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T V O R B A  Č T E N Á Ř Ů  

Karolína Angelopoulou: 

Proč mám ráda Česko 
Každý rok jezdíme do Česka. Máme tam tetu Majdu, strejdu Péťu, čtyři sestřenice 

a pět bratranců, babičku a dědečka. Babička Dáša má dva pejsky, dvě kočky a kdysi 

měla i králíky a slepice. Bydlí kousek od řeky Dyje, ve které jsou ryby a sbíráme tam 

mušle. Někdy chodím s pejsky po břehu a házím jim klacky. Babička hraje v kostele 

na varhany a učí mě hrát na piano. 

 Teta Majda má Julinku, Ondráška a Adámka. Teta má malou krásnou zahrád-

ku, trampošku a houpačku. Má krásný dům a často chodíme do vinohradu na pro-

cházku. Teta je paní učitelka ve školce a strýc vymýšlí programy. Jezdí s námi na vý-

lety, např. do aquaparku, do lanového centra, do cirkusu a na hrady. 

 Každý rok chodíme do české školy a někdy se školou jezdíme na výlety. Chodí-

me pěšky do parku, k jezírku a na jeleny. Děláme zkoušky z českého jazyka. Máme 

jedničky. Paní učitelka Kristýnka je moc hodná, ale letos nepřišla, protože čeká mi-

minko. 

 Letos jsme byli na táboře u koní. Každé dvě děti se staraly o jednoho koníka. 

Můj koník se jmenoval Honzík. Stefinčin se jmenoval Island. Koníky jsme hřebelo-

vali, krmili, jezdili na procházky, hladili a měli rádi. Spali jsme ve spacáku, zpívali 

písničky u ohně, jedli jsme dobré jídlo, hráli jsme vybíjenou. Složila jsem písničku: 

 

Na táboře u koní  

cesta moc nevoní, 

jinak je to vážně moc super.  

Koníci jsou suproví, 

pejsek je moc pečlivý 

a kočka je vážně moc mazlivá. 

Každý den u koní 

vážně je to srandovní, 

vážně moc, moc, moc, moc, moc nádherný. 

Festival Literární Františkovy Lázně ve spolupráci s městem Františkovy Lázně a časopisem 
Krajánek vyhlásil literární soutěž pro české děti žijící v zahraničí. I přes menší účast se sešlo pár 
výborných prací. Porota ve složení Klára Smolíková, Vhrsti a Lenka Kanellia se shodla na uděle-
ní zvláštní ceny pro Karolínu Angelopoulou a Francescu Ventriglia. Jejich, jakož i práce dalších 
účastníků budeme zveřejňovat. 

KRAJÁNCI PRO 20. ROČNÍK FESTIVALU 
LITERÁRNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 

Břeťovi jde vaření, 

Terka jezdí na koni 

a Iva dává pozor na děti.  

Kuchařky jsou superní, 

je to tady nádherný, 

vážně moc, moc, moc nádherný. 
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Tak už máme rok 2018! Kromě nové číslice míváme na začátku roku také nová očekávání, 
spoustu předsevzetí a plánů. Jaké jsou ty vaše? 
 I Krajánek pro Vás připravil několik novinek. V rubrice Svět kolem nás budeme zkou-
mat svět ekologickýma očima. Naučíme se vnímat prostředí, ve kterém žijeme, jako součást 
nás samotných. A třeba díky tomu začneme lépe chápat nejenom život kolem nás, ale i nás 
samotné. Čtení na pokračování přináší v letošním roce Letadélko Juráška z nakladatelství 
Grada. Už se také těšíte na nové příběhy? My už jsme plni očekávání. Rubriku Hrátky 
s češtinou nahradí rubrika Hrátky s přírodou, kde si budeme povídat o světě zvířat a rostlin. 
 V lednovém čísle Krajánka se můžete podívat do krásného zahradního města v poušti 
– Al Ain, které se nachází ve Spojených arabských emirátech mezi městy Dubaj a Abú Dha-
bí. Podle arabského jídelníčku jsme pro Vás připravili jednoduchý recept na sladký dort zva-
ný Esh Asaray, který je tam velmi oblíbenou pochoutkou. Dále zde najdete také pověst ze 
Zlínského kraje o Hostýně a jeho svatyni. V Českých stopách se dozvíte, kdo to byl Metoděj 
Vlach a nesmí chybět kartičky, písnička a další rubriky, které jste zvyklí pravidelně číst. 
 Přejeme Vám, aby se Vám dobře četlo a aby i tento 
rok byl laskavým a dobrým rokem ve Vašem životě. 
 

Vaši Krajanka a Krajánek 

casopiskrajanek@gmail.com      www.facebook.com/casopiskrajanek      https://issuu.com/casopiskrajanek 
© Češi a Slováci v Istanbulu 
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• ...si začnu plnit svůj dávný sen a budu 

cestovat! 

• ...se přestanu tak strašně honit v prá-

ci a vychutnám si čas s milovanou ro-

dinou. 

 

Zkrátka když se přehoupává starý rok 

do nového, mívá spousta lidí nutkavou 

potřebu ten rodící se rok začít něčím 

novým, jiným, lepším. Copak o to, mno-

ho z nich opravdu začne svá předsevzetí 

plnit. Cvičí, stravují se zdravě, učí se an-

glická slovíčka, cigaretám se vyhýbají 

velikým obloukem, poznávají nové kra-

je. Jenže o něco horší to bývá za měsíc, 

T É M A  Jana Schulzová 

Možná jste se s předsevzetími už někdy, 

děti, setkaly. Nejčastěji se objevuje prá-

vě na sklonku roku, v prosinci. Mohly 

jste slyšet rodiče, příbuzné nebo jakéko-

li dospělé, jak si nahlas nebo tiše pro se-

be slibují: „Od Nového roku…“ 

 

• …asi budu muset více sportovat, po-

slední dobou jsem hrozný lenoch. 

