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ČESKÁ ŠKOLA MADRID

let
s Českou
školou
Madrid!!!
Květnové číslo, jak jste si už možná, milí krajánci, všimli, je
zaměřené na Španělsko. Ale Španělsko je také Česká škola
Madrid. Takové malé pulzující srdíčko uprostřed této veliké
země. Krajánci, představte si, že Česká republika má tolik
obyvatel, kolik jihošpanělská Andalusie. Z té malé trošky se
sem do Madridu přistěhovali Češi a Češky, kteří tu dnes žijí
a kteří se svými dětmi chodí do České školy Madrid. A je až
neuvěřitelné, že ČŠM bude právě 8. května 2017 slavit své
5. narozeniny!!!
Do školy chodí spousta dětí od jejího založení, dalo by se říct
od doby, co škola poprvé otevřela své dveře, takže už se školou leccos prožily a zažily. Například první velikonoční dílnu,
která se pravidelně organizuje před Velikonocemi. K dalším
již tradičním akcím patří také vánoční dílna nebo oslava
Mikuláše a co teprve oslava Mezinárodního dne dětí nebo
Noc s Andersenem. Ale nejvíce ze všeho se snad děti těší
na divadlo. Tři roky za námi do Madridu přijíždělo pražské
divadélko Romaneto a letos v březnu k nám přijelo divadlo
Viola, které se všem divákům – malým i velkým – moc líbilo.
Kromě akcí je tu i škola a učení. Není to právě to pravé ořechové v sobotu vstávat do školy, ale na druhou stranu je zase
velkým lákadlem naučit se dobře češtinu, aby pak jednou děti
uměly a mohly napsat dopis třeba babičce nebo kamarádovi
do České republiky.
Takže nám nezbývá než České škole Madrid popřát vše
nejlepší do dalších let a hlavně spoustu a spoustu nových
a spokojených žáčků!!!

www.ceskaskolamadrid.es
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ÚVODNÍK

Ahoj, krajánci!
Máme tu konečně květen! A to už je pořádné jaro – ptáčci, brouci i ostatní zvířátka už
létají a hopsají kolem nás. A všechno kvete! Nezapomeňte dát mamince 1. května pusu
pod rozkvetlou třešní (nebo jiným stromem), aby vám neuschla. Samozřejmě ne doopravdy, to se jen v Česku říká. Znamená to, aby byla krásná a zdravá celý rok.
V tomhle čísle Krajánka si budeme hlavně hrát. Že si hrajete pořád? Určitě jste v tom
přeborníci, ale napadlo vás někdy, jak si hrají děti v jiných zemích? Mají také rády
pexeso? Nebo stavebnice? Tak si nalistujte strany 10–11, v rubrice U krajánků se to
dozvíte. A tím hraní teprve začíná, v Krajánkově tvoření si vyrobíte 3D piškvorky, máme
tu nové Hrátky s češtinou a určitě vás pobaví i rubrika Volnočasovky. Až vás na chvíli
hraní omrzí, uvařte si dobrotu připravenou redakcí z Madridu, která je patronem tohoto
čísla.
Přeji vám hravý květen!
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TÉMA

Jana Schulzová

Jan Moscardino, Milán

Kolik čtenářů asi přiláká květnový Krajánek o nejoblíbenější
dětské činnosti na světě – o hrách? Určitě hodně! Jen si to
představme. Když někdo zavolá: „Pojď si napsat úkoly!“, asi
nadšeně nepřiběhnete. Spíše protočíte oči a vzdychnete. Ale
když na vás, děti, zavoláme: „Pojďte si hrát!“, překonáte jakoukoliv vzdálenost rychle jako blesk.
Malé děti zkoumají svět všemi smysly
a poznávají ho díky hře. Ani netuší, že
hraním rozvíjejí nějakou dovednost, učí
se a připravují na život. Hra je jejich
hlavní náplní dne. Školáci si také rádi
hrají. Dělali by to daleko více, ale většinu času už musí věnovat škole. Důležité
je mít na hraní alespoň chvíli. Musí přeci s kamarády stihnout: karty, panenky,
autíčka, stavebnice, hru na tátu a mámu, na obchůdek, kopání do mičudy,
slepou bábu, honičku nebo Honzo, vstávej! Starší žáci
mají pro samou
školu a dospívání
na hraní času
i nálady ještě méně. A dospělí?
Bohužel někteří

Filip Katzourakis, Athény

nemají čas na hraní nikdy. Naštěstí se
jich ale většina do světa her přeci jen
vrací. A ráda. Když se jim narodí děti či
vnoučata.
A co vaši rodiče a prarodiče? Povedlo se
vám vtáhnout je do hry? Možná nejprve
nechtěli a měli výmluvy. Ale pak byli rádi, smáli se a bylo vám při společném
hraní moc dobře. A o tom hra je: děláme něco zábavného a je nám s někým
prima. Taková vydařená šachová partie

Ada Çelik, Dobruška
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TÉMA

s dědečkem, dech beroucí basketbalový
duel s tatínkem, partička Člověče, nezlob se s maminkou nebo šití oblečků
na panenky s babičkou – to jsou chvíle,
na které se nezapomíná.

pokud je ještě neznáte. Stačilo by je
ukázat nebo si je zahrát. Z papíru
a špejlí byste si vyrobily draka, z kůry
loďku, cvrnkly do ďolíku skleněnku, zaskákaly gumu nebo zahrály Země, město. Příště, až budete u babičky a dědečka, zkuste se jich zeptat, jestli doma ještě nějaké hračky po rodičích nemají,
a uvidíte tu zábavu. Takové už kolikrát
v hračkářstvích nenajdete.

