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T V O R B A  Č T E N Á Ř Ů    S O U T Ě Ž  

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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Pinďa, Bobík, Myšpulín a Fifinka 
 

Tahle partička nerozlučných kamarádů 

z obce Třeskoprsky slaví narozeniny. 

 Jejich veselé příběhy plné dobrodruž-

ství si oblíbilo již několik generací dětí 

a Čtyřlístek je dnes jedním z nejznámějších 

a nejdéle vycházejících česky psaných ko-

miksů, malé i velké čtenáře baví neuvěřitel-

ných 50 let. 

 Historie této zvířecí party čtyř přátel 

a jejich dobrodružství se začala psát již 

v roce 1969, kdy ilustrátor Jaroslav Něme-

ček přišel s prvním příběhem nazvaným 

Vynález prof. Myšpulína. Tenkrát nepočítal 

s tím, že by příhody Čtyřlístku mohly mít 

nějaké pokračování, ale velký zájem čtenářů 

si vynutil další díly. 

 Čtyřlístek pak cestoval po světě i do 

historie a během let si získal takovou oblibu, 

že vyšel i v mnoha dalších jazycích, dostal se 

do knih i na filmová plátna. Dokonce má své 

vlastní muzeum a naučnou stezku a jeho 

hrdinové se na nás usmívají i z poštovních 

známek… 

 Zkrátka se stal skutečným kulturním 

fenoménem. 

 Letošní rok pak nese ještě další výročí, 

a to přímo výtvarníkovo – v únoru oslavil 

Jaroslav Němeček své 75. narozeniny. A co 

Krajánkovi sám autor o Čtyřlístku prozradil, 

si můžete přečíst v čísle, které právě otvírá-

te… 
 

 

Hodně zábavy s květnovým Krajánkem! 

Michaela Enžlová 
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T É M A  Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

kového malého, ale podstatného setkání 

a soužití kultur. Je pravděpodobné, že 

možná zrovna vaše maminka nebo tatí-

nek, milí čtenáři, pochází z Česka. Ale 

osud je zavál za hranice republiky, blíz-

ko nebo daleko, na tom tolik nezáleží. 

Třeba se zrovna ve vaší rodině snoubí 

zvyky a obyčeje jednoho – českého –  

rodiče a druhého, který je potomkem 

místa, kde žijete. Dnes a denně si vaše 

rodiny vytvářejí svou vlastní osobitou, 

malou kulturní rozmanitost. 

 

Dnešní svět už není tím, čím býval. Dří-

ve poutníci nebo cestovatelé odcházeli 

ze svého kraje a přicházeli do jiného, 

tam objevovali nejen cizí 

jazyk, ale i jiné zvyky 

a věci, které se dělaly od-

lišně. V dnešní době se 

všechny vzdálenosti 

zkrátily a smrskly. 

Vžummmm! Rychle 

a pohodlně se dostane-

me z jednoho konce svě-

ta na druhý. Ocitneme se 

Kulturní rozmanitosti – jak bychom ty-

to odlišnosti mohli nazvat – zůstaneme 

věrni i v dnešním povídání. A to nejen 

proto, že se teď v květnu, jedenadvacá-

tého, slaví Světový den kulturní rozma-

nitosti. My se na to množství kultur 

zkusíme podívat přece jen trošinku ji-

nak. Nahlédneme tak trochu pod po-

kličku, chcete? 

 

Vezměme si třeba rodinu, kde tatínek 

a maminka pocházejí každý z jiné země. 

Tyto rodiny jsou krásným příkladem ta-

To, že se někde lidé zdraví dvěma polibky na tvář a jinde 
jen lehkou úklonou, že kluci v Česku na Velikonoce vyplá-
cejí děvčata pomlázkou a jinde je tento zvyk považován za 
podivný, že se v různých zemích Vánoce slaví různě a ně-
kde se nepřipomínají vůbec, tak to už čtenáři Krajánka jis-
tě dobře vědí z předchozích čísel. Že je přirozené a běžné, 
že se na různých místech dodržují různé zvyky, mluví se 
jinou řečí a dělají se věci, které jsou jinde neznámé, neob-
vyklé, nebo dokonce nemyslitelné. Zkrátka, že jiný kraj 
znamená mnohdy i jiný mrav, to dobře víme a respektuje-
me.  

Jan, Milán 
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T É M A  Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

 

v naprosto odlišném prostředí. Pokud 

tam jsme jako turisté, vše je nové a jiné, 

okouzlující. Pokud bychom tam ale měli 

žít, aj! To bychom se s tím prostředím 

museli více sžít, přijmout něco od něj 

a také mu něco ze sebe dát. Kultury by 

se tak proplétaly a splétaly a promíchá-

valy… 

 

A o tom byste nám nejlépe mohli vyprá-

vět právě vy, krajánci žijící v zahraničí, 

a vaše rodiny. Vyrůstáte dejme tomu za 

hranicemi Česka, v určitém prostředí, 

a přitom si prostřednictvím maminky, 

tatínka nebo obou přinášíte s sebou čes-

kou kulturu. A ta je jiná než v místě, 

kde trávíte většinu roku, chodíte do 

školky a do školy... A tak vzniká vaše 

vlastní, nová, neopakovatelná a jedineč-

ná kultura. Vidíte, není ta rozmanitost,  

 

téma tohoto měsíce, jakoby šitá na míru 

právě vám, našim krajánkovským čte-

nářům? 

 

Že multikulturních rodin přibývá, to je 

výzkumy potvrzeno! Na každém kroku 

je vidět, kolik je smíšených rodin, kolik 

lidí se stěhuje za prací a už se „domů“ 

nevrací. 

 

Jakoby se v tom našem světě, v tom hr-

nečku kultur, stále míchalo a míchalo. 

Čím dál tím víc.  A vznikalo něco nové-

ho. Každá přísada – kultura – v něm je 

důležitá, nenapodobitelná, hodná po-

zornosti a respektu ostatních. A záro-

veň, míchy míchy, vzniká něco nové-

ho... A to je ta rozmanitost. Společná 

rozmanitost. Tak ať žije, ať se jí daří 

a stále se vaří! 