• …budu chodit častěji pěšky. Autem 

jezdím do práce i do obchodu, do pa-

tra se vozím výtahem a to mi moc ne-

prospívá. 

• …uf, uf, já ten knoflík asi nedopnu... 

Nic naplat, musím trochu zhubnout, 

zbavit se nadbytečných kilogramů... 

Vždyť to začíná být i zdraví škodlivé! 

• …ojojoj, to je mi nějak těžko od ža-

ludku. Budu jíst zdravěji a každé jídlo 

si zaslouženě vychutnám! 

• ...přestanu úplně kouřit. Škodím tím 

strašně moc nejen sobě, ale i ostat-

ním! 

• ...se konečně budu učit anglicky. Ten-

tokrát poctivě a pořádně! 

Copak se asi skrývá pod pojmem novoroční předsevzetí? Novoroční, 

jak všichni správně tušíte, má co do činění s novým rokem. A ten 

nám právě začal! Novoroční může být oslava, oběd, přání, projev 

nebo třeba ohňostroj. K novému roku se neodmyslitelně pojí také 

předsevzetí. Zvláštní slovo. Vzetí si něčeho před sebe. Pro lepší sro-

zumitelnost si jej můžeme vysvětlit jako úmysly, záměry či rozhod-

nutí. A právě s nimi otevíráme brány nového roku. Tak pojďte 

a vstupte s námi! 

Karavanem po Bretani: David Sánchez Dohányoš, Madrid 
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za dva, za tři... Někdo z „předsevzílků“ 

postupně polevuje a polevuje, cvičí ob 

den, tajně ukusuje salámu, vymlouvá se 

z hodin angličtiny. Novoroční předse-

vzetí bere za své a nezbývá než čekat na 

prosinec a další nový rok a nové dobré 

úmysly, záměry a rozhodnutí. 

 

Ačkoli, počkejte, počkejte! Vždyť chce-

me-li něco začít nebo dělat jinak a lépe 

než doposud, stačí odmyslet si slovo no-

voroční, nečekat na silvestra a směle se 

do toho pustit! Není třeba čekat na nový 

rok, začít se může třeba hned zítra nebo 

v pondělí nebo prvního...  Čím dříve, 

tím lépe! 

 

A jak by podle vás, děti, mohla vypadat 

dětská (možná i dospělácká) novoroční 

předsevzetí? Třeba takto? 

 

• Maminko, slibuji, že si budu víc uklí-

zet pokojíček. Uznávám, je to tam jak 

po výbuchu! 

• Zlepším si známky v matematice. 

Vždyť mě to i baví, chce to jen kapku 

snahy a soustředění. 

• Už se nebudu přecpávat čokoládou, 

bonbóny a brambůrky. Radši si dám 

čerstvé nebo sušené ovoce. 

• Nebudu se nikomu posmívat. Také by 

se mi nelíbilo, kdyby to dělal někdo 

mně. 

• Budu častěji navštěvovat babičku, už 

jsem u ní dlouho nebyl, a přitom to 

máme skoro za rohem! 

• Budu psát krasopisně. Paní učitelka 

má pravdu, že se ten škrabopis ani 

vyluštit nedá. 

 

T É M A  

 

• Začnu konečně denně chvilku cvičit 

na housle, abych tolik nevrzal. Talent 

mám, baví mě to, byla by škoda toho 

nechat. 

• Pomůžu s domácími pracemi. Vše bu-

de rychleji hotovo a zbude nám 

s rodiči a sourozenci víc času na sebe 

a na hraní. Mohli bychom si dát par-

tičku Člověče, nezlob se!, Prší! nebo 

jít na procházku. 

 

A pokud vás zajímají skutečná předse-

vzetí od našich čtenářů, nalistujte si 

rubriku U krajánků! 

Brácha a já: Anežka Kaçmaz, Istanbul 
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K R A J Á N E K  N A  C E S T Á C H  Jiřina Klírová 

V Al Ain platí přísný zákaz výškových 

budov, žádná nesmí mít víc než 7 pater. 

Odměnou vám je příjemný pohled na 

upravené město obklopené zelení, zdo-

benými kruhovými objezdy a dlouhými 

rovnoměrnými silnicemi. 

 Krásu a zajímavost podtrhuje i nej-

vyšší hora v okolí, Jebel Hafeet, jež sahá 

do výšky 1 300 m n. m. Výhled z jejího 

vrcholu je dechberoucí. Náhle máte na 

dlani území s několikakilometrovou dá-

lavou. Pokud by se vám zachtělo lenošit 

či se nechat hýčkat, v údolí je možné vy-

užít lázně s teplými prameny nebo zů-

stat přes noc a kochat se výhledem 

z jednoho z luxusních hotelů na vrcholu 

hory. 

„Město zahrad“ je místo, které je pro většinu turistů velikou 

neznámou. Co kdybychom vám však nabídli město plné zele-

ných oáz, historických pevností, muzeí, stromových a květino-

vých alejí podél silnic nebo zoologickou zahradu, jež ukrývá ta-

kový poklad, jako je bílý lev? Vítejte ve městě Al Ain… 

Vodní pramen 

Al Ain leží z poloviny na území Spoje-

ných arabských emirátů a z poloviny na 

území Ománu, takže se vám může snad-

no stát, že se při cestování po městě bu-

dete muset prokázat cestovním pasem. 

