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T V O R B A  Č T E N Á Ř Ů    S O U T Ě Ž  

Výtvarná soutěž 

 
 
 
 
 

Krajánek vyhlašuje 1. ročník letní výtvarné soutěže pro české děti žijící v zahraničí. 
 

Odborná porota:   Markéta Vydrová – malířka a ilustrátorka      Mirek Vostrý – kreslíř a ilustrátor 
 

Téma soutěže: HURÁ, PRÁZDNINY! 
Namalujte nám, kde jste byli o prázdninách, co jste zažili nebo bez čeho si prázdniny neumíte předsta-
vit. Potkali jste v létě nového kamaráda? Byli jste na táboře nebo někde na výletě? Co byste chtěli 
o prázdninách zažít, kam se podívat? Zaleťte si obrázkem třeba až na Měsíc. Fantazii se meze nekladou! 
 

Formát: A4 nebo A3 
Technika: kresba, malba, koláž… 
Věková kategorie: 0–15 
Uzávěrka: 31. 8. 2018 

 
 

Ocenění: Dva „výtvarníci“ vybraní odbornou porotou získají speciální cenu přímo od Markéty Vydrové 
a Mirka Vostrého. Ze všech zaslaných děl navíc vylosujeme tři účastníky, kteří obdrží věcnou cenu. 
A v neposlední řadě budou zaslaná díla zveřejněna v časopise Krajánek! 
 
Osobní a kontaktní údaje jsou určeny výhradně pro účely této soutěže. Nebudou nikde zveřejňovány v plném rozsahu. Zákonný zástupce dítěte uděluje zaslá-
ním díla do soutěže souhlas s uveřejněním díla dítěte, jeho jména, věku a město pobytu v časopise Krajánek a na Krajánkově webové a facebookové stránce. 

Filip Paidar: Co pro mě znamená Česká republika 

Představujeme vám poslední příspěvek z literární soutěže festivalu Literární Františkovy Lázně, tentokrát 
z německého Frankfurtu, který nás provází červnovým číslem Krajánka. 

KRAJÁNCI PRO 20. ROČNÍK FESTIVALU 
LITERÁRNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 

Pro mě jsou Čechy hodně důležité. Mám v nich babičky, dědečky, strejdy a tety. A nejvíc se 

mi líbí Zoologická nebo Botanická zahrada Praha. Tam mají tolik zvířat a rostlin, že často 

člověk neví, kam se dříve podívat. Hodně se mi líbí panda červená a také pes ušatý je hez-

ké zvířátko. 

 V botanické zahradě je hezké, jak to tam voní. A ten, kdo ještě nebyl ve Fatě Morga-

ně, ten by se tam měl podívat. To je skleník, ve kterém létají různobarevní motýlci. Ti mo-

týlci jsou taaaaaaaak krásní. Jeden mi dokonce sedl na ruku a já si toho modráska prohlé-

dl z blízka. 

 A málem bych zapomněl na památky, jako třeba Karlův most nebo Pražský hrad! 

Škoda, že jsem Chrám sv. Víta ještě neviděl zevnitř. S mámou a tátou jezdíme na výlety po 

celých Čechách. Baví nás prozkoumávat hrady a zámky. Zatím se mi nejvíc líbil hrad Kři-

voklát. Na prázdniny v Čechách vždy moc rád jezdím a svíčková od babičky nesmí chybět! 

Kam zaslat práce: Výkresy zašlete oskenované v co nejvyšší kvali-
tě na e-mailovou adresu casopiskrajanek@gmail.com a do před-
mětu uveďte Výtvarná soutěž 2018. V e-mailu nezapomeňte uvést 
jméno, věk, město a stát, kde žijete, a komunikační adresu v ČR 
pro zaslání cen. 

freepik.com
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Ahoj krajánci, 
 

s červnovým vydáním mi pomohl můj nový kamarád KuBiK, vlastně ne jeden, ale spousta 
nových kamarádů. KuBiK to jsou Leoni, Fanynka, Filip a mnoho dalších česky mluvících dětí 
z Frankfurtu nad Mohanem a okolí. Spolu s nimi se vydáme do Hesenska, kraje v srdci Ně-
mecka. Jestlipak už znáte chřest? Leoni vám prozradí, jak si na této zdravé (v Německu vel-
mi oblíbené) zelenině pochutnat. Náležitě posilněni se vydáme na dobrodružnou výpravu. 
Fanynka a Filip nás vezmou na výlet do středověku na hrad Ronneburg, kde potkáme rytíře, 
kejklíře i kouzelníky. Víte, že někteří z nich přijíždí pravidelně na hrad Ronneburg z České 
republiky? Filip se odváží vyzkoušet pravé středověké mučidlo pranýř. Nebojte, nakonec vše 
dobře dopadne. Dále se dočtete o panu Františku Škroupovi, který složil českou hymnu, 
oslavíme také Evropský den jízdních kol a vůbec se máte na co těšit. 
 

Zábavné čtení vám tentokrát z Frankfurtu přeje 
Váš Krajánek 

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

slovníku, ale pro radost určitě! A o to 

jde!   

 

Stejně jako hudba, tanec nebo hry, tak 

i sport je téměř univerzální záležitostí. 

