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T V O R B A  Č T E N Á Ř Ů  

Christina Kanellia: V Čechách 

Představujeme vám další příspěvek z literární soutěže festivalu Literární Františkovy Lázně, 
tentokrát z řeckých Athén, které nás provázejí květnovým číslem Krajánka. 

KRAJÁNCI PRO 20. ROČNÍK FESTIVALU 
LITERÁRNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 

Laura Gulisano, Bologna 
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Ahoj krajánci! 
 

Zdravím vás tentokrát z jarních Athén! V Evropě se právě všechno zelená a kvete. Odtud 
také název tohoto měsíce – květen. Ideální čas, abych se opět podíval do Řecka! Květnu se 
říká měsíc lásky. Druhou květnovou neděli také slaví svátek všechny maminky. Nezapomeň-
te tedy dát té vaší alespoň velikou pusu. 18. května pak slavíme Den muzeí. Většina z nich 
bude v tento den určitě volně přístupná, tak toho nezapomeňte využít. Navštívit můžete to 
vaše oblíbené nebo třeba nějaké, kde jste ještě nikdy nebyli. Pokud se vydáte na procházku 
se mnou, zavedu vás do maličkého muzea v Kerameikos nebo do muzea Starořecké Agory. 
Athény jsou ale vlastně takovým muzeem pod širým nebem. Zbytky starých chrámů, obydlí 
i lázní tu najdete doslova na každém kroku. Opravdu! Najdete je v athénském metru, před 
budovou banky nebo na pěší zóně. 
 Také květnové číslo Krajánka je plné zajímavého čtení i zábavného objevování. Tak 
s chutí do toho! 
  

 Krásný máj a příjemné čtení přeje 
 Krajánek 

casopiskrajanek@gmail.com      www.facebook.com/casopiskrajanek      https://issuu.com/casopiskrajanek 
© Češi a Slováci v Istanbulu 
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Jana Schulzová T É M A  

zvířaty, rostlinami nebo minerály z nej-

různějších koutů světa. Největší zájem 

pak bývá o muzea, která ve svých sbír-

kách ukazují slavná umělecká díla – ob-

razy či sochy. 

 

Mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovaněj-

ší muzea na světě patří například 

Louvre v Paříži, kde najdete mimo jiné 

slavný obraz Mona Lisa od Leonarda da 

Vinciho. Dalšími populárními jsou třeba 

Národní čínské muzeum v Pekingu, Ná-

rodní muzeum přírodní historie ve Wa-

shingtonu, Britské muzeum v Londýně 

nebo Vatikánská muzea ve Vatikánu. 

Není muzeum jako muzeum. A netýká 

se to jen velikosti nebo proslulosti. Mu-

zea mohou být například historická, dí-

ky nimž máme možnost nakouknout do 

dob dávno minulých, dozvědět se, jak 

žili naši předci, jaké to na světě za nich 

bylo, jak se oblékali, jaké používali ná-

stroje a tak podobně. Především kluci 

s tatínky s nadšením vyhledávají muzea 

technická, ať už jsou tam auta, letadla 

nebo rozličné přístroje. Není to pravi-

dlem, ale holky se zase třeba rády za-

jdou podívat na dobovou módu či šper-

ky. Všichni bez rozdílu pak asi se zá-

jmem navštíví muzea přírodovědná se 

Muzea jsou místa sloužící společnosti a otevřená lidem, kteří do 
nich přicházejí, aby se něco dozvěděli, vzdělali se nebo potěšili. Bý-
vají spolu s dalšími pamětihodnostmi lákadly pro turisty navštěvu-
jící všechny kouty světa. Muzea mohou být neskutečně veliká a roz-
lehlá, celosvětově proslulá, ale také malá, známá třeba jen pro dané 
městečko nebo kraj. I přesto si své návštěvníky najdou a mají jim 
co nabídnout. Muzea mají v našem světě svou důležitou roli, kterou 
si každoročně 18. května připomínáme Mezinárodním dnem muzeí. 

Emilia, Haag 

Muzeum anatolských civilizací, Ankara 
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T É M A  

Své návštěvníky si ale najdou i muzea 

malá, místního významu, nebo taková, 

která vystavují neobvyklé předměty až 

kuriozity. Určitě byste zvědavě nahlédli 

do muzea deštníků, klobouků, kávy, 

porcelánových panenek, másla, hrneč-

ků, hodin, zlata, syrečků, čokolády, mu-

čicích nástrojů, komiksů, dřevěných 

hraček… Zkrátka ke každému lidskému 

zájmu se najde příslušné muzeum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jak to v takovém muzeu vypadá? 

Schválně, kdo z vás si při vyslovení slo-

va muzeum vybaví majestátní budovy, 

příšeří, zamračené hlídače, vysoké stro-

py, vitríny s vycpanými zvířaty nebo 

s minerály, poněkud zaprášené exponá-

ty a hlavně cedulky s nápisem „Nesa-

hat“? Že by zrovna vy, maminky, tatín-

kové, případně prarodičové? A vy, děti, 

byly jste někdy v muzeu nebo v galerii? 

