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Pohádkář Andersen 
 

Na úvod vám položím otázku: Víte, co mají 

společného Ošklivé káčátko, Malá mořská 

víla, Statečný cínový vojáček a Princezna na 

hrášku? 

 Ano, všechny tyto krásné pohádky po-

chází z pera velikána světové literatury 

Hanse Christiana Andersena. Král pohádko-

vé říše se narodil 2. dubna 1805 v dánském 

městě Odense v chudé rodině ševce a pra-

dleny. Jako malý chlapec si četl knížky, hrál 

si s loutkovým divadlem a snil o tom, že 

bude dobývat divadelní svět. Toužil po úspě-

chu a slávě, ale bohužel se neprosadil. Ne-

zdary, chudoba a posměch ostatních nebyly 

však to jediné, co ho v životě trápilo. Už od 

dětství to neměl jednoduché a jeho život 

nebyla žádná „pohádka“. Nakonec to ale 

byly právě pohádky, které mu přinesly 

uznání a učinily jej „nesmrtelným“. 

 Jeho „pohádková truhlice“ ukrývá 156 

příběhů, které dodnes přinášejí radost 

a okouzlují děti i dospělé na celém světě. 

 A protože v pátek 29. března 2019 

proběhne již 19. Noc s Andersenem, při 

které budou moci všichni pohádkoví přátelé 

prožívat svá dobrodružství, i Krajánek se 

připojuje a právě kniha je tentokrát jeho 

hlavním tématem. Vždyť pro spoustu ma-

lých i velkých čtenářů je kniha tím nejlep-

ším přítelem. 

 Tak se pusťte do čtení! Za celou re-

dakci přeji prima zábavu 
 

Michaela Enžlová 
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T É M A  

ných stránek předčítají rodiče či praro-

diče. Odtud už je jen malý hop a skok 

k prvnímu písmenku, dvěma, třem... Za 

chvilku je z písmen složeno slovo, ze 

slov věta, z vět příběh, z příběhů spletitě 

zapeklitý román. A z obrázků a písme-

nek je láska na celý život! Vždyť kdo si 

jednou zamiluje knihy, už bez nich 

prostě nemůže být, viďte? 

 

Co to ale knížky vlastně jsou? Co se 

v nich skrývá tak báječného, že je jim 

těžké odolat? Jsou v nich ukryté pří-

běhy, v nichž se může stát cokoli, kdy-

koli, jakkoli a kdekoli. Záleží jen na spi-

sovateli a na tom, jak čtenář četbu pro-

žívá. Dnes prožijeme pohádkový příběh 

Jistě si vzpomenete, jak jsme nedávno 

v Krajánkovi psali o hračkách a hrách, 

které jsou průvodcem lidského života 

od věku miminkovského až po dospě-

lost i stáří. Podobně je tomu u knížek – 

mají tu kouzelnou moc dělat příjemné-

ho společníka batoleti v dětské postýlce, 

bankovnímu úředníkovi v metru na ces-

tě do práce i stoleté stařence na lavičce 

v parku. 

První leporela, obrázkové knížky, 

v nichž nemusí být ani jediné písmenko, 

ba ani háček nebo čárka, pomáhají ba-

tolatům poznávat svět a pojmenovávat 

to, co je obklopuje. Od obrázků je pak 

jen krůček k říkankám, rýmovačkám 

a veršovánkám, které dětem z popsa-

Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Někdo si myslí, že nejlepším přítelem člověka je pes. Ně-
kdo se zase domnívá, že nejlepším přítelem člověka je kni-
ha. Tato dvě přátelství se však navzájem naštěstí nevyluču-
jí, protože milovat můžeme pejsky i knížky najednou. 
Čtyřnohé přátele si jako téma pro Krajánka necháme na 
jindy a dnes se společně vrhneme na potištěné stránky pl-
né neuvěřitelných příběhů, tedy na knihy!  

Ada, Nové Město nad Metují Ada, Nové Město nad Metují 
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T É M A  

s princeznou Sedmikráskou, zítra se po-

díváme do budoucnosti a zachráníme 

s hlavním hrdinou svět a galaxii. Když 

budeme mít chuť, vypravíme se příští 

týden do neprobádaných oblastí Afriky 

a o víkendu si odskočíme třeba do 

15. století zjistit, jak se žilo našim před-

kům. Když se nám zachce, zapátráme se 

slečnou Marplovou nebo Sherlockem 

Holmesem a odhalíme zloděje a pod-

vodníky. A kdyby nám někdy bylo 

smutno, sáhneme po knížce veselých 

příběhů nebo vtipů. Cha cha cha! 
 
Knížek bylo napsáno (a je psáno) tolik, 

že je za celý život nepřečteme. Ani zlo-

mek! Obchody nabízejí množství sta-

rých i nových titulů, které stojí za to. 

Knihy nejenže přežívají, ale i dobře žijí, 

a to i přes všechny vynálezy a výmysly, 

jako jsou chytré telefony, tablety, kon-

zole...  I když se přeci jen odněkud kníž-

ky trošku vytrácejí: rozhlédněte se v au-

tobuse nebo v čekárně, kolik lidí čte 

a kolik ťuká do mobilního telefonu? Mi-

lovníci knížek však naštěstí zůstávají 

svým tichým písmenkovým společní-

kům věrni. Byly sice vynalezeny i elek-

tronické čtečky, kam se příběhů vejde 

moc, ale baterie se může vybít upro-

střed napínavého čtení. Zkrátka nic ne-

může nahradit útěk do světa fantazie za 

zvuku šustění stránek a s nezaměnitel-

nou vůní papíru s příměsí tiskařské čer-

ně. Ááách! 

 

A víte, děti, co je pro milovníky knih 

(a jejich kamarádů časopisů) opravdo-

vým vynálezem k nezaplacení? Díky 

kterému můžeme mít knížky na dosah 

a přitom jimi nebýt doma zavaleni? Dí-

ky kterému jsou knížky dostupné za pár 

peněz? Kdo jste, děti, uhádl? Ano, KNI-

HOVNY! Velké či malé domy, případně 

i pojízdné autobusy – věřte mi! – s poli-

cemi plnými úhledně seřazených knih 

čekajících, až si je nějaký (malý nebo 

velký) čtenář nebo čtenářka přijdou na-

jít, vypůjčit a zpříjemnit si s nimi chvíli! 

