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Anička a Honzík vyprávějí 
aneb Rok na Novém Zélandu 

je dětská ilustrovaná knížka pro malé čtenáře od 6 do 9 let. 
 Prostřednictvím dětského úhlu pohledu a krásných 
ilustrací slovenské výtvarnice Tinky Záňové vám bude vy-
právět o životě dětí v české krajanské komunitě na Novém 
Zélandu. Knížka je rozdělena na dvanáct kapitol, podle mě-
síců v roce, a v každé z nich je představeno, co děti v té do-
bě na Novém Zélandu dělají. Vyprávět o svých dobrodruž-
stvích budou děti Anička a Honzík, kteří touto formou ode-
pisují na dopisy babičky z Čech. 
 Kontrast mezi jižní a severní polokoulí není vždy zřej-
mý dětem a někdy ani dospělým, a tak doufáme, že naše 
kniha bude čtenáře bavit a přiblíží jim tyto rozdíly. Víte na-
příklad, co nosí na sobě Mikuláš na Novém Zélandu? 
 Jako speciální bonus nám ke knížce nazpívala písničku 
zpěvačka Lucie Dobrovodská. Text, akordy a link na stažení 
najdete na zadní straně knížky. 
 Věříme, že kniha zaujme děti z celého světa, a to ne-
jen ty, které vyrůstají v bilingvním prostředí, ale i jejich ka-
marády a rodiny v České republice, pedagogy a všechny, 
kdo se rádi dozvědí o tom, jak se žije na Novém Zélandu. 

O projektu  
V roce 2017 uběhlo pět let od založení českých 
škol na Novém Zélandu ve Wellingtonu, 
Tauranze a Aucklandu. Když jsme tedy pře-
mýšleli o tom, jak oslavit toto výročí, rozhodli 
jsme se vytvořit něco speciálního, co bude mít 
odkaz do budoucnosti a bude dobrou upomín-
kou pro všechny. Tak se zrodil nápad na dět-
skou knihu. Kniha v sobě kloubí jak českou, tak 
i novozélandskou kulturu, jak ji zažívají naše 
bilingvní děti. 

Dana Dunford, spoluautorka knihy 

Datum vydání: 2018. Počet stran: 29. Vazba: pevná vazba. Jazyk: čeština, angličtina. 
Zakoupit lze na: https://www.csclubtauranga.nz/cs/obchod/katalog/anicka-honzik-vypraveji/. 
Platba možná: kartou, bankovním převodem. Cena: $25 NZD / 300 Kč (veškerý výdělek z prodeje jde na podporu nezisko-
vých organizací českých škol na Novém Zélandě) 
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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 

Zdravíme vás tentokrát z Nového Zélandu! Děti 
už se tu nemohou dočkat příchodu Mikuláše 
a Vánoc. A co vy? Většině dětí, které už chodí 
do školy, navíc začnou dlouhé letní prázdniny. 
Někteří si asi říkáte, Vánoce a letní prázdniny? 
Co je to za nesmysl? Ale tak to tady na jižní po-
lokouli chodí. Všem dětem tu připadá normál-
ní, že Santa Claus nebo Ježíšek chodí v létě. Jen 
jejich rodiče, kteří vyrostli v Evropě, si na to 
nemůžou zvyknout. A to není jediná věc, která 
je tady naopak. Jestli se chcete dozvědět víc, 
přečtěte si knížku Anička a Honzík vyprávějí, 
která o těchto rozdílech vypráví, a to hned 
v češtině i angličtině! Vydaly ji české školy 
v Aucklandu, Wellingtonu a Tauranze. 
 Jinak si tu děti hrají stejně jako jinde, jen 
pod stromečkem většinou najdou dárky, které 
se jim budou hodit na pláži, jako třeba ploutve, 
boogie board (dětské surfovací prkno) a nebo 
vodní pistole. 
 Děti z Nového Zélandu pro vás připravily 

i jeden z mnoha oblíbených receptů − sušenky 
Anzac. Věříme, že se vám podaří a budou vám 
i rodičům chutnat! 
 Doufáme, že se vám toto vydání Krajánka 
bude líbit a zase příště na viděnou na jeho 
stránkách! 
 

Vaši Krajanka s Krajánkem 
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T É M A  

listujte! A stavebnice? Tady si nejen bu-

doucí architekti zkoušejí svou doved-

nost a trpělivost, stavějí mrakodrapy, 

věže a paláce. Z tradičních her se oblí-

benosti stále těší karty všeho druhu, ša-

chy a další deskové hry, jako třeba Člo-

věče, nezlob se! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S novodobými hračkami je zábava také, 

ale jiná. Mnohé pípací, hrající nebo vr-

čící nejenže potřebují přísun energie 

a běda, když dojdou baterky, ale k nera-

Jaké jiné období je tak stvořené pro po-

vídání o dětských hračkách a hrách, 

když ne prosinec a jeho nadílka? Tam, 

kde se slaví Vánoce, mívají děti i prázd-

niny, a to je přeci ideální kombinace 

pro hraní! Žádné vstávání do školy! Po-

kud se ráno vyskočí brzo z postelí, tak 

proto, aby se vyzkoušely, smontovaly, 

rozmontovaly, poskládaly či poňuchňa-

ly nové hračky a hrály se hry! 