Někdy se mu říká „zelené město“, proto-

že se může pochlubit více než 147 000 

kusy datlových palem na „pouhých“ 

3 000 akrech. Oázy palem jsou proklá-

dány ovocnými stromy jako např. man-

gem, banánovníky, fíkovníky a pome-

rančovníky. Životadárnou vodu jim do-

dává starověký zavlažovací systém zvaný 

„Falaj“ neboli „Kanát“, který do města 

vede vodu samospádem z hor. Falaj mů-

že být až několik kilometrů dlouhý 

https://media.holidayme.com/wp-content/uploads/2016/11/23145213/shutterstock_373429576-banner.jpg
https://visitabudhabi.ae/DataFolder/Images/Thumbnails/2000x800/Al-Ain-Palace-Museum-Hero.jpg
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K R A J Á N E K  N A  C E S T Á C H  

a v mnoha pouštních oblastech byl jedi-

nou možností, jak získat vodu. Ne na-

darmo se říká městu „Vodní pramen“, 

tj. Al Ain. 

 Na jednom z konců městské oázy 

stojí krásná stavba s kruhovými věžemi. 

Není to nic jiného než bývalý palác šejka 

Zayeda bin Sultana Al Nahyana, zakla-

datele a zároveň prvního prezidenta 

Spojených arabských emirátů. Dnes je 

z něj muzeum, kde můžete nahlédnout 

nejen do pokojů vládcových dětí a ku-

chyně, ale i do soukromého nádvoří šej-

kovy ženy nebo soukromé ložnice pa-

novníka. Palác sloužil celé rodině, která 

nebyla vůbec malá – šejk Zayed měl prý 

přes 100 potomků! 

 

Historie sahající do 4 000 let př. n. l. 

Nenechte se zmást mrakodrapy a divy 

světa v Dubaji a Abú Dhabí, ne všechna 

města tu v SAE září novotou. V Al Ain 

vás překvapí nespočet pevností otevře-

ných pro veřejnost a ve velmi dobrém 

stavu. Většina z nich byla totiž nedávno 

zrenovována a přestavěna na muzea. 

 Milovníkům historie doporučujeme 

navštívit archeologický park Hili, kde 

byla odkryta masivní věž ze sušených 

blátěných cihel. Nahlédnout se dá i do 

tzv. Velké hrobky, jejíž stáří je odhado-

váno na 4 000 let! 

 

Bílý lev v poušti 

V zoologické zahradě v Al Ain se nachází 

tisíce zvířat, savců, ptáků a plazů. Mezi 

ohrožené druhy, které zde mohou ná-

vštěvníci spatřit, patří např. arabský ko-

zorožec, arabský leopard nebo afričtí di-

vocí psi, ale také bílý lev, který je společ-

ně s bílým tygrem největším lákadlem.  

Bílí lvi nejsou albíni, jak byste si mohli 

myslet: těmto vzácným jedincům chybí 

pouze kožní pigment, který ostatním 

lvům dodává pískově hnědou barvu. Bílí 

lvi a tygři patří mezi rarity. Některé af-

rické kmeny dokonce věří, že to jsou 

vtělení duchové, kteří na zem přichází 

tehdy, je-li příroda v ohrožení. 

https://img.grouponcdn.com/deal/2JRASx1dS336FuvQ6asmzYuY1UVS/2J-2048x1229/v1/c700x420.jpg
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I   

Náročnost: 
jednoduché 

Doba přípravy: 
20 minut 

Sladký chlebový dort je vynikající dezert, který je poměrně jed-

noduchý na přípravu. Jeho výroba trvá asi 20 minut. Jedná se 

o jedno z tradičních jídel arabského poloostrova a podává se 

při různých slavnostních příležitostech. Vyzkoušejte ho taky 

a dejte nám vědět, jak vám chutnal! 

Na 8 až 10 porcí: 
 

• 6 chlebových plátků 
 
Na sirup: 
 

• 1 šálek cukru 
• 1/2 šálku vody 
• pár kapek růžové esence 
 
Na krém: 
 

• 2 šálky smetany na šlehání 
• 3 polévkové lžíce cukru 
• drcené pistácie 

Budeme potřebovat 

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

Na přípravu sirupu smíchejte cukr a vo-
du. Vařte je v kastrůlku tak dlouho, až se 
cukr rozpustí a sirup se stane lepivým. 
Přidejte pár kapek růžové esence. 

Odřízněte chlebové kůrky a střídku chle-
ba rozdrobte do misky na pečení. Trou-
bu zahřejte na 180 °C a pečte chleba až 
do světle hnědé barvy. 

Šlehejte smetanu s cukrem, dokud ne-
dosáhnete tuhé konzistence. Dejte ji 
stranou. 

Do vařícího cukrového sirupu přidejte 
pražený chléb a dobře promíchejte. Za-
hřívejte, dokud cukr nezačne karameli-
zovat a chléb nezezlátne. 

 

  

 

Sahtein! 
Dobrou chuť!  

Zdroj: http://www.desifiesta.com 
Foto: https://www.youtube.com/watch?v=LuqRSULOFZI 

Nyní vyklopte chléb smíchaný se siru-
pem do formy a uhlaďte je do hladké 
vrstvy. 
Pak naneste krém ze šlehačky a rovno-
měrně jej rozetřete na chlebové drobky 
s karamelem. 
Ozdobte drcenými pistáciemi nebo jiný-
mi ořechy. 

 

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 U  K R A J Á N K Ů  

V novém roce se chci zlepšit v judu a dostat se do 
juniorského florbalového týmu. Taky chci začít 
s kurzem malování, naučit se pořádně lyžovat 
a podívat se do Frankfurtu za kamarády. 

Chtěla bych se potkat se svým kamarádem, 
kterého jsem naposledy viděla v létě. A zařídit 
si svůj pokojíček. A dostat se do volejbalového 
závodního týmu.  

V novém roce bych chtěla více sporto-

vat, třeba začít chodit na balet. Taky 

chci konečně chodit ze školy sama do-

mů. Určitě vím, že se mi narodí sestře-

nice a že poletím letadlem! 

Rád bych chodil víc na fotbal a nastřílel 
hodně gólů jako Ronaldo. A taky bych 
chtěl, aby náš tým jednou vyhrál ligu!  

 

Tento rok bych chtěla vyhrát závody na 60 

metrů a začít se připravovat na maraton.  

