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připravili jsme pro vás další překvapení. Možná jste se účastnily Noci 

s Andersenem, kde jste si vyprávěly, povídaly a poslouchaly příběhy z knih 

a nechávaly se unášet fantazií až do oblak. Však tohle kouzlo knížky umí. 

A protože víme, že rády čtete, připravili jsme pro vás čtenářské listy! Díky nim 

si přečtené knížky budete pěkně pamatovat a můžete je představit ostatním 

českým dětem ve světě. Stačí, když nám je pošlete. My ze všech vylosujeme 

pár šťastlivců, kteří dostanou milé překvapení. 

 

Kam zaslat čtenářské listy: Oskenované listy zašlete v co nejvyšší kvalitě na 

e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz a do předmětu uveďte 

ČTENÁŘSKÝ ZÁZNAM. V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, věk, město a stát, 

kde žijete, a komunikační adresu v České republice pro zaslání cen. 

Osobní a kontaktní 
údaje jsou určeny 

výhradně pro účely 
této soutěže. Ne-
budou nikde zve-

řejňovány v plném 
rozsahu. 

Milé děti,  

SOUTĚŽ  

Podmínky 
zasílání:  

Věková  
kategorie:  

 

do 15 let  

Uzávěrka: Čtenářské listy můžete po-

sílat průběžně celý rok – 

čím více, tím lépe. Do loso-

vání zařadíme všechny. 

První  
losování 

proběhne:  15. 5. 2019  

Zákonný zástupce dítě-
te uděluje zasláním díla 

do soutěže souhlas 
s uveřejněním díla dítě-

te, jeho jména, věku 
a města pobytu v časo- 

pise Krajánek a na Krajánkově webové a facebookové 
stránce. 

Na vaše knižní tipy 
se těší 

 
Krajanka a Krajánek 
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Ekologické chovy kladou důraz na zdraví a pohodu zvířat. Ta musí mít přístup 
k pastvě, k přístřešku i stínu, musí mít dostatek prostoru k pohybu i mít mož-
nost projevit své přirozené chování. O takovém životě se zvířatům ve velko-

chovu ani nesnilo. 

Koupené ovoce musím vždy dobře umýt. 

Včely i ostatní hmyz jsou pro nás důležité. 

Zvířátka nesmí být týrána. 

Životní podmínky v těchto „továrnách“ 
vedou k šíření chorob mezi zvířaty a nad-

měrnému podávání antibiotik. Téměř 
50 % antibiotik je ve světě podáváno zví-
řatům, nikoli lidem. Toto nadužívání ale 

způsobuje nárůst rezistence na antibioti-
ka právě u lidí. 

Množství potravin je důležitější než kvalita. 

Rozmanitost pěstovaných rostlin je žádoucí. 

Potraviny z eko farem chutnají lépe. 

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

Pravda, nebo lež 

Asi 80 % českých slepic 
stráví celý život se 4–5  
dalšími v kleci o rozmě-
rech 50×50 centimetrů. 
Chovné prasnice dobu 
před porodem a během 
kojení tráví v těsném ko-
vovém boxu, kde mohou 
jen ležet či stát.  

Za uplynulých 27 let vymřely tři čtvrtiny hmyzu. Hmyzožraví ptáci tak přišli 
o většinu své potravy a vymírají také. Od 80. let minulého století zemřelo jen 
v Česku 10 miliónů ptáků. 
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Ekologické zemědělství nepoškozuje přírodu a má kladný vztah ke zvířatům, půdě 
i rostlinám. Nepoužívá umělá hnojiva, chemické přípravky, hormony ani jiné umělé 
látky. Potraviny z ekologického zemědělství mají lepší chuť a vyšší obsah prospěšných 
látek než produkty průmyslového hospodaření. Jeho úkolem je udržovat a zlepšovat 
dobrý stav půdy, rostlin, živočichů a zdraví lidí. 

 Pokud tak pole rajčat postihne 
plíseň, nemusí si farmář, který vysel 
více druhů rajčat, zoufat. Ještě lépe 
na tom bude ten, kdo vedle rajčat 
pěstuje i mrkev, ředkvičky, saláty 
a mnoho dalšího. A nejlépe se pove-
de zemědělci, který kromě zeleniny 
pěstuje i ovocné a ořechové stromy. 

Industriální zemědělství má naopak za cíl nasytit co nejvíce lidí za co nejméně pe-
něz. Farmáři se kvůli ziskům snaží ze své půdy získat co největší sklizeň, bez ohledu 
na ekologické následky. 

Takový přístup vede k pěstování jednoho 
druhu plodiny na velké jednolité ploše za 
podpory chemických hnojiv, postřiků 
(pesticidů) a geneticky upravených se-
men. Potraviny obsahují chemické látky, 
z krajin mizí zeleň a vymírají různé druhy 
hmyzu i ptáků. 

Díky větší rozmanitosti pěstovaných plodin se dá 
úspěšně předcházet problémům spojeným s určitými 
chorobami odrůd, se škůdci či s povětrnostními kala-
mitami. 
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Avignonský most 
 

V jedné staré francouzské lidové písni se 

zpívá o mostě, na kterém všichni tančí. Dá-

my i pánové, dívky a chlapci, dokonce i vo-

jáci a kněží… Všichni společně pod proslulým 

impozantním papežským palácem zapo-

mněli na každodenní starosti a za tónů 

známé písně tančí starý lidový tanec jen tak 

pro radost. 

 Od dob, kdy sloužil Avignonský most 

k zábavám a tanci, sice uplynula spousta 

času a most již dávno nedosahuje svého 

věhlasu. Zchátral a z původních dvaadvaceti 

mostních oblouků zůstaly doprostřed řeky 

Rhôny jako torzo trčet pouze zbylé čtyři 

z nich, přesto však neztratil nic ze svého 

pulsujícího života. 

 V Avignonu je stále živo, ruch i shon 

a nejen v rytmu francouzského šansonu se 

zde tančí dodnes. 

 A protože v dubnovém Krajánku se 

snoubí tanec s opojnou vůní Francie, na nic 

již nečekejme a pojďme se také „oddat tan-

ci“ a zlehka se protančeme od první stránky 

až po tu úplně poslední. 
 

