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S D R U Ž E N Í  Č E C H Ů  A  S L O V Á K Ů  V  S A E  

Těšíte se na prázdniny? My tedy ano. A pro ty z vás, kteří chtějí zažít spoustu zábavy 
a prožít týden s češtinou, je tu opět připraven pobyt na horské chatě Lesance. Ta se na-
chází v krásném a klidném prostředí Krušných hor, na okraji rekreační osady Mariánská, 
v nadmořské výšce 890 m n. m. Svou unikátní polohou je blízká jak historickému lázeň-
skému městu Jáchymov, tak sportovně-rekreačním centrům Boží Dar a Klínovec. V létě 
jsou zde ideální podmínky pro cykloturistiku, především pro horská a trekingová kola, 
a také pro pěší výlety, případně nordic walking. 
 

Tentokrát jsme pro vás připravili rovnou dva termíny: 
První pobyt se uskuteční v termínu od 15. července do 22. července a druhý pobyt se 
bude konat od 5. srpna do 12. srpna. 
 

Co je pro vás zajištěno? 
 Jídlo a pití na celý den. 
 Celodenní program v českém jazyce se spoustou her a zábavy, výlety do okolí 

a výlet do Karlových Varů. 
 Jazykový pobyt je uskutečňován formou rodinného pobytu, proto je vhodný i pro 

děti, které budou poprvé bez rodičů. 
 K dispozici je malý venkovní bazén, relaxační centrum a  bezplatné Wi-Fi připojení. 
 

Za celý tým vás zve Jiřina Klírová 
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http://www.chata-lesanka.cz/cms/soubory/klaster-marianskaw.jpg
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Zdravím vás, krajánci, 
 

tentokrát z neobvykle chladné Dubaje. Není se co divit, i v Česku existuje přísloví „Březen 
za kamna vlezem, duben ještě tam budem.“ A zdá se, že letos toto přísloví platí nejenom 
v České republice. 
Pokud je venku chladno a ošklivo, můžeme se věnovat něčemu zábavnému uvnitř. Třeba 
divadlu, co říkáte? Ne nadarmo se v březnu slaví Světový den divadla! 
Můžete navštívit klasické divadlo s herci, pantomimu, balet nebo operu… Ale možná vás, 
milé děti, víc pobaví divadlo loutkové nebo maňáskové, jako je české divadlo Spejbla 
a Hurvínka. Znáte jej? 
Možná i ve vaší zemi máte nějakou loutkovou postavičku, která je pro ni typická. Podívej-
te se na stránky březnového Krajánka a možná ji tam najdete. A nebo si vyrobte maňáska 
podle návodu v Krajánkovi a pak si s ním zahrajete vlastní divadlo pro celou rodinu. Abys-
te diváky dobře pohostily, můžete jim uvařit výborný arabský pudink mughlí. Recept na 
jeho přípravu najdete v tomto vydání spolu se spoustou zábavného a poučného čtení, na 
které jste každý měsíc zvyklé. 
 

Mnoho zábavy a příjemných zážitků vám přeje 

  Ú V O D N Í K  

 2 SČaS v SAE   Letní pobyt s češtinou 

 3 Úvodník   Zdravíme vás z Emirátů 

 4—5 Téma    Divadlo 

 6—7 Krajánek na cestách Přírodní rezervace v Jebel Ali 

 8—9 Putování za chutěmi Mughlí 

 10—11 U krajánků   Tradiční loutka v naší zemi 

 12—13 Volnočasovky  Křížovky, rébusy, osmisměrky 

 14—15 Hrátky s češtinou  Jaké chybí písmeno? 

 16—17 Pověsti a legendy  Hrad Střekov a rytíř Kuba 

 18 České stopy   Jakub Kryštof Rad 

 19 Významné dny  Albert Einstein, Mario Vargas Llosa, 
       Vincent van Gogh, René Descartes 
 20 Zpívánky   Černé oči, jděte spát 

 21 Říkanky   Modré oči, jděte spát 

 22 Veselá stránka  Hádanky, vtipy, jazykolamy 

 23 Domalovánka  Loutky 

 24—25 Krajánkova knihovna Jak vznikla Noc s Andersenem? 

 26—27 Čtení na pokračování Jak Černoočko pomohl Elišce vyhnat 
       nepořádníky z louky 
 28—31 Hrátky s češtinou  Loutkové divadlo 

 32—33 Krajánkovo tvoření  Ponožkový dinosaurus 

 34 Komiks   Knedlík a Staromák 

 35—40 Informujeme  Dětské centrum Istanbul, 
       ČŠBH Frankfurt, ČŠ Milán, 
       ČŠBH Brusel, ČŠ Madrid 

https://excamera.files.wordpress.com/2010/11/sir-bunair-280.jpg
https://image.freepik.com/free-photo/sugar-sugar_21230235.jpg
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Je mnoho druhů umění. Obdivujeme 

dokonalou antickou sochu, slavný zá-

hadný úsměv na malířském plátně, la-

hodně sladěné tóny hudebního díla, je-

dinečný okamžik zachycený na fotogra-

fii, poutavou dobrodružnou knihu, film 

s nejmodernějšími zvláštními efekty ne-

bo mrakodrap neuvěřitelného tvaru 

a výšky... A pak tu je divadlo. V čem je 

divadelní umění jiné než ostatní? Co jej 

dělá tak výjimečným? 

 

 

 

 

 

 

 

 

T É M A  

Na výstavě, v kině nebo v televizi před 

nás většinou předloží něco hotového. 

Obraz, sochu, filmovou pohádku. Ale jít 

do divadla, to je přeci jen jiné. Předsta-

vení je sice (většinou) připraveno do-

předu, ale doopravdy vzniká až přímo 

v divadle, dotváří ho herci před diváky, 

a někdy dokonce i s diváky. Výjimeč-

nost divadla je v bezprostřednosti, 

v okamžiku, v přímém kontaktu herce 

s divákem. Stačilo by natáhnout ruku 

a diváci z prvních řad by se během 

představení mohli princezny, krále,   

detektiva nebo příšery na jevišti sami 

snadno dotknout... 

