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Ahoj krajánci, 
 

jak jste se měli? Je až neuvěřitelné, 

jak rychle utíká čas, už abychom po-

malu začali  myslet na Vánoce 

a vánoční dárky. Ale nepředbíhejme! 

Ještě je před námi měsíc listopad 

a ten, jak už napovídá jeho jméno, je 

charakteristický padáním listí. I když 

je pravda, že tady ve Španělsku už je 

listí dávno napadané a stromy jsou 

holé a smutné. Na hřišti i v parku už 

nebývá ani živáčka, protože všichni 

jsou raději doma v teple. Dny začína-

jí být hodně krátké a to tak moc, že 

už v šest hodin odpoledne by jeden 

nejraději zalezl do postele.  

No vidíte, ale to není vůbec špatný 

nápad! Vlézt si brzy do postýlky 

a vzít si s sebou Krajánka. A o čem si 

můžete přečíst v listopadovém čísle? 

Tak třeba pohádku Boženy Němcové 

Vděčná zvířátka, složit si domino 

z podzimních plodů anebo se dozvě-

dět něco zajímavého o malém měs-

tečku na Vysočině, Jihlavě.  

Přejeme vám příjemné čtení. 
 

Dávejte na sebe pozor, 

Krajánkova redakce 

Podzimní skřítci od Aničky a Jeníka Moscardino z Milána 
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Stojí si klidně a majestátně už 
přes sto let na břehu Vltavy, kde 
dříve stávalo skladiště soli, 
a pranic mu nevadí hluk spěchají-
cích aut a cinkání projíždějících 
tramvají. 
Je důležitým symbolem národní 
identity. Co to znamená a proč 
tomu tak je, to se dozvíte v tomto 
příběhu, který vypráví o malém 
kousku jeho bohaté historie. 

Byla to velmi zvláštní doba: Čechy byly 

součástí Rakouského císařství a ně-

mecký jazyk byl používán ve všech 

důležitých úřadech a ve školách. Do-

konce i názvy měst a obcí byly poněm-

čovány. Není divu, že se to mnohým 

Čechům vůbec nelíbilo a snažili se 

o nápravu: psali české knihy i noviny, 

skládali české písně, kde to šlo, se sna-

žili vyučovat v českém jazyce. A také 

se zrodil nápad postavit si vlastní diva-

dlo, kde se budou hrát hry v české 

řeči. Nebylo to jednoduché, ale Češi si 

stáli za svým: brzo byl položen základ-

ní kámen a začaly se vybírat peníze na 

stavbu Národního divadla. Sbírala se 

každá mince (tenkrát se jmenovaly 

krejcary a zlaté) ve městech i na ves-

nicích, dávali bohatí i chudí – každý, 

kdo se cítil Čechem, dal, co mohl.  

A divadlo konečně stálo!  

Jenže měsíc před slavnostním předá-

ním, při dokončovacích pracích, budo-

va shořela.  

Taková tragédie, takové obrovské zkla-

mání, taková bolest! Lidé se tu noc 

museli dívat, jak z jejich milovaného 

divadla šlehají vysoké plameny. Smu-

tek zachvá-

til celý ná-

rod.  

Ale znáte 

Čechy.  

Neplakali 

dlouho, nevzdali se! Vyhrnuli si rukávy 

a znovu začali ještě tvrdohlavěji sbírat 

nové peníze na obnovu vyhořelého 

divadla. Darovali materiál či prováděli 

řemeslnické práce zdarma. 

Tentokrát to trvalo pouhé dva roky 

a Češi se konečně dočkali! Dne 

18. listopadu 1883 slavnostně zazněla 

z jeviště Národního divadla opera 

Bedřicha Smetany Libuše. Opera byla 

napsána speciálně pro tuto příležitost: 

je to příběh z českých bájí a pověstí, 

který vypráví o moudré kněžně před-

povídající slávu českému národu. 

Však nechť se stane cokoli, 

to cítím v nejhlubší svých ňader hloubi: 

můj drahý národ český neskoná, 

on pekla hrůzy slavně překoná! 

(kněžna Libuše v závěru opery) 

http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/cache/6841__320x240_narodni-divadlo-1900.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/cache/6852__320x240_pozar-narodniho-divadla.jpg


 
3. listopadu 1784 

se narodil 

ANTONÍN MÁNES 
 

Byl č esky  malí r  a kreslí r . 
Počha zel z čhude  rodiny 
a teprve ve 20 letečh 

mohl zač í t studovat svu j milovany  
koní č ek – malí r ství . Poloz il za klady 
č eske  realističke  krajinomalby, tj. 
maloval krajinu takovou, jaka  byla 
 
 
 
 
 
 
 
ve skuteč nosti. Jeho nejzna me js í m 
obrazem je Pohled na Praz sky  hrad 
z vy čhodní  strany z roku 1821. 

 
7. listopadu 1867 

se narodila 

MARIA CURIE- 
-SKŁODOWSKA 

 

Polska  fyzič ka, čhemič -
ka a matematič ka. No-

sitelka Nobelovy čeny  za vy zkumy 
v čhemii a fyziče, první   z ena-  
-profesorka na Univerzite  v Par í z i. 
Je jen ma lo ve dkyn , ktere  by se za-
psaly do pove domí  lidí  jako pra ve  
Marie Curie. A pta te se proč ? Pokud 
jste si jiz  ne kdy zlomili ruku nebo 
nohu, tak si jiste  vzpomí na te, z e 
va m v nemočniči ude lali  ne čo jako 
„fotku“  zlomene  nohy nebo ruky. 
Te to „fotče“ se r í ka  rentgen. Rent-
gen se vyhotoví  dí ky radioaktivní m 
paprsku m čhemičkeho prvku radia, 
ktery  objevila Marie Curie. 

14. listopadu 1907 se narodila ASTRID LINDGRENOVÁ 
 

Kdo z na s by neznal pr í be hy čopate  holč ič ky Pippi Dlouhe  
punč očhy! R í ka te, z e je nezna te? Tak to honem do knihovny 
a urč ite  si kní z ku pu jč te, uvidí te, z e se na ramne  pobaví te! 
Astrid Lindgrenova  patr ila k jedne m z nejvy znamne js í čh 
spisovatelu  de tske  literatury minule ho století  a za svou pra -
či zí skala ne kolik vy znamny čh očene ní . 

1. listopad SVÁTEK VŠECH SVATÝCH 
 

neboli slavnost vs ečh svaty čh pr ipomí na  vs ečhny svate , kter í  jiz  vstoupili 
do „nebe“ a nyní  z ijí  v ra ji  s ťastne  a spokojene  po proz ity čh u trapa čh na 
zemi, ktere  jim byly pr isouzeny. 