 Příjemné čtení a prima zábavu přeje 

 Michaela Enžlová 

 2 Krajánkova knihovna Čtenářský záznam 

 3 Úvodník Avignonský most 
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flamenku či cinkajíce ozdobnými rolnič-

kami u břišního tance… Divili byste se 

také, milí krajánci, kolik společného 

mají s tancem i například takové sporty 

jako krasobruslení nebo synchronizova-

né plavání. A tam už jde o medaile! 

 

A víte, co vám řeknu? Je moc dobře, že 

existuje tolik podob a forem tance. Zá-

leží na nás, na náladě, na schopnostech, 

jaký tanec si vybereme a jak bude vypa-

dat. Tančíme většinou na hudbu – ať už 

rychlou, pomalou, tichou, ohlušující, 

ztřeštěnou, nebo monotónní. Ale naše 

já, ukryté v nás, může vystoupit na po-

vrch pomocí tance samozřejmě i bez 

hudby. Nikde není psáno, pokud to není 

soutěž s bodovým ohodnocením poro-

tou, jaké kroky a skoky musí tanečník 

provést. Ba ne! Dovoleno je vše, každý 

Tanec provází lidstvo od jeho počátků. 

Tehdy měl však podobu rituálu, obřadu, 

ceremonie. To znamená, že se třeba 

tančilo kolem ohně, aby se vydařil lov, 

aby zima nebyla moc dlouhá a tuhá… 

Ale jak běžel čas, tanec získával i jinou 

podobu a stával se uměním. Nejprve 

tančil jedinec, teprve později se začalo 

plesat ve skupině a ve dvojici. 

 

A dnes? Dnes kdokoli tančí cokoli. To 

byste koukali, kolik druhů tance existu-

je! A těch soutěží! K prvnímu místu či 

slávě se můžete protančit i na hlavě 

v breakdance, ve vzduchu při akrobatic-

kém rokenrolu, s květinou v ústech 

v tangu nebo s ozdobným vějířem ve 

Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Tančím, tančíš, tančí, tančíme, tančíte, tančí… Celý dubno-
vý Krajánek tančí! A my se s ním protančíme od první až 
do poslední stránky. Tak tedy: „Smím prosit?” – jak se vy-
zývá k tanci – a jdeme na to! 

Francesca, Frankfurt nad Mohanem 

Vašík, Istanbul 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

Podle šablony nebo vlastního 
návrhu nakreslíme na karton 
jednotlivé části tanečnice. Vy-
značíme si místa, kde budeme 
části spojovat k sobě. 

Díly tanečnice pospojujeme 
sponkami a vyzkoušíme, zda je 
vše v pořádku. Pokud ano, zase 
tanečnici rozložíme a pomaluje-
me ji. Můžeme ji ozdobit také 
nalepením flitrů nebo jiných 
lesklých tvarů. 

Vystřihneme části tanečnice 
a děrovacími kleštěmi udělá-
me díry na vyznačených mís-
tech. 

Po zaschnutí barev a lepidla 
tanečnici opět složíme. Ho-
tovo!  

33 

Šablonu najdete v archivu časopisu Krajánek na www.krajanekvesvete.cz 
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Tanec kdysi vznikl jako doprovod k rituálním obřadům, později 

ve starověku získal také umělecký rozměr. Tanec má mnoho tváří 

a funkcí – může sloužit k vyjádření pocitů, k získání lepší nálady 

nebo inspirace, prostřednictvím tance můžeme odpočívat a pro 

některé je tanec povoláním a prací. Těmi samozřejmě myslíme ta-

nečnice a tanečníky. Zkuste si podle návodu vyrobit pohyblivou 

tanečnici nebo tanečníka a můžete se vžít do dalšího povolání 

spojeného s tancem: choreografie. 

Budeme potřebovat 

karton 
nůžky 

děrovací kleště 
tužku, štětec a temperové barvy 

flitry nebo jiné ozdoby k nalepení 
lepidlo 

kovové kancelářské sponky s hlavičkou 

Text: Marie Švédová, grafická úprava: AEK, tvoří: Luna 

32 

Podívejte na super 
grafiku, která vznikla 
na rubu mojí tanečni-
ce. Je vyrobena z kra-
bic od pizzy. 
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pohyb, který vás napadne. Někomu se 

bude zdát, že dotyčný jen mává rukama, 

nekontrolovaně hopsá a křepčí. Ale ono 

ne, kdepak, každým pohybem ten ně-

kdo něco sděluje. I třeba to, jak mu 

zrovna je, jakou má náladu, co ho těší, 

co ho naopak trápí, vypráví příběh. 

 

Tanec, to je nepřeberné množství mož-

ností: tančí děti ve školce na písničku 

Pásla ovečky, tančí teenager otáčející se 

na hlavě jako na obrtlíku. Tančí dáma 

oblečená do skvostných dlouhých šatů 

elegantně plující po tanečním parketu 

se svým neméně šarmantním partne-

rem v černém fraku (připomínajícím 

trochu tučňáka) za údivu poroty a zná-

mek 10-10-10. Tancem je též rytmický 

dupot irských národních tanců, dodnes 

dochovaný rituální tanec polonahých 

australských domorodců, dechberoucí 

(a hlavu motající) dervišský tanec v kru-

zích. Stačí si jen vybrat… 

 

A když jsme vlastně těmi českými kra-

jánky, musíme při povídání o tanci urči-

tě zmínit taneční. Je to specifikum 

střední Evropy. V českých zemích mají 

tyto kurzy tance tradici skoro dvouset-

letou. Mladé holky a mladí kluci středo-

školského věku se jednou týdně učí 

v tanečních hodinách nejen základním 

společenským tancům, ale i pravidlům 

společenského chování. Zkrátka, pleso-

vá róba a taneční střevíčky mění slečny 

v princezny a oblek, bílé rukavičky 

a motýlek u krku mladíky v pravé 

gentlemany. Pokud budete mít mož-

nost, určitě se zajděte podívat na tak-

zvanou prodlouženou 

nebo na ples. Nebo 

se i sami zapište, 

až přijde čas! Bude 

to vzpomínka na celý 

život a ještě se 

mnohému naučíte! 