Nejvíc bych si ale přála další zvířata, nejraději 
nového kamaráda pro našeho králíka. 
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U  K R A J Á N K Ů  

Moc si přeju, aby se moje kočka 
DJ naučila hrát ping pong a abych 
se stal slavným hokejistou. A taky 
abych měl svoji bankovní kartu 
a mohl si vybírat penízky. Chci se 
naučit číst česky a jezdit na snow-
boardu.  

Ája: Já bych se chtěla naučit číst, psát a plavat. 
Julka: A já se chci naučit dělat domácí marcipán. 

Chtěla bych na prázdniny k babič-
ce do Turecka a do hotelu. A pak 
abych mohla jet za holkama Čer-
mákovejma a chodit víc plavat. 

Kdy jsi šťastný/šťastná? Odpověď pošli do konce ledna na e-mail casopiskrajanek@gmail.com. 
Otiskneme ji v březnovém čísle. 

V roce 2018 bych se chtěla naučit 
jména planet. 
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V O L N O Č A S O V K Y   Radka Çelik 

 1.           

 2.          

 3.          

 4.          

 5.            

1. na bříšku máš... 

2. hlavní město České republiky 

3. když shoří dřevo, zbyde po něm... 

4. svátek má 13. 8. 

5. čertík má na hlavičce... 

 1.           

 2.          

 3.          

  4.         

  5.           

            

 6.         

     7.         

   8.         

 9.            

 10.          

  11.          

1. obydlí čertů 

2. pekelník 

3. tatínek 

4. …má krátké nohy 

5. orgán zraku 

6. jméno ptáčka: … (modřinka, babka…) 

7. bodavý hmyz, není to včela 

8. část stromu v koruně 

9. pátý den v týdnu 

10. opak noci 

11. ústa 

 

Ada Çelik, Dobruška 
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V O L N O Č A S O V K Y   Radka Çelik 

 

H U S A S R G S 

K L A C K Y A K 

O K N O Á S U L 

R K Ě K L Í Č E 

Á O Z R A D A N 

L U K U Š E R Í 

K L O Š Í P E K 

Y E P I P E T Y 

Pipeta je laboratorní nástroj 
sloužící k přesnému odmě-
řování objemů kapalin.  

děti z Athén 



14  

H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová 

   

   

   

https://g.denik.cz/34/2d/hrib-dubovy-jedly-4_galerie-980.jpg
https://img.blesk.cz/img/1/full/1718665-img-chleba-peceni-domaci-v1.jpg?v=1
http://www.webforcat.com/images/images/clanky/proc-kocky-vsechno-skrabou/kocici-drapky.jpg
https://www.royalcanin.com/~/media/Royal-Canin/Product-Categories/vet_urinary_bottom.ashx
https://pixabay.com/
http://www.bluemaize.net/im/bags/grocery-bags-0.jpg
https://cdn.rhlk.cz/images/grocery/products/1303523/1303523-1455548295-500.jpg
http://www.biomana.cz/379-large_default/sirup-javorovy-grade-c-250-ml-country-life.jpg
http://www.ireceptar.cz/res/archive/181/021762.jpg?seek=1334057438
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  

   

 

   

 

   

 

https://pixabay.com/
http://ceskozdrave.cz/wp-content/uploads/2016/01/270433978_851e50828b_b.jpg
http://www.fitcoach.cz/wp-content/uploads/2014/04/D%C5%98EP-700-PXL.jpg
https://pixabay.com/
https://pxhere.com/
https://pixabay.com/
https://www.dauorthodontics.com/wp-content/uploads/2015/06/early-prevention.jpg
https://g.denik.cz/30/4c/ryby-st15-16_denik-630.jpg
https://www.mercurynews.com/wp-content/uploads/2016/09/thinkstockphotos-486727931.jpg?w=528
http://fresh.iprima.cz/sites/default/files/image_crops/image_620/2/707930_houbaruv-raj-to-napohled-4_image_620.jpg
https://pixabay.com/
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  Zuzana Dawson Kocourková 

Zlínský kraj 
 

Zlínský kraj se nachází ve východní až 

jihovýchodní části České republiky 

a zároveň i Moravy, na východě sousedí 

se Slovenskem. Velká část zlínského 

kraje je kopcovitá či hornatá a je láka-

dlem pro milovníky lyžování a horské 

turistiky. Na jihu leží Bílé Karpaty, kte-

ré směrem k severu přecházejí v Javor-

níky a Beskydy. Beskydy a Bílé Karpaty 

jsou chráněnými krajinnými oblastmi. 

V biosférické rezervaci UNESCO v Bí-

lých Karpatech můžeme nalézt vzácné 

orchideje – vstavače. 

 Na západě 

a jihozápadě 

kraje se rozpro-

stírají nížiny 

Haná na Kro-

měřížsku 

a Slovácko na 

Uherskohra-

dišťsku. 

 

 

 

Kam se vydat na výlet? 
 

Město Zlín je významné průmyslové, 

obchodní a kulturní centrum kraje a ce-

lé východní Moravy a skvělé místo pro 

výlet. Asi nejznámější je tu zlínský ro-

dák a obuvník Tomáš Baťa. Byl jedním 

z největších podnikatelů v historii České 

republiky. Mezi nejvýznamnější památ-

ky Zlína patří právě budovy spojené 

s jeho obuvnickou firmou, jako je jeho 

vila nebo Správní budova firmy Baťa, 

přezdívaná Baťův mrakodrap, která je 

postavena v tzv. funkcionalistickém  

stylu. Najdeme tu ale i památky mno-

hem starší, třeba kostel svatého Filipa 

a Jakuba, zámek Zlín nebo hrad Male-

novice. 

 Zlínská zoologická zahrada patří 

v Česku mezi nejnavštěvovanější. Roz-

lehlé přírodní expozice, zámek Lešná 

a krásný park nabízejí celodenní zába-

vu, chovají tu přes 200 druhů zvířat. 