 

Divadelní kus, jak se také hře říká, vzni-

ká většinou spoluprací více lidí, více 

umělců. Kromě herců tu bývá dramatik 

Jana Schulzová 

                     Každý rok v březnu se po celém světě vzdá- 
              vá pocta divadelnímu umění. Slaví se několik 
          svátků: Mezinárodní den divadla pro děti a mládež 
       (20. března), Mezinárodní den loutkového divadla 
       (21. března), Světový den mimů (22. března) nebo Svě- 
        tový den divadla (27. března). Nemohli jsme proto pro 
           březnového Krajánka vybrat jiné téma než divadlo. 

televizor: Vašík Kaçmaz, Istanbul 

http://www.freepik.com/
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(hru vymyslel), režisér (stará se o to, jak 

celé představení vypadá, jak herci hrají, 

jak se co děje), scénograf (připravuje 

prostředí, kde se kus odehrává), 

kostymér (má na starost oblečení her-

ců), nápověda (našuškává zapomnětli-

vým hercům), osvětlovač (zaměřuje 

světla, aby bylo to důležité vidět i z po-

slední řady) a spousta dalších lidí. 

 

Divadlo v sobě pojí různé druhy umění. 

Hru někdy doprovází hudba, tanec, 

zpěv, kulisy mohou být jako vzácný ob-

raz. A dnes při použití novodobých vy-

nálezů a technologií se divadlo posouvá 

doteď netušenými směry. Takové multi-

mediální představení, blikavá show, to 

pak už jen málo připomíná první scénky 

a rituály našich prapraprapředků, 

z nichž se pravděpodobně divadlo vyvi-

nulo. 

 

A ještě něčím jiným je divadlo výjimeč-

né. Jen si zkuste vybavit, kolika smysly 

se dá vnímat! Zrakem, sluchem, ale i či-

chem! Divadlo je plné vůní, občas na je-

višti vypustí obláček kouře, hrdina si 

zapálí nepříjemně čadící cigaretu nebo 

uvaří voňavé kafíčko... Schválně, až se 

příště vydáte do divadla, všimněte si, co 

všechno vaše smysly vnímají! 

 

Mluvíme o divadle. Ale ono není diva-

dlo jako divadlo. Můžeme jít na chech-

T É M A  

tavou komedii nebo smutnou tragédii, 

na představení, kde se jen zpívá, pří-

padně tančí. Nebo dokonce na balet, 

kde za celou dobu nepromluví ani hlav-

ní hrdina a vše se jen tančí. Divadlo 

hrají herci – lidé, ale i dřevěné loutky 

voděné na provázku. Představení se 

může konat ve slavném divadle, ale sku-

pina herců za vámi, děti, dorazí i do vaší 

školy nebo školky a zahraje i ve třídě. 

Ve hře také může účinkovat mnoho her-

ců, ale také jeden jediný... Divadel je 

nespočet druhů! 

 

My vám na závěr povídání přejeme, ať 

vám vaše příští návštěva divadla přine-

se krásný a nezapomenutelný zážitek! 

A že zrovna nehrají nic, co by se vám lí-

bilo? Nevadí, protože jste děti plné fan-

tazie a jedno podle svých představ si 

můžete zahrát samy! Postačí několik 

odstřižků látky, jehla, niť a trochu ši-

kovné ruce (nebo hotoví prstoví ma-

ňásci). A pozor, cink, cink, představení 

o čemkoli u vás doma právě začíná!  

http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
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K R A J Á N E K  N A  C E S T Á C H  

Že nevíte, co to znamená? Skupina 

dobrovolníků se na pobřeží zálivu snaží 

chránit volně žijící zvířátka a rozmanité 

křehké ekosystémy, tedy společenství 

rostlin a živočichů,  aby je poznaly 

a mohly obdivovat i budoucí generace. 

 

V rezervaci Jebel Ali se často pořádají 

vzdělávací výlety pro školy a obyvatele 

Spojených arabských emirátů. Dozvíte 

se tady, jak funguje rovnováha našeho 

životního prostředí, ale třeba i to, jaké 

jsou tradiční hodnoty a dovednosti ve 

Spojených arabských emirátech. Od ro-

ku 2005 mají dobrovolní pracovníci, 

kteří se o rezervaci starají, jeden hlavní 

cíl: snaží se zachránit celosvětově ohro-

žené želvy mořské. Těmto krásným žel-

vám hrozí vyhynutí kvůli znečištěnému 

životnímu prostředí. Ale nebojte se! Po-

Lucie Johnson 

Milé děti, máte rády 
zvířátka? A běháte rády  

po pláži? Ty z vás, které žijí ve Spojených arabských emirátech,  
mohou tyto dvě věci spojit v jednu velmi užitečnou činnost. To 
zní zajímavě, co myslíte? 
V březnovém čísle Krajánka bychom vás rádi pozvali do po-
břežní přirodní rezervace v Jebel Ali, na západní hranici Du-
baje, o kterou se stará nezisková organizace „Emirates Marine 
Environmental Group“. Cílem jejich práce je zachování biolo-
gické rozmanitosti Arabského zálivu. 
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K R A J Á N E K  N A  C E S T Á C H  

malu, ale jistě se jim daří želvy mořské 

do našich vod vracet. 

 

Vždycky jednou za pár měsíců  pořádají 

dobrovolnický den na pláži a určitě bu-

dou rádi, když se k nim připojíte! Může-

te  jim pomoci vyčistit pláž, sesbírat od-

padky a vypustit nově narozené želvičky 

do Arabského zálivu. 

 

Pokud byste se do rezervace Jebel Ali 

chtěli vypravit se školou, můžete se  bě-

hem návštěvy zúčastnit následujících 

zábavných aktivit: 

 krmení ryb Hamouru 

 povídání o místním dědictví 

a kultuře 

 sbírání odpadků na pláži a v moři 

 vytváření výrobků z posbíraného 

odpadu 

 audiovizuální prezentace 

 pozorování ptáčků a arabských   

antilop 

 plavby na kánoi a plaveckých        

aktivit 

 

Tak co říkáte, zní to parádně? 

V tom případě poproste rodiče, ať vás 

zaregistrují na webových stránkách 

EMEG. Jakmile budou pořádat  další 

záchranný den pro registované dobro-

volníky, pošlou vám na tuto úžasnou  

akci pozvánku, bez které by vás do re-

zervace nepustili. 

 

 

Na jejch facebookových stránkách se 

dozvíte všechny informace o připravo-

vaných akcích a můžete si tu prohléd-

nout i spoustu pěkných fotografií. 
 

www.emeg.ae 
https://www.facebook.com/emeg.jebel.ali 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I   

Doba přípravy: 
15 minut 

Náročnost: Nízká – 
zvládnete téměř bez    
pomoci rodičů. 