Všude po světě se sportuje. Zejména dě-

ti, ať jsou bohaté či chudé, ať žijí na rov-

níku nebo na Aljašce, si dokážou najít 

svůj sport, své „sportovní“ hraní a při-

způsobit jej svým možnostem. Vždyť je 

tu pro radost z pohybu, pro to, být 

s kamarády, ten se dá provozovat 

i s málem. Co na tom záleží, že nebudou 

mít běžecké boty z ultralehkého materi-

álu s odpruženou podrážkou a pěnovou 

paměťovou vložkou jako světoznámí 

Copak to sport vlastně je? Původ slova 

je anglosaský a je odvozeninou slova 

disport, což znamená obveselení, roz-

ptýlení, útěk od práce, od povinností 

k zábavě. Přejdeme-li od původu slova 

a původního významu k definici, tedy 

vysvětlení pojmu, jdou žerty stranou. 

Ta sport podmiňuje fyzickou aktivitou, 

pravidly i výsledky, které je možno mě-

řit nebo porovnat. A tady by se mohlo 

začít diskutovat, co je a co není sport: 

šachy třeba někdo za sport považuje, 

ačkoli fyzického pohybu u nich moc ne-

ní... Zároveň je i mnoho (možná i větši-

na) dětí i dospělých, kteří soutěživost 

v krvi nemají a jdou si zasportovat radě-

ji jen tak. Žádné poměřování ani výsled-

ky nejsou důležité. Jen tak si jdou zas-

kákat, zaběhat a je úplně jedno, jak bu-

dou rychlí nebo jak daleko a vysoko do-

skočí. Ať si definice zůstane definicí, 

půjdou se proběhnout bez stopek nebo 

zahrát fotbálek bez čárového rozhodčí-

ho. Možná nebudou sportovat podle 

Téma červnového Krajánka snad zaujme všechny čtenáře. Je jen 
málo těch, kteří by ho vyloženě neměli rádi. Je-li řeč o sportu, oží-
vají skoro všichni. Děti určitě! A protože i dospělí byli kdysi dětmi, 
nadchněme se všichni! Děti ho mívají rády, a tak je často jejich ko-
níčkem, únikem od školních povinností a odpočinkem zároveň. 
Mnozí dospělí se také věnují sportu, aby po práci přišli na jiné myš-
lenky, dělá jim dobře a prospívá i léty zkoušenému zdraví. Pro vr-
cholové sportovce se stává  dokonce povoláním, denním chlebem, 
prací i zábavou. Jsou ale i lidé, kteří sport milují, avšak sledují ho 
jen v televizi nebo v časopise a sami si ho ne a nevyzkouší. Ať už tak 
či onak, vzhůru do čtení, ke startu, připravit, pozor, teď! 

Luna, Haag 
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T É M A  

olympionici? Nebo že fotbalovou bran-

ku nahradí dva klacky zapíchnuté do 

písku? Dají do toho všechno a strašně 

moc si to také užijí. Pravda, něco málo 

základního vybavení potřeba bude, bez 

toho to nepůjde... Uznejte, děti, těžko 

čutat s kamarády fotbal v žabkách, jít 

na horskou túru v sandálkách, nebo se 

dokonce vydat na lyžovačku bez lyží. 

Taktéž by nebylo radno ani možno jez-

dit na kole bez kola, skákat přes šviha-

dlo bez švihadla, hrát míčové hry bez 

míče a jízdu na koni bez koně? Tu si ani 

při nejlepší vůli představit nejde.  

 

Stačí mít to nezbytné. I pro sport jen 

tak pro radost můžete mít vytápěnou 

šatnu a ledovou plochu bez hrbolků, ale 

řekněte sami, nestačí vám jako ideální 

místo pro sportování s kamarády i lou-

ka, park, hřiště, kopec, hora, řeka nebo 

zamrzlý rybník? 

 

Proto sportujme kdekoli, kdykoli, i bez 

honby za výsledkem, jen tak pro radost! 
Luna, Haag 

Citát neznámého autora: „Nezáleží na tom, kolik 
gólů jsi dal, počet bodů, které sis připsal, rekordy, 
které jsi překonal, trofeje, které jsi získal, nebo na 
soupeřích, které jsi porazil. Jelikož velké sportovce 
dělá velké srdce. A jen ti s největším srdcem, zápa-
lem, plným nasazením a především láskou ke spor-
tu, se stávají legendami.“ 
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Zdroj: cs.m.wikipedia.org 
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K R A J Á N E K  N A  C E S T Á C H  Filip Paidar a Francesca Ventriglia 
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Leoni a Jana Felgentreu P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Náročnost: 
Jednoduché 

Doba přípravy: 
20 minut + pečení 

Na jeden plech: 
• 1 listové těsto 
• 1 pomazánkové máslo 
• 1 zakysanou smetanu 
• 350 g chřestu 
• 150 g šunky 
• hrst čerstvé petrželky 

Budeme potřebovat 

Málokterá jiná zelenina je na jaře v Německu tak populární ja-

ko chřest. Zde byla tato ušlechtilá zelenina poprvé objevena 

před několika stoletími jako léčivá bylina pro medicínu. Kuli-

nářská hodnota chřestu byla objevena především Římany, kte-

ří také podporovali jeho pěstování. Po dlouhou dobu byl kvůli 

vysoké ceně vyhrazen jen pro šlechtu a dobře situované obča-

ny. Dnes je tomu naštěstí jinak, tak si pojďme představit jednu 

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

Zelený chřest oloupeme 
a dáme do hrnce vodu, 
špetku soli a necháme ho 
5 minut povařit hlavičkami 
vzhůru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listové těsto vyválíme 
a přeneseme na plech. 

 
 

 

 

 

 

 

V misce rozmícháme zaky-
sanou smetanu a pomazán-
kové máslo. Touto směsí 
potřeme připravené listové 
těsto. 

 

 

 

 

 

 

 

Dále na těsto pokládáme 
chřest a na vrch poklademe 
plátky šunky. 