 

Jaképak asi jsou vaše nejoblíbenější hry 

a hračky? Stálice, které okouzlovaly už 

rodiče i prarodiče? Anebo ty vyrobené 

podle nejnovějších trendů a pomocí 

technologií? Panenky a autíčka, plyšáci 

nebo stavebnice jistě nezklamou v ja-

kémkoli věku ani v dnešní moderní do-

bě. Panenka se dá do nekonečna svlékat 

a oblékat, některá dokonce i česat. S au-

tíčky se dá do aleluja drandit a závodit 

nebo je parkovat podle barev či tvaru. 

Plyšáci jsou zase tak báječně měkoučcí 

a heboučcí, jako živí domácí mazlíčci! 

Radost se k nim přitulit nebo je mít 

v posteli na usnutí tak, jako krajánci 

v anketě o několik stránek dál – jen na-

Začal poslední měsíc roku a na ten se těší nejen děti, ale 
i dospělí. Zvláště pak ti, kteří v sobě i přes věk stále mají 
hravé dítě. Prosinec je totiž v mnoha zemích (a naši čtená-
ři už vědí, v kterých ano a ve kterých ne) spjat s Vánoci, 
a tedy s dárky. A copak si asi nejvíce děti přejí? Že by hrač-
ky a hry? Anebo hry a hračky...? A pak taky hračky a hry! 

Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Anna, Milán 
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T É M A  

dosti rodičů nejdou třeba ani ztlumit. 

Nemluvě o Playstationu, počítačových 

a jiných elektronických hrách, od nichž 

není úplně jednoduché se odtrhnout 

a mohou způsobovat závislost, takže ta-

dy raději s mírou a zdravým rozumem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co dospělí a hraní? Když vidí děti po-

nořené do hry, probouzí se často 

i v nich dávno spící hravé dítko. Děde-

ček, který obyčejně sotva chodí, se 

s nadšením a jiskrou v oku plazí 

s vnoučkem po podlaze a ochotně zapo-

juje rozpojené koleje vláčku motoráčku. 

Moderní tatínek zajde k dcerušce do ka-

deřnického salónu a na své, ač mírně 

prořídlé vlasy si nechá nandat natáčky 

a ozdobné spony a mašle. Maminka hr-

dá na své roční batole s neúnavným 

nadšením staví hrací kostky znovu 

a znovu na sebe, zatímco malý kazbun-

da se smíchem boří a boří. Trpělivá ba-

bička pomáhá vnučce dokola oblékat 

a svlékat panenkám oblečky, botičky 

a čepečky. Strýček se nechá pomalovat 

jako indián na válečné stezce a střelen, 

padá z imaginárního koně do houští na 

zahradě, zatímco teta neúnavně vodí 

k neteři veterinářce na očkování jedno-

ho plyšáka za druhým. 

 

Fantazii, jak známo, se meze nekladou, 

zvláště pak té dětské. Děti dokáží pře-

kvapit vždy a ve hře to platí dvojnásob. 

Žádné strachy a chmury, není-li po ruce 

hračka nebo hra! Dokáží si vymyslet ja-

koukoli hru a vystačí i s málem: snadno 

se kuchyně stane lesem a štokrle med-

vědem a do hry budou vtaženy hračky- 

-nehračky: špunt se změní v lékařský 

stetoskop, špulka od nití v dalekohled 

pro trpaslíky, kolíčky na prádlo v houf 

krokodýlů, podložka pod horký hrnec 

ve volant Formule 1 a koš na prádlo 

v záchranný člun na rozbouřeném 

moři… 

 

Hrám a hračkám zdar – nejen v prosin-

ci a nejen pro děti! 

Matyáš, Nové Město n. Metují 

Filip, Athény 

Dora, Deventer 
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K R A J Á N E K  N A  C E S T Á C H  Text: Nicole Dunford (11 let), grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fear Fall (Strašlivý pád), Stratosfear 

(Strato-strach), Log Fume (Kouřící klá-

da), Gold Rush (Zlatá horečka), Go 

Karts (Autíčka), Corkscrew Roller Coas-

ter (horská dráha Vývrtka) a plno dal-

ších!  Ani bych to tu nemohla všechno 

vyjmenovat! MOC a MOC vám radím, 

abyste si do parku zašli, je to ohromná 

zábava.  Já mám jedenáct roků, a když 

jsem tam byla, tak mi bylo devět. Někte-

ré atrakce mají pravidlo, že na ně může-

te, až když jste vysocí alespoň 120 cm 

a to už jsem v devíti letech naštěstí byla. 

Taky je tam plno restaurací a kaváren 

s občerstvením. 

Kia-Ora, ahoj! Jmenuji se Nicolka 
a navštívila jsem Rainbow’s End 
(Lunapark „Konec duhy”), 
skutečně nejlepší místo na světě!!! 
Park se nachází na Novém 
Zélandu, ve městě Auckland 
na severním ostrově 
kousek od letiště. 
Vstupenku si koupíte 
za 49 dolarů (asi 700 Kč) 
a můžete si užívat všechny 
atrakce po celý den. 
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K R A J Á N E K  N A  C E S T Á C H  

Fearfall (Strašlivý pád) a my jsme 

právě nahoře.  Vynese vás na vr-

chol, pak je malá pauza a pak pa-

dáte dolů volným pádem! 

