
 

Kluci a holky, 

nevíte jak, s kým a kde trávit část letních prázdnin? 

Zkuste to s námi! 

ČŠBH pořádá již 8. ročník letního tábora ve Sluňákově. 

Během letošní táborové hry budete virtuálně cestovat po celé 

České republice, poznávat její zajímavá místa, kraje a zvyky. 

Budete mít průvodce z těch nejpovolanějších, 

Samotného Karla IV., Otce vlasti. 

Neváhejte a přihlaste se na letošní 
 

LETNÍ TÁBOR SLUŇÁKOV 2016 

Více informací a přihlášky ZDE 

http://csbh.cz/novinky/letni-tabor-slunakov-2016
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Hurá! Je tu léto a prázdniny, a tak 

vás čeká speciální prázdninové dvoj-

číslo! To znamená, že v tomto vydání 

Krajánka najdete dvojitý nášup vše-

ho, co máte tak rády. 

A taky jednu novinku: chceme vám 

totiž představit ty, kteří pro vás časo-

pis každý měsíc připravují a díky je-

jichž práci i zápalu si jím můžete kaž-

dý měsíc listovat. 

A protože tento úvodník je také tro-

chu speciální, čtete jej jako první, 

zaslouží si, abychom tu zmínili člově-

ka, bez kterého by Krajánek vůbec 

neexistoval. Všechny kroky, které 

nás zavedou, kamkoliv chceme, jsou 

důležité. Ale ten první, ten bývá nej-

důležitější! 

To v  hlavě Radky Çelik se před třemi 

lety zrodil nápad vydávat časopis pro 

české děti, které žijí mimo Českou 

republiku. V té době žila v Istanbulu 

a doma měla dvě právě takové děti, 

jako jste vy samy, a okolo sebe další 

a další… Původně byl časopis určen 

jim, ale protože to byl opravdu skvě-

lý nápad, brzo si jej všimli i v dalších 

zemích. Ostatně podívejte se 

na titulní stránku na všechny 

vlaječky! A přibývají další! 

Protože s dobrým nápadem 

je to úplně jako se semín- 

kem: padne-li na úrod- 

nou půdu, může z něj 

vyrůst třeba i krásný, 

veliký košatý strom! 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkujeme tímto také našim externím přispěvatelkám do 
rubrik Kam s dětmi: Hana Panta, Jitka Darchiashvilli, 
Lucie Jones, Silvie Haktanır Filipová, Stanislava Tekin, 
Tereza Novotná Aker. 
 

V neposlední řadě patří vřelé díky našim bývalým redaktor-
kám, které věnovaly svůj čas Krajánkovi, dokud jim to jejich 
pracovní a jiné povinnosti dovolily: Eva Sevinçli, Hana  
Moualla, Katka Kočová, Monika Tutucu, Petra Bártíková. 



 

Ahoj krajánci, jmenuji se Marta a žiji už   

několik let ve Francii v krásném městě 

Lyon. Píšu pro vás o Škole u babiček, kam 

v Lyonu a okolí na výlety a od května 

2016 pro vás také chystám domalován-

ku. Nově se můžete těšit i na nové Hrátky 

s češtinou. Přeji krásné  čtení a kreslení. 
 

 

 

Milí krajánci, jmenuju se Monika a od  

roku 2011 žiji v Turecku. Od září 2015 

jsem členkou redakce Krajánka a každý 

měsíc se vás snažím nalákat ke čtení 

anotací a úvodníkem. Doufám, že se mi 

to daří! 
 

 

Já jsem Radka. Krajánka jsem původně 

vymyslela a tvořila pro istanbulské děti. 

Chtěla jsem, aby se u něj nejen bavily, ale 

i dozvěděly něco zajímavého. Dnes pro 

vás, už z České republiky, připravuji Kiko 

a s Hankou z Athén vybíráme ta nejhezčí 

slovíčka a obrázky pro domino. 
 

 

 

Ahoj krajánci, posílám vám pozdrav 

z francouzského Lyonu. Společně s mou 

kolegyní Martou pro vás píši již rok 

rubriku Kam s dětmi v Lyonu a také vás 

informuji o dění v naší lyonské české 

Škole u babiček. 
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Pamatujete si ještě, děti, na Cyrila 

a Metoděje? Tak právě tito bratři se 

stali mými přáteli a dobrými učiteli. 

Jmenuji se svatý Gorazd a spolu s Kle-

mentem, Náhumem, Sabou a Angela-

rem jsme šířili jejich myšlenky napříč 

Evropou. 

Když Metodějovi docházely síly, začal 

se poohlížet po svém nástupci. Pečli-

vě vybíral mezi svými žáky a nakonec 

padla volba na mě! Nejdřív jsem měl 

trému, jak můžu takový úkol, jako je 

být biskupem, zvládnout. Ale zjistil 

jsem, že nástrahy jsem měl předpo-

kládat úplně někde jinde. Hned, co 

Metoděj zemřel, strhla se bitva o to, 

kdo zaujme jeho místo. Biskupové se 

navzájem pomlouvali, hanili, a to až 

u samotného papeže. Já, spolu s mý-

mi přáteli, jsem byl pronásledován, 

uvězněn a nakonec i mučen. Kníže 

Svatopluk nám pak řekl, ať si sbalíme 

svých pár švestek a z Moravy odejde-

me. A tak jsme začali cestovat. Nejdří-

ve jsme zavítali do Polska. Protože se 

naše myšlenky lidem líbily, rozhodli 

jsme se, že zkusíme štěstí i jinde. Na-

vštívili jsme Chor-

vatsko a Srbsko, 

země zalité slun-

cem, až se nakonec 

naším domovem 

stalo Bulharsko. 

Zde jsme konečně 

našli mír a klid. Sta-

věli jsme nové kos-

tely a zakládali ško-

ly. Musím říci, že je 

to hlavně Klement, 

kdo se v oblasti 

školství vyzname-

nal. Jako učitel jen 

těžko hledal 

konkurenci. 

A tak se mi to po-

dařilo! Myslím si, 

že jako nástupce 

jsem Metoděje 

rozhodně nezkla-

mal. A kdo pomyslné žezlo převzal po 

mně? To už je vaše práce, děti. Tak 

šup, pátrejte! 

Zdroje: wikipedia.cz, catholica.cz 

Ahoj krajánci! Já jsem Mirka, žiji v Madridu 

a od ledna 2015 pro vás každý měsíc připra-

vuji jeden příběh o českých svatých a patro-

nech. Doufám, že se vám tato rubrika líbí. 

Gorazd 

Nahum 

Klement 

http://files.hrubavrbka.webnode.cz/200000531-ebdf6ecd85/Ikona - Svat%C3%BD Gorazd II.jpg
http://catholica.cz/images/3377-1.jpg
http://catholica.cz/images/3377-2.jpg
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Pokud má te domá koč ku, psá nebo 

jine ho zví ř ečí ho mázlí č ká, pák sem 

tám musí te zájí t k veteřiná řní mu 

le kář i neboli „zví ř ečí mu doktořovi”. 

V tento den dejte zví ř á tku ne čo 

spečiá lní ho á ř ekne te mu, ják moč 

ho má te řá di. Očení te tí m i přá či 

veteřiná ř u , kteř í  se stářájí  o zdřáví  

vs ečh zví ř át. 

Zdravím vás z Madridu. Já jsem Soňa 

a od června 2014, kdy u nás začal Krajá-

nek vycházet, pro vás všechny chystám 

přehled významných dnů a španělské re-

cepty. Pro madridské vydání píšu také 

úvodník a zprávy z naší České školy.  