Dita Osman 

Mughlí je libanonský pudink z rýžové 

mouky, cukru, skořice a kmínu. Tra-

dičně se podává návštěvám v rodině, 

kde se narodilo miminko. Kmín je 

v zákuscích jistě netradiční, ale chuť 

tohoto dezertu je lahodná a zajímavá. 

A navíc je bezlepkový a bezlaktozový. 

 4 hrnky horké vody 
 1–1,5 hrnku cukru krupice 

(podle chuti) 
 
 2 hrnky studené vody 
 1 hrnek rýžové mouky 
 1 polévková lžíce skořice 
 1 polévková lžíce mletého kmínu  
 
Na ozdobu: 
 strouhaný kokos 
 mandle, pistácie a piniové 

ořechy  (ideálně oloupané 
a namočené přes noc ve vodě) 

Budeme potřebovat 
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Ve studené vodě rozmícháme rýžovou mouku a koření. Do hrnce dáme horkou  
vodu a cukr, zamícháme 
a přivedeme k varu. 

Když se voda vaří, za stálého míchání přimí-
cháme studenou směs a mícháme několik 
minut do zhoustnutí. Konzistence záleží na 
chuti, u nás směs vaříme zhruba tak dlouho 
jako hustý pudink. 

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

 
 
 

Poté nalijeme pudink do skleněných misek 
a necháme vychladnout. 
 
 
 
 
Nakonec posypeme strouhaným kokosem 
a ozdobíme loupanými ořechy. 

Sahtein!  

Dobrou chuť!  

  

 

 

foto: Dita Osman 

 

https://pixabay.com/cs/spojen%C3%A9-arabsk%C3%A9-emir%C3%A1ty-vlajka-654787/
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Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv 

Typické je tu stínové divadlo s džiny, 

loupežníky, princi a princeznami i báj-

nými zvířaty. Já nejvíce miluji loutku 

velblouda.  

Hádej. Je dřevěný, nosí špičatý klobouk a krátké 

kalhoty a když lže, tak mu povyroste jeho dlouhý 

nos. Je to Pinocchio! 

Tohle je Karagiozis - moc srandovní, ale taky dost hloupý 

řecký vesničan. Mně se líbí. Když ze sebe někdo dělá šaška  

a není moc chytrý, tak mu říkáme „Karagiozis“. 

Karagöz a Hacivat. Jsou 
to kašpárci a hraje se 
s nimi stínové divadlo, 
hlavně v měsíci ramadá-
nu. Maminka mi o nich 
četla v Krajánkovi. 

Mám moc ráda Kašpárka. Říkáme mu tu Kasprle. 

Je chytrý, veselý a fakt vtipný! Vystupuje s ním 

i princezna a král, loupežník i krokodýl. 

U  K R A J Á N K Ů  
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U  K R A J Á N K Ů  U  K R A J Á N K Ů  

Myslím, že drak a princezna u nás 

v loutkovém divadle hrají nejčastěji. 

Ale ze všech loutek mám úplně nej-

radši „Hurvajze“, který zlobí svého 

taťuldu Spejbla. 

Jan Klaassen – je trochu 

hloupý, drzý, rád si přihne, 

do všeho strká svůj velký 

nos, ale je hodný a veselý. 

Dřív jsem se ho trochu bála. 

Tady v Bruselu je nejznámější loutkou Woltje. Je to veselý 

kluk a nosí kostkované šortky, sako a čepici. V loutkovém 

        divadle Toone hraje v úplně každičké hře. 

Určitě Pinocho. Viděla jsem ho 

v divadýlku i venku už mnohokrát.  

Kdo lže, tomu naroste dlouhý nos.  

To je lyonský Guignol, Kašpárek.  Ale vypadá jinak než 

ten český. Má kulatý obličej, ďolíčky, pořád všechno 

komentuje a rád se směje. Taky je statečný a pomáhá 

svým kamarádům.   
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V O L N O Č A S O V K Y   Hana Katzourakisová 

 
(Dokončení najdeš v tajence křížovky.) 

 1.            

  2.           

 3.             

  4.         

5.              

6.             

  7.           

 8.            

Napiš slova protikladná ke slovům: 

1. studený 

2. začátek 

3. dole 

4. hodný 

5. rychlý 

6. vpravo 

7. ošklivý 

8. suchý 

 
(Dokončení najdeš v tajence křížovky.) 

  1.                

  2.             

 3.                

  4.               

   5.               
           

6.                   

  7.              

 8.                

  9.                

 10.                  

Napiš slova souznačná 
(podobného významu) 
ke slovům: 

1. přítel 

2. chlapec 

3. silný 

4. běžet 

5. škaredý 

6. čarodějnice 

7. povídá 

8. chytrý 

9. umazaný 

10. odvážný 

Amálka Hernández Matoušková, ČŠ Madrid 
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V O L N O Č A S O V K Y   Hana Katzourakisová 

 
(Dokončení najdeš, když vyluštíš rébus.) 

 

E Š A T N A F Ě Č O 

I X W K O S T Ý M P 

D J E V I Š T Ě A O 

E K U L I S Y A K N 

M E I D É G A R T A 

O Q E U I J Ý E U Ř 

K L C S G V H P O Ž 

H E R E C B Á O L Ú 

Z T E L A B N K R Y 

2 O 7 O 10 I 9 P 4 I 
          

 14 CH 8 Š 3 D 13 Á  
          

12 K 1 CH 6 P 5 T 11 Č 

http://www.freepik.com/
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
http://4lock.cz/files/p/4923/DV004-ppic_Moebelschluessel_antik_002_600.jpg
http://www.priklepni.cz/fotoaukce/aukce424759.jpg
http://shop.dela.cz/images/45/s45767-plazovy-volejbalovy-mic.jpg
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/
http://combiboilersleeds.com/image.php?pic=/images/tongue/tongue-3.jpg
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
http://biriz.biz/hayvansesleri/donkey.jpg
http://21stoleti.cz/wp-content/uploads/nose_1588364c.jpg
http://www.ceskehrady.info/wp-content/uploads/2011/12/hlubok%C3%A1.jpg
https://www.utc.cz/cs/bin/product/4/590082.jpg
http://www.precis-mp.cz/userfiles/images/lucie/lucie-vizualizace.jpg
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  Jitka Lores Zákoucká 

 

Trochu zeměpisu a historie 

neuškodí 

Ještě donedávna průmyslový kraj se na-

chází na severozápadě naší země. V kra-

ji se těžilo uhlí, drahé rudy a vyráběl se 

tam porcelán. Krajským městem je Ústí 

nad Labem, jež je významným centrem 

kultury a průmyslu severních Čech. 