S rodiči, se školkou nebo se školou? 

A řekněte, že si ho vybavujete už trochu 

jiné? 

 

Nic naplat, i muzea musejí jít s dobou. 

Co a hlavně jakým způsobem nabízela 

po staletí a ještě před nedávnem, to by 

u dnešní generace asi příliš neobstálo. 

Vždyť dnešní – obzvláště pak dětští – 

návštěvníci mají jiná očekávání, protože 

i jejich svět je jiný: rychlejší, interaktiv-

nější. A pokud si mohou, hlavně děti, 

něco vyzkoušet a osahat, jejich nadšení 

nezná mezí. Je to tak? 

 

Jen si představte, o kolik raději půjdou 

do muzea děti i dospělí, když je hlídač 

místo výstražně zvednutého ukazováč-

ku Ne, ne, ne, nedotýkati se! naopak 

s úsměvem vyzve, aby si něco sami vy-

zkoušeli. Kdo by pak odolal a neosahal 

si sochu, nezmáčkl knoflík, nepootočil 

páčkou nebo hejblátkem, nerozsvítil 

světýlko, nedotkl se třeba dinosaura? 

Mnoho muzeí pořádá i nejrůznější tvo-

řivé dílny a laboratoře a nejsou výjim-

kou ani zábavně-vzdělávací oslavy naro-

zenin. 

 

Co říkáte? Že by vás takové muzeum ba-

vilo? Tak neváhejte, hurá tam a nezapo-

meňte nám o své návštěvě napsat! 

Th
o

m
a

s,
 H

a
a

g
 

Muzeum Erimtan, Ankara Centrum vesmírných technologií, 
Istanbul 
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K R A J Á N E K  N A  C E S T Á C H  Hana Katzourakisová 

Nejprve se vydáme na hřbitov za želva-

mi! Ano, čtete dobře. Archeologické na-

leziště Kerameikos, kam se dostane-

me od stanice metra Thissio, bylo pů-

vodně osídleno výrobci keramiky. Poz-

ději se ale místo stalo athénským po-

hřebištěm čili hřbitovem. Dodnes tu 

můžete vidět náhrobky bohatých měšťa-

nů i obyčejných lidí. Celé místo ale při-

pomíná spíš poklidný park. Na jaře je 

plný vlčích máků i pampelišek a všude 

se tu potulují želvy. Když s sebou vez-

mete např. nakrájené jablíčko nebo 

 

Jaro je ideálním ročním obdobím pro návštěvu Athén. Sluníč-

ko svítí, ale ještě příliš nepálí a všude kvetou květiny. Tak tedy 

pohodlnou obuv, sluneční brýle, nějaký klobouk nebo kšiltov-

ku, lahev s vodou a jde se na procházku! 

okurku a přidržíte je želvám u nosu, za 

chvilku neodolají a s chutí se pustí do 

jídla. Schválně – kolik želv se vám poda-

ří najít? 

 

Součástí areálu je i malé, ale opravdu 

moc krásné muzeum. Mezi vystavenými 

zbytky náhrobků je například i náhro-

bek vítěze olympijských her! Zkusíte ho 

objevit? 

 

Teď je čas na dobrou zmrzlinu, co říká-

te? Vrátíme se tedy zpět ke stanici metra 
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K R A J Á N E K  N A  C E S T Á C H  

a budeme pokračovat ulicí Adrianou. 

Tady najdeme spoustu kaváren, taveren, 

ale i krámek se zmrzlinou. Jogurtová 

s medem a ořechy chutná opravdu     

řecky. 

 

Nabrali jste novou sílu a energii? Pak 

můžeme pokračovat na tržiště! Kdepak, 

nejdeme na nákupy, i když Archaia 

agora je místo, kam lidé v minulosti 

nakupovat skutečně chodili. A nejen to. 

Prý se právě tady zrodila demokracie. 

Lidé sem chodili diskutovat, povídat si, 

setkávat se s moudrými filozofy. Ze stí-

nu olivovníků se odtud můžeme kochat 

pohledy na Akropoli. Teď na jaře je tr-

žiště plné žlutých kopretin, ze kterých si 

můžete uplést věneček do vlasů. Nachá-

zí se tu i nejlépe dochovaný starověký 

chrám v Řecku, Hefaistův chrám, 

a dokonalá kopie původního starověké-

ho sloupořadí Attalova stoa, kde je 

dnes muzeum. Jaký zvláštní poklad se 

v tomto muzeu ukrývá? Nočník! Vlastně 

dětská židlička, která zároveň sloužila 

jako nočník. Že na tom není nic zajíma-

vého? Nebylo by, kdyby ten nočník ne-

byl 2500 let starý! 

 

Athény jsou prostě plné úžasných pře-

kvapení! 

