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Jakub Voortman, Deventer

Rok se s rokem sešel a my se
vám opět hlásíme s prosincovým číslem! Tentokrát z holandského Deventeru, který se pomalu chystá na všechny ty velké
prosincové dny.
A jaké že jsou ty „velké prosincové dny“? Všichni se tu těší, až
5. prosince přivítají Mikuláše
a rozpustilé Černé Petříky, kteří
každého obdarují krásnými dárky. Mnohem klidnější jsou pak
Vánoce, kdy se sejde rodina ke
slavnostní večeři, ale žádné dárky od Ježíška čistokrevný Holanďan nedostane. A nakonec se
Holandsko 31. prosince v bujaré
náladě rozloučí se starým rokem
– konečně tak děti mohou odpálit pestrobarevné rachejtle.
Přes rok je totiž ohňostroj
v Holandsku zakázaný!
A co můžete podniknout s prosincovým Krajánkem? V tomto
čísle si spolu budeme zpívat,
hrát i tvořit. Také si upečeme
jablkový dort a ve volné chvilce
si budeme číst. Tak, dost bylo
povídání. Udělejte si doma útulnou atmosféru, posaďte se do
nejpohodlnějšího křesla a jdeme
na to!
Vaše redakce

Filmový, televizní a divadelní reziser, scenarista a herec, celní postava Divadla Jarý Cimrmana. Původní profesí býl ůcitel. Spolůpracoval se Zdenkem Sverakem, se
kterým psal divadelní hrý o ceskem výmýslenem geniovi Jarů
Cimrmanovi. Spolůpodílel se na
spoůste ceských filmových trhaků
jako Marecků, podejte mi pero!
nebo Vrchní, prchni!

21. prosince
1926
se narodil
ARNOŠT LUSTIG
Stůdoval v Praze, avsak roků 1941
býl z rasových důvodů výloůcen.
Pote se výůcil krejcím. Hrůzna
zkůsenost z 2. svetove valký jej
hlůboce poznamenala, a tak se
jeho díla ůz od prvních povídek
zabývají prave tímto obdobím. Po
valce, v roce 1946, dokoncil stůdia
a zacal prispívat do novin a casopisů. V roce 1968 Ceskoslovensko
opůstil a ůsadil se v USA, kde
prednasel film, literatůrů
a scenaristiků.

10. prosinec
MEZINÁRODNÍ DEN
LIDSKÝCH PRÁV
Tímto dnem si pripomíname, ze
vsichni lide na svete mají stejna
prava (napríklad to, ze se rodíme
svobodní, rovnocenní), ktera jsoů
popsana ve Vseobecne deklaraci
lidských prav. Avsak i nadale jsoů
zeme, ve kterých lidska prava nejsoů dodrzovana. Stale můzeme
najít statý, kde rozlisůjí mezi zenami a můzi, kde si rasý nejsoů rovnocenne, kde lide nemohoů svobodne výjadrit svůj nazor.

20. prosince
1890
se narodil
JAROSLAV
HEYROVSKÝ
První ceský nositel Nobelový
cený, kteroů získal v roce 1959 za
chemii za výnalez a výůzití polarografie, to jest vedý, jez sloůzí
k ůrcovaní výskýtů a koncentrace
latek v roztoků. Získal cestne doktoratý na mnoha ůniverzitach a býl
take cestným clenem vedeckých
akademií. V roce 1993 býl zalozen
Nadacní fond Jaroslava Heýrovskeho, který výhledava nadane stredoskolske stůdentý, abý podporil
jejich odborný růst a rozvíjel jejich
talent.
připravila Soňa Klimešová
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9. prosince
1931
se narodil
LADISLAV
SMOLJAK

TÉMA /4

PROČ (NE)SLAVÍME VÁNOCE

text připravila Jana Schulzová, kreslila Zdeňka Strigaro
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aneb Rozdíly v náboženstvích

KRAJÁNEK NA CESTÁCH /6

Ahoj děti, vítáme vás v Deventeru! Vy z Holandska si určitě pamatujete, jak jsme v červnu trávili čas především
u řeky IJssel a v parcích. V prosinci ale Deventer vypadá
úplně jinak a dokonce i jinak voní – mlhou, horkým čokoládovým mlékem, smaženými rybami... Pojďte, projdeme
si město spolu! Kam utíkáte? Držte se hezky při sobě,
abyste se v křivolakých uličkách neztratily! Přece jen se
brzy stmívá!