Územím protéká největší česká řeka   

Labe. 

 

Mezi nejkrásnější přírodní památky kra-

je patří Labské pískovce s Pravčickou 

bránou, České středohoří s Milešovkou 

(nejvyšší a největrnější česká hora s výš-

kou 837 metrů nad mořem), Krušné ho-

ry a Klínovec. 

 

Spadá sem Národní park České 

Švýcarsko nacházející se mezi 

Hřenskem a Děčínem. Jeho nej-

známějším místem je právě 

Pravčická brána nad Hřenskem, 

největší pískovcový skalní most 

v Evropě s výškou 21 metrů 

a s rozpětím oblouku 30 metrů. 

V Českém středohoří se prostírá nád-

herné údolí zvané Brána Čech, kaňono-

vité údolí Labe, kterým řeka vstupuje 

do Českého středohoří. Tato Porta Bo-

hemica o délce čtyř kilometrů se nachá-

zí u Litoměřic. 

 

Z Ústeckého kraje podle českých legend 

pocházel Přemysl Oráč, manžel kněžny 

Libuše. 

 

Na území kraje se nalézá nejníže polo-

žené místo v České republice a tím je 

výtok řeky Labe u Hřenska s nadmoř-

skou výškou 115 metrů. 
 

 

 

Hrad Střekov a rytíř Kuba 
 

Pozůstatky hradu Střekov se tyčí na 

skále na pravém břehu řeky Labe u Ústí 

nad Labem. Vodní hrad byl založen ve 

14. století, aby chránil důležitou vodní 

cestu po Labi spojující Čechy s Němec-

kem. Během třicetileté války byl zpusto-

šen švédskými nájezdy a nadále zůstal 

opuštěn a vystaven postupnému chátrá-

http://www.rekonstrukce.cz/images/mapky/mapa-ustecky-kraj.gif
http://files.ceske-svycarsko.webnode.cz/200098706-0591806853/pravcicka brana hrensko.jpg
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  

ní. Během období romantismu v 19. sto-

letí byl znovuobjeven a obdivován třeba 

básníkem Karlem Hynkem Máchou. 

 

Za panování Václava IV. přebýval na 

Střekově loupeživý a ničemný rytíř Ku-

ba. Jednou se chtěl vydat na slavný tur-

naj do Bíliny. Kvůli jeho špatné pověsti 

ho ostatní rytíři vyhnali a zabrali mu 

i koně. A Kuba se rozhodl všem pomstít. 

Nejprve se vypravil se svými pomocníky 

za Václavem z Vrabince, kterého cestou 

v lese zajali a uvrhli do vězení na Stře-

kově. Potom se Kuba vypravil dobýt je-

ho hrad a potrestat jeho obyvatele. 

Chystal se popravit Václavova otce Be-

neše, ale v posledním momentu byl za-

staven jeho dcerou a Václavovou se-

strou, překrásnou Matyldou. Kuba se 

okamžitě do této dívky zamiloval, 

přestal plenit hrad její rodiny a trval na 

tom, že si ji vezme za ženu a propustí 

pak jejího bratra. Dívka, ač zamilovaná 

do rytíře Oty, souhlasila kvůli bratrovi. 

Hned se konala svatba a příští den se 

nový pár vydal na Střekov. Matyldin 

bratr byl propuštěn, ale za jakou cenu… 

 

Novomanžel rytíř Kuba ale začal zase 

brzy podléhat své vášni pro spory, lou-

pežnictví a lov a jeho nešťastná a křehká 

žena Matylda stále vzpomínala na svého 

milovaného Otu. Jednou se jí zjevil ma-

ličký skřítek a řekl jí, že její milý Ota je 

uvězněn ve stejném vězení, jako byl její 

bratr. Zajal ho a uvrhl tam pochopitelně 

zlý rytíř Kuba. Matylda nelenila, spěcha-

la do vězení v hradě, kde bydlela, a ne-

chala Otu propustit. Kuba, když zjistil, 

že propustila jeho vězně a svého milova-

ného Otu, se šíleně rozlítil a doslova 

rozpálil doběla hněvem. Vyvlekl svou 

krásnou ženu na hradby a shodil ji dolů 

do hlubin Labe. 

 

Matyldin bratr Václav z Vrabince a rytíř 

Ota se o Kubově krutém činu dozvěděli, 

spojili své síly, pronásledovali jej, a když 

ho konečně po těžkém boji zajali, popra-

vili ho na jeho vlastním hradě. Střekov 

byl poté vypleněn a pobořen. 

 

Až o několik století později byl hrad roz-

šířen, aby však přesto dále chátral až do 

dnešních dnů. Do dnešních dob se do-

choval areál hradu s opevněním, hradní 

hláska a zlomek gotické části hradu. 

A
d

a
 Ç

el
ik

, D
o

b
ru

šk
a

 

http://www.hrad-strekov.cz/source/prohlidka-hradu-4.gif
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Č E S K É  S T O P Y  Mirka Bartušková 

Pro všechny z nás je dnes kostka cukru běžnou součástí 

kuchyně každé správné hospodyně. Rodiče si jí sladí ká-

vu a vy, děti, zase třeba čaj. Určitě jste ale nevěděly, že ne 

vždy byla kostka takovou samozřejmostí, jako je tomu 

dnes, a že ta první z nich byla vyrobena v jihočeských Da-

čicích. Nemám pravdu? 

S takto náročným procesem měla pro-

blém i Jakubova žena Juliana, která ve-

dla bohatý společenský život. Jednoho 

dne, když připravovala jeden ze svých 

čajových dýchánků, zranila si při porco-

vání cukru prst. Celá rozzlobená běžela 

za manželem a vyčinila mu, že by mohl 

vymyslet něco menšího a praktického. 

„Vaše přání je mým rozkazem,“ odpově-

děl nejspíš Jakub, neboť zanedlouho se 

zrodil vynález lisu na kostky cukru. Pou-

žití bylo jednoduché. Do čtvercových ot-

vorů nasypat cukrovou moučku, tu stla-

čit v lisu, kostky vytlačit, 12 hodin ne-

chat schnout a šup s nimi do obchodu. 