 Technická památka Baťův kanál 

spojuje šedesátikilometrový úsek mezi 

Otrokovicemi a Sudoměřicemi. Byl po-

staven v roce 1938 a sloužil pro zavlažo-

Stefi Angelopoulou, Athény D
o

ra
 V

o
o

rt
m
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n
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ev

en
te
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  

vání a dopravu hnědého uhlí pro Baťovy 

závody ve Zlíně. V současnosti slouží vý-

letníkům a je zde devět přístavů. 

 Ve Valašském muzeu v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm si můžeme 

prohlédnout dřevěné lidové stavby, kte-

ré sem byly přeneseny z Valašska, což je 

hornatá oblast v nejvýchodnější části 

Moravy. Mlýn, pila a hamr jsou v provo-

zu, obyvatelé na políčkách pěstují tra-

diční plodiny a chovají drůbež a doby-

tek. 

 

 Arcibiskupský zámek Kroměříž,  

původně letní sídlo olomouckých bisku-

pů, spolu s Květnou a Podzámeckou za-

hradou, patří k nejkrásnějším historic-

kým místům v České republice. V roce 

1998 byl zámek zapsán na Seznam svě-

tového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. 

 Okolí Uherského Hradiště je kra-

jem slunce a vína. Bohaté dějiny zde při-

pomíná gotický hrad Buchlov, barokní 

zámek v Buchlovicích nebo poutní místo 

Velehrad spojené s příchodem slovan-

ských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na 

Moravu. 

 Hostýn nebo též Svatý Hostýn patří 

k nejvyšším vrcholům Hostýnských 

vrchů. Nachází se zde významné ma-

riánské poutní místo. Už z dálky je vidět 

kopule chrámu, a proto bývá Hostýn na-

zýván majákem Moravy. 

 

Tataři pod Hostýnem 
 

Roku 1241 na Moravu vtrhlo obrovské 

tatarské vojsko. Tataři pustošili, dranco-

vali a plenili celou zemi v širokém okolí 

až k hoře Hostýnu. Bezbranní lidé před 

nimi prchali v hrůze do hostýnských le-

sů, kde hledali úkryt a ochranu na vr-

cholu hory. Chtěli si tak zachránit ale-

spoň holý život. Vyděšení a zoufalí kle-

čeli před obrazem Matky Boží, prosili 

Pannu Marii, aby je ochránila a pomoh-

la jim od záhuby: „Ustrň se nad námi 

ubohými, Matičko nebeská, a přimluv se 

za nás u Boha, syna svého, aby na nás 

milostivě shlédl a vyslyšel naše prosby. 

Nechť vyprostí nás ze spárů krutých Ta-

tarů a sešle vláhu vyprahlým rtům na-

šim!“ Podle pověsti vytryskl na její 

přímluvu pod temenem hory pramen, 

aby občerstvil uprchlíky. Poté se strhla 

obrovská bouře, která zničila blesky 

a ohněm tatarské ležení pod Hostýnem 

a Tataři v panice prchali od zdejších 

hor. Když bouře přešla, spatřili Morava-

né, že je tatarský tábor úplně rozmetán 

a nepřítel zničen. 

Matyáš Çelik, Dobruška 

M
a
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tento pokus nevyšel. Letadlo místo létá-

ní spíše skákalo. 

 Jak se říká: „Do třetice všeho dob-

rého.“ V roce 1912 dokončil konstrukci 

svého třetího letadla, které se 8. listopa-

du onoho roku vzneslo do oblak. Tento 

první let se uskutečnil ve výši 20 metrů 

a během dne se proletěl ještě pětkrát. 

Při svém dalším letu Metoděj havaroval 

a lehce se zranil. Zkrátka nic se nemá 

přehánět! 

 Metoděj nepolevil a usilovně praco-

val na zdokonalení svých letadel. Jeho 

snahu přerušila až první světová válka. 

A abych nezapomněl! Metoděj učinil po-

kroky nejen ve vzduchu, ale i na zemi. 

Svůj čas věnoval také zlepšování závod-

ních automobilů jako mechanik několi-

ka úspěšných závodníků. Když se nad 

tím zamyslím, odpočíval ten Metoděj 

vůbec někdy? 

Č E S K É  S T O P Y  Mirka Bartušková 

Dnes je letadlo jedním z dopravních prostředků, bez kterého si spousta 

z nás nedokáže cestování představit. Ale zamysleli jste se někdy nad 

tím, kdy vzlétlo vůbec první letadlo na světě a kdo byl prvním českým 

letcem? 

Odpovědí na první otázku je rok 1903. 

V tomto roce se na obloze objevil první 

letoun na světě, jehož piloty byli američ-

tí bratři Wrightové. A právě tento let od-

startoval touhu prvních letců po moto-

rově řízeném letu. Tato touha doputova-

la i do Čech, kde zasáhla konstruktéra a 

cestovatele Metoděje Vlacha. 

 Důležitým rokem pro historii čes-

kého letectví se stal rok 1908, kdy Meto-

děj nastoupil jako montér do firmy Lau-

rin a Klement v Mladé Boleslavi. Firma 

se věnovala konstrukci motocyklů a au-

tomobilů, Metoděj zde věnoval čas navíc 

i konstrukci letadla. A těch letadel nako-

nec sestrojil hned několik. První z nich 

vzniklo už v roce 1908, ale na oblohu se 

nikdy nepodívalo, protože Metoděj do 

něj nesehnal vhodný motor. To ho ne-

odradilo a s velkou chutí se pustil do 

konstrukce v pořadí druhého letounu, 

pro který osobně vyrobil i vrtuli. Ale ani 

http://2.bp.blogspot.com/-qEwWE3ehc18/VSersJarGFI/AAAAAAAAJW4/sq9tDRH9qkI/s1600/pohlednice%2Bvlach.JPG
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27. ledna 
 

bude zahájen v italských 
Benátkách každoroční velkolepý 
KARNEVAL, který bude trvat až 
do 13. února. 