Anna, Milán 
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K R A J Á N C I  N A  C E S T Á C H  Text a foto: Kateřina Balunová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Cestou do hor nás upoutá jedna zajíma-

vost – hrad Manzanares el Real, známý 

taky jako Hrad rodiny Mendézových. 

Nenachází se nahoře na skále, jak jsme 

zvyklí u hradů v České republice, ale na-

jdeme ho na úpatí hor, na břehu přehra-

dy Santillana. Tento hrad, který vypadá 

spíš jako nedobytná pevnost, tady stojí 

už skoro 600 let a je s podivem, že se 

dochoval v tak výborném stavu a nikdy 

nepodlehl požáru, nepřízni počasí nebo 

útokům nepřátel. 

 

Hrad můžeme navštívit buď samostat-

ně, nebo si můžeme připlatit za speciál-

ní prohlídku. Tu ve formě divadla pro-

vádí herci ve středověkých kostýmech za 

doprovodu dobové hudby, takže máte 

pocit, jako bystese ocitli na dvoře něja-

kého španělského krále. 

 

Návštěvu začneme v rozlehlých zahra-

dách, odkud máme nádherný výhled na 

zasněžené hory v pozadí a na lesknoucí 

se hladinu přehrady před námi. Dříve se 

v zahradách nacházela pole s pšenicí, 

labyrint, alchymistická dílna nebo ovoc-

né sady plné jabloní (odtud také pochází 

název Manzanares, manzana znamená 

jablko). Dnes už tady sice po jabloních 

Jen asi půl hodinky cestou autem z Madridu, hlavního města Španěl-
ska, se dostaneme do pohoří, které se jmenuje Sierra de Guadarrama. 
Vysoké skalnaté hory bývají v zimě pokryté sněhem a v létě se sem li-
dé jezdí osvěžovat do ledových potůčků a schovávat se do stínu voní-
cích borovic. Je to takový malý ráj na zemi a oáza klidu, v porovnání 
s  Madridem, ve kterém žije několik miliónů obyvatel. 
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K R A J Á N C I  N A  C E S T Á C H  Text a foto: Kateřina Balunová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

není ani památka, zato zde vystavěli ně-

kolik vyhlídek a umístili lavičky, na kte-

rých si můžeme odpočinout a posvačit. 

 

Do hradu vstoupíme bránou 

v hradbách, za kterou na nás číhají dva 

středověcí rytíři v brnění. Uvnitř pak 

nahlédneme do bezedné studny, obdivu-

jeme obří koberce zavěšené na stěnách 

a představujeme si, jak po nich chodili 

rytíři v brnění a urozené dámy na nich 

vyšívaly polštáře, nakoukneme do ložnic 

původních majitelů hradu nebo se mů-

žeme bavit vybíháním po točitých ka-

menných schodech. Nejlepší část pro-

hlídky nás ale čeká nahoře na střeše, 

kde můžeme vyjít ven a honit se po 

hradbách mezi čtyřmi kulatými kamen-

nými věžemi s vyhlídkou na všechny 

světové strany. Na každé věži najdeme 

jinou vlajku, takže můžeme hádat, které 

zemi nebo městu asi daná vlajka náleží. 

 

Nejkrásnější je tento hrad asi na jaře. 

To totiž vidíme nejen zasněžené hory 

v pozadí, ale z cimbuří taky dohlédneme 

na stejnojmennou vesničku v podhradí, 

která je v tomto ročním období plná čá-

pů. Čápi hnízdí snad úplně všude, na 

každém komínu, kostelní věži nebo 

stromě, a zvuk jejich charakteristického 

klepání zobáků se nese až k hradu. 

 

Po prohlídce hradu se projdeme po bře-

hu přehrady Santillana, odkud si může-

me hrad a hory v pozadí vyfotit v celé 

jejich kráse a zakončit den příjemným 

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

Ve Španělsku jsou velmi oblíbená jídla, která se dají sdílet 
– ať už doma s rodinou, nebo venku s přáteli. Položí se na 
velkém talíři doprostřed stolu a každý si bere a kombinu-
je jednotlivá jídla, jak chce. Jedno z nejtypičtějších tako-
vých jídel jsou i „rozbitá vejce“. 

Pro 2 osoby: 
• 5 středních brambor 
• 4 stroužky česneku, 

neloupané 
• kvalitní olivový olej  
• 3 vejce 
• sůl 
• španělskou sušenou 

šunku jamón ibérico 
nakrájenou na tenké 
krátké plátky 

Doba přípravy: 
příprava 10 minut, 
vaření 20 minut 

Náročnost: 
jednoduché 

8 8 

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

Brambory oloupe-
me a nakrájíme na 
nepravidelné plát-
ky nebo hranolky. 
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Na pánvi rozehře-
jeme silnou vrstvu 
olivového oleje, 
vsypeme nakráje-
né brambory 
a stroužky česne-
ku, osolíme. 

Brambory by měly 
být v oleji ponoře-
né takřka po okraj. 
Opékáme na střed-
ním plameni za ob-
časného promíchá-
vání, dokud nejsou 
brambory měkké. 

Hotové brambory 
vyndáme z pánve 
pěnovačkou a dá-
me na servírovací 
talíř. 

Do horkého oleje po bramborách vyklep-
neme jedno vejce a na prudkém plameni je 
rychle smažíme. Během smažení pěnovač-
kou olej přeléváme přes vejce, aby celé 
zbělalo, ale žloutek byl stále tekutý. Takto 
usmažíme všechna vejce a rozložíme je na 
brambory, posolíme a posypeme vše plátky 
jamónu. Místo jamónu lze použít opečenou 
klobásu chorizo. 

9 

P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  Text a foto: Marie Švédová, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 

Talíř servírujeme doprostřed stolu a než 
začneme jíst, vejce rozřežeme na kousky 
tak, aby žloutek vytekl a celé jídlo se poho-
dlně dalo jíst vidličkou. 
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U  K R A J Á N K Ů  Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK 

Fany, 11 let, Frankfurt  
nad Mohanem, N ěmecko  

Meryem, 4 roky, Brno, Česká republika  

MAJÍ TO JEDNODUŠŠÍ KLUCI, NEBO HOLKY A PROČ?  