9. července 
př ipomí ná me 

SVĚTOVÝ DEN 
VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ 

Rodá k z Ivánč ič ná Mořáve , 

pováz ová n zá nejvý z- 

námne js í  osobnost seče- 

se (málbá, kteřá  má  hod- 

ne  ořnámentu , př í jemný čh 

bářev á kde hlávní m motivem jsou lide , 

zví ř átá á kve tiný). Svý m stýlem zdobil 

obřázý, pláká tý nebo pos tovní  

zná mký. Nejzná me js í m dí lem je 

čýklus Slovánská  epopej. 

Tento den je ve - 

nová n lidem, ji- 

nák ř eč eno populáči. 

Př edstávte si, z e v řoče 1987 z ilo ná 

plánete  Zemi 5 miliářd obývátel! 

Přo nás e př ez ití  je du lez ite  ve de t, 

ják se populáče výví jí , nápř í klád 

kolik lidí  se nářodilo nebo kolik 

umř elo, kolik lidí  onemočne lo nebo 

kolik se uzdřávilo. 

11. července 
př ipomí ná me 

SVĚTOVÝ DEN 
POPULACE 

24. července 1860 
se nářodil 

ALFONS MUCHA 

 

Ahoj, já jsem Lenka a od loňského ledna 

každý měsíc přicházím s nápady, jak 

a kde strávit v Madridu a jeho okolí 

příjemné chvilky. Od přírody po knihov-

ny, zkrátka abyste se nikdy v Madridu 

nenudili. 
 

 

 

Ahoj děti. Jmenuji se Lucka a od května 

letošního roku připravuji úvodník 

a rubriku Kam s dětmi v Belgii pro 

čtenáře belgického Krajánka. 

Přeji vám krásné prázdniny! 
 

 

 

Posílám srdečné pozdravy z České 

republiky, i když s Krajánkem jsem 

byla původně u jeho počátků v Istanbu-

lu. Omalovánky a recepty byly hlavně 

mojí specialitou, nyní se podílím na 

opravách textů. Lucie 
 

 

 

Jmenuji se Magdaléna a od vzniku 

Krajánka pro vás chystám titulní 

stránku. I když už nebydlím v Istan-

bulu, dělá mi radost se na tvorbě   

Krajánka podílet dál a doufám, že vás 

obrázek vždy naláká Krajánka otevřít. 
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http://www.veterinasvinov.wz.cz/images/img0006.png
http://www.freepik.com/
https://i.ytimg.com/vi/-8PgPvVQcSo/hqdefault.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-vJXUpClo5Ho/UeGNbTs7aII/AAAAAAAAGAA/J1BOHDApax0/s1600/mucha+four+seasons+for+1900.jpg
http://files.cedniky.webnode.cz/200000004-b78d8b887f/Slovanska epopej2.jpg


 

Znáte Ferdu Mravence? To si pak možná 

pamatujete i heslo „práce všeho druhu“. 

Tak to jsem já :-) V Krajánkovi jsem od 

začátku pomáhala, s čím bylo zapotřebí, 

a teď se starám hlavně o to, aby Krajá-

nek hezky vypadal. Ivana, Istanbul 
 

 

 

Milí krajánci, jmenuji se Jana a zdravím 

vás z Milána, odkud pro vás hledám 

aktuální tipy do rubriky Kam s dětmi 

v Itálii. Doufám, že jsou vám a vašim 

rodičům inspirací pro výlety za poznáním 

a zábavou. 
 

 

 

Ahoj, jmenuji se Jiřina a od září 2015 

připravuji články týkající se života ve 

Spojených arabských emirátech. Také 

buduji v Dubaji a Abu Dhabi základy pro 

vznik české školy. I o tom jsou některé 

informace ode mne pro vás. 
 

 

 

Ahoj děti! Jmenuju se Kristýna a pro 

Krajánka dělám korektury – to znamená, 

že každý měsíc přečtu před vydáním celý 

časopis od začátku do konce a opravím 

drobné chybičky a překlepy, aby se vám 

hezky četl :-) 
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Záč ál se slávit po jádeřne m u toku 

ná Hiřos imu (duben 1945). Přá ve  

v te čhto hřu zný čh čhví lí čh jsou 

lide , kteř í  záčhřán ují  z ivotý 

dřuhý čh, ti nejdu lez ite js í . 

V Hiřos ime  býlo př í tomno mnoho 

le kář u  á dobřovolní ku , kteř í  

pomá háli řáne ný m. 

6. srpna 
př ipomí ná me 

MEZINÁRODNÍ DEN 
BOJE LÉKAŘŮ ZA MÍR 

„Závř ete oč i, 

odčhá zí m,” zná má  

ve tá tohoto č eske ho 

heřče, kteřý  se přoslávil řolí  

Křistiá ná ve stejnojmenne m filmu 

(1939) v dobe , kdý jes te  televize 

výsí lálá jen č eřnobí le. Svý m 

heřečký m ume ní m pák velmi č ásto 

záčhřán ovál přu me řne  č eske  sní m-

ký. Nový  býl táke  filmový m á divá-

delní m řez ise řem, zpe vá kem á uč i-

telem ná Přáz ske  konzeřvátoř i. 

7. srpna 1899 
se nářodil 

OLDŘICH NOVÝ 

Býl č eský m křá lem, 

ále sámotne  

vládář ení  jej moč nezájí málo, 

bávilý ho hlávne  bitvý á to, čo se 

de je v záhřánič í . Vlá du v Č ečhá čh 

přoto velmi břzý př edál sve mu 

sýnovi Kářlovi (Kářel IV.). R í ká  se, 

z e v bitve  u  Křes č áku (1346) 

bojovál jiz  slepý  á z e zde přonesl: 

„Toho Bohdá  nebude, ábý č eský  

křá l z boje utí kál.“ Z boje neutekl, 

umř el ná bitevní m poli. 

10. srpna 1296 
se nářodil 

JAN 
LUCEMBURSKÝ 

Snáz í me se jí m 

pouká zát ná 

řu zne  řádosti  

i stářosti mládý čh lidí , od te čh 

př í jemný čh jáko spořt, studium 

nebo zá bává, po tý me ne  př í jemne  

jáko mlá dez  á álkohol, dřogý č i 

pářtý.  

V tento den 

se poř á dá  

spoustá ákčí  

záme ř ený čh 

přá ve  ná 

mláde  lidi. 

12. srpna 
př ipomí ná me 

MEZINÁRODNÍ 
DEN 

MLÁDEŽE 

http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2009/12/04-oldrich-novy.jpg
http://vendyatelier.cz/sites/default/files/styles/galerie/public/field/image/2016/06/jan_lucenbursky_-_oprava_2.jpg?itok=agFgkbIm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Viktor_Barvitius_Bitva_u_Kres%C4%8Daku.jpg/280px-Viktor_Barvitius_Bitva_u_Kres%C4%8Daku.jpg
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/


Tak honem, honem! Zavřete oči a vyjmenujte všechno, co vás 
napadne, když se řekne: 
 
 
 
 

 
Slunce, koupání… Správně! Dál! Opalovací krém… Velmi dobře, 
určitě na něj nezapomeňte! Zmrzlina, meloun… No jasně! Vosy… 
Hm, to je pravda, pozor na ně! Prázdniny u babičky, u dědečka, noví 
kamarádi… Máte pravdu! Nemuset vstávat, odpočinek, lenošení… 
Samozřejmě, to je na prázdninách moc prima! Spousta her a pohybu 
na zdravém vzduchu… No vidíte! 
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6 Ahoj! Jmenuji se Soňa, žiji v Miláně 

a v prosinci 2014 jsem Krajánka 

přivedla do Itálie. Od té doby pro 

vás píši hlavní téma, pro milánské 

vydání úvodník a stránku, kterou 

vidíte jako úplně poslední. 

