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TVORBA  ČTENÁŘŮ     SOUTĚŽ  

Čtete rádi? Jistěže ano, však už to víme! 
 
Připravili jsme pro vás celoroční výzvu. Pošlete nám zápisy z přečtených knih 
na našich čtenářských listech nebo ze čtenářského deníku, který si vedete. 
Knížky tak můžete představit ostatním českým dětem ve světě a sami najít no-
vé, které by vás mohly bavit. Ze všech došlých zápisů losujeme pravidelně ně-
kolik 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. 

Milí 
krajánci! 

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. 

Další 
losování 

proběhne: 10. 7. 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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Je přelidnění opravdu tak nebezpečné pro naši planetu? 

Lidská populace je souhrn všech živočichů na 
Zemi. 
Všude na naší planetě se dá žít. 
Díky novým technologiím žijeme déle. 

Vysoký počet obyvatel Země má vliv na životní 
prostředí. 
Chudí lidé mají často více dě . 
Planeta už nedokáže všechny lidi uživit. 

Pravda, nebo lež 
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V mnohých oblastech lidé bojují 
s nedostatkem vody, potravy, zdravotní 
péče i bydlení. Absolutním nedostatkem 
zdrojů ale netrpíme a díky novým tech-
nologiím je umíme lépe a zodpovědněji 
využívat. Důležitou roli hraje i inves ce 
do vzdělání dě  a do osvěty. Když se 
zlepší kvalita života obyvatel naší planety, 
zlepší se i kvalita naší Země. 

Světová populace v procentech 

Poměr populace mužů 
a žen je téměř vyrov-
nán – 50,4 % muži 
a 49,6 % ženy. 
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SVĚT  KOLEM NÁS   Text: AEK, Michaela Enžlová a Eva Voortman Šimánková, 
ilustrace a grafická úprava: AEK 

Už jste slyšeli o přelidnění, tedy o tom, že nás lidí na Zemi žije moc a že tak zatěžuje-
me naši planetu? Tisíce let rostla populace velmi pomalu. Ještě před 200 lety žila na 
Zemi „jen“ jedna miliarda lidí a teď už přes 7 miliard! V roce 2054 nás tu podle odha-
dů bude 10 miliard!  

Jaká rizika s sebou nese přelidnění? 
Vyčerpání zdrojů: Voda, vzduch a půda jsou hlavní zdro-
je, ze kterých my, obyvatelé planety, čerpáme. Díky na-
šemu tempu života spotřebováváme 1,7krát více přírod-
ních zdrojů, než je Země schopna za jeden rok vytvořit. 
Mizí lesy, ubývá zemědělské půdy, dochází k vyhynu  
živočišných druhů i ke globálnímu oteplování. Přístup 
k čisté pitné vodě nemá 1 z 10 lidí a 1 z 9 lidí na celém 
světě trpí hladem.  

Nerovnoměrné věkové rozložení 
populace: Ve vyspělých zemích sice 
poklesla porodnost, ale lidé zde žijí 
déle, a tak vzniká „demografická 
past“. Nová generace nebude 
schopna uživit své nepracující před-
chůdce. 

Proč roste počet obyvatel? 
Růst populace šel vždy ruku v ruce s průmyslovým 
a technologickým pokrokem. Díky moderním tech-
nologiím dokážeme uživit více lidí i prodloužit jejich 
život. Jednou z příčin růstu obyvatel Země je ale 
i chudoba. Čím více lidí žije nad hranicí chudoby,  m 
méně dě  mají. Například v Kambodži měla v roce 
1994 průměrná rodina 6 dě . Situace, kdy obyvatelé 
žili za méně než 1,25 USD denně, se do roku 2015 
zlepšila o 40 % a velikost rodiny se snížila o polovi-
nu. 
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Fany, Petra, Matyáš, Lukáš a Josífek… 
 

Pravidelní čtenáři Krajánka si určitě vzpo-
menou na tuto veselou žabí rodinku a jejich 
kamarády – půlmetrovou vílu Pampelišku 
Elišku a strašidýlko Černoočka – rošťáka, 
který od rána do večera vymýšlí jednu lum-
párnu za druhou. A aby mu nedošly nápa-
dy, má dokonce Lexikon lumpáren. Ještěže 
má Eliška svůj Lexikon kouzel a jeho lum-
párny může napravovat… 
 Na příbězích a dobrodružstvích této 
partičky se mnozí z vás dokonce podíleli 
a příběh na pokračování sami vymýšleli. 
A když jsme se s našimi hrdiny loučili, měl 
žabí synek Pepík tušení, že se ještě potká-
me… 
 A měl pravdu – jsou zpět! Nejmenší 
z žabích kluků se těší do školy a na to, až 
začne potají číst strašidelné příběhy z bra-
trovy knihovny... 
 Jaká bude jeho paní učitelka? Bude 
přísná? A najde si ve škole nové kamarády? 
To vše se dozvíte již v tomto čísle, které 
právě otvíráte. 
 