No přeci kluk, no protože kluci jsou 
lepší:) 

Kluci i holky to mají dobré, protože mají všichni 
stejně prázdniny a můžou jezdit na výlety. 

Kluci, protože od holky se očekává, že bude pomáhat v do-

mácnosti a že bude mít lepší prospěch než kluci. Později musí 

dbát i na styl a vzhled.  

Gina, 13 let, Atény, Řecko  

Jednodušší to mají holky, protože všechno ví a chlapi 
nic neví. Náš táta třeba neví, že když ráno snídá, tak 
si musí po sobě uklidit stůl, ale holky to ví. 

Vašík, 6 let, Istanbul, Turecko  

Matěj, 4 roky, Madrid, Španělsko  

Jednodušší to mají kluci. Holky to mají těžší, když chtějí dát 
klukovi pusu. 

Jak lepší? Všichni to mají dobré. Když jsou 

kamarádi. 

Anežka, 4 roky, Istanbul, Turecko  

Kluci. Měli to lehčí dříve i teď. 

Měli vždy více práv než ženy. Ty 

smějí volit teprve posledních 100 

let a pracovat jako např. architekt 

není pro ně dodnes snadné.  

David, 4 roky, Antalya, Turecko  

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

10 
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U  K R A J Á N K Ů  Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK 

Myslím, že to ani kluci, ani holky nemají jed-
nodušší, mají to skoro stejně, ale možná 
čůrání mají kluci jednodušší než my, holky.   

Myslím si, že to mají těžší holky. Když vyrostou, musí 
porodit děti a starat se o ně, vařit furt obědy a večeře, 
prát, uklízet a při čůrání si musí sedat na prkýnko 
a na to jsem já líný. 

Josef ína, 12 let, Turín ,  Itálie  

Jak vypadá tvé bydlení snů? Namaluješ nám k tomu také 
obrázek? Odpověď, příp. obrázek pošli do konce května na e-mail 
krajanek@krajanekvesvete.cz. Otiskneme ji v červencovo-srpnovém čísle. 

11 

Jan, 7 let, Wohlen, Švýcarsko  

Jednodušší to mají kluci. Nemají 
tak hroznou pubertu jak holky! 
A nemusí se každý den všude tolik 
holit jako holky. 

David, 6 let, St. Pölten, Rakousko  

Kluci to mají lepší. Nemají holčičí pro-
blémy, co začínají v pubertě, a nemusí 
rodit! 

Kristýna, 11 let, Brusel,  Belgie  

Kluci to mají jednodušší, protože holky moc přemýšlí. 

Nicole, 11 let, Tauranga, Nový Zéland  

Dan, 13 let, Tauranga, Nový Zéland  

Emma Sophie, 6 let, Milán, Itálie  

Holky to mají jednodušší, protože jsou 
hodnější. A víc poslouchaj. Kluci to 
maj horší, protože se pořád perou. Ale 
nejlepší to mají maminky, protože 
můžou dávat zaracha a zakázat telku. 

Lehčí to mají kluci, protože mají větší sílu. 
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V O L N O Č A S O V K Y  Text a grafická úprava: Dana Dunford 

Poznáte názvy zvířátek  španělsky? Spojte správně slovíčka s obrázkem.  

ave 

pták gato 

kočka leon 

lev elefante 

slon 

 

V každém srdíčku jsou tři obrázky, které se týkají země Španělska. 
Čtvrtý obrázek  do Španělska nepatří. Urči který. 

Použité obrázky: Violka (Štětín), Ema (Gross-Umstadt), Matyáš (Nové Město nad Metují), Martina (Madrid) 

https://www.iconfinder.com/
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V O L N O Č A S O V K Y  Text a grafická úprava: Dana Dunford 

V Česku je květen měsíc 
lásky. Pod kterým rozkvetlým 

stromem se mají lidé podle 
tradice políbit? 

 
.     .     .         .     .     .     .     .     .  

(tajenka)    

 MĚSTA ŠPANĚLSKA  

M A D R I D P 

A M L A P O D 

L A T O Z O M 

A Y A C A L F 

G A U C I N A 

A I C R U M N 

T C O N U B O 

O N E T A I L 

S E V I L L E 

A L S I Ř B C 

L A N G A A R 

E V Š N Í O A 

E L L I S A B 

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

 

AMAYA 

BARCELONA 

BASILLE 

BILBAO 

BUNO 

FLACA 

GAUCIN 

ISLA 

LANGA 

MADRID 

MALAGA 

MOZOTA 

MURCIA 

ONETA 

PALMA 

SEVILLE 

VALENCIA 

Francesca, Frankfurt nad Mohanem 
Matyáš, Nové Město nad Metují 
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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? S, nebo Z?  
 

Tentokrát pro vás mám kartičky se slovy, do kterých je třeba do-

plnit S, nebo Z . Kartičky si vytiskněte, podlepte nebo zalaminuj-

te a  vystříhejte. Potom už můžete doplňovat správná písmena do 

slov. Můžete je označit třeba kolíčkem na prádlo nebo kancelář-

skou svorkou. Na zalaminované kartičky lze psát obyčejným f i-

xem a  poté vše zase smazat.  