 

Brzy opět na viděnou v Řecku 

se těší 

Krajánek 
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Anna Karamantzani P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Náročnost: Střední – při použití 
mixéru pro jistotu požádej 
o pomoc rodiče. 

Doba přípravy: 
20 minut příprava těsta 
30 minut těsto odpočívá 
20 minut tvarování 
15 minut pečení 

• 500 g hladké mouky 
• 225 g másla pokojové teploty 
• 160 g cukru  
• 2 žloutky 
• ¼ lžičky sody 
• 1 lžičku prášku do pečiva 
• 80 ml mléka 
• kůru z poloviny citronu 
• vanilku 
• 1 vajíčko na potření 

Budeme potřebovat 

Koulourakia (čti kulurákia) je křehké pečivo, které se v Řecku 

peče hlavně na Velikonoce. Ty už letos sice byly, ale tato dob-

růtka chutná stejně dobře i jindy. Výborně se hodí ke kávě (tu 

si dají rodiče) nebo k čaji či mléku a jiným mléčným nápojům. 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Připrav si zvlášť mouku, do které za-
míchej prášek do pečiva. V jiné míse 
ručním elektrickým mixérem našle-
hej máslo do pěny, přidej cukr, žlout-
ky a pokračuj ve šlehání. Následně 
přimíchej ostatní přísady kromě 
mouky s práškem do pečiva. 

 

Dobrou chuť! 

Καλή όρεξη! 

Mouku s práškem do pečiva prosej 
na podložku a přidej vyšlehanou 
hmotu z mísy. Ručně zpracuj ve vláč-
né těsto, které nechej půl hodiny od-
počívat v chladu. 

 

Nyní přichází ta největší zábava. 
Z těsta uždibuj malé kousky a dělej 
různé tvary podle vlastní fantazie ne-
bo podle fotky (spirály, esíčka, šneky, 
preclíky, suky a jiné). Ty pokládej na 
plech vyložený pečicím papírem. Pot-
ři je rozmíchaným vajíčkem a dej 
péct do předehřáté trouby na 180 
stupňů asi 12–15 minut. 

 

Uvař rodičům kávu, ty si připrav svůj 
oblíbený mléčný nápoj a dejte si kou-
lourakia. 
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AEK a Eva Voortman Šimánková U  K R A J Á N K Ů  

KTERÉ JE TVOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MUZEUM? 

Byla jsem v muzeu s rybami a líbilo se mi, protože tam 
byl žralok. Taky jsem byla na několika zámcích, to jsou 
taky takový muzea. Bylo tam hodně velkých obrazů. 

Ano, v muzeu jsem byla už několikrát. Líbila 
se mi egyptská expozice v MUDEC (Museo 
delle Culture), trochu jsem se pak ale bála mu-
mií. 

Nejvíc se nám s bráchou líbí muzea vláčků. To v Madridu 

jsme viděli už dvakrát a teď o Velikonocích jsme byli 

v muzeu v Praze. 

Moje nejoblíbenější muzeum je Muzeum MHD 
v Praze ve Střešovicích, protože tam mají staré 
tramvaje. 

Byl jsem ve Vojenském muzeu, v Bastogne 
War Museu, v Muzeu Real Body na výstavě 
opravdických lidských těl. Nejhezčí bylo Mu-
zeum belgické čokolády Côte-d'Or s roboty, 
kteří balili čokoládu, dávali ji do krabic a pak 
nakládali do kamiónu.  

Kterou šelmou bys chtěl(a) jeden den být? Odpověď pošli 
do konce května na e-mail casopiskrajanek@gmail.com. 
Otiskneme ji v letním speciálu. 
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U  K R A J Á N K Ů  

Rád chodím do muzea Struwwelpeter  
(Střapatý Petr) ve Frankfurtu, které se jme-
nuje podle knihy Heinricha Hoffmanna. 
Nejraději tam mám divadelní místnost se 
spoustou kostýmů.  

Mám rád muzea plná vlaků, letadel, aut a parních strojů. Lí-
bil se mi německý Sinsheim, švýcarský Verkehrhaus Luzern 
i technické muzeum Technorama Winterthur a Techmania 
v Plzni. 

Úplně nejlepší muzeum jsem viděl v Ankaře. 
Muzeum Rahmiho M. Koçe. Tam bylo všechno 
 – modely letadel, lodí a vláčků, vojáčci, 

panenky, kovářská a ševcovská dílna, 
lékárna a kuličková dráha. Ta byla do-
konalá! 

Nejvíce se mi líbilo Muzeum miniatur ve starém 
Lyonu. Nejlepší byly postavy z různých filmů a seri-
álů. Vypadaly jako opravdové! 

  Nejvíc se nám líbí dubajské  
  muzeum. Hlavně expozice 
o lovu perel v moři. Krásné jsou i figu-
ríny, které zobrazují zdejší život od mi-
nulosti až po současnost. 