 

Nu, tak jen vybírejte! A nechte se uná-

šet do světa fantazie! 

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště  Knihovna BBB, oddělení pro děti a mládež, Uherské Hradiště 

http://www.knihovnabbb.cz/
http://www.uherske-hradiste.cz/
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K R A J Á NC I  N A  C E S TÁ C H  Text: Lucie Krameriusová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Brusel leží přímo v srdci Belgického krá-

lovství. A není asi žádným překvapením, 

že právě tady žije i belgická královská 

rodina. Ostatně královský palác je zde 

jednou z nejkrásnějších staveb. 

 V Bruselu však můžete budov obdi-

vovat mnohem více. Určitě zavítejte na 

Grand-Place, holandsky Grote Markt. 

Historické náměstí v centru. Naleznete 

tu bruselskou radnici s 96 metrů vyso-

kou gotickou věží ozdobenou pětimetro-

vou sochou svatého Michaela, brusel-

ského patrona. Naproti radnici stojí 

neméně úchvatná budova zvaná krá-

lovský dům, v níž sídlí muzeum města 

Brusel, které jistě stojí za návštěvu. 

 Celé náměstí lemují menší budovy 

s bohatou historií. Sídlily v nich zpravi-

dla řemeslné cechy. Domy jsou dle toho 

také tematicky ozdobeny. 

 

Ahoj do všech koutů světa! Tento 
měsíc vychází Krajánek pod pa-
tronátem Belgie. Ačkoli nacházíte 
belgické příspěvky na jeho strán-
kách už dva a půl roku, stále jsme 
vám nepředstavili jedno důležité 
místo. Místo, které je významné 
nejen pro Belgii a bývá označová-
no za hlavní město Evropské 
unie. Město piva, hranolek, vaflí, 
čokolády, parků a pikniků (když 
máte to štěstí, že vykoukne slu-
níčko). Město mnoha národností, 
jazyků, kultur a chutí. Hlavní 
město Belgie. Brusel. 

 Z Grand-Place zanedlouho dojdete 

k velkolepé katolické katedrále 

sv. Michaela a sv. Guduly. Ta vznik-

la již v 11. století původně jako kostel 

http://www.reddit.com/
http://www.traveltoeat.com/
http://www.chocolateonlineshop.com/


7 

K R A J Á NC I  N A  C E S TÁ C H  

v románském slohu, ovšem po řadě pře-

staveb dnes nese i prvky slohu gotického 

a barokního. 

 O něco dál, v severozápadní části 

města, stojí ještě jedna sakrální budova, 

kterou byste měli vidět. A sice bazilika 

Sacré Coeur. Návštěvníkům bere dech 

zvenku i zevnitř. Ovšem zlatým hřebem 

návštěvy není pohled na stavbu samot-

nou, nýbrž výhled z ní. Panoramatická 

vyhlídka z kupole ve výšce 53 metrů ský-

tá pohled na Brusel i přilehlé okolí jako 

na dlani. 

 Vedle historických památek nabízí 

město i řadu moderních atrakcí. Třeba 

park miniatur zvaný Mini-Evropa na-

cházející se hned vedle proslulé kon-

strukce Atomia. Kdo sem zavítá, může si 

pohodlně na jednom místě prohlédnout 

největší dominanty nebo nejcharakteris-

tičtější stavby evropských zemí. Tipnete 

si, která stavba reprezentuje Českou re-

publiku? Napovíme vám, že je to české 

unikum, které je k vidění v Praze na 

Staroměstském náměstí. A vyplatí se 

pozorovat ho v každou celou hodinu. 

Ano, je to tak. V Mini-Evropě najdete 

zmenšenou kopii pražského orloje. 

 Jinou oblíbenou atrakcí je muze-

um čokolády. Za jeho návštěvou se 

musíte vrátit na již zmíněné náměstí 

Grand-Place. Mistři čokolády vás tu se-

známí s procesem její výroby, od kakao-

vých bobů až po vyhlášené pralinky. Ko-

nec konců v Bruselu koupíte pralinky 

mnoha značek opravdu na každém ro-

hu. Ale než začnete nakupovat, rozhod-

ně ochutnejte v muzeu čokolády. Stojí 

to za to! 

 Dřív, než se vydáte zpátky domů, 

dejte šanci ještě jednomu muzeu. Jistě 

se vám bude líbit minimálně stejně jako 

muzeum čokolády. A o čem je řeč?  

O Muzeu dětí. Nenajdete tu počítače 

a video hry, ale potrénujete všechny va-

še smysly. Budete se dotýkat, čichat, 

ochutnávat, pozorovat i poslouchat. 

A budete se zábavnou formou také 

vzdělávat. V muzeu je spousta tematic-

kých expozic i divadelní sál. Na závěr 

vám nejspíš bude líto, že muzeum nemá 

otevřeno i přes noc. Vyzkoušejte a uvi-

díte. 

 Tohle všechno a mnohem více tu 

na vás čeká, takže budete-li mít mož-

nost Brusel navštívit, určitě neváhejte. 

Jen pro vás máme malou radu na závěr. 

Rozhodně si s sebou sbalte pláštěnku, 

a to v každém ročním období! 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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P U TO V Á NÍ  Z A  C H U T ĚM I  

Waterzooi je jedním z belgických oblíbených jídel. Jde 
o silný, výživný bujón s kuřetem, smetanou, žloutky 
a zeleninou. Ideální jídlo na zahřátí pro zimní měsíce. 
Jeho příprava je poměrně jednoduchá, vše se vaří do-
hromady a neušpiníte tak moc nádobí. Jenom vyžaduje 
trochu trpělivosti s přípravou zeleniny a pak dostatek 
času, aby se bujón stihl důkladně povařit. 
Waterzooi si můžete, stejně jako my, uvařit ve větším 
množství. Uvedeme vám však potřebné ingredience jen 
pro 4 osoby.  