Prima zábavu přeje Krajánek  

 

_padlý strom 

                
            
                

 

kytka _vadla 
 

kachna v_létla 

S                Z S                Z S                Z 
 

_balit kufr 
 

_mrzlina 
 

_rudlý obličej 

S                Z S                Z S                Z 
 

_lepený hrneček 
 

_mačkaný papír 
 

_kažené jídlo  

S                Z S                Z S                Z 

https://pixabay.com/
https://img.blesk.cz/img/1/gallery/2501431_pokojove-kvetiny-kvetinac-sucha-rostlina-v0.jpg?v=0
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUXFxgbGBcYGBoaGBobFxcYFhodGRgYHSggGBolGxYaITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8lICYtLS0tNy0tLS8uLy0tLS0tLS0tLTUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAK0BIwMBIgACEQEDEQH/x
https://www.lepidla.cz/upload/big/1_postup4.jpg
https://lezzet.blob.core.windows.net/images-xxlarge-recipe/labne_peynirli_cilekli_dondurma-6711ac36-4100-4387-99ad-67a8c8f9086c.jpg
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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 

 

_hrabat listí 
 

_bírka motýlů 
 

_mazaná tabule 

S                Z S                Z S                Z 
 

_lomená noha               

            
                

 

_motané lano 
 

_moklý pes 

S                Z S                Z S                Z 
 

had se _vlékl 

                
            
                

 

_krácené kalhoty 
 

dům _hořel 

S                Z S                Z S                Z 
 

_míchat barvy             
            
                

 

_pínací špendlík 
 

_nědený meloun 

S                Z S                Z S                Z 

https://img.blesk.cz/img/1/normal620/2170366-img-hrabe-listi-v2.jpg?v=2
https://pixabay.com/
https://www.irishheatandair.com/wp-content/uploads/2016/06/air-conditioner-wet-dog.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/27/12/03/snake-skin-3501427_960_720.jpg
https://g.denik.cz/1/11/zkracovani-kalhot-happening-k-narozeninam-vh-4-rocnik_denik-w630.jpg
http://funds.gfmcdn.com/12481887_14669712490_r.jpg
https://www.jollypixie.cz/wp-content/uploads/img_a309389_w1716_t1520325462.jpg
https://pixabay.com/
https://static1.eskypartners.com/travelguide/44775988.jpg
https://pixabay.com/
https://bukadarnet.com/wp-content/uploads/2017/05/aed61b62-4dca-4dfd-85b0-fada602b26ac.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 

Praha, hlavní a zároveň největší město 

České republiky. Pokud jste v Praze byli 

nebo alespoň viděli její fotografie, určitě 

budete souhlasit, že je jedním z nejkrás-

nějších měst na světě. Slyšeli jste už ně-

kdy „zlatá Praha“, „stověžatá Praha“ ne-

bo „Praha – matka měst“? Tak se Praze 

také říká a všechny tyto názvy vyjadřují 

nádheru a jedinečnost starobylého měs-

ta ležícího na řece Vltavě. Praha vznikla 

před více než tisíci lety! Pověst o založe-

ní města je spojena se slovanskou kněž-

nou Libuší… 

 

Vévoda Krok panoval v Čechách moudře 

dlouhá léta až do své smrti. Krok po so-

bě nezanechal syna, ale tři dcery. Vládu 

po svém otci převzala ta nejmladší, 

kněžna Libuše. Byla krásná, laskavá 

a velice moudrá. A nejen to! Libuše 

uměla věštit, tedy předpovídat nejrůz-

nější věci, které se stanou v budoucnos-

ti, nebo určit místo, kde se nacházejí 

drahé kovy, zlato a stříbro. 

 

Jednoho dne stála Libuše se svým man-

želem Přemyslem a starosty na Vyšehra-

dě a dívala se po kraji. Zničehonic se jí 

zatmělo před očima a zjevila se jí vize. 

Kněžna Libuše poodešla ke kraji příkré 

vyšehradské skály, zasněnýma očima se 

zadívala do velké dálky, zvedla ruce vy-

soko k nebesům a prorockým hlasem 

promluvila: „Vidím město veliké, jehož 

sláva hvězd se dotýká! A to město se bu-

de jmenovat Praha.“ Po krátké odmlce 

pokračovala: „V lese, kde se řeka Vltava 

stéká s potokem Brusnicí, je pro ně pří-

hodné místo. Jděte a hledejte! Nalezne-

te tam člověka, který otesává kmen a dě-

lá z něj práh. V těch místech postavte 

hrad. Pro ten práh pojmenujte to místo 

Prahou. A hrad, který tam bude posta-

vený, bude první v celé zemi a všechny 

ostatní hrady se mu budou klanět. Tak 

jako každý, kdo vchází do domu, se 

skloní před prahem, skloní se všichni 

před krásou a velikostí toho města.“ Po 

těchto slovech Libuše umlkla, obraz 

z budoucnosti se rozplynul a věštba 

skončila. 

 

Kníže Přemysl hned poslal lidi, aby mís-

to budoucí Prahy našli. Ti skutečně v le-

sích za řekou nalezli muže při pilné prá-

ci. Všechno se shodovalo s tím, co Libu-

še předpověděla! „No výborně,“ pochva-

lovali si. „Dejme se rychle do práce!“ Po-

ráželi stromy, nosili kamení, kopali hlu-

boké příkopy a tak postavili hrad. A ko-

lem něj opravdu vyrostlo nádherné měs-

to a jeho sláva rostla přesně tak, jak to 

kněžna Libuše předpověděla. 

 

Praha tu stojí dodnes a její sláva je 

opravdu věhlasná. A i teď, po mnoha 

staletích, si rádi vyprávíme pověst o sta-

robylé věštbě moudré kněžny Libuše. 
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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 
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Č E S K É  S T O P Y  Text: Růžena Růžičková-Sanicola, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Milé děti, už jste někdy slyšely o českém „všeléku“, 

který pochází z moravského lázeňského města Luha-

čovice? Že nic takového neexistuje? Tak dnes vás pře-

svědčím o opaku! 

O onom zázračném 

léku na všechno, Vin-

centce, jejíž název 

pochází od hraběte 

Vincence, se poprvé 

zmínil lékař a fyzik 

Jan Ferdinand Her-

tod v roce 1669. 

Avšak tento léčivý 

pramen vyvěrající 

přímo v centru města na břehu říčky 

Šťávnice je mnohem mnohem starší. Že 

by 200 let? 300 let? Kdepak, samá vo-

da. Vincentka by dnes slavila přibližně 

60 milionů let své existence. Zároveň 

nám dokazuje, že tenkrát byste se v Čes-

ku mohli koupat v moři! Vincentka je 

totiž mořskou vodou, která uvízla v ze-

mi, časem byla vytlačována vzhůru 

a dnes se hlásí o slovo.       