 
Poté vložíme plech do trouby 
a pečeme při 150 °C 25–30 mi-
nut. 
Upečený chřestový koláč vytáh-
neme z trouby, posypeme čer-
stvou nakrájenou petrželkou 
a nám nezbývá než popřát dob-
rou chuť. 

 

Dobrou chuť! 
Guten Appetit! 

Víš, kdo jsem? 
K růstu potřebuji hromádku, ale krtek nejsem. 
Sluníčko, teplo a déšť mi dělají moc dobře. 
Rostu vzhůru a zvedám hlavičku. 
Jakmile ale na svět vykouknu, 
sklidí mě u krčku a já se vydám na cestu. Kam? 
Třeba k tobě na talíř. 

Hádanka i křížovka: Chřest. 

Co budeme mít dnes dobrého? 
Jednu speciální zeleninu. Jakou? 
Hned vyluštíš. 

  1.       

  2.       

3.         

  4.       

        5. 

1. Mažeme na něho máslo… 

2. Babička, dědeček, holčička, kočička, myška tahali… 

3. Druh sýra… 

4. Princezna Maruška měla tatínka, pana krále, ráda jako… 

5. S Mikulášem chodí anděl a... 
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AEK a Eva Voortman Šimánková U  K R A J Á N K Ů  

KAM JEZDÍVÁŠ NA KOLE? JAK BY VYPADA-
LO TVOJE SUPERKOLO? KAM BYS JEL(A) NA 
KOUZELNÉM KOLE? 

Kolo mám, jezdím s ním po našem městě. Ale kdybych 
měla kouzelné kolo, tak bych jela po celém světě. 

Kolo mám, ale moc na něm nejezdím, protože 
mě nebaví jezdit do kopce. Na kouzelném kole 
bych jela dolů, tam kde skáčou klokani.  

Kolo jsem měl, ale už nemám. Kdybych měl 

kouzelný kolo, tak bych jel do Chile nebo do 

Španělska nebo do Itálie a nebo na Island. 

Moje superkolo by mělo být rychlé jako blesk, mělo 
by umět skákat a létat. Taky by mělo mít tašku, do 
které by se vešly hračky a fotbalový míč i s bránou. 

Kdybych měl kouzelné kolo, tak bych si určitě 
projel rallye Paříž-Dakar.  

Které je tvoje neoblíbené písmenko a proč? Odpověď pošli 
do konce července na e-mail casopiskrajanek@gmail.com. 
Otiskneme ji v zářijovém čísle. 

AEK a Eva Voortman Šimánková U  K R A J Á N K Ů  

10 
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U  K R A J Á N K Ů  

Kolečko mám a jezdím s ním v parcích, na hřištích, na 
pobřeží u moře a pro sestru do školy a všude, kde se dá.  

Jezdím s mámou do krásnýho parku Rouge-Cloître. Je to 
pro mě trošku daleko, ale je to moc fajn. Hraju si tam, jsou 
tam i houpačky. Někdy tam jím zmrzlinu a někdy ne. 

Na kole jezdím moc rád, a kdyby moje kolo bylo 
kouzelné, tak bych chtěl, aby bylo zlaté a tak 
strašně rychlé, že by dokázalo vzlétnout a do-
stat mě během chvilky kamkoliv. 

Ano, dokonce mám 4 kola, 
dvě v Čechách a dvě 
v Holandsku! Na kole jezdím 
do lesa nebo do kempu. 
S kouzelným kolem bych  
jel z Holandska do Čech 
a zase zpátky. 

Kolo mám a jezdím s ním hlavně na hřištích 
a u moře, protože Istanbul ještě nemá moc 
cyklistických stezek. 

Na kole jezdím u nás na ulici. Kdybych 
měla kouzelné kolo, tak bych jela za babič-
kou do České republiky. 

11 

U  K R A J Á N K Ů  
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Radka Çelik V O L N O Č A S O V K Y  

Spojte názvy sportů se správnými míči a míčky, které se při nich používají. 

Takovýto slib přednáší „vlajkonoš“ národního olympijského týmu za všechny jeho členy. 

 

Víte, kde se konaly první novodobé olympijské hry? 

Bylo to v roce 1896 v  .   .   .   .    .    .    .    .   . 

 

  

 

11. písmenko ze slov AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ 

  

6. písmenko ze slova HÁZENÁ 

3. písmenko ze slova  
KANOISTIKA 

3. písmenko ze slova JACHTING 2. písmenko ze slova ŠACHY 

6. písmenko ze slova KROKET 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Olympic_flag.svg/220px-Olympic_flag.svg.png
http://www.pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://www.fitvyziva.cz/rotor-florbalovy-micek-6-w800-cfff.jpg
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
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Radka Çelik V O L N O Č A S O V K Y  

1. toaleta 

2. je na střeše domu a kouří se z něho 

3. Jan ….. Komenský 

4. křestní jméno českého prezidenta 

5. poslední roční období 

6. pátý den v týdnu 

 2  4  6      
       8  10  
           

           

1  3  5  7  9  11 

           

           

           

           

           

           

           

           

7. žije v rybníku nebo v moři 

8. sestra mojí maminky 

9. tatínek 

10. 5 

11. myjeme si u něho v koupelně  

       ruce 

Najděte a vyškrtejte všech 18 sportovců. Matyáš Çelik, Nové Město n. Metují  

H O K E J I S T T B A G A V C 

L B K N A A P U E O T O C T A 

U Y U M CH T O K L X S L R A T 

K D Ž V T S T S T E I F A B S 

O F E A A I Á P A R L I U O I 

U S L A Ř CH P A R Ř K S M R B 

L Y K L J A Ě K S I Y T A K O 

A G Á H R Š Č P V E C A L A B 

Ř D Ř B Ř A K Ň Á S W O L P O 
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Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  

https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
http://jobe.cz/tajemno/tajemnostart1/nebenazemi/DSC_0318.JPG
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
http://www.dalmadesign.cz/obrazky/ploty/mriz.jpg
https://pixabay.com¨
http://www.km-produkt.cz/images/produkty/big/139-hovrz-gul-1364244482.png
http://www.misda.cz/galerie/1_12910/kos-na-drivi-brambory-original.jpg