Tohle je Corkscrew Roller Coaster 

(horská dráha Vývrtka). Vozík vás 

vyveze nahoru, nakloní vás poma-

lu na stranu, pak na druhou. Pak 

jakoby padáte dolů a nakonec udě-

lá úplné kolečko! 

Fearfall! (Strašlivý pád) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow%27s_End_(theme_park)
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  Text a foto: Viera Gernigant a Dana Dunford, 
ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 

P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Sušenka Anzac je pro Australany a Novozélanďany srdcovou zále-
žitostí. Jde o vzpomínku na první světovou válku, zejména na bitvu 
u Gallipoli v Turecku, kde bojovaly armádní sbory ANZAC. Sušen-
ku pekly rodiny svým vojákům: byly velmi trvanlivé, aby vydržely 
dlouhou cestu po moři a nezkazily se. Dodnes je výroční den bitvy 
státním svátkem a děti ze skautských oddílů pečou sušenky Anzac 
na prodej, aby vydělaly pro svou organizaci. Protože obsahují 
spoustu zdravých ingrediencí a jsou jednoduché na výrobu, je dnes 
pečení sušenky oblíbenou aktivitou v každé rodině. 

• ½ hrnku hladké mouky 
• ½ hrnku cukru 
• ½ hrnku mletého kokosu 
• ¾ hrnku jemných ovesných vloček 
• 50 g másla 
• 1 lžička golden syrup: Tuhle přísadu najdete asi jen 

v Anglii a Austrálii, ale zřejmě jde nahradit melasou, 
javorovým sirupem nebo medem. Jde o lepivý cukrový 
sirup. 

• ½ lžičky prášku do pečiva nebo sody na pečení 
• 2 lžíce vroucí vody 

Budeme potřebovat 

Doba přípravy: 
15 minut 
+ 15 minut pečení 

Náročnost: Střední 

8 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

9 

Smíchej mouku, cukr, kokos a vločky. 

P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Rozpusť máslo a golden syrup. 

Rozpusť prášek na pečení ve vroucí 
vodě a přidej máslo se sirupem. 

Smíchej máslovou 
směs se suchými 
ingrediencemi 
z bodu jedna. 

Lžící nabírej těsto, pokládej ho na plech 
vyložený pečicím papírem. Sušenku mů-
žeš dlaní trochu rozplácnout. 

Peč na 180 °C asi 15 minut nebo dokud 
nejsou sušenky dozlatova. 

Kuchaři: Sophie Gernigant a Patric Brooks 

Dobrou chuť! 
Enjoy your meal!  
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U  K R A J Á N K Ů  

To je beruška. Je červená a dává se do vlasů.  
Mám jen jednu. Dostala jsem ji od babičky. 

Nejraději si hrajeme s legem. Někdy si hraje-
me spolu, někdy zvlášť. Když si hrajeme spo-
lu, tak stavíme město se školou, nádražím  
a letištěm. 

Nejradši mám LEGO!  

Spávám s pejskem Fredym, 

mám ho moc rád. 

Každý večer usínám s Pandíkem. Připomíná mi  
pražskou ZOO, kde mi ho koupila babička.  

U  K R A J Á N K Ů  

Já si moc rád hraji  
s playmobilem a stavím  
z lega. Ale když jdu spát,  
tak mi nesmí chybět můj 
plyšový Méďa. 

Christopher je miminko. Má 1 rok. Jmenuje se jako 
nejlepší kamarád ze školky. Nosí plínečku. Je to kluk. 
Má modrý oči jako táta. Spí ve své postýlce.  Dal mi ho 
táta k narozeninám, když mi byly 4 roky. 

Moje oblíbená hračka je telefon a hraju na něm hry. 

10 
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U  K R A J Á N K Ů  

Nejraději spím s Bingem. 

Od taťky mám medvídka Mimi. Když se narodila Ada, bylo 
to naše mimi. Chtěl jsem mít taky jedno mimi jen pro sebe, 
a tak vlastně dostal méďa jméno po sestřičce. I když jsem 
na ní nejdřív flusnul dudlíka. Haha. 

Nejraději spím s Kyrou, to je  
ten velký pes, kterého držím na 
fotce. Na cesty je Kyra trošku 
neskladná, ale já bez ní neusnu.  

Vydal(a) by ses za polární kruh, když je tam několik měsíců jen tma? 
Odpověď pošlete do konce prosince na e-mail 
casopiskrajanek@gmail.com. Otiskneme ji v únorovém čísle. 

11 

Nejraději mám svého medvídka. Mám ho 
už od miminka. Před spaním ho objímám 
    a mačkám mu tlapky, dokud ne- 
               usnu. Kdysi byl růžový a nadý- 
                 chaný. Teď je ošoupaný a vyta- 
                              haný, ale stejně ho mám 
                                 nejradši. 

U  K R A J Á N K Ů  

Nejradši mám panenky. Ale spávám s plyšákama nebo 
s mým krásným poníkem.  

Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK 

Máme plnou postel 
hraček, ale nejoblíbe-
nější je obrovitá hou-
senka a Spiderman  
s myšákem. 

Já spím s mořským 
koníkem, který hra-
je písničku, když 
mu zatlačím na 
bříško. Pomáhá mi 
večer usnout.  
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V O L N O Č A S O V K Y  

ADÍ 

Text a grafická úprava: Radka Çelik Text a grafická úprava: Radka Çelik 

VICE 

Najděte podle českého kalendáře a podle datumů, kdo má v ten den svátek, a podle stej-
ných barev doplňte jména do křížovky. Začínejte vždy v barevných políčkách. 