25. listopad MEZINÁRODNÍ DEN BEZ NÁKUPŮ 
 

Ma  podpor it mys lenku toho, čo vlastne  doopravdy k z ivotu potr ebujeme. 
A pr iznejte si sami, kraja nči, jak č asto nutí te rodič e, aby va m koupili ne čo, 
č eho si pak doma uz  ani nevs imnete! A to vs e jen proto, z e jste vide li tu ve č 
v reklame  v televizi a tam se va m moč lí bila! A kdyz  se nad tí m zamyslí te: 
je tr eba opravdu mí t vs e, na čo si jen vzpomenete? Inu, zkuste si odpove de t 
sami:-) 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Anton%C3%ADn_M%C3%A1nes_-_Autoportr%C3%A9t_1825.jpg/200px-Anton%C3%ADn_M%C3%A1nes_-_Autoportr%C3%A9t_1825.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Antonín_Mánes.jpg/220px-Antonín_Mánes.jpg
http://imworld.aufeminin.com/dossiers/D20110405/Maria-Sklodowska-Curie-zyciorys-ciekawostki-1-162339_L.jpg
http://i.idnes.cz/10/032/org/JAZ31d847_idnes_lindgren_profimedia_0023301463.jpg
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okouzlila, že jsem se rozhodl zde usadit. 
V městečku Prémontré jsem postavil kláš-
ter a chrám, do kterého jednoho dne přišla 
žena hledat po-
moc. Svěřila se mi, 
že k nim domů 
ještě nepřiletěl čáp 
s miminkem a že 
nevědí, co dál dě-
lat. Povzbudil jsem 
ji a řekl, že všechno má svůj čas a že i ona 
se dočká. A dočkala! Proto jsem dnes patro-
nem dětí a matek. Dohlížím na to, aby se 
děti narodily zdravé a plné sil.  
A jak jsem zemřel? Překvapivě mě nikdo 
nezabil. Byl jsem ale natolik vysílen svou 
prací, že na mě dolehla těžká nemoc a já 
zemřel.  

Ale abych to své povídání 
neskončil tak smutně, povím 

vám ještě pár slov 
o svatém Klementovi, 
o kterém jsem si nedávno 
přečetl v místní knihovně. Tak 

schválně! Co si o něm pamatuji? 
Svatý Klement se měl stát nástupcem sva-
tého Petra na papežském trůně. Ale proto-
že lid mnohem lépe znal dva Petrovi po-
mocníky, rozhodl se Klement ustoupit v boji 
o papežský trůn a počkat, až přijde jeho 
správný čas. A ten také nastal. Klement byl 
papež velmi pracovitý. Obracel lid na víru, 
psal knihy, což se samozřejmě nelíbilo císa-
ři. Bál se, že papež je u lidí oblíbenější, pro-
to ho poslal do vyhnanství na Krym. Ale ani 
tamější chladné podnebí ho v šíření víry 
a konání zázraků nezastavilo. Ach jo, tak 
přece jen skončíme trošku smutně. Na roz-
díl ode mě, Klementa na nařízení císaře 
popravili. Připoutali jej ke kotvě, kterou 
hodili do moře. Proto je Klement dnes pa-
tronem všech námořníků. Dohlíží na ně, aby 
vždy bezpečně dopluli do přístavu.  

Já, svatý Norbert, jsem 
měl jako dítě vše, na co 
jsem si vzpomněl. Rodiče 
pocházeli ze šlechtických 

rodů, a tak jsem si na nouzi nemohl stěžo-
vat. Ale být šlechticem, to není zase taková 
výhra, jak si někdo může myslet. Svobodná 
rozhodnutí? Ta jsem dlouhá léta neznal.  
Protože panování bylo předurčeno mému 
staršímu bratrovi, museli se rodiče poo-
hlédnout po něčem, čemu bych se mohl 
věnovat já. A napadla je dráha duchovní. 
No to bylo něco pro mě. Celé dny a noci 
studovat? Věděl jsem, že tato cesta není to 
pravé ořechové, ale co se dalo dělat, rodiče 
jsou rodiče.      
Brzy se mi naskytla příležitost opustit du-
chovní život, a tak jsem ji popadl za pačesy 
a nepustil. A ty pačesy mě zavedly až na 
samotný císařský dvůr. Pracoval jsem jako 
sekretář a kaplan císaře Jindřicha V.  
Se svou prací jsem byl spokojen až do chví-
le, kdy jsme s císařem odjeli do Říma navští-
vit papeže. Tady se vám Jindřich tedy pěkně 
vybarvil! Natolik chtěl prosadit své zájmy, 
že si je vynutil násilím. S násilným chováním 
jsem já nikdy nesouhlasil, a tak jsem u císa-
ře podal výpověď.  
Najednou jsem ale nevěděl, co dělat. Du-
chovní život nebyl nic pro mě, ten světský 
se také neosvědčil, tak co teď? Věřte, nebo 
ne, já se nakonec tím poctivým duchovním 
stal. Jednou jsem tak vyrazil na projížďku na 
svém koni. Po cestě nás zastihla silná bouře, 
zasáhl nás blesk a já z koně spadl. V tom 
jsem uslyšel neznámý hlas, který mě káral 
za to, jaký život jsem doposud vedl. Bral 
jsem to jako boží znamení a výzvu, abych na 
ten duchovní život tak lehce nezanevřel. 
Vzdal jsem se pohodlí, majetku a začal opět 
studovat – tentokrát poctivě. Jako kněz a 
šiřitel víry jsem navštívil mnoho zemí. Podí-
val jsem se i do Francie, která mě natolik 

Zdroje: wikipedia.cz, catholica.cz 

Svatý Norbert 

http://www.premonstratky.cz/prem_old/images/August_Norbert_742.JPG
http://www.hroznata.info/images/premontre.jpg
http://katopedia.cz/images/thumb/Sv._Klement_%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD.jpg/180px-Sv._Klement_%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD.jpg


Vděčná zvířátka 

Byla jednou jedna vdova s nepříliš 

dobrým srdcem a měla vlastní dceru 

Dorlu a nevlastní dceru Lenku. Dorla 

byla typicky rozmazlená mladší hol-

čička, která nemusela nic dělat, celé 

dny se jen válela, z okna zírala a hle-

dala, kde by co snědla. Nevlastní Len-

ka musela zastat veškerou domácí 

práci, spravovat šaty, uklízet chalupu, 

posluhovat své maceše a sestře. Nedo-

stávala za to nic víc než ubohé zbytky 

jídla a občas obnošené šaty po Dorle. 

Děvčata takto vedle sebe 

vyrostla do věku, kdy se 

o Dorlu začal ucházet že-

nich. Jakmile však poznal 

milou a skromnou Lenku, 

zalíbila se mu víc a začal 

se ucházet o ni. To se Dor-

le pochopitelně nelíbilo, začala matce 

vyhrožovat, že pokud nevlastní dceru 

nevyžene okamžitě z domu, tak zabije 

sebe nebo rovnou ji. Matka neváhala 

a upekla ubohé Lence zvláštní bochá-

nek z poloviny z chleba a z poloviny 

z popela. Následně ji vyhodila 

z domu.  