Ale hrát si můžete i samy! Někoho baví
trávit hodiny a hodiny s autíčky, se stavebnicí, s modelínou, nebo s puzzle, jiného zas stále dokola svlékat a oblékat
panenky nebo si hrát s vařeníčkem. Inu,
každý má to své.

A děti, víte, proč jste se v našem povídání o hrách našly, i když žijete v různých
zemích? Jiný kraj, jiná hra tak úplně
neplatí. Některé hry zkrátka hranice
překročily. Schválně, že většina z vás
zná: skákání panáka a přes švihadlo,
kámen, nůžky, papír, přebíračku, cukr,
káva, limonáda, čaj, rum, bum, Kuba
řekl nebo tleskačky a rozpočítadla?

Vašík Kaçmaz, Istanbul

Tohle všechno jsou tradiční hry, jejichž
pravidla se předávají mezi generacemi
a hráči. Dnes už ale ke hře není třeba
spoluhráče, někam jít ani si nějakou pomůcku vyrobit. Stačí trocha elektrické
energie a tablet, chytrý telefon či herní
konzole. A i když jsou to hry zábavné,
pohled na hráče je někdy smutný – děti
i dospělí osamoceně sedí či stojí vedle
sebe, jedí nebo dokonce chodí s hlavou
skloněnou nad displejem. Nepovídají si
u hry spolu ani se spolu nesmějí, a to je
škoda, no ne?

Hrajme si, ať jsme malí nebo velcí, ale
hlavně spolu, to se radost násobí! Nejen
na Světový den her 28. května, ale po
celý rok a po celý život! A nezapomínejme, jak řekl Pierre de Coubertin, zakladatel moderní olympiády: „Kdo si hraje,
nezlobí!“

Amir Moualla, Istanbul 2013

Kdysi ani nešlo dostat děti domů z venku, kde si hrály na schovku či indiány.
Teď tomu bývá i naopak. Dnes se někdy
těžko lákají děti ven nebo ke klasické
hře, která daleko více rozvíjí fantazii,
dovednosti a přátelství. Ty „staré“ hry
by vám jistě rádi ukázali vaši rodiče –
i vás by jistě bavily jejich hračky a hry,
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KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Soňa Klimešová

¡Hola amigos! ¿Cómo estáis?
Španělsko, které se rozpíná skoro na celé ploše Pyrenejského
poloostrova, je různorodá a zajímavá země. Pojďte jej s námi
poznat!
Španělsko je vyhledávanou destinací
hlavně pro letní dovolenou. Obrovským
turistickým lákadlem jsou ostrovy v čele
s Mallorcou nebo Ibizou, dále Katalánsko kolem úchvatné Barcelony a její pobřeží Costa Brava nebo Valencie, Costa
Blanca a jižní Andalusie se Sevillou
a Granadou.

Ve Španělsku se hovoří čtyřmi různými
jazyky: španělštinou, galicijštinou,
baskičtinou a katalánštinou. Ale to je
pro představu rozmanitosti a různorodosti ještě málo.
Ve Španělska si ale můžete i zalyžovat!
Lákavé jsou hlavně na severu země Pyreneje a na jihu Sierra Nevada. Nejvyšší
horou je sopka Pico de Teide na ostrově
Tenerife, které patří do souostroví Kanárských ostrovů, která je řazena mezi
3. nejvyšší sopku na světě. Španělé svůj
čas tráví většinou venku, rádi pořádají
barbecue a pikniky v parcích nebo vyráží do hor, aby si užili společného času.

Španělsko je na severu omýváno Biskajským zálivem, na východě Středozemním mořem a ze západu Atlantickým
oceánem. Jeho sousedy jsou Portugalsko, Francie, Andorra a britský Gibraltar. Pod správu Španělského království
patří souostroví Baleáry ve Středozemním moři a dobře známé Kanárské ostrovy v Atlantiku.

6

KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Do Španělska tedy můžeme vyrazit za
různým účelem. Ale nezapomněli jsme
ještě na něco? Ano, přesně: významné
kulturní dědictví a historický význam
země!

jako jsou surrealistický malíř Salvador
Dalí, věhlasný kubista Pablo Picasso,
hluchý malíř Francisco de Goya, spisovatele Lope de Vegu či Miguela de Cervantese, bez něhož bychom neznali legendárního bojovníka s věrnými mlýny,
Dona Quijota.

Madrid, třetí největší město EU, je sám
o sobě obrovská metropole. Je sídlem
španělského krále a vlády, nachází se
v něm mnoho světoznámých galerií
a muzeí (Museo del Prado, Reina
Sofía aj.). A samozřejmě je domovem
světoznámého fotbalového klubu Real
Madrid a jeho rivala Atlética Madrid.

Poslední zastávku si uděláme ve městě
na severu Španělska, v galicijském Santiagu de Compostela. Je jedním z nejvýznamnějších poutních míst. V santiágské katedrále jsou uloženy ostatky
svatého Jakuba, který donesl z Říma
křesťanské učení. Na jeho počest dostala
Svatojakubská cesta svůj název.
V okolí Madridu najdeme obdivuhodná
města jako Segovia nebo Toledo. Toledo
je sídlem univerzity a arcibiskupství. Jeho staré město je také zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. A neopomeňme zmínit půvabnou, Gaudího
stavbami zaplněnou Barcelonu – srdce
Katalánska. Je to druhé největší město
ve Španělsku a najdeme zde mnoho
úžasných míst a památek jako např. rozestavěnou Gaudího katedrálu Sagrada
Familia nebo dům Casa Batlló.