 

1. 1. 1993 
 

došlo k ROZDĚLENÍ 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 
na Českou republiku a Slovenskou 
republiku. Československo tohoto 
dne zaniklo a obě země se vydaly 
svou vlastní cestou. 

K R A J Á N K Ů V  K A L E N D Á Ř  Zuzana Dawson Kocourková 

 

4. 1. 2010 
 

byla v Dubaji 
ve Spojených 
arabských 
emirátech 
slavnostně 
otevřena 
NEJVYŠŠÍ 
BUDOVA 
SVĚTA 
BURDŽ 
CHALÍFA 
vysoká 
828 metrů. 

 

31. 1. 1873 
 

se narodila 
MELITTA BENTZ. 
Jednoho dne udělala díry do dna 
mosazné nádoby a položila přes 
ně piják ze sešitu. Tento vynález 
si v roce 1908 nechala patento-
vat jako KÁVOVÝ FILTR. 

Linda Yurdakul Audyová, Brno Stefi Angelopoulou, Athény 

Ada Çelik, Dobruška Ada Çelik, Dobruška 
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Z P Í V Á N K Y  Michaela Enžlová 

Zpěv: Hana Zagorová 
Hudba a text: Pavel Žák 

Zima, zima, zima všude je veliká,  
všude sníh, všecko led na tři zámky zamyká.  
Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví,  
severák tasil kord, k útoku se hotoví. 
 
Zima, zima, zima všude je veliká,  
koho sníh nehřeje, ten to rýmou odpyká.  
Kdo si teď nezpívá, marně dlaně zahřívá,  
tak jdu k vám, se mnou sen, bílá závěj, bílý den. 
 
Zima je, zima je, zima je v lese,  
zima je na poli, na Štrbském plese,  
z nebe si na zem peřinu snese,  
koukejme se, heleďme se. 
 
Zima je, zima je, zima je tady.  
Zima je ve městě, zima jde všady.  
Tatínek hubuje, děti jsou rády,  
stříbrem, září výklady. 
 
Zima, zima, zima na skle mráz chodí bos. 
Bručounům, mračounům mrznou uši, mrzne nos.  
Chaloupkám za pár chvil, bílé čapky nasněží,  
severák ze všech sil zvonům fouká do věží. 
 
Zima, zima, zima švihla dnům do saní,  
dětský smích na bruslích bílé vločky předhání.  
Rolničkou zacinká zimní víla malinká.  
Zadýchá, zafičí, nese vůni jehličí. 
 

Zima je, zima je, zima je hezká.  
Vymete, zamete, tancuje, tleská,  
cesta i necesta, včera i dneska, 
rolničková humoreska. 
 
Zima je, zima je, zima je kočka.  
Někdy tě překvapí, jindy si počká.  
Zima je píseň, sněhová vločka,  
štrúdl, kapr, vánočka. 
 
Zima, zima, zima jede k nám, co by ne.  
Podívej bílý kůň. Tak si naskoč, Martine!  
Jede k nám, jede zas. Bude zima, bude mráz.  
Vyťuká do ledu svoji bílou koledu. 
 
Zima je, zima je, zima je v lese,  
zima je na poli, na Štrbském plese,  
z nebe si na zem peřinu snese,  
koukejme se, heleďme se. 
 
Zima je, zima je, zima je hezká.  
Bude i zítra jako je dneska.  
Jako ta stará písnička česká,  
které každý zatleská. 

Stefi Angelopoulou, Athény 

https://www.youtube.com/watch?v=J6-XLilB_jI
https://www.i60.cz/images/zagorova.png
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Ř Í K A N K Y  A  J A Z Y K O L A M Y  Michaela Enžlová,  Katka Balunová 

Jiří Žáček 
 

Jaroslav Seifert 
 

Matyáš Çelik, Dobruška 
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V E S E L Á  S T R Á N K A  Mirek Vostrý, Katka Balunová 
Hádanky: 1. Telátko. 2. Tygr. 3. Pavouk. 4. Beruška. 5. Tuleň. 6. Slon. 

I když nemá žvýkačku, 
ustavičně žvýká, 
maminku má roháčku 
a tatínka býka. 
 
 
 
 
Je z rodu velkých kočiček, 
nosívá žlutý župan s pruhy 
a z ostražitých očiček 
mu srší blesky v barvě duhy. 
 
 
Který tkadlec chodí nahý? 
 
Na krovkách má sedm teček, 
říká se jí sluníčko. 
Poletí-li do nebíčka, 
přinese nám štěstíčko. 
 
Nejraději jezdí na kře, 
grónský původ sotva zapře. 
V zoologické zahradě 
jezdí jenom na kládě. 
 
Nohy jako sloupy, 
ucho jako zvon, 
trumpetu si koupil, 
troubí helikon. 

Fi
lip

 K
a

tz
o

u
ra

ki
s,

 A
th

én
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Vašík Kaçmaz, Istanbul 
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Marta Daeuble V O L N O Č A S O V K Y   
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K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  Lenka Kanellia 

Kde byste nejraději bydlel, kdybyste 
si mohl vybrat? 
Nejraději bych bydlel ve staré chaloupce 
uprostřed lesů. 
 
Věříte na kouzla? A jaké byste chtěl 
umět, pokud byste si mohl jedno vy-
brat? 
Na kouzla pomocí pohybu rukou nevěřím. 
Věřím však, že vytvořit cokoliv nesobecké-

ho je opravdové kouzlo. A kdybych si mohl 
vybrat jedno kouzlo, tak by to byla schop-
nost vyvolat lásku a porozumění po celém 
světě. 
 