 

 

 

 

 

 

My vám, milí krajánci, přejeme, abyste 

se pokud možno svým životem protan-

čili lehce jako motýlek nebo peříčko 

a abyste dotančili, kam jen budete chtít. 

 

Jak a kam by se chtěli protančit někteří 

naši malí či velcí čtenáři, se dozvíte 

o několik stránek dále! 

O tom, že je tanec důležitou součástí lid-
ské kultury, svědčí i to, že se dostal lidem 
nejen pod kůži, ale i na jazyk. Jak dosvěd-
čují třeba následující úsloví: 
 

Tančit tak, jak někdo píská. 
Poslouchat někoho a dělat, co říká on. 

 
To bude ale tanec! 

To bude ale poprask, šrumec! 
 

Protančit se životem. 
Prožít život lehce, bez překážek. 

 
Tančím, jak nejrychleji dovedu. 

Dělám, co mohu. 

Ana, Madrid 
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K R A J Á N C I  N A  C E S T Á C H  Text: Svatava Rollin, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

 

Lyonská opera 
Začneme krásnou budovou s velkými 

sloupy, která se nachází hned za radnicí 

v centru Lyonu. Je to lyonská opera, 

která byla původně postavena 

v 18. století. Dnešní budova opery je 

mnohem novější a modernější, protože 

ta původní byla zničena požárem. Re-

konstrukce byla provedena před 30 lety 

významným francouzským architektem 

Jeanem Nouvelem. Není to jen tak oby-

čejná budova. Úplně nahoře je nádher-

ný prosklený zkušební sál pro taneční-

ky, kteří mají při zkouškách výhled na 

celý Lyon. Stavba je výjimečná také tím, 

že má pět podzemních poschodí. Těžko 

se dá věřit tomu, že pod pódiem v pod-

zemí se umělci připravují na představe-

ní! Když vejdete do lyonské opery, neče-

Město Lyon je přímo stvořené pro milovníky divadelních představení. 
I ten nejnáročnější divák si tady vybere. A je úplně jedno, jestli jde o do-
spělého nebo dětského diváka. To právě Lyon je známý loutkovým diva-
dlem pro děti. Kdysi jsme tady v Krajánkovi představovali lyonskou 
loutku, panáčka, který se jmenuje Guignol. 

kejte klasickou výzdobu – vše je černé. 

Architekt Jean Nouvel vybral tuhle bar-

vu, protože byla považována za velmi 

moderní. Tímhle se budova lyonské 

opery odlišuje od ostatních lyonských 

divadel. 

 Do lyonské opery si můžete zajít na 

balet, na koncert a samozřejmě na ope-

ru. Každý rok je zde minimálně jedno 

představení od českého autora. Tento 

rok je to baletní představení od taneční-

ka a choreografa Jiřího Kyliána a opera 

Leoše Janáčka. 

 

Divadlo Célestins 
Divadlo Célestins je klasickým diva-

dlem, do kterého si můžete zajít na ko-

medie, dramata nebo divadelní frašky. 

Najdete ho v centru Lyonu nedaleko ly-

onské opery. Divadelní hry se zde hrají 

více než 200 let. Budova divadla je vel-

31 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  

Lysá: bez porostu chlupů, 

vlasů, rostlin, šupin… 

Venčit: vodit psa ven, aby se tam vyčůral. 

Jak na to? 

Natrhejte si asi 300 květů pampelišky. Vy-

foukejte z nich broučky, ale neomývejte je, 

ztratil by se z nich potřebný pyl. 

Poproste maminku, strejdu nebo babičku, aby 

vám pomohli. Pampelišky dejte do hrnce, za-

lijte vodou a vařte 10 minut. 

Pak sporák vypněte, do hrnce přidejte rozkrájený citron a nechte louho-

vat 24 hodin. Druhý den sceďte obsah hrnce přes plátno nebo utěrku 

a všechnu šťávu se snažte vymačkat. Přidejte asi 150 gramů nerafinova-

ného cukru  a vařte do požadované hustoty přibližně 2 hodiny. 

Hotový med slijte do převařených sklenic a uschovejte v suchu a chladu. 

http://www.opera-lyon.com/
https://www.leprogres.fr/lyon/2017/07/11/le-lustre-des-celestins-redescend-sur-terre-pour-sa-toilette-annuelle
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Na co si dát pozor. 

Pampelišku najdeme téměř všude, ale na jídlo se 

hodí jen ta, která roste někde na louce u lesa 

nebo na naší zahrádce. Rozhodně nejezte pam-

pelišky z parku, kam se chodí venčit psi, ani ji 

netrhejte okolo cest, kde jezdí auta.

Na co se používá? 

Pampelišku můžeme jíst celou. Hodně lidí si myslí, že 

šťáva ze stonků je jedovatá, protože hořce chutná, ale 

to je jen pověra. Stonky se žvýkají a zbaví nás únavy, 

protože pročistí játra a žlučník. 

Bílá šťáva je také vhodná na léčení bradavic, potírají 

se 2× nebo 3× denně, než odpadnou. 

Listy pampelišky jsou nejlepší na salát, především ty 

jarní jsou plné vitaminů. Listy pampelišky můžete zkombinovat s kopřivou a přelít 

horkou vodou. Uděláte si tak příjemný uklidňující čistící čaj. Z pampeliškových květů 

se nepletou jen věnečky, můžeme si z nich připravit pampeliškový med. 

Co to znamená: 

Plevel: rostlina, která rychle roste a množí se. 

Na zahradě tak zabírá místo, kde je vysázena 

zelenina. 
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K R A J Á N C I  N A  C E S T Á C H  

mi krásná. Na místě, kde dnes stojí, 

kdysi býval klášter. Dnešní budova byla 

postavena na konci 19. století a uvnitř se 

hodně podobá českému Národnímu di-

vadlu. Pokud ho neznáte, tak si před-

stavte zlato-červenou výzdobu, pozlace-

né balkóny a červená sedadla. Často se 

zde hrají hry celosvětově známých auto-

rů, například od Shakespeara nebo Mo-

lièra. 

 

Divadlo Comédie Odéon 
Divadlo Comédie Odéon je jedním 

z menších a neformálnějších lyonských 

divadel. Pokud máte chuť přijít na před-

stavení v džínech, tak to vůbec není pro-

blém. Většina komedií se uvádí právě 

zde. Budova divadla jez venku velmi ne-

nápadná a uvnitř převažuje červená bar-

va. 