3. října  

1. srpna  

27. prosince  

16. dubna  

16. října  

11. července  

 30. prosince 

Vyluštěte rébusy. 

Najděte dvě stejné sněhové vločky. 

       

 

 

 

 

 

 

    

     

    

    

 

 

 

 

 

  

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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V O L N O Č A S O V K Y  Text a grafická úprava: Radka Çelik 

Adámek a Evička mají každý svou oblíbenou hračku. Evička panenku a Adámek medvíd-
ka. Přiřaďte k hračkám správné popisy. 

má černý nos 

má puntíkovanou mašli 

má čtyři oči 

je měkoučký 

je světle hnědý 

má dvě tlapky 

je zelený 

má žluté vlásky 

má růžové botičky 

má pruhované tričko 

má dva culíky 
má dvě sloní uši 

Zakroužkujte ozdoby, které podle vás na stromeček patří. 
Nakreslete, jaké ozdoby byste si na stromeček pověsili vy. 

http://www.pixabay.com/
http://www.educaplay.cz/
http://www.pixabay.com/
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/ba3/ba3ddabdc06454f0525cfd468fd04386.jpg
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://img.blesk.cz/img/19/normal620/2327368-img-michana-vajicka-vareni-vejce-v2.jpg?v=2
https://cdn.i0.cz/public-data/c5/47/7bb5e8a63114a65c53c68a13537b_r16:9_w640_h360_g65a2cd34018a11e683c1002590604f2e.jpg?hash=e3843f4befbe958952a9a131bdaecc83
https://pixabay.com/
https://static.zlataky.cz/images/detail/000745/000745_zlata_mince_svaty_veclav_jednodukat_ceskoslovensky_1925_01_det.jpg
https://www.stoplusjednicka.cz/rec-ceskych-kralu-byli-cesti-kralove-opravdu-cesi-jakym-jazykem-mluvili
https://pixabay.com/
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Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://www.vsechny-autoskoly.cz/images/dopravni_znacky/velke/a8.gif
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/ba3/ba3ddabdc06454f0525cfd468fd04386.jpg
https://pixabay.com/
https://www.feldcochicago.com/wp-content/uploads/2016/07/locking-door.jpg
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
http://www.nasejablonecko.cz/_cms/gf/modules/fotogalerie/9422/1312806666_tovarni_komin_na_pilotech.jpg
https://pixabay.com/
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dalších 40 metrů! Můžete se do ní podí-

vat z vyhlídkového můstku, ke kterému 

vás zespodu od jeskyní vyveze lanovka. 

Pozor, ať se vám nezatočí hlava! 

 

A proč se Macoše vlastně říká 

Macocha? 

Nedaleko jeskyní a propasti Macochy je 

vesnička Vilémovice. Kdysi tu žil mladý 

sedlák. Měl hodnou ženu a malého syn-

ka Martina. Martinova maminka však 

jednoho dne onemocněla a sedlák se sy-

nem zůstali sami. Že by měl Martínek 

vyrůstat bez maminky? To přece nejde, 

a tak si sedlák našel novou ženu. 

 Martínek k nevlastní mamince, te-

dy maceše, jak se na Moravě říká, brzy 

přilnul, hospodářství vzkvétalo a Mar-

tínkovi se zanedlouho narodil bratříček. 

To bylo radosti! Jenže ouha… S vlast-

ním děťátkem jako by nová maminka na 

Martina úplně zapomněla! Už ho nehla-

dila po vláskách a vadilo jí, že jednou 

hospodářství zdědí on a ne její vlastní 

syn. 

Moravský kras 

Víte, děti, co je to kras? Ano, je to něco 

krásného, hlavně pokud se zajímáte 

o speleologii, tedy vědu o jeskyních. 

Kras je totiž místo v krajině, kde takové 

jeskyně vyhloubila podzemní voda. 

V České republice máme krasových lo-

kalit hned několik! 

 Moravský kras, který najdete sever-

ně od Brna, je z nich největší. Můžete tu 

navštívit hned pět soustav jeskyní: Pun-

kevní jeskyně, Sloupsko-Šošůvské jesky-

ně, Balcarku, Výpustek a Kateřinskou 

jeskyni. 

 Pro začátek si zajděte do Punkev-

ních jeskyní. Za doprovodu průvodce si 

tu pěšky projdete tajemné podzemní dó-

my s nádhernými krápníky (víte, jaký je 

rozdíl mezi stalaktitem a stalagmitem?), 

občas vám na nose přistane kapka ledo-

vé vody a nakonec se svezete lodičkou 

po podzemní říčce Punkvě. 

 Součástí Punkevních jeskyní je i ta-

jemstvími opředená propast Macocha. 

Už jen to jméno! Nahání hrůzu, co? Pro-

past je hluboká 138 metrů a na jejím 

dně je zelené jezírko, které má hloubku 
Vašík, Istanbul  
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žem krážem, ale nikde nikdo. Spustila se 

prudká bouře. A najednou zaslechli 

pláč, přímo od propasti! Sedlák si lehl 

nad sráz a daleko pod sebou uviděl syn-

ka, jak se drží větví malého stromku. 