15 

H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  

 

 

 

https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
http://www.casareumbarato.com.br/wp-content/uploads/2014/01/compras-com-ecobag1.jpg
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
https://knihy.abz.cz/imgs/products/img_296908_orig.jpg
http://www.proecclesiacatolica.cz/img/mid/960/kriz-dreveny-021.jpg
https://pixabay.com¨
https://pixabay.com¨
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Zuzana Dawson Kocourková P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  

vlastníků. Za Lamberků, na počátku 

18. století, se začal hrad měnit ve zříce-

ninu. Napomohli tomu i obyvatelé okol-

ních vesnic, kteří zde brali kamení na 

stavbu svých domů. Zkázu dokonal    

požár. 

 V roce 1954 byl hrad předán do ru-

kou státu a roku 1978 vyhlášen Národní 

kulturní památkou. 

 Na hradě si můžete prohlédnout 

palác, sklepení s hladomornou, sál s vý-

stavou středověkých kachlů, 26 m vyso-

kou věž a 60 m hlubokou studnu. Na 

nádvoří hradu naleznete střelnici s lu-

kostřelci a stánek s občerstvením, v let-

ní sezoně jsou na hradě pořádány roz-

manité kulturní akce.  

 Okolí hradu, upravené cyklostezky, 

blízká řeka Otava a nádherné přírodní 

scenérie lákají k výletům pěšky, na kole 

či lodí. 

 

 

Rabí 

Zřícenina hradu a obec Rabí leží 9 km 

severovýchodně od Sušice na skalnatém 

vrchu. Rabí patří k největším zříceni-

nám v Čechách. Zdivo hradeb a budov 

měří téměř tři kilometry.  

 Tento středověký hrad hrál v minu-

losti Čech důležitou roli. Chránil ob-

chodní stezku spojující města Sušice 

a Horažďovice, a také bohatá rýžoviště 

zlata podél řeky Otavy. Kdy přesně byl 

hrad založen, není známo, ale patrně na 

počátku 13. století.  

 Rabí mělo velké množství význam-

ných majitelů. Když Rabí vlastnil Jan 

z Rýzmberka, stal se hrad terčem dvou 

husitských útoků. Při druhém zde Jan 

Žižka přišel o své druhé oko. 

 Největšího věhlasu a stavebního 

rozmachu se hrad dočkal koncem 

15. století za Půty II. Švihovského. Teh-

dy bylo Rabí povýšeno na město a získa-

lo mnohá důležitá práva. Ale Půtovi sy-

nové nebyli dobří hospodáři, zadlužili se 

a museli rodinné jmění včetně Rabí roz-

prodat. Potom se zde vystřídalo několik Ada Çelik, Nové Město nad Metují 

http://www.turistickestitky.cz/?kat=uonce&un=rabi
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  

Proto přitáhl Žižka v červenci 1421 k Ra-

bí znovu. 

 

Dál se pověsti rozcházejí: 

 Podle jedné verze stál Žižka u hrad-

ní brány pod hrušní, odkud řídil boj. 

Nešťastnou náhodou přiletěl z hradeb 

šíp, zabodl se do kmenu hrušně a vyrazil 

z něho třísku, která vlétla Žižkovi do je-

diného zdravého oka. Rána byla osudná. 

Žižka byl odvezen do Prahy na léčení, 

ale marně. 

 Jiná pověst tvrdí, že oko zasáhl cíle-

ně Přibík Kocovský z hradeb Rabí. „Jsi 

to ty, bratře Žižko?“ zvolal prý a po 

kladné odpovědi varoval Žižku: „Krejž si 

holého!“ Ten ho však neuposlechl a Při-

bíkova střela zasáhla cíl. Tento výjev byl 

dříve vymalován na rabské bráně. Když 

lidé rozebírali hrad Rabí na stavební 

materiál a dostali se až na bránu, spadl 

údajně na jednoho z opovážlivců kámen 

a na místě ho zabil. Ostatní si to vyložili 

jako Žižkovu pomstu a přestali kameny 

odnášet. 

 

Jak přišel Žižka o druhé oko 

K hradu Rabí se váže mnoho pověstí, 

které někdy jsou a někdy nejsou založe-

ny na skutečnosti. K nejoblíbenějším 

patří pověsti o tom, jak Jan Žižka přišel 

při obléhání hradu o oko.  

 V jeho době patřil hrad pánům 

z Rýzmberka, kteří byli velkými odpůrci 

husitů. Bylo to v dubnu 1420, kdy Jan 

Žižka poprvé zaútočil na Rabí, aby zničil 

své nepřátele. Hrad byl považován za 

nedobytný, proto sem byly ukryty svět-

ské i církevní poklady. Husité však za-

útočili na hrad nečekaně prudce. Po 

krátké střelbě zapálili některé hradní 

budovy, vyplnili příkopy slámou 

a chrastím, dostali se na nádvoří hradu, 

kde přemohli jeho posádku, a hrad se 

ocitl v rukou útočníků, kteří nehodlali 

nikoho ušetřit. Sedm kněží a mnichů, 

kteří se tu skryli, bylo prý vrženo do oh-

ně. Cennosti, které tu byly uschovány, 

nechal Žižka spálit. Jen brnění, zbraně, 

oděv a koně ponechal svému vojsku jako 

kořist.  