 

Galo-románské divadlo 
Galo-románské divadlo je amfiteátr na 

kopci Fourvière nedaleko vysoké bílé 

baziliky, která je jedním ze symbolů 

města Lyonu. Do tohohle divadla se 

můžete podívat kdykoliv a vstupné za-

platíte, jen když je zde divadelní před-

stavení nebo koncert. Tohle románské 

divadlo bylo postaveno už někdy kolem 

počátku našeho letopočtu, takže je to 

nejstarší lyonské divadlo. 

 Představení v tomhle amfiteátru 

má své velké kouzlo, je to divadlo pod 

širým nebem! 

 

 

Loutková představení 
V Lyonu existuje několik míst, kam si 

můžete zajít na loutkové představení. 

Jedno se dokonce jmenuje stejně jako 

lyonská loutka Guignol. Neobvyklým 

a velmi zajímavým místem je největší 

lyonský park – park Zlaté Hlavy. Upro-

střed parku, nedaleko kolotoče, se vždy 

na jaře a v létě organizují loutková 

představení. 

 

 
 

V Lyonu je také mnoho dalších menších 

divadel, která nabízejí různá představe-

ní, třeba i s večeří nebo malým bufetem. 

Stačí si jen vybrat! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_antique_de_Lyon
https://www.viaparents.com/activite/parc-de-la-tete-dor-lyon-theatre-de-guignol-parc-de-la-tete-dor-lyon
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Absolutní klasikou francouzské kuchyně jsou tzv. gratin 
dauphinois, zvolna zapečené brambory. Recept pochází 
z regionu Dauphine v jihovýchodní Francii a je zde znám 
již od konce 18. století. 
 Pod názvem francouzské brambory se asi nejednomu 
čtenáři vybaví brambory zapečené se zeleninou a sýrem, 
ale ty pravé sýr ani zeleninu neobsahují. Jejich kouzlo je 
v tence nakrájených plátcích brambor zalitých smetanou, 
ochucených česnekem a špetkou muškátového oříšku, 
a velmi pomalém pečení. 

Pro 6 osob: 
• 1,5 kg brambor 
• 2 stroužky česneku 
• 30 cl smetany 
• 1 l mléka 
• muškátový oříšek 
• sůl, pepř 

Doba přípravy: 
min. 1,5 hodiny 
+ pečení alespoň 
1 hodina 

Náročnost: 
jednoduché 

Text a foto: Marta Daeuble, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
Vařili: Roman Daeuble  s maminkou 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Máte-li tedy odpoledne volné a čekáte ve-
čer návštěvu, můžete je tímto chutným 
a jednoduchým receptem oslnit. 
 Gratin dauphinois mohou být samot-
né hlavní jídlo doplněné salátem nebo ja-
ko příloha k jakémukoli druhu masa. 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Proč se jí říká pampeliška? 

„Já si vždycky myslela, že podle lišky,“ 

řekla jsem babičce.  

„Pampeliška je odvozená ze slova 

pléška, tak se dřív říkalo plechové 

baňce, ze které pily malé děti,“ dodala 

babička. 

„Co to má společného s pampeliškou?“ 

zeptala jsem se na to udiveně. 

„Plechová baňka zase připomíná 

mnišskou tonzuru, takovou tu ple-

šatou hlavu. A ta zase připomíná od-

kvetlou pampelišku, když z ní sfoukne-

me chmýří a ona zůstane skoro celá 

lysá!“ 

„Aha, tak už je mi to jasné!“ zajásala 

jsem. 

Výška: až 40 cm 

Tvar: přízemní růžice 

List: laločnatý, zubovitý 

Barva listu: zelená 

Barva květu: žlutá/zlatá 

Plod: nažka s chmýrem 

Nároky na půdu: výživná 

Nároky na světlo: plné slunce 

Nároky na vlhkost: střední 

Použití: cela rostlina 

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

Taraxacum 

Žlutá jako slunce, roste všude kolem nás, na louce i u silnice, najde si místo 

i v prasklince na chodníku, v rozpadlé zídce. Už víte? Ano, je to pampeliška! 

Protože je tak odolná a roste si, kde se jí zlíbí, nejeden zahradník ji považuje za 

plevel. Jaká škoda! Pampeliška je bohatá na vitamín C, který hlavně na jaře potře-

bujeme, abychom byli zdraví. 

Jaro je tu! Už se nemohu 

dočkat, až začne všechno na za-

hrádce kvést.  

Dnes mi babička prozradila 

nové tajemství. Aniž bych to 

tušila, řekla mi, že mám na své 

zahrádce jednu bylinku, kterou 

zahrádkáři moc nemilují. Tato 

bylinka je nejen velmi užitečná, 

ale také velmi krásná. 

28 

H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Oloupejte brambory 
a nakrájejte je na te-
noučké plátky, můžete 
použít například mixér 
se struhadlem. 
Plátky již neomývejte – 
došlo by ke ztrátám 
škrobu. 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Rozmačkejte stroužky 
česneku. 

Do hrnce nalejte mléko, přidejte česnek,  
sůl, pepř 
a špetku na-
strouhaného 
muškátového 
oříšku. Jakmile 
se mléko začne 
vařit, přidejte 
do něj nakráje-
né brambory. 

Brambory vařte 10 až 15 minut. 
Mezitím předehřejte 
troubu na 180 °C. Při-
pravte si zapékací mísu, 
nejlépe skleněnou, abys-
te se mohli pokochat 
krásou zapečených vrs-
tev. Vymažte ji máslem 
(můžete do něj přidat 
ještě trochu česneku). 

Vyndejte plátky bram-
bor z mléka a posklá-
dejte je do mísy. Zalijte 
vše smetanou a zbylým 
mlékem. Nahoru polož-
te ještě několik kousků 
másla. 

Pečte vše minimálně ho-
dinu. Brambory jsou ho-
tové, když vrchní vrstva 
brambor začne mít na-
zlátlou barvu. 

Pochutnávali si: Roman, Marco, Jules a Gustave 

Bon appétit!  

Dobrou chuť!  