Smutnou a ztracenou Lenku nikdo 

z domu nevyprovodil, nikdo jí ruku 

nepodal ani dobrou radu nedal, kam 

jít. Byla v celém širém světě úplně 

sama a nevěděla, co si počít. Jen bílá 

holubička se k modrému nebi vznesla, 

vyprovázejíce bezradné děvče a černý 

havran na střechu domu macechy 

usedl.  
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Na motivy pohádky Boženy Němcové 

Děvče nevědělo na jakou stranu se vy-

pravit, nemělo žádného zastání na celém 

světě, ani žádnou další rodinu, která by 

ji mohla přijmout do domu. Nakonec 

utrápeně hodila na zem bochánek chleba 

od macechy a umínila si, že se vydá na 

stejnou stranu, kam se bude chleba kutá-

let. Chleba se kutálel napravo, a tak se 

Lenka vydala za ním na pravou stranu. 

Děvče šlo, šlo, až došlo k osamělé cha-

loupce na kraji hlubokého lesa. Dodala si 

odvahy, vstoupila dovnitř a našla tam 

kočičku s pejskem sedící na 

lavici u kamen. Umínila si, 

že počká v teplé chalupě, 

než přijde někdo domácí, 

a zeptá se na cestu. Sama se 

totiž bála vydat neznámým 

lesem. 

Lenka usedla ke zvířátkům na lavici, 

a protože už měla velký hlad, rozhodla 

se poobědvat bochánek, ač ze špatného 

těsta a se špatným úmyslem upečený. 

Nicméně ona nebyla na dobrá jídla zvyk-

lá, a tak s chutí chleba rozlomila. Tu se 

na ni mlsně podívala kočička a poprosila 

ji o kousek chleba. Lenka neváhala, kus 

bochánku odlomila a kočičce ráda poda-

la. Vzápětí se ozval i pejsek s prosíkem 

o kousek chleba. Děvče mělo dobré srd-

ce, nezaváhalo a zbytek svého ubohého 

oběda podalo pejskovi s tím, že na něj 

prvně nevzpomnělo. Jí samotné tedy 

k jídlu nic nezbylo. Chtěla alespoň žízeň 

uhasit, vyšla tedy před chaloupku a na-

pila se čisté vody ze studánky. Za ní vy-

http://files.2ms.jicin.cz/200000121-411e942189/pejsek a ko%C4%8Di%C4%8Dka barev.JPG


šli z chaloupky kočička s pejskem 

a poprosili ji o trochu vody. Dobrá 

dívčina jim tedy nabídla vodu z vlast-

ních dlaní.  

Pak šla zase do světnice a čekala na 

příchozí obyvatele. Vtom se přivalilo 

obrovské ošklivé zvíře, až se děvče ule-

klo. Zvíře na děvče vyhrklo, ať mu po-

může na lavici. Plná strachu se Lenka 

obrátila na kočičku s pejskem s radou 

o pomoc. Oba jí poradili, aby zvířeti na 

lavici pomohla. Další žádost od zvířete 

byla, aby mu omyla ošklivé obrovské 

tlapy a pak jej uložila do čistě povleče-

né bílé postele. Zvířátka opět děvčeti 

poradila, ať tak učiní zvířeti podle přá-

ní, že to pro ni bude jen dobré. Děvče 

tedy neváhalo a učinilo zvířeti po vůli.  

Následně ji zvíře požádalo, aby si 

k němu sama lehla do postele. Lenka se 

velmi podivila té žádosti, ale dala na-

konec na radu svých zvířecích přátel 

a do postele vedle zvířete si lehla. Byla 

tak znavená po dlouhé pěší cestě 

a zmatená ze situace v chaloupce, že jí 

dlouho netrvalo a usnula hlubokým 

posilujícím spánkem. Ráno se Lenka 

probudila, ale nebyla v chaloupce 

v obyčejné posteli. Byla v krásném po-

koji, bohatě zdobeném, spala na hed-

vábných poduškách a vedle ní byl krás-

ný mládenec. Dívka si myslela, že se jí 

to všechno pořád ještě zdá. Mládenec 

se Lence hned zalíbil. Vyprávěl jí, že 

byl zaklet od zlé čarodějnice do zvířete 

i se svým královským dvorem. Musel 

čekat na někoho, kdo by ho svým dob-

rým srdcem a laskavou službou mohl 

osvobodit. Lence se to povedlo, a tak ji 

kníže hned požádal, aby se stala jeho 

ženou, s čímž Lenka mileráda souhlasi-

la, protože se do krásného a laskavého 

knížete hned zamilovala. Milovali se 

a šťastně spolu žili až do smrti.  

Její macecha se sestrou se dověděly, 

jaké štěstí nevlastní sestru potkalo, 

a byly závistí bez sebe. Dorla se roz-

hodla též vypravit do světa a najít si za 

manžela minimálně krále. Matka tedy 

Dorle upekla bochánek z bílé mouky 

s mandlemi a hrozinkami a vypravila ji 

do světa. Dorla došla do osamělé cha-

loupky, vešla dovnitř a sedla si vedle 

pejska a kočičky na lavici. Vytáhla bo-

chánek a začala z něj vybírat hrozinky. 

Zvířátka ji poprosila o kousek chleba, 

nicméně se zlou se potázala. Dorla je 

odstrčila a z chaloupky bez sousta vy-

kázala. Ani vodu ze studánky jim sa-

mozřejmě nenabídla. Poté se vrátila do 

světnice a v tu chvíli se dovnitř dovali-

lo ošklivé zvíře. Dorla se ulekla a nevě-

děla, co dělat, když ji zvíře poprosilo, 

aby ho dala na lavici. Zvířátka jí nepo-

radila, protože se k nim předtím špatně 

chovala. Dorla se tedy na zvíře obořila, 

ať si samo poslouží, že ona tam od to-

ho není. Vtom se přihnal obrovský vítr, 

zvíře se proměnilo v čerta a vzápětí 

odneslo zlou Dorlu rovnou do pekla. 

Zvířátka se proměnila v holubičky 

a odletěla do nebe. 
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http://pohadkyprodeti.diafilm.cz/wp-content/gallery/diapas/434vdecna_zviratka/07.jpg
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Já husárek malý  

Já husarka malá 
mezi husarama, 

husarů je na tisíce 
a já jenom sama. 

Kdyby bylo ještě 
těch husarů dvě stě, 

já bych se jim postavila 
jako švarné děvče. 

http://eshop.fermata.cz/image/cache/data/00002609u.jpg
http://druhaci.xf.cz/hv/ja_husarek_maly.jpg


ŘÍKANKY  

PRO NEJMENŠÍ  

KRAJÁNKY  

Z knihy Krtek a jeho svět, napsal Jiří Žáček. 

JAZYKOLAMY HÁDANKY  
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Chodí líně pouští, 

srst má jako houští, 

na zádech má hrb. 

Na hlavě má ofinu, 

rád si hoví ve stínu, 

a to není drb. 
DUOLBLEV 

 

Skáče líp než malá blecha, 

polapit se nechce nechat, 

přeskočí i starou kašnu, 

na bříšku má tajnou brašnu. 
NAKOLK 

 

Nohy dlouhé jako chůdy, 

vysokánský krk, 

vidí domů oknem půdy 

přes zelený smrk. 
AFARIŽ 

Řekni, Rudo: ryba, rak, 

rohlík, hrnec, srnec, prak. 