• 1 kuře 
• 2 litry zeleninového bujónu 
• 3 mrkve 
• 1 pórek 
• 3 stonky řapíkatého celeru 
• 6 brambor 
• máslo 
• 4 dl smetany 
• 2 žloutky 
• sůl 
• pepř 
• čerstvou petrželku 

Doba přípravy: 
bez přípravy bujonu 
asi 45 minut 

Náročnost: střední 

Text a foto: Markéta Jacob Holasová, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
Vařily: Markéta Jacob Holasová s dcerou Iris  
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P U TO V Á NÍ  Z A  C H U T ĚM I  
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P U TO V Á NÍ  Z A  C H U T ĚM I  

Nejdříve je potřeba připravit zeleninový 
bujón. Pokud si chcete recept zjednodušit 
a urychlit, můžete použít i kvalitní bujón 
kupovaný. My si bujón chystáme sami – do 
velkého hrnce vložíme různé zbytky a od-
řezky zeleniny, případně kuřecí kostry, vše 
zalijeme vodou a necháme vařit asi jednu 
hodinu. Do bujónu pak přidáme rozporco-
vané kuře a necháme vařit dalších 20 minut 
na mírném ohni. 
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P U TO V Á NÍ  Z A  C H U T ĚM I  

Mezitím oškrábeme mrkve a omyjeme 
všechnu zeleninu. Tu pak nakrájíme na úz-
ké nudličky. (Kuchaři tomuto způsobu krá- 

jení říkají 
„julienne“.) Oškrá-
beme také bram-
bory a nakrájíme 
je na větší kostky. 

V jiném hrnci ro-
zehřejeme máslo 
a přidáme nakráje-
nou zeleninu 
a brambory. Na 
středním ohni vše 
restujeme a pravi-
delně mícháme. 

Z bujónu vytáh-
neme kusy kuřete, 
necháme ho tro-
chu vychladnout 
a pak z něj odstra-
níme kůži. Zeleni-
nový bujón scedí-
me a budeme pou-
žívat jen jeho teku-
tou část.  

Kuře i bujón při-
dáme k podušené 
zelenině a bram-
borám. Přilejeme 
i 250 ml smetany 
a povaříme dal-
ších 10−15 minut, 
až do změknutí 
brambor. 

Celý hrnec odstavíme z plotny, opepříme 
a osolíme podle chuti. Vidličkou rozšlehá-
me 2 žloutky se zbytkem smetany. Tuto 
směs nalejeme do už téměř hotového po-
krmu. 

Pak už jen stačí na-
servírovat waterzo-
oi do hlubokých ta-
lířů a posypat na-
krájenou petržel-
kou. 
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U  K R A J Á NK Ů  

Leonie, 15 let,  Steinbach, 
Německo  

VÍŠ KDO, NEBO CO JE KNIHOMOL?  

Knihomol, to jsem přece já! Proč? Protože 
čtu ráda knížky, a to jednu za druhou. Ně-
kdy se od nich nemohu ani odtrhnout. 
A u nás v Německu se takovým 
lidem říká „Leseratten“.  

Knihomol je člověk, který hodně čte. Řecky je 

to „vivliofágos“. 

Christina, 8 let,  Atény, Řecko  

Marek, 7 let, Brusel, Belgie  

Kniho co? Nevím. Není to ten, co půjčuje 
knížky dětem v knihovně? 

Vašík, 6 let, Istanbul, Turecko  

Zdenda, 5 let,  Katikati,  Nový Zéland  

Osoba, která ráda čte knihy a hodně toho zná.  
Já taky rád čtu. K Vánocům jsem dostal knihu 
„Proč mluvíme česky“. 

Knihomol je člověk, který píše knihy a dělá 

k nim obrázky. 

Silvinka, 9 let ,  Lyon,  Francie 

10 

Knihomol je ten, kdo se stará v knihovně o knihy. 

Dan, 13 let, Tauranga,  
Nový Zéland  

U  K R A J Á NK Ů  Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK 

Toto je knihomol. 
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U  K R A J Á NK Ů  

Ada, 8 let,  Nové Město nad Metují,  
Česká republika  

Podle mě je knihomol takový neviditelný brouk, 
který sní knihu v knihovně, když si ji 3 roky ni-
kdo nepůjčí. 

Ve Slabikáři jsem četl, že knihomol je takové malé, 
milé stvoření, které hrozně rádo čte a pochutnává 
si na knížkách. Žije v každé lepší knihovně a pečuje 
o knížky. 

Asi někdo, kdo hodně čte. Můj tatínek je knihomol 
vždycky večer, když už spím.  

Adrian, 9 let,  Segrate, Itálie  

Mají to na světě jednodušší kluci nebo holky? A proč? 
Odpověď pošli do konce března na e-mail 
krajanek@krajanekvesvete.cz. Otiskneme ji v květnovém čísle. 

11 

Jakub, 10 let,  Wohlen, Švýcarsko  

Já, já to vím! Knihomol je ten, kdo jí knížky. 
A když má moc velký hlad, tak sní i celou knihovnu.  

To je „boekenkrtek”, knižní krtek a vrtá se v knihách. 

David, 5 let,  St.  Pölten, Rakousko  

Knihokrtek, vrtá − nebo horník, 
ale co by tam pak zna- 
menalo to „kniho“? 

Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK U  K R A J Á NK Ů  

Madlenka, 10 let,  Groningen, Nizozemsko  

Vítek, 13 let Groningen, Nizozemsko  

Filip, 15 let,   
Groningen,  
Nizozemsko  

To bude něco jako „boekenwurm“, čte rád 
knihy. Co znamená „mol“ ale nevím.  



12 

V O L NO Č A S O VK Y  Text a grafická úprava: Dana Dunford 

Rozhodněte, který z obrázků do skupinky nepatří. A proč? 

Děti si v knihovně čtou pohádku.  Pomozte Aničce a Honzíkovi  najít cestu 

za nimi do knihovny! 

  

Vyluštěte rébusy. 

 SLO KNIHO OLAM 

 

https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
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V O L NO Č A S O VK Y  Text a grafická úprava: Dana Dunford 

V březnu se v Česku  mění roční období zima na jaro. Ale kam se schová-

me, když nám bude ještě zima? Kam, kam, kam? Česká pranostika nám to 

prozradí, vy ale odpověď budete muset vyluštit ve čtyřsměrce! 

BŘEZEN      .    .         .    .    .    .    .      ( tajenka)  VLEZEM. 

