5.
7. jedlá houba s hnědým kloboukem
8. v zimě na nich sedíme a kloužou po sněhu
9. měkoučká chlupatá látka, ze které se šijí hračky

Karolína Angelopoulou, Athény
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová

14

VOLNOČASOVKY

Marta Daeuble
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VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Chodí pyšně jako páv,
neodpoví na pozdrav,
červená mu nevoní,
moc se pro ni kaboní.
Budulínku, dej mi hrášku!
Tohle přece každý zná.
Jak unesla neposluchu
falešnice falešná.
Heboučké je jako z vaty,
kožíšek je mourovatý.
Anička Dawson, Washington

Má to zuby, ale nic nejí.
Bodlinatá kulička,
ráda mlsá jablíčka.
Luna Economou, Haag

Hádanky: Liška. Kotě. Krocan. Hřeben. Ježek.
22
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POVĚSTI A LEGENDY

Zuzana Dawson Kocourková

ŘÍKANKY A JAZYKOLAMY

Michaela Enžlová, Katka Balunová

František Hrubín

Nížina ostravsko-karvinské pánve je významným nalezištěm černého uhlí.
Krajským městem je Ostrava, která
je třetím největším městem České republiky. Pro svůj hornický a hutnický
průmysl se jí dřív říkalo „ocelové srdce
republiky“. Uhlí se tady těžilo do roku
1994. Dnes už jsou doly zavřené a jsou
z nich hornická muzea. Souboru staveb
s vysokými komíny trčícími k nebi se tu
říká ostravské Hradčany! Zajděte se podívat třeba do dolu Michal, kde si můžete projít cestu, kterou se každé ráno
vydávali horníci. V Ostravě ale nejsou

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky. Území kraje je
z větší části hornaté. Najdeme tu chráněné krajinné oblasti Jeseníky s nejvyšší
horou Praděd, sopkami a mnoha lyžařskými areály a Moravskoslezské Beskydy s dřevěnými stavbami, salašemi a pozůstatky původních pralesů. Sídlí tu dokonce rys či medvěd!
Uprostřed obou masivů se nachází
sníženina Moravská brána, kudy od pravěku procházela obchodní cesta – Jantarová stezka. V severovýchodní části
Moravské brány se nachází chráněná
krajinná oblast Poodří. Koryto Odry zde
vytváří krásnou přírodní scenerii.

Karolína Angelopoulou, Athény

jenom doly – mají tu také spoustu divadel, galerií a kulturních domů s celoročním bohatým programem.
Město Karviná patří k oblastem
s vysokou koncentrací průmyslu, hlavně
toho těžebního. V 19. století tu také založili proslulé lázně Darkov pro léčbu
pohybového ústrojí.
Na úpatí Pradědu leží horské lázně
Karlova Studánka s nejčistším vzduchem v České republice. Krásné dřevě-

Stefi Angelopoulou, Athény

16

Ada Çelik, Dobruška
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ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová

Hudba: Jaroslav Uhlíř
Text: Zdeněk Svěrák

POVĚSTI A LEGENDY

né lázeňské budovy pocházejí z 18. století. Zajeďte se tam pořádně nadechnout!
Štramberk je pro krásu svých staveb nazýván Moravský Betlém. Dominantou města je věž Trúba. Nad Štramberkem na svahu vrchu Kotouč najdeme
jeskyni Šipka, významné archeologické
naleziště. Byla zde nalezena čelist neandrtálského dítěte stará více než 40 tisíc
let!
Hukvaldy patřily mezi nejrozsáhlejší hrady na Moravě. Nikdy nebyly dobyty, ale požár v 18. století změnil pevnost
ve zříceninu. V obci na úpatí hradu se
narodil světoznámý hudební skladatel
Leoš Janáček.
Obdivovatele technických památek
potěší zase Vagonářské muzeum ve
Studénce nebo Technické muzeum automobilů v Kopřivnici.