Tak prima zábavu a krásný červen! 
Michaela Enžlová 
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TÉMA   Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

pohádky, seriálu nebo písničky, která 
právě frčí na rádiových vlnách a mezi 
vašimi kamarády! 

Poslechnout si dobrou hudbu můžete 
nejlépe například naživo na koncertě – 
na výchovném se školkou či se školou, 
s rodiči nebo – až budete starší – sami 
s kamarády. Můžete se ale pohodlně 
uvelebit i doma na gauči, v křesle či 
v posteli a za pomoci moderní nebo tra-
diční technologie – rádio, stereo, CD 
přehrávač, gramofon a jiné vymoženosti 
– se nechat unášet na vlnách not a zpě-
vu. Schválně, kdo z vás si, alespoň ob-
čas, místo televize zapne muziku na po-
slech? 
 Kromě toho, že hudbu – jak my 
doufáme co nejčastěji – posloucháte, 
tak ji jistě někdy i sami vytváříte, viďte? 
Třeba někdo z vás navštěvuje kroužek 
hry na kytaru, na klavír, na bicí nebo na 
flétnu. Učíte se stupnice, zapsat a pře-
číst noty a pak podle nich hrát. To už je 
velká věc! Už si můžete zadrnkat nebo 
zapískat melodii nebo refrén z oblíbené 

Luna, Haag 

„Kdyby ty muziky nebyly...“ Tak nějak začíná jedna známá 
česká lidová písnička. A my za Krajánka k tomu dodává-
me: „To by ale bylo na světě šedo, smutno a neveselo, 
viďte?!“  
 Už mnohokrát jsme si v Krajánkovi povídali o umění. 
Zrovna nedávno to bylo o tanci a tancování. Dnes se zamě-
říme na hudbu, jíž jsme se také už v minulosti dotkli, na-
příklad u tématu smysly. Jsme si jistí, že hudba je součástí 
života vás všech, našich čtenářů, malých i velkých, v menší 
či větší míře. A že si tedy budeme povídat o něčem, co je 
vám blízké a hlavně milé. Protože hudba, milí krajánci, to 
je..., to je..., to je zkrátka hudba! Veselá, smutná, hravá, 
teskná, uši trhající, romantická, experimentální, taneční 
i uspávající... 
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KRA JÁNKOVO  TVOŘEN Í   Text: Marie Švédová, grafická úprava: AEK, tvoří: Luna 

Vyzkoušíme, jestli rulička papíru 
sedí na hrdlo láhve, kterou jsme 
vybrali. Pokud je příliš široká, po-
délně ji rozstřihneme, velikost 
upravíme (omotáme kolem hrdla 
lahve) a zafixujeme izolepou. Do 
láhve nasypeme drobné předměty. 

Na ozdobný papír štětcem na-
neseme lepidlo a celou rumbakouli 
olepíme. Můžeme použít také pa-
pír obyčejný a potom nástroj po-
malovat barvami podle vlastního 
výběru. 

Láhev uzavřeme, na hrdlo nasa-
díme ruličku tvrdého papíru a izo-
lepou ji připevníme k láhvi. 

Necháme zaschnout a můžeme 
vstoupit do království perkusí! 
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KRA JÁNKOVO  TVOŘEN Í   Text: Marie Švédová, grafická úprava: AEK, tvoří: Luna 

Rumbakoule jsou součástí velké skupiny bicích hudebních nástro-
jů. Bicí nástroje neboli perkuse jsou jednou z nejobsáhlejších a nej-
starších skupin nástrojů a jak lze odvodit z názvu, jejich podstatou 
je vytváření zvuku pomocí úderů do nástroje. Téměř každá země 
má nějaký specifický bicí nástroj, rumbakoule pocházejí z Latinské 
Ameriky a původně se vyráběly z vydlabaných tykví naplněných ka-
mínky nebo semeny. Do každé ruky patří jedna rumbakoule, proto 
si rovnou vyrobte raději dvě! 

Budeme potřebovat 

menší plastovou láhev s uzávěrem 
drobné předměty (korálky, malé knoflíky, fazole, rýže) 

ruličku tvrdého papíru (například od toaletního nebo pečicího papíru) 
nůžky 

lepicí pásku, lepidlo 
ozdobný papír 

štětec 
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TÉMA   Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

 Jak už jsme řekli, mnozí z vás se 
hře na nějaký hudební nástroj věnují 
jako mimoškolní aktivitě. A kdo ví, 
možná někteří z krajánků jednoho dne 
dobudou svět jako klavírní virtuosové, 
jako první housle ve slavném orchestru 
světoznámé opery nebo rocková hvězda 
s vyprodanými největšími stadióny 
světa… 
  

 
 
 