Všechno tohle a ještě spousta dalších 

věcí k létu a prázdninám patří. Pojď-

me se teď společně podívat, jaké jsou 

některé oblíbené letní aktivity a co 

byste rozhodně měly o prázdninách 

vyzkoušet. Protože i když se každému 

líbí něco trochu jiného, jedno máte, 

děti, společné: prázdniny si chcete 

pořádně užít! 

Děti v České republice mají moc rády 

LETNÍ TÁBORY.  Každý tábor je jiný, 

některé mají předem daný program 

(třeba tábor s koňmi, na farmě u zví-

řátek, skautský, cyklistický, výtvarný  

či keramický, s výu- 

kou angličtiny a mno- 

ho dalších), jinde si se  

svými vedoucími dělá- 

te každý den jiný pro 

gram. To si pak tře- 

ba zařádíte na koupa- 

lišti, u rybníku či v řece,  

nebo si zasportujete či zazá- 

vodíte, strávíte rozpustilé chvíle 

s novými kamarády, naučíte se nové 

dovednosti a také na táboře skládáte 

bobříka odvahy. To je taková noční 

hra, při níž se musí splnit různé úkoly, 

Dora Sevinçli, 
Istanbul 

 

Já jsem Alena a žiji v Dubaji. V Krajánkovi 

dělám jazykové korektury, to znamená, 

že opravuju chybičky, které se nám do 

textů vloudily. Součástí Krajánkovy 

rodiny jsem od září loňského roku. 

Přeji vám krásné léto! 
 

 

 

Jmenuji se Bára a v Krajánkovi jsem 

začínala psaním úvodníků. Teď píšu 

turecké recepty a dělám korektury, 

tedy kontroluji, aby bylo všechno 

eňo ňůňo, a taky plánuji nová čísla. 

Zdravím vás z Istanbulu! 
 

 

 

Ahoj krajánci! Jmenuji se Dáša, jsem 

ředitelka České školy bez hranic 

v Bruselu a pro belgické vydání píšu 

úvodník a zprávy z naší školy. Jsme 

s vámi s kolegyní Luckou od května. 
 

 

 

Ahoj holky a kluci, zdravím vás 

z Deventeru. Od letošního června pro 

vás připravuji rubriku Kam s dětmi 

v Nizozemsku. Tak ať si spolu ty naše 

výlety užijeme! 
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TIPY NA PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ 
David Laňka: Prázdniny Billa Madlafouska 

Třetí díl příběhů oblíbeného hrdiny. Bill a jeho přátelé se 

probouzejí do začátku prázdnin.  Mají spoustu času na 

všechno, co kvůli škole a učení nestíhali. Mohou spát, do 

kdy chtějí, hrát si, jak se jim zlíbí. Nemají žádné povinnosti 

(kromě mytí nádobí a skládání ponožek). Jedno ALE se však 

najde – nemohou být celé prázdniny spolu, protože Bill 

jede poprvé na tábor.  
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Miloš Kratochvíl: Prázdniny blbce č. 13 

Znáte ten pocit? Nesete domů vysvědčení a víte, že        

pochvalu za něj nedostanete? Přesně tohle zažívá Tadeáš. 

Prima kluk, ale učení mu do hlavy neleze. Ještěže jede na 

prázdniny k babičce a dědovi. Kromě rozzuřených rodičů   

je tu totiž strejda Olda, jemuž jsou známky ukradené. Potká 

také dva nové kamarády a budou sádrovat zdravou nohu, 

soutěžit ve smíchu a vůbec ho čeká spousta veselých     

zážitků. 

Lenka Rožnovská: Dědo, ty jsi indián 

Školačka Anička odjela na prázdniny k babičce a dědovi, netu-

šila ale, že to budou prázdniny indiánské. Její dědeček se srd-

cem malého kluka si totiž moc rád hraje na indiány. Anička se 

k jeho vykutáleným nápadům nadšeně přidá a začnou se dít 

věci – prádelní šňůra se promění v laso, sprcha v Niagarské 

vodopády a soused Ludvík v nepřátelskou bledou tvář. 

Pavla Holanová: Klub Amazonek 

Tří nerozlučné kamarádky o prázdninách společně založí 

klub a získají vlastní klubovnu. Organizují výlety, vydělávají 

peníze, dokonce si uspořádají letní tábor. Jde o bláznivé 

a nápadité holky, které zažívají hodně legrace. 

Připravila: Lenka Kanellia 

ale hlavně musíte dokázat, že 

umíte překonat strach! 

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ je 

také oblíbená prázd- 

ninová činnost. 

V lese si nasbírejte 

suché klacíky a polínka a někde na 

bezpečném místě, kde určitě nehrozí 

nebezpečí požáru, nejlépe uvnitř kru-

hu postaveného z kamenů, rozdělejte 

za pomoci dospělé osoby ohýnek. 

Buřty na obou koncích nařízněte 

a napíchněte na dlouhý tenký prut. 

Nad ohýnkem je pak pomalu opékejte 

ze všech stran. To je mňamka! 

Máte, děti, nějaký zájem, koníček, 

něco, co vás opravdu baví? Pak jsou 

prázdniny  ideálním časem, kdy tento 

koníček rozvíjet. Tak třeba: hrajete 

rády divadlo? Zkuste se domluvit 

s několika kamarády a připravte pro 

ostatní děti i dospělé DIVADELNÍ 

PŘEDSTAVENÍ, nacvičte nějaké 

HUDEBNÍ PÁSMO nebo uspořádejte 

KONCERT. 

Postavte si, nejlépe 

společně s kamará-

dy, TAJNOU PEV-

NOST. Vyhlédněte 

si příhodné místo, 

pak běžte do lesa, 

nasbírejte klacky 

a větve a porozhlíd-

něte se okolo sebe: 

materiálu, který se 

      vám bude hodit, určitě najdete 

      spoustu. Chce to jen trochu fan- 

       tazie! Už stavění bude veliká zá- 

        bava. A co potom hraní si uvnitř! 

            A nezapomeňte na tajné heslo! 

          Kdo bude chtít dovnitř, musí ho 

znát, jinak je vstup zakázán! 

Pište si PRÁZDNINOVÝ DENÍK nebo si 

vyrobte vlastní PRÁZDNINOVOU 

KNÍŽKU. Do ní nalepte fotky všech 

zajímavých míst, které navštívíte, no-

vých kamarádů, vstupenky do muzeí, 

hradů,                                             kin či 

zá-                                                      bav- 

 

 

ních par-                                       ků. 

Všechno, co vám bude připomínat 

vaše letní dobrodružství: jízdenka, 

vylisovaná kytička, zajímavý kamínek, 

škeblička z pláže... 

Počkejte, až ji v září uvidí vaši spolu-

žáci či kamarádi! Nebo až v ní v zimě 

budete listovat a nostalgicky vzpomí-

nat na léto! 

 
 

Ale teď už 

honem! 

Hajdy ven! 

Tohle léto 

bude určitě 

stát za to! 

7/  TÉM
A 

http://www.kosmas.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://www.kosmas.cz/
http://www.zskom17.cz/%C5%A1pek%C3%A1%C4%8Dek SD.gif
http://nd03.jxs.cz/158/741/52f7ac1ab0_88282729_o2.jpg
http://www.zs11.plzen.eu/fotogalerie/skolni-akce/galid_5848/ImageHandler.aspx?method=GetImage&galID=5848&photoID=204607&DontParse=true
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Ve Středočeském kraji doporučuji navštívit Duhový park v obci Třebo-

vle. Můžete tu vyzkoušet 57 atrakcí a her pro děti i dospělé – zorbing, 

obří lanovku, koloběžkovou drá-

hu, laserové nebo provazové blu-

diště a další. Většina atrakcí je 

krytá, tudíž se tu můžete vyřádit, 

i když bude pršet. 