Sobota 3. prosince. Jsme na hlavním náměstí, na Brinku. Je tu obrovský trh. To je barev a vůní. Cítíte čerstvé „stroopwafels“ – medové
sušenky? A „kibbeling“? Mňam, to je teprve delikatesa – malé kousky
tresky obalené v těstíčku a osmažené. Ale proč je tu tolik lidí? No jasně,
dnes sem přijede Mikuláš! Honem, musíme běžet k řece! Podívejte,
támhle je a má s sebou i Černé Petříky! V pytlích mají určitě spoustu
sušenek a bonbonů!
Mikuláš neboli Sinterklaas připlouvá do
Nizozemska už v polovině listopadu.
V Deventeru se ale letos může objevit
v ulicích právě až dnes, 3. prosince, jinak
by dostal pokutu. Po procesí městem zavítá
i do kostela Lebuïnus, který se změní na velké hřiště, kde nechybí trampolíny a prolézačky. Všichni si Mikuláše chtějí užít, než se
5. prosince vrátí do Španělska.
Sobota 17. prosince. Mikuláš nám odjel,
ale něco se tu chystá. Tak šup od řeky zpátky do města, do Walstraat. Hm, většinou
čas utíká rychle, ale tady se nějak zastavil,
dokonce se vrátil zpátky. Uličky jsou vyzdobeny vánočními stromky, každý krámek je
otevřený, voní tu teplé kakao i punč. Malý

Sobota 24. prosince. Město spí, nikde není
živáčka. V ulicích se snáší mlha a typické šedivé
počasí leze do morku kostí. Kde je nějaká vánoční výzdoba? Deventer je protestanské město
a lidé zde žijí velmi střídmým životem. Vánoce
se tu moc neslaví, typické jídlo se tu nevaří,
cukroví se nepeče a dárky se většinou nenadělují. Je vám z toho také
trochu smutno? Pojďme se podívat do kostela Bergkerk, určitě tam budou vystaveny alespoň jesličky!
Sobota 31. prosince. Dnes je to
o mnoho veselejší. Vidíte všechny ty
usměvavé lidi, co nakupují dobroty na
večer? To musíme také udělat! U Turků
si koupíme medové olivy, mají je zaručeně nejlepší a u Vietnamců zase jejich
loempie – rolky se zeleninou či masem a u pekaře čerstvý chléb, k němu
trochu sýra a jsme vybavení. Domů to vezmeme přes „Ptačí ostrov“
a v krámku u parku si koupíme „oliebollen“, smažené pečivo připomínající koblihy. Bez nich se tu Silvestr neobejde. Že už vás bolí nožičky a že
si chcete zapálit prskavky a odpálit pár dělbuchů? No dobrá. Ale příště
se podíváme i do muzeí a galerií, domluveno?
Deventer:
 Je mu přibližně 1 216 let.
 Deve-treo, je starý saský název a znamená „strom u vodního toku“.
 Leží na východě Holandska v provincii Overijssel na řece Ijssel
v mírně zvlněné krajině. Jsou tu parky, historické budovy i perly
moderní architektury.
 Žije zde 98 535 obyvatel, 80 národností a mluví se tu přibližně
100 jazyky.
 Je proslulý perníkem a knihami!
 Má na 500 monumentů. Za shlédnutí určitě stojí kostel Lebuïnus,
nejstarší kamenný dům v Holandsku, historické centrum
Bergkwartier a Noorderberg, Muzeum hraček, větrný mlýn i Ptačí
ostrov.
připravila Eva Voortman-Šimánková
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sbor zpívá vánoční koledy, ale zpěv jim přeruší volání: „Chyťte zloděje!“
Někteří lidé mají nádherné šaty, jiní jsou odrbaní a špinaví. Děti, kde to
jsme? No přeci v Anglii Charlese Dickense! Znáte jeho knihy? Au, teď do
nás strčil sám pan Scrooge z „Vánoční koledy“.

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI /8

V Holandsku nám začalo sychravé
počasí a když člověk sesedne promočený z kola, potřebuje se trochu zahřát.
Horký čaj nebo kakao a k němu
jablečný dort. Cítíte tu vůni jablíček
a skořice? Že se vám také sbíhají sliny?
Pojďte, upečeme si dort spolu!

JA B L KOV Ý
Doba přípravy:
35 minut

D O RT

Obtížnost:
Střední, ale s pomocí rodičů či starších sourozenců to určitě zvládnete.
A při tvarování válečků na mřížku si užijete spoustu legrace.