 
 
 
 A kdo z nejrůznějších důvodů ne-
hrajete, víte, že si příležitostný hudební 
nástroj můžete zhotovit i sami? Nebu-
dou to sice asi housle Amati ani klavír 
Petrof či elektrická kytara Yamaha, ale 
to nevadí, protože libý nebo aspoň zají-
mavý zvuk na něj vyloudíte určitě. A na-
víc, nástroj bude vámi vytvořený a hlav-
ně z dostupných materiálů. To si třeba 
můžete vyrobit chřestidlo z několika 
provázků s navlečenými skořápkami 
z vlašských ořechů. Nebo si trochu 
opracujete z lesa donesené klacky a bu-
dou z toho zvučná dřívka. Anebo si přes 
kelímek od jogurtu přetáhnete obyčej-
nou gumičku a máte jednoduché drnka-
dlo. Nebo nasypejte do menší prázdné 
plastové lahvičky rýžová zrnka nebo su-
šené fazolky a rumbakoule je na světě!  
 Kromě doma vyrobených nebo 
snadno dostupných hudebních nástrojů 
se na nějaké přehlídce, představení ne-

bo v muzeu můžete také setkat třeba 
s těmi pro střední Evropu méně obvyk-
lými. Kupříkladu takové didgeridoo 
australských domorodců. Tak co, aus-
tralští krajánci, umíte na ně zahrát? Ne-
bo elektrický bezdotykový theremin – 
nástroj v podobě dřevěné krabičky s an-
ténou, na který se jako na jediný vůbec 
hraje bez dotyku! Existují i varhany, 
v nichž místo vzduchu proudí voda, 
a kterým se říká hydraulofon. A hru na 
pilu, ano, slyšíte dobře, na pilu, kterou 
se obyčejně řeže, jste už slyšeli? Zajíma-
vých, jednoduchých i složitých nástrojů 
jsou spousty, vycházejí z tradic různých 
koutů světa a vyrábí se z toho, co je tam 
či onde k dispozici – z tykve, kůže, ro-
hoviny, mušlí, dřevěné bedničky...  
 Naše téma protentokrát končí, ale 
hudba bude znít v celém čísle červnové-
ho Krajánka. Bude vás provázet nejen 
tam, ale i nadále doma i ve škole, ať jste, 
kde jste rozeseti po světě. A kdyby na to 
někdy přišla řeč, vězte, že i ta malá ze-
mě v srdci Evropy, 
se kterou jsme 
všichni, kdo Kra-
jánka čteme, více či 
méně spjati, dala 
světové (především 
vážné) hudbě své 
velikány, které by-
chom si měli pama-
tovat. Uvidíte, že 
i daleko od Česka 
budou znát jména 
jako Antonín Dvo-
řák, Bedřich Smeta-
na, Leoš Janáček či 
Bohuslav Martinů. 

dě  z Deventeru 
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KRA JÁNC I  NA  CESTÁCH   Text: Petra a David Ziegelwagner, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Vídeň je už desátým rokem městem 
s nejvyšší kvalitou života na světě. A je 
to poznat – všude je čisto, ve městě bez 
větších problémů koexistují chodci, cyk-
listé, cestující všemožných dopravních 
prostředků i koně vozící turisty v histo-
rických kočárech. Pro všechny je zde 
velmi široká nabídka kulturních akcí, 
muzea, kostely a parky. Městem protéká 
řeka Dunaj, po které se za hodinu a čtvrt 
dostanete lodí do slovenské Bratislavy. 
Vídeň je velmi přátelská k dětem – všu-
de jsou krásná hřiště a každé muzeum 
a památka myslí na dětské návštěvníky. 
Představíme vám naše oblíbená místa: 
 

Prater 
 
Zábavní park 
Prater je jedi-
nečný v tom, 
že je otevřený 
po celý rok 
a dá se projít 
jen tak bez 
vstupného. My 
se sem často 
chodíváme jen 
projít a obdi-
vovat atrakce: 
strašidelné do-

my hrůzy, bláznivé houpačky až do ne-
be, superklouzačky, dechberoucí horské 
dráhy. Nad tím vším se pomalu točí je-
den ze symbolů města – Riesenrad 
(ruské kolo). Když už se vám z toho vše-
ho motá hlava, stačí sednout na miniže-
leznici Liliputbahn nebo ujít pár desítek 
metrů a jste v rozlehlém klidném parku 
s jezírky, sportovišti a desítkami dět-
ských hřišť. Odtud vás tramvaj č.1 zave-
ze třeba až do historického centra. 
 