K prázdninám patří slunce, voda, výlety do přírody a do lesa nebo 

návštěva hradu či zámku. Mnozí z vás jistě stráví alespoň část 

prázdnin v České republice. Ať už budete v Čechách, na Moravě 

nebo ve Slezsku, nudit se určitě nebudete. Kromě babičky, dědy, 

příbuzných a kamarádů, na vás čekají aquaparky, Dinoparky, lanové 

parky, zoo, pěší stezky, cyklostezky a mnoho další zábavy. Jen na-

mátkou jsem pro vás vybral pár tipů, kam se vydat. Ať už budete 

kdekoliv, přeji vám plno nezapomenutelných zážitků! 

Váš Krajánek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hluboká nad Vltavou v Ji-

hočeském kraji láká nád-

herným zámkem, který znáte 

z pohádek Pyšná princezna nebo 

Tři bratři, nejmenší zoo v České 

republice, na jejíž prohlídku ale 

budete potřebovat několik ho-

din, a sportovně relaxačním are-

álem, kde kromě dětského hřiště 

najdete i skákací hrady, obří 

trampolínu, lanový park nebo 

minigolf.  

Kdo je z Plz-

ně a okolí, 

může si udě-

lat výlet do 

zoo či Dino-

parku, na 

blízký hrad 

Radyně nebo 

do muzea 

Techmania, 

kde na vás 

čekají hry, hlavolamy a pokusy, 

při kterých zapojíte nejen zrak 

a hmat, ale i sluch a čich! 

Foto: www.kudyznudy.cz , článek: Hana Katzourakisová 
Další tipy na výlety a aktivity ve vašem okolí najdete na www.kudyznudy.cz nebo www.vyletnik.cz 
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Milé děti! 
Vyprávění o Kiko, se kterým jste se přes dva roky setkávaly, tímto číslem 
končí. Ale není důvod k smutnění, už od září na vás čeká příběh nový, 
a to ne ledajaký! Je psaný dětmi jako jste vy!  

PÍŠEME S VÁMI 

PRO VÁS 
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V severních Čechách se za 

horkých letních dnů můžete vy-

dovádět u Máchova jezera. Na 

pláži Staré Splavy najdete vodní 

park se skluzavkami, ledovci, 

houpačkami a trampolínou, pro-

jet se můžete na lodičkách nebo 

šlapadlech. 

Kdo z vás by chtěl okusit život 

v pekle a navštívit samotného 

Lucifera, musí se vydat do 

Pohádkového pekla Čertovi-

na u Hlinska ve východních 

Čechách.  

Čarodějnice, ježibaby, draky i jiné 

strašidelné potvory pak můžete 

potkat na strašidelném zámku 

Draxmoor v Dolní Rožínce 

na Vysočině. 

Spoustu zábavy nabízí také Vyš-

kov na jižní Moravě. V Zoo-

parku se seznámíte s domácími 

zvířaty z celého světa, od koz 

a ovcí přes lamy, velbloudy až po 

jaky. V plaveckém areálu si užije-

te koupání i jízdy na tobogánech 

a DinoPark vás zavede do pravě-

ku. Bude-li pršet, nezoufejte 

a vydejte se do Brna. Na brněn-

ském výstavišti najdete zábavný 

vědecký park Vida! a oprav-

du tu nevyjdete z údivu. Mezi 

exponáty najdete oceán v lahvi, 

simulátor 

povodně, 

zemětřes-

nou desku 

nebo vodní 

tiskárnu! 

Kdo je z okolí Olomouce, ten by se 

měl vydat za princeznou Jasněnkou na pohádkový hrad Bouzov. Pod 

hradem najdete Historický areál, kde si můžete prohlédnout i vyzkou-

šet různé středověké válečné zbraně, jako vrhací prak, šípometr, houf-

nici či hákovnici. Velkou atrakcí je také trojský kůň. 

Do cen-

tra Bo-

humína 

na se-

verní 

Moravě 

se můžete vypravit i s babičkou 

nebo dědou. Mauglího stezka 

s unikátními lanovými překážka-

mi je totiž určená všem od 3 do 

99 let! Za návštěvu pak určitě 

stojí také hrad Hukvaldy s přile-

hlou oborou. 

Připravila: Hana Katzourakisová 



Legenda vypráví o lidském umě-

ní, nadání, lásce a oddanosti 

k práci a zároveň o nevděku, zá-

visti a lhostejnosti.  

Pražský neboli Staroměstský or-

loj se stal českým zázrakem 

a hlavně kvůli němu začali do 

Prahy putovat lidé ze vzdálených 

krajů i zemí. Pověsti o šikovných 

rukách hodinářského mistra Ha-

nuše se rozlétly do celého světa 

a všichni se chtěli podívat na ten 

světový div a poklonit se chytré 

hlavě zručného mistra.  

Orloj byl dokonalé dílo odrážející 

nejen koloběh roku, ale i třeba 

počet dní, postavení měsíce 

a slunce, svátky v roce. Lidé se 

dennodenně scházeli před orlo-

Legenda 
o  Staroměstském 
orloj i  

jem, tlačili se, aby znovu viděli 

všemi oblíbeného kostlivce, posta-

vu Turka nebo všech dvanáct 

apoštolů, kteří se na konci odbíje-

ní objevovali ve dvou horních 

okénkách.  

Mistr Hanuš byl umělec svého 

řemesla, nadevše miloval svou 

hodinářskou práci, která byla 

i jeho koníčkem a životem. Orloj 

se stal jeho životním dílem. Trpě-

livě a rád přihlížejícím davům na 

Staroměstském náměstí vysvětlo-

val chod hodin a jejich jednotlivé 

funkce. Zájem-

ce o po-

drobnější pro-

zkoumání rád 

brával dovnitř 
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0 Jmenuji se Jitka a bydlím v Madridu. 

Pro Krajánka jsem začala před   

dvěma lety tvořit pohádky a nyní 

připravuji legendy a pověsti. Dejte 

vědět, jak se vám moje příspěvky líbí 

a co můžu vylepšit. 

 Nejdříve nabarvíme láhve na 

bílo. 
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 Potom červenou barvou udělá-

me dva pruhy kolem hrdla láhve. 

 Nabarvíme červenou barvou 

také tenisový míček.  

 Necháme vše uschnout. 

 Jakmile jsou láhve i míček su-

ché, můžeme si na dvorku nebo 

v parku zahrát. Pokud jsou láhve 

příliš lehké, stačí do nich nalít tro-

chu vody nebo je zatížit pískem 

nasypaným dovnitř. 

Pravidla hry: Kuželky stavíme do 

trojúhelníku, jehož vrchol míří 

směrem k hráči. V průběhu hry se 

hráči snaží míčkem srazit co nej-

větší množství kuželek. Každý hráč 

hází v průběhu kola dvakrát za 

sebou – pokud se napoprvé nepo-

daří srazit všechny kuželky, v dru-

hém hodu se snaží „dorazit“ zby-

tek. Počet sražených kuželek se 

sčítá. Hra má deset kol, kdo získá 

nejvíc bodů, vyhrává. 

http://img.fdb.cz/galerie/n/n712bb034409831f6bfa40b2806a926.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/staromestske-namesti-orloj/pha1-staromak_orloj110330_041.jpg
http://www.vulytrampolines.com/vulywp/wp-content/uploads/2015/10/backyard-diy-lawn-games-bowling.jpg
http://www.moonfrye.com/diy/recycled-bottle-bowling/
http://www.moonfrye.com/diy/recycled-bottle-bowling/
http://www.moonfrye.com/diy/recycled-bottle-bowling/
http://www.moonfrye.com/diy/recycled-bottle-bowling/
http://45mix.net/en/wp-content/uploads/2013/09/Plastic-Bottle-Bowling-c.png


V létě je nejlepší být venku a užívat si krásného počasí a vol-

ného času. A co vlastně můžeme venku dělat? Je toho spous-

ta, ale pokud zrovna nevíme, tak si můžeme vyrobit a za-

hrát třeba bowling z recyklovaných plastových láhví. Je to 

velká legrace! 
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BUDEME POTŘEBOVAT 
 plastové láhve, prázdné a čisté, nejlépe o obsahu 0,75 litru nebo 1 litr 

(pro mini bowling budeme potřebovat lahví 6; pokud chceme mít stejný 

počet „kuželek“ jako v reálném    

bowlingu, pak budeme potřebovat 

10 lahví) 

 tenisový míček 

 červená a bílá barva 

(například akrylové barvy) 

 štětec 

Jmenuji se Marie a do Krajánka připra-

vuji každý měsíc nápady pro tvořivé děti 

a jejich rodiče. Bydlím v Madridu a učím 

český jazyk na místní univerzitě. 

