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ÚVODNÍK

Ahoj krajánci!
Právě máte před sebou nové číslo našeho časopisu a tentokrát je hlavním tématem štěstí.
Ale co je to štěstí? Když dostanete novou hračku? Když zvítězíte nad sourozencem v Člověče nezlob se, protože vám padly dvě šestky za sebou? Ale jak dlouho vám takový pocit vydrží? Den či dva? Se štěstím je to zapeklitá věc! Nedá se nahmatat, vidět ani očichat. Je to
takový šimravý pocit, který začíná kolem srdce a šíří se do žaludku a do všech končetin. Pak
sílí a najednou vám nějaký neviditelný ukazováček nadzdvihne koutky úst a vy se usmíváte
na všechny kolem. Někdy ho mohou vyvolat maličkosti, třeba že po dlouhé době svítí sluníčko a jaro se konečně hlásí o slovo, jindy zase oslava s celou vaší rodinou na zahradě
u babičky.
Jistě už jste štěstí zažili a víte, že je to krásný pocit a že by si ho každý přál mít každý
den. Asi právě proto si lidé v Čechách přejí k narozeninám: „Hodně štěstí a zdraví!“ A my
doufáme, že trochu toho pocitu štěstí zažijete i u našeho časopisu!
Vaši Krajanka a Krajánek
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TÉMA

Jana Schulzová

„Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol
tvé hlavy chvátá..., “ zeptal se kdysi dávno a vzápětí si i sám
odpověděl známý básník Adolf Heyduk. Ale taková odpověď na
otázku, copak to je štěstí, vás, milí dnešní čtenáři, moc neuspokojí,
viďte? Tak pojďme spolu trochu po tom štěstí zapátrat.
Stefi Angelopoulou, Athény

Pokud bychom se chtěli dopídit odborného vysvětlení, co ono štěstí vlastně je,
museli bychom si vzít k ruce naučný
slovník nebo se trpělivě prokousávat
některou z mnoha knih citátů (což jsou
zaznamenané výroky většinou nějaké
známé nebo moudré osobnosti) nebo
úsloví. Mohli bychom se také svěřit internetu, ale to by nám nestačil čas
pročíst vše, co by vyhledávač našel.
Zkusme dnes společně jít na štěstí, které má nesčetně podob, tak trochu jinak,
od lesa. Co je, co může a co by mohlo
být štěstí, si ukážeme na názorných příkladech.

mi... „Uf!“, oddechneme si. Přejeme-li
zas někomu šťastnou cestu, rádi bychom, aby ho nepotkala nehoda, porucha a podobně. Vymyslet další příklady
štěstí coby nějaké vnější přízně pro vás
bude jistě hračkou!

Nejdříve si to naše štěstí rozdělme na
dvě pomyslné hromádky: mít je
a pociťovat je. Když si takhle pěkně budu vykračovat po chodníku a jen kousíček za mnou žuchne na zem květináč ze
třetího patra, pak si já i všichni přihlížející s úlevou pomyslí: „To jsem ale měla
štěstí!“ nebo „To měla ale štěstí!“ Štěstí
nebo také lidově řečeno kliku. Případně
si představte hodinu zeměpisu a okamžik, když se při posledním zkoušení
dne prst paní učitelky zastaví na spolužákovi, který je v abecedě těsně před vá-

Vašík Kaçmaz, Istanbul

Na druhou hromádku dejme štěstí pociťované. Takový ten hřejivý, příjemný,
blažený vnitřní pocit. Jistě si každý
z nás vybaví okamžik nebo dlouhodobější stav, kdy se cítil šťastný. Jako třeba naši čtenáři v rubrice U krajánků,
podívejte se! Být šťastný, cítit se šťastný
můžeme v nekonečném množství okamžiků, situací, stavů. Je to individuální,
každý z nás je totiž jiný a ke štěstí potřebuje někoho nebo něco jiného.
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TÉMA

Pro miminko je štěstí mít u sebe maminku, mazlit se, hrát si s ní. Blízkost
maminky zosobňuje štěstí nejen
u malých, ale i u větších dětí. Jen si
představte, jak mile vám je, když se
s vámi večer před usnutím pomazlí nebo se s ní shledáte, když vás vyzvedává
odpoledne ze školy, natož když se vracíte po týdnu na škole v přírodě. Pro rodiče jsou pak samotné děti štěstím největším.