Budete potřebovat
Na těsto:
 160 g mouky hladké mouky
 1 čajová lžička jedlé sody
 špetka soli
 80 g cukru (třtinového nebo krystalového)
 nastrouhaná citrónová kůra z jednoho citrónu
 ½ vajíčka
Na náplň:
 ¾ kg kyselejších jablíček (přibližně šest jablek)
 skořice podle chuti – my ji máme rádi a tak jí nešetříme
 2 lžíce cukru (třtinového nebo krystalového)
 150 g mandlové pasty (vlastnoručně vyrobené
či koupené, například od Dr. Oetkera)
 velké rozinky podle chuti
 trocha citrónové šťávy
 ½ vajíčka
Na mandlovou pastu:
 100 g bílých mletých mandlí
 100 g krystalového cukru
 troška nastrouhané citrónové kůry
 troška vody

4. Předehřejte troubu
na 180°C.
5. Dejte ¾ těsta mezi potravinářskou fólii a vyválejte
4 mm silnou placku. Vyložte
jí dortovou formu.

Tak, hodinka utekla jako voda
a dort je hotový!
Chutná skvěle se šlehačkou nebo
vanilkovou zmrzlinou!

Eet smakelijk!
Dobrou chuť!

2. Vymažte dortovou formu
máslem a vyložte ji pečícím
papírem.
3. Oloupaná jablíčka nakrájejte na tenké plátky. Postříkejte
je citrónovou šťávou, smíchejte je se skořicí, cukrem a mandlovou pastou.

6. Nasypte náplň na těsto
a pěkně ho upěchujte.
7. Ze zbylého těsta vyválejte
válečky a vytvarujte z nich na
dortu mřížku.

8. Potřete dort rozšlehaným
vajíčkem a pečte dozlatova
cca 60 minut.
připravila Eva Voortman-Šimánková
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1. Dejte všechny ingredience
na těsto do mísy a vypracujte
do hladké hmoty. Zabalte do
fólie a nechte hodinu odpočinout v lednici.

VOLNOČASOVKY /10

Adam říká kamarádům: „My máme každé Vánoce pod
stromečkem stejnou věc.“
Kamarádi: „Opravdu? A jakou?“
Adam: „ ... “ (Odpověď najdeš v tajence křížovky.)

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

1. Poslední měsíc v roce.
2. O Vánocích většinou zdobíme...
3. Tradiční vánoční písničky.
4. Marie uložila Ježíška do...
5. Tradiční vánoční ryba.
6. Bílé vločky padající z nebe.

stromeček: děti z Athén
připravila Hana Katzourakisová ↑→

9

10

6

7

2

11

3

13

8

4

14

3

12

5

9

12

1

S
Z
M
Ř
F
S
Č
H
S

V
V
R
O
A
T
B
E
N

Í
O
C
U
K
R
O
V
Í

Č
N
Ž
K
U
O
J
C
H

K
E
Y
S
G
M
Ž
B
K

A
Č
L
Š
E
E
D
Q
E

J
E
S
L
I
Č
K
Y
R

G
K
Í
Z
J
E
W
P
Á

V
Á
N
O
Č
K
A
V
D

stromeček ze slaného těsta: Vašík Kaçmaz, Istanbul
zvoneček z perníku: Katka Katzouraki, Athény
kapr: Matyáš Çelik, Dobruška

K českým Vánocům a zimě určitě patří
BRUSLE, CUKROVÍ, DÁREK, JESLIČKY, JMELÍ, KAPR, SÁŇKY,
SNÍH, STROMEČEK, SVÍČKA, VÁNOČKA a ZVONEČEK.
Najdete všechna tato slova v následující osmisměrce?
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Je zima a sněží. Na zastávce autoA=1
I=6
S = 11
busu stojí pán. Ruce má v kapsách
Ď=2
J=7
T = 12
a třese se zimou.
E=3
L=8
V = 13
É
=
4
P
=
9
Z = 14
Přijde k němu kluk a ptá se ho:
Ě=5
Ř = 10
„Pane, prosím vás, nevíte, kolik je
hodin?“
Pán: „ ... “ (Odpověď se dozvíš, když vyluštíš rébus.)

HRÁTKY S ČEŠTINOU /12

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

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.

slehac

maslovacka

jablkový
zavin/
strůdl

zdobicka

mísa

sítko

skrabka

cůkrenka

valecek

testo

plech
na pecení

kůchýnske
vahý

vanilkove
rohlícký

varecka

růmove
kůlický

strůhadlo

pernícký

výkrajovatka

sterka

linecke
kolacký
vosí
hnízda
pracný/

mixer

medvedí
tlapký
připravily Radka Çelik a Hana Katzourakisová

13/ HRÁTKY S ČEŠTINOU

formický

POVĚSTI /14
Vrch Blaník, kde údajně spí legendární blaničtí rytíři, se nachází
ve Středočeském kraji, asi deset
kilometrů od Vlašimi, u Louňovic
pod Blaníkem.
Legenda vypráví, že uvnitř bájného Blaníku odpočívá vojsko těch
nejstatečnějších českých rytířů, kteří
hluboce spí a čekají,
až budou v největší
nouzi povoláni na
pomoc českému národu. V jejich čele je
sám svatý Václav, patron země
České. Jednou za čas při svitu
měsíce rytíři vyjedou své koně
napojit k nedalekému prameni,
protáhnout svá těla a procvičit se
ve zbrani, aby byli připraveni na
boj, až přijde jejich čas.
Říká se, že až naše vlast bude
ohrožena mnoha nepřáteli
a v největší tísni, že na blanickém
vrchu se náhle zazelená starý su-