Co vás láka na přírodě? 
Pestrost, barevnost a možnost zblízka si ji 
prohlédnout. 
 
 

Narodil se v prosinci, pár dní před Mikulá-
šem. Vystudoval vysokou školu v Praze, 
obor Restaurátorství a konzervátorství. 
(Pozor! Neplést s restaurací a konzervou!) 
Absolvoval také Soukromou střední umě-
leckou školu designu. K výtvarnu má odjak-
živa blízko. Účastnil se několika výstav 
a i u knih začal nejprve obrázky. Za ilustra-
ce k Tolkienovým dílům získal 4. místo 
v soutěži nakladatelství IKARIE. Při tvorbě 
ekologického komiksu Mechanické rybičky 
si začal hrát s myšlenkou napsat 
„klasickou“ knihu. Nyní má na svém kontě 
již několik pěkných a povedených knih 
opatřených, jak jinak, jeho originálními 
kresbami. Psaní má v genech i díky své ma-
mince, spisovatelce Martině Drijverové, se 
kterou jezdí za dětmi na besedy do škol 

a knihoven. Na podzim byli dokonce za dětmi v Českém krajanském 
spolku v Athénách. Kromě psaní ho také baví loutkové divadlo a je čle-
nem loutkového souboru BARIBAL.CZ. 
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K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  

Mechanické rybičky jsou ekologický 
komiks. Co děláte pro ekologii vy 
sám v běžném denním životě? 
Pravidelně třídím odpad a nic venku neza-
hazuji mimo koše. 
 
Ztrácel jste jako malý hodně věcí? 
Třeba; klíče? 
Věcí jsem jako malý ztrácel hojně či je ne-
mohl najít. Klíče hledám kolikrát i dnes 
a zuřím, když je nenalézám. 
 
V lednu bývá v Čechách sníh. Co vy 
a sněhové aktivity? Která je nebo 
byla vaše nejmilejší? 
Jako dítě jsem miloval hry ve sněhu. Nejví-
ce mě bavilo stavět sněhové pevnosti či 
úkryty. 
 
Co pro děti v roce 2018 
připravujete? 
Mám připraveno několik textů pro malé 
i velké čtenáře. Jsou to všechno dobrodruž-
né příběhy, někdy i trochu strašidelné. 

 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
 

Strom:     topol 
Lednová vůně:   nesouvisí s měsícem, ale líbí se mi vůně jasmínu 
Písmeno:    K 
Česká historická postava: malíř Petr Brandl 
Barva:     modrá 
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Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jak Letadélko přišlo na svět 
Byla noc. Ve velkém hangáru se ozýva-

ly jen spokojené vzdechy pochrupují-

cích letadel. 

 „Tak se mi zdá, že už chce na 

svět!“ přerušila náhle ticho paní Leta-

dlová. 

 Budoucí tatínek, pan Letadlo, se 

s trhnutím probudil. „Cože? Už? Proč? 

Aha!“ Rozsvítil svá světla. Rozsvítil 

i světla v hangáru a zmateně začal jez-

dit sem a tam. Nešikovně přitom roz-

sypal bednu s náhradními díly. Pak na-

razil do zdi, až mu naskočila boule. Rá-

musením postupně probudil i ostatní 

letadla, která ospale mžourala. 

 „Co blázníš?!“ napomenula ho 

přísně paní Letadlová. „Raději nachys-

tej postýlku! Co nevidět ji budeme po-

třebovat.“ 

 „Postýlku? Aha! Ano, jasně, pos-

týlku!“ Pan Letadlo dálkovým ovládá- 

 

Předmluva 
Každý toužíme mít opravdového ka-

maráda. A co teprve kdyby to byl ka-

marád úplně jiný než ostatní! Oliver 

měl veliké štěstí, protože se v parku 

spřátelil s malým Letadélkem, které 

pojmenoval Jurášek. Spolu pak zažili 

mnohá nevšední dobrodružství, o kte-

rých se můžete dočíst právě v této 

knížce. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ním otevřel skříň, ze 

které vypadla krásná 

postýlka s krajkovými 

peřinkami v růžové bar-

vě. Protože byla na kolečkách, jediným 

pošoupnutím doputovala až do blíz-

kosti paní Letadlové. A nastávající tatí-

nek hned hlásil: „Už je nachystaná!“ 

 Brzy se hangárem ozýval pronika-

vý křik novorozeněte: „Uááá, uááá, 

uáááá!“ 

 „Ty jsi krásná holčička! Pojď k ta-

tínkovi, Letadlinko moje milovaná!“ 

rozplýval se tatínek a chtěl své dítě 

zvednout z postýlky. 

 „Není to holčička!“ vložila se do 

toho maminka. „Jak to?“ divil se tatí-

nek. 

 „Je to kluk!“ odpověděla s klidem 

maminka. „A je celý po tobě!“ 

 Pan Letadlo se rozzářil ještě víc. 

„Kluk říkáš? Tak tě vítám, ty kluku je-

den! Letadélko moje nejmilovanější!“ 

 Ostatní letadla zatím do šampuso-

vých skleniček čepovala letecký benzin 

z kanystru a připíjela na zdraví malého 

Letadélka. I tatínek se přidal. Z úst 

přihlížejících letadel se ozývaly nadše-

né výkřiky: „Gratulujeme!“ 

 „Na zdraví malého Letadélka!“ 

 „Ať žije!“ 

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



• štětec 

• barvy 

• karton 

• nůžky 

• mísu 

Budeme potřebovat 

AEK a Marie Švédová K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

Masopust, fašank nebo karneval jsou všechno 
názvy pro třídenní svátek, ale také pro období, 
které začíná již po svátku Tří králů (tedy po 
6. lednu) a končí Popeleční středou před Veli-
konocemi. Toto období bylo tradičně spojeno 
s veselím a hodováním mezi dvěma postními 
dobami, avšak úplně největší slavnost nastala 
        během posledních tří dnů. Tehdy se také 
             obvykle konal průvod masek a taneční 
                zábava. Dobrou masku je vhodné při- 
                pravit s předstihem a věnovat její vý- 
                  robě náležitou pozornost. Proto ten- 
                     tokrát použijeme techniku „papier 
                       mâché“ neboli papírmaš. 