ARDEN, BELGIE, ČOKOL ÁDA, LAURA, MARMELÁDA, PILA,  
UNIE, ATOMIUM, BRUSEL, EURO, LEO, MOŘE, PIVO, VAFLE,  

KRÁL, OVČÁK , SOCHA, VLK  

O F O T B A L Z M 

V S A N E D R A O 

Č O K O L Á D A Ř 

Á C K A G L M K E 

K H U N I E U R O 

V A F L E M N Á V 

L L E S U R B L I 

K E A R U A L I P 

A O A T O M I U M 

Vyluštěte čtyřsměrku a ze zbylých sedmi písmenek, která čtěte postupně, jak jdou za sebou, 
dostanete tajenku.  

Atomium v Bruselu 

Jak se jmenuje země, které patří všechna slova ve čtyřsměrce? Odpověď napiš do modrých čtverců. 
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H R Á TK Y  S  Č E Š T I N O U  Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

KTERÉ PÍSMENO CHYBÍ? I  –  Í  –  Y –  Ý?  
 

Tentokrát budeme procvičovat psaní i  – y po souhlásce V. Kar-

tičky si  vytiskněte, podlepte nebo zalaminujte a  vystříhejte. Po-

tom už můžete doplňovat správná písmena do slov. Můžete je 

označit třeba kolíčkem na prádlo nebo kancelářskou svorkou. 

Na zalaminované kartičky lze psát obyčejným fixem a  poté vše 

zase smazat.  

Prima zábavu přeje Krajánek  

 

v_je věneček 

                
            
                

 

stará v_dlička  
 

skok do v_šky 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

v_nohrad 
 

vlk v_je 
 

v_soká věž 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

vodní v_r 
 

pohádková v_la 
 

v_r velký 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         

http://www.ekozahrady.com/pampeliskovy_venec.jpg
https://pxhere.com/
https://www3.teraz.sk/usercontent/photos/a/0/4/4-a0487433ef14837a5a3c4434bd018439cc9d3aef.jpghttps:/www3.teraz.sk/usercontent/photos/a/0/4/4-a0487433ef14837a5a3c4434bd018439cc9d3aef.jpg
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
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H R Á TK Y  S  Č E Š T I N O U  Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

 

stará v_la                
            
                

 

v_těz závodu 
 

v_dra říční 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

žv_kačka                
            
                

 

slav_k 
 

sv_čka 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

V_šehrad 

                
            
                

 

v_čka 
 

přežv_kavci 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

sv_tilna                
            
                

 

vánoční zv_ky 
 

kovářská v_heň 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         

https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/ba3/ba3ddabdc06454f0525cfd468fd04386.jpg
http://spravnym.smerem.cz/Temata/Wolfova_vila_starkov/wolfova_vila_starkov_4.jpg
https://cdn.xsd.cz/resize/3e363e60ae863594bc788bf95451381a_resize=2045,1252_.jpg?hash=1baa8e3f2ee3de93fadb26a8e148443e
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
http://photos.wikimapia.org/p/00/00/17/44/20_big.jpg
https://1gr.cz/fotky/bulvar/15/111/cl6/BK5f0c20_3511161701_1448633582125311_90944443.jpg
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://data.emimino.cz/emimino/images2016/800x600/7f/91/5114402.jpg?5
http://www.chatar-chalupar.cz/wp-content/uploads/2012/12/kov%C3%A1rna-3.jpg
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P O V ĚS T I  A  L EG EN D Y  Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová  

Je tomu již hodně dávno, co žil na Kar-

lově náměstí v Praze v krásném kamen-

ném domě doktor Faust. Lidé o něm ří-

kali, že je kouzelník, byl bohatý a co si 

přál, to se mu splnilo. Ale to proto, že 

mu sloužil čert. Jenže, děti, s čerty už je 

to tak, nejdříve jim vlastní krví podepí-

šete smlouvu a čert vám musí vyplnit 

každé přání. Když však smlouva vyprší, 

tak vás odnese do pekla. A určitě už jste 

v nějaké pohádce viděly, jak to v pekle 

vypadá – samý oheň, kotle s vařící 

smůlou a čertům naopak zase musíte 

sloužit vy. No, rozhodně není o co stát! 

 

A přesně tak dopadl i doktor Faust, čert 

ho odnesl do pekla. Jeho dům zůstal 

prázdný a nikdo v něm nechtěl bydlet. 

„Co kdyby se čerti vrátili?“ říkali si lidé. 

„A ta velká začouzená díra ve střeše, kte-

rou čert s doktorem Faustem vyletěl. 

Tudy dovnitř prší, padá sníh a jde zima. 

Kdo by takový dům chtěl!“ 

 

Jednoho dne však šel okolo student, po-

časí bylo sychravé a jemu byla zima. 

„Kde já jen dnes hlavu složím? Peníze 

žádné nemám.“ Vtom mu padl zrak na 

opuštěný dům, zkusil vzít za kliku a bylo 

otevřeno. „Bydlení zadarmo,“ tomu ne-

mohl chudý student odolat. „Proč bych 

se bál?“ říkal si. „Nic zlého nedělám, du-

ši mám čistou, a tak na mě čerti nemo-

hou.“ 

 

 

Díru ve stropě vyspravil, aby tamtudy 

nefoukalo a nepršelo, a byl spokojen. 

Aby ne! Dům byl krásný, prostorný 

a pohodlně zařízený. A také se zde na-

cházelo tajemné kouzlo. Byla to miska 

z černého mramoru, ve které se každé 

ráno objevil stříbrný peníz. „Kdo jej tam 

každou noc položí? Odkud se stříbrňáky 

berou?“ Student se rozhodl o tom moc 

nepřemýšlet, stříbrňák každé ráno vzal 

a utratil. 

 

Odvykl si skromnosti, dobře jedl a pil, 

hezky se oblékal, kamarády hostil. Pra-

covat už se mu nechtělo. Zapomněl, jak 

mu bylo, když sem přišel. A tu si začal 

říkat: „Jeden stříbrný je málo! Kdyby 

tak ta miska byla každý den plná, to by 

byl život! A místo stříbrných, kdyby byly 

peníze zlaté!“ Student podlehl bohatství, 

co měl, mu nestačilo, chtěl víc a víc. Za-

čal prohlížet staré knihy doktora Fausta. 

Proč? Přece aby v nich našel, jak čerta 

z pekla vyvolat a přinutit ho jemu slou-

žit a zlaťáky jemu nosit! 