Haus der Musik 

„Jedničkou“ dojedete až k Opeře na 
Karlsplatz, odtud je to už jen pár minut 
chůze k Domu hudby (Haus der Musik). 
Není to nejvyhledávanější atrakce, ale 
strávíte tu příjemně klidnou hodinku 
s hudebními nástroji, s nejznámějšími 
rakouskými skladateli a se zvukovými 

V tomto Krajánkovi se vám poprvé představuje Rakousko – jižní soused 
ČR, země kultury, hor, jezer a také hudby! Pojďme se podívat do jeho 
hlavního města – do Vídně. 
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HRÁTKY   S   PŘ ÍRODOU  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Recept na bezový sirup: 40 bezových květů zalijeme 2 litry vody a necháme přes noc vylou-
hovat (jen asi 8–10 hodin). Nádobu s bezem nezakrýváme, zapařila by se. Ráno scedíme vo-
du, květy vymačkáme, přidáme 1 kg cukru a šťávu z 1 citronu nebo 1 pomeranče. Povaříme 
velmi mírným varem (varem jen táhneme) asi 15–20 minut do doby, než bude sirup průhled-
ný. Horký sirup naléváme do lahví a uzavřeme. Sirup vydrží až půl roku, když ho uskladníme 
na chladném místě. 

Co to znamená: 

Mšice: 
drobný hmyz s jemným 

dlouhým sosákem, 
škodící na rostlinách 

Úroda: 
plodiny, které se urodily 

na polích, v zahradách 

Tlít:  
rozkládat se hnitím, 
rozpadat se v prach 

Z čerstvých květů mám nejraději sirup. 
Jeho příprava je velmi jednoduchá. 

Bez je posvátný strom Slovanů, pro své léčivé účinky dostávali novomanželé jednu rostlin-
ku svatebním darem. Od toho se také vytvořilo staré přísloví: 

Jak na to? 

Před heřmánkem smekni, před bezem klekni. 
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HRÁTKY   S   PŘ ÍRODOU  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Květy sbíráme v květnu, červnu a červen-

ci, pár dní po dešti, těsně před tím než vy-
kvetou. Při sušení květy rozprostřeme 

v tenké vrstvě do stínu nebo zavěsíme do  

místnosti, ve které se pravidelně větrá.  
 

Jestliže některé květy zhnědnou, vyhodí-

me je. Bílé usušené květy skladujeme 

v suchu, v tmavé uzavíratelné nádobě.  

A to není všechno, bez přiláká na zahradu 

také ptáky, kteří se sem budou každý rok 

vracet, a obdaruje nás bohatými bílými  

květy, které se dají využít k přípravě la-

hodných pokrmů a nápojů.  

Kdo by taky neznal a nemiloval bezinkový  

sirup, čaj, limonádu nebo šťávu!  

Květy bezu můžeme obalit v těstíčku, 

osmažit si je a udělat tzv. kosmatice ne-

bo je použijeme jako náplň do bylinných  

pytlíčků, které se po zahřátí přikládají na  

místa, kde nás trápí revma.  

Z květů si můžeme také připravit blaho-

dárnou koupel.  

Části bezu se dají využít všechny, já ale sbí-

rám jen květy. Plody, kůra a kořeny mo-
hou být špatně stravitelné, dokonce toxic-

ké, tedy jedovaté.  

30 

HRÁTKY   S   PŘ ÍRODOU  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 
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KRA JÁNC I  NA  CESTÁCH   Text: Petra a David Ziegelwagner, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

experimenty. Vyzkoušíte si, jaké je to 
ztrácet postupně sluch jako Beethoven, 
zkomponujete si vlastní vídeňský valčík, 
můžete si dokonce zahrát na dirigenta 
vídeňské filharmonie. V obchodě se su-
venýry si pak kupte hrací strojek třeba 
s melodií Mozartovy Kouzelné flétny. 
 

Schönbrunn 
 

Spolehlivé vídeňské metro (U-bahn) vás 
snadno dopraví až ke slavnému zámku 
Schönbrunn. Uvnitř kromě prohlídky 
paláce můžete navštívit i dětské muze-
um, ve kterém si lze zapůjčit a oblék-
nout dobové kostýmy a zahrát si třeba 
na císařovnu Sissi. Před Vánoci jsou 
před zámkem krásné trhy. Většina dětí 
ale rodiče potáhne za ruku do zámec-
kých zahrad, ve kterých se skrývá nej-
starší fungující zoo na světě. Ale pozor! 
Než k ní dojdete, dobře se rozhlížejte – 
za okrasnými keři schönbrunnských za-
hrad se skrývá areál různých labyrintů 
a hříček pro malé i velké. Když najdete 
cestu doprostřed nejstaršího bludiště 
z 18. století, můžete za odměnu vylézt 
na vyhlídku a vidět labyrint seshora. 
 

Vídeňská muzea 
 

Muzea ve Vídni stojí za shlédnutí skoro 
všechna. Každé větší muzeum počítá 
s dětskými návštěvníky a má pro ně 
speciální úkoly, letáky, prohlídky a akti-
vity. Za vidění stojí třeba Naturhistoris-
ches Museum – jedno z muzejních 
„dvojčat“ v centru města. Uvnitř archi-
tektonické perly najdeš všechna zvířata 
světa i pohyblivého dinosaura! 