Když jsem byla malá, chodila jsem ráda 
do Muzea hraček. Teď se mi nejvíc líbí 
Goghovo muzeum v Amsterdamu. Je 
tam spousta krásných barevných obra-
zů a skvělý muzejní obchod. 
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Radka Çelik V O L N O Č A S O V K Y  

1. kohout má na ocase dlouhá… 

2. velké zvíře s chobotem 

3. je v hlavě a slouží nám k přemýšlení 

4. nazýváme tak stroj, který se chová    
     jako člověk 

5. plody jehličnatých stromů 

6. malý pes 

7. včely nám dávají… 

8. břehy řeky spojuje dlouhý... 

9. v noci se mi zdál krásný... 

10. černobílý medvídek, který jí bambus 

11. část obličeje (pod ústy) 

12. zimní hra, která se hraje na ledě  
       s pukem 

13. je krásná, barevná a dělá se po dešti 

14. 10 

15. kočka si ráda smlsne na malé šedé... 

1.        

2.       

3.       

4.       

 5.      

6.        

 7.      

8.         

  9.      

10.        

11.       

12.        

 13.      

14.       

 15.      

Které slovíčko mezi ostatní nepatří? 

Vašík Kaçmaz, Istanbul 
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Radka Çelik V O L N O Č A S O V K Y  

Výrazy správně pospojujte, za sebou tak, aby povídačka dávala smysl. Spojujte je vždy do 
protějšího sloupce. Jednotlivá písmenka u výrazů postupně zapisujte do tajenky. Komu by se 
zdál Krajánkův úkol hodně těžký, ať si pomůže čísly u písmenek. A klidně si na pomoc zavo-
lejte i mamku nebo taťku. 

Ě 

 Dokážete spojit siluety  
zvířátek s jejich jmény? 

https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
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Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  

   

   

   

http://www.evropsky-rozhled.eu/wp-content/gallery/lennon/2014_09_14_Lennonova_zed_02.JPG¨
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pbs.twimg.com/profile_images/669985587017859072/UeqwhqGE_400x400.jpg
https://www.volnestroje.cz/pictures/machine_pictures/iveco2.jpg
https://pixabay.com/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Czech_passport_2005_MRZ_cover.jpg
http://send.cz/imgs/casopis/10847.jpg
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  

   

 

   

 

   

 

http://www.horosedly.cz/assets/Image.ashx?id_org=4478&id_obrazky=1269&datum=16%2E3%2E2009+18%3A24%3A06
https://pixabay.com/
https://img.wikicharlie.cl/thumb/e/e1/Firma_Albert_Einstein.jpg/400px-Firma_Albert_Einstein.jpg
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
http://www.naszlin.cz/data/USR_001_ZLIN/4393488745258ef0ac1ea5_-var-www-vhosts-ceskydomov-cz-httpdocs-uploads-temp-19349606675258ef0ac0eac-RIDICAK1_V-JPG.jpg
https://pixabay.com¨
http://uhozhenka.ru/wp-content/uploads/2016/11/-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-e1478517174844.jpg
https://www.peoplemagazine.co.za/wp-content/uploads/2016/03/WorldHeadInjuryAwarenessDay.jpg
https://garden.stewiesplayground.com/344594/wonderful-cool-science-desk-toys-1-perpetual-motion-machine/
https://pixabay.com¨
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Zuzana Dawson Kocourková P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  

Pokud zavítáte do západních Čech, měli 

byste navštívit i majestátní hrad Loket, 

jeden z nejstarších a nejkrásnějších hra-

dů v zemi, vzdálený 14 kilometrů od 

Karlových Varů. Tvoří dominantu města 

Loket a hraje v historii důležitou roli. 

Opevněné město s hradem mnozí nazý-

vali „klíčem ke Království českému“. Je-

jich jméno zřejmě pochází od tvaru toku 

řeky Ohře, která se v jednom místě ohý-

bá podobně jako loket. 

 Hrad byl založen koncem 12. století 

pravděpodobně králem Vladislavem II. 

a měl strážit významnou obchodní 

stezku z Prahy do Německa. Loket se 

stal vyhledávaným místem českých krá-

lů, pobýval zde Václav I. či Přemysl 

Otakar II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V roce 1319 na hradě po dobu dvou 

měsíců věznil král Jan Lucemburský 

svého tříletého syna Václava, pozdější-

ho císaře Karla IV., protože se obával, 

že ho nespokojená česká šlechta zbaví 

trůnu a králem prohlásí jeho syna. Ka-

rel IV. však na Loket nezanevřel. Zařa-

dil ho mezi královská města a často tam 

jezdil. Vedle vyřizování státních záleži-

tostí se tu ve volném čase věnoval i vy-

jížďkám na lov do okolních lesů. 

 Loket přečkal ničivé požáry, vystří-

dal celou řadu majitelů a správců, byl 

několikrát přestavován, až byl nakonec 

na počátku 19. století přestavěn na věz-

nici, která byla zrušena až v roce 1948. 

Od roku 1993 je hrad přístupný veřej-

nosti. 