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/02/28/00/52/france-653001_960_720.png
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U  K R A J Á N K Ů  

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

ŘÍKÁ SE „PROTANCOVAL SE ŽIVOT EM“.  KAM BY SES 
CHTĚL/ CHTĚLA PROTANCOVAT T Y?  

Už šest let dělám gymnastiku a chtěla bych to v ní 
dotáhnout hodně daleko, tak daleko, aby mě 
každý znal. 

My tancujeme doma všichni. Moje sestra chodí na balet, 

mamka na zumbu a někdy s tátou tancují i klasiku a já 

tancuju tak nějak kolem všeho. Nebo to není odpověď na 

otázku? 

Vera, 2 roky,  
Castelletto sopra Ticino, Itálie  

Někam, kde budu moct celý život dělat, co miluju. 

Ruben, 11 let, Madrid, Španělsko  

Chtěla bych se protancovat do nemocnice a naučit 
se tam medicínu. 

K mamince.  

Anynka, 10 let, Lyon,  Francie  

10 

Nicol, 12 let, Wijhe, Nizozemsko  

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

Já bych se chtěla protancovat jako 

baletka a princezna do země motýlků. 

Amy, 12 let, Tauranga, Nový Zéland  

Anežka, 4 roky, Istanbul, Turecko  

Chtěla bych malovat, ale tak, aby nikdo nepoznal, 

co to je. Aby si někdo řekl, tohle je kočka, a druhý, 

ne, to je kráva, a třetí by řekl, ne, tohle je žába. A že 

by si představovali, co to je. A chtěla bych bydlet ve 

velkým baráku, kde by žila celá moje rodina od ba-

bičky až po bratrance. 
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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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Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jak byl Oliver nemocný 
Když se Oliver s Juráškem vrátili z hu-

debky domů, začalo být s Oliverem ně-

co v nepořádku. Moc nemluvil a byl ce-

lý bílý. Jurášek si myslel, že se na něj 

třeba zlobí kvůli tomu protrženému 

bubnu. „Já už to nikdy neudělám, 

vážně!“ sliboval Jurášek. Oliver jen le-

hce kývl a najednou mu začalo být zi-

ma. Jurášek neváhal a zakryl Olivera 

vším, co našel v pokojíčku. Nebyla to 

jen deka s polštářem a svetr přehozený 

přes židli. Byla to taky hromada plyšo-

vých hraček. 

 Když se maminka přišla podívat, 

jestli už Oliver píše úkoly, úplně se vy-

děsila. „Co tady děláš, Olivere?“ divila 

se. Když místo odpovědi uslyšela jen 

drkotání zubů, sáhla mu na čelo. „A jé-

je!“ Honem bě-

žela pro teplo-

měr. Odstranila 

všechny plyšové 

hračky, převlékla Olivera do pyžama 

a přikryla ho několika dekami. „Musíš 

se pořádně vypotit,“ prohlásila, když 

mu z podpaží vytáhla teploměr s teplo-

tou 39,3. 

 Oliver usnul a Jurášek ho hlídal. 

Bylo mu líto, že je kamarád nemocný. 

Kromě rýmy žádnou nemoc neznal. 

 Když teplota neustoupila, zavolala 

maminka nejprve tatínkovi a pak panu 

doktorovi. Oba přijeli současně. 

 „Tak copak tě trápí, Olivere?“ ze-

ptal se pan doktor. Oliver neměl sílu 

odpovědět. Jen se na pana doktora po-

díval unavenýma očima. 

 „Asi já ho trápím, protože někdy 

trochu zlobím,“ špitlo letadélko. Pan 

doktor si myslel, že to řekla maminka, 

a usmál se na ni, jako by snad řekla 

něco legračního. Maminka jen pokrčila 

rameny. 

 Pan doktor pak Olivera důkladně 

prohlédl. Udělal mu výtěr z krku, píchl 

ho do prstu a odebral mu kapičku kr-

ve. Prohmatal ho po celém těle a po-

slouchal tep srdce i dýchání. 

 „Nevypadá to dobře,“ prohlásil 

nakonec pan doktor. „Budeme ho 

muset odvézt do nemocnice!“ 

 Za pár chvil už Olivera odvážela 

sanitka. 
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U  K R A J Á N K Ů  

Ema, 8let. Groß- 
-Umstadt, Německo  

Když já asi nevím, co to je „Protancuj se životem“. Tancuj jako 
o život, od srdce…, nebo asi prožít život rychle a dobře? 

Rád bych se protancoval do obchodu s legem, 
abych si tam něco koupil. 

Já bych chtěl v životě najít draky a dinosaury, 
třeba v dalekém vesmíru. Takže bych chtěl létat 
do vesmíru a být vesmírným objevitelem. 

Ben, 8 let, Atény, Řecko  

Znáš přísloví „Hraje mi na nervy“? Na co hraješ ty? 
Odpověď pošli do konce dubna na e-mail 
krajanek@krajanekvesvete.cz. Otiskneme ji v červnovém čísle. 
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Jakub, 11 let, Wohlen, Švýcarsko  

Vašík, 6 let, Istanbul, Turecko  

Je spousta míst, kam se chci podívat, ale tančit neumím 
a o tanec jsem se nikdy nezajímal. 

David, 5 let, St. Pölten, Rakousko  

Budu zápasník v Oktagonu a budu slavnej a budu bo-
jovat v různých zemích. Chci být i zápasníkem brazil-
ského jiu-jitsu a jezdit do různých zemí, na hory a na 
skály a jezdit na snowboardu. A mít peníze, velkou 
jachtu, džíp a jedno sportovní a jedno staré auto. 

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

Nicole, 11 let, Tauranga, Nový Zéland  

Strašně ráda tancuji. Životem bych 
se nejraději protancovala za do-
provodu mé harfy až na veliké pó-
dium a také bych ráda hrála s ka-
pelou před davem lidí. 
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V O L N O Č A S O V K Y  Text a grafická úprava: Dana Dunford 

Milé děti, najděte na obrázku  města Paříž 5 rozdílů. 

Poté můžete obrázek vybarvit. 