Až to řekneš desetkrát, 

bude tě mít ráček rád. 

 

Řežu, řežu dříví, 

už jsem celý křivý. 

Řežu dříví z ořechu, 

narovnám je pod střechu. 

Řežu dříví na polínka, 

vaří kaši Kateřinka. 

 

Hledá lama lámě. 

Běhá máma lama sama. 

Moje lámě nevolá mě. 

Není moje lámě v jámě? 

Běhá lama máma sama. 

Ale lámě spí si v slámě. 

Kdo má oči, ať se dívá, 

snadno se sám přesvědčí, 

kdo je malý a kdo velký, 

kdo je ze všech největší. 

Kdo je malý a kdo velký? 

Každý kluk i holka ví – 

slon je velký, velikánský, 

mravenec je mrňavý. 

https://www.vectoropenstock.com/vectors/preview/71260/cartoon-ant-bug-on-the-grass
http://www.freepik.com/free-vector/blonde-baby_801248.htm
http://www.freepik.com/free-vector/blonde-baby_801248.htm
https://www.vectoropenstock.com/vectors/preview/71203/camel-cartoon-animal
https://www.vectoropenstock.com/vectors/preview/71019/kangaroo-animal-with-baby-in-bag
http://www.freepik.com/free-vector/cute-baby-shower-card-with-an-elephant_801678.htm
http://www.freepik.com/free-vector/welcome-baby-boy-card_793636.htm
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KAM a JAK 
NA HOUBY? 

Co Čech, to houbař. Houbaření je krásný koní-
ček. Brouzdáme se lesem, hledáme jedlé houby, poznáváme přírodu 
a učíme se zorientovat, pokud se zrovna ztratíme. 
 
Co si vzít na sbírání hub s sebou? Správný houbař má pevné boty na 
chození v mokré trávě, po kořenech, mechu i kamenech. Dále má košík na 
houbařský úlovek, hadřík a kapesní nožík typu „rybička“ na očištění a okrá-
jení nalezených hub. Nezapomeňte na nějakou dobrotu do kapsy, kdyby vás 
v lese přepadl hlad. 
 
Kdy je nejlepší na 
houby vyrazit? Houby 
potřebují vlhko a tep-
lo, takže klasická houbařská sezóna začíná v okolí Madridu po prvních deš-
tích koncem léta. Pokud chceme být opravdu přesní, houby potřebují 21 dní 
po dešti, aby vyrostly.  Říjen a listopad jsou měsíce, kdy obvykle roste  
nejvíce hub. 
 
Kam za houbami? V Madridu občas v parcích naleznete bedly,  které 
většinou Madriďané nesbírají. Výjimečně v trávě vyroste i nějaká ta bab-
ka, správně hřib žlutomasý. Za opravdovým sbíráním hub byste měli ale 
vyrazit za Madrid. Cesta trvá něco přes hodinu, když autem z Madridu po-
jedete po silnici A1 asi 130 km k Tierra de Pinares, dojedete do oblasti 
Cantalejo. Blízko je také Hoces del Duratón, kde kromě sběru hub velmi 
doporučujeme i projížďku kaňonem na kánoích. Houba, která proslavila tu-
to oblast mezi houbaři, je Ryzec pravý (ve španělštině níscalo).  
 
Další oblastí je Robledo de Chavera v blízkosti města Avila. Za odbočkou 
na Robledo de Chavela ze silnice de los Pantanos se dáte doleva malou sil-
ničkou a po 500 metrech budete uprostřed jehličnatých lesů. Rostou tu 

hlavně ryzci, špičky, 
pýchavky, ale i další 
druhy hub.  Za ves-
ničkou Valdemaque-

Vyrobil Martin Moya  
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da je most přes řeku Cofio, pravděpodobně 
románského původu, který je ideálním mís-
tem na piknik, až budete mít košíky plné hub. 
Sierra Norte de Gregos de Avila je vyhledá-
vaná pro svou rozmanitost a pyšní se prven-
stvím v počtu druhů hub na metr čtvereční. 
Organizují se tu společné výlety houbař-
ských nadšenců (blog de Mara en Gregos). 
 
Naším oblíbeným výletním místem je Sierra 
Guadarrama, od roku 2010 vyhlášená za Ná-

rodní park. I zde potkáte houbaře s košíky plnými hub. Zastavte se v Casa 
del Parque pro mapy parku a všechny potřebné informace. 
 
Pokud si přeci jen nejste příliš jistí, které houby jsou jedlé a jaké raději 
nesbírat, může vám dobře posloužit návštěva mykologického centra de Na-
valena (Soria). Dozvíte se toho hodně o houbách, projdete se po lese s prů-
vodcem, poté se můžete zúčastnit kursu o tom, jak houby správně a chutně 
zpracovat (mňam) a na konci si na nich společně pochutnat. 
 
Na závěr doporučujeme udělat si jednodenní 
výlet do vesnice Coca, v provincii Segovia, 
s nádherným hradem Castillo de Coca. Dopo-
ledne můžete vyrazit na houby (rostou tu 
hlavně ryzci) do místních jehličnatých lesů  
a po obědě v některé z místních restaurací nebo pikniku v přírodě si může-
te prohlédnout hrad. Je to výborný tip na listopadový sobotní výlet. 
 
Pozor: Na rozdíl od Čech je sběr hub v kraji Castilla y León, ale také 
v Avile, Burgosu a dalších provinciích regulovaný a je potřeba si zajistit 
předem povolení, než se vydáte za houbami. Naštěstí se dá zakoupit přes 
internet a za 10 EUR si můžete domů odnést až 5 kilo hub. Povolení získáte 
na této stránce: http://permisos.micocyl.es/. 
 

 

Hodně štěstí 
při sběru hub! 

Ryzec pravý 

http://dibuteca.estaticos.net/dibujos/pintados/2011001/99a5563494b9daf12e54df7cfc4dc62c.png
http://www.castillodecoca.com/
http://dibuteca.estaticos.net/dibujos/pintados/2011001/99a5563494b9daf12e54df7cfc4dc62c.png
http://www.saposyprincesas.com/wp-content/uploads/2013/08/empieza-el-tiempo-del-niscalo-rovellon-L-JP0MAm-547x365.jpg
http://mazylis.veidas.lt/wp-content/uploads/2013/10/grybai.jpg
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29. listopadu slavíme železnou neděli. 

Začíná období příprav na Vánoce. 

Víte, jak se tomuto období v Čechách říká? 