 

Nejspíš to správné zaklínadlo v knihách 

našel, ale asi se s čertem nepohodl. Pro-

tože když kamarádi přišli studenta do 

Faustova domu hledat, nenašli ho. V do-

mě bylo ticho a po studentovi nikde ani 

památky. Vše vypadalo, jako by tu ně-

kdo zápasil a ve střeše se černala velká 

díra. Pochopili: „Čert si ho vzal!“ 
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P O V ĚS T I  A  L EG EN D Y  Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová  
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Č E S K É  S T O P Y  Text: Mirka Bartušková, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Listopad není pouze názvem jednoho z podzim-

ních měsíců, ale také umělecké jméno českého 

básníka, divadelního režiséra a univerzitního 

profesora Františka Listopada.  

František se narodil v roce 1921 jako Ji-

ří Synek. Své nové příjmení si vybral 

podle měsíce narození a křestní jméno 

František, jak sám řekl, mu připomínalo 

jeho rodnou hroudu. 

 

Dětství neměl vůbec jednoduché. V je-

denácti letech mu zemřela maminka 

a jeho tatínek i sestra byli za války odve-

zeni do koncentračního tábora, kde také 

zemřeli. František se začal ukrývat a svá 

trápení dával na papír v podobě básní. 

Když válka skončila, obsadil s přáteli re-

dakci německých novin v Praze, kde po-

sléze založili noviny Mladá fronta. 

 

Jako dopisovatel odešel v roce 1947 do 

Paříže, kde byl redaktorem česko- 

-francouzského časopisu Parallele 50. 

Dlouho se tady neohřál a vycestoval ješ-

tě dál na západ, a to do Lisabonu v Por-

tugalsku, kde se natrvalo usadil. I přes-

tože po pracovní stránce už František 

nemohl být spokojenější, neboť zastával 

funkci ředitele místního Národního di-

vadla, jeho osobní život provázel pocit 

samoty. Portugalsko nikdy nepřijal za 

svůj domov. Protože zde dlouho žádní 

Češi nežili a neměl si s kým popovídat, 

psal po nocích verše. A to se mu vyplati-

lo! Získal cenu Jaroslava Seiferta za 

sbírku básní Rosa definitiva a z rukou 

bývalého československého a následně 

českého prezidenta Václava Havla do-

konce převzal medaili Za zásluhy! 

 

František zemřel v roce 2017 ve věku 95 

let! Až se tedy jednou do Lisabonu podí-

váte, vzpomeňte si, že i tady najdeme 

významnou českou stopu! 

Zdroje: neviditelnypes.lidovky.cz, idnes.cz, novinky.cz 

http://www.idnes.cz/
http://www.cailloutendre.fr/
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Hustota osvětlení bel-

gických silnic a dálnic 

je tak silná, že je noční 

Belgie jednou z nejrozsví-

cenějších zemí při pohle-

du z vesmíru? Zkuste se 

podívat na nějaký takový 

obrázek. 

Belgická pobřežní tramvaj 

(Kusttram) je nejdelší tramvajo-

vá linka na světě? Vede mezi De 

Panne (u hranic s Francií) 

a Knokke-Heist (u hranic s Ho-

landskem), má 68 zastávek 

a měří 68 km. 

Historie výroby čo-

kolády v Belgii sahá až 

do roku 1635? Dnes 

zde vyrábí 220 tisíc tun 

čokolády ročně. Belgic-

ká čokoláda je oblíbený 

suvenýr a bruselské le-

tiště prodá nejvíce čo-

kolády na světě. 

Mezi nejnavštěvovanější památky 

hlavního města Belgie, Bruselu, 

patří soška nahého čurajícího 

chlapečka – Manneken Pis? 

Adalet, Istanbul 

Text: Zuzana Dawson Kocourková, grafická úprava: Linda Yurdakul Audyová  
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Z P Í V Á N K Y  

Marie Rottrová 

Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

V
io

lk
a

, Š
tě

tí
n

 

V
a

ší
k,

 Is
ta

n
b

u
l 

M
a

ty
á

š,
 N

o
vé

 M
ěs

to
 n

. M
et

u
jí

 

Řekni mi vločko ledová, co dělá královna sněhová 
a komu střepina zrcadla právě teď do duše dopadla 
 

Co dělá malý Káj, má pořád místo srdce led 
anebo právě teď svou dětskou lásku vede zpět 
kde čeká je oba krásný sen 
 
A tak vločce, kdysi bílé, šeptám rozpustile 
díky, pane Andersen 

 
Za modré nebe uprostřed mraků 
za vůni květů, když padá sníh 
za vločky sněhu, za písně ptáků 
za stovky příběhů pohádkových 
za srdce z ledu, co při nich tají 
za dětské oči, které se věčně ptají 
 
Co dělá malý Káj, má pořád místo srdce led 
a nebo právě teď svou dětskou lásku vede zpět domů 
kde čeká je oba krásný sen 
 
A tak vločce, kdysi bílé, šeptám rozpustile 
díky, pane Andersen 
 
Za modré nebe uprostřed mraků 
za vůni květů, když padá sníh 
za vločky sněhu, za písně ptáků 
za stovky příběhů pohádkových 
za srdce z ledu, co při nich tají 
za dětské oči, které se věčně ptají 
 
Co dělá malý Káj, má pořád místo srdce led 
anebo právě teď svou dětskou lásku vede zpět domů 
kde čeká je oba krásný sen 
 
A tak vločce, kdysi bílé, šeptám rozpustile 
díky, pane Andersen 

cs.wikipedia.org
https://youtu.be/Dg5GPUMJ-h0
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Ř Í K A N K Y  

Nad knihou pohádek 
Jiří Žáček (365 krát dobrý den) 
 

Kudy vede cesta do pohádky?  
Srdcem, které věří na zázraky.  
Dědo, čti! A vydáme se zpátky  
mezi loupežníky, princezny a draky.  
Haló, děti, vezměte mě taky! 

Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Máme doma plno knih 
Jarmila Konečná (Řetízek) 

V jednom stánku na noviny 
tropil vítr větroviny, 
nakukoval mezi řádky, 
četl tam a zase zpátky. 
Četl zleva, četl zprava, 
v novinách je o tom zpráva. 
Byl to zmatek nad zmatky, 
spletl všechny pohádky. 