Templáři na Fulneku
Řád templářů byl největším křesťanským rytířským řádem středověku. Pod
zámkem Fulnek stával templářský řádový dům. Podle pověsti byly síně domu
naplněné velikým bohatstvím. Když byl
řád rozpuštěn a templáři museli své sídlo opustit, zazdili drahocenný poklad
v domě na tajném místě v naději, že si
jej budou moci jednou vyzvednout.
O několik století později koupil
dům soukeník. Usadil se v něm, začal
provozovat své řemeslo a zakrátko se
stal nejbohatším mužem ve městě.
Jednoho dne se tento soukeník dostal do sporu s vrchností o nějaké koně.
Spor se dostal až před zemský soud.
Tam se podivili jeho troufalosti a zemský hejtman mu řekl: „Zdalipak jsi zvážil, do čeho se pouštíš? Máš tolik peněz,
abys mohl zaplatit výlohy takového soudu?“ Ale soukeník se místo odpovědi zeptal hejtmana: „A čím by sis přál, abych
zasypal tvého koně i s jezdcem – měďáky, stříbrňáky nebo zlaťáky?“ Tu byla se
soudem hned jiná řeč a soukeník soud
vyhrál. Soukeník totiž ve svém domě
nalezl ukrytý templářský poklad a byl
velmi bohatý.
Na závěr musím podotknout, že poklad byl ve správných rukou. Soukeník
nechal ve městě postavit kapli a špitál.
Vypadá to jako pohádka, ale náhle zbohatlý fulnecký soukeník pan Knur skutečně existoval. Však se říká, že
v každé pověsti najdeme zrnko
pravdy.

Filip Katzourakis, Athény

Anežka a Vašík Kaçmazovi, Istanbul
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ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

KRAJÁNKŮV KALENDÁŘ

Zuzana Dawson Kocourková, Linda Yurdakul Audyová

legrace! Musím říct, že tito dva nešikové
jsou opravdovými přáteli. Vždy se při
činnosti pozorně sledují a nikdy neprojevují pochybnosti i při zjevně chybných
pokusech toho druhého o řešení problému. Když se ukáže, že se situace skutečně místo vyřešení zhoršila, nikdy se na
sebe nezlobí. Také se jim musí nechat,
že jsou vytrvalými optimisty, žádný neúspěch je neodradí. I v těch nejzoufalejších chvílích doufají, že vše dobře dopadne. Když nakonec dosáhnou úspěchu, potřesou si rukama.
V roce 2016 oslavil seriál čtyřicáté
výročí, a to natočením filmu. Pat a Mat
se objevili také v několika reklamách,
nejen v Česku, ale i v zahraničí – na Slovensku, v Polsku nebo Slovinsku. Jejich
příběhy však docestovaly ještě mnohem
dál – hrají se dnes v Nizozemsku, Belgii,
Švýcarsku, Íránu nebo v jihoamerické
Brazílii. A v Nizozemsku dokonce
i mluví!
Do Spojených států amerických
zprávy o jejich nešikovnosti zatím ještě
nedorazily, ale kdo ví? Vždyť i tam žijí
lidé, kteří neustále něco kutí, a tak by se
jim určitě nápady Pata a Mata hodily!

Myslíte si, děti, že je možné, aby se
ve světě proslavili dva nešikovní
kutilové, kteří na co sáhnou, to
skončí katastrofou? Že ne, říkáte?
Tak vězte, že Patovi a Matovi se to
povedlo!
Psal se rok 1976, kdy se poprvé na obrazovkách objevily dvě postavičky s kutilským náčiním v ruce – jedna menší,
tlustší, ve žlutém tričku a s rádiovkou na
hlavě, druhá vyšší, hubenější, v červeném tričku a na hlavě nosila místo rádiovky kulich. Když pro ně výtvarník a režisér Lubomír Beneš hledal jména, nechal se inspirovat přáním dětí, s nimiž si
povídal na besedách. Ať už jsou jejich
původem Patlal a Matlal nebo šachový
pat a mat, jisté je, že je s nimi vždycky
18
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