Odpověď najdete v tajence křížovky: 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

1. Opak ke slovu mladá. 

2. Opak ke slovu málo. 

3. Opak ke slovu drahý. 

4. Opak ke slovu vpravo. 

5. Opak ke slovu uvnitř. 

6. Opak ke slovu hloupý. 

http://www.freepik.com/index.php?goto=41&idd=368660&url=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8vMjUwNzA3
http://www.freepik.com/index.php?goto=41&idd=39020&url=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8vMjI4MjM1


 

Kromě psaní krásných knih pro děti, učí i angličtinu. Do té se zamilovala už jako malá. 
Kvůli politické situaci v Čechách se ale s jiným než ruským jazykem hledalo uplatnění 
obtížně. Chtěla ji jednou učit, ale v socialistickém Československu v podstatě nebylo 
kde. A tak paní Hanka vystudovala technickou univerzitu v Praze (ČVUT). Nebyl to její 
šálek čaje a hned po revoluci se při první příležitosti s nadšením vrhla do učení angličti-
ny. Po několika letech si v Černošicích u Prahy ve svém domě z červených cihel založila 
jazykovou školu The Redbrick House. Vlastní i nakladatelství Naše kniha, kde vydává 
knížky pro děti (Obrázkové říkanky, leporela,  Kos je bos, Šimon a štěňátko Bára). 
S takovou spoustou práce není divu, že má nejraději pátek. Ráda má i vůni ohníčků, 
když se pálí suché ze zahrad a polí, a lesa, když je plný vláhy a voní houbami.  Její ne-
joblíbenější filmovou pohádkou jsou „Tři bratři“, kterou spolu vytvořili její otec a bratr 
Zdeněk a Jan Svěrákovi. 

Hanka Jelínková 
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Co vás na angličtině baví a kdy jste se ji začala učit? 
Rodiče mě od třetí třídy dali na jazykovku. V Praze byly školy, kde se učila an-
gličtina, dvě. Na ostatních se učila jen ruština. Měli jsme skvělou učitelku 
Zdenku Křížovou a já na ni koukala a říkala jsem si: tohle by mě bavilo. Zpívala 
s námi písničky, nikdo se nenudil, každý pořád mluvil a kdo měl v puse žvýkač-
ku, radši ji hned schoval, aby mu nevyskočila z pusy. 
 
Proč jste si vybrala psaní právě pro děti? 
To přišlo samo. V dětském světě je mi líp. Je veselý a přímočarý.  A ty čáry ve-
dou klidně do světa fantazie. První pohádku jsem napsala po jedné strašně 
těžké zkoušce na stavební  fakultě. Dostala jsem jedničku, ale moje duše 
z toho byla nějak utrápená, tohle nebyl její svět. Tak jsem si večer sedla a psa-
la až do noci, abych se vrátila do své kůže. Vznikla z toho po letech celá knížka, 
ale mám ji pořád v šuplíku, nejsem si s ní jistá. 
 
Hodně vašich knih ilustrovala Vendula Hegerová. 
Co máte na jejích obrázcích nejraději? 
Maloval je dospělý s dětskou duší. V tom se báječně shodneme, a proto si zře-
jmě tak rozumíme. Pro Obrázkové říkanky, kde děti „čtou“ obrázky tak, aby se 
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Rozhovor připravila: Lenka Kanellia 

rýmovaly, jsem potřebovala jasně čitelnou kresbu. Její obrázky děti nematou 
ani nestraší, ale potěší nebo rozesmějí. Když  jsou moje verše jenom na papí-
ře, bez obrázků, je to ještě takový nedokonalý tvor, taková larva. Pak to dává-
me s Vendulkou dohromady, to už je zakuklená knížka. No, a když se nakonec 
v tiskárně vyklube náš hotový brouk, je to učiněný zázrak. 
 

Chodíte ráda bosa? 
Chodím, ale dělám to málokdy, jen když vím, že nešlápnu na 
včelu. To vždycky opuchnu a dostanu horečku. 
 
Měla jste jako malá štěně? 
Bohužel ne, ale mám ho teď. Jako malá jsem 

po psovi strašně toužila. Každý rok jsem psala Ježíškovi, ale 
marně. Bydleli jsme v bytě, maminka říkala: pes musí mít za-
hradu. Jen co jsme měli zahradu (to už jsem sama měla děti), 
pořídila jsem si prvního psa, labradorku Sáru. Když Sára poro-
dila jedenáct štěňat, žili jsme najednou na psí planetě. Museli 
jsme jich vždycky půlku nakrmit z lahve, masírovat jim bříška, aby se vyčůrala, 
ve dne v noci vytírat loužičky. Když si štěňátka odvezli noví majitelé, začala 
jsem psát první příběhy o Šimonovi a Báře. Teď mám pětiměsíčního zlatého 
retrívra. Přivezla jsem si ho před prázdninami, abych se mu první měsíce moh-
la co nejvíc věnovat a to se mi vyplatilo. Sheriff je pes mých snů, je hodný 
a veselý a pořád chce plnit nějaké úkoly (a dostávat odměnu).  
 

Které písmenko máte nejraději a které vám dělalo              
největší potíže? 
Ve škole mi dělalo potíže psaní, hlavně velkých písmen. Neu-
měla jsem psát úhledně, tak jsem měla často z úpravy trojku. 
Ale vy asi myslíte písmenka v Kouzelné abecedě. Tam se mi 
těžko vymýšlely básničky na písmenka, která čeština na začá-
tek slova nedává, jako je E, Y nebo G. Musela jsem si vypůjčit 
cizí slova, stejně jako u F (Franta přijel z Francie, Franto, co 

v tom ranci je?) Tam jsem v novém vydání musela vynechat i své oblíbené 
francouzské franky, protože Francouzi už dnes platí eury, a nahradit je fefe-
ronkami. Nejradši mám asi básničku Ř (V Řevnicích je řevu, nářku, přivolali 
kořenářku...),  tam se mi povedlo těch „ř“ nacpat opravdu hodně a má to říz. 
A pak ještě V (Vojta vězí ve výtahu, volá pana Vomáčku, Vomáčka má vodová-
hu, vzdělání a vrtačku.). Kouzelná abeceda je moje úplně první knížka. Básnič-
ky jsem nosila v hlavě několik let a byla jsem pak šťastná, že je o ni takový  
zájem. 
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Ráno byla sobota a Kiko si myslela, že 

bude moci dlouho spát. Hrozně ráda 

se totiž převalovala v peřinách a vy-

mýšlela si různé příběhy nebo stavěla 

panenkám v polštářích bunkry a scho-

vávačky. Tatínek jí tenhle sobotní 

zvyk toleroval a vždycky jí taky přinesl 

do postýlky snídani i s džusem. „Tati, 

a kdy teda maminka vlastně přijede?“ 

vzpomněla si Kiko. „No jo, maminka, 

jejda, dnes je přeci sobota!“ Jakmile 

to tatínek dořekl, uslyšeli s Kiko moc 

dobře známý rámus. Na nádvoří před 

zámkem zaskřípal štěrk a něco velké-

ho a hlučného zastavilo před zámec-

kými vraty jako nějaký lesklý dinosau-

rus. Byla to maminčina motorka 

 

Yamaha. „Zase si vypůjčila tu nej-

rychlejší a nejhlučnější,“ bědoval 

tatínek, který se motorek bál. Kiko 

zajásala: „Hurá, hurá, máma je ta-

dy!!!“ Na nic nečekala a vyběhla 

před zámek jen tak v pyžamu. Dobře 

věděla, že její mamince to vůbec 

nebude vadit. „Mamíííí…,“ pištěla 

nadšením Kiko a všechny paní prů-

vodkyně, uklízečky a taky paní, která 

hlídala záchody, a všichni návštěvníci 

zámku koukali, jak se vrhá k maličké 

černovlasé ženě na naleštěné motor-

ce, která si právě sundává z hlavy 

ostříhané na ježka růžovou motor-

kářskou helmu. „No, Kiko, holčičko 

moje! Pojď sem, to je krásný, že tě 

zase vidím,“ hlaholila maminka, objí-

mala Kiko a celou ji pusinkovala.  