Nakonec jeden zimní 
a jeden letní tip:  

 
V zimě je před vídeňskou radnicí 
obrovské dvouúrovňové kluziště: 

Der Wiener Eistraum. 
 

V létě stojí za návštěvu vodní hřiště 
na ostrově uprostřed Dunaje 

(Donauinsel). 
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PUTOVÁN Í   ZA  CHUTĚMI   Text a foto: Petra Ziegelwagner, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
Vařili: Davídek, Pauline a Petra 

Najít jídlo, které je typic-
ky rakouské a zároveň se 
nevaří v Česku, je téměř 
nemožné. V Rakousko- 
-Uhersku se vařilo stejně 
a bohatší vídeňské rodi-
ny měly často českou ku-
chařku. Dnes se od nás 
naučíte císařský trhanec 
– sladké jídlo, které na-
jdete na jídelníčku lec-
které alpské horské cha-
ty, ale i mnohé vídeňské 
restaurace. 

 velkou celokovovou pánev (aby mohla do 
trouby) a chňapku (důležité!) 

 30 g rozinek předem namočených 
v rumu (jen pokud je máte rádi) 

 4 žloutky 
 4 bílky 
 30 g cukru 
 1 balení vanilkového cukru 
 350 ml mléka 
 130 g mouky 
 40 g másla 
 moučkový cukr na posypání 
 sůl 

Doba přípravy: 45 minut 

Náročnost: Středně těžké 
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PUTOVÁN Í   ZA  CHUTĚMI   Text a foto: Petra Ziegelwagner, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
Vařili: Davídek, Pauline a Petra 
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HRÁTKY   S   PŘ ÍRODOU  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Bez je jednoduchý na pěstování a přitom 

velmi užitečný, a to nejen pro přípravu jídla  

a pití, ale hodí se i pro udržení přírodní rov-

nováhy na zahradě. Přitahuje totiž speciální  

odrůdu mšic, která jiným rostlinkám ne-

škodí. Tyhle mšice zase přitahují pestřenku, 

malou vosičku, jejíž larvy se mšicemi živí.  

Jak se jednou pestřenka u bezu uhnízdí,  

postará se i o ostatní kolonie mšic, které tak  

rády napadají ovocné stromy a keře a ničí 

naši úrodu.  

Bez se také postará o to, aby se na za-
hrádce nelíbilo krtkům a hlodavcům. 

Jejich odchod můžete uspíšit, když jim do 

nor položíte bezové listí, které tam začne 

tlít a zapáchat. Nesnáší tento nepříjemný 

pach a najdou si domov někde jinde!  

Do mojí zahrádky je tedy bez černý na-

prosto ideální.  

Bez se rychle a hojně rozrůstá, nejlépe je 

ho zasadit do rohu zahrady blízko kom-
postu, protože vylučuje látky, které urych-

lují dozrání kompostu.  

Výška keře:  1,5 až 10 metrů 

Doba květu: květen až 

červenec 

Barva květu:  bílá 

Barva olistění:  zelená 

Tvar květu:  vrcholík 

Tvary listů:  vejčitě podlouhlé 

pilovité 5-10 cm dlouhé 

Typy listů:  listnaté, opadavé 

Použití:  v potravinářství, v léčitelství, 

v zahradnictví 

Náročnost:  vlhko, polostín, slunce, 

místa bohatá na živiny, především dusík  
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HRÁTKY   S   PŘ ÍRODOU  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Sambucus nigra 

28 

HRÁTKY   S   PŘ ÍRODOU 

Bez černý je keř, který občas 

může přerůst v strom vyso-

ký až 10 metrů. Najdeme ho  

všude, na okrajích lesů, na 

pasekách, podél cest, ale 

i u skládky, v zahradách, na 

rumišti, podél vodních toků 

i v roklích. 
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PUTOVÁN Í   ZA  CHUTĚMI   Text a foto: Petra Ziegelwagner, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
Vařili: Davídek, Pauline a Petra 

V míse smíchejte metličkou žloutky, 
cukr, vanilkový 
cukr a špetku 
soli. Přilijte 
mléko a vmí- 
chejte mouku, 
případně ro- 
zinky. 

9 

Pak vyšlehejte 
z bílků sníh. Malé 
kouzlo – hotový 
sníh drží v míse, 
i když ji obrá te 
dnem vzhůru. 

Sníh opatrně vmí-
chejte do směsi 
v míse a vytvořte 
tak lehounké na-
čechrané těsto. 

V pánvi zahřejte máslo a těsto vlijte do 
pánve. Pak 
celou pánev 
dejte do trou- 
by a nechejte 
péct dozlato- 
va při 200 °C 
asi 15 minut. 