chom mohli rozdávat na potkání. Když
sportujeme a závodíme, budeme se zalykat štěstím a radostí z výhry nad obávaným soupeřem. A co teprve, když se
o prázdninách na chalupě sejdeme po
roce s partou kamarádů a kamarádek!
Na světě existují ale i „jiná“ štěstí, která
se mohou pro většinu z nás zdát samozřejmostí. Vezměme si například jenom
to být zdravý, pro nemocného uzdravit
se, pro ty nejpotřebnější mít konečně
střechu nad hlavou nebo sklenici čisté
pitné vody, dosytosti se najíst, nemuset
žít ve strachu z války…

Ada Çelik, Dobruška

Jak už jsme řekli, štěstí má mnoho podob. Blaženost nás pohltí, když se nám
splní velké přání: konečně dostaneme
vytouženého čtyřnohého kamaráda, jedeme v zimě na hory nebo v létě k moři.
Jsme šťastní, když nás tatínek konečně
vezme do kina na film, který jsme už
dlouho chtěli vidět. Když potkáme velkou lásku, štěstí, kterým záříme, byMeryem Aydin, Istanbul-Brno

Ať se jedná o pocity nevýslovného štěstí,
o drobná štěstíčka, o šťastnou povahu
radující se z maličkostí nebo o docela
obyčejnou kliku, buďme za ně vděční!
A nechť nás neopouštějí!

Luna Economou, Haag
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KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Kristýna Vávrová

Dnes se vydáme 70 kilometrů od Madridu jihozápadním směrem a dojedeme až do oblasti Kastilie ve středním Španělsku.
Zde teče řeka Tajo a v jednom z jejích záhybů najdeme krásné
historické město Toledo. Vypadá, jako by skoro vypadlo z nějaké pohádky – leží na skalním útesu, protkáno je spoustou starých a křivolakých uliček a všemu vévodí hrad Alcázar, který je
spolu s dalšími částmi města zapsán na seznamu kulturního
dědictví UNESCO.
Toledo založili Římané, když území kolem něj dobili v roce 192 př. n. l. (je tedy
už přes 2000 let staré), a pojmenovali
ho Toletum. Už tehdy město rostlo a bylo dopravním uzlem, právě díky blízké
řece Tajo, ale do dneška se z těch nejstarších staveb zachovaly už jen vykopávky. Kromě toho se zde také těžila železná ruda. Ta přinesla městu bohatství
– jak by ne, když toledské meče, které
se z rudy vyráběly, byly nejkvalitnější
v širokém okolí. Podle legendy za to

mohla voda z řeky Tajo, která má kouzelné účinky. Moc města tedy rostla, postupně se z něj stalo sídlo arcibiskupa
a také zde do roku 1561, kdy vládl Filip II. Španělský, bylo sídlo králů Kastilie. Jenže právě kvůli řece se nemohlo
rozrůstat tak rychle, jak by si král přál,
a tak se rozhodl přesídlit do Madridu.
Toledo sice ztratilo svou důležitost mezi
ostatními městy, ale zůstala mu krásná
architektura.
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KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Ve středověku se zde střetávala křesťanská, židovská i arabská kultura, takže tu
vedle sebe najdeme kostely, synagogy
i mešity, a dokonce i některá místa mají
názvy odvozené z cizích jazyků – např.
název náměstí Plaza de Zocódover je odvozen od arabského slova označujícího
tržiště – souk. Kdysi to opravdu bylo
arabské tržiště, také aréna pro býčí zápasy a dobytčí trh.
Takové pohádkové město si zaslouží pořádnou bránu, nemyslíte? Toledo
takovou má, a ne jednu! Vybrat si můžete hned z několika. Tou hlavní, a asi nejkrásnější, je mohutná brána Bisagra,
která je dokonce složena ze dvou a mezi
nimi se nachází malé náměstíčko. Projít
můžete ale i bránou Puerta del Sol nebo
Puerta de Alfonso VI.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie by také mohla sloužit jako další muzeum – nejen že se tu najde galerie s obrazy od El Greka, Goyi, Van Dycka,
Velázqueze, Tiziana nebo Rubense, ale
za prozkoumání stojí i vybavení samotné gotické katedrály – kazetové stropy,
fresky, vyřezávané lavice, chrámový poklad v kapli sv. Jana a mnoho dalšího.
Přes den je plná turistů, ale když přijdete večer, můžete si její majestátnost vychutnat v mnohem větším klidu – ohromí vás ještě více než za denního světla.
Říká se, že pokud by měl člověk ze
Španělska vidět jen jednu věc, ať je to
právě Toledo. Pokud tedy máte dost času, udělejte si ještě procházku na Mirrador del Valle. Za asi 40 minut se dostanete na vyhlídkové místo, kde se vám