Vlajka, fousy myšky, auto, letadlo, počet ptáků 
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Spolu s Lenkou Eckertovou jste vy-
daly knížku Hustej internet o bez-
pečném chování na internetu. Jaká 
rada pro děti je z ní podle vás nejdů-
ležitější? 
To právě řešíme doma. Neustále svádíme 
boj se závislostí. Na druhou stranu si uvě-
domujeme prospěšnost zvládnutí webové-
ho světa pro dnes skoro všechny obory lid-
ské činnosti. Snažíme se o kompromisy, 
dávkujeme čas strávený na internetu a kor-
midlujeme chlapce k praktickým doved-
nostem, jako je například psaní, grafická 
úprava apod. 
 
Velká část rodičů našich čtenářů 
četla v dětství časopis Ohníček, kam 
jste také přispívala. Jaké časopisy 
pro děti se vám líbí v dnešní době? 
Odpovím vám, které časopisy se líbí mým 
chlapcům. Starší Toník má rád ABC, mlad-
šímu Péťovi se líbí Sluníčko a oba si libují 
ve Čtyřlístku a komiksech Marvel, ty ale 
čte spíš Toník Petrovi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Co byste vzkázala českým dětem, 
které od narození mluví dvěma jazy-
ky? 
Že jim velmi závidím, protože i přes mou 
velkou snahu jsem ovládla jazyk jenom je-
den. Je skvělé, že se umí domluvit více ja-
zyky, a tím mají také více možností. 

 

Nejnovější projekt Lucie Seifertové 

ve spolupráci s Českou mincovnou 

je Historie mincí v českých ze-

mích. Postupně představí sedm 

mincí z české historie ve formě le-

porela a sběratelské stříbrné repli-

ky dané mince. Vyšla již Duhovka 

tajemných Keltů, na jaře vychází 

Denár v krutém středověku.  
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K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  Text: Petra Ziegelwagner, grafická úprava: Zuzana Dawson Kocourková 

Lucie Seifertová je ilustrátorka a autorka po-

četné sbírky leporel o českých dějinách, pověs-

tech i městech. Nejznámější z nich, Dějiny 

udatného českého národa, můžete znát i jako 

kreslený seriál nebo deskovou hru. Historie 

v jejím podání není nudná, je plná vtípků 

a stránky v leporelech se hýbají a ukrývají pře-

kvapivé detaily. Lucie žije se svým mužem 

a dvěma syny v Praze, ale část roku tráví ve vile 

v Poděbradech, která je celá vymalovaná jejími 

kresbami. Knížky vydává se svým manželem ve vlastním nakladatelství 

a některé vám představí v tomto rozhovoru. 

Vaše edice Dějiny pro nejmenší 
představuje dětem postavy z čes-
kých dějin i pověstí. Jaká je vaše ob-
líbená česká historická postava 
a proč? 
Asi Jiří z Poděbrad. Sice neměl královskou 
krev, ale byl to velký vizionář a ve svých vi-
zích dokázal překonat spoustu panovníků 
s dokonale královskou krví a také má u mě 
protekci, protože pocházím z Poděbrad. 
 
Další sérií knížek jsou ty „Tajemné“ 
– například Tajemné hrady a zámky 
Království českého, Tajemná Praha, 
Tajemná Ostrava...  Které místo 
v České republice považujete za nej-
tajemnější? 
Co se týká tajemna, tak ani nejde tolik 

o místa, jako spíš 
o člověka, jaké 
tajemno kde 
dokáže vidět. Je 
mnoho tajem-
ných míst, kolem 
kterých někteří 
lidé projdou a ni-
čeho si ani ne-
všimnou. 

Vaše nejslavnější leporelo je Dějiny 
udatného českého národa. Jaký dal-
ší přívlastek kromě „udatný“ byste 
dala českému národu? 
V našich dějinách najdeme spousty hrdinů 
i padouchů, takže se 
v podstatě vůbec nelišíme 
od jiných národů. Ale jed-
nu vlastnost Čechů chci 
vyzvednout a to je náš 
smysl pro humor. 
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V O L N O Č A S O V K Y  Text a grafická úprava: Dana Dunford 

Krajanka s Krajánkem si chtějí zatancovat. Jak se 
jmenuje tanec, který si vybrali? To se dozvíte z ta-
jenky!  

Měl jsem myšku  

tancovala 

byla šedá a 

Zlobila mě 

oči měla  

3 

o 

5 

1 

4 

2 

b 
 

t 
    

  

 

 

d 

  

Znáte písničku Myška tanečnice? Doplňte chybějící 
slova a v barevných čtverečcích jsou ukrytá pís-
menka tajenky. Seřaďte písmenka od čísla 1 až 5 
nebo podle barev. 
 

Myška tanečnice 

1 2 3 4 5 

světnici, 

, každému se líbila. 

malička, 

sklíčka o 

a pod krkem mašličku, 

červenou jak růžičku. 

Když jsem přišel ze dvorečka, 

točila se dokolečka, 

dupla tam a dupla sem, 

mrskla fouskem pod nosem. 
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

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 f ixem a  poté vše 

zase smazat.  

Prima zábavu přeje Krajánek  

 

v_sící obraz 

                
            
                

 

v_savač  
 

v_dle 

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

v_dí moře 
 

v_učování 
 

v_čistit boty 

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

oční v_čko 
 

v_tamíny 
 

v_lov rybníka 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
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V O L N O Č A S O V K Y  

RUDOLFOVA HÁDANKA  

Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Řešení z minulého čísla  
Odpověď je poskládaná z iniciál spisovatelů knih na obrázku: 

 
 
 

Pavel Ota Květa Legátová Adolf Daněk Josef Ehrenberger Václav Erben Vlasta Štáflová Emanuel Chalupný 
Karel Nový Iva Hercíková Álbrecht Chánovský 

 

Poklad je ve všech knihách 
... Protože každá přečtená kniha nás dělá bohatší, naučí nás nové informace, 

ukáže nám nová dobrodružství, umí nás pobavit, rozesmát i rozesmutnit. 

Jak se plete věneček 

Moje kamarádka žížalka bude mít brzo 

narozeniny, a tak bych jí chtěl uplést 

věneček z pampelišek. No, ale neumím 

to. Napsal jsem své sestřenici, která je 

velmi kreativní, aby mně poradila. 