 Za pomoci sousedů tatínek Martina 

vytáhl. „Martínku, synáčku, hlavně že se 

ti nic nestalo! Kde máš maminku?“ 

 Martin tatínkovi všechno pověděl. 

Co naplat, milé děti! Macecha si až příliš 

pozdě uvědomila, že srdce každé ma-

minky je tak veliké, že se do něj vejde 

láska k dětem vlastním i nevlastním. 

A abychom na to nezapomněli my, nese 

propast v Moravském krase její jméno. 

Až tam budete na výletě a z výšky se do 

propasti podíváte, vzpomeňte si na ni! 

 

Jednou v létě jel hospodář na trh a mla-

dšího synka vzal s sebou. Macecha zavo-

lala na Martínka: „Pojď, půjdeme na ja-

hody!“ Martin měl radost! Konečně bu-

de mít maminku zase chvíli jen pro se-

be! Jak sbírali v lese jahody, ocitli se na-

jednou na okraji příkrého srázu. 

 Macecha Martínka ponoukla: 

„Vidíš ty jahůdky támhle dole? Že je pro 

mě natrháš? Neboj se, budu tě držet za 

ruku a vytáhnu tě.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Milé děti, také vás napadlo, co se 

chystá macecha udělat? Něco tak hroz-

ného jako shodit Martina do propasti? 

Martínku, neposlouchej ji! Jenže Martin 

maceše důvěřoval, a tak začal slézat po 

kamenech. Když jí podával ruku, aby se 

mohl sehnout pro jahůdky, macecha do 

něj strčila a Martin sklouzl dolů. 

 „Co jsem to udělala?!“ vykřikla ma-

cecha vzápětí. Uvědomila si, jak straš-

nou věc způsobila. Její manžel, kterého 

měla ráda, se utrápí smutkem! V lítosti 

nad svým hrozným činem se vrhla do 

propasti za Martinem. 

 Když přijel sedlák domů, volal že-

nu, volal Martínka, ale nikdo mu neod-

povídal. Jedna děvečka mu pověděla: 

„Šli do lesa na jahody, ale už měli být 

dávno zpátky!“ A tak se sedlák se souse-

dy vydali je hledat. Chodili po lese kří-

Ema, Groß-Umstadt 

Vašík, Istanbul 

Dora, Deventer 
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Tentokrát mě pátrání po slavných osobnos-

tech historie zavedlo do Karviné, města 

v Severomoravském kraji ležícího při pol-

ských hranicích. Právě tam se narodila čes-

ká atletka Dana Zátopková. 

Dana byla odmalička zapálená pro 

sport. Neustále přemýšlela, na který 

strom vyšplhá, při hře na honěnou ne-

byl nikdo, kdo by před ní unikl. 

S atletikou se však poprvé seznámila až 

při studiu gymnázia v Uherském Hra-

dišti. Její kroky nevedly přímo k hodu 

oštěpem, který ji o několik let později 

proslavil, ale k týmovému sportu − há-

zené. A jakmile chytla do rukou házen-

kářský míč, vyklubalo se z toho vítězství 

v podobě mistryň Československa v há-

zené žen. 

S oštěpem se nadějná atletka setkala po 

válce v roce 1946. Postačily dva roky tré-

ninku k získání titulu mistryně republi-

ky a možnosti reprezentovat svou zemi 

na olympijských hrách v Londýně. Přes-

tože se jí vyhrát nepodařilo, s pláčem se 

domů rozhodně nevracela. Těšila se 

z úspěchu vytrvalostního běžce Emila  

 

Zátopka, který se s ní krátce po hrách 

oženil. Oba věděli, že toto manželství je 

to pravé ořechové. Jak je to možné? 

Manželé se narodili ve stejný den i rok: 

19. září 1922. No není to znamení? 

 

Je třeba říci, že manželský život jim 

opravdu svědčil. Společně trénovali, 

podporovali se, dodávali si odvahu, 

a když v roce 1952 přijeli na olympijské 

hry do finských Helsinek, nedali svým 

soupeřům sebemenší šanci. Dana zvítě-

zila v hodu oštěpem, 

Emil se na nejvyšší stu-

pínek postavil hned tři-

krát − zvítězil v běhu na 

5 km, na 10 km a vyhrál 

dokonce i maraton. 

 

Po smrti Emila v roce 2000 Dana nadá-

le sleduje atletické dění ve světě a dohlí-

ží na sportovní aktivity na školách, které 

nesou jejich jména. A protože zrak jí ješ-

tě také dobře slouží, napsala o životě 

s Emilem knihu Náš život pod pěti kru-

hy. 

Zdroje: wikipedia.org, irozhlas.cz, fdb.cz 

Text: Mirka Bartušková, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/3672948_dana-zatopkova-v0.jpg?v=0
https://www.deutschlandfunk.de/
https://www.olympic.cz/
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je Mezinárodním dnem zdravotně 

postižených. Po celém světě se v tento 

den konají akce na pomoc postiženým, 

aby mohli žít spokojený život i přes jejich 

tělesné či duševní omezení. 

byl na americké televizní stanici FOX 

odvysílán první díl seriálu Simpsonovi. 

Od té doby jsou taťka Homer, máma 

Marge, Bart, Líza a Maggie stále hvězdami 

televizních obrazovek. 

začínají na Novém 

Zélandu velké letní 

prázdniny a končí zpravidla 

na konci ledna, takže 

v únoru začíná nový 

školní rok. Prvňáčci 

začínají chodit do 

školy v den svých 

pátých narozenin. 