 Když husité odtáhli, nechal Jan 

z Rýzmberka hrad opravit a pokračoval 

dále ve svých pletichách proti Žižkovi. 

Vašík Kaçmaz, Istanbul 

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

mů. „Proč já 

vůbec ta práva 

studuji? Proč se 

nevěnuji naplno hudbě, kterou mám tak 

rád?“ zamyslel se. A bylo to! S právniči-

nou byl natotata konec. 

 František se tak naplno ponořil do 

divadelního světa. Nejčastěji byste na 

něj narazili ve Stavovském nebo ochot-

nickém divadle, kde si vzal za úkol pro-

vozovat představení oper přeložených 

do češtiny. Vystoupení byla mezi lidmi 

velmi oblíbená. Jednoho dne si řekl: 

„Proč neustále hrajeme opery cizích 

skladatelů? Zkusím být tím, kdo složí 

první originální českou operu!“ A tak se 

roku 1826 hrála vůbec první česká opera 

s názvem Dráteník. A kde jinde než ve 

Stavovském divadle. Lidé tleskali, skan-

dovali a František si dal za úkol ve svém 

úsilí nepolevit a skládat dál. Ale jak to 

tak bývá s druhými, třetími a dalšími dí-

ly, jeho první opeře se pozdější tvorba 

už nikdy nevyrovnala. 

 Kdyby dnes věděl, že se jeho píseň 

Kde domov můj, která poprvé zazněla 

při premiéře frašky spisovatele Josefa 

Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný 

hněv a žádná rvačka, stane českou hym-

nou, možná by ze svých neúspěchů ne-

byl až tak smutný. 

No jen se přiznejte! Kdo z vás, děti, by dokázal 

zazpívat českou hymnu? A kdo z vás by dokonce 

věděl, kdo je autorem písně? Že tápete? Nezou-

fejte a raději se začtěte do našeho příběhu. 

Autor písně, která se později stala čes-

kou hymnou, František Škroup se naro-

dil v roce 1801 v Osicích u Hradce Krá-

lové. Jeho tatínek byl skladatelem, a tak 

není divu, že syna odmala v hudbě 

a zpěvu vzdělával. Po studiích na gym-

náziu v Hradci odjel do Prahy, kde se na 

pražské univerzitě věnoval filozofii a po-

té právu. V soustředění na učení jej však 

neustále vyrušovalo jeho vlastní pobru-

kování a vyťukávání nejrůznějších ryt-

Ada Çelik, Nové Město nad Metují 

Zdroje: cs.wikipedia.org, rozhlas.cz, narodni-divadlo.cz 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Jan_Vilímek_-_František_Škroup.jpg/220px-Jan_Vilímek_-_František_Škroup.jpg
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K R A J Á N K Ů V  K A L E N D Á Ř  Zuzana Dawson Kocourková a Linda Yurdakul Audyová 
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K R A J Á N K Ů V  K A L E N D Á Ř  Zuzana Dawson Kocourková a Linda Yurdakul Audyová 
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Z P Í V Á N K Y  Michaela Enžlová 

     C 
1. Žádná holka z Polabí 
 (z Polabíčka) 
                            G 
 bez jízdního kola by 
 (bez bicyklu) 
                      C 
 ani chvíli nebyla, 
     G              C 
 ani chvíli nebyla. 
 
2. Zkuste holce z Poděbrad 
 (Poděbradská brána) 
 jízdní kolo odebrat, 
 (jen to zkuste) 
 každýho by zabila, 
 (no jó, ty se s tím nemazlej) 
 každýho by zabila. 
 
     F 
R: Do školy i do úřadu 
                         C 
 na kole, na kole, na kole, 
 krásné vpředu, krásné vzadu, 
                         F 
 na kole, na kole, na kole. 
 Navštěvují tety, strýce, 
                         C 
 na kole, na kole, na kole, 
 z radnice do porodnice 
                         F 
 na kole Polabanka Polabím se řítí, 
     C               F 
 Polabané křičí: chci tě lásko míti, 
     C                 F 
 na kole Polabanka Polabím se řítí, 
     C                         F 
 Polabané křičí: chci tě míti. 

3. Myslíš-li to upřímně, 
 (a ve slušnosti); 
 vem kolo a chyť si mě, 
 (šlápni na to) 
 za mé zlaté copánky, 
 za mé zlaté copánky. 
 
4. Ke kolu si zakrátko 
 (za kratičko) 
 přišroubujem sedátko 
 (za řídítka) 
 pro malé Polabánky, 
 pro malé Polabánky. 
 
R: Do školy i do úřadu 
 na kole, na kole, na kole, 
 (nejlepší kolo je Eska, eskadrata) 
 krásné vpředu, krásné vzadu, 
 na kole, na kole, na kole. 
 (Sukně se rády zapletou do drátů zadního kola, 
 ochranné síťky dodá Mirek Pulda, Nymburk.) 
 Navštěvují tety, strýce, 
 na kole, na kole, na kole, 
 (berany jsou dobrá řídítka, 
 ale nikoli pro čelní náraz, 
 berany berany duc) 
 z radnice do porodnice 
 na kole Polabanka Polabím se řítí, 
 Polabané křičí: chci tě lásko míti, 
 na kole Polabanka Polabím se řítí, 
 Polabané křičí: chci tě míti. 