 Město Loket láká návštěvníky na 

různé kulturní akce. Na hradě si pak 

můžete prohlédnout rozsáhlou expozici 

porcelánu, historické zbraně, vězeňské 

kobky s figurínami, slavnostní sál či 

známé loketské sbírky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filip Katzourakis, Athény Ev
a

 D
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ra
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l 

http://www.sermiri.cz/mapa.php?id=1083
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  

 Loket si přijel prohlédnout i ame-

rický herec Richard Gere a natáčela se 

tu i jedna ze slavných bondovek – Casi-

no Royal (2006). 

 Také se říká, že na hradě žije skří-

tek, který má rozcuchané vlasy proplete-

né jehličím a splývavé šaty. V jedné ruce 

drží kartáč, ve druhé knihu a snaží se 

učesat rozcuchané děti. Pozor na něj! 

 Mnohem zajímavější je však pověst 

o zlém purkrabím a podivném kameni… 

 

Zakletý purkrabí 
Z purkrabích, kteří vládli na Lokti, zís-

kal nejhorší pověst markrabě Vohbur-

gský. Byl to muž bez citu, dřel lid z kůže 

při robotách a tvrdě vymáhal daně. Kdo 

nemohl včas zaplatit, byl bez milosti za-

jat panskými dráby, odveden na hrad 

a vsazen do temného vězení vytesaného 

ve skále. 

 V té době tu žila chudá churavá že-

na. Její muž zemřel kvůli nemoci a jí zů-

staly jenom dluhy a hladové dítě. Nemě-

la dukáty ani střechu nad hlavou a měla 

zaplatit purkrabímu dluh. Bála se věze-

ní, dodala si proto odvahy a jednoho 

parného srpnového rána se vydala na 

hrad za purkrabím prosit o milost. Pa-

dla před ním na kolena. Pověděla mu 

o své situaci a v slzách ho prosila o slito-

vání. Purkrabí ale slitování neměl, od-

mítavě mávnul rukou a řekl: „Nemarni 

slov, zaplatit musíš, jinak budeš uvržena 

do vězení!“ 

 Když pán nevyslyšel její prosby, vy-

křikla zoufalá žena: „Je-li tvoje srdce 

z kamene, kamenem se staň celý!“ 

 Náhle zčernalo nebe, zaburácel 

hrom a do arkýře, kde stál purkrabí, 

udeřil blesk. Po chvíli se rozjasnilo, ale 

místo purkrabího tady ležel jen velký 

žhavý kámen. Purkrabího už nikdy ni-

kdo neviděl. Lidé volali jeden přes dru-

hého: „Purkrabí byl zaklet v kámen!“ 

A tak se zbavili krutého pána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Historické prameny vysvětlují pů-

vod kamene tak, že na nádvoří hradu 

v srpnu roku 1422 dopadl meteorit. 

Údajně vážil kolem 107 kg, byl velký ja-

ko koňská hlava a je to největší známý 

meteorit, který dopadl na území České 

republiky. Meteorit se do dnešních dnů 

nedochoval v původní velikosti, byl roz-

řezán pro vědecké účely a jeho kusy se 

nacházejí v muzeích po celém světě. 

Anežka Kaçmaz, Istanbul 

Vašík Kaçmaz, Istanbul 
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Č E S K É  S T O P Y  Mirka Bartušková 

Nikoho proto ne-

překvapovalo, když 

jejich vystoupení 

doprovázely sklad-

by českých sklada-

telů Bedřicha Sme-

tany a Antonína Dvořáka. 

 

Po ukončení sportovní kariéry začal Ot-

to přemýšlet, kudy se budou jeho kroky 

dále ubírat. A vida! Firma na výrobu 

ledních bruslí byla na světě. Otto se také 

aktivně vyjadřoval k politické situaci 

v Kanadě a jeho zájmu si všimla tehdejší 

Konzervativní strana, která mu nabídla 

kandidaturu ve volbách. Už nikdy se ne-

začal tak zplna hrdla smát jako tenkrát. 

„Ale co by ne,“ řekl si. A opravdu se stal 

členem kanadského parlamentu! 

 

Když se v roce 1994 ocitl zpět 

v Česku jako šéf jedné velké 

mezinárodní firmy, navrhla 

mu žena, aby rok či dva žili v 

Praze. Později byl zvolen ka-

nadským velvyslancem, a tak v 

Praze nakonec zůstali celých 

osmnáct let! 

Hlavní postavou našeho příběhu je tento měsíc 

muž, který se od krasobruslení dostal přes podniká-

ní až k politice. 

Otto Jelinek se narodil v roce 1940 

v Praze. Dlouho si však města neužil. 

Když bylo Ottovi osm let, rozhodli se je-

ho rodiče vzhledem k politické situaci 

v Československu vyzkoušet „život za 

velkou louží“, a tak se rodina ocitla 

v Kanadě.  