Co určitě nemohou vynechat všichni, kteří mají rádi vojenskou historii, je
hrad Alcázar. Tyčí se na vrcholku města
a sídlili v něm králové, později zde bylo
vězení i vojenská akademie. Dnes v něm
najdete Vojenské museum (Museo del
Éjercito). Prohlédnout si tu můžete vše,
co s válkou souvisí – zbraně všeho druhu, uniformy, brnění, medaile, kanóny,
praporce nebo třeba i cínové vojáčky.

otevře pohled na tohle nádherné město
v celé jeho kráse. A pak, když už jste viděli všechny nejvýznamnější památky
v průvodcích, odhoďte mapu a prostě se
městem toulejte – kdoví kam vás toledské pohádkové uličky zavedou…
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Katka Balunová

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Magdalenas jsou podobné české bábovce, každý Španěl si je
rád dá k snídani nebo odpolední svačině.

Budeme potřebovat
Na 24 kousků této sladké dobroty
budeme potřebovat:
• 350 g mouky
• 250 ml mléka
• 200 g cukru
• 100 ml olivového oleje
• 100 ml slunečnicového oleje
• 3 vejce
• špetku soli
• 1 sáček prášku do pečiva
• kůru z půlky citrónu

Doba přípravy:
15 minut + odležení
aspoň hodinu +
pečení
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Náročnost:
jednoduché

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

velké míse rozšle Ve
hej vajíčka a cukr tak,

aby vznikla voňavá pěna.
Míchat můžeš vidličkou, ale
zábavnější to určitě bude
s ručním mixérem, jen pozor na prsty!



Na struhadle opatrně
nastrouhej kůru z citrónu a přidej špetku soli.
Špetka je přesně to, co se ti
vejde tak akorát mezi prsty.



troškách přilévej
 Po
olej a vše dobře promí-

chej, aby se všechno spojilo
v jednotnou hmotu.
Přidej do mísy mléko a mouku a zase pořádně promíchej, ať v těstě nezůstanou
žádné hrudky.



Nech těsto odležet
aspoň hodinu v ledničce, ale nejlépe ho nech odpočívat celou noc.

Peč v troubě 15 až 20
minut a opatrně hlídej,
aby dortíky moc nezhnědly.

troubu na
 Předehřej
200 °C a zatím si na

plech připrav silikonové nebo papírové formičky, které
naplníš těstem, ale pozor,
ne až po okraj, nejlépe jen
do půlky košíčku, protože
těsto díky prášku do pečiva
v troubě hodně nabobtná.
foto: Katka Balunová

Tip: Pokud tvoje máma taky dbá na zdravou stravu stejně jako ta moje, můžete dát jen poloviční množství cukru a místo obyčejné mouky použít mouku špaldovou.

Dobrou chuť!
¡Buen provecho!
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U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

KDY JSI ŠŤASTNÝ / ŠŤASTNÁ?

Když mi maminka koupí vanilkovou zmrzlinu.

Jsem šťastný, když přijedeme do Čech a přijdou k nám
babičky, dědové a celá rodina je opět pohromadě. Také
mě těší, když jsem pochválený, že se mi něco povedlo.

Jsem šťastný, když mám mámu vedle sebe.

Jsem šťastná, když mi dá maminka pusu.

Jsem šťastná, když jsem s mojí rodinou,
když jsem v české škole, když chodím do
školy, když si můžu hrát s kamarádkami
a když se učím nový jazyk – němčinu.

Už jsi někdy byl(a) v muzeu? A líbilo
se ti tam? Které nejvíc a proč?
Odpověď pošli do konce března na
e-mail casopiskrajanek@gmail.com.
Otiskneme ji v květnovém čísle.
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U KRAJÁNKŮ

Já jsem třeba šťastný, když dostanu hračku. A teď jsem šťastný ve
školce, protože děláme písmenka a to mě baví.

Tak zaprvé: nejšťastnější jsem, když mám narozeniny a jsem zase o rok starší. Zadruhé: když můžu
jít v Neratovicích na Vojtěšskou pouť s tetou Léňou
a můžu jezdit na labutích, a to hodně vysoko.

Mně stačí ke štěstí maličkost. Třeba slyšet moji oblíbenou písničku v rádiu.

Jsme šťastné, že máme tak velkou rodinu. Je nás celkem sedm sourozenců a jsme i tety dvou neteří a tří synovců! Taky jsme šťastné, že máme v Česku babičku
a dědu.