Hudba: Jaroslav Uhlíř 

Text: Zdeněk Svěrák 
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http://www.freepik.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tOQauDu9K8s
https://www.velkykosik.cz/images/sklady/297673.jpg
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Ř Í K A N K Y  Michaela Enžlová 

Já mám kolo, ty máš kolo, 
kol je dneska všude mnoho, 
má ho Dan i Nikola, 
málokdo je bez kola. 
Kolo támhle, kolo tady, 
dát je všechny dohromady, 
tak mám značné obavy,  
zda se vejdou do Prahy. 
Proto když je venku hezky, 
jsou kol plné cyklostezky,  
kolo brnká o kolo,  
až jde hlava okolo. 
A když tolik kol je spolu,  
jak se vyhnout karambolu,  
aby všechna kola ta,  
byla stále kulatá. 
Chce to vědět, jak se chovat  
a zbytečně neriskovat,  
tady je pár dobrých rad,  
jak jezdit a nebourat. 

Básně převzaty z knihy Pavla Žišky Já mám kolo, ty máš kolo.

Kdo nevede kolo správně,  
ten chybuje kolosálně. 
Takovýhle cyklista  
sám si úraz přichystá. 

Kde jsou značky, pozor na ně, 
jsou tam pro vás přichystané. 
Každá značka má svůj znak,  
ten ti poví, co a jak. 

Na honěnou s auty hrát si,  
to se také nevyplácí. 
Spadnout s kolem pod kola,  
už jste v rukách doktora. 
A může být ještě hůř,  
když přijede černý vůz. 
Dávat autům babu,  
to je prostě tabu. 

Koukněte se na vykuka,  
nešlape a jede,  
kdyby ale s kolem upad,  
tak dopadne bledě. 
Upadnout on mezi auty,  
hned má z kola osmu,  
tak velkou, že kosmonauti  
spatří ji až v kosmu. 

http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
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V E S E L Á  S T R Á N K A  Katka Balunová 

Hádanky: Divoké prase. Veverka. Datel. 

Kdo to hází hříbku v mlází 
z výšky šišku na hlavu? 
Uličnice, nezbednice, 

aby měla zábavu. 

Ryje, ryje na poli, 
na louce i v lese. 

Vyorává brambory, 
zem se pod ním třese.  
Když vyvádí mláďátka, 
zmiz raději za vrátka. 

Červeně mu svítí hlava. 
Telegramy vyklepává 

ťuky ťuk 
na staletý dub. 

Je to doktor, bez řečí 
stromy v lese vyléčí. 

Anežka Kaçmaz, Istanbul 

Stefi Angelopoulou, Athény 
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Marta Daeuble V O L N O Č A S O V K Y  

JMÉNO: .......................... 

KŮŇ:................................ 

UMÍSTĚNÍ:....................... 

JMÉNO: .......................... 

KŮŇ:................................ 

UMÍSTĚNÍ:....................... 

JMÉNO: .......................... 

KŮŇ:................................ 

UMÍSTĚNÍ:....................... 
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Lucie Krameriusová a Kristýnka Kanellia K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  

Tento měsíc se nám opět představí umělkyně, s níž 

vyrůstali už vaši rodiče a děti v českých školách se 

o ní i dnes učí. Její specialitou byla ilustrace dětských 

knih a určitě jste její kresby už někdy spatřili i vy. 

A vůbec to nemuselo být v knize psané v českém jazy-

ce. Její kresby zdobí více než 180 dětem určených ti-

tulů, které vycházely v zemích napříč celým světem, 

od Spojených států amerických až po Japonsko. Při-

počteme-li i knihy určené dospělým čtenářům, vyšpl-

há se jejich počet na více než 300. 

A kdo že je tou slavnou 
ilustrátorkou? Není jí 
nikdo jiný než Helena 
Zmatlíková. Dáma, kte-
rá se narodila v Praze 
v roce 1923. Po rodi-
čích zdědila lásku ke 

sportu, zejména pak k lyžování. Ale tatínek 
jí kladl na srdce, aby si našla práci, která ji 
s jistotou uživí. Sám se pak ujal výběru 
a rozhodování a dal svou milovanou Helen-
ku do učení na švadlenu. Tam ale všestran-
ně talentovaná Helena dlouho nevydržela, 
a když to nedopadlo s lyžováním, vydala se 
vstříc jiné své vášni. Získala vzdělání v obo-

rech propagační, volná a užitná grafika 
a knižní a reklamní umění. I když se Hele-
ně na umělecky zaměřených školách velmi 
dařilo, základní školou neprošla úplně 
hladce. Čas od času si na ni vyučující stěžo-
vali. A napadá vás proč? Kreslila si pod la-
vicí. 
 
Ihned po studiích začala pracovat pro na-
kladatelství Melantrich, které bylo onou 
dobou na vrcholu rozkvětu. Po čase si zku-
sila práci na volné noze, ale nakonec se 
usadila pod křídly nakladatelství Albatros, 
tehdy zvaného Státní nakladatelství dětské 
knihy, a stala se jeho hlavní ilustrátorkou. 

https://1gr.cz/imgs/show_aktual/A050404_KOT_CTK-ZMATLIK_V.JPG
docplayer.cz
http://www.artur.cz(2)/
http://www.kosmas.cz/
knihy.abz.cz
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K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  

onu všem čtenářům zažitou podobu a právě 
Děti z Bullerbynu jsou nejspíš nejznámější 
knihou spojenou s paní Zmatlíkovou. 
 
Další knihy, s nimiž děti vyrůstají již desít-
ky let a jež jsou zdobeny Heleninými kres-
bami, jsou například Kocour v botách, 
Honzíkova cesta, Martínkova čítanka nebo 
Anička malířka. 
 