• noviny, časopisy, letáky 

• nafukovací balónek 

• bílé školní tekuté lepidlo 

(například Herkules) 

• kloboukovou gumičku 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

Nafoukneme balónek. Potom začne-
me proužky papíru lepit na balónek 
pomocí štětce. Papír lepíme jen na  

polovinu balónku a necháme volné otvo-
ry tam, kde budou oči a pusa. Jako dru-
hou vrstvu můžeme použít papír jiné 
barvy − tak rozlišíme jednotlivé vrstvy. 
Celkem olepíme balónek třemi vrstvami 
papíru.  

Z kartonu vystřihneme detaily − obočí, 
nos, rty, tváře, brýle − a nalepíme na svá 
místa. Vše ještě polepíme další vrstvou  

novinového papíru. Necháme papír dobře pro-
schnout a pak můžeme prasknout balónek. 

Masku nakonec pomalujeme zákla-
dovou bílou barvou a dotvoříme 
podle našich představ. Aby maska  

držela na obličeji, připevníme k ní klo-
boukovou gumičku. 

Noviny natrháme na dlouhé proužky. 
Ideální šířka proužků je asi 2,5 cm. Proto-
že masku budou tvořit tři vrstvy papíru,  

připravíme si velkou zásobu proužků. Abychom 
mohli lépe rozlišit jednotlivé vrstvy papíru při 
lepení, můžeme si natrhat jednu hromádku 
černobílého novinového papíru a druhou hro-
mádku papíru z barevných reklamních letáků 
nebo časopisů. 

Ve škole se mi moc líbila knížka Král Midas, proto jsem si chtěla udělat Midasovu 
masku. Se spoustou zlaté barvy. Napište mi jaká postava inspirovala vaší masku. 
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Prostor, ve kterém žijeme spolu se zvířaty, rostlinami, krajinou, prostě vším, 
co se tam nachází, tvoří náš ekosystém. Živé i neživé organismy v ekosysté-
mu jsou vzájemně propojeny, ovlivňují se a vyvíjejí se. Všichni živočichové 
se nějak krmí, dělají bobky, vyhrabávají si nory, přemisťují se a tak přírodu 
přetvářejí. V každém ekosystému je takových vzájemných vztahů a vazeb 
celá řada. Problém nastane, když se tato geniální přirozená rovnováha 
uměle naruší. 

Přírodní ekosystém nedokáže neuvážené zásahy člověka 
sám regulovat.  Ohryzek od jablka se v přírodě rozloží za 
pár týdnů, ale plastové vidličce nestačí ani 1000 let. 
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S V Ě T  K O L E M  N Á S  AEK, Michaela Enžlová, Eva Voortman Šimánková 

Maruška a Jarda spolu žili v chaloupce u lesa. Starali se o les i přilehlou louku. 

Radovali se ze zvířátek a včelami bzučících stromů. Maruška pletla košíky, Jarda 

lovil ryby a vše pak prodávali na trhu ve městě. Svoji práci dělali s radostí 

a úctou a lidé u nich rádi nakupovali. 

Maruška tak začala plést více košíků a Jarda chytal víc ryb. Měli víc a víc peněz, 

koupili si spoustu věcí, do chaloupky se už nevešli a odstěhovali se do města. 

Nejprve si zařídili dílnu, pak továrničku, po ní továrnu a nakonec koncern. Ma-

ruška vyráběla módní kabelky a Jarda rybí konzervy. A měli hromadu peněz! Ale 

neměli čas a už se nestarali o své okolí a ani lidem se jejich zboží nelíbilo. Bylo 

ale levné a tak ho kupovali. Konta rostla, továrny kouřily a svět se točil.  Do toho 

kolotoče se Marušce a Jardovi narodil Matouš. Byl to skvělý malý kluk. 
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Díky přírodě máme čerstvý vzduch, vodu, potraviny 
i suroviny pro výrobu nových věcí. Musíme se k ní 
chovat s respektem a chránit ji, jinak ohrozíme sami 
sebe. 

Pravda, nebo lež 

Recyklovat odpadky je důležité. 
Chodit do přírody/hrát si v přírodě je nuda. 
Solární energie neničí přírodu 

Naši planetu přetváří pouze člověk. 
Plast se v zemi rozloží za 100 let.          
Ve městě se nám žije lépe.  

AEK, Michaela Enžlová, Eva Voortman Šimánková S V Ě T  K O L E M  N Á S  

A měl úplně všechno – hračky, tablet, mobilní telefon a na prázdniny létal po 

celém světě. Nejraději si ale hrál na půdě. Vymýšlel tam nové vynálezy, snil si 

a prošmejdil každou krabici, kterou našel. Jednou objevil zaprášenou dřevě-

nou krabičku s fotkami. Ta s chaloupkou u lesa se mu moc líbila. U večeře se ro-

dičů zeptal, kde ta chaloupka je. Maruška s Jardou úplně oněměli. Hlavou jim 

proběhly vzpomínky na chaloupku, les, louku, zvířátka, na všechny ty šťastné 

chvíle. Matouš se jich ptal na milión věcí. 

A jako mávnutím zázračného proutku, se jeho rodiče probudili. Opět se začali 

zajímat o své okolí, recyklovali odpadky a jejich továrny přestaly kouřit, použí-

valy totiž solární energii! Na tovární střeše vznikla farma a dělníci jedli zdravé 

svačiny. Lidé zase měli Marušku a Jardu rádi a kupovali jejich zboží s radostí, 

i když bylo dražší. 
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K O M I K S  Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro 
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