 No jo, jak se říká: Za vším hledej 

ženu! 

Celý příběh začal ve dvacátých letech 

19. století, kdy byla v samotném centru 

města postavena továrna na výrobu cuk-

ru. Nejprve vyráběla pouze cukr třtino-

vý, který bezpečně poznáte podle jeho 

hnědé barvy. Pak továrna výrobu rozší-

řila a začala vyrábět také cukr řepný. 

V době, kdy se továrně obzvlášť dařilo, 

přišel z Vídně do Dačic Jakub Kryštof 

Rad, její nový ředitel. A to vám byl, pa-

nečku, šéf! Bezprostředně po svém ná-

stupu začal s modernizací továrny – po-

řídil novější stroje a do výroby zavedl 

dokonce první parní stroj ve městě. Ob-

chod jenom vzkvétal! Cukr už rafinerie 

nedodávala pouze na jižní Moravu a do 

jižních a východních Čech, ale také do 

rakouského pohraničí. 

 A teď se podívejme na 

tu „kostku“! Co myslíte, ja-

ký měl tenkrát cukr tvar? 

Jedním slovem nepraktic-

ký. Byl velikánský, prodáva-

ný nejčastěji ve formě ho-

molí. Cukr se pak musel se-

kat, abychom si s ním vů-

bec mohli něco osladit.  

 

http://www.dacice.cz/data/editor/84cs_big.jpg
https://pbs.twimg.com/media/B7WS9zZCQAAMfQA.jpg:large
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V Ý Z N A M N É  D N Y  Soňa Klimešová 

 
14. března 1879 

se narodil 

ALBERT EINSTEIN 
 

Byl to teoretický fyzik, jeden z nejvýznam-
nějších vědců všech dob. Za své výzkumy 
(teorie relativity, fotoefekt) byl oceněn 
Nobelovou cenou za fyziku (1921). Ein-
stein je synonymem člověka s velmi vyso-
kou inteligencí, génia. Na jeho počest byly 
po něm pojmenovány fotoche- 
mická jednotka 
einstein, chemický 
prvek 
einsteini- 
um a pla- 
netka 
2001 
Einstein. 

 
28. března 1936 

se narodil 

MARIO VARGAS LLOSA 
 

Na Den učitelů se narodil tento peruán-
sko-španělský romanopisec a esejista, no-
sitel Cervantesovy ceny za literaturu 
(1994) a Nobelovy ceny za literaturu z ro-
ku 2010. Je považován za jednoho z nej- 

významnějších spiso-
vatelů současnosti. 
Slávu mu získal hned 
jeho první román 
Město a psi (1963), 

ještě větší uzná- 
   ní mu přinesl   
   velmi originál- 
     ní román 
      Zelený dům 
      (1966). 

 
30. března 1853 

se narodil 

VINCENT VAN GOGH 
 

Holandský malíř, který maloval 
slunce a slunečnice 
(obraz Slunečnice z ro- 
ku 1888), ale v duši měl 
často smutek a tmu. 
Od dětství měl pověst mlčen- 
livého morouse. Svůj 
neúspěch v prakti- 
ckém životě si vy- 
nahrazoval kreslením. 
Goghovy malby, které 
jsou dnes jedny z nejdraž- 
ších na světě, však v jeho 
době nenašly uznání. 

 
31. března 1596 

se narodil 

RENÉ DESCARTES 
 

Byl to francouzský filozof a matematik. 
V jeho životě se střídají období ústraní 
a přemýšlení s obdobími plnými dobro-
družství. Dokonce se zúčastnil třicetileté 
války jako voják, aby poznal svět. Ve svých 
filozofických my- 
šlenkách studoval 
lidské štěstí, roz- 
díl mezi lidským 
duchem a tělem. 
Jeho objevy 
v geometrii mu 
zajistily místo 
mezi matematic- 
kými velikány. 

květiny: děti z Athén 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/fotos/vargas_llosa_2.jpg
http://www.nkfu.com/wp-content/uploads/2012/12/rene-descartes-resimleri-5.jpg
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Z P Í V Á N K Y  Zuzka Doğan 

zdroj: Já, písnička, zpěvník pro 1.-4. třídu 
den a noc:  Anežka Kaçmaz, Istanbul 

https://www.youtube.com/watch?v=b8PfydN_QGM
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Ř Í K A N K Y  Zuzka Doğan 

Příběhy pro nejmenší 
napsala: Margaret Wise Brown 
překlad: Bedřich Králík 
 

http://www.freepik.com/
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V E S E L Á  S T R Á N K A  Katka Balunová 
Hádanky: 1. Osel. 2. Beránek. 3. Lev. 4. Želva. 5. Kotě. 
6. Houby. 7. Domeček. 

 

„Mami, je pravda, že když ně-
kdo umře, zbyde z něj jen 

prach?“ „Ano, to je pravda, Pepíč-
ku.“ „Mami, tak to mi někdo umřel 
pod postelí!“ 
 

Plazí se dva hadi a mladší se 
ptá: „Mami, jsme jedovatí ha-

di?“ „Ne, proč se ptáš?“ odpoví ma-
minka. „To je dobře, já jsem se totiž 
kousl do jazyka.“ 

slimák: Vašík Kaçmaz, Istanbul 

želva a kotě: 
Valentín Campusano Bartoš, 
Madrid 
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D O M A L O V Á N K A  
Marta Daeuble 
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K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  Lenka Kanelia 

Jak jste na myšlenku Noc s Anderse-
nem přišly? 
Nápad se zrodil po semináři o dětech, které 
nerady čtou. Zaznělo zde, že nejdůležitější 
pro čtení je najít si společnou chvilku před 
spaním. A to jsme pak na sebe mrkly a řek-
ly si, proč nezkusit v knihovně dětem celou 
noc číst pohádky? V té době byla po povod-
ních nově opravena naše knihovna a v no-
vém dětském oddělení na půdičce proběhla 
v roce 2000 první Noc s Andersenem pro 
25 dětí z Uherského Hradiště. 