 Její složení je vskutku zázračné. 

Obsahuje celé množství látek, které naše 

tělo potřebuje – sodík, draslík, vápník, 

hořčík, jód anebo také chlór. Pomáhá 

nám tak při bolestech žaludku, střev, při 

rýmě nám uvolňuje dýchací cesty a v ne-

poslední řadě zatočí i s cukrovkou. Je 

také nezbytným nápojem v domácnos-

tech zpěváků, herců, moderátorů, zkrát-

ka všude tam, kde je potřeba mít hlas 

jako zvon, neboť nám udržuje hlasivky 

ve skvělé formě. 

 O účincích léku našich babiček, jak 

se Vincentce také někdy říká, slyšely 

i zahraniční země. Dnes se vyváží napří-

klad na Slovensko, do Číny, Japonska, 

Ruska, Estonska, na Kypr a Ukrajinu.  

 Tak zkuste 

navštívit místní 

obchod či lékárnu 

a možná se i vám 

poštěstí obohatit 

domácí lékárnič-

ku o tento luhačo-

vický lék. 

Zdroje: wikipedia.org, novinky.cz, vincentka.cz 
Foto: Naděžda Jančová 

https://www.vincentka.cz/wp-content/uploads/2018/09/lahev.png
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Text: Zuzana Dawson Kocourková, grafická úprava: Linda Yurdakul Audyová 

19 

Coria del Rio je španělské město 

plné japonských samurajů. 

Vzniklo v roce 1646, když se zde 

usadila delegace samurajů z Ja-

ponska v čele s Hasekuro Tsune-

nagem, jejich potomci dnes nesou 

příjmení Japón. 

Španělsko s Portugalskem spojuje 

720 metrů dlouhá lanová dráha. 

Jízda trvá minutu a rychlost je až 

80 km/h. Země jsou v odliš- 

ných časových pásmech, 

příjezd do Portugalska vás 

vrátí v čase o hodinu. 

45 procent světové pro-

dukce olivového oleje 

pochází ze Španělska. Oli-

vový olej je někdy nazýván 

jako tekutý zázrak, pro své 

složení je dokonce použí-

ván i jako lék proti mnoha 

nemocem. 

Španělé milují flamenco, vášnivý ta-

nec pocházející ze španělské Andalusie. 

Při flamencu ožívá celé tělo a neodmys-

litelně k němu patří hra na kytaru a ši-

rokánské sukně. Děti, tancujete rády? 

Adalet, Istanbul 

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

CKluci majíF rádiC míče,  
lítaj s něma po parGku.  
FHolky, co se Gmíče Ftýče,  
Bdávaj' přednost kočárGku.  
 
Kluci loví ryby z tůňky  
nebo láhve z Vltavy,  
holky na to nemaj' buňky,  
lovení je nebaví.  
 
A proto Ckluci, kluci s Fklukama,  
Gholky, holky s Cholkama.  
Je to léty, Fje to věkem,  
Gje to těma rokaCma.  
 
A proto kluci, kluci s klukama,  
holky, holky s holkama.  
Je to léty, je to věkem,  
je to těma rokama.  
 
Než se léto s létem setká,  
hnedka je to jinačí,  
do Karla se zblázní Bětka,  
Jaromír zas do Káči.  
 
Přejdou deště aprílový,  
usadí se v kraji máj,  
všechny holky kluky loví,  
najednou je zajímaj.  
 
A proto kluci, kluci s holkama,  
holky, holky s klukama.  
Je to léty, je to věkem,  
je to těma rokama.  
 
A proto kluci, kluci s holkama,  
holky, holky s klukama.  
Je to léty, je to věkem,  
je to těma rokama.  

Jaroslav Uhlíř 
Zdeněk Svěrák 

Pánům vlasy náhle zřídnou,  
dámám do nich padne sníh,  
sledujte to s tváří vlídnou  
na hodinkách kapesních.  
 
Děda s dědou v šenku hačaj',  
žejdlík s pěnou vábí je,  
babičky si zajdou na čaj  
do kavárny Slávie.  
 
A zase kluci, kluci s klukama,  
holky, holky s holkama.  
Je to léty, je to věkem,  
je to těma rokama.  
 
A zase kluci, kluci s klukama,  
holky, holky s holkama.  
Je to léty, je to věkem,  
je to těma rokama.  
 
Protože je to léty, je to věkem,  
je to těma rokama. 

Valentin, Madrid 

https://www.velkykosik.cz/images/sklady/297673.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=61Pi_zB9ong
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Ř Í K A N K Y  Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Před koncertem 
Jiří Havel (Království nesmyslů) 

 

Říkáte, že v sále straší? 

Kdepak! Nástroje se plaší: 

housle vržou, 

basa bručí, 

flétna pláče, 

hoboj skučí, 

tuba vzdychá, 

buben hřmotí – 

kdopak tenhle cirkus zkrotí? 

Nebojte se, tady vládne  

pan kapelník ve fraku! 

Za chviličku všechno zvládne,  

i hlasivky zpěváků! 

Nevěřící Tomáši,  

teď se musíš tiše dívat: 

až je hůlkou postraší,  

začnou krásně hrát i zpívat! 

Podle televize 
Miloš Kratochvíl (Létající koště) 

 

Televizní programy,  

to je nadělení! 

Jestli to tak půjde dál,  

tak celý svět se změní. 

Změní nejen člověka,  

i zvíře, či brouka,  

změní prostě každého,  

kdo se na ně kouká. 

Špaček z budky sledoval  

pořad Vařte s námi,  

tak si chtěl dát žížalu  

v želé s jahodami. 

Žížala však viděla  

spoustu akčních filmů  

a to špaček netušil,  

když k ní sletěl z jilmu. 

Na záhonku vypukla  

neskutečná rvačka,  

v níž poprvé žížala  

uškrtila špačka… 

Anežka, Istanbul 
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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? 
 