Neváhejte přijet poznat Španělsko. Pokochat se. Ochutnat. Nechat se pozvat
na fiestu – dát si dobré tapas, povídat si
dlouhé hodiny a hodiny za rytmu flamenga. A v neposlední řadě, dát si po
obědě v perném počasí zaslouženou
siestu, aby vám na tu večerní fiestu
stačily síly!

Vedle světoznámého architekta Gaudího
je třeba zmínit další španělské umělce,
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PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Soňa Klimešová

Španělské kouzlo ze staré veky

Ačkoli už je po Velikonocích, máme tady pro všechny mlsné jazýčky jeden skvělý velikonoční moučník.
Říká se, že se jedná o velmi starý tradiční pokrm
původem z jižního Španělska, který vznikl díky snaze místních obyvatel spotřebovat okoralý chléb. Důvod sepjetí moučníku torrijas s Velikonocemi je nejasný, ale nabízí se možnost, že právě v tomto období, kdy se držel masný půst, napadlo Španěly využít
zbytky chleba právě tímhle lahodným způsobem.
Paradoxně lze dnes ve španělských obchodech koupit chleba speciálně pro torrijas. A ještě jedna velká
výhoda torrijas: mohou se jíst kdykoliv – k snídani,
jako zákusek po obědě, na svačinu. Mohou se jíst
teplé i studené, zkrátka si na nich můžete smlsnout
kdykoliv!
Torrijas je v podstatě smažený sladký chleba. Jeho
příprava není náročná, děti mohou být vítanými pomocníky. Další výhodou tohoto dezertu je, že veškeré ingredience lze pořídit v nejbližším obchodě. Tak
hurá na to!

Budeme potřebovat








veku
mléko
cukr
skořici
vejce
olivový olej
med/čokoládu

Doba přípravy:
30 minut

Náročnost: Střední –
s menší pomocí rodičů
vše hravě zvládnete.
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PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI



Postup je velmi jednoduchý. Zbyde-li nám starší veka, nakrájíme ji na plátky, které namočíme v mléce s cukrem a skořicí a necháme je nasáknout dostatečně dlouho, zhruba
5–10 minut.

fotografie





Následně obalíme nakrájenou veku
ve vajíčku a smažíme ji na horkém
oleji (zhruba 170 stupňů) po obou
stranách dozlatova. Aby nebyly plátky příliš mastné, můžeme je usušit
na papírovém ubrousku.

Na závěr moučník obalíme v cukru
se skořicí, případně posypeme čokoládou či polijeme medem. Servírovat jej můžeme za tepla i za studena. Výborné jsou torrijas také po
uležení.

Smažení necháme samozřejmě na dospělé osobě, ale obalování veky či konečné zdobení
torrijas už může být, krajánci, skvělá práce pro vás. Co říkáte?

Dobrou chuť!
¡Buen provecho!
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U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

JAKÁ JE TVOJE OBLÍBENÁ HRA?

Když jsem byl malý, tak mě bavila Oca nebo
Parchiz, něco jako Člověče, nezlob se. Teď si
s kamarády nejraději hraji s autodráhou.

Nejradši mám hry Dobble a Jožina z bažin. Jožina
hrajeme s mamkou a vždycky chci být Jožin a lovit
ostatní figurky. Štěstí neštěstí a zapamatováka hrajeme venku. Taky si chci jednou zahrát šipkovanou.

Mně se líbí Twister. Jednou, když jsme ho hráli, ségra udělala most a já vlezla pod ní. Nakonec na mě spadla, to byla legrace!

Moc rád hraju Člověče, nezlob se s naší Leontýnkou.
S maminkou, tatínkem, babičkou a dědečkem zase
hraju rád Prší. Když je hezky, tak venku hraju fotbal.

Nejraději ze všeho hraji na počítači hru
Solitér, ale také mám ráda Člověče,
nezlob se a Prší. S dětmi v české školičce často hrajeme Rybičky, rybičky, rybáři
jedou.
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U KRAJÁNKŮ

Nejradši hraju na schovku a pak Člověče, nezlob se!
Máme doma české, ale v Turecku je taky, jmenuje se
Kızma Birader.

Mám moc rád stolní hry. Hraju karty, šachy, Člověče,
nezlob se, Ticket to ride nebo Carcassonne.

Ráda hraju Dixit a Cluedo. Ale nejvíce legrace jsem si užila
u hry, kterou jsme vyrobili pro babí a dědu k sedmdesátinám.

Moje nejoblíbenější hra je dětské
Člověče, nezlob se, které moc ráda
hraji s mámou a tátou.

Já hrozně rád hraju deskové
hry. Nejvíc se mi líbí Agricola.