Sestřenice mi obratem poslala podrobný popis s obrázky. Naneštěstí dopis cestou 

zmokl a potrhal se. Kousky jsem zachránil, ale potřebuji vaši pomoc, abych je po-

skládal správně popořádku. 

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://1gr.cz/fotky/idnes/08/101/gal/BAR2621d7_42_18572420.jpg
https://pixabay.com/
https://media.novinky.cz/227/292270-top_foto1-9yiez.jpg?1357300020
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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? 
 
 
 
 

Rezavý má kožíšek 
a chutná jí oříšek. 

 

Černý kabát, žlutý nos, 
nemá boty, chodí bos. 

 

Obvykle ta velká myš 
v kanále má svoji skrýš. 

 

Ráno brzy vstává, 
křikem pozdrav dává. 

 

Jako věž je vysoká, 
růžky má a kopýtka. 

Ráda bydlí v kožíšku, 
lechtá pejsky na bříšku. 

 

Pozpátku si jenom chodí, 
voda se mu k tomu hodí. 

 

Na ty dlouhé pochody 
chodí často bez vody. 

 

Se svou smečkou v horách loví, 
šedivý je, podobný psovi. 

Hádanky: Veverka. Kos. Krysa. Kohout. Žirafa. Blecha. Rak. Velbloud. Vlk. 

Anička, Washington, D.C. 
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

 

v_žehlené košile 
 

v_strašená veverka 
 

v_chřice 

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

v_hrála závod                
            
                

 

rodinný v_let 
 

v_vrtka 

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

kniha pov_dek 

                
            
                

 

v_robky ze dřeva 
 

v_malovaný byt 

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

v_litá káva               
            
                

 

v_křičník 
 

v_krajovátka 

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

https://pixabay.com/
https://globe24.cz/pictures/photo/2011/12/17/13240951822-660x371.jpg
https://pixabay.com/
https://img.blesk.cz/img/1/full/1815888-img-cestovani-exotika-ceska-republika-vylet-v0.jpg?v=0
https://pixabay.com/
https://www.databazeknih.cz/images_books/11_/119526/big_povidky-aneb-nechci-slevu-zadarmo-mBT-119526.jpg
https://static2.flercdn.net/products/dd2/f/39/78/07497839_aqyufafzdnbiiy.jpg
http://www.spektrum-bydleni.cz/www/files/mall.jpg
http://www.pixabay.com/
http://2.bp.blogspot.com/-phsQPnsdVY8/VS0jJoMjD8I/AAAAAAAAB7U/PAqIfVk4DwQ/s1600/cisteni.jpg
https://www.umedvidkapu.cz/fotky22596/fotos/_vyr_17410.jpg
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová 

Je to už hodně dávno, kdy na brněn-

ském hradě sídlil kníže, který velmi mi-

loval hony, a proto často vyjížděl do lesů 

na sever od Brna. Ale to si nemyslete, ty 

lesy nevypadaly jako dnes! Bývaly velmi 

hluboké, tmavé a těžko prostupné a žilo 

v nich mnoho zvěře a ptactva. Člověka 

skoro jeden nepotkal. Jen tu a tam stála 

lesní chýše a v údolích řek pár malých 

vesniček. 

 

Kníže byl zdatný lovec, ale někdy v zá-

palu lovu docela zapomínal na opatr-

nost a jeho lovčí ho museli hledat po le-

sích. 

 

Jednoho dne si kníže se svojí družinou 

opět vyjel na hon. Když tu náhle spatřil 

jelena a vyrazil za ním na svém rychlém 

koni. Jelen se hbitě prodíral hustým le-

sem, přeskakoval houští i vyvrácené 

stromy. Jezdci z družiny knížeti nestači-

li, a tak se opět ocitl uprostřed lesů sám. 

Když nadešel večer, věděl již kníže, že 

zabloudil. Marně volal. Jen šumění lesa 

a ptačí štěbetání mu byly odpovědí. „No 

co, není to poprvé, kdy jsem se ztratil,“ 

řekl si. Bloudil velmi dlouho, slunce již 

začínalo zapadat, když unavený a hlado-

vý kníže dojel na mýtinu, kde narazil na 

čihadla a kousek dál pak na malou cha-

loupku ptáčníka Velena. 

 

Velen hosta uctivě přivítal, aniž by se jej 

ptal na jméno, zavedl ho do své cha-

loupky, nabídl mu jídlo a ukázal mu les-

ní tůni, kde se kníže po namáhavém 

bloudění pořádně umyl a osvěžil. Po 

koupeli pak Velen dřevěným hřebenem 

rozčesal hostu vousy i dlouhé vlasy a ne-

chal ho u sebe doma přenocovat. Ráno 

vyvedl cizince z lesa a ukázal mu, kudy 

se dostane do Brna. „Děkuji ti, ptáční-

ku,“ poděkoval kníže, když se loučili, 

a pozval Velena na hrad. „Při příchodu 

se strážným prokaž svým dřevěným hře-

benem a budeš ke mně uveden.“ 

 

Velen za nějaký čas došel do Brna na 

hrad, prokázal se dřevěným hřebenem 

a byl uveden k samotnému knížeti. Když 

poznal, kdo byl jeho hostem, poklekl. 

Kníže přistoupil k Velenovi a povídá: 

„Povstaň, ptáčníku. Velkou službu jsi mi 

prokázal, a protože jsi mi dobrým pod-

daným, staneš se mým rytířem. Daruji ti 

zemi v místech, kde máš čihadla, a tam 

si vystavíš i hrad.“ Jak kníže řekl, tak se 

také stalo. Rytíř Velen si postavil na 

kopci pevný kamenný hrad. 

 

Hrad však stále neměl jméno a Velen 

dlouho přemýšlel, jak ho pojmenovat. 

Legenda vypráví, že chodil z jedné míst-

nosti do druhé, když tu náhle zakopl 

a narazil si palec. „Už nebudu chodit 

bosko více!“ vykřikl bolestí. A tak svůj 

hrad nazval Boskovice a stejně se jme-

nuje městečko, které pod hradem vznik-

lo. 
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Ř Í K A N K Y  Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Ester Stará (Strč prst skrz krk) 
 

Jsem ohromná tanečnice! 
moje nohy při muzice 
Náhle začnou jančit. 