Pěkné léto všem! 

vždy i další práci hodného mistra 

Hanuše. Nikdo nic nevyslovil na-

hlas, všichni si mysleli své a uka-

zovali na radnici, jako na pachate-

le toho činu. 

Ubohý a nemocný mistr Hanuš 

bez zraku již nemohl pracovat, 

proto smutně a osaměle seděl ve 

své dílně, obklopen nedokončený-

mi díly, a bylo mu čím dál hůř 

a hůř. Na světě ho už nic netěšilo, 

pokud se nemohl věnovat své mi-

lované práci a přístrojům. Mistr se 

hlavně trápil strašným nevděkem 

a lhostejností, která ho přivedla ke 

slepotě. Moc dobře věděl, že za 

jeho oslepení můžou konšelé.  

Svým bývalým žákem se jednou 

nechal přivést do nitra orloje 

s tím, že tam potřebuje něco opra-

vit. Pak starý muž zkušeně sáhl 

do srdce svého největšího díla 

a jedním tahem jej zastavil. Sám se 

skácel k zemi a jeho srdce přestalo 

tlouct ve stejnou chvíli jako jeho 

skvělý vynález.  

Celá Praha užasla nad nečekaným 

zastavením hodin a všichni tušili, 

že se skonem mistra Hanuše na-

stal i konec orloje. Nebyl nikdo, 

kdo by mohl složitý a náročný pří-

stroj znovu přivést do chodu. 

11/  PO
VĚSTI 

složitého stroje, ukazoval jim ozu-

bená kolečka, páčky a trpělivě od-

povídal na všetečné dotazy svých 

posluchačů.  

Primátor a konšelé byli zpočátku 

nadšeni věhlasem nového hodi-

nářského divu, ale postupně se 

začali obávat, že podobný orloj 

mistr Hanuš bude schopen udělat 

pro další města. A kam by se pak 

poděl věhlas Prahy? Se stoupající 

slávou a stále většími zástupy lidí 

před Staroměstskou radnicí se ve-

dení města rozhodlo jednou pro-

vždy vyřešit tuto palčivou otázku. 

Konšelé s primátorem odhlasovali 

tajný a krutý plán.  

Mistr Hanuš v noci pilně pracoval 

na dalším hodinářském kousku. 

Zabrán do své práce, vůbec nesly-

šel přicházející osoby. Tři zahalení 

muži nemilosrdně popadli mistra 

a vzápětí ho oslepili ohněm z plá-

polajícího krbu. Tím, že ho připra-

vili o zrak, se tak ujistili, že už ni-

kdy nebude schopen žádné jemné 

práce, natož postavit nový orloj 

pro jiné město než Prahu. 

Všeobecné rozhořčení se rozlévalo 

ulicemi. Lidé se ptali, kdo se mohl 

odvážit tak 

zlého činu 

a zničit 

život a jed-

nou pro-

Na motivy sbírek Staré pověsti české Aloise Jiráska 

http://stmatthewcatholic.org/lib/photos/bowling pins.jpg
https://d2u1ea53pw083i.cloudfront.net/2014/01/bowlingmaterials.jpg
http://img2.ct24.cz/cache/900x700/article/25/2444/244341.jpg
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Připravily: Marta Daeuble, Svatava Lévová, Hana Katzourakisová 

K letním měsícům patří lehká jídla ze 

sezónních surovin, například ze ze- 

leniny, která právě roste. Ζkusíme si 

bezmasé jídlo s čerstvým špenátem 

a bylinkami, kterých je v těchto měsících 

spousta. Jmenuje se spanakorizo (špenátová 

rýže). Recept je velmi jednoduchý, zvládnete ho i bez větší po- 

moci vašich rodičů, a navíc zjistíte další způsob, jak chutně připra-

vit špenát. 

 

Postup: 
 

Umyjte špenát a nakrájejte na jemno. 

Do hrnce dejte polovinu množství 

oleje a nechejte zpěnit cibuli, jarní 

cibulku a česnek. Přidejte umytou 

rýži a zamíchejte. Následně přidejte 

nakrájený špenát, kopr a promíchej-

te. Zalijte citronovou šťávou, zbyt-

kem oleje a třemi hrnky vody. Osol-

te a opepřete. Na slabém ohni ne-

chejte vařit do měkka,  až se vyvaří 

všechna voda. Můžete podávat hor-

ké i studené. Výtečně se hodí i k sa-

látu choriatiki, který jsme se společ-

ně naučili v loňském červnovém 

čísle Krajánka. 

29/  PU
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Ahoj krajánci! Jmenuji se Anna 

a bydlím v Athénách, odkud vám    

čas od času posílám chutné a zdravé 

recepty z naší řecké kuchyně :-) 

S PA N A KO R I Z O  

Co budete potřebovat: 
 

1 a půl hrnku bílé rýže 

1 kg čerstvého špenátu 

½ hrnku olivového oleje 

4 jemně nakrájené jarní cibulky 

1 menší nadrobno nakrájená cibule  

2 stroužky česneku na plátky 

1 svazek kopru nakrájet na jemno 

sůl, pepř 

šťáva z jednoho citronu 

3 hrnky vody 

https://issuu.com/casopiskrajanek/docs/gr-krajanek-2015-06-cerven-cteni
https://issuu.com/casopiskrajanek/docs/gr-krajanek-2015-06-cerven-cteni
http://www.icookgreek.com/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82/item/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%81%CF%85%CE%B6%CE%BF
http://www.junedarville.com/
http://www.junedarville.com/
http://www.junedarville.com/
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František  
František Křižík byl významným 
českým elektrotechnikem 
a vynálezcem, který měl velký podíl 
na rozvoji českého elektrotechnické-
ho průmyslu, i proto byl nazýván 
českým Edisonem. 
Narodil se 8. července 1847 v Plánici 
u Klatov, po vystudování pracoval 
jako opravář telegrafních přístrojů 
a doma ještě vymýšlel různé věci. Tak 
vynalezl takzvané návěstidlo, což 
byla pomůcka, díky které si mohli 
dopravní zaměstnanci předávat 
pokyny. Ale to není všechno! Sestavil 
také blokovací zařízení, které bránilo 
srážkám vlaků nebo diferenciální 
obloukovou lampu. 
V roce 1884 založil v Karlíně 
František Křižík továrnu a roku 1891 
díky němu v Praze začala jezdit první 
elektrická tramvaj. 