Napište nám, kde se nejčastěji setkáváte s kamarády.
Odpovědi s vaší fotografií posílejte na e-mail:
casopiskrajanek@gmail.com. Otiskneme je v letním dvojčísle.
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VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)
1. Jedovatý had.
2. Slza vody.
3. Suché plody s tvrdou skořápkou.
4. Opak slova ráno.
5. Dolní končetiny.
6. Otec prince.
7. Polka nebo valčík je...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Filip Katzourakis, Athény

Znáš následující
dětské hry?
Doplň jejich názvy,
pak doplň chybějící
písmena do prázdných
políček:
1. Honzo, vstáve_!
2. Skákání př_s švihadlo
3. _ipkovaná
4. Zla_á brána
5. Na četníky a zlod_je
6. Na ho_ěnou
7. Na sl_pou bábu
8. Skákací pa_ák
9. Schováv_ná
10. Na kočku a my_
11. Čáp ztrati_ čepičku
12. Na ryb_čky a rybáře

(Dokončení najdeš, když vyluštíš rébus.)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12

11.

12.

VOLNOČASOVKY
Stefi Aggelopoulou, Athény

Hana Katzourakisová

2.

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)
1.

1. Synonymum ke slovu muzika.
2. 60 minut.
3. Na prstech nám rostou...
4. Pruhované zvíře.
5. Kloub mezi stehnem a lýtkem.
6. Aprílový měsíc.

5.

3.

pexeso a barevný míč: děti z Athén

6.

4.

Filip Katzourakis, Athény
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová
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HRÁTKY S ČEŠTINOU
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POVĚSTI A LEGENDY

Jitka Lores Zákoucká

1880 tady klatovský gymnazista František Křižík vynalezl obloukovou lampu.
Historické město Sušice je zase významné gotickými a renesančními měšťanskými domy a výrobou fosforových
zápalek od roku 1839.
Tachov byl střediskem chodské
služby, kterou vykonávali drobní šlechtici z okolí. Památník na kopci Vysoká
připomíná, že tam husité vedení Prokopem Holým porazili křižácké vojsko.
Najdeme tu také plno hradů.
Přimda je nejstarším kamenným hradem u nás, zřícenina Rabí je druhou
největší svého druhu v Čechách a vodní
hrad Švihov se zachovalým pásem středověkého opevnění a vodními příkopy
slouží jako oblíbená filmová kulisa.
Točila se tu pohádka Tři oříšky pro
Popelku.

Trochu zeměpisu a historie
neuškodí
Kraj ležící na jihozápadě naší republiky
proslul nejen rozlehlými šumavskými
hvozdy, bohatými vodními toky, jezery
a slavnými hrady či zříceninami.

Národopisná oblast Chodsko
u Domažlic a Chodové
Chodové kdysi pro panovníky české zajišťovali ozbrojenou ochranu zemských
hranic a za tyto své služby během 14. až
17. století měli velké množství královských výsad, jednou z nejdůležitějších
bylo, že měli osobní svobodu a byli poddáni pouze králi. Dnes se toto území
nazývá Český les.
Vesnice chodských obyvatel byly
uzpůsobeny k rychlé ochraně území,
položené na svazích a úpatích kopců

V krajském městě Plzni se slévají
čtyři řeky do Berounky, a to Radbuza,
Mže, Úhlava a Úslava. Na Šumavě se zase nachází Černé jezero, největší české
jezero o hloubce 40 metrů, stejně jako
Boubínský prales. V dávných dobách se
na dolních šumavských tocích rýžovalo
zlato.
Plzeň proslavilo nejen místní pivo
ale i strojírenský podnik Škoda. V roce
16
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a na velkou uzavřenou náves vedly jen
dvě cesty. Dodnes se na Chodsku zachovala lidová architektura, místní nářečí,
lidové zvyky, dudácké festivaly či tradice
krajkářství, pečení chodských koláčů,
výroba chodské keramiky či překrásné
kroje.

Jednou se sem prý na procházku vypravil Ježíš se svatým Petrem. Cestou potkávali pouze samá zvířata. Petrovi to
připadalo zvláštní, neboť si rád s lidmi
povídal. Požádal tedy Ježíše, aby v místě
usadil lidi, aby kraj zalidnili a oni mohli
příště požádat u někoho o nocleh a Ježíš
si nechal od Petra poradit, aby tam usadil národ, kterému bude málokdo rozumět. Zvedl poutnickou hůl a nechal obživnout starý pařez. Z něj vzápětí vylezl
zarostlý chlap v černé blůze, překvapeného Petra chytil za oděv a začal mu nesrozumitelně nadávat. Byl to Němec
a Petrovi se pranic nelíbil. Ježíš jej proměnil v pařez a vysvětlil Petrovi, že stvoří lidi, kteří těm ostatním zabrání v cestě
dolů do Čech. Dotkl se několika břízek
a z nich se stali mládenci v bílých punčochách se širokými klobouky, kteří se
stali vzornými ochránci hranic a nazývali se Chodové, protože chodili na hlídky.
Od těch časů Chodové obcházeli zemskou hranici, střežili ji před všemi nepřáteli, v případě nebezpečí dělali lesní
zátarasy a upozorňovali na blížící se nebezpečí.