Co se dětem u vás na ní nejvíc líbí? 
Každý na nočním dobrodružství v knihovně 
hledá něco jiného. Ale je to určitě úžasné 
dobrodružství nocovat ve spacáku mezi 
knížkami! A taky bez rodičovského dohle-
du… 
 
Jaké další akce v knihovně 
pořádáte? 
Oblíbené je Hradišťské sluníčko, kdy před 
koncem školního roku po celý týden čteme 
s herci Slováckého divadla večerníčky, pa-

Hanka Hanáčková a Mirka Čápová jsou knihovnice v Knihovně Bedři-
cha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Když vystoupáte po toči-
tém schodišti do podkroví, ocitnete se mezi trámy, dřevěnými schůdky 
a lodními lany. Děti se tu rády schovávají. Nejraději mají půdičku – pro-
stor na čtení, povídání a povalování se – ten je úplně až nahoře, ve špič-
ce střechy. A právě tady před 16 lety (v roce 2000) proběhlo první pře-
nocování v knihovně s názvem Noc s Andersenem. Znáte ji? Jak by ne! 
Tuhle skvělou akci začali pořádat i v dalších knihovnách a školách teď 
už nejen v Česku, ale i v zahraničí. 
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sujeme prvňáčky na čtenáře, vyhlašujeme 
výsledky soutěží, zveme na povídání někte-
ré známé autory dětských knih. Ale úplně 
nejoblíbenější je podzimní lampiónové Se-
tkání broučků, kteří se slétnou a svými 
světýlky rozsvítí obě hradišťská náměstí. 

 
Když se řekne knihovnice – co si pod 
tím mají děti představit? 
Jak v básni píše Jarek Nohavica: „Vidíš pa-
ní knihovnici? Hledá knížky na polici, aby 
byly tam, kde mají, čtenáři je šmodrchají…“ 
Je to tedy hodná teta, která se stará o kníž-
ky, pomáhá dětem s výběrem nejvhodněj-
ších titulů a pomůže najít také odpovědi na 
jejich zvídavé otázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co se děje v knihovně po setmění? 
V naší knihovně v budově bývalé židovské 
synagogy kolem půlnoci děti mohou potkat 
starého Žida, který budovu hlídá a dává 
pozor, vždyť už dvakrát vyhořela, tak na ni 
musí dohlížet... A v Noci s Andersenem 
kromě něho mohou děti poslouchat a číst 
nejrůznější i hrůzostrašné historky. 

MIRKA 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ: 
Dětská kniha: Gabra a Málinka od Amálie 
Kutinové a všechny knihy Jaroslava 
Foglara 
Místo na čtení: ve stínu ořešáku a ve škole 
pod lavicí 
Český autor pro děti: Martina Drijverová 
Zahraniční autor pro děti: 
Astrid Lindgrenová 

HANKA 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ: 
Dětská kniha: Knížka Ferdy Mravence 
od Ondřeje Sekory 
Místo na čtení: v posteli a hodně polštářů 
okolo a v autobuse 
Český autor pro děti: Ivona Březinová 
a povídky Otakara Batličky 
Zahraniční autor pro děti: Eoin Colfer 
a Jack London 
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Jednoho rána si chtěl Černoočko přispat. Celou noc strašil ježky a srnky 

a dost se u toho nalítal a teď se sotva hýbal. Jenže co čert nechtěl, byla 

sobota a na louku si zase přišla udělat piknik banda nepořádníků. „Co ti 

tu dělají? Vždyť jsem je minule pěkně prohnal,“ bručel si pro sebe Černo-

očko. „Myslel jsem, že už bude od nich pokoj. Lítají po louce jak splašení, 

hulákají jak na lesy, trhají 

stromům větve. A na MŮJ 

strom lepí žvýkačky,“ zlobi-

lo se strašidýlko a zavrtalo 

se hlouběji do peřin. Ani 

Eliška neviděla nepořádní-

ky ráda. Zůstával po nich 

pokaždé takový nepořá-

dek... To si ani nepřejte    

vidět. 

 

Dneska to bylo zrovna tak. 

Kolem piknikové deky se 

válely haldy odpadků, 

prázdné plastové láhve, 

sáčky, obaly... Jedno dítě 

házelo kameny kolem sebe, 

až jeden trefil Eliščin dům 

a pěkně ho pochroumal. Další dvě zrovna třásly stromem, ve kterém Čer-

noočko bydlí, až z toho strašidýlko spadlo z postele. Děti se chechtaly, jak 

na ně dolů padali pavouci a prázdné ptačí hnízdo. Unavený Černoočko 

byl v koncích. Pavouků se děti nebály. Poslal na ně alespoň hejno komárů 

a vydal se za Eliškou. Už zdálky viděl její rozbořený dům 

a bylo mu jí i trochu líto. „Co s nimi uděláme?“ zeptal se. 

Eliška navrhla domluvu: „Požádáme je, ať přestanou.“ 

No nevím, pomyslel si Černoočko, ale nechtěl jí odporovat. 

Letěli spolu za dětmi, které řádily na louce. 

Lenka Kanellia a děti ze Školy u babiček v Lyonu – 
Marc Daeuble, Filip Maisonneuve, Ewen Judas Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jak Černoočko pomohl Elišce 
vyhnat nepořádníky z louky 

Marc Daeuble, Lyon 
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„Prosím vás, přestaňte. My tu bydlíme a vy všech-

no ničíte. Ty odpadky, co tu necháváte, ohrožují 

zvířátka. Rozbily jste mi domeček. Nechte toho 

a pojďte si raději s námi hrát,“ snažila se víla. Ale 

rošťáci nic. Vůbec jí nevěnovali pozornost. Černo-

očko pohrozil: „Pošlu na vás takovej slejvák, to jste nezažili, bando ni-

čemná!!!“ Nelenil a už zaklíná: „Turbijón, blesk a hrom. Slejvák, fučák, 

vichřice. Ať zmoknete velice.“ Nebe zčernalo, mraky se nafoukly a začalo 

lít jako z konve. Nepořádní-

ci byli v tu ránu promoklí na 

kost a než bys řekl švec, byli 

z louky pryč. 

 

„A ať už vás tady víckrát ne-

vidíme!“ volali za nimi Čer-

noočko s Eliškou. „My už 

budeme hodní a pořádní!“ 

slibovali výtržníci z dálky. 

„Děkuju, Černoočko,“ řekla 

mile Eliška a usmála se tak 

krásně, až se z toho stra- 

šidýlko začervenalo. „To nic nebylo,“ zamumlalo. „To je kouzlo z lexiko-

nu. Já vím, že...“ ale Eliška ho nenechala domluvit. 