Robinson Crusoe 
Jaroslav Seifert (Poštovní holub) 
 

Vzpomínka hezká 
hlavou se mi míhá: 
jak krásná by byla 
jedna dětská kniha, 
 

kterou jsem dostal 
s mísou cukrlátek; 
Robinson byl to 
a s ním černý Pátek. 
 

Nikdy bych za ni 
nechtěl knihu jinou, 
spal jsem s ní věrně 
vždycky pod peřinou. 
 

Žil jsem s ní léta 
na ostrově v moři, 
s Pátkem jsem bloudil 
v roklích, na pohoří. 
 

Jak Robinson kdys 
v holi můj nůž vrývá 
sled rychlých roků, 
když se připozdívá. 
 

Den po dni spěšně 
a rok s rokem zase. 
Robinson už je 
vlastně dneska passé. 
 

On zachránil se 
kdysi pohotově, 
ale já dosud 
bloudím po ostrově. 

Mikeš, Frankfurt n. Mohanem 
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V E S E L Á  S T R Á N K A  Text: Katka Balunová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz, kreslený vtip: Mirek Vostrý 

CO JE TO? 
 

Na louce ti tenhle brouk 
vyskočí až na klobouk. 

 
V tlamě zuby má jak meče, 

jenom kouká, neuteče. 

Hnědý obr má rád med, 
i rybku by s chutí sněd. 

 
Jeho dům je ulita, 

tykadla má ukrytá. 
 

Zuby má jak nože, 
je postrachem moře. 

 
V džungli ona doma je, 
do své hrudi bubnuje. 

Hádanky: Kobylka. Krokodýl. Kráva. Kukačka. Medvěd. Šnek. 
Žralok. Opice. 

Tohle zvíře veselé 
nás na rohy nabere. 

 
Ten pták z lesa ozývá se, 

i v hodinách ukrývá se. 

Violka, Štětín 

Ada, Nové Město nad Metují 
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V O L NO Č A S O VK Y  

RUDOLFOVA H ÁDANKA  

Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Kde je ukrytý 

poklad? 

Určitě by každý z vás jednou v životě 

chtěl najít nějaký pořádně velký 

a neobyčejný poklad. Dnes máte vel-

ké štěstí, protože vám prozradím, 

kde se takový poklad nachází.  

Abyste to neměli úplně jednoduché, 

schoval jsem instrukce k nalezení to-

hoto pokladu ve fotohádance. 

Podívejte se pozorně na fotografii, která vám prozradí, že... 

Odp ověď z mi nul ého čísla:  

Lojza odletěl do Laponska na severní pól. 

Lojza zaměnil L a J a vynechal O. 

 

Telegram zní správně: 

ODJEL JSEM Z NASEHO 

ZOO DO LAPONSKA ZA 

STREJDOU KAJOU. 

CHCI KONECNE VIDET JAK 

VYPADA SEVERNI POL. 

VRATIM SE NA 

VELIKONOCE. VAS LOJZA. 
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K R A J Á N K O V A  K NI H O V NA  Text: Petra Ziegelwagner, grafická úprava: Zuzana Dawson Kocourková 

Jaké to je, být ředitelkou knihovny? 

Musíte myslet na celou řadu věcí. Do-

hlížet na doplňování knih a dalších 

médií. Promyslet prostor knihovny 

tak, aby se v ní čtenáři cítili dobře. 

Naplánovat akce pro veřejnost a ško-

ly, přilákat další čtenáře (třeba stán-

kem s knížkami na plovárně!). Pustit 

se do rekonstrukce budovy. Nebo 

u vchodu nově nainstalovat bednu na 

vrácení knížek i mimo otevírací do-

bu. To vše nosí v hlavě Eva Měřínská, 

ředitelka Městské knihovny v Táboře. 

O sobě nám prozradila, že ráda čte 

(hlavně současnou českou literatu-

ru), běhá (hlavně v lese), plave nebo se noří v táborském Jordánu 

po celý rok do vody a hlavně je skautka – dokonce náčelní všech 

českých skautek. Táborské knihovně řediteluje už 7 let a mezi její 

knihovnice patří i spisovatelka Olga Černá, se kterou jste si mohli 

přečíst rozhovor v prosincovém Krajánkovi. 

Napadlo vás někdy v dětství, že bys-
te mohla pracovat v knihovně? 
Ano, napadlo. Nejprve jsem si myslela, že 
budu letuška, pak kosmonautka a potom 
přišla na řadu knihovnice, kterou občas 
střídala představa knihkupkyně, tzn. pro-
davačky v knihkupectví. Knihovna ale zví-
tězila v momentě, kdy jsem se byla se svým 
skautským oddílem podívat v táborské kni-
hovně. Bylo mi 11 let a do skautského de-
níčku jsem si zapsala: Tady budu jednou 
pracovat. A ono se to povedlo. Mám v živo-
tě štěstí. 
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K R A J Á N K O V A  K NI H O V NA  

 
Máte ráda dětské návštěvníky kni-
hovny? 
V knihovně máme samostatné dětské oddě-
lení a původní hudební oddělení se díky to-
mu, jak se změnil interiér, proměnilo v te-
en zónu. Do křesílek a na matrace si chodí 
číst komiksy a hrát hry kluci a holky ve vě-
ku 13 a víc. Děti ale chodí i do oddělení pro 
dospělé čtenáře, je možné je potkat v celé 
knihovně. Ty menší v doprovodu rodičů, 
starších sourozenců nebo babiček a dědeč-
ků. Dělá mi to radost, knihovna se tak pro 
ně stává místem, které znají a mají chuť se 
sem vracet, i když vyrostou. Mladší čtenáři 
obvykle přesně neví, jaké knihy chtějí číst, 
více komunikují s knihovnicí, aby jim pora-
dila, např. když dočtou nějakou celou sérii 
jako je Deník mimoňky nebo sága Hrani-
čářův učeň a chtějí něco podobného. 
 
Účastní se táborská knihovna Noci 
s Andersenem? 
Noc s Andersenem připravujeme několiká-
tým rokem pro děti ze spolupracující zá-
kladní školy. Knihovnice vždy vyberou ně-
jaký napínavý a dobrodružný příběh, který 
kluci a holky během večera a noci v knihov-
ně zažijí, plní různé úko-
ly, hledají zprávy apod. 
Na střeše táborské kni-
hovny je hvězdárna s vel-
kým dalekohledem a plo-
šinou, a tak se obvykle 
před spaním chodíme 
ještě dívat na hvězdy. 
 