Domažlice byly vybudovány na obchodní stezce Přemyslem Otakarem II.
ke střežení západní hranice. Místní dominantou je přes padesát metrů vysoká
vychýlená věž, dnes upravená na vyhlídku. V sousedství Domažlic se odehrála
vítězná bitva husitů s křižáckým vojskem. Město si oblíbili za svých pobytů
Alois Jirásek, Božena Němcová či Josef
Kajetán Tyl.
Za dávných časů býval kraj kolem
současných Domažlic pustý, nehostinný
a plný neprostupných lesnatých kopců.
17

ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

Milé děti, když vám položím otázku, kdo je to Walt
Disney, určitě uslyším odpovědi jako: „To je ten pán,
co točí dětské filmové pohádky. To je přece autor kreslené Malé mořské víly, Petra Pana nebo mé oblíbené
Sněhurky a sedmi trpaslíků.“ Ale co když se vás zeptám, kdo je to Zdeněk Miler. Kdo z vás by znal odpověď? Po přečtení dnešních Českých stop zaručeně
všichni!
Tak tedy Zdeněk
Miler se narodil
v roce 1921
v Kladně a celý
svůj život se věnoval režírování
a výtvarnému
zpracování animovaných filmů. Vystudoval
střední grafickou školu a později pokračoval
ve svých studiích na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho snem bylo dostudovat a věnovat se malbě obrazů, ale
bohužel přišla válka, kterou lidské sny
příliš nezajímají, a tak Zdeněk svá studia nedokončil. Po válce nastoupil do
studia Bratři v triku, kde působil jako
animátor, výtvarník a autor scénářů.
Pro studio vytvořil i nové firemní logo,
když namaloval tři kudrnaté kluky v námořnických tričkách.

Zlomový okamžik v Milerově životě však
nastal až v roce 1954, kdy dostal zakázku na film o výrobě plátěné košilky.
A jednoduchý úkol to teda rozhodně nebyl. Pro film chtěl najít zvířecí figurku,
která se ještě v žádném animovaném filmu neobjevila. Když si tak při jedné ze
svých procházek lámal hlavu nad hrdinou svého příběhu, zakopl o krtinu a bylo to! „Cha, krtek přece! S tímto zvířátkem ještě nepracoval ani samotný Walt
Disney,“ zajásal. Protože Krtečkovi košilka příliš nepadla, rozhodl se jej Miler
nasoukat do kalhotek s kapsami. A pak
už z rukávu sypal další a další krtečkova
dobrodružství – Krtek a autíčko, Krtek
a raketa nebo třeba Krtek a tranzistor.
„A jak to, že Krteček nemluví?“ ptáte se.
Přece proto, aby mohl cestovat i do jiných zemí. Víte, co by to dalo práci naučit jej tolik cizích jazyků?
A ještě abych nezapomněl. Krteček
se jako plyšová figurka podíval v rámci
mise raketoplánu Endeavour až do samotného vesmíru! No je nám to ale světoběžník!
18

VÝZNAMNÉ DNY

Soňa Klimešová

11. dubna 1904
se narodil
SALVADOR DALÍ

14. května
slavíme
DEN MATEK

Byl to významný katalánský malíř, který se
proslavil svými surrealistickými díly
(tj. snaha o zachycení představ, pocitů
a myšlenek). Maloval výraznými barvami.
Předměty na Dalího dílech dostávají nezvyklé formy, jako např. rozteklé hodinky
na obraze Persistence paměti. Dalí byl
umělcem obrovského
talentu a fantazie a rád
dělal neobvyklé věci
jen proto, aby upoutal
pozornost. Největší kolekci jeho prací lze nalézt ve
Španělsku (Teatro-Museo
Dalí) v jeho rodném Figueres.
V pražské Galerii GOAP je expozice Dalího obrazů.

Je to den, kdy se vzdává pocta matkám
a mateřství. Slaví se od roku 1907 druhou
květnovou neděli na mnoha místech po
celém světě a vychází z různých
tradic. V tento
den dávají děti
svým maminkám
dárky, většinou
vlastnoručně vyrobené. Obdobné svátky po celém světě existovaly už
dávno v historii, např. ve
starověkém Řecku.
Ada Çelik, Dobruška

19. května
se v Turecku slaví
DEN MLÁDEŽE A SPORTU

20. května 1799
se narodil
HONORÉ DE BALZAC

Tento den je jedním z nejvýznamnějších
tureckých svátků. Slaví se od roku 1933.
Chce motivovat hlavně mladé lidi k zachovávání kulturních hodnot Turecka, a to tím
způsobem, že mladí lidé v tento den zpívají
státní hymnu, účastní se průvodu, sportují
a soutěží. Tento den je také vzpomínkou na
Mustafu Kemala Atatürka, který se zasloužil o vznik nezávislého Turecka.

Studoval práva, ale jeho srdce patřilo literatuře, kvůli které se také velmi zadlužil.
Těsně před oslavou svých 30. narozenin
se rozhodl, že přestane psát na objednávku. V této době měl velké finanční potíže,
a přesto
napsal své
největší dílo
Lidská komedie, jež tvoří
romány Otec
Goriot, Ztracené iluze
a Lesk a bída
kurtizán.
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ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová
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ŘÍKANKY

Michaela Enžlová

Jan Skácel

Jan Vodňanský dětem
Ilustrace: Ladislava Pechová
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VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

letadlo: Amálka Hernández Matoušková, Madrid
zvířátka: děti z Athén
dinosaurus: Filip Katzourakis, Athény

Zvířata mají schůzi. Až ke
konci schůze přijde stonožka a říká: ,,Který syčák dal před
dveře rohožku, na které je napsané před vstupem si očistěte
boty?“
Malý dinosaurus se ptá
matky: ,,Maminko, dostanu se po smrti také do nebe?“
,,Ne, synku, dostaneš se do
muzea.“

Hádanky: 1. Krtek. 2. Hříbátko. 3. Kráva. 4. Zebra.
22

Sejdou se dvě klíšťata
a jedno se mračí. To druhé
se ptá: ,,Co se ti stalo?“ A to
první odpoví: ,,Ále, ani se mě
neptej, není ani poledne a už
mě dvakrát vytočili!“