 

Otto a jeho sestra se od dětství věnovali 

krasobruslení. Nezapomenutelným zá-

žitkem byla pro oba sourozence účast na 

mistrovství světa v Československu v ro-

ce 1962, kde svými dokonale provedený-

mi rittbergery, axely a flipy získali pro 

Kanadu zlatou medaili. Další medaile si 

jako sportovní dvojice vysloužili i na 

olympiádě a dalších světových soutě-

žích. V rodině se vždy držely české tradi-

ce a doma se hovořilo výhradně česky. 

http://canadasports150.ca/uploads/photos/11wxknouh9uogog0go.jpg
http://img.radio.cz/tbsqcfMaVqT_gO1HSN0oDwdY3OM=/fit-in/1200x1200/1445253171__pictures/c/diplomacie/jelinek_otto.jpg
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K R A J Á N K Ů V  K A L E N D Á Ř  Zuzana Dawson Kocourková a Linda Yurdakul Audyová 
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K R A J Á N K Ů V  K A L E N D Á Ř  Zuzana Dawson Kocourková a Linda Yurdakul Audyová 
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Z P Í V Á N K Y  Michaela Enžlová 

8x D G A 
 
  D                 Hmi A 
1. Kolik je na světě očí? 
 D                 Emi 
 Kolik je na světě snů? 
                F#mi 
 Kolik se koleček točí? 
 G               A 
 Kolik je nocí a dnů? 
 
2. Kolik je na světě moří? 
 Kolik je na světě řek? 
 Kolik je smutků a hoří? 
 Kolik je rozlitých mlék? 
 
 D              A 
R: Toho i toho je mnoho, 
 C             G 
 lidí a věcí a jmen, 
 D                A 
 jediné slunce je jedno 
           Hmi   G 
 a to když vyjde, je den. 

Petr Skoumal 
Jan Vodňanský (text) 

4x D G A 
 
3. Kolik je na světě poupat? 
 Kolik je na světě knih? 
 Kolik je jezevčích doupat? 
 Kolik je jezevců v nich? 
 
4. Kolik je na světě školek? 
 Kolik je na světě škol? 
 Kolik je kluků a holek? 
 Kolik je šlapacích kol? 
 
R: Toho i toho je mnoho, 
 toho i toho je moc, 
 jediné slunce je jedno 
 a to když zajde, je noc. 
 
4x D G A 

Franca, Haag 

Ada Çelik, Nové Město nad Metují 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/styles/node-article_horizontal/public/images/1054469-569094.jpg?itok=8fpSufd4
https://youtu.be/gNFU-y5-BGo
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Ř Í K A N K Y  A  J A Z Y K O L A M Y  Michaela Enžlová 

 

Básně převzaty z knihy Jana Vodňanského Hádala se paraplata.

 

Valentín Campusano 
Bartoš, Madrid 2016 

Filip Katzourakis, Athény 

Vašík Kaçmaz, Istanbul 
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V E S E L Á  S T R Á N K A  Katka Balunová 

Hádanky: ...podbělu. Dub a žaludy. Kuře. 

Otec má tisíce synů, 
každému čepici sjedná 

a sobě nemůže. 

Ve své sytě žluté kráse 
pampelišce podobá se. 

Nápověda pro Bělu: 
Jsou to květy...! 

Puťa, puťa, puť, přeji dobrou chuť. 
Zrnka zobu zoby zob, panímámo ještě hoď. 
Běží kolem sestřička, žluťounká je celičká. 

Naše máma slepice sezobala nejvíce. 

Ada Çelik, Nové Město nad Metují 

Anička Dawson, Washington 

A víš, co je nejhorší? Doktor mi řekl, že mám asi alergii na pyl... 
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Marta Daeuble V O L N O Č A S O V K Y  
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Lenka Kanellia K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  

Robin Král je básník, textař a překladatel. Jeho pís-

ňové texty nazpívali známí čeští zpěváci a osobnos-

tí, mj. Jitka Molavcová či Ewa Farna. Mezi jeho nej-

známější knihy pro děti patří: Šimon chce být kroti-

telem, Z Kroměříže do Paříže a cenami ověnčené 

Vynálezárium (ceny Magnesia Litera a Zlatá stuha). 

Spolupracuje s Divadlem Spejbla a Hurvínka (hry 

Hurvínek mezi osly, Jak s Máničkou šili všichni  

čerti). 

 
Píseň SLEPICÉRIE  
Zlatý kohout jménem Tóny, servíruje ma-
karóny. Po večeři sedí líně ještě chvilku při 
zmrzlině… Poslechněte si slepičí 
„Kokokoko konverzaci“. 
 
 
 
 

 
Ukolébavky 
Tuto knížku a desku (nebo taky knížkodes-
ku), které výjimečným způsobem spojují 
slovo, obraz a zvuk, si vysnili autoři písni-
ček – skladatel a hudebník Jan Lstibůrek 
a spisovatel a textař Robin Král. K tichému 
zpěvu pak pozvali své přátele zpěváky Ewu 
Farnou, Tomáše Kluse a sestry Páchovy. 
Ukolébavky jsou určeny jak dětem, tak 
i dospělým. Všem, kteří rádi čtou, prohlíže-
jí si, poslouchají, usínají a spí. 
 