chý dub, pramen pod ním zaplní
studánku a voda dál poteče
z vrchu dolů. Uvnitř hory se otevře Veřejová skála ve tvaru lomeného oblouku, rytíři se náhle probudí ze svého hlubokého spánku
a vedeni svatým Václavem pak
porazí všechny nepřátele a zachrání
svou milovanou
českou zemi.
Jednou prý dívka
pod Blaníkem sekala trávu. Zjevil se jí
rytíř ve starobylém oblečení a laskavě ji požádal o pomoc s úklidem v hoře. Děvče se nepolekalo
ani nepodivilo a hned následovalo
rytíře dovnitř skály. Uvnitř všichni stateční a dobře oblečení muži
u stolů spali, jejich okovaní
a skvěle osedlaní koně stáli u žlabů nehnutě a vypadali též, že jsou
pohrouženi ve spánku. Nikdo se
ani nepohnul, zatímco dívka pilně

další rok, ale ze svého pobytu mezi rytíři si nic nepamatoval. I jemu
připadal rok tam strávený jako
pouhá chvíle.
Mezitím rytíři spí v plném brnění,
stejně jako jejich okovaní a osedlaní koně, a všichni čekají, až přijde
jejich velká hrdinská chvíle. Tehdy se všichni ve skále probudí
a vyrazí na obranu své milované
země. Pověst vypráví, že svatý
Václav pojede na svém bujném
bílém koni po Karlově mostě,
u Bruncvíkovy sochy jeho koník
náhle zakopne a vyrýpne z pilíře
Bruncvíkův kouzelný meč, s jehož
pomocí pak Václav pobije všechny
nepřátele českého národa
a celé země.
Všichni nepřátelé se strachy
rozprchnou
před armádou
odhodlaných
rytířů a kdo neprchne rychle, bude bez milosti zabit. V tomto vlasteneckém boji mnoho statečných
českých mužů, mladých i starých,
zahyne, ale ti, kteří přežijí, budou
hrdinové své země a už svou vlast
nikdy nepřátelům nevydají.

připravila Jitka Lores Zákoucká
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a rychle uklízela. Když všechno
uklidila, odebrala se domů. Všichni ji považovali za ztracenou, protože byla pryč celý jeden rok, ač jí
to připadalo jen jako chvilka. Za
tři dny však dívka náhle zemřela.
Jednou zase tajemný rytíř požádal
o pomoc místního zkušeného kováře z nedalekých Louňovic. Kovář s ním bez prodlení a bez ptaní
šel dovnitř blanické hory a okoval
tam všechny spící koně, kteří se
při jeho práci ani nepohnuli. Za
svou dobrou a rychlou práci byl
obdarován velkým pytlem smetí,
které zlostí před skálou vysypal,
protože se zlobil, že nedostal lepší
odměnu. Doma
bylo velké
pozdvižení,
protože zmizel
na celý rok
a všichni ho už
považovali za
ztraceného nebo zemřelého. Kovář na dně pytle
nakonec našel tři dukáty, které se
cestou od skály domů proměnily
ze smetí na zlato. Běžel sice hned
ke skále, ale už žádné další zlaté
peníze ani smetí nenašel.
Mezi lidmi se také vyprávělo
o pastýři, který hledal svou zbloudilou ovečku, až sám zabloudil do
blanické skály. Objevil se až za

ČEŠTÍ SVATÍ A PATRONI /16

Milé děti, když jsem si já, svatá Barbora, jen tak listovala kalendářem a narazila na Mikuláše, řekla jsem si: „A co
tradice trhání barborek? Že by se už
na ni zapomnělo?“ Abych neponechala nic náhodě, něco vám o mně
a o zmíněné lidové tradici povím.
Možná se vám zalíbí natolik, že jednou budete trhat i vy.
Narodila jsem se ve městě Nikomédie, které byste našly v dnešním Turecku. Můj otec byl bohatým kupcem
a nepřítelem křesťanů. Aby mě před
touto vírou ochránil, zavřel mě do
věže, kterou postavil vedle našeho
domu. Bylo v ní vše, na co jsem si
vzpomněla, to uznávám, ale jak jen
bych si přála hrát si venku a mít
spoustu kamarádů. Nic takového
jsem ale, až na jednu výjimku, nepoznala. Jedním z otcových sloužících
byl totiž tajný křesťan, který mi o své
víře povídal, a já zjistila, že na ní nic
špatného není a naopak jsem si ji
velmi oblíbila. Ale před rodiči
nic neutajíte. Jakmile
se o tom otec