DOMALOVÁNKA

Marta Daeuble
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Lenka Kanellia a Kristýnka Kanellia

Znáte Povídání o pejskovi a kočičce?
Kdo by neznal. Četli ho vaše babičky
nebo dědečkové vašim maminkám či
tatínkům a teď tuhle krásnou knížku
od Josefa Čapka čtou rodiče zase
vám. V brněnském Divadle Radost
už 30 let hrají divadelní představení
pro děti „O pejskovi a kočičce“. Možná i to byl jeden z důvodů, proč se ředitel divadla, pan Vladimír Peška,
rozhodl napsat pokračování téhle
slavné knížky.
Povedlo se mu to? Prvňačka Kristýnka Kanellia říká: „Ano, moc!“ Až
si knížku přečtete, přesvědčíte se sami, že se svého úkolu zhostil na jedničku s hvězdičkou.
Kristýnka: „Nejlepší bylo, jak pejsek se zajícem závodili. Zajíc to vzal zkratkou a zranil se. Líbilo
se mi, že mu pejsek pomohl.“

Vánoce“. Tuhle komorní inscenaci jsme
uvedli v našem Muzeu loutek. Hned po
premiéře jsme ji před Vánocemi hráli celkem šedesátkrát. Napadlo mne tedy dopsat
další příhody. Sedl jsem si k počítači a příběhy mě tak pohltily, že mi doslova pod
rukama „rostly“. Opravdu, jako by mi je
pejsek a kočička diktovali.
Kristýnka: Přišli za vámi pejsek
a kočička, když jste psal? Nebo třeba
ve snu?
Když jsem knihu psal, měl jsem stále pocit,
jako by se mnou pejsek a kočička byli
a koukali mi přes rameno. A nejenom pejsek a kočička, ale i pan Josef Čapek,
ukázka z knihy

Kristýnka: Jak vás napadlo knížku
napsat?
Představení „Pejsek a kočička“ hrajeme už
přes třicet roků a pořád je vyprodáno.
Nejdříve mne napadlo napsat vánoční příběh s názvem „Jak pejsek a kočička chystali
24
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který napsal jako první krásné povídání
o dvou nerozlučných zvířecích kamarádech. Vymýšlení nových povídání bylo pro
mě naprosto úžasným zážitkem.
Jak jste si vybíral, kdo bude knihu
ilustrovat?
To bylo jednoduché. Pan Jaroslav Milfajt je
autorem výpravy* již k prvé inscenaci Pejska a kočičky v našem divadle. Stal se i výtvarníkem loutek a scény hry „Jak pejsek
a kočička chystali Vánoce“. Jde o opravdu
skvělého kreslíře. Moji nabídku na ilustraci
knihy přijal s velkým nadšením.
Co v divadle pro děti právě připravujete?
Právě jsem pro divadlo dopsal Budulínka.
Tato pohádková komedie bude mít název
Budulínek z hudebky a bude pro nejmenší
děti. Pro dospělé jsem asi před čtrnácti
dny dokončil scénář s názvem „Kabaret
Nohavica“. V tomto hudebním pořadu jsou
písně, scénky a průpovídky známého českého písničkáře Jaromíra Nohavici.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ:
Stolní hra: Žofka (Scrabble)
Hra venku: Skákání do rybníku
Dětská hračka: Kašpárek

Co máte na divadle rád, co vás k němu přivedlo?
K divadlu mě přivedla náhoda, ale i náhody
k životu patří. Už od plenek jsem měl bujnou fantazii, a tak byla má cesta k divadlu
asi nevyhnutelná. Chvíli to ale trvalo. Vystudoval jsem nejdřív hru na housle, pak
skladbu a pak ještě režii. Nakonec jsem se
dostal až k dětskému loutkovému divadlu.
Právě to je pro moji fantazii tím nejlepším.
Můžu tu naplno uplatnit vše, co umím.
* Divadelní výprava: dekorace, nábytek, rekvizity, osvětlení, kostým, paruka, líčení a podobně.
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Lenka Kanellia a děti z České školy ve Frankfurtu nad Mohanem:
Frohwein Isabelle, Hlaváčková Eliška, Kokešová Žofka, Lelek Katka,
Lešková Betty, Müllerová Majda, Neuhaus Saša, Unčovská Eliška, Veselá Julie