 

https://soundcloud.com/user327677714/slepicerie 

https://soundcloud.com/user327677714/slepicerie
https://www.citarny.cz/images/stories/autori_G_P/kral_robin.jpg
https://i1.sndcdn.com/artworks-000235814605-5ohhxc-t500x500.jpg
https://www.knihydobrovsky.cz/files/thumbs/mod_eshop/produkty/u/ukolebavky-9788075495334.280299474.1509934816.jpg
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K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  

Zmiňujete se i o vynálezu zmrzlino-
vého kornoutu. Jaká je vaše nejoblí-
benější zmrzlina? 
Smích… Taková zmrzlina musí mít alespoň 
dva kopečky, protože si nikdy nemůžu vy-
brat. Většinou to bývá čokoládová a nějaká. 
 
Četl jste jako malý rád? 
Ano, moc. Pocházím ze spisovatelské rodi-
ny, moje babička a děda psali knížky a jed-
nou z mých oblíbených je třeba babiččina 
Za dvě čárky prázdniny (Ilona Borská). Ne-
bo detektivky pro děti od Ericha Kästnera. 
 
Co byste řekl o své práci? 
Že mně to baví. Aby knížka bavila čtenáře, 
musí bavit autora. To, že vás to baví, ne-
znamená nutně, že je to lehké! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzkaz čtenářům: 
Přemýšlejte o věcech, diskutujte, zajímejte 
se o názory jiných, buďte otevření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti i dospělí se ve VYNÁLEZÁRIU dozví 
střípky příběhů o vzniku zápalek, kostky 
cukru, prskavky či vany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak jste vynálezy vybíral? 
U některých jsem měl pocit, že by bylo fajn 
si připomenout, že tu nebyly vždycky. 
I když jsou naprosto jednoduché. Proto 
jsou tam třeba stůl nebo dveře, které použí-
váme každý den, považujeme je za napros-
tou samozřejmost a ani o nich nepřemýšlí-
me. Jsou to věci, které proměnily náš život. 
Tam by patřilo i písmo. Pročítal jsem kníž-
ky o vynálezech a hledal jsem ty, které mají 
zajímavý příběh. 
 
 https://youtu.be/ntNGmkTAUcU 

https://www.knihex.cz/img/kniha/0421/600_02.jpg
https://www.beziliska.cz/system/items/covers/000/000/009/original/cover.jpg?1479715543
https://www.beziliska.cz/system/items/covers/000/000/030/original/vynalezarium_pohled_brusle.jpg?1491147996
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Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jak bylo letadélko na chvíli 

motýlem 
Když se ráno Letadélko probudilo, slu-

níčko už vesele svítilo. Letadélko ote-

vřelo jedno oko, pak druhé a koukalo 

na motýla, který kolem něj poletoval. 

„Jé, ty umíš taky létat?“ zeptalo se Le-

tadélko. „Ty jsi taky letadlo? To by-

chom spolu mohli kamarádit!“ 

 „Ne!“ řekl motýl. Znělo to trochu 

odměřeně, proto Letadélko posmutně-

lo. 

 „Nikdo se mnou nechce kamará-

dit!“ postesklo si. 

 „Já to tak nemyslel. Řekl jsem ne, 

protože nejsem letadlo. Jsem přece 

motýl. Ty asi taky, viď? Jenom jsi něja-

ký divný,“ zhodnotil situaci motýl. 

 „Jak div-

ný?“ divilo se 

Letadélko. 

 „Jednak jsi 

trochu přerostlý, a navíc nemáš barev-

ná křídla. Podívej se na mě!“ naparo-

val se pyšně motýl. Předváděl se, všeli-

jak pózoval, rozkládal a skládal svá kří-

dla. 

 „Barevná křídla?“ nechápalo Leta-

délko. 

 „Neboj,“ vložil se do toho motýl. 

Hlasem světáka pronesl: „To se za 

chvilinku zařídí!“ Pak odletěl na kraj 

lesíka, tam ze země zvedl malou vět-

vičku, se kterou letěl na louku. Na je-

den konec větvičky pak napichoval 

kratičká stébla trávy ostřice, takže měl 

za okamžik vyrobený parádní štětec. 

Ten namočil do červeného květu vlčího 

máku a letěl k Letadélku. Po cestě mu 

sice občas ukapávala červená barva, 

ale toho si vůbec nevšímal. 