dozvěděl,
ten vám zuřil! Nebyla
jiná možnost
než vzít nohy
na ramena
a utíkat pryč.
Cestou jsem narazila na skálu, která
se přede mnou zázračně otevřela,
a já tak měla o úkryt postaráno. Teda
nebýt jednoho proradného pastýře,
který mě udal otci. Ten mě našel
a předal soudci. Ale spravedlnost
přece jenom existuje. Všechny pastýřovy ovce se proměnily v poskakující
kobylky. To byl asi poslední okamžik,
kdy jsem se od srdce zasmála. Otec
se mě u soudu ani slůvkem nezastal
a já byla za svou víru popravena.
Od té doby si mě lidé každý rok
4. prosince připomínají. V tento den
mají chlapci natrhat své milé větvičky
barborky. Většinou trhají větvičky
třešně, ale ani jabloň není k zahození. Dívka pak barborku vloží do vázy a jedna tradice
říká, že jestli barborka
vykvete na Štědrý den,
dívka se brzy vdá. Až přijde
ten správný čas, snad i vám, děvčata,
barborka krásně vykvete!
připravila Mirka Bartušková
zdroje: wikipedia.org, catholica.cz, chytrazena.cz, alik.cz

připravila Katka Zástěrová

17/ ČESKÉ STOPY

Zikmund
a
Hanzelka
V prosincovém čísle si něco řekněme o cestovatelské dvojici Zikmund a Hanzelka. Tito pánové procestovali v letech 1947–1950 Afriku a Jižní Ameriku.
Celou výpravu absolvovali vozem Tatra 87. Jejich startovním místem byl pražský Autoklub. Zde nasedli do Tatry T87 a započali tak svou dlouhou cestu,
která trvala 1290 dní, během níž přejeli celkem 44 hraničních přechodů a najezdili, uplavali a nalétali celkem 111 000 km.
Byli první na světě, komu se podařilo projet autem napříč Afrikou. Zachytili
zrození sopky Vovokvabiti a vynesli československou vlajku na Kilimandžáro.
Ze všech svých cest publikovali stovky reportáží, natočili 147 krátkometrážních a čtyři celovečerní filmy, uspořádali přes 2000 besed a vydali desítky cestopisných knih. Se svou cestou se dělili také s posluchači rozhlasu a z jejich
výprav bylo odvysíláno přes 700 reportáží.
Později procestovali ještě Asii a Oceánii, a to v letech 1959–1964. Navštívili
114 zemí, napsali dvacítku knih a ve světě proslavili bývalé Československo
i vozy Tatra.
Ing. Jiří Hanzelka se narodil 24. prosince 1920 ve Štramberku a zemřel
15. února 2003 v Praze. Vystudoval obchodní akademii a po maturitě (1938)
začal studovat Vysokou obchodní školu, kde byl jeho spolužákem i Miroslav
Zikmund. Protože ale na začátku druhé světové války došlo k uzavření českých
vysokých škol, mohli svá studia ukončit až v roce 1946. Mezitím byl Hanzelka
nasazen na zemědělské práce do Zhoře u Tábora, kde při úrazu na statku přišel
o jeden prst.
Ing. Miroslav Zikmund se narodil 14. února 1919 v Plzni. Po maturitě (1938)
začal studovat Vysokou obchodní školu. Na škole se seznámil s Jiřím Hanzelkou, který se stal jeho partnerem na cestách i spoluautorem jejich knih.

DOMALOVÁNKA /18

připravila Marta Daeuble

připravila Zuzka Doğan

19/ ZPÍVÁNKY

televizní Zpívánky

ŘÍKANKY /20

Jiří Žáček

Chumelí a chumelí,
vyskákejte z postelí,
poběžíme pro jedličku,
pro kapra a pro jmelí.
Oblečte si kabátky,
sklouzneme se před vrátky,
těšíme se na Vánoce,
ať jsou jako z pohádky.
Jiří Žáček

Už se blíží Štědrý večer,
tajemný a voňavý.
To je práce, to je shonu,
než se všecko připraví!
Přineseme stromek z lesa,
přichystáme dobroty.
Ať jsou večer všichni šťastní
jako já a jako ty!