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

Jak se Černoočko
setkal se zloboočkem
Černoočkovi se jednoho dne najednou zachtělo udělat nějakou pořádnou lumpárnu. Listuje lexikonem a... „Hele, toho
jsem si dřív nevšiml,“ kouká v lexikonu
na adresu Zloboočka. „Ten to všechno napsal, napíšu mu, ať přijede a vyvedeme
spolu něco opravdu pořádného,“ zaradoval se Černoočko.
„Nazdááááár, tak jsem tu! Něco ti ukážu,
to budeš čubrnět!“ volá Zloboočko a bere
Julie Veselá
Černoočkovi lexikon z ruky. „Nejzlomyslnější kouzla jsou psaná neviditelným
inkoustem,“ vysvětluje Zloboočko. Něco zašeptá, párkrát mávne rukou a
už kouzla vidí i Černoočko. „Necháme celou louku shnít,“ rozhodne Zloboočko a už čaruje. Pak nechá zmizet vodu z řeky
a uschnout stromy.
„Nechám shořet všechny
pampelišky široko daleko,“
raduje se nad dalším geniálním nápadem Zloboočko.
„Co jsem to udělal,“ strachuje se Černoočko. Takové škody přece jen způsobit
nechtěl. „Přestaň, Zloboočko, vrátíme to zpátky,“
Alexandra Neuhaus
prosí. „Prosím tě, přece jsme strašná strašidla. Pojď, rozbijeme támhleten dům,“ pobízí Zloboočko. „Eliščin? To ne!!!“ postaví se mu Černoočko
rozhodně do cesty. Ten ho však obletí a s lexikonem v ruce dělá kotrmelce nad loukou a přivolává vítr.
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„Eliško, Fany? Kde jste kdo?“ letí Černoočko pro
pomoc. Fany se na strašidýlko zlobí, ale není čas
se hádat. „Musíme mu sebrat lexikon!“ napadne
Elišku. „A pak ho zničíme, ať už je jednou provždy
klid!“ rozhoduje Fany. Všichni se vydají na louku.
„Ty sis na mne přivedl posilu, jo? Pche, kamarádit s vílama a žábama...
To si říkáš strašidlo?“ volá Zloboočko a letí i s lexikonem pryč. Černoočko, Fanny a Eliška za ním. Snaží se ho dopadnout.
Zloboočko na útěku potká svého bratra Drzoočka. „Honí
mne, chtějí mi vzít lexikon!
Pomoz mi ho schovat!“ volá
v letu. „Lexikon?“ rozsvítí se
Drzoočkovi oči. To on ho kdysi
sebral bráchovi a ukryl do
stromu. „Dej mi ho, schovám
ho,“ bere Zloboočkovi knihu
z ruky. „Ten, jako by něco tušil, nechce dát lexikon z ruky
a začnou se o něj přetahovat.
„Dej!“ „Nedám!“
Jak se tak dohadují, dohoní je
Fany s Černoočkem a Eliškou. Fany vyskočí, vyrazí Zloboočkovi lexikon
z ruky. Černoočko ho chytne a volá: „Rychle, znič ho, Eliško!“ Víla na vteřinu zaváhá a pak honem odříkává kouzlo a kniha se Černoočkovi
v rukách promění v prach. Zloboočko i Drzoočko raději zmizí. Vítr prach
rozfoukává a kouzla pomalu ztrácejí účinek. Vítr ustává, do řeky zase přiteče voda, stromy se zazelenají a pampelišky opět vykvetou. Jen Eliščin
domeček, který Zloboočko poničil sám a ne kouzlem, zůstane rozbitý. „To
si vypiješ!“ vyhrožuje Fany Černoočkovi. „Dneska může Eliška přespat
u nás, ale hned zítra ráno za svítání...“ pokračovat už žabák ani nemusí.
„Všechno spravím! Moc mě to mrzí! Opravdu!“ dušuje se Černoočko. Ani
nečeká na ráno a pustí se do opravování hned.
Magdalena Müllerová

Pokračování příště
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Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

beruška

veverka

pavouk

mravenec

B

P

L

E

CH

O

V

K

A

Š

O

B

O

R

Ů

V

K

A

I

A

N

I

L

A

M

N

O

Š

K

Í

B

E

Ř

H

E

Ř

K

O

C

A

Ó

S

Ů

M

E

A

L

I

S

T

N

L

Á

CH

M

U

CH

O

M

Ů

R

K

A

28

ještěrka

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová
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Marta Daeuble a Hana Katzourakisová
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Marta Daeuble a Hana Katzourakisová
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

AEK a Marie Švédová

Znáte piškvorky? Je to populární strategická hra pro dva hráče, ke které potřebujeme jen čtverečkovaný papír a tužku. Hráči se střídají v malování koleček a křížků tak dlouho, dokud jeden z nich nevytvoří řadu pěti svých značek. Piškvorky mají velmi dlouhou tradici a lidé je vymysleli už před mnoha
tisíci lety. Představte si, že první zmínky o hře podobné piškvorkám pocházejí z Číny, a to z doby 2000 let před naším letopočtem!
Piškvorky mají mnoho podob, různé varianty pravidel a také několik různých jmen (jako gomoku, rendžu nebo třeba šestkvorky). My si tentokrát
vytvoříme piškvorky z modelovací hmoty, které mají malou hrací plochu,
a proto také vyhrává hráč už po spojení tří značek v řadě.

Budeme potřebovat
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samotvrdnoucí modelovací
hmotu (bílou)
nůž
váleček
pravítko
menší kulatý předmět
podložku
2 různé akrylové barvy
štětec

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

videopostup na

Nožem oddělíme z modelovací hmoty asi 150 gramů. Hmotu pak rovnoměrně rozválíme válečkem na podložce. Při válení podložkou otáčíme,
abychom dosáhli pravidelného tvaru
a stejné tloušťky.

Z vyválené hmoty vykrojíme čtverec o rozměrech 11 × 11cm. Pravítkem vytlačíme do čtverce pravidelnou mřížku, kterou čtverec rozdělíme na jednotlivá hrací pole. Zvolíme rozměry hracího pole 4 × 4.

Potom doprostřed každého hracího
políčka vytlačíme důlek malým zakulaceným předmětem. Hotovou
hrací plochu necháme uschnout.
Ze zbylé hmoty vytvarujeme 16 kuliček a také je necháme uschnout.