Václav Havel se během sametové revoluce 

v listopadu 1989 stal spoluzakladatelem 

protikomunistického hnutí Občanské fórum 

a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 

zvolen československým prezidentem. 

Adalet, Istanbul 

3. prosinec 

17. prosince 1989 

Před 
Vánocemi 

29. prosinec 1989 

Text: Zuzana Dawson Kocourková, grafická úprava: Linda Yurdakul Audyová 
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Uši má z angorského králíka, 
naříká, strašidelně naříká, 
je to mé ochočené strašidlo, 
mám ho rád, chodí se mnou spát. 
 
Strašidýlko strašidýlko Emílek, 
patří do všech postýlek, 
strašidýlko strašidýlko Emílek, 
chce si s vámi, děti, hrát. 
 
Lalalala lalalala lalala  
lalalala lalala  
strašidýlko strašidýlko Emílek,  
chce si s vámi, děti, hrát.  
 
Vypadá trochu jako mumie,  
ve dne spí, v noci se s ním užije.  
Očima znenadání zabliká,  
bububu, to se začnu bát.  
 
Strašidýlko strašidýlko Emílek,  
patří do všech postýlek,  
strašidýlko strašidýlko Emílek,  
chce si s vámi, děti, hrát.  
 
Lalalala lalalala lalala  
lalalala lalala  
strašidýlko strašidýlko Emílek,  
chce si s vámi, děti, hrát.  

 
 
 
 
 
Nosí mi otrávená jablka,  
někdy se přestrojí i za vlka.  
Já však vím, že je to můj Emílek,  
klidně spím, nechám si ho zdát.  
 
Strašidýlko strašidýlko Emílek,  
patří do všech postýlek,  
strašidýlko strašidýlko Emílek,  
chce si s vámi, děti, hrát.  
 
Lalalala lalalala lalala  
lalalala lalala  
strašidýlko strašidýlko Emílek,  
chce si s vámi, děti, hrát. 

Jaroslav Uhlíř 
Zdeněk Svěrák 

Z P Í V Á N K Y  Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Vašík, Istanbul 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/878813-hodina-zpevu/20135611983/obsah/557340-strasidylko-emilek
https://www.velkykosik.cz/images/sklady/297673.jpg
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Jindřiška Ptáčková (Zapište si za uši) 
 

Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Ester Stará (Strč prst skrz krk) 
 

Josef Lada (Veselé obrázky) 
 

Violka, Štětín 
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Hádanky: Vláček. Švihadlo. Lopata. Auto. Kniha. 

Jede, jede po železe, 
duši nemá, duše veze. 

Text: Katka Balunová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz, kreslený vtip: Mirek Vostrý 

Ježibaba na ni sedla, 
na mou duši, skoro spadla. 

Můj brácha je na řadě, 
hrajem si s ní v zahradě. 

Jsem tvůj kamarád. 
Pod tebe, nad tebe, 
pod tebe, nad tebe, 

přeskočím tě rád. 

Vrčí, ale nevyje, 
není tedy pes. 

Hučí, ale nešelestí, 
není tedy les. 

Po rovinách, horách leze, 
náklady a lidi veze. 

Listy mám a strom nejsem. 

Filip, Athény 
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Ráda se koupe v rybníce. Nemá rá-

da studené nohy a lidi, co moc 

mluví a málo poslouchají. O Váno-

cích si přeje, aby byl sníh a hvězdy 

na nebi. A někdy se jí to i splní. 

Když jako malá nemohla usnout, 

vymýšlela si postavy a příběhy. 

Dělá to i jako „velká“. A někdy ty 

příběhy později, ve dne, napíše. 

A jsou vskutku krásné. 

Jakou jste měla nejoblíbenější 
hračku? 
Měla jsem velkého medvěda, jmenoval se 
Karel. Musel být dost starý, myslím, že si 
s ním hrála už moje maminka. 
 
Bylo něco, bez čeho jste nemohla 
spát? 
Nevzpomínám si, že bych chodila spát tře-
ba s panenkou nebo plyšákem. Ale mamin-
ka mi někdy na dobrou noc vyprávěla 
pohádky. 
 
Četla jste si před spaním? 
Ano, i s baterkou pod peřinou. Aby nikdo 
neviděl, že ještě nespím. 
 
Co máte na Vánocích v Česku nejra-
ději? 
Asi to, jak se přibližují. Jak pomalu přibývá 
cukroví v krabicích ve spíži, rozsvěcují se 
svíčky na věnci, jak se všichni tváří tajemně 
a schovávají to, co mají zrovna rozloženo 
na stole… 
 
 
 
 

Text: Lenka Kanellia, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Kolik jste měla babiček? 
Babičky jsem měla dvě. Jedna výborně va-
řila a pekla a naučila mě plést ponožky. To 
už jsem ale zapomněla. Druhá babička uči-
la jazyky, hlavně němčinu a angličtinu. Na-
učila mě jíst knäckebrot s tvarohem a mar-
meládou. Jazyky bohužel ne. 
 