 
 
 

Nebýt mého kokrhání, 
nebylo by rána ani. 

Vstávejte už, lenoši, 
dlouho spát se nesluší. 

 
Věrný přítel člověka, 

někdy samá neplecha. 
Rádi ho však všichni máme, 
kostičku mu vždycky dáme. 

Hafy, hafy, haf, 
já jsem z tebe PAF! 

Hádanky: Kohout. Pes. Slon. Had. 

Pane učiteli, já pořád nevím, kdo je to ten praotec Čech. 
Nemůžu najít jeho profil na Facebooku. 

Máchá dlouhým chobotem, 
ne však u nás za plotem. 

Nosí velké uši, 
ty mu velmi sluší. 

Štěstí vám prý přinese, 
milé děti, těšte se! 

 
 

Dlouhý jako hadice, 
žije taky v Africe. 

Jedovatý může být, 
kdo by ho chtěl doma mít? 

Vašík, Istanbul 

Ada, Nové Město 
nad Meují 
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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:  

Za týden letím do Anglie. Můj dlouholetý 

kamarád holub Karel mi poslal zprávu  

na mobil: 

Come round next Wednesday for 

tea! 

Moje angličtina je na dobré úrovni, aspoň 

jsem si myslel, tak jsem pochopil, že na-

psal: 

Přijď k nám ve středu na čaj. 

Říká se přece čaj o páté, přemýšlel jsem 

a napsal, že přijdu kolem páté: 

OK, I will come around 5pm.  

Odepsal mi:  

We eat around 7pm. 

To jsem nepochopil. 

Proč mi Karel odepsal, že jíme kolem 

sedmé? V čem jsem se spletl? Přijdete 

na to? 

Co jsem popletl? 

Napovím vám: znáte rčení „jiný kraj, jiný 

mrav“? 

Můžete si vybrat z těchto možností: 

1. Karel obyčejně pije čaj večer a k ně-

mu jí zákusek. 

2. V Anglii se před večeří vždy pije čaj. 

3. Karel se spletl a místo „meal“ na-

psal „tea“. („meal“ znamená „jídlo”) 

4. V Anglii se říká „přijď na čaj“ a myslí 

se tím, přijď na večeři. 

5. Tea je speciální název večeře.  
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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 

Kdo by neznal Čtyřlístek, nejslavnější český komiks? Možná se k vám 

už doneslo, že letos slaví neuvěřitelných 50 let! První příběh Myšpulí-

na, Fifinky, Bobíka a Pindi vyšel 15. května 1969 a vymyslel jej Jaroslav 

Němeček (75 let) společně s manželkou Lucií. Inspiroval se tenkrát 

americkými komiksy – a měl velký úspěch. 

Určitě tehdy netušil, že některé sešity Čtyřlístku budou mít v roce 2019 

sběratelskou cenu 20.000 Kč, že vyjde 666 různých příběhů a celá řada 

speciálů, ani to, že se jeho komiks v roce 2019 dočká velké filmové pre-

miéry. Animovaný film Velké dobrodružství Čtyřlístku měl premiéru 

4. dubna – nenechejte si jej při příští návštěvě Česka ujít! A pokud bu-

dete mít v létě cestu do Prahy, zajděte si do Muzea hlavního města Pra-

hy na interaktivní výstavu 50 let s Čtyřlístkem. A kdyby to nevyšlo, 

v Doksech u Máchova jezera je stálé muzeum Čtyřlístku. Proč právě 

tam? Němečkovi mají totiž v Doksech chalupu a Doksy jsou vlastně 

čtyřlístkovské Třeskoprsky. Pojďme si ale popovídat s panem Němeč-

kem osobně... 

Váš první pří-
běh se jmenoval 
„Vynález pro 
Myšpulína“. Ja-
ký Myšpulínův 
vynález vám 
připadá nejdů-
ležitější a proč? 
Nejdůležitější vy-
nález Myšpulína je 
bezesporu funkční  
stroj času. Díky 
němu Čtyřlístek 
objevil Ameriku 
a jako první česká 
výprava přistál na 
Měsíci, a tak před-
běhl americké kos-
monauty. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postavy ze Čtyřlístku mají všechny 
svou poštovní známku. Sbíral jste 
jako dítě známky nebo něco jiného? 
Když jsem byl pětiletý, měl jsem opravdu 
několik alb s rakouskými známkami, vlast-
ně to byly známky rakousko-uherské a na 
většině z nich byl císař pán. Kde se asi toulá 
moje milovaná sbírka? 
 
Na internetovém obchodě Čtyřlístku 
se dají koupit nejen vaše komiksy, 
ale i školní potřeby, oblečení, CD 
a spousta dalších dárkových před-
mětů. To by si před 50 lety jistě ne-
dovedl nikdo představit. V čem ještě 
vám dnešní doba přijde jiná? 
Po sametové revoluci v roce 1989 se změni-
lo u nás skoro všechno. Do té doby bylo 
všechno státní a nade vším byl přísný do-
zor. Hned po revoluci jsme se s kamarády 
rozhodli vydávat Čtyřlístek soukromě a za-
ložili jsme vlastní nakladatelství, a tak to je 
dodnes. 
 
Jaké země světa už postavičky Čtyř-
lístku za dobu své existence v příbě-
zích navštívily? 
Za 50 let života navštívili naši hrdinové ve 
svých příbězích tolik zemí, že bych popsal 
celou stranu. Čtyřlístek je partička kamará-
dů, kteří mají ale oblíbené heslo, všude 
dobře, doma nejlépe! 
 
Vzpomenete si na nějaký výjimečný 
příběh? 
Zajímavou historii měl příběh, který se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jmenoval Černá sobota. Nakreslil jsem ho 
při mé práci v Německu, kde jsem spolu-
pracoval s architektem na výzdobě mateř-
ské školy. Po známém jsem ho poslal přes 
hranice do Česka do redakce Čtyřlístku. Na 
hranicích byl zadržen kvůli názvu jako po-
dezřelý protistátní text a já byl vyšetřován. 
Čtyřlístek ale musel vyjít stůj co stůj, musel 
jsem tedy nakreslit příběh znovu a ten bez 
problému vyšel. Ale původní příběh se dod-
nes toulá po policejních archivech. 
 