Když jdu do cirkusu nebo když piju horkou
čokoládu.

Jsem šťastná, když jsem doma a hraju si s Benem. To je náš králík,
který bydlí ve svým domečku pod schody. A když je tam mamka a tatínek a když jsme spolu a mamka mně koupí třeba zmrzlinu.
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VOLNOČASOVKY

Radka Çelik

Bodle barvy Boženčiných bot najděte a doplňte do tajenky správná písmenka, která vítr
rozfoukal po louce. Housenku můžete vybarvit.
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Do křížovky doplňte opaky slov
z legendy.
Anežka Kaçmaz, Istanbul
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VOLNOČASOVKY

Radka Çelik

Jan Werich
1. tajenka
vánoční ryba
zvíře, které hýká
horní končetina
druhé jméno pana Komenského, učitele národů
český národní strom
zvíře, které mečí
anglicky tvůj

Anička Dawson,
Washington

Filip Katzourakis, Athény

Do očíslovaných okének napište správná písmenka a dostanete 2. tajenku z citátu.
2. písmenko ze slova PĚNKAVA

1. písmenko ze slova ŠTIKA

7. písmenko ze slova LEVHART
2. písmenko ze slova ŽÍŽALA

3. písmenko ze slova PAVIÁN
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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

Zuzana Dawson Kocourková

Hrad je oblíbeným cílem výletníků
a dobrodruhů, přestože nepatří mezi ty
největší či nejkrásnější. Co je zde tak
zvláštního? Houska oplývá zajímavou
historií, množstvím záhad a tajemství
a je prostě nejtajuplnějším hradem
v Česku.
Podle historiků hrad leží na nesmyslném místě. Panovník zakládal hrady
proto, aby chránil území, obchodní cesty nebo hranice. Nic takového pro
Housku neplatí, a navíc se nachází na
místě bez pitné vody. Při prohlídce máte pocit, že se zde skrývá něco tajemného. Je to brána do pekla nebo stroj času, který zde prý kdysi nalezl básník Karel Hynek Mácha? Pozoruhodný je také
keltský ornament, který se na hradě nachází. Nikdo neví, kdo a proč ho namaloval. Houska po celá staletí patřila
křesťanům, kteří nezdobili zdi pohanskými symboly.

Ada Çelik, Dobruška

Karolína Angelopoulou, Athény

Houska je renesančně přestavěný raně
gotický hrad, který byl založen ve druhé
polovině 13. století pravděpodobně králem Přemyslem Otakarem II.
Houska leží v Chráněné krajinné
oblasti Kokořínsko, 47 km severně od
Prahy. Hrad se skrývá v labyrintu pískovcových skal a lesů a v jeho okolí je
nádherná příroda, která láká k výletům
pěšky či na kole. Z oken hradních komnat můžete při dobré viditelnosti vidět
až šestinu Čech!
V létě Houska pravidelně ožívá kulturními akcemi – jarmarky, šermířskými souboji, řemesly, zpěvem, hudbou
nebo každoročním setkáním záhadologů. Nedaleko můžete navštívit další hrady a zámky (třeba Bezděz, Ralsko a Kokořín) nebo se vykoupat v Máchově jezeře.
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POVĚSTI A LEGENDY

Místní lidé chtěli vědět, jak peklo
vypadá, a jednoho dne se rozhodli, že to
zjistí. Slíbili člověku odsouzenému na
doživotí, že ho propustí, pokud se nechá
do díry spustit, peklo prozkoumá a řekne, co viděl. Trestanec souhlasil. Spustili ho do průrvy a po chvíli uslyšeli hrozný křik. Okamžitě ho vytáhli a nemohli
uvěřit vlastním očím. Odsouzenec byl
šedivý a zestárl o mnoho let. O peklu ani
o tom, co viděl, nechtěl mluvit. Lidé dostali strach a pokoušeli se díru do pekla
zasypat, ale marně. Proto zde postavili
hrad a na místě pekelné průrvy hradní
kapli, která má chránit svět před zlem
skrývajícím se pod ní.
Kaple má tajemnou magickou atmosféru. Zvláštností je také, že zdi
v kapli jsou i za těch nejteplejších dnů
vlhké a porostlé lišejníky, zatímco
v sousedních místnostech je sucho.
Hrad s kaplí v jeho středu působí tak, že
byl navržen, aby hlídal to, co je uvnitř,
namísto toho, aby se bránil nepřátelům
zvenčí. Je zkrátka postaven tak, aby nepustil nic z hradu ven.