Nakonec kuličky nabarvíme −
polovinu kuliček jednou barvou
a druhou polovinu barvou odlišnou. Počkáme, až všechno dokonale uschne, a můžeme se pustit do
hraní!
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KOMIKS

Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro
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Milé deti,
hlásime sa po veľkonočnom workshope plnom farbenia vajíčok, vody a viazania mašlí na korbáče.
Bez dlhého otáľania sme sa pustili do maľovania vajíčok, farební sme boli až po lakte. Ukázali sme si,
čo všetko k Veľkej noci patrí, ako chlapci vyšibú dievčatá, čo pri šibaní potrebujú a ako im dievčatá
„za odmenu“ priviažu stužku na korbáč. Koľko stužiek chlapec na korbáči má, toľkými vyšibanými
dievčatami sa môže pochváliť. Ako prestávku
sme si premietli rozprávku O psíčkovi a mačičke, pokračovali sme omaľovánkou a na záver
sme si vyšili kuriatka. Aj tento raz nám
workshop prešiel veľmi rýchlo.
Ak sa Vám páčilo, čo sme spolu urobili, pridajte sa k nám. Budeme sa na Vás tešiť. Majte sa
krásne a radi Vás uvidíme na pripravovanom
Športovom dni detí na konzuláte!
Tešíme sa na Vás!
Detský kolektív Detského centra
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ČESKÁ ŠKOLA MILÁN

Těch je v současnosti pět: kromě pořádající Boloni jsou to české školy v Miláně, Florencii,
Římě a Neapoli.
Nechyběla ale ani zakladatelka Českých
škol bez hranic MUDr. Lucie Slavíková-Boucher či ředitelka Českého centra
v Miláně Radka Neumannová.
Účastníky přišli pozdravit také hosté
z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, aby je seznámili
s novými změnami ve školském zákoně. Diskutovalo se o legislativních aspektech vzdělávání
žáků v zahraničí, ale i o roli spádových a kmenových škol v ČR. Svou činnost na setkání
prezentovaly i pozvané zástupkyně maďarské a estonské školy v Boloni a bylo to rozhodně
zajímavé srovnání. V sobotním odpoledním bloku logopedka Mgr. Jitka Kaulfussová z Centra
řeči a komunikace z Prahy prostřednictvím workshopu s dětmi
z boloňské školy připravila konkrétní ukázky své práce zaměřené na
bilingvní rodinné prostředí. A Jana Schulzová z České školy Milán
seznámila všechny přítomné s časopisem
a změnami,
kterými si prošel od svého vzniku. Činnost pěti českých škol
působících v Itálii je rozmanitá a hojně založená na projektovém
vyučování. Tato setkání, pořádaná jednou ročně, jsou pro pedagogy důležitá a velice přínosná také právě kvůli výměně bohatých
zkušeností a informací, která při těchto setkáních probíhá velmi
intenzivně, od začátku až do konce, i v rámci méně formálních
aktivit jako třeba při společném stolování.
Boloňa je město proslulé svou příslovečnou pohostinností.
Děkujeme boloňské školičce, která se zhostila své pořadatelské
povinnosti na jedničku. A za rok znovu na shledanou; tentokrát se
štafetový kolík opět37vrací do Milána!
Soňa Alfieri, ČŠM

ČESKÝ KRAJANSKÝ SPOLEK V ATHÉNÁCH

Ahoj krajánci!
Krajanská knihovna
v Athénách
má na svých policích
již téměř 500
krásných
dětských knih.
http://czechathenscommunity.cz/aktivity-spolku/knihovna/

Přijďte si některou z nich půjčit
již příští sobotu!
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ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC BRUSEL
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KRAJÁNCI PRO 20. ROČNÍK FESTIVALU
LITERÁRNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Festival Literární Františkovy Lázně ve spolupráci s městem Františkovy Lázně
a časopisem Krajánek vyhlašují literární soutěž pro české děti žijící v zahraničí.

Témata soutěže:
 Co pro mne znamená Česká republika (proč tam rád/a jezdím, na co

nebo na koho se těším, co rád/a v Čechách dělám, bez čeho si návštěvu
Čech neumím představit, pohádka o Čechách...)
 Objevuji Františkovy Lázně (proč bych se chtěl/a podívat do Františkových Lázní, kdo je František, zkoumám Františkovy Lázně a okolí, pohádka o Františkových Lázních, záhada Františkových Lázní...)
Kategorie: A) 7–10 let, B) 11–15 let

Uzávěrka: 15. 10. 2017

Rozsah a forma: Fantazii se meze nekladou, pojetí tématu je volné
a záleží čistě na malých autorech. Práce může mít formu poezie (rozsah
1 báseň), prózy (půl až jedna strana A4) nebo komiksu (1–4 strany).
POROTA: Lenka Kanellia, Klára Smolíková, Vhrsti
Kam zaslat práce: casopiskrajanek@gmail.com, do předmětu uveďte
Literarni soutez. V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, věk, adresu v zahraničí, telefon pro komunikaci a komunikační adresu v ČR pro zaslání cen.
Ceny: Absolutní vítěz získá DVĚ letenky (autor + doprovodná osoba)
a ubytování ve Františkových Lázních v termínu 8. 11. – 12. 11. 2017. Vítěz
každé kategorie pak získá věcné ceny a hlavní cenu města Františkovy
lázně. Vítězná díla a další vybraná díla dle uvážení poroty budou zveřejněna v časopise Krajánek.
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