Co byste vzkázal dětem, které mluví 
dvěma jazyky? 
Jestli se učíte dva jazyky – naučte se ještě 
třetí! Mějte se krásně, zdraví vás Fifinka, 
Myšpulín, Bobík a Pinďa... a Zádrhel a Ja-
roslav Němeček. 
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Přátelství je nejlepší lék 
Oliver byl v nemocnici sám. Jeho ne-

moc prý může být nakažlivá. Stýskalo 

se mu nejen po mamince a tatínkovi, 

ale hlavně po Juráškovi. 

 Juráškovi se taky stýskalo. Když 

maminka s tatínkem chystali Oliverovi 

piškoty a jahodový džus, nenápadně 

vletěl do tašky. Maminka si myslela, že 

to letadélko přibalil tatínek. Tatínek si 

myslel, že ho dala do tašky maminka. 

A tak nic neříkali. V nemocnici jim ale 

sestřička letadlo vrátila. „Nezlobte se, 

ale hračky se na infekční oddělení no-

sit nesmí.“ 

 Tatínek s maminkou přikývli, ale 

letadélko bylo smutné. Pak se na chvíli 

směli na Olivera podívat přes okno. 

Zrovna spal, a tak se maminka, tatínek 

i letadélko vrátili domů. 

 Jurášek se ale nechtěl vzdát. Mu-

sel se za Oliverem dostat stůj co stůj. 

Večer vyletěl oknem a zamířil k ne-

mocnici. Kroužil kolem pokoje celou 

noc až do rána. Čekal na chvíli, kdy 

sestřička otevře okno a vyvětrá. Dočkal 

se! 

 

 Protáhl se 

úzkou škvírou 

a zamířil přímo 

k Oliverovi, kte-

rý ještě spal. „Ahoj, kamaráde!“ 

pozdravil s úsměvem. Oliver se na po-

steli prudce posadil. „Ahoj, Jurášku! 

Jak ses sem dostal? Sestřička říkala, že 

sem hračky z venku nesmějí.“ 

 „Jsem tady tajně. Protáhl jsem se 

oknem!“ přiznal se Jurášek. 

 Oliverovi bylo najednou náramně 

krásně. Vůbec se necítil slabý jako ješ-

tě před chvilkou. Dokonce Juráška 

od radosti políbil. 

 Pak se ale na chodbě ozvaly kroky. 

Byli to páni doktoři, kteří přišli na vizi-

tu. 

 Oliver Juráška raději ukryl pod 

polštář. 

 „Tak jakpak se cítíš, mladíku?“ ze-

ptal se pan primář. 

 „Báječně. Už mi nic není, už můžu 

jít domů!“ odpověděl Oliver. 

 Pan primář se usmál, znovu Olive-

ra prohlédl a pak zakroutil hlavou. „To 

je snad jeden z případů zázračného uz-

dravení. Ještě ale pro jistotu uděláme 

odběr krve. Sestřičko!“ 

 Protože bylo všechno v pořádku, 

Olivera opravdu pustili domů. Jurášek 

vyletěl oknem napřed a Olivera přivez-

li rodiče autem. 

 Od té doby oba, Jurášek i Oliver, 

dobře vědí, že přátelství je ten nejlepší 

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

Leucanthemum vulgare  
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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 

Kopretina je především okrasná bylina. Do mojí zahrádky jsem ji vybrala, protože 

je krásná a má velké květy, které se dobře hodí ke studii kresby.  Jak už jste jistě 

poznali, ráda kreslím květiny a vůbec vše v přírodě. 
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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 

29 

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

Kopretina má velké bílé okvětní líst-

ky, které tak rádi trháváme při hře „má 

mě rád, nemá mě rád“.  

Možná i proto je symbolem štěstí a po-  

užívala se v rituálech při svatbě 

a k magii. 

Nejlépe se kopretině daří na loukách 

a ve světlých lesích, na stráních, me-

zích a na pastvinách. 

Její okvětní lístky slouží na výrobu si-  

rupu a přidávají se například i do mýdla.  

Název kopretina vymyslel pan 

Jan Svatopluk Presl, profesor 

zoologie v 19. století, a proto se 

jí dříve říkalo janské kvítí.  

Občas je také nazývána svato-

jánské kvítko, čáp, husička 

anebo slunéčko.  

Výška rostliny:  

od 20 cm do 80 cm 

Doba květu:  

květen, červen, červenec, srpen 

Barva květu:  

bílá 

Barva olistění:  

zelená 

Tvar květu:  

úbor 

Tvary listů:  

vejčité, kopinaté 

Typy listů:  

listnaté, opadavé 

Použití:  

do vázy, skupinové výsadby, nádoby 

Náročnost:  

slunce, vlhko, propustné půdy, nenáročné 
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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 čistý papír skicáku jsem nejdříve 

tužkou H načrtla základní formu květu. 

Tedy nejjednodušší geometrické tva-

ry, které jsem si mohla představit, když 

se na kopretinu podívám.  

V našem případě je to kruh a ovál 

(obr. 1). Tužka H je tvrdá a tak zůstává 

kresba slabá a lehce se dá překreslit, 

pokud se vám něco nelíbí.  

Jednu krásnou kopretinu jsem si včera 

donesla z procházky, a protože dnes 

prší, rozhodla jsem se ji nakreslit.  

 

Jak na to? 
Připravila jsem si skicák, dvě tužky, 

tvrdou tužku H a měkkou tužku 2B, 

a gumu.  

Kopretinu jsem dala do vázy a dlouho  

se na ni dívala.   

Nejvíce se mi líbil květ.  
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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 

Co to znamená: 

Skica:  
rychlá přípravná 
kresba pro další 

zpracování 

Načrtnout:  
nakreslit kresbu 

jednoduchými, 
rychlými tahy 

Stínovat:  
nakreslit tmavé tahy tužkou, 

tam kde vidíme stín 

Když jsem byla spokojena s touto pomocnou 

kresbou, sáhla jsem po tužce 2B.  