Anežka Kaçmaz, Istanbul

Za povšimnutí stojí skála, která
prostupuje celým hradem a můžete ji
spatřit jak venku na nádvoří, tak
i uvnitř, například v loveckém sálu.
Nedávno byla při rekonstrukcích
v přízemí hradu navíc objevena tajná
místnost! Zatím se ale neví, k čemu
sloužila a kdy vznikla.
S hradem jsou spojeny i podivné
bytosti. Vchod do pekla prý střeží strašlivý černý mnich bez obličeje. V noci má
hradem bloumat černokněžník Oront,
který kdysi vedl ve zdejším kraji Švédy.
Vojskem sužovaní poddaní ho zastřelili
speciálně odlitou kulí a čaroděj od té doby nenalezl pokoje. Pod hradem leží
ďáblův kámen. Dostal název podle čerta, který tudy prý nesl do pekla lakomého sedláka, a na kameni, kde si odpočinul, zanechal otisk kopyta a řetězu.
Povídá se, že fotografie z Housky se
nikdy dobře nevyvedou. Pokud nevěříte,
vyzkoušejte si to na hradě sami!

A jak je to s branou do pekel?
Podle legendy byl hrad postaven na skále, kterou vedla průrva až do pekla. Skrze sírou zapáchající otvor měla vystupovat pekelná stvoření a zlé síly.

Matyáš Çelik, Dobruška
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ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

Milé děti, stejně jako každý měsíc, i v únoru jsem se
vydal hledat další české stopy ve světě. Tentokrát
jsem při svém bádání narazil na příběh nejznámější
české sklárny, která nese název Moser. A právě teď
se s tímto příběhem seznamte i vy!

Historie této značky se začala psát roku
1833, kdy se v západočeských Karlových
Varech narodil Ludwig Moser. Po čtyřech letech nadějných studií ve Vídni se
Ludwig kvůli chybějícím financím musel
vrátit zpátky do Čech, kde nastoupil do
učení k rytci skla Andreasovi Mattonimu. Když nabral dostatek zkušeností,
bylo na čase pustit se do vlastního podnikání. Ludwig měl od počátku vysoké
cíle. Chtěl, aby se sklo Moser stalo luxusní značkou. Proto svou sklárnu založil v blízkosti lázní Karlovy Vary, kde se

sjížděla zámožná
klientela včetně
panovnických rodin, která neměla
hluboko do kapsy.
Sklárna vždy dělala a dodnes dělá
veškeré výrobky ručně. Ve svých počátcích pracoval Moser s polotovary, které
nakupoval u sklářů v Krkonoších. Ty dále zpracovával a zdobil. Ludwigovi se také podařilo získat řadu ocenění, díky
kterým dostával pozvání do panovnických paláců. Jedním z jeho pravidelných zákazníků byl i císař František
Josef I.
A jak je to se značkou Moser dnes?
Stále zdobí královské i prezidentské paláce. A výjimkou není ani samotná anglická královna nebo dánský korunní
princ Frederik. A pokud by vás někdy
pozval na návštěvu Elton John, možná
by i on vytáhl ze skříně svůj sváteční
servis značky Moser!
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KRAJÁNKŮV KALENDÁŘ

Zuzana Dawson Kocourková, Linda Yurdakul Audyová
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ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová

Text: Michal Horáček
Hudba: Petr Hapka
Zpěv: Richard Müller

C G7 C G7
C
Emi7
F Dmi G7
1. Například východ slunce a vítr ve větvích
C
Emi7
F Dmi G
anebo píseň tichou jak padající sníh
Dmi7
G7
C F
tak to prý nelze koupit za žádný peníze,
C
F C D7
G
jenže zbejvá spousta věcí a ty koupit lze.
G7 C Emi7
F Dmi7
R: Jó, vždyť víš, štěstí je krásná věc,
G7 C Emi7
F Dmi7 G
vždyť víš, štěstí je krásná věc,
Dmi7
G7
C
F
štěstí je ta krásná a přepychová věc,
C
G7
C G7
ale prachy si za něj nekoupíš.