Sklouzneme se po ledu,
zazpíváme koledu
pro tatínka, pro maminku,
pro babičku, pro dědu.
Chumelí a chumelí,
všichni jsou dnes veselí.
Těšíme se na Ježíška –
co nám asi nadělí?

Stůj, stromečku, pěkně zpříma,
musíme tě ozdobit.
Budeš ze všech nejkrásnější,
samý lesk a samý třpyt.
Pozveme si kamarády,
ať to každý uvidí.
Budeme mít Štědrý večer,
jako bývá u lidí!
připravila Zuzka Doğan, zimní krajina: děti z Athén; vánoční stromeček: Dora Voortman, Deventer

HÁDANKY

noční stromeček!“
„Neříká se, že hoří, říká se,
že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“
„Mami, já bych chtěl
k Vánocům psa!“ prosí

Vletěl pták na bodlák,
z bodláku na hrušku,
roztrhl tam podušku.
Sedlák se selkou běží,
chtějí sbírat peří.
Co je to?

Michálek maminku. „Nic si
nevymýšlej, budeš mít kapra
jako my všichni.“
Ptá se kapr svého
přítele: „Hele, Fanouši,

Sletěl pták bezperák
na náš strom bezlisták,
přišlo na něj bezzubátko,
sežralo to bezperátko.
Co je to?

ty věříš na život po Vánocích?“
Kubík se ptá celý nadšený pod vánočním
stromečkem svých rodičů:

Jedna paní němá,
v bytě stání nemá.
Jakmile však byt svůj ztratí,
životem tu ztrátu platí.
Co je to?

„Tohle všechno mi přinesl
Na to si dá Kubík ruce v bok
a načuřeně se zeptá: „A co
jste mi teda koupili vy?“

JAZYKOLAMY
Čimčarára, čim, čim, čim!
Čímpak mluvíš, číčo, čím?
Číča řekne vrabčákovi:
Přece hlasem kočičím!

Venku je to jako hora
a v chalupě jako voda.
Co je to?
Přišel k nám bílý vůl,
vypil vody plný důl.
Co je to?
sníh, sníh a slunce, kapr, sníh, mráz

Ježíšek?“ „Ano Kubíčku.“

I toto táto, to tato teta tuto tetu tahá!
připravila Katka Balunová
perníčky: Filip a Katka Katzourakisovi, Athény; kočka: Nicol Machaira, Řecko

21/ HÁDANKY, JAZYKOLAMY, VTIPY

„Mami, mami, hoří vá-

JAK SE ŽIJE U KRAJÁNAKŮ /22

Prosinec – mnoho z nás má tento měsíc spojený s Vánocemi, sněhem, vánočními
trhy, vůní skořice a samozřejmě s vánočním stromečkem
a dárky.
Ale jsou
Vánoce opravdu tím „nej“
svátkem? Pojďme se podívat
k našim krajánkům, jak oni vidí svátky
ve svých zemích.

23/ JAK SE ŽIJE U KRAJÁNKŮ
připravil kolektiv autorek

KRAJÁNKOVA KNIHOVNA /24

Jeden z nejznámějších českých komiksových autorů. Už 25 let je
dvorním výtvarníkem časopisu ABC, kde publikoval přes 5000
kreseb. Pro „ábíčko“ také vytvořil komiksovou sérii s hlavním
hrdinou kocourem Mourrisonem. Kromě komiksů se věnuje
storyboardům a ilustracím do učebnic, knih i časopisů.

S prosincem je v Česku neodmyslitelně spojená návštěva Mikuláše,
čerta a anděla. Těšil jste se na ně jako malý?
Kdo by se netěšil?
Máte nějaký zážitek spojený s nimi?
Moje vzpomínky na Mikuláše z dětství překryly zážitky s mikulášskou
nadílkou, kterou jsme chystali vlastním dětem. Na balkóně zářily svíčky a magicky
nasvětlovaly nazdobené balíčky. To překvapení, když se ze sáčků vysypaly brambory!
Samozřejmě jsme měli nachystané i balíčky s pravými odměnami.
Co byste si přál letos pod stromeček?
Nejvíc mě potěší, když se jako každý rok sejde celá rodina a společně strávíme Štědrý
večer. To bych si přál najít „vedle stromečku“.
Snad nejznámější postavou, kterou jste stvořil, je Mourisson, kocour bez bázně
a... Honey? Vyšlo přes 360 dílů. Kde pořád berete nápady?
Zapisuju si průběžně, co mě napadne, pak se tím probírám. Nejlepší nápady přepíšu
do scénáře. Některé epizody se mi dokonce zdály nad ránem těsně před probuzením.
Mourrison se mi vecpal do hlavy.
Co na něm máte nejraději?
Každá komická postava potřebuje kolegu nahrávače. Calvin má Hobbese, Asterix má Obelixe, Mourrison má tlustého kocoura Tukieho. Takže
na Mourrisonovi mám nejradši pitomé hlášky jeho parťáka.