 „A já jsem vosk?“ usmíval se na ně 

tatínek a taky se dožadoval pusinko-

vání. A tak dala maminka pusu i ta-

tínkovi, zavěsila se do něj, do ruky 

mu pak strčila svou růžovou motor- 

kářskou helmu a vyrazili k zámku. 

Kiko cupitala šťastně za nimi, pro-
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Část jedenáctá 
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šli do pokoje. Maminka si tam rozloži-

la po podlaze všelijaké velikánské 

skládací mapy, spoustu obrázků, foto-

grafií a vystříhaných novinových člán-

ků. Kiko věděla, že se teď pustí do 

práce a bude psát svůj cestopis.          

A nejen psát – v maminčiných cesto-

pisech byly také obrázky malované 

ručně nebo akvarelovými barvičkami. 

Kiko byla moc ráda, že maminka přije-

la, taky proto, že pracovala většinou    

v noci – na rozdíl od tatínka. Ten zase 

vstával hodně brzy, někdy i v šest rá-

no, a chodil spát se slepicemi a Kiko 

musela chodit spát s ním. Když ale 

byla doma maminka, Kiko věděla, že    

v jejím pokoji bude noční lampička 

svítit dlouho do noci.  

A když na Kiko přijde její náměsíčné 

putování po zámku, nemusí se bát, 

protože maminka si toho všimne        

a vydá se za ní. Proto také měly obě 

dvě, jak Kiko, tak maminka, dveře od 

svých pokojů v noci otevřené.  

zpěvovala si jednu japonskou písničku 

z televizního seriálu pro děti a na chvi-

ličku ona i tatínek úplně zapomněli na 

Zrzavého krále a jeho dceru Františku. 

Maminka měla ve svém velkém batohu 

spoustu dárků – pro Kiko nové papírky 

na skládání, plyšovou červenou vever-

ku a voňavé šeříkové mýdlo a pro tatín-

ka štětečky z chlupů pásovce, které 

jsou nesmírně vzácné a maminka je 

vyměnila s jedním indiánem za japon-

ské vyřezávané tyčinky na jídlo. A to jí 

ještě měli nějaké věci přivézt z letiště! 

Když se trochu najedla a prospala, šla 

se podívat do knihovny. Kiko jí ukazo-

vala rozvěšené hvězdičky, vyprávěla jí 

o Františce a o Zrzavém králi a o tom, 

jaké s nimi má tatínek teď trápení. Ma-

minka jen pozorně poslouchala a poky-

vovala hlavou. „Mami, myslíš, že nám   

s tím můžeš pomoct? Mohla bys pro-

sím tě něco vymyslet? Ty přeci vždycky 

něco vymyslíš…,“ prosila maminku Ki-

ko. „No, možná bych mohla, ale spíš 

bys to měla zkusit nejdřív sama. Jsi ši-

kovná, určitě na něco přijdeš, ale hlav-

ně si musíš pořádně popovídat s Fran-

tiškou. Jak si budete povídat, určitě tě 

něco napadne. Když si s někým dobře 

popovídáš a problém s ním probereš, 

hned se všechno začne dařit,“ radila 

maminka a Kiko si pomyslela, že na ni 

bude muset dát, protože věděla, že 

maminka mívá většinou pravdu. Potom 

Pokračování příště 



Učte se česká slovíčka hrou! Poproste 
maminku, tatínka, brášku nebo sestřičku, 
ať si s vámi zahrají. Kartičky si vytiskněte, 
podlepte papírem a poté rozstříhejte 
v místech, kde jsou symboly nůžek. 

Jak se domino hraje? 

1. Kartičky domina se zamíchají a položí 
obrázkem dolů. Každý hráč dostane čtyři 
kartičky. Zbytek kartiček se srovná na 
hromádku. 

2. První hráč vyloží jednu kartičku na stůl, 
a pokud má další hráč slovo shodné 
s obrázkem na kartičce, může je přiložit. 
Shodný obrázek a slovo musí být vždy 
vedle sebe. 

3. Nemá-li hráč vhodnou kartičku, musí si 
vzít jednu z hromádky. V případě, že je na 
ní shodné slovo k obrázku, může ji přiložit. 

4. Hráči se v tazích střídají. 
5. Vyhrává ten, kdo nejrychleji přiložil všech-

ny své kartičky. 

Je jen na vás, zdali budete dodržovat tato 
pravidla, nebo si vytvoříte nová. Hru můžete 
hrát i sami se sebou. 
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meloun  okurky 

 

mrkev  rajč ata 

 

čibule  papriky 

 

kve ta k  brokoliče 

 

brambory 

 