Poté těsto v pánvi 
rozdělte na čtvr ny, 
postupně obraťte 
a dejte zase na 10 mi-
nut do trouby. Pozor, 
pánev i rukojeť je vel-
mi horká!  
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PUTOVÁN Í   ZA  CHUTĚMI  

Nakonec trhanec 
v pánvi za pomoci 
dvou vidliček roztrhej- 
te na kousky, rozdělte 
na talíře, pocukrujte 
a podávejte se švest-
kovým rozvarem 
(Zwetschkenröster).  

Chutná k ně-
mu i kompot 
nebo jableč-
né pyré. 

Text a foto: Petra Ziegelwagner, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
Vařili: Davídek, Pauline a Petra 
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U  KRA JÁNKŮ   Text: Eva Voortman Šimánková a kolek v, grafická úprava: AEK 

Meryem, 4 roky, Brno, Česká republika 

ZNÁTE PŘÍSLOVÍ „HRAJE MI NA NERV Y“? 
NA CO HRAJETE V Y? 

To neznám, to je nějaká hra? Já hraju pozemní     
hokej a tenis, tak doufám, že tím nikomu nehraju   
na nervy. 

Hrát na nervy znamená, že někoho pošťuchujete, 
otravujete a on se na vás zlobí a chce, ať toho nechá-
te. Ale vy toho nenecháte a pořád ho pošťuchujete, 
dokud vás to nepřestane bavit a ten někdo se z toho 
může zbláznit. Já hraju akorát hodně na nervy. 

Já umím hrát na klavír, done-
sl mi ho Ježíšek, ale tatínkovi 
tím právě hraju na nervy. 

David, 6 let, St. Pölten, Rakousko 
Hraju na kytaru, ale jen na dětskou. A taky rád hraju na 
schovku. A na vědce! 

Hrát na nervy je, když 
mě někdo děsně štve, ta-
ková ta poslední kapka. 
Mě dost irituje máma 
a brácha. A já je, ale to 
proto, že jsem děsně, ale 
opravdu děsně milá, až 
jsou z toho pryč. 

Dorinka, 13 let,  

Nejraději hraju na maminčiny trpělivostní nervy ;-) a na flétnu.  
Jan, 11 let, Milán, Itálie 

U KRA JÁNKŮ   Text: Eva Voortman Šimánková a kolek v, grafická úprava: AEK 

Matyáš, 10 let,  Nové Město nad Metují,  
Česká republika 

Deventer, Nizozemsko 

Esther, 11 let,  
Delft,  Nizozemsko 
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ČTEN Í  NA  POKRAČOVÁN Í  

 
musí sám. Třídní nových prvňáčků je 
Marcela Marcelová, milá mladá paní 
učitelka s vlasy dlouhými dva metry. 
 
Novopečení školáci se poš-
ťuchují. Počáteční nervozi-
ta z nich už opadla. „Jak se 
jmenuješ?“ ptá se žabka 
v modrých kalhotách. 
„Mat... Mat... Matyáš...,“ 
koktá rozpačitě žabáček. 
„Matmatmatyáš je dlouhý, 
budeme ti říkat 
Matty,“ mrkne na 
něj spiklenecky nová 
kamarádka. „Já jsem 
Barča,“ dodá, když 
se hrnou po scho-
dech nahoru. 

„Tohle je 1. Ž,“ usmívá se paní učitelka 
a její vlasy se zničehonic začnou krátit 
a červenat. Zčervenají i její oči a celá se 
strašně nafoukne a místo ní je tu na-
jednou příšerný vodník. Matty se pole-
ká. Uteče s Barčou a spolužáky na ko-
nec chodby. „Nebojte,“ uklidňuje je 
uklízečka, „to se Marcelce poslední do-
bou stává často,“ chrstne na odpudivé-
ho vodníka kýbl vody. „Děkuji,“ usmí-
vá se skrz naskrz promočená paní uči-
telka. 
 
„Tak vás tady ještě jednou všechny ví-
tám!“ usmívá se na vyděšené žabáčky. 
„Jak se zdá, máme před sebou pěkně 
dobrodružný 
školní rok.“ 
„To teda...,“ 
sotva popadá 
dech Matty. 
 
 
 

„Musíme to-
mu přijít na 
kloub,“ šeptá 
Barče. 
„A s těmi Lu-
kášovými  

knížkami asi ještě chvilku po-
čkám,“ pomyslí si v duchu. 