Jedna sem a druhá vedle, 
zmítám se jak kovboj v sedle. 

Zkrátka musím tančit! 
Prostě nejsem k zastavení. 
Věřte, že nad tanec není. 

Ester Stará (Strč prst skrz krk) 
 

Flétna, fagot, fujara, 
nálada je bujará. 

Všechny místní tanečnice 
jako tajfun při muzice 

dokola se točí. 
Nespustíš z nich oči. 

Fujara, flétna a fagot. 
Češi jsou hudební národ. 

Už je v tom až po kolena 
mlsná vosa Apolena. 

Věnuje se baletu, 
nedržela dietu. 

 
Všechno sladké ráda mlsá, 

nedivme se, je to vosa. 
Teď přes uplé šatičky 
jsou jí vidět faldíčky. 

 
Zdroj: www.promaminky.cz 

Ema, Gross-Umstadt 

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

Proti hlavní poště tancovalo koště, 
tancovalo odzemek, byl ho plný pozemek. 
Á jednou tak a potom tak, tancovalo obkročák,  
tango a pak valčík, jak už koště tančí. 
Od paty až po bradu tancovalo lambádu, 
tancovalo polku pro kluka i holku. 
 
Jaké je to tančit s koštětem, 
hned se točí každý se světem. 
Koště tancuje a zametá, tá, tá, 
všechno smetí letí ze světa, tá, tá. 
 
Jaké je to tančit s košťátkem,  
s ním se každý stává rošťákem. 
Ani neví, jak protančí den, den, den. 
A to taky mělo za lubem, bem, bem. 

Magdalena Reifová a František 
(Písničky z Kouzelné Školky) 

Text: Jan Vodňanský 

(2×) 
Proti hlavní poště tancovalo koště, 
tancovalo odzemek, byl ho plný pozemek. 
Jednou tak a potom tak, tancovalo obkročák,  
tango a pak valčík, jak už koště tančí.  
 
(2×) 
Proti hlavní poště, tancovalo koště. 
Tancovalo koště proti hlavní poště.  
 
Proti hlavní poště. 
Byl ho plný pozemek. 

Matyáš, Nové Město nad Metují 
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová 

https://img.discogs.com/zzDeuO1euxSJhJI4xoiGYDVT1SI=/fit-in/300x300/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/A-3858725-1444551669-7296.jpeg.jpg
https://bandzone.cz/majdaband?ii=107889&at=gallery
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
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Č E S K É  S T O P Y  Text: Růžena Růžičková-Sanicola, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Proč si připomínáme tuto významnou osobu 

našich dějin právě v dubnu? 23. dubna 2018, 

na svátek sv. Vojtěcha, byly pozůstatky 

kardinála Josefa Berana převezeny z baziliky 

sv. Petra v Římě do katedrály sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha v Praze. Jak se dostal 

tento pražský arcibiskup do krypty 

baziliky sv. Petra v Římě, kde jsou 

pohřbíváni pouze papežové? 

Rodák z Plzně vystudoval gymnázium 

a rozhodl se pro teologickou dráhu. Po 

studiích v Římě byl vysvěcen na kněze 

a věnoval se např. hluchoněmým, které 

považovala většinová společnost za mé-

něcenné. Za druhé světové války skončil 

v koncentračním táboře v Dachau, pro-

tože se kvůli pomoci bývalým vězňům 

a sloužení mší za ty, kteří se z táborů ne-

vrátili, dostal do konfliktu s německými 

okupanty. Po válce se vrátil a byl jmeno-

ván pražským arcibiskupem. Když pak 

nastoupila k moci komunistická strana, 

kritizoval její zásahy proti církvi, a tak 

se opět dostal na dlouhou řádku let do 

vězení, tentokrát domácího. 

 Další zvrat v životě Josefa Berana 

nastal v roce 1965, kdy ho papež jmeno-

val kardinálem. Dlouho se rozmýšlel, 

protože oficiální úřady mu daly na vědo-

mí, že pokud odjede na své jmenování 

do Říma, nesmí se už vrátit zpátky do 

Československa. Nakonec se rozhodl od-

jet a Čechům se věnoval ve světě, cesto-

val po krajanských komunitách a získal  

 

 

 

 

 

 

 

také finance na založení poutního domu 

Velehrad v Římě. 

 Když v roce 1969 zemřel, nesmělo 

být jeho tělo převezeno do Čech. Teh-

dejší papež Pavel VI., který si ho vážil 

a byl jeho přítelem, to vyřešil tak, že ho 

nechal pochovat mezi papeže v kryptě 

baziliky sv. Petra v Římě. Tam byl uctí-

ván až do dubna loňského roku, kdy se 

splnilo jeho přání vrátit se do vlasti. 

 „Muž, kterého věznili nacisté i ko-

munisté, se svých ideálů nevzdal. Od-

mítal mlčet, vyjadřoval se k věcem ve-

řejným a za své přesvědčení nakonec 

neváhal obětovat ani domov. Neústup-

nost, kterou ve svém boji za svobodu 

projevil, mu vynesla úctu celého svo-

bodného světa.“ (Česká televize) 

19 19 

Francie je sýrovou mocností? 

Ročně se zde vyrobí obrovité 

množství sýrů a na výběr je asi 

400 druhů! Každý Francouz sní 

za rok v průměru 24 kilogramů 

sýrů. Znáte třeba camembert ne-

bo ementál? 

Metrický systém pochází 

z Francie? Metrická soustava je 

nejužívanější ve světě a je založená 

na jednotce 1 metr a jeho násob-

cích. Byla navržena v roce 1790 

a došlo tak ke sjednocení různých 

měr. 

Ve Francii jsou tradiční 

a oblíbenou pochout-

kou šneci? Nejčastěji jsou 

servírovaní jako předkrm, 

uvaření s máslem a bylin-

kami. Ochutnali byste? 

Nejkratší doba panování nějakého 

krále byla jen 20 minut? Přesně tak 

dlouho totiž vládl 2. srpna 1830 fran-

couzsky král Ludvik XIX. z dynastie 

Bourbonů. 

Adalet, Istanbul 

Text: Zuzana Dawson Kocourková, grafická úprava: Linda Yurdakul Audyová 

http://www.kardinalberan.cz/foto/plakat2.jpg
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