č esnek 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/3087487761/d755aacbb886a1ccb21bf1879a888b1a_400x400.jpeg&imgrefurl=https://twitter.com/realcarrotfacts&h=400&w=400&tbnid=4wXL7kL9AENrVM:&docid=as5smAo4ULNd3M&ei=T1IdVoqOCsTjUbqNs7gB
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCPDO36CPwMgCFQrrGgodRAkAww&url=http%3A%2F%2Fwww.nalok.cz%2Ffarmy%2Fpesema%2Fcibule-na-uskladneni&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNFUpVxhV1db9AwLo2kd6wPGmnmjIg&ust=1444848
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3K6dKPwMgCFcyYGgodONUGDg&url=http%3A%2F%2Fabecedazahrady.dama.cz%2Fclanek%2Fkvetak-jeho-pestovani-a-odrudy&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNGapYi6MbdQIggbxc6FShs5OWm5kA
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCLChiPePwMgCFUQwGgod_o4NJA&url=http%3A%2F%2Fwww.novaduha.cz%2Fbrambory-k-uskladneni%2F&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNFs-Hr5KA_QpR4MBNwdN4_yjRheyQ&ust=1444848937525214
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCMnW8aqQwMgCFcXFFAodJRQJmQ&url=http%3A%2F%2Fhobby.idnes.cz%2Fvse-o-cesneku-je-nejvyssi-cas-ho-zasadit-f0i-%2Fhobby-zahrada.aspx%3Fc%3DA081105_153331_hobby-zahrada_mot&bvm=
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPBiKCRwMgCFUWJGgodwQMBpw&url=http%3A%2F%2Fwww.burpee.com%2Fvegetables%2Fcucumbers%2F&psig=AFQjCNH2XZjrutp67cvYvVxd3J5HtWCfww&ust=1444849284137434
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.garten.cz/images_data/7082-lycopersicon-esculentum-rajce-jedle-1.jpg&imgrefurl=http://www.garten.cz/a/cz/7082-lycopersicon-esculentum-rajce-jedle/&h=337&w=310&tbnid=MIfmbAEdFg3A-M:&docid=DeMAHw7chW2HTM&ei=YV
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCKv1zqPSx8gCFUI5FAod7MIAPg&url=http%3A%2F%2Fgrabpage.info%2Ft%2Fwww.bing.com%3A80%2Fimages%2Fsearch%3Fq%3DPaprika%26first%3D29%26count%3D28%26FORM%3DIBASEP&bvm=bv.10545487
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJiRj9zSx8gCFQJEFAodM0gCfA&url=http%3A%2F%2Fwww.svet-bydleni.cz%2Finspirace-pro-bydleni%2Fkuchyne%2Fjak-nam-prospiva-brokolice&psig=AFQjCNEhoWr-hm1onz-jx_URVeQFZzMhTg&ust=
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCILeyMzTx8gCFYZaFAodGDEGgA&url=http%3A%2F%2Fwww.sozlukanlaminedir.net%2Fkemer-patli%25C2%25ADcan-nedir-kemer-patli%25C2%25ADcan-ne-demek%2F&psig=AFQjCNHdb7Wg3YCFtHQrsw_d9-
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCIbGzI_Wx8gCFafwcgoden0Lhg&url=http%3A%2F%2Fwww.ireceptar.cz%2Fzahrada%2Fuzitkova-zahrada%2Fsamosprasne-odrudy-tresni-pro-bohatou-a-spolehlivou-urodu%2F&psig=AFQjCNE8sRvxU
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCLPr-rjWx8gCFYElcgodb94KqA&url=http%3A%2F%2Fwww.ireceptar.cz%2Fzahrada%2Fuzitkova-zahrada%2Fjak-pestovat-ananas%2F&psig=AFQjCNEBbAbM-pZ_0HEFEGUPESehsLXvjQ&ust=144510839713
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCM7Ul-_Wx8gCFea-cgod8QQIWQ&url=http%3A%2F%2Fwww.citruscollectionbroza.wz.cz%2Forange1.htm&psig=AFQjCNEuOx6D5Srgy49jXdirBFwd2qcSlg&ust=1445108504058074
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCMKbkqTXx8gCFcR-cgodZskJXQ&url=http%3A%2F%2Fwww.spektrumzdravi.cz%2Fcitronik-pravy-citrus-limon&psig=AFQjCNGKwIcHXPBBtO2DOFpyq14Fxf8Y3A&ust=1445108601912442
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://webebananas.com/bpix/BP952-35.jpg&imgrefurl=http://webebananas.com/culture.html&h=480&w=640&tbnid=spJ5rnG7rDcXsM:&docid=pnhFYS321DYb2M&ei=yCIlVqbgGcbIsQH6qp7QCw&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoYTBhahUKEwim5Pqvgs_IAhVGZCwKH
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXg0IqDz8gCFUTvFAodcxkPpw&url=http%3A%2F%2Fwww.tapetynaplochu.org%2Ftapeta-na-plochu-1280x1024%2F2387%2Fbile-hroznove-vino&bvm=bv.105454873,d.bGg&psig=AFQjCNH57PkF0D3QsafY
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ65gsqDz8gCFUJXFAoddgQGJQ&url=http%3A%2F%2Fvenuta.eshop-zdarma.cz%2Fg254.Meru%25F2ka%2BLEALA.html&bvm=bv.105454873,d.bGg&psig=AFQjCNFS0PJLLMBNB0YUPTBjGGVpVxgJ_A&ust=144536
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCO--5rOEz8gCFQRVGgod_nABjg&url=http%3A%2F%2Fwww.agrogen.com.tr%2Fkatalog%2F140&bvm=bv.105454873,d.bGg&psig=AFQjCNFvYClQ5nEzlzaRhFfsvvSEZlQopA&ust=1445361221282517


Největším a zároveň 
krajským městem Vyso-
činy je starobylé horní 

město Jihlava. Toto město se nachází 
v krásném prostředí Českomoravské vr-
choviny, které láká k výletům do širokého 
okolí.  
Ve středověku tady byla objevena bohatá 
ložiska stříbra, ze kterého se razily mince, 
jež toto město proslavily. Město společně 
s Kutnou Horou neslo hrdý titul stříbrné 
pokladnice Českého 
království.  
Jihlava se může chlu-
bit opevněním, které 
se zachovalo z dob 
středověku. Tvořila 
ho hradební zeď 
vysoká 6 metrů 
a skoro stejně hlubo-
ký příkop, který měl 
město bránit před 
nepřáteli. Do města se tehdy dalo vstupo-
vat pěti branami. Do dnešní doby ale zů-
stala zachovaná jen jediná – brána Matky 
Boží.  
Kromě nádherných hradeb, rozlehlého 
náměstí a historického centra je v Jihlavě 
zajímavé hlavně spletité podzemi. Najde-
me tady druhý nejrozsáhlejší podzemní 
systém chodeb v České republice, hned po 
tom ve Znojmě. 
Podzemní bludiště chodeb měří celých 

25 kilometrů a bylo zbudováno ve 14. až 
17. století. Dodnes není úplně známý pů-
vodní účel těchto chodeb, ale je možné, že 
sloužily k uchování zboží jihlavských ob-
chodníků a vznikly propojováním středově-
kých sklepů. Chodby jsou vytesané do ská-
ly v několika úrovních a táhnou se téměř 
pod všemi domy kolem hlavního náměstí 
a vedou až 18 metrů hluboko.  
Pro turisty je zajímavá hlavně jedna 
z chodeb – takzvaná fosforeskující chodba. 
Když průvodce při prohlídce podzemí zhas-
ne světlo, její zdi záhadně světélkují. Zkrát-
ka máte-li podzemí spojeno s něčím tajem-

ným a rádi se bojíte, 
bude se vám v tom 
jihlavském líbit. 
Nejen centrum Jihla-
vy je ale zajímavé, 
i v blízkém okolí se 

dají podniknout dobrodružné výlety. 
Jen kousek od centra Jihlavy, v lesoparku 
podél řeky Jihlávky, můžeme navštívit jed-
nu z prvních zoo bez mříží, která se specia-
lizuje na chov kočkovitých šelem, opic 
a plazů.  
V létě by děti určitě neměly vynechat ná-
vštěvu jihlavského aquaparku Vodní ráj. 
A kdo rád jezdí na kole, ten se může vydat 
po dálkové cyklotrase až do Rakouska. 
Z Jihlavy  je to asi 110 km a trasu tvoří 
hlavně bezpečné úseky, určené pouze pro 
jezdce na kolech, bruslaře a chodce. 
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http://www.247orangetransfers.com/images/jihlava.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava#/media/File:Jihlava_(CZE)_-_coat_of_arms.gif
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http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/56/5600/559956.jpg
http://files.ubytovani-cerinek-u-tatara.webnode.cz/200000141-8517686133/zoojihlava 2.jpg


Nachystáme si: 

 jednu středně velkou chobotnici (až ji 
budete s rodiči kupovat, poproste pro-
dávajícího, aby vám ji nachystal už 
k vaření) 

 2 až 3 středně velké brambory 
 olivový olej 
 sladkou papriku a sůl 

V Krajánkově listopadovém Putování za chutěmi zavítáme tento-

krát do Španělska. Připravíme jeden z typických pokrmů severní-

ho Španělska 

Recept je velmi jednoduchý. Jen připomínáme, že pokrm je tře-

ba připravovat s rodiči. Hned vám vysvětlíme proč. 
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Přejeme DOBROU CHUŤ: ¡Buen provecho! 