 
Co vy, malí i velcí čtenáři, vzpomenete si na 
další? A nenajdete třeba nějakou i ve své 
knihovně? 
 

 
Kristýnka: „My máme doma jejích 
knížek hodně, třeba Martínkova    
čítanka, Anička malířka, Anička 
a princezna nebo Vánoční příběhy. 
Líbí se mi všechny. Nejraději mám 
obrázek, jak se Anička dívá na svůj 
obrázek, kde namalovala kočku a je-
jí domeček. A ještě jedna černá koč-
ka v jeskyni. Je to nejstarší nedělní 
kočka.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heleně Zmatlíkové se velmi brzo narodil 
syn Ivánek, díky čemuž měla vždy po boku 
toho nejlepšího kritika ilustrací pro děti 
a mohla tříbit svůj styl. Ten styl, který si 
většina lidí vybaví i z paměti. Černé obvo-
dové linky, velké oči, drobný nosík i brada 
a růžová líčka. A právě syn Ivan má největší 
zásluhu na tom, že i dnes ještě stále v ne-
malém nákladu v nakladatelství Artur vy-
chází knihy zdobené jejími ilustracemi. 
 
Už toho víme spoustu o Helenině životě, 
ale pořád tu nepadl název jediné knihy, 
kterou ilustrovala. Pojďme to napravit.  
A nemusíme vůbec daleko, milí školáčci. 
Několik generací 
čtenářů se učilo číst 
ze slabikářů a číta-
nek zdobených 
kresbami Heleny 
Zmatlíkové. Ale 
pravda, školu ne-
chme školou, však 
spoustě z vás brzo 
začnou prázdniny, 
a zkusme si vzpo-
menout i na něja-
kou beletrii. 
 
Třeba v roce 1957 vyšla kniha Za pohádkou 
kolem světa od Vítězslava Kocourka. Ilu-
strace v ní ale ani zdaleka nepřipomínají ty 
pro Helenu typické okaté postavičky. Její 
způsob tvorby se vyvíjel ještě řadu let. 
 
Když se ale podíváte na obálku českého 
překladu knížky Děti z Bullerbynu z pera 
švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, 
už nezapochybujete. Malé Anně a jejím 
bratříčkům a kamarádům vtiskla Helena 

http://space.bloger.cz/obrazky/space.bloger.cz/bullerbyn-zmatlikova.jpg
knihy.abz.cz
http://www.pinterest.com/
http://www.knihcentrum.cz/
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Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jak se letadélko uzdravilo 
Letadélko se na sebe chtělo podívat, 

ale nevidělo vůbec nic. Motýl pochopil, 

že se jeho kamarád chce na svá křídla 

podívat, a pokynul mu tykadly. „Poleť 

za mnou!“ 

 Oba se vznesli do vzduchu, ale Le-

tadélko bylo mnohem rychlejší. Motýl 

si utrhl květ zvonku a udělal z něj hlás-

nou troubu. Tím Letadélko navigoval. 

„Doprava! Za smrkem vlevo je tůňka. 

V ní se uvidíš!“ 

 Letadélko se v letu otočilo. Poký-

valo hlavou, jako že rozumí, a doletělo 

až k tůni. Opravdu vidělo svůj odraz 

jako v zrcadle. „Jé, to jsem já? Jsem 

vážně krásný motýl.“ 

 Letadélko se přibližovalo a přibli-

žovalo, až nakonec žbluňk… a přistálo 

ve vodě. Voda se 

rozstříkla na 

všechny 

strany. 

Malby 

na 

kří- 

dlech byly v tu ránu 

pryč. A navíc hned 

dostalo velikou 

rýmu. „He, he, 

hepčí!“ kýchlo 

zrovna ve chvíli, 

kdy z posledních sil dolétal motýl. Tak 

silné kýchnutí ho odfouklo o kus dál. 

Motýl se svalil na zem a udělal kotrme-

lec, při kterém si pomačkal křídla. 

„Nemůžeš dávat pozor, ty nemehlo?“ 

rozčiloval se. 

 „Já nerado!“ hájilo se Letadélko. 

„Jen se mě chytla nějaká  rýma!“ 

 „Na rýmu je nejlepší pyl z jitrocele 

a heřmánku. Vím, kde tyhle bylinky 

rostou. Poleť za mnou!“ 

 Letadélko se vyhrabalo z tůňky 

a za stálého kýchání následovalo motý-

la. Nemělo už tolik sil, proto letělo po-

malu. S každým kýchnutím to s ním 

zalomcovalo. 

 „Tak jsme tu. Když budeš pyl 

ochutnávat, nech si ho rozpustit pod 

jazykem, to je nejúčinnější!“ radil zku-

šeně motýl a sám usedl na nejbližší 

květ jitrocele. Z něj pak přelétl k heř-

mánku. Letadélko chtělo motýla napo-

dobit, ale při dosednutí udusalo pořád-

ný kus louky. 

 „Ty nejsi žádný motýl, ty jsi moto-

vidlo!“ zaúpěl motýl, mávl rukou a ra-

ději odletěl. 

 Letadélko zůstalo ležet na květech 

z heřmánku a jitrocele. Jejich omamná 

vůně ho uspávala. Říká se, že spánek 

léčí, ale spánek v léčivých bylinkách 

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

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

http://www.grada.cz
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  AEK a Marie Švédová K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  AEK a Marie Švédová 

Blíží se léto a s ním také teplé počasí ideální pro vodní sporty. Proto si ten-
tokrát vyrobíme nákladní lodičku z aluminiové fólie, kterou můžeme hned 
vyzkoušet venku nebo třeba doma ve vaně. Abychom mohli vyrobit solidní 
nákladní plavidlo, které toho hodně unese, pomůže nám znalost Archimé-
dova zákona. Tento zákon se jmenuje podle řeckého matematika a fyzika 
Archiméda, který při koupeli přišel na to, že každá věc úplně ponořená do 
kapaliny je nadlehčována − a to takovou silou, která se rovná tíze kapaliny 
vytlačené tou ponořenou věcí. Pokud je tedy ponořená část loďky těžší než 
množství vytlačené vody, loďka se potopí. 