Text: Lenka Kanellia a dě  z České školy Milán 
(Jan, Anna, Eva, Ma eo, Francesca, Umberto, David, Sophie), 

grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Emma Moscardino 
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Anna Moscardino 

První příběhy o Černoočkovi, 
Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 
č. 07+08/2016–07+08/2017. 
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ČTEN Í  NA  POKRAČOVÁN Í  

Nejmenší z žabích kluků se do školy už 
moc těší! „Hned jak budu umět číst, 
vrhnu se potají na strašidelné příběhy 
z Lukášovy knihovny,“ umiňuje si. Ma-
minka mu je číst nechce, aby se nebál. 
Matyáš má ale pro strach uděláno. 
Strašidel a kouzel v knížkách se roz-
hodně nebojí. Z čeho má však trošku 
strach, je první školní den. „Jaká bude 
paní učitelka? Bude přísná? Co když 
mi to učení nepůjde? Najdu si tam ka-
marády?“ 
 

Matyáš se celou noc převaluje a usne 
až skoro za svítání. Ráno ho Petra ne-
může vytáhnout z postele. Ani ostat-
ním se moc nechce a motají se po bytě 
jako mátohy. Mamce pomaličku, 
ale jistě dochází trpělivost… Všude se 
válí trička a ponožky, Matyáš ještě ne-
ní ani oblečený a Eliška začala plakat. 
„Fany, prosím tě, dohlídni na kluky!“ 
volá máma unaveně. 
 
Matyáš zatím v pokoji balí do tašek 
a kufrů všechny svoje hračky. „Co to 
děláš?“ vykulí oči táta. „Nooo, půjčím 
je dětem a skamarádím se,“ vysvětluje 
taktiku Matyáš. „To abychom jeli ná-
klaďákem,“ směje se Fany. „Žádný ná-
klaďák,“ prohlásí rezolutně Petra. 
„Ještě ti spadnou z korby a místo do 
školy pofrčíte do nemocnice. Jedeme 
autobusem a hračky si můžete vzít kaž-
dý maximálně dvě.“ 
 
Na konečné autobusu v Žabácké ulici 
se tyčí veliká několikapatrová budova. 
„Hodně štěstí, Matyáši,“ lípne mu 
mamka před vchodem pusu. Dál už ale 
 
 
 
 
 
 

Matyáš jde do školy 

Anna Moscardino 
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U  KRA JÁNKŮ   Text: Eva Voortman Šimánková a kolek v, grafická úprava: AEK 

Emily, 9 let, Frankfurt 
nad Mohanem, Německo 

Neznám.  
Já nejraději  
hraju basket.  

Na hudební nástroj nehraju, někdy lezu na nervy své mladší 
sestře a koušu ji. Mně zas lezou na nervy spolužáci, když při 
fotbale nehrajou férově.  

Nasos, 7 let, Atény, Řecko 

Ferda, 10 let,  
Lyon, Francie 

Pošli nám svoji fotku, na které jsi oblečený/oblečená v kroji nebo typickém oblečení ze země, kde žiješ. 
Fotografii s popisem, odkud kroj pochází, pošli do konce července na adresu krajanek@krajanekvesvete.cz. 
O skneme ji v zářijovém čísle. 

Jakub, 11 let,  Wohlen, Švýcarsko 

Hraju na klavír a také jsem hrála na flétnu. Mám rá-
da aktivní hry jako třeba na babu. Dělám různé spor-
ty: atletiku, lezení a plavání.  Když jdu do parku, rá-
da si hraju s mojí sestrou Lucinkou na schovávanou. 

Doma opravdu občas hraju na nervy hlavně mamin-
ce, někdy tatínkovi a často i mojí mladší sestřičce. 
Ona mně ale taky. Někdy taky hraju na klavír. Úplně 
nejradši hraju na schovávanou, na babu. 

Josef Matěj,  8 let, Brusel,  Belgie 

Měla jsem papírovou harmoniku, ale roztrhla 
se. Mám flétnu, někdy na ni pískám. Ale moc 
chci hrát na kytaru.  

Barunka, 9 let, Brusel, Belgie 

Anežka, 4 roky, Istanbul, Turecko 

Neznám, ale znamená  
to určitě něco hezkého.  
Hraju na xylofon.  

Hrát na nervy znamená někoho otravovat, 
rozčilovat, prostě zlobit… S bráchou jsme    
             v tom občas dobří. Na žádný hu- 
                    dební nástroj zatím nehraji, ale  
                    chtěl bych se naučit hrát na kytaru. 

U  KRA JÁNKŮ  
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VOLNOČASOVKY   Text a grafická úprava: Dana Dunford 

Hudební nástroje 

. . . . . . . .   

Rčení dokolečka. Doplň chybějící slovo společné pro obě česká rčení: 

Doplň chybějící písmenka společná pro dvojice  hudebních nástrojů:  

   V Í R 
   R I N E T 

S A X     
X Y L     

   M O N I K A 

   F A 
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KRA JÁNKOVA  KN IHOVNA   Text: Petra Ziegelwagner, grafická úprava: Zuzana Dawson Kocourková 

V roce 2016 Zdeněk Smetana zemřel ve vě-
ku úctyhodných devadesáti let. Během své-
ho života za sebou stihl zanechat v umělec-
kých kruzích nesmazatelnou stopu. Ilustro-
val přes 400 animovaných filmů. Nebyl ale 
pouze animátorem. Často byl zároveň v roli 
autora námětu a scénáře a také v roli reži-
séra. 