Klářin dědeček je kominík. Čím byl 
ten váš? 
Jeden můj dědeček pracoval v továrně na 
porcelán. Vyráběly se tam hrnečky, polév-
kové mísy, talíře, ale třeba taky záchody ne-
bo umělé zuby. Druhý dědeček pocházel ze 
statku, kde žilo hodně zvířat: koně, krávy, 
prasata, husy, slepice... Když jsem byla ma-
lá, byl už v důchodu a ve voliérách měl 
spoustu různobarevných papoušků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baobab-books.net/
http://www.baobab-books.net/
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Jaké jste v životě viděla nejpodivu-
hodnější zvíře? Nebo jaké vás nejví-
ce zaujalo. 
Asi listonoh. Je to malé zvíře, korýš, které-
mu se říká „živá zkamenělina“, protože na 
Zemi zůstal z doby, kdy ji ještě obývali di-
nosauři. Dá se chovat i doma v akváriu, ale 
já jsem ho viděla v louži u cesty. Nesmím 
prozradit kde, aby ho nikdo nerušil. 
 
Vaše milá místa v Praze? 
Mám ráda „studnu“ z knih v Městské kni-
hovně na Mariánském náměstí a dvorek 
v Klementinu, hlavně na podzim, kdy listí 
psího vína na zdech zčervená. Ze strašidel-
ných míst mě napadá kostel svatého Jaku-
ba Většího na Starém Městě, kde visí suchá 
a zčernalá lidská ruka. Patřila zloději, který 
chtěl sošce Panny Marie ukrást náhrdelník, 
ale ona ho chytla a už nepustila. Museli mu 
ruku useknout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máte zahradu? Co vás na ní baví 
a co otravuje? 
Zahradu máme, pěstujeme třeba mrkev, 
cibuli, česnek, rajčata, petržel, kedlubny, 
hrášek, fazole, dýně, brambory... Baví mě 
hlavně vysévat semínka, protože vždycky 
čekám, že z nich vyroste něco úžasného, 
a nejvíc mě štve, když nevyroste. 
 

 
 

 
 
Co právě pro děti připravujete? 
Eva Volfová, která vyšila obrázky ke knížce 
Z domu a zahrady, vyšívá teď další knížku, 
o malých panenkách, velké kočce a myších. 
Napsala jsem k ní krátký text. 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
 

Vánoční cukroví: Zázvorky. 
 

Vánoční zvyk: Dopis pro Ježíška, který 

se dá za okno a pak zmizí. 
 

Zimní barva: Bílá, samozřejmě. 

http://www.baobab-books.net/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triops_longicaudatus2.jpg
http://www.baobab-books.net/
http://www.baobab-books.net/
http://www.baobab-books.net/
http://www.baobab-books.net/
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U tatínka v práci 
Jurášek byl vyjukaný. Seděl na zadním 

sedadle tatínkova auta a koukal se 

z okénka. 

 Když tatínek zajel na parkoviště 

před velkou budovou, auto se zastavi-

lo. Tatínek vystoupil z auta a vydal se 

k budově. Pak se zastavil a vrátil se pro 

letadélko. „Radši tě tu nenechám. Ješ-

tě by mi kvůli tobě nějaký zloděj rozbil 

okýnko.“ 

 Jurášek nic nechápal, ale byl rád, 

že se podívá do té krásné vysoké budo-

vy. Oliverův tatínek pracuje jako ředi-

tel veliké firmy a má prostornou 

a krásnou kancelář. Když ji Jurášek vi-

děl, byl nadšený. Tatínek ho položil na 

kožené křeslo a odešel do jiné místnos-

ti na poradu. 

 Jurášek zů-

stal sám. Nej-

prve obkroužil 

pár koleček 

a přitom se 

omylem za-

motal do hed-

vábné záclony. 

Podařilo se 

mu sice osvobo-

dit, ale záclona 

spadla na zem. 

„Aspoň už ne-

bude překážet!“ řekl si Jurášek a dál 

poletoval po místnosti. Na skříni se 

mu podařilo shodit jednu z vystave-

ných sošek, ale nic si z toho nedělal. 

Byla nerozbitná. A když dopadla na 

zem, udělala jen docela malou díru 

v dřevěné podlaze. „Té si tatínek určitě 

nevšimne,“ pomyslel si Jurášek a dál 

létal jako o závod. Když ale Jurášek 

omylem zavadil o psací stůl a z něj se 

vyvalila hora popsaných papírů, bylo 

zle. V kanceláři to najednou vypadalo 

jako v zimě. Všude bylo bílo. Jurášek 

se chtěl dát do úklidu, jenže v tu chvíli 

zarachotil v zámku klíč. Pan ředitel ta-

tínek se vracel do své kanceláře. Leta-

délko hupslo zpátky na kožené křeslo. 

Když tatínek vešel dovnitř, zarazil se. 

Vyšel zpátky na chodbu a podíval se na 

svou cedulku na dveřích. Nebyl si jistý, 

jestli je to opravdu jeho kancelář. Ne-

věřícně chodil po místnosti. Okna byla 

zavřená, dveře zamknuté. „To je ale 

zvláštní!“ kroutil hlavou pan ředitel ta-

tínek. Pro jistotu ještě zkontroloval taj-

ný trezor. Když se přesvědčil, že i ten je 

v pořádku, zavolal paní uklízečku. 

 „Dejte to tady, prosím, do pořád-

ku!“ řekl tatínek. Paní uklízečka nejpr-

ve spráskla ruce, ale pak se dala do 

úklidu té spouště. 
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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. 

Grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

http://www.grada.cz
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Koňadra −

SÝKORA KOŇADRA 

Zima 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Koňadra 

Proč 

Charakteristika: 

Délka: 13–15 cm 

Váha: 14–23 g 

Počet mláďat: 14−24 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  

Z 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  
Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

−

− −
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

V prosinci už je většinou docela zima a krátké dny, ale také se blíží  

Vánoce − nejkrásnější svátky v roce. Na Štědrý den se těší všichni, děti,  
rodiče i prarodiče. Předvánoční čas si můžete zpříjemnit tím, že se  

naučíte dělat perfektní bambule. A z bambulí třeba sněhuláka!  
 

P.S. Nebo králíčka. 

Budeme potřebovat 

karton 
nůžky 
bílou, světle modrou 
nebo béžovou vlnu 
lepidlo Herkules 
větvičky, oči, 
knoflíky, korálky, 
stužku, barevný filc  

Text: Marie Švédová, grafická úprava: AEK, tvoří: Luna 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

 Z kartonu vystřihneme podle ša- 
 blony dva nebo tři páry koleček 
různých velikostí. Záleží na tom, zda bu-
deme chtít sněhuláka vyrobit ze dvou ne-
bo tří bambulí. Dáme dvě kolečka stejné 
velikosti k sobě a obtočíme vlnou.  Postu-
pujeme pečlivě jedním směrem. 

 Odstraníme kartonová kolečka  
 a bambuli upravíme nůžkami 
tak, aby nikde nevyčnívala vlna. Nechá-
me jen vlnu, kterou jsme bambuli sva-
zovali. Vyrobíme si takto dvě nebo tři 
bambule podle toho, jak velkého chce-
me sněhuláka. 

 Kruh obtočíme minimálně pět- 
 krát (ale raději vícekrát), aby byla 
bambule dostatečně hustá. Mezi koleč-
ka vložíme nůžky a vlnu po celém obvo-
du prostříháme. Pak opět mezi kolečka 
dáme kousek vlny, dobře utáhneme a 
zavážeme na uzel. 

 Bambule svážeme k sobě volný- 
 mi konci příze a nalepíme deko-
race lepidlem. Z filcu můžeme vyrobit 
klobouk, stužka poslouží jako šála, oči 
sněhulákovi nasadíme korálkové, pros-
tě skoro jako bychom dělali normální-
ho sněhuláka! 

33 
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S V Ě T  K O L E M  N Á S  

Pro většinu z nás jsou Vánoce spojeny s mnoha tradicemi a bez stro-
mečku, dárků a cukroví si je ani nedokážeme představit. Tyto krásné 
svátky klidu a míru jsou často spojeny s velkým plýtváním. Jak si tedy 
udělat hezké Vánoce a přitom i pečovat o naši modrou planetu? 

Umělý stromek vydrží déle, ale je pořád  
vyroben z plastu. Živý stromek je lepší  
koupit v květináči nebo si ho po dobu  
Vánoc adoptovat. Po Vánocích ho 
vrátíte do lesní školky či zahradnictví. 
Stromek si ale můžete i vyrobit!  

Ozdobte si stromek dary 
přírody či vlastními výrobky. 
Vyměňte si své okoukané 
ozdobičky s kamarády.  
A určitě použijte ekolo-
gičtější světýlka s LED tech-
nologií. 

Vánoční období je spojeno s nakupováním. Není pak 
divu, že celosvětově o Vánocích vzroste množství od-
padu o 30 % a většina končí ve směsných popelnicích. 

Dobře si naplánujte vánoční menu, 
nakupujte s rozumem a nejlépe v bio kvalitě. 

Pokud vám jídlo zbyde, zamrazte ho, podělte se 
se sousedy či ho odvezte do charity.  

34 34 
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S V Ě T  K O L E M  N Á S  

35 

Šampiónem v rozesílání vánočních pohledů je Nizozemsko. Po Vánocích 
se jen tam vyhodí 85 milionů pohledů! Není lepší si vyrobit vlastní po-

hlednici, poslat smsku či e-kartu anebo rovnou zajít na návštěvu?   

Největší radost udělají vlastnoručně 
vyrobená překvapení, ale můžete po-
těšit i alternativními dárky, jako jsou 
ekologické výrobky či certifikát o za-
koupení kozy pro chudou rodinu ze  

Srí Lanky, kanystrů na vodu pro rodi-
nu v Etiopii nebo školních pomůcek 

pro děti v Africe. 

Při balení dárků použij-
te fantazii a šetřete ba-
licím papírem! Však jen 

ve Velké Británii spo-
třebují v prosinci tolik 
papíru, že bychom do 
něj zabalili naši Zemi 

rovnou 8×!  

Je důležité, jaké dárky dostanu, ne kolik jich dostanu. 

Vlastnoručně vyrobenými dárky šetřím životní prostředí. 

Pod stromeček se musí dávat jen nové a drahé dárky. 

Ze zbytků vosku mohu vyrobit nové svíčky. 

Když recykluji balicí papír, šetřím tím stromy. 

Jídlem se nemá plýtvat. 

Text: AEK, Michaela Enžlová a Eva Voortman Šimánková, ilustrace a grafická úprava: AEK S V Ě T  K O L E M  N Á S  
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K O M I K S  
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K O M I K S  Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro 