Matyáš Çelik, Dobruška

Stefi Angelopoulou, Athény

2. Jó, kartón malborek a taky porcelán
s modrejma cibulkama – tapety, parmazán,
pět kilo uheráku nebo džínsy Calvin Klein,
tak možná že to není štěstí – ale je to fajn.
Ref:
3. Například východ slunce a vítr ve větvích
anebo píseň tichou jak padající sníh,
tak to prý nelze koupit za žádný peníze,
jenže zbejvá spousta věcí a ty koupit lze.
4. Takovej východ slunce je celkem v pořádku,
peníze mám ale radši – ty stojej za hádku,
a proto když se dočtu o zemětřesení
nebo o bouračce – no tak řeknu: K neuvěření!
Ref: 3×
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Anička Dawson, Washington

ŘÍKANKY A JAZYKOLAMY

Michaela Enžlová, Katka Balunová

Luna Economou, Haag

Pavel Šrut
Hlemýžď Čilišnek

Adolf Heyduk
Dědův odkaz
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VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

Malá kytka celá bledá,
ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule
rozkvétají...

Na nevelkém stonečku
spousta žlutých zvonečků.
Každý z nich má k jaru klíč.
Copak je to?
Kdopak jsi, kytičko,
že jsi tak maličká?
Uprostřed máš sluníčko,
okolo jsi běličká.
Není ji vidět, není ji cítit, není ji slyšet, nejde ji chytit.
Je za hvězdami a pod horami a vyplňuje prázdné jámy.
Byla tu předtím a přijde pak a nakonec ti vytře zrak.
Vašík Kaçmaz, Istanbul

Hádanky: Bledule. Petrklíč. Sedmikráska. Tma.
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VOLNOČASOVKY

Marta Daeuble
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KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Lenka Kanellia podle www.nejlepsiknihydetem.cz

Nejlepší knihy dětem
Tiché šlapací království
Zdeněk Svěrák
V království ješitného Tichošlapa IV. je zakázáno vyluzovat hlasitější zvuky, tudíž se
ukázněně mlčí i při vstřelení gólu, cestuje
se pouze šlapacími dopravními prostředky
a toleruje se leda umění tichého zpěvu. Na
vše dohlíží donašeč Josef Špicl. Aby se nepřirozené poměry v dobré obrátily, musí
tvůrce příběhu o chrabrém elektrikáři a kurážné princezně projevit hodně
„starodávné drzosti spojené s nejmodernější technikou“, což u něj obnáší hledání
vtipných jazykových souvislostí, prokládání
slova písní a nečekané zvraty.

A
Pavel Čech
Zvídavý hrdina s onou očíslovanou rádiovkou si jednou všimne vlaštovky s literou B,
za niž byl stařík ze sousedství potrestán.
Díky touze létat se mu podaří na zrekonstruovaném kole dostat až do země všech
barev a písmen a rozhodne se, že svou zkušenost symbolicky popíše druhým pěkně
od A až do Z.

3× Agátka Kulhánková
Arnošt Goldflam
Neslýchaná dobrodružství Agátky Kulhánkové ze 4. A začínají v okamžiku, kdy se
neškodně vyhlížející stařenka na tramvajové zastávce projeví jako psychopat a zavleče nebohou školačku do hlubokého lesa.
Dívka tam asistuje při výroční slavnosti
pořádané národem liščích lidí a poté se bohatě obdarována vrací domů, kde je vzápětí stržena do víru dalších dvou neuvěřitelností. Pomáhá zlomit alchymistovu kletbu,
dokonce čelí organizovanému zločinu.
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KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Polární pohátka
Daniela Krolupperová
Pohádkový příběh Daniely Krolupperové odehrávající se za polárním kruhem má neobvyklou hrdinku: malou
sněhovou vločku. Ta se přes maminčin zákaz sveze s vichrem až na ledový
ostrov, daleko od své rodiny – ale
přes veškerou rozpustilost se nerozpustí, na zpáteční cestě přispěje k tomu, že osamělému rybáři roztaje srdce, a sama uzavře řadu vroucích přátelství. Průvodkyní, která jí pomůže
vyznat se v sobě i v okolním světě, se
této vločce podobně jako u Saint-Exupéryho stává moudrá liška, nyní
však v bílém kožíšku. V devíti kapitolkách se nejmladší školáci seznámí
jednak s dobrodružstvími všetečné
průzkumnice, jednak poznají řadu zajímavostí ze života velryb, tuleňů,
lachtanů a mrožů. Pouze lední medvědi, kteří přes zimu potajmu hospodaří
na opuštěné polární stanici, jim na sebe nic neprozradí.