Nejdříve vedla její 
trasa z Letné na 
pražské Výstaviště a později i na další 
místa. 
Vynalezl i světelnou fontánu! Už jste 
ji určitě také viděli – fontánu, ze které 
stříkají prameny vody v rytmu hudby, 
to celé doprovázené krásnými 
barevnými efekty. 
František Křižík ovládl český trh 
s elektřinou, svým zařízením vybavil 
130 elektráren, první na Žižkově 
v roce 1889. Také sestavil tři 
automobily na elektrický pohon, 
elektrickou mlátičku a elektrické 
lokomotivy. 
Zemřel 22. ledna 1941 ve Stádleci 
u Tábora. Dnes je na jeho počest 
pojmenováno mnoho ulic v různých 
městech i tam, kde stál jeho závod, 
a dokonce i  stanice pražského metra 
Křižíkova se jmenuje po něm. V jeho 
rodném městě Plánice u  Klatov je 
malé muzeum, které mapuje jeho 
život a práci. Co si tam někdy udělat 
výlet? 

Křižík  

Ahoj krajánci! Já jsem Katka. Od října 

2015 jsem přispívala do rubriky Český  

zeměpis a letos pro vás připravuji České 

stopy o krajanech, kteří se proslavili ve 

světě. Doufám, že se vám rubrika líbí. 

Zdravím vás všechny z Madridu! 

13/  H
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https://en.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_K%C5%99i%C5%BE%C3%ADk#/media/File:Krizik.jpg
http://www.prague-guide.co.uk/krizikova-fountain/
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plávký 

 

křáťásý/ 

s ořtký 

 

punč očhá č e 

 

sáko 

 

řukáviče 

 

 

sukne  

 

kos ile 

 

bundá 

 

s átý 

 

mikiná 

 

ks iltovká 

 

dz í ný/
řifle 

 

křávátá 

 

č epiče 

 

Připravily: Radka Çelik a Hana Katzourakisová 



Učte se česká slovíčka hrou! Poproste 
maminku, tatínka, brášku nebo sestřičku, 
ať si s vámi zahrají. Kartičky si vytiskněte, 
podlepte papírem a poté rozstříhejte 
v místech, kde jsou symboly nůžek. 

Jak se domino hraje? 

1. Kartičky domina se zamíchají a položí 
obrázkem dolů. Každý hráč dostane čtyři 
kartičky. Zbytek kartiček se srovná na 
hromádku. 

2. První hráč vyloží jednu kartičku na stůl, 
a pokud má další hráč slovo shodné 
s obrázkem na kartičce, může je přiložit. 
Shodný obrázek a slovo musí být vždy 
vedle sebe. 

3. Nemá-li hráč vhodnou kartičku, musí si 
vzít jednu z hromádky. V případě, že je na 
ní shodné slovo k obrázku, může ji přiložit. 

4. Hráči se v tazích střídají. 
5. Vyhrává ten, kdo nejrychleji přiložil všech-

ny své kartičky. 

Je jen na vás, zdali budete dodržovat tato 
pravidla, nebo si vytvoříte nová. Hru můžete 
hrát i sami se sebou. 
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kábá t  ponoz ký 

 

třič ko  klobouk 

 

kálhotý  pýz ámo 

 

svetř  

 

s á lá 

 

 

plá s te nká 

 

tí lko 
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1. Ve dne je světlo, v noci je...  

2. Pták, který létá v noci.  

3. Slepice snáší...   

4. Štěká to.    

5. Název naší planety.   

6. Zvíře s dlouhým krkem.  

7. Roční období, kdy jsou Vánoce. 

8. Mňouká to.    

9. Syn mojí maminky je můj...  

Všichni už si jistě užíváte prázdnin. Ale co škola? Nestýská se vám? 
Ani trošku? Někdy tam přece bývá legrace! Posuďte samy. Krajánek 
si pro vás připravil několik vtipů právě ze školy. 
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Pepík telefonuje do školy: 
Pepík: „Josef dnes nepřijde do školy. 
Omluvte ho, prosím.“ 
Učitel: „A kdo volá?“ 
Pepík:... (Odpověď najdeš v tajence kří-
žovky.) 

  1.        

  2.         

 3.           

  4.        
       

 5.          

6.             

 7.          

8.            

 9.           

Učitel se ptá Vaška: 
„V kapse máš tři koruny 
a dvě dvoukoruny. Co bu-
deš mít v kapse, když ti 
dvě koruny vypadnou?“ 
Vašek:... (Odpověď najdeš 
v tajence křížovky.) 

1. Sedm dnů.   

2. Nápoj z hroznů.  

3. Vysoké kopce.  

4. Ráno a večer si čistíme... 

1.           

 2.         

3.          

 4.         

Ahoj! Já jsem Hanka. Žiju v Řecku. Od břez-

na 2015 pro vás každý měsíc připravuji 

křížovku a společně s Radkou také domino. 

V řeckém vydání píšu ještě úvodníky a rubri-

ku Kam s dětmi v Athénách. 
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louce jasně zářili pod slunečními paprsky, 

které se prodraly z rozfoukaných bouřko-

vých mraků. Bylo po bouři. Kiko se roz-

běhla za maminkou. „Mami, oni už nej-

sou duši, viď že ne!“ Maminka Kiko sevře-

la do náruče a zavrtěla hlavou. Když ale 

Kiko chtěla běžet za Františkou, najednou 

byli všichni pryč, jako by se do země pro-

padli. A nakonec se i Zlobisko otočil na 

podpatku a zmizel jako pára. „Kde jsou? 

Kam zmizeli?“ „Odešli do svých dávných 

časů, tam, kam patří. Tak jak to má být,“ 

potvrdila maminka. „Ale to už nebudu 

moct kamarádit s Františkou… a kde to 

vůbec je, ty dávné časy?“ zesmutněla 

Kiko. „Všichni do těch dávných časů ode-

jdeme. Je to sice strašně daleko, ale kaž-

dý den se jim o kousíček přibližujeme. 

A pak se tam jednou zase s Františkou 

potkáš. No a zatím se tady můžeš kama-

rádit s Evou,“ vysvětlovala maminka. 

„A se mnou!“ přihnal se k nim Lukáš Ma-

řata, který zatím už všem povyprávěl, jak 

vysvobozoval Kiko z bludiště před hrozi-

vým pavoukem, vlkem a pálivými kopřiva-

mi a jak zapalovali větev. O puse se ale 

nikomu nezmínil. To bylo jejich tajemství. 

Tajemství Lukáše, Kiko a papírových mo-

týlů. 

 

Po obědě šla Kiko za tatínkem do knihov-

ny, aby mu pověděla, jak to všechno do-

padlo. Tatínek vesele poskakoval kolem 

vzácné knížky s obrázkem Zrzavého krále. 

„Podívej, Kiko, no jen se pojď podívat, 

přidal jsem do barev trošku kopřivové 

šťávy a najednou se ten obrázek začal 

vracet! To je můj nový vynález! Vidíš, 

jak má ten král krásný rudý plášť a jak ty 

jeho ryšavé pačesy jenom září!“ Kiko si 

prohlížela obrázek a vzpomínala na 

Františku. Pak tatínkovi všechno vyprá-

věla. Ten ji sice vyslechl, ale pak řekl: 

„Kiko, Kiko, nesmíš si pořád tak vymýš-

let, co z tebe vyroste, prosím tebe, kdy-

bys mi radši pomohla namíchat barvy,“ 

bručel si pro sebe, a tak Kiko jen ode-

vzdaně potřásla hlavou. Pak šla za strý-

cem Juhim, aby mu vrátila kulatý obrá-

zek, který si vypůjčila. „Jen si ho klidně 

nech,“ usmál se Juhi a pohladil Kiko po 

vlasech. Kiko mu tedy na oplátku dala 

maminčin obrázek, na kterém bylo do-

malované i dobrodružství v bludišti. Juhi 

si ho dlouho prohlížel, pak chodil roz-

vážně kolem starožitných skříní a nako-

nec dvěma připínáčky slavnostně při-

pevnil obrázek na jednu z nich. „To aby-

chom na tvoje dobrodružství nikdy ne-

zapomněli,“ vysvětloval Juhi. Kiko se 

rozloučila a vesele si vykračovala přes 

náměstí. Měla namířeno do Podzámky. 