 „Tak jsem tady!“ hlásil motýl 

a už malému Letadélku kreslil na kří-

dla všelijaké klikyháky. Když barva do-

šla, zaletěl motýl se štětcem ke žluté 

pampelišce. Opět štětcem v květu 

zamíchal a letěl k Letadélku, kde po-

kračoval v započaté práci. Když se na 

své dílo podíval z výšky, prohlásil: 

„Jsem opravdový mistr malířského 

umění! Když se tak na to dívám, klidně 

bych se uživil jako malíř.“ 
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Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

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

http://www.grada.cz
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Marta Daeuble 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Marta Daeuble 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Marta Daeuble 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Marta Daeuble 



30 

H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Marta Daeuble 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Marta Daeuble 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  AEK a Marie Švédová 

Budeme potřebovat 

V téměř každém archeologickém muzeu najdeme ukázku starověké 
řecké keramiky. Hrnčířství bylo tehdy v Řecku na velice vysoké tech-
nické i umělecké úrovni a řecká keramika se vyvážela do celého Středo-
moří. Hrnčířské výrobky měly rozmanité tvary, jedním z nejznámějších 
je amfora − nádoba s podlouhlým hrdlem užším než zbytek nádoby a se 
dvěma úchyty. Amfory byly většinou nezdobené a používaly se pro pře-
pravu a uchovávání vína, oleje nebo zrní. Amfory pro speciální příleži-
tosti byly naopak leštěné a malované. Jednu takovou si tentokrát zkusí-
me ozdobit. 

• tvrdý papír 
• voskovky nebo olejové křídy 
• tuš 
• štětec 
• předmět s ostrou kovovou špičkou 

(kaligrafické pero, rydlo) 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  AEK a Marie Švédová 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

Celý obrys důkladně vymalujeme 
voskovkami. Můžeme si vybrat buď ok-
rovou, oranžovou a hnědou, nebo ex-
perimentovat s jinými barvami. 

Celou vymalovanou plochu pře-
malujeme černou tuší a necháme za-
schnout. 

Potom vyškrabáváme vrstvu tuše 
perem nebo rydlem. Typické jsou pro 
řecké amfory hlavně geometrické mo-
tivy, stylizovaná zvířata nebo postavy. 

Na papír nakreslíme obrys amfory. 
Můžeme se inspirovat třeba návště-
vou v archeologickém muzeu nebo 
prohlížením encyklopedie. 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  
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S V Ě T  K O L E M  N Á S  AEK, Michaela Enžlová a Voortman Šimánková 

„Věděli jste, že na výrobu 1 kilogramu hovězího ma-

sa je potřeba 15 000 litrů vody? To je tolik vody jako 

na 250 koupelí! A že se na produkci 1 kilogramu 

vepřového masa spotřebuje tolik vody jako při 188 

osprchováních? A že je na jeden krajíc potřeba 40 

litrů vody?“ 

Možná vás překvapí, že na výrobu jednoho litru ba-

lené vody jsou nutné litry tři.  

Voda je základní podmínkou života. Bez vody by žádný organizmus nemohl 

přežít. Člověk obsahuje 70 % vody a rostliny dokonce až 90 %. Člověk bez 

vody vydrží přibližně 7 dní. Bez vody by se neobešel průmysl ani živočišná 

nebo rostlinná výroba. V současné době se v zemědělství spotřebuje 70 % 

vody, 20 % v průmyslu a 10 % v domácnostech. Lidí ale přibývá a s počtem 

obyvatel Země se zvyšuje i spotřeba vody. Předpokládá se, že v roce 2050 

nás tu již bude 9 biliónů a abychom se uživili, zvýší se spotřeba vody o 19 %.   
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Největší spotřebu vody na obyvatele mají tyto země: USA, Estonsko, Nový 

Zéland, Kanada a Itálie. K uspokojení svých potřeb spotřebuje člověk 20 až 

50 litrů vody denně. Podle statistik spotřebuje průměrný Američan 300 litrů 

za den, naproti tomu člověk žijící v Etiopii pouze 10 litrů.  

Jeden kilogram kukuřice spo-

třebuje 1 211 litrů vody. 1 kilo-

gram rajčat potřebuje k růstu 

214 litrů vody, stejné množství 

spotřebuješ na dvě koupele. 

V Africe lidé na cestě za 
vodou stráví mnoho ča-
su. Každý den ujdou až 
6 kilometrů a v průmě-
ru tak stráví čtyři hodi-
ny chůzí, čekáním ve 
frontě  a nošením vody.  

Zásoby vody nejsou nevyčerpatelné. V současné době se s nedostatkem vody potýká 40 % 

obyvatel naší planety. A bude hůř – už okolo roku 2025 budou ve stejné situaci dvě třetiny po-

zemšťanů. Bez vody nemůžeme žít, a proto musíme její zásoby chránit a udržovat. 

Nejvíc vody ve světě se spotřebuje v průmyslu. 
Za posledních 50 let se spotřeba vody snížila. 
Nejméně vody spotřebujeme v domácnostech. 

Užitková voda je pitná. 
V domácnostech využíváme jen pitnou vodu. 
K výrobě krajíce chleba jsou potřeba 4 litry vody. 
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Doplň názvy zemí a jejich 

pořadí ve spotřebě vody. 
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