Vše si můžete vyzkoušet tak, že budete na loďku 
postupně nakládat  skleněné kuličky. Která loď-
ku unese nejvíc kuliček? Soutěžte s kamarády, 
komu se podaří „postavit“ nejlepší loď. Tipněte 
si, kolik vaše loď unese kuliček, ještě předtím, 
než je zkusíte na loďku naložit. Který tvar toho 
unese nejvíce? 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

 

Budeme potřebovat 
• aluminiovou fólii (alobal) 
• skleněné kuličky 
• vodu 

Z fólie vytvarujte loďku, která 
unese co nejvíce kuliček. Experimen-
tujte s různými tvary − čtvercovým, 
kulatým nebo nepravidelným. 
Tipněte si, kolik kuliček by vaše loďka 
mohla unést. Svůj tip si napište. 

Vypusťte loďku na vodu a zkuste, 
kolik kuliček unese, než se potopí. Za-
znamenejte si, kolik kuliček loďka 
unesla a jak zkusíte loďku vylepšit, 
aby unesla více. 

K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

Myslím, že do mojí lodi se vejde  ____________ kuliček. 

Do lodi se ve skutečnosti vešlo        ____________ kuliček. 

Co zkusím, aby se do lodi vešlo více kuliček: ________________________  

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

Celoročně vyprodukujeme na celém 
světě 1,3 miliardy tun odpadků. Je-
jich největšími producenty jsou vy-
spělé státy v čele s USA, kde za den 
vyprodukují dohromady 630 tisíc 
tun odpadů.  

Kdesi na západě, v rodinné vile žil malý Kuba. Maminka s ním měla velké trápení. 
On by to byl docela hodný kluk, kdyby nebyl takový shromažďovač a nechtěl mít 
všeho víc a víc. Když mu maminka donesla jablíčko, tak mu jedno nestačilo. A když 
si poručil ledový čaj, tak ne jeden, ale od každé příchuti rovnou dva. A kolik měl ob-
lečení! Uprostřed pokoje měl velikou hromadu se špinavým prádlem. Aby našel ně-
jaké tričko, musel nejdřív přemýšlet, který den ho vlastně měl, a podle toho pro-
hrabával hromadu. Byla to strašná práce, a tak s tím raději přestal. Vzít si nové trič-
ko je přeci mnohem jednodušší. 
Jeho pokoj byl čím dál plnější. Na zemi se válely ohryzky, prázdné flašky, hadry, 
prázdné baterky, starý chleba, talířky se zaschlým kečupem, zmačkaný papír a polá-
mané pastelky, sáčky od chipsů a taky zbytky brambůrek, bonbónů, čokolády a ple-
chovky od limonády. Maminka ho prosila, aby si uklidil, jinak že tam bude mít myši. 
Ale to se Kubovi náhodou docela líbilo, mít konečně nějaké domácí zvířátko. 

Země Evropské unie vyhodí ročně 20 % jídla, 
což je přibližně 173 kg jídla na osobu na rok. 
Například v Nizozemsku se každý den vyhodí 
40 kg dobrého, nezkaženého jídla. 
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S V Ě T  K O L E M  N Á S  

Kdyby si milión žen koupilo svůj nový 
přírůstek do šatníku v secondhandu, 
místo v klasickém obchodě, neuniklo by 
tak 6 miliónů kil oxidu uhličitého  
do atmosféry. 

Staré kolo je nepoužitelné a musí se vyhodit. 
Když vyhodím svačinu, tak se nic nestane. 
Půjčovat si navzájem věci je levnější 
a chráním tím i přírodu. 

Kupovat si nové věci prospívá přírodě.  
Kupovat si nové věci prospívá ekonomice.  
Je jedno, jestli si do školy vezmu vodu 
z vodovodu či si koupím balenou limonádu. 

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

Už i kamarádi k němu přestali chodit. Kubovi to ale vůbec nevadilo, stejně si nejra-
ději hrál s počítačem. Až jednou... Šel spát a zdál se mu strašný sen. Všechny věci 
v jeho pokoji se probudily a začaly tancovat a zpívat: „My se máme, my se máme, 
Kubu pěkně vytrestáme. Bude tu hnít pěkně s námi, jako všechny staré krámy.“ 
V tom se ve snu objevila i maminka. Divoce se smála a volala: „Jen si ho nechte, 
kdo si neváží věcí, neváží si ani lidí.“ 
Strachy zpocený Kuba se probudil a vzpomněl si, co říkala paní učitelka o zemích, 
kam se odváží všechny nepotřebné a staré věci a kde lidé musí mezi těmito odpad-
ky žít. Lekl se, že třeba i on jednou skončí na smetišti. Hned ráno začal vyděšený 
Kuba s úklidem. Dobře si rozmyslil, které věci opravdu potřebuje a které by se 
mohly hodit ještě někomu jinému. Jeho pokoj prokouknul a i Kuba byl veselejší, jen 
ho trochu mrzelo, že ty myši mít nebude. 

Některé věci jsou levné jen proto,  
že je vyrobily děti jako ty, přestože 
dětská práce je ilegální a v mnoha ze-
mích zakázaná. 
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K O M I K S  Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro 
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