VAŘENÍ 

K vaření chobotnice se používá tla-

kový hrnec. Ten mohou obsluhovat 

pouze rodiče. Ale vy, krajánci, mů-

žete do hrnce připravit chobotnici, 

očištěné brambory a vše zalít vodou. 

Pak maminka hrnec uzavře a dá na 

plotnu. Chobotnice se musí vařit 25 

až 30 minut. Poté se hrnec musí ne-

chat vychladnout a teprve vychlaze-

ný se může otevřít. Další přípravu 

už můžete, děti, převzít do svých 

rukou. 

SERVÍROVÁNÍ 

Chobotnice se v Galicii připracu-

je na dřevěný talíř, nemáte-li ho, 

nevadí, obyčejný velký talíř také 

postačí. Nejdříve nakrájejte uva-

řené brambory na silnější plátky. 

Poskládejte je jeden vedle druhé-

ho na talíř. Pak si vezměte ku-

chyňské nůžky a začněte chobot-

nici stříhat na malé kousky. Ty 

pokládejte na brambory. Až bu-

dete mít na talíři vše nakrájené, 

připravené jídlo mírně posolte, 

posypte sladkou paprikou a po-

lijte olivovým olejem. 

A jídlo je hotovo! Jednoduché, 

viďte? A jak chutná! 

http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/b3/31/9d/can-ros.jpg
https://oromeral.files.wordpress.com/2011/03/lalin-_corpino-_galiza_362.jpg
http://www.revistacocina.com/wp-content/uploads/2013/11/receta-pulpo-a-la-gallega-750x350.jpg


Listopad je krásný měsíc plný barev, proto se i tentokrát vypravíme do příro-

dy. Během podzimu se dají nalézt kromě krásně vybarvených listů také roz-

manité plody: bobule, šišky, žaludy nebo ořechy.  

Při sběru vždy myslíme také na přírodu. Nikdy tedy neřežeme ani nelámeme 

větve keřů a stromů, materiál k tvoření hledáme především na zemi. Některé 

plody, například šípky, se dají jemně utrhnout. Kaštany, šišky nebo žaludy se 

dají najít už spadlé na zemi. 

Program na příští výlet je tedy jasný: sběr přírodnin! Pak si z nich doma mů-

žeme vytvořit například podzimní závěs, kterým si ozdobíme pokojík. 
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BUDEME POTŘEBOVAT 
 větvičku ze stromu 

 podzimní listy, případně   

přírodniny: šípky na větvičce, 

jeřabiny, šišky, tobolky,     

čepičky od žaludů, bukvice... 

 bavlnky v podzimních bar-

vách nebo tenký provázek 

 silnější provázek 

 nůžky 

http://images.forwallpaper.com/files/thumbs/preview/21/218980__beautiful-autumn-tree_p.jpg
http://www.morning-earth.org/Images/GardenLeavings.jpg
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1301486/25697566/1416671565747/home-decoration-autumn-mobile1.jpg?token=oPLF2UhuMArrmQidymtUEXjTM%2Fo%3D


 Položíme si větvičku na stůl a ustřihneme 4 nebo více různě dlou-

hých bavlnek v podzimních barvách. Rozložíme si listy a přírodniny tak, 

jak budeme chtít, aby výsledný závěs vypadal. Záleží na tom, kolik 

chceme na větvičku navěsit listů a přírodnin – čím více, tím delší musí-

me mít bavlnky. Zvážit musíme také pevnost větvičky. Pokud máme jen 

tenkou a malou větvičku, vybereme jen lehké listy a plody, nebo menší 

suché šišky. Experimentovat můžeme také s různou délkou bavlnek. 
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 Připevníme postupně všechny vybrané přírodniny na bavlnku pomo-

cí jednoduché smyčky. Kromě přírodnin můžeme použít i korálky, rol-

ničky nebo barevné bambulky. Pokusíme se udržet přibližně stejné ro-

zestupy mezi jednotlivými předměty. 

 Potom vše uvážeme na větvičku. 

 Nakonec uprostřed větvičky připevníme pev-

nější provázek, abychom si mohli výtvor někam 

pověsit. Nezapomeneme, že je potřeba větvičku 

vyvážit a ještě než utáhneme uzel, přesvědčíme 

se, zda se nám větvička nenaklání na jednu nebo 

na druhou stranu. 

 Hotovo! A teď už jenom pověsit na nějaké 

pěkné místo. Podzimní přírodu a její krásu tak budeme mít pořád 

na očích. 

http://www.eikumpel.com/storage/home-decoration-autumn-mobile4.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1416671586549
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1301486/25697570/1416671598400/home-decoration-autumn-mobile5.jpg?token=bZq78qH2fF3qC0l2M3VMfrMYpC8%3D
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Tak, kdo to ještě neví, tomu to povíme! 
Představte si, že do České školy Madrid přišel na 
návštěvu jeden z nejvýznamnějších španělských 
spisovatelů Miguel Cervantes! Přesně tak. Dne 
26. září nás navštívil ve škole a povídal nám o tom, 
jaké bylo Španělsko v jeho době (asi před 400 le-
ty). Také nám pověděl o své právě psané knize 
o Důmyslném 
rytíři Donu Qui-
jotovi. A před-
stavte  si, že on 
ten Don Quijote 
za námi přišel i se 
svým přítelem 
Sancho Panzou. 

To bylo překvapení! A aby toho nebylo má-
lo, tak společně bojovali proti větrným 
mlýnům. Asi si teď říkáte, jak někdo může 
bojovat proti větrným mlýnům? Ale je to 
tak! Don Quijote si totiž myslel, že jsou to 
obři a nenechal si vysvětlit, že tomu tak není.... 

Fotografie z akce najdete např. na našem facebooku. 

 

 

No a za necelý měsíc za námi přijde Mikuláš!     
To jsou nervy!!! Byli jsme letos hodní, poslouchali 
jsme doma a ve škole? Hm, tak nad tím se bude-
me muset zamyslet, protože Mikuláš se nás na to 
bude ptát a nesmí se lhát. On totiž lháře hned 
pozná a pošle je s čertem okamžitě do pekla! Uvi-
díme, jak to vše dopadne. Necháme se překvapit 
a za měsíc si o tom povyprávíme. 

 

Více o akcích České školy Madrid na 
www.ceskaskolamadrid.es 

 

 

Na návštĕvu do České 

školy Madrid... 

https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-%C5%A1kola-Madrid-354276954656699/
http://ceskaskolamadrid.es/
http://besst.sk/