 

„Dobře jsi udělal, ale na mne už ta kouzla 

nezkoušej, jo? A teď zastav ten déšť, ať 

nevyplavíme všechna zvířátka, a pojď mi 

pomoct uklidit louku.“ Strašidýlko se ne-

zmohlo na odpor. Rozehnalo mraky a šlo 

s Eliškou posbírat tu spoušť. „Nakonec 

ten Černoočko není zas tak špatný,“ po-

myslela si Eliška. A kradmo se na něj po-

dívala. Kdyby se trochu polepšil, možná 

by se časem mohli i víc skamarádit. 

 
Pokračování příště 

Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Ewen Judas, Lyon 

Ewen Judas, Lyon 

Marc Daeuble, Lyon 
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Marta Daeuble a Hana Katzourakisová 
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Marta Daeuble a Hana Katzourakisová 
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Marta Daeuble a Hana Katzourakisová 
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  

31 

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová 



AEK a Marie Švédová 

Divadlo je umění, 
které provází lidstvo od 
nepaměti. Loutkové divadlo, které má kořeny 
ve starověku, je jedním z druhů divadla. V takovém 
divadle nehrají živí herci, ale umělecký předmět 
− loutka. Pak máme také maňáskové divadlo, které je 
specifickým druhem loutkového divadla, kde jsou po- 
stavy ztvárněny návleky na prsty nebo na ruce. S maňásky je spousta zá-
bavy, zejména s těmi dinosauřími, které si tentokrát vyrobíme. 

 ponožky (podle počtu dinosaurů, 
které chceme vyrobit) 

 nůžky 
 karton (z kartonu můžeme také vyrobit šablonu zubů a hřebenu pro menší děti) 
 houbové utěrky 
 barevný filc (bílý, červený) 
 tavnou lepicí pistoli a lepicí patrony (případně účinné lepidlo) 
 fixy 
 plastové oči 

Budeme potřebovat 

K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  
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videopostup na K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

Na karton položíme ruku a fixou 
obkreslíme dlaň bez palce. Výsled- 

ný tvar vystřihneme a přeložíme tak, 
aby se vešel pěkně do dlaně mezi prsty 
a palec (tento karton je základem pro 
dinosauří tlamu). Tvar kartonu potom 
obtáhneme na filc a také vystřihneme. 

Nastřihneme ponožku (jak to vi-
díme na fotografii), do otvoru 

vložíme kartonový tvar a přilepíme ho 
k ponožce tavnou pistolí. Potom přile-
píme barevný filc, který tvoří vnitřek 
dinosauří tlamy. 

Připravíme si dinosauří hřeben − 
vystřihneme trojúhelníkové tvary 

z houbové utěrky. Navlečeme ponožku 
na ruku pomocníkovi a přilepíme jed-
notlivé trojúhelníky v řadě za sebou na 
dinosauří hlavu a hřbet. Pokud nechce-
me dinosaura s ještěřím hřebenem, 
můžeme použít například pruhy barev-
ného filcu nebo jiné tvary. 

Nakonec do dinosauří tlamy vlepí-
me zuby vystřižené z bílého filcu 
a na hlavu přilepíme také oči. 

 
 

Jak se jmenuje váš dinosaurus? 
V jakém pravěkém příběhu hraje 

hlavní roli? 
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https://youtu.be/eFpSs0otoYU
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K O M I K S  Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro 
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ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ 
Březen 2017        Téma: Divadlo 

D Ě T S K É  C E N T R U M  I S T A N B U L  

 
Srdečne Vás pozývame na marcový workshop 

 

Čítam, čítaš, čítame 

 
KDE: Beylikdüzü, Istanbul 

KEDY: 11. 3. 2017 o 10:30 hod. 
 
 

Príďte si s nami vyrobiť záložku do knihy, vyrobiť 3D knihu, poskladať leporelo 
a spoločne si prečítať z obrázkov i písmeniek rozprávku známu i neznámu... 

 
Prineste si so sebou dobrú náladu a malé občerstvenie domácej kuchyne. 
Prihlášky posielajte do 8. 3. 2017 (vrátane) na info@krajaneistanbul.cz. 
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Na začiatku každý predstavil svoju masku. A veru, bolo veľmi ťažké vybrať víťaza! Sála sa hemžila pri-
nceznami, vílami, strašidlom, ježibabou aj automobilovým pretekárom či spidermanom. Jednoducho 
povedané, mamy si dali záležať a vyrobili skutočne originálne masky! Víťaz preto musel byť vyžrebo-
vaný a medailu víťaza si odniesla domov princezná Anežka s najveselšími foto pózami. 
 Ďalšia časť programu mala športového ducha. Úlohy boli náročné, ale ako skúsení súťažiaci sme 
ukázali, že vieme zabojovať! Určite si dokážete predstaviť aké náročné je skákať so zaviazanými no-
hami a pritom súťažiť. Sústredene sme nosili vajíčko, skladali puzzle, namotávali psíka Rexíka, každá 
skupina musela dokonca poskladať 170 plastových častí a urobiť dlhú tyč. Poviem vám pravdu, zapo-
tili sme sa všetci. V celkovej súťaži nazbierali viac bodov dievčatá, ktoré chlapcov vekovo síce pred-
behli, ale aj tak si priniesli domov medaily s krásnym strieborným druhým miestom. Aby sme neza-
budli na naše mamy, ktoré pre nás masky ušili, aj ony si odniesli domov medaile. 
 Nakoniec sme si oddýchli pri vyfarbovaní masiek rôznych tvarov či škrabošiek. 
 Spoločný karneval z vyrobených masiek sa nám veľmi páčil a preto veríme, že sa k nám pridajú 
i ďalšie deti a spoločne v kruhu krajanov si tento deň užijeme aspoň tak dobre ako ten predošlý. 
 

Za Detské centrum Istanbul 
Lucia Hacıoğlu 

D Ě T S K É  C E N T R U M  I S T A N B U L  

Milé deti, 
 

radi by sme sa s Vami podedili o naše spoločné chvíle v prvom tohtoročnom workshope. Ústrednou 
témou bol sneh a ten sme si do sýtosti užili. Najprv sme si vyrobili snehovú guľu a pozerali sme sa ako 
padá sneh. S chuťou sme sa pustili aj do snehuliaka z paličiek, hľadali sme rozdiely na obrázkoch, po-
spájali sme čísla a vyfarbili zimný obrázok. Najväčšiu radosť nám ale urobil umelý sneh. A tak celí od 
peny, ale veľmi spokojní sme workshop ukončili. 
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Č E S K Á  Š K O L A  B E Z  H R A N I C  F R A N K F U R T  

V sobotu 18. 2. zavítala do naší školy ve Frankfurtu 

populární česká spisovatelka Veronika Válková. Je to 
autorka fantasy knih a učebnic dějepisu. Nás ale nejvíc zajímala série knih o holčič-

ce Barče, která umí cestovat v čase a nechá tak čtenáře nahlédnout do dávných 

časů a do různých míst světa. 