Slíbila totiž Evě, ale taky Lukášovi, že jim 

ukáže, jak se skládají papíroví ptáci, le-

tadla a loďky. Lukáš už si prý totiž ne-

myslí, že origami jsou jenom pro holky. 

A Kiko s Evou se zase chtějí naučit 

šplhat na ty nejvyšší stromy 

v Podzámce. 

Konec 

Připravila: Radka Çelik 

http://science-all.com/images/laugh/laugh-03.jpg
http://payload.cargocollective.com/1/0/22455/263019/laugh.png.png
http://pre08.deviantart.net/f2b9/th/pre/i/2013/108/2/7/trixie_laugh_by_mrdanielleonardo2010-d626zei.png
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Upřeně se díval vlkovi do očí. To si taky 

pamatoval ze zoologického kroužku – že 

psi, a Lukáš doufal, že i vlci, respektují 

upřený pohled. Vytáhl pomalu z kapsy 

svých lacláčů sirky a podal je Kiko. 

„Zapal nějakou větev, rychle!“ Kiko se-

brala jednu suchou větev ze země, ale 

když ji zkusila zapálit, tak to nešlo, pro-

tože byla vlhká. „Nejde to,“ zoufala si. 

Lukáš pořád upřeně hleděl na vlka. Pak 

si ale Kiko vzpomněla, co má v kapse 

ona.  Vytáhla svoje papírky na skládání 

a škrtla sirkou. Hořícími papírky zapálila 

větev, oheň konečně zapraskal a větev 

vzplála jako pochodeň. Kiko ji podala 

Lukášovi přesně ve chvíli, kdy se vlk od-

hodlal ke skoku. Lukáš mu před čumá-

kem divoce zamával hořící větví a vlk 

bolestně zaskučel. Na čumáku mu nas-

kákaly puchýře a chytla mu srst a oháň-

ka. Stáhl ji mezi nohy a s kňučením 

ustoupil zpátky do svého popleteně za-

kletého bludiště. Lukáš a Kiko si oddech-

li. Bylo po všem. Podívali se na sebe. Byli 

celí začazení, poškrábaní a udýchaní, ale 

už se nebáli. Lukáš se na Kiko usmál 

a pak udělal něco naprosto neočekáva-

 

ného. Sehnul se a dal jí pusu. Takovou 

docela malou, kousek nad pravé ucho. 

Ale pusa to byla. Opravdická. Keře, kte-

ré kvetly rudě, ještě víc zrudly a Kiko 

byla jako pivoňka. A najednou se kopři-

vy začaly zmenšovat, keře v živém plotě 

stáhly své pichlavé větvičky, větrný fén 

slábl a všechno se začalo proměňovat 

a vsakovat do trávy. Za chvíli tady zase 

byla úplně obyčejná louka a na ní děti 

z jejich třídy a maminka s paní učitelkou. 

Kouzelná legenda o tom, že když někdo 

poskládá tisíc papírových motýlů a může 

si něco přát, tedy konečně začala fungo-

vat. A vedle platanu, Kiko tomu nemoh-

la uvěřit, ale vedle platanu stála Františ-

ka ve svých krásných zelených šatech, 

Zrzavý král a jeho královna… a taky bis-

kup Zlobisko a za ním jeho stráže. Kiko 

se zdálo, že Zlobisko měl ještě trochu 

žluté zuby, ohořelé vlasy a tvářil se ura-

ženě, ale i na něm bylo vidět, že je rád, 

že už není duch. Františka Kiko vesele 

zamávala a udělala pukrle, Zrzavý král jí 

vysekl poklonu a královna ji pozdravila 

vznešenou úklonou. Všichni už vůbec 

nebyli bledí ani rozmazaní, naopak na 

Část poslední                     Pokračování minulého dílu 

Napsala: Markéta Pilátová, nakladatelství Meander 
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Syn: „Mami, mně se do té školy nechce. Holky se mi chechtají, kluci 
mi podráží nohy a učitelé mě nemají rádi. Já tam nepůjdu!“ 
Matka: „Musíš! Jsi tam…“ (Odpověď najdete v tajence křížovky.) 

1. Dort se peče, polévka se...  

2. Led studí, slunce...   

3. V posteli ležím, na židli...  

4. Kuchař jídlo vaří, švadlena šaty... 

5. Ráno a večer si zuby...  

6. Loď pluje, auto...   

7. Pták létá, ryba...   

 1.           

 2.            

 3.            

  4.          

5.              

  6.          

  7.           

Mnoho z vás jistě prožije část prázdnin u moře. Najdete v osmisměr-
ce všech 15 slov, které se vztahují k mořským radovánkám? 
 

PÍSEK, SLUNEČNÍK, PLOUTVE, ŠNORCHL, BRÝLE, MUŠLE, PLAVKY, 
BÁBOVKY, OSUŠKA, MÍČ, KRÉM, KYBLÍK, LOPATKA, ČLUN, PÁDLO 

W T J A G E P P Á D L O 

F H O D L Z L L U Q X S 

B Y N Š E V O A M B P L 

Á R U N Y S U V P N T U 

B M L O P A T K A W Q N 

O R Č R F K V Y G V K E 

V Q Ý CH B T E K R É M Č 

K Y B L Í K C S J D Í N 

Y L G Z E W T R Í U Č Í 

W J M S T Y U V M P R K 

X O S U Š K A G F H L B 

http://www.activityvillage.co.uk/sites/default/files/images/images2/jokes_for_kids_av2.jpg


Učitel se ptá žáků: „Děti, jak se říká lidem, kteří si berou věci, které 
jim nepatří?“ 
Žáci nechápou. 
Učitel: „Maruško, co bych byl, kdybych například sáhl do tvé kapsy 
a vytáhl 50 korun?“ 
Maruška:... (Odpověď najdete, když vyluštíte rébus.) 

$ ? # @ ! % & } $ 

@ = Ζ } = Í & = N # = U 

? = O % = L ! = E $ = K 

        Učitelka se ptá Emila: 
    „Emile, co víš o vlaštovkách?“ 
Emil: „Vlaštovky jsou velmi 
chytří ptáci. Sotva začne škola,…“ 
 

(Odpověď najdeš, když vyluštíš rébus.) 

9 3 11 5 2 8 
      

  3 9   
      

6 10 1 12 7 4 

1 = R 2 = T 3 = D 4 = Y 5 = E 6 = A 

7 = K 8 = Í 9 = O 10 = F 11 = L 12 = I 
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Dvě knihy vyšly i o další neobvyklé hrdince, Vivivíle. Víla, 
která trochu moc vyplazovala jazyk, vždycky měla svou hla-
vu a klidně nosila nevílácké kalhoty… 
Vyplazovala jste jako malá ráda jazyk? 
Myslím, že moc ne. Byla jsem spíš takové poslušné dítě, které 
si nejraději ze všeho někde zalezlé četlo. Taky jsem hodně 
sportovala, závodně jsem lyžovala a hrála tenis, takže jsem 
spíš pořád někoho poslouchala, rodiče, trenéry. 
 
A co jako velká? 
To už jsem se jazyk pořádně vyplazovat naučila. Když je třeba 
samozřejmě, ale už dávno nejsem díky bohu tak poslušná 
holčička. 
 
Nosila jste raději kalhoty nebo sukni? A co teď? 
Kalhoty jsem nikdy ráda nenosila, vždycky jsem nejraději  
nosila sukně a šaty. 