Knihožrouti 2 – Kam zmizela
školní knihovna?
Klára Smolíková
Pokračování osudů Aleše a Zorky, teď
už novopečených druháků, zavádí malé
zvědavce do jemně nadsazeného prostředí, kde lidé kolem knih konají bohulibé dílo málem srovnatelné s činy
filmového bibliobijce Flynna Carsena.
Koneckonců ve městě, kde se čtenářství
považuje za stejně přirozené jako dýchání, náruživě čte a k četbě vybízí nejen nový pan učitel, ale do stránek na
chodbách fascinovaně hledí i puberťačky z osmičky či školník uvelebený za garáží.
Když ale knihomola jeho záliba příliš
pohltí, mohl by si uškodit, a tak detektivové provázení knihožroutským skřítkem Edou musí vypátrat, kam se přes
prázdniny ztratila školní knihovna
i s jejich bývalou třídní.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

je času dost.
Nejdřív se musíš naučit jiné
užitečné věci!“
Letadélko se uraženě schovalo pod
malý pracovní stůl. Když se nikdo nedíval, vrátilo se pro knihu, kterou si
před chvílí prohlíželo, a pokračovalo
v listování. Tentokrát pod stolem.
„A stejně se to naučím!“ brblalo vzdorovitě. Ale potichu, aby ho nikdo neslyšel.
Další den ráno už se opravdu prohánělo po hangáru. Létalo z jednoho
kouta do druhého, dělalo všelijaké
otočky a přemety, umně se vyhýbalo
lustrům a jiným předmětům v hangáru
a přitom radostně výskalo: „Jupí! Já
létám! Podívejte se, letím!“
Maminka se na synka dívala
s obavami a při každé otočce na něj
volala: „Dávej pozor! Co to děláš?
Brzdi, vždyť si polámeš křídla! Okamžitě toho nech!“
Jenže teď už Letadélko přestat
nemohlo. Vždyť bylo zrovna v nejlepším! Plnou rychlostí se vyřítilo přímo
proti otevřenému větracímu okénku,
a než se všichni nadáli, vyletělo ven.
„Kam letíš?“ volala na ně zoufalá
maminka. Letadélko se otočilo a řeklo:
„Přece do světa!“
Maminka vytřeštila oči, ale tatínek
se usmál. „On je vážně celý po mně!“

Jak se letadélko naučilo létata
Jindy si Letadélko vzalo šroubovák
a zkoušelo odšroubovat šroub, kterým
byla připevněna ke zdi police s knihami. Police spadla a všechny knihy se
z ní v tu ránu sesypaly. Jedna z knih se
otevřela na stránce s obrázky letadel
prohánějících se ve vzduchu.
„Jejdanánky, to je paráda! To
bych chtěl taky umět!“
Tatínek do knihy zvědavě nakouknul a konejšivě pronesl: „Neboj se, taky to budeš umět. Všechno se spolu
naučíme, až přijde správný čas.“
„A kdy?“ naléhalo Letadélko. „Já
chci hned!“
Vtom se objevila maminka, zavřela knihu a řekla rozhodně: „Na létání
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

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

Marta Daeuble

28

HRÁTKY S PŘÍRODOU

Marta Daeuble

CHARAKTERISTIKA
Délka těla: 2 cm
Délka života: 2 roky
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HRÁTKY S PŘÍRODOU

Marta Daeuble
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HRÁTKY S PŘÍRODOU

Marta Daeuble
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Budeme potřebovat
•
•
•
•

•
•
•

základnu – například
kartón
nafukovací balónek
brčka
dekorační pěnu (nebo
víčka od plastových
lahví)
špejle
izolepu
nůžky

AEK a Marie Švédová

Jaro se pomalu blíží, ale vítr ještě pořád fičí po strništích. Odpradávna se lidé snažili větrnou energii
zachytit a využít. Vítr poháněl plachetnice, mlýny
i vodní čerpadla. Využít ho se dnes pokusíme i my
a vyrobíme si autíčko na větrný pohon! S kamarády
pak můžete pořádat závody a porovnat, čí autíčko
bude rychlejší a které dojede dál. Připravit, pozor,
START!

Myslím, že moje auto ujede

____________ cm.

Moje auto ujelo

____________ cm.

Příště vylepším
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____________________________ .

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Vystřihněte si z kartónu obdélník
o velikosti 11 × 24 cm.

Z pěnové hmoty si vystřihněte
kolečka o průměru přibližně 5 cm.
S velikostí i materiálem ale můžete experimentovat.
Na spodní stranu základny připevněte
izolepou brčko. Brčkem prostrčte špejli
a z obou stran na ni připevněte kolečka.