Jsou žerty tohoto typu mezi kreslíři
obvyklé?
Jsou častější, než si myslíte. Ilustrátoři se
svou prací baví.
Na čem právě pracujete?
Mám víc rozpracovaných věcí. Kromě obvyklého Mourrisona např. chystám ilustrace
k dětské detektivce Terezy Meravé nebo velký plakát se
stavbou pyramidy pro časopis Časostroj.
Máte nějaký ilustrátorský nebo kreslířský sen?
Abych se zlepšoval. A když ne přímo zlepšoval, tak alespoň
vyvíjel. Hlavně neustrnout.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
Vánoční cukroví: vanilkové rohlíčky, ať je jich hodně
Zimní vůně: vůně čaje assam
Vánoční filmová pohádka: Tři oříšky pro
Libušku Šafránkovou, co jiného?
Zimní sport: lyže sjezdovky

připravila Lenka Kanellia

25/ KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Vendulku a draka jste maloval pro kolegu, ilustrátora
Vhrstiho. Do chaosu před knihovnou jste mezi své postavičky
propašoval kluka na koloběžce z jeho dílny. Děláte takovéhle
kulišárny často?
Mám rád „prohlížecí“ obrázky, kde je spousta věcí k objevování. V mé poslední knížce
Obrázky z moderních československých dějin jsem v jedné scéně schoval kluka
s brýlemi v červeně pruhovaném tričku. Čtenáři to netuší, ale ti pozornější mohou
Waldu odhalit.

Maria Paolella, Milán

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ /26

27/ ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

AUTOŘI: Lenka Kanellia a děti z České
školy Milán – David Alfieri, Maria
Cattaneo, Antonio Jakub Chiericozzi,
Jan Moscardino, Maria Paolella,
Teresa Paolella

HRÁTKY S ČEŠTINOU /28

29/ HRÁTKY S ČEŠTINOU

připravily Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

HRÁTKY S ČEŠTINOU /30

31/ HRÁTKY S ČEŠTINOU

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ /32

Vánoční svátky jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce.
Celá rodina se schází u společného stolu, lidé spolu tráví více času a dodržují staré zvyky. Také města mívají slavnostní výzdobu a atmosféru. A jak tuto atmosféru můžeme vytvořit? Přece vánoční výzdobou, ke které patří hlavně svíčky
a světýlka. A tak si tentokrát vyrobíme svícínek ze slaného
těsta na čajovou svíčku.

BUDEME POTŘEBOVAT
 mouku
 sůl
 vodu
 čajovou svíčku
 štětec
 akrylové barvy

(bílá, červená, zlatá)
 třpytky
 (bezbarvý lak)

 Z těsta vytvoříme menší koule
a do nich pomocí čajové svíčky
vytlačíme otvor pro svíčku. Hotové svícínky přesuneme na plech
(například pomocí obracečky).

 Tvary ze slaného těsta pak pečeme v troubě na 120 stupňů po
dobu asi tří hodin. Doba pečení
závisí na velikosti svícnů. V polovině pečení je možné svícny obrátit,
aby se rychleji vysušily. Po upečení necháme vše vychladnout.
 Pak hotové svícínky můžeme
nabarvit. Nejlepší vánoční barvy
jsou červená, bílá, stříbrná nebo
zlatá.

 Na ještě mokrou barvu pak
nasypeme trochu vánočních
třpytek. Pokud chceme svícínky
používat po několik let, musíme
je celé důkladně přelakovat bezbarvým lakem.

A hotovo! Jaké místo jimi ozdobíte?
Slavnostní stůl? Okno? Nebo je někomu darujete pro radost?

připravila Marie Švédová

33/ KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

 Připravíme si slané těsto ze
dvou dílů mouky, dvou dílů soli
a jednoho dílu vody. Velikost dílu
je libovolná, podle toho, kolik těsta chceme mít.