 
Žijete v Brazílii a učíte tamější krajánky česky. Vzpomenete si na nějakou milou his-
torku ze školy? 
Učím česky nejen děti krajanů, ale i malé Brazilce na tamních školách.  Místní děti 
milují  českou písničku Já mám koně, vraný koně – asi proto, že učím na venkově, 
v brazilském státě Mato Grosso do Sul. Většina dětí tu má ke koním vřelý vztah a umí 
na něm jezdit. Některé děti ze vzdálenějších farem jezdí na koních občas i do městeč-
ka, kde učím. Takže když viděly video k písničce z cyklu Zpívánky a naučily se tuhle 
písničku, chtějí ji zpívat každou hodinu. Taky mají moc rády pověst o pražském Gole-
movi, vždycky chtějí tuhle postavu kreslit a povídat si o ní. 
 
Co byste dětem popřála na prázdniny? 
Aby si užily volného času a mohly číst tlusté dobrodružné knížky a prožívat podobně 
pohádková dobrodružství. 
 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
Jídlo: smažený sýr a hranolky 
Barva: modrá, černá, oranžová 
Den v týdnu: sobota 
Roční období: léto, zima  
Vůně: ovocné a kořeněné, pomerančová 
Zvíře: pes 
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Obrázky: kosmas.cz, freepik.com 

http://www.freepik.com/
http://www.pripravy.estranky.cz/img/picture/129/Vla%C5%A1tovka-2.jpg


 

Česká spisovatelka, novinářka a překladatelka se sice 
narodila v Kroměříži, ale žije už několik let v Brazílii. Žila 
a pracovala i ve Španělsku nebo Mexiku a jako novinářka 
procestovala téměř všechny latinskoamerické země. Píše 
pro děti i dospělé a všichni Krajánkovi krajánci ji znají 
jako autorku knihy Kiko a tajemství papírového motýla. 
Vypráví  o japonském děvčátku jménem  Kiko. Náhoda ji 
zavála na kroměřížský zámek, kde se nachomýtne k zá-
hadě, kterou pomůžou rozřešit tradiční japonské papíro-
vé skládačky origami. KR
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Hned na úvod mi dovolte vám poděkovat za to, že jsme 
mohli v Krajánkovi přes dva roky KIKO číst. Povězte nám 
o ní víc. Jak vlastně vznikla? 
Kiko vznikla v Brazílii, je napsaná podle jedné mé brazilsko–
japonské kamarádky. V Brazílii žije největší japonská přistě-
hovalecká  komunita na světě, proto jsou v téhle zemi origa-
mi naprosto běžné a každý nějaké umí skládat. A protože tu  
učím české krajany česky, Kiko se taky v knížce učí česky. 

 
 

Letos vyšel i další díl, Kiko a tulipán. Na co se v něm může-
me těšit? 
Kiko se přestěhuje na zámek ve Velkých Losinách. Tam teď 
mám domov na dva měsíce v roce, kdy jsem v České republi-
ce, protože v Brazílii jsou velké prázdniny. Kiko znovu díky 
origami, trpělivosti a vynalézavosti zachrání jednu zvláštní 
obyvatelku zámku. A opět se ničeho a nikoho nebojí. 

Markéta Pilátová 

Od malička mám nos zabořený v knížkách. 

Když mě maminka posílala brzo spát, četla 

jsem si tajně s baterkou pod peřinou. Ráda 

bych předala lásku k písmenkům i vám, 

proto píšu rozhovory s autory, kteří ty 

úžasné knížky připravují. Lenka z Athén 

Zdravím všechny krajánky, kteří se snaží při-

jít na kloub hádankám nebo si lámou jazýčky 

na vybraných specialitách českého jazyka. Já 

jsem Katka a tyhle „chuťovky“ pro vás chys-

tám v Madridu. Dříve jsem vás také seznamo-

vala s českými městy v rubrice Český zeměpis. 

Žravý žralok žral a žral, žraločatům žrádlo bral. 

Parádivá parádnice parádí se u radnice. 

Královna krásy má krásné řasy. 

JAZYKOLAMY 

HÁDANKY  

Nehezký zrodí se, 

ve schránce vyspí se, 

krásný pak na květu 

pyšní se. 

 

Má klobouček a nožičku, 

tiše sedí v mechu, 

bojí se jen nožíčku, 

a dotěrných šneků. 

 

Slunce v dešti kreslí most, 

malým dětem pro radost. 

motýl, hříbek, duha, hora, vrba 

Kořeny má skryté v zemi,  

vypíná se nad jedlemi,  

stoupá pořád výš a výš,  

ale růst ji nevidíš. 

 

Stojí babice 

rozcuchaná velice. 

Když přijdou jarní časy, 

zelené má vlasy, 

když tělo chřadne, 

do vody padne. 

Obrázky: 
Valentin Campusano Bartos, Madrid 
Vašík Kaçmaz, Istanbul 

19/  H
ÁD

AN
KY A JAZYKO

LAM
Y 

https://media.novinky.cz/493/194931-top_foto1-9rpmh.jpg?1362340804
http://www.freepik.com/


ZP
ÍV

ÁN
KY

  /
20

 
Nazdar krajánci! Zdravím vás z Istanbulu, 

odkud pro vás něco málo přes rok vybírám 

písničky a básničky. Sama ráda zpívám 

a hraju na kytaru. Snad jsou zábavné i pro 

vás :-)  Zuzka 

(Jiří Suchý, Jiří Šlitr) 

 

 

D         A7        D       A7       D          Emi 
Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, sedíš tu u cesty, 
A7         D       G       A7  D 
stane se neštěstí, něco tě zajede. 

  
A7                        D 
Elce pelce strejček Nimra koupil šimla v Kadani, 
A7         D             E             A7 
ani nevíš, jak to šimrá, když mi lezeš po dlani. 

  
                         D   D7    C7  H7 
Podívej se zvedá krovky, asi někam poletí, 
Emi  G#dim D      C#7    D      G      A7         D 
do nebe či do Stromovky, hádej, hádej, hádej potřetí. 

  
                    B7     A7                 D      D7 
Nevím, nevím, nemám zdání, počkej s nataženou dlaní. 
G             D             G         D 
Snad se vrátí za chviličku, i ty malý popleto, 
G    G#dim  D     E7 B7 
letí hledat osmou tečku. 

  
D    G7     D    G7     D    Gmi    F#mi B7 
Nevrátí se, nevrátí se, nevrátí se, nevrátí se, 
D   A7 D 
tak je to. 

  

Z knihy: Velké maličkosti, 

text: Vladimír Smetáček 
 

Malá myška, neposeda, 

ta si nikdy pokoj nedá. 

Běhá tam a běhá sem, 

chce se honit s kamínkem. 

Ale kamínek si leží, 

nikdy s nikým nepoběží. 

Proč se hloupá myška diví? 

Kámen přece není živý. 

Z knihy: Krtek a jeho svět, 

text: Jiří Žáček a Miloš Kratochvíl 
 

Slunce pěkně připaluje, 

léto je čas pohody. 

Dopřejme si osvěžení – 

naskáčeme do vody! 
 

Na obloze svítí slunce, 

směje se nám do tváří. 

Světlo všechny rozveselí, 

celý svět se rozzáří. 

Z knihy: Trnkův Špalíček, 

text sestavila: 

Klára Trnková 
 

Leze šneček podle meze, 

svůj domeček s sebou veze, 

když si na něj někdo sáhne, 

do domečku se hned vtáhne. 
 

Mateřídouška je tak nízká, 

lidé chodí po ní, 

čím více ji šlapou, 

tím víc ona voní. 
 

Žába leze do bezu, 

já tam za ní polezu. 

Kudy ona, tudy já, 

budeme tam oba dva. 
 

Žába skáče po blátě, 

koupíme jí na gatě. 

Na jaké, na jaké, 

na zelené strakaté. 
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Sluníčko a myška: 
Vašík Kaçmaz, Istanbul 
Šneček a žába: 
Dora Sevinçli, Istanbul 