Prostrčte do balónku brčko a omotejte vše izolepou, aby vám nikde
neunikal vzduch. Na vrchní stranu základny přilepte izolepou balónek.

Nafoukněte brčkem balónek
a vypusťte autíčko. Jak dlouho autíčko jelo? A kolik centimetrů ujelo?
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Lahvinia měla dokonalý původ. Navrhl ji sám velký designer Jan Čapek! Nebyla jen
nádherná, ale i vzdělaná a moc dobře vychovaná. Celá rodina ji hýčkala a když přišel
čas její zkoušky dospělosti, všichni očekávali, že její vstup do světa dospělých bude
velkolepý, ne-li přímo světoborný. Na svoji cestu dostala Lahvinia lahodný obsah a jedinečné místo v záři reflektorů ve velkém obchodním centru. Mezi ostatními debutantkami jen zářila! Mrkala na kolemjdoucí a vybírala si ty nejkrásnější, nejurostlejší,
nejzajímavější, nejbohatší, prostě ty nej, nej…
Lahvinia ve své touze po dokonalosti odradila spoustu hodných chlapců. Až jednoho
dne spatřila Břéťu. Když ho uviděla, rozzářila se a všemožně se snažila upoutat jeho
pozornost. A povedlo se! Břeťa se na ni zadíval, zasmál se a prohodil: „Bože, to mám
žízeň.“ Chňapl po Lahvinii a mužně ji vhodil do nákupního košíku. Lahvinii se samým
štěstím zatočila zátka. Její štěstí ale netrvalo dlouho. Břéťa s ní velké plány neměl.
Sotva dorazil na parkoviště, uchopil ji do svých mocných dlaní a vyžunknul vše na jeden zátah. Na prázdnou Lahvinii se ani nepodíval a odhodil ji na zablácené parkoviště.

Pokud leží na povrchu země, tak se PET lahev
rozkládá přibližně 100 let, mikrotenový sáček
25 let a plastový kelímek 70 let.

Ne všechny plasty jsou zdraví škodlivé, ale ze spousty plastů
se uvolňují toxiny, které znečišťují například podzemní vody.
Škodlivé látky se tak dostanou i do našeho krevního oběhu
a tkání.
Většina plastů má dlouhou životnost.
Příroda si s nimi neumí snadno poradit.
Jejich rozklad trvá v průměru 100 let.
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AEK, Michaela Enžlová a Eva Voortman Šimánková

SVĚT KOLEM NÁS

Dvířka práskla, auto zarachotilo a Břeťa zmizel jako dým. Lahvinia zůstala úplně sama, válela se na zemi a znuděný městský vítr si s ní pohrával. Jak tam tak opuštěná ležela, vzpomínala na své dětství, rodiče i sourozence. A také na paní učitelku, kterou měla moc ráda
a která si vždy věděla rady. Třeba ani teď není vše ztracené, vždyť každá situace se dá vyřešit, chce to jen akci! Lahvinia využila větříku a nechala se jím unášet až k obrubníku,
o který se prudce zastavila. Vítr ji pomohl zpět na nohy zrovna ve chvíli, kdy si to parkovištěm štrádoval František. Možná nebyl úplně prvotřídní, ale Lahvinie si hned všimnul
a něžně ji zvedl ze země. Lepšího zachránce si nemohla přát. František ji odnesl do tříděného odpadu kde Lahvinie dostala nový tvar i obsah a zase se vrátila na výsluní nákupního centra. Od té doby si František každou středu přesně v 16.00 hodin chodil do obchodu pro svoji sladkou Lahvinii. František a Lahvinia tak spolu žili šťastně a spokojeně až do
konce svých dní.

Plastové lahve jsou lisovány a zformovány do velkých bloků. Ty se
v drtičkách rozemelou na vločky, které se dobře properou ve vodě. Umyté vločky se roztaví a vtlačí do kovových forem. Ze vzniklých palet se vyrábí nové výrobky.

Dnes vzniká ve světě každý rok kolem 34 milionů tun plastových odpadů.
Z toho 10 milionů tun odpadů skončí v moři. Jen malá část odpadů, necelých
30 %, se globálně zrecykluje. Ostatní odpady se spálí či skončí na skládce.

PET lahev se rozkládá přibližně 100 let.
Většina odpadů skončí v moři.
Z PET lahví se vyrábějí vlákna na zimní bundy.
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Všechny plasty jsou zdraví škodlivé.
Používat brčka nikomu neškodí.
Ze směsi plastů lze vyrábět například zahradní
nábytek

KOMIKS

Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro
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