Milé maminky, tatínkové a děti,

Tým Sdružení Čechů a Slováků v SAE
www.sdruzenicssae.com

za několik týdnů tady máme Vánoce.
Nenechte si ujít odpoledne plné vánoční atmosféry
a dětské interaktivní představení Ententýky divadla Viola z České republiky.
Datum, čas a místo konání:

pátek 9. 12. 2016 od 15.00 hodin
na vánoční zahradě v Al Barsha 2

Program akce a ceny: http://sdruzenicssae.com/tradicni-ceske-a-slovenske-vanoce-v-dubaji/
Jako každoročně je kapacita akce omezená a rezervace je nutná.
Těšíme se na vás na poslední akci v roce 2016.
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Česká škola Madrid
V prosinci
Milí krajánci a příznivci Krajánka,
máme pro vás velikánskou novinu. Od listopadu 2016
se stala patronem České školy Madrid spisovatelka
Markéta Pilátová! Říkáte,
že je vám to jméno povědomé? Jak pak by ne! Vždyť
jsme v Krajánkovi publikovali
na pokračování celou její
knížku Kiko a tajemství papírového motýla.
Pokračování pod názvem Kiko a tulipán už najdete na
pultech českých knihkupectví. Markéta navštívila naše malé čtenáře
v Madridu již před téměř pěti roky a moc se jí u nás líbilo. Nyní učí v Brazílii a je možné, že se s ní a s jejími brazilskými žáčky setkáme!
A teď vám v rychlosti řekneme, co se pro vás chystá v České škole Madrid
v prosinci. Již tradičně za dětmi přijde Mikuláš, a to v úterý 6. prosince
2016 (Madridance, C/de Canarias, 41, Madrid). Ti hodní
se už nyní mohou těšit na nějakou tu sladkost, ti zlobivější ještě mají čas to napravit. Nezapomeňte, že Mikuláš,
čert a anděl o vás ví všechno!
A ještě než se rozejdeme na vánoční prázdniny, tak si
všichni společně zazpíváme vánoční koledy v rámci akce
Česko zpívá koledy. Naše škola však termín akce, který je ohlášen na 14. prosince, malinko pozmění, a to na
sobotu 17. 12., tak, aby si s námi mohli zazpívat všichni naši žáčci
i s rodiči (detaily akce budou včas oznámeny).

PŘEJEME VÁM
KRÁSNÉ VÁNOCE!!!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Česká škola bez hranic Brusel pořádá mikulášskou nadílku.
A možná přijde i medvěd!
Kdy: 4. prosince 2016 v 15:30 a v 17:30
Kde: Divadelní sál radnice Woluwe Saint Lambert

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC
FRANKFURT
S příjemným zimním obdobím nás čeká kromě příprav
na Vánoce i jedna další milá povinnost, Mikuláš s andělem a čert, kteří neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové tradici.
3. 12. 2016 se i k nám do České školy bez hranic
Frankfurt přijdou zeptat, které děti byly hodné.
Za básničku nebo písničku Mikuláš
s čertem a andělem, přinesou dětem
balíček plný dobrot a čert je symbolicky černou šmouhou na obličeji
upozorní, že je po celý rok bedlivě
sleduje.
Vzhledem k tomu, že se všechny děti během celého roku na výuku pilně připravovaly, uhlí a brambory letos může čert ponechat v pekle…
A protože Mikulášem často začíná ta pravá vánoční nálada, všichni společně
pak oslavíme nadcházející advent a pokusíme se naladit na tu správnou předvánoční atmosféru.

Všem vám přejeme příjemně strávený vánoční čas
a krásný nový rok 2017.

Pokud vás zajímají informace o dění v České škole bez hranic Frankfurt,
sledujte naše webové stránky školy a Facebook.
https://www.ceskaskolafrankfurt.de.
www.facebook.com/ceskaskolabezhranicFrankfurt

V neděli 20. listopadu 2016 patřily prostory České školy Milán
nikoliv dětem, nýbrž jejich tatínkům!
Každý se rád něčemu novému naučí, zvlášť když tak činí zábavným způsobem. A věřte
mi, že obojího, učení i zábavy, jsme si všichni společně užili do sytosti!
Zúčastnění italští tatínkové měli možnost poznat některé české
tradice –
třeba uvítání chlebem a solí či zdobení tradičních perníčků bílkovou
polevou, kterou si sami umíchali. Vyzkoušeli si také přípravu typicky českého občerstvení – chlebíčků, a práce jim šla opravdu od ruky!
Zasoutěžili si mimo jiné ve skládání
české abecedy na čas nebo
v zábavném kvízu
s otázkami, které měly prověřit jejich znalosti ze zeměpisu, historie i každodenního života České
republiky. Dozvěděli se
i spoustu zajímavostí o českém
jazyce a představte si to:
dokonce se
během krátké chvíle naučili
zarecitovat básničku českého básníka, spisovatele a dramatika Františka
Hrubína!
Řeknu vám, kdybychom u nás ve škole dávali známky, všichni tatínci
by si kromě nazdobených perníčků a plzeňského piva odnesli i velikou
jedničku s hvězdičkou!

Soňa Alfieri, Česká škola Milán