Paní spisovatelka měla pro školní děti připravený program, ve kterém se prolínaly 
její zájmy: český jazyk, dějepis a výtvarno, ale také třeba etymologie. Děti se bě-

hem besedy také dozvěděly, co všechno je potřeba k vydání knihy, rozšířily si slov-

ní zásobu formou hry. Nechyběla ani vědomostní soutěž skupin, kterou si užili žáci 
od nejmladších po nejstarší. Červenou nitkou celého programu byla postava Karla 

IV. Součástí besedy bylo také autorské čtení a prostor pro zvídavé otázky dětí. Dě-

ti byly během programu velmi nadšené a všechny aktivity si velmi užívaly. Veroni-
ka Válková si okamžitě získala jejich přízeň svým pedagogickým nadáním 

a schopností poutavě vyprávět. Její popularita u dětí ještě vzrostla, když je naučila 

jednoduchým způsobem nakreslit kočku, která je jednou z hlavních hrdinek jejích 

knih. 
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Pokud Vás zajímají informace o dění v České škole bez hranic Frankfurt, 
sledujte naše webové stránky a facebook. 

https://www.ceskaskolafrankfurt.de. 
www.facebook.com/ceskaskolabezhranicFrankfurt 
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Č E S K Á  Š K O L A  M I L Á N  

Co vás napadne jako první, když se                            
                           řekne ČTYŘLÍSTEK? 

  Víte, jaké je  
  to nocovat  
  s kamarády  
  ve škole? 

Čtete rády 
     knížky? 

Noc z 31. března na 1. dubna 2017 bude opravdu hodně speciální! 
V České škole Milán se budou dít zvláštní věci! 

Rok utekl jako voda a již potřetí se zúčastníme akce Noc s Andersenem, 
při které se děti sejdou, aby společně prožily kouzelnou noc 

plnou dobrodružství.  
Od večera do rána na ně čeká bohatý zábavný program: pohádky, příběhy, 

soutěžení, malování, ale také příprava večeře, spaní ve spacáku a bez 
maminky, originální budíček i s rozcvičkou a možná i nějaké překvapení. 
Zájem rok od roku stoupá a místa jsou limitována, takže sledujte naše 

webové stránky, ať se včas zaregistrujete! 
https://www.czassoc-milano.org/česká-škola-milán/noc-s-andersenem-2017/ 

https://www.czassoc-milano.org/česká-škola-milán/noc-s-andersenem-2017/
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Č E S K Á  Š K O L A  B E Z  H R A N I C  B R U S E L  

Čas od času uvítáme v České škole bez hranic Brusel vzácného hos-
ta. Druhý únorový víkend jím byl Arnošt Goldflam, který v průběhu 
literární dílny předčítal ze své knihy Tatínek není k zahození, a děti 
jej tak poznaly i jinak než jako herce z oblíbených pohádek. Po au-
torském čtení přečetli panu spisovateli na oplátku žáčci své krátké 
pohádky a na závěr setkání si mohli koupit jeho knihy, které Arnošt 
Goldflam ozdobil i vlastnoručním věnováním.  
Už nyní všichni netrpělivě vyhlížíme, kdo nás ve škole navštíví     
příště. 

Čekání si ale, milí krajánci, s námi můžete 
zkrátit druhou částí Noci s Andersenem! 
Tentokrát pro děti od 9 do 14 let. Celou 
noc v sobotu 25. března strávíme 
s Adamem Hradeckým a Evou Barborko-
vou, dětskými hrdiny z tetralogie Klobouky 
z Agarveny. A možná mezi nás přijde i paní 
spisovatelka Markéta Prášková. Kdo ví?  
Necháme se překvapit a už teď se moc    
těšíme! 

39 



40  

Č E S K Á  Š K O L A  M A D R I D  

www.ceskaskolamadrid.es 

Co jsme pro vás upekli 

v České škole Madrid 

na březen? 

Stará pranostika o měsíci březnu ří-
ká: „Březen, za kamna vlezem.” My 
v České škole Madrid rozhodně za 
kamna nepolezeme, i když při sem 
tam studené noci a pošmourném rá-
nu se nikomu moc ven z postele ne-

chce. A ještě v sobotu! Naše žáčky a žáky musíme však na tomto mís-
tě pochválit, protože do sobotní školy chodí s úsměvem. Jak už jsme 
se mnohokrát zmiňovali, naše škola není jen o učení, jak by se mohlo 
někomu zdát podle názvu. Naše škola je také plná her a zábavy. Že ne-
věříte? Tak tedy bedlivě čtěte dál. 
 
Po únorovém maškarním plesu za námi přijede 
pražské divadlo Viola,  aby nám zahrálo 
Ententýky (jako to známé roz- 
počítadlo). Bude to vůbec po- 
prvé, co ve Španělsku vystoupí. 
Toto malé divadélko o třech 
hercích se představí v neděli 
12. března 2017 od 11 hodin v Madridance. 
 

A o dva týdny později, te-
dy v neděli 26. března 
2017, půjdeme do Národ-
ního archeologického mu-
zea v Madridu (více o mu-
zeu zde). Naši pozorní čte-
náři vědí, že jsme se o muzeu zmiňovali již 
v našem lednovém čísle. V lednu se však ná-
vštěva neuskutečnila, tak jsme ji přesunuli na 
březen a už se na ni moc těšíme. Českého prů-
vodce muzeem doprovodí Susana Blas, jedna 
z maminek dětí naší školy, která přišla s tímto 
skvělým nápadem! 

http://www.ceskaskolamadrid.es
http://www.divadloviola.cz/index.php?p=pred&ID=5&SID=13&d=79
http://www.man.es
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY3YOm74zSAhWMPxoKHZ4IDLoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.beletrie.eu%2Fknihy%2Fpec-nam-spadla1.html&bvm=bv.146786187,d.d2s&psig=AFQjCNEvV8VjU9Zg9qAt2kq9goUetrKLaA&ust=1