Již z větší jistotou jsem obtáhla první kresbu tak,  

že jsem jemně přitlačila, kde byl stín, a malovala 

lehce, kde bylo světlo (obr. 2). 

Tady je výsledek (obr. 3). 

Studie kresby:  
výuka kresby 

Forma: tvar 

A jak se vám povedla ta vaše? 

Po celou dobu jsem se dívala na

svou kopretinu ve váze a kontro-  

lovala, zda se jí moje kresba po-

dobá.  

A to je celé, skica má být rychlá, a tak není třeba kreslit všechny detaily a kresbu 

stínovat. 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  Text: Marie Švédová, grafická úprava: AEK, tvoří: Luna 

Umění pěstovali lidé od pradávna. Již v době paleolitu vytvářeli 

pravěcí lovci nástěnné malby v jeskyních. Nejčastěji zobrazovali 

zvířata a scény z lovu. Paleolitičtí umělci používali k tvorbě přírod-

ní pigmenty, které měli po ruce – dřevěné uhlí, okr a hematit. Bar-

vy nanášeli prsty nebo jednoduchými nástroji připomínajícími ště-

tec. Jedno z nejvýznamnějších míst, kde byly pravěké malby obje-

veny, je jeskyně Altamira na severu Španělska. Zvířata namalovaná 

na stěny této jeskyně jsou považována za jedno z nejkrásnějších 

uměleckých děl a byl jimi uchvácen i malíř Picasso. 

Budeme potřebovat 

přírodní uhel 
prašné křídy v zemitých tónech (okrová, červená, cihlová, hnědá…) 

tvrdý papír 
drsnou podložku na přípravu pigmentu (dlaždice bez glazury, brusný papír) 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  Text: Marie Švédová, grafická úprava: AEK, tvoří: Luna 

Na papír nakreslíme přírodním 
uhlem obrys zvířete: zubra, 
kance, laň, koně nebo třeba 
jelena. To byla nejčastěji zobra-
zovaná zvířata v pravěku. 

Uhlem dokreslíme detaily zvířete. 

Na drsné podložce rozetřeme 
prašné křídy a prsty naneseme 
barvu na papír. Vybarvíme zvíře 
i několika odstíny tak, abychom co 
nejlépe vystihli jeho charakter 
a vzhled. Pravěcí umělci často po-
užívali i tři různé odstíny barvy. 

Můžeme také přidat bojovníky 
nebo více zvířat a vytvořit tak 
pravěkou loveckou scénu. A jak 
své dílo podepsat? Samozřejmě 
otiskem celé dlaně! 
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S V Ě T  K O L E M  N Á S  Text: AEK, Michaela Enžlová a Eva Voortman Šimánková, 
ilustrace a grafická úprava: AEK 

Moře a oceány jsou pro nás nepostradatelné. Ryby a další mořští živočichové 
jsou od nepaměti významnou složkou naší stravy. Spotřeba ryb ale roste a rybo-
lov v divokých vodách nestačí pokrýt poptávku. Akvakultura, umělý chov ryb, je 
v současné době nejrychleji se rozvíjejícím potravinovým průmyslem na světě.  

Stejně destruktivní je i ry-
bolov prováděný vlečnou 
sítí. Sítě ničí mořské dno 
a zachytí vše, tedy i chrá-
něné a ohrožené živoči-
chy, jakými jsou delfíni, 
želvy nebo tresky. 

Téměř polovina ryb, které se nám dostanou na 
talíř, pochází z nějakého chovu. A jak poznáte, 
že právě vámi koupená ryba je z toho udržitel-
ného? Například v Holandsku jsou označené 
tímto logem:  

Chov ryb v sítích umístěných u pobřeží a v nádržích 
na pevnině je často neekologický a zdraví škodlivý. 
Chovné nádrže jsou přeplněné a voda v nich málo 
cirkuluje, což vede k jejímu rychlému znečištění a ší-
ření různých nemocí mezi rybami.  

Jakým logem jsou označeny ryby z ekologického 
chovu u vás? Napište nám! 
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Ekologické metody rybolovu a chovu ryb šetrně využívají bohatství moří a neo-
hrožují křehkou rovnováhu mořských ekosystémů. Mezi tyto metody patří i spe-
ciální klece, aquapody, ve kterých ryby mohou volně plavat a které simulují pro-
středí hlubokého oceánu. Aquapody mohou být ukotvené i ve větší hloubce na 
otevřeném moři, kde voda díky silným proudům lépe odnáší nečistoty a parazi-

ty. V okolí aquapodů se hromadí divoké ryby a tak se z těchto kopulí stávají 
umělé útesy, které vytvářejí vhodné prostředí pro život okolní mořské fauny. 

Komerční rybolov neničí život v moři. 

Zásoby ryb jsou nevyčerpatelné. 

Chovy u pobřeží nejsou šetrné k rybám. 

Na volném moři se mimo jiné pěstují i mušle a řasy. Pěs-
tování řas probíhá na speciálních plovoucích plošinách 

v zavěšených kulturách. Mořské řasy jsou velmi bohaté na 
bílkoviny a jsou důležitou součástí potravy. Navíc také po-
skytují útočiště mořským živočichům, tlumí vlny, absorbu-

jí CO2 z moře a tím snižují jeho kyselost.  

Vlečné sítě zachytí i ohrožené živočichy. 

Silné proudy na volném moři odplaví nečistoty. 

Ekologický rybolov je šetrný k životnímu prostředí. 

Pravda, nebo lež 

Kromě jídla lze z řas vyrobit i ná-
bytek, surfové prkno a palivo do 
letadla. Jde o stále využívanější 
surovinu v přírodním i ekologic-
kém zemědělství, potravinářství, 
textilní výrobě i medicíně, farma-
cii a kosmetickém průmyslu, čímž 
se řasy stávají možnou alternati-
vou pro budoucnost.  
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