 
 
 

 
Jaká knížka pro děti se u vás v kni-
hovně půjčuje nejčastěji? 
Poslední dobou je to Deník malého pose-
routky, dívčí romány od spisovatelky Kiery 
Cass, populární je stále Čtyřlístek, ale i kni-
hy pro děti od Petry Soukupové nebo Malý 
princ. 
 
Půjčujete i cizojazyčné nebo dvojja-
zyčné knížky? 
Půjčujeme knihy v angličtině pro mladší 
děti, které jsou určené pro rodilé mluvčí 
a mohou posloužit i k výuce angličtiny. Má-
me i knihy v jiných jazycích a dvojjazyčné 
tituly, ale obvykle pro starší čtenáře. 
 
Co byste vzkázala dětem, které mlu-
ví dvěma jazyky? 
Je skvělé mluvit vícero jazyky a ještě skvě-
lejší je, potkávat se s lidmi, kteří různými 
jazyky mluví a mají zajímavé rodinné histo-
rie a příběhy. Pomáhá to pěstovat porozu-
mění a trpělivost v naslouchání a přijímání 
rozdílů. A to všichni moc potřebujeme. 

https://www.antikalfa.cz/ctyrlistek/
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Malér v umělecké škole 
Oliver zamířil ze školy rovnou do par-

ku. Nemohl se dočkat Juráška. Když se 

setkali, Jurášek Oliverovi vyprávěl, jak 

jednu stařenku zachránil před zloději. 

Oliver jen vrtěl hlavou. „Já to vážně 

nechápu. Než jsem tě potkal, nestalo 

se nikdy nic. A teď je jedno dobrodruž-

ství za druhým.“ 

 

 

 

 

 

 To Juráško-

vi připomnělo, že ho 

čeká další dobrodruž- 

ství, proto řekl: „Tak to je dobře, že? 

Teď ale půjdeme do té hudebky, jak jsi 

mi slíbil.“ 

 Vydali se tedy na cestu. Oliver za-

tím Juráškovi vyprávěl, že hudebka je 

taková umělecká škola, kde se učí hrát 

na různé hudební nástroje. „Já hraju 

na klavír,“ vysvětloval Oliver. Marek 

hraje na housle, Klárka na flétnu 

a Anička na akordeon, víš?“ 

 Jurášek nevěděl, protože hudební 

nástroje vůbec 

neznal. 

 Když přišli 

do umělecké 

školy, Oliver si přezul bačkůrky a za-

klepal na dveře paní učitelky. Ta ho 

mile přivítala: „Ahoj, Olivere. Vidím, 

že dneska nejsi sám, to je dobře. 

Aspoň budeš mít obecenstvo.“ Vzala 

Juráška a posadila ho na židli. Oliver 

začal hrát a Juráškovi se to moc líbilo. 

Popoletěl blíž a usadil se na klavíru. 

Když si toho paní učitelka všimla, po-

sunula si brýle na nose a letadélko 

znovu odnesla na židli. 

 Jurášek pochopil, že na klavíru asi 

sedět nesmí, ale v rohu místnosti obje-

vil další zajímavé předměty. Byly to 

hudební nástroje. Zatímco Oliver pilně 

hrál, začal Jurášek do rytmu skákat na 

velikém bubnu. Připadal mu jako 

trampolína, kterou kdysi viděl na škol-

ním dvoře. Netrvalo dlouho a byla 

v něm díra. Pak se prolétl s trumpetou 

a vrtulí přitom do ní troubil jako na 

poplach. Zavadil o struny harfy, a to 

ho odmrštilo znovu na klavír. Paní uči-

telka se polekala. S křikem utekla 

z místnosti a vrátila se i s panem ředi-

telem. 

 Když ji pan ředitel vyslyšel, s ledo-

vým klidem prohlásil: „To bude v po-

řádku, milá kolegyně. Mně se to taky 

občas stává. To je z té kakofonie. Vez-

měte si tuhle tabletku na uklidnění,“ 

a podal jí žlutou pilulku. 
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Ukázka z knihy Letadélko Jurášek, kterou si můžete objednat na www.grada.cz. 

http://www.grada.cz
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Allium ursinum 

Už jste, děti, slyšely o medvědím česneku?  

Já jsem ho poprvé viděla s babičkou v lese až vloni. Nejdříve jsem ho 

ucítila, protože jeho česneková vůně vás doslova uhodí do nosu. 

Poté jsem myslela, že to voní česnek, ten, co najdeme v kuchyni, 

a nakonec mně babička vysvětlila, že medvědí česnek je docela jiná 

bylinka. Stejně jako česnek je plná vitamínů a vhodná do kuchyně, 

ale vypadá úplně jinak a k jídlu se využívají hlavně jeho listy. 
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Výška: 20–40 cm  

Tvar: vysoká bylina s podzemní, 

úzce válcovitou cibulí  

List: 2-3, pouze přízemní, elipticky 

kopinaté, řapíkaté  

Stvol: přímý, téměř oblý  

Barva listu: zelená 

Květy: malé, korunní lístky 

bílé, drobné  

Plod: tobolka  

Barva květu: bílá 

Nároky na půdu: vlhké prostředí 

s jemně kyselou půdou  

Nároky na světlo: stinné místo 

v blízkosti stromků nebo keřů  

Na co se používá? 
 

Medvědí česnek je nejjedno-

dušší nakrájet na tenké 

proužky a nasypat jej na 

chleba s pomazánkou. 

Nejlepší a nejzdravější je to-

tiž čerstvý.  
 

Také je dobrý do salátů 

a polévek. 
 

Babička z listů dělá skvělé 

pesto, ale to je složitější na 

přípravu. 
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Mohu pěstovat medvědí česnek v mojí zahrádce? 
Moc bych si přála ho mít, ale babička mi vysvětlila, že tato bylinka je 

velmi náročná na pěstování, protože by se mohla přemnožit a rozšířit 

se po celé zahradě. Jen se podívejte na fotku, co jsem pro vás poří-

dila, jak v lese zabírá prostor mezi stromy - velký snad jako oceán!  

Do zahrádky místo česneku medvědího zasadím česnek setý, tedy 

ten tradiční, kuchyňský. Už taky proto, že bych nerada narazila brzy 

na jaře u nás na zahradě na opravdového medvěda! 

Proč se mu říká medvědí?  

Medvědí česnek roste brzy na jaře a po dlouhé zimě je jednou 

z prvních pochoutek pro zvířata v lese. Podle legendy je medvědí 

česnek první rostlinkou, kterou medvěd hnědý po probuzení ze zimního 

spánku sní. Proto dostala tato bylinka přívlastek medvědí.  
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Na co si dát pozor: 
Když přece jenom dostaneme na medvědí česnek chuť, můžeme si jej 

koupit v obchodě nebo pro něj zajít do lesa. V lese musíme dát ale vel-

ký pozor na to, abychom jej nezaměnili s jedovatou konvalinkou. Podí-

vejte se na fotky, jak jsou si listy těchto dvou rostlin podobné. Květy 

u každé rostlinky jsou odlišné, ale když nekvetou, je těžké poznat, 

která je která. Pokud si nejste jistí, ověřte si rostlinku čichem – ty-

pická vůně vám zaručeně pomůže ji poznat.  

Dnes mám pro vás nakonec při-

pravenou malou kontrolní otázku. 

Pamatujete si, jak se říká hrozno-

vitému květenství, kdy květy vy-

růstají z jednoho paprskovitého 

bodu, tak jak je tomu na obrázku 

květu česneku medvědího? 

1. okolovík 

2. okoflik 

3. okolik 

4. okolík 
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Kniha má prakticky stejnou podobu po mnoho století. Už v dobách, 

kdy ještě nebyl známý papír a místo něj se používal pergamen, se 

listy svazovaly a opatřovaly pevným přebalem. Bylo to mnohem 

praktičtější než svitky, ve kterých se špatně orientovalo a také se 

dala popsat jen jedna strana. Chcete si vyzkoušet výrobu vlastní 

knihy? Je to velká zábava! 

Budeme potřebovat 

prázdný a čistý nápojový karton se šroubovacím víčkem, nůžky, pravítko, 
kladivo, bílý nebo barevný papír, šicí stroj 

Text: Marie Švédová, grafická úprava: AEK, tvoří: Luna  
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 Nápojový karton rozložíme a vy- 
 střihneme z něj obdélník tak, aby 
byl šroubovací uzávěr asi v polovině jed-
né strany. To budou desky naší knihy. 
Karton přeložíme s pomocí pravítka pod-
le obrázku. Kratší část by měla úplně 
překrývat šroubovací uzávěr. 

 Vybereme papír do knihy, za- 
 střihneme na velikost dvoj-
strany a přeložíme napůl. Papíry 
vložíme do kartonu, zarovnáme 
a prošijeme na šicím stroji. 

 Odšroubujeme víčko a přeložíme 
 přes plastové hrdlo kratší část 
kartonu. Kladívkem jemně naklepneme 
karton tak, aby na něm byl vidět obrys 
hrdla. Podle obrysu pak vystřihneme do 
kartonu kulatý otvor. Zkontrolujeme, 
jestli je otvor dost velký, aby se přebal 
knihy dal pohodlně uzavřít. 

 Kniha je hotová a čeká jen na  
 to, až ji naplníte obsahem. 
Můžete do ní kreslit, malovat, lepit 
koláže nebo psát třeba tajný deník! 

33 
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V současné době žije více než polovina lidské populace ve městech, a tak není divu, 
že se zde spotřebuje nejvíce potravin. Za svůj životní cyklus urazí potraviny průměrně 
6 760 km. Pro přírodu tedy žádná výhra. Jak vypěstovat zeleninu a ovoce co nejšetr-
nějším způsobem a jak je co nejrychleji dostat k nám, spotřebitelům? Jak nejlépe vy-
užít prostory ve městech k pěstování, když orné půdy každoročně ubývá? Řešení na-
bízí právě městské farmaření.  

Městské farmy jsou velmi šetrné 
k životnímu prostředí, mimo jiné 
snižují emise oxidu uhličitého, při 
výrobě recyklují vodu a využívají 
organický odpad. V Holandsku se 
na kávovém odpadu pěstují hou-
by, v Singapuru se osvědčilo hyd-
roponické pěstování zeleniny ve 
vertikální podobě. V Kanadě se 
zase ujalo aquaponické pěstování, 
které propojuje chov ryb 
s pěstováním rostlin bez půdy. 

Aeroponické pěstování  
Při této metodě jsou kořeny rostliny zavěše-
ny ve vzduchu a jsou neustále postřikovány 
mlhou živného roztoku. 
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V Singapuru produkuje farma Sky Greens 
denně 800 kilo čínského zelí, špenátu 
a další zeleniny v 1 000 vertikálních věžích. 
Vyprodukují tak denně 10× více než tradič-
ní zemědělství a čerstvost je zaručena. Bě-
hem 4 hodin najdete salát i zelí v regálech 
supermarketů. 

V domácnostech je možné využívat vermikompostér, kde žížaly přeměňují 
organický odpad na kompost, který je velmi bohatý na živiny a obsahuje 

i kvalitní humus a další látky, které jsou schopny chránit rostliny před škůdci 
a chorobami.  

 

Městské farmaření je vynález moderní doby. 

Ovoce i zeleninu jde pěstovat i uvnitř budov. 

Městské farmy jsou jen ve velkých městech. 

Pěstování bylinek či zeleniny na bal-
konech, střechách či zahradách zná-
me po staletí, ale pěstování rostlin 

uvnitř, na minimální ploše a bez slu-
nečního svitu je díky technologické-
mu pokroku hitem poslední doby. 

Žížaly jsou užitečné. 

Sluneční svit je vždy nutný k pěstování rostlin. 

Ovoce a zelenina vypěstované na polích jsou 
kvalitnější než z městských farem. 

Text: AEK, Michaela Enžlová a Eva Voortman Šimánková, 
ilustrace a grafická úprava: AEK 

Pravda, nebo lež 

Aquaponické pěstování  propojuje chov ryb 
s pěstováním rostlin bez půdy. 

Hydroponické pěstování  je pěstování rostlin bez 
půdy. Živiny jsou rostlině dodávány prostřednic-
tvím vody. 
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