„Zpočátku jsem tvořil díla pro dospělé pu-
blikum, které mě někdy poplácávalo po zá-
dech. Ale větší cenu pro mě měl úsměv dě-
tí, který byl tím nejupřímnějším hodnoce-
ním toho, zda se mi něco povedlo.“ Díky 
tomuto přístupu dal život mnoha postavič-
kám zejména z oblíbených večerníčků. Je-
jich tvorbě se věnoval především v 70. a 80. 
letech, takže je v dětství jistě sledovali i ro-
diče nejednoho z vás. 

Pojďme si alespoň v rychlosti připomenout 
ty nejznámější. Co vy, krajánci, vzpomene-
te si vedle výše zmíněných Pohádek z me-
chu a kapradí a Rákosníčka na nějaké dal-
ší? Zkuste dát s rodiči hlavy dohromady 
a vyjmenovat jich co nejvíce. Co třeba Ra-
dovanovy radovánky, v nichž se potýká 
chlapeček Bohuslav, pro svou veselou po-
vahu přezdívaný Radovan, s lumpem Hu-
gem? Nebo Malá čarodějnice a její přítel, 
havran Abraxas? Je tu ještě někdo, kdo za-
tím žádné dílo nepoznává? Z dílny Zdeňka 
Smetany vzešly také pohádkové seriály 
o Štaflíkovi a Špagetce nebo Kubula a Ku-
ba Kubikula a spousta dalšího. 
 
Tak nevím jak vy, kamarádi, ale já si jdu 
honem rychle nějaký ten večerníček na 
dobrou noc pustit. 
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KRA JÁNKOVA  KN IHOVNA   Text: Petra Ziegelwagner, grafická úprava: Zuzana Dawson Kocourková 

Znáte rybníček Brčálník? Leží za mlhou tak hustou, že by se dala krájet, 
a dost možná ještě dál. Vy, kteří jej znáte, jistě také víte, kdo v něm žije. 
A vám, kteří rybníček neznáte, to prozradíme. Žije v něm zelený skřítek 
Rákosníček. 
 Všimli jste si někdy, co všechno má Rákosníček společného napří-
klad s Křemílkem a Vochomůrkou? Není to jen stejný hlásek, který 
všem třem propůjčila paní Jiřina Bohdalová. Příběhy o Rákosníčkovi 
a Pohádky z mechu a kapradí jsou si už na první pohled velmi podobné 
i výtvarným zpracováním. To má však tuze jednoduché vysvětlení. Ilu-
stroval je tentýž umělec. Umělec, kterého si dnes představíme. A tím je 
animátor, výtvarník a režisér pan Zdeněk Smetana. 
 

Narodil se v Praze v roce 1925 a své dětství 
prožil na Žižkově. Během druhé světové 
války sbíral první výtvarné zkušenosti v ry-
tecké dílně, kam ho doporučil jeho učitel 
kreslení z gymnázia. Ve volném čase ale 
studoval techniku malířství u akademické-
ho malíře Jaroslava Moučky. Po válce pak 
zahájil studium na pedagogické fakultě, 
obor výtvarná výchova. Velmi brzy však 
upřednostnil praxi před teorií a získal mís-
to v tehdy začínajícím, ale dnes proslulém, 
filmovém studiu Bratři v triku. A o jeho 
přijetí nerozhodoval nikdo jiný než další 
známý výtvarník, ilustrátor Špalíčku veršů 

a pohádek či Karafiátových Broučků, Jiří 
Trnka. Smetanovo působení ve studiu 
Bratři v triku se nakonec ukázalo být osu-
dovým. Pracoval zde přes půl století. 
 
V roce 2014 se Smetanovi dostalo velkého 
ocenění. Při zahájení Mezinárodního festi-
valu animované tvorby AniFilm v Třeboni 
obdržel cenu za celoživotní dílo. Ta však 
není jediným uznáním jeho tvorby. Celkem 
získal přes 50 cen na českých i zahranič-
ních filmových festivalech, například 
v Cannes, Benátkách, Berlíně či Londýně. 
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VOLNOČASOVKY   Text a grafická úprava: Dana Dunford 

Milé děti, jedeme na výlet ze Slovenska do Rakouska. Kudy 
pojede červené auto? Nakreslete trasu  auta tak, že spojíte 
čísla 1  až  8.  Poznáte, které země auto navštívilo? Připište 
správně čísla k názvům zemí.  

ČESKO 

SLOVENSKO 

ITÁLIE 

RAKOUSKO 

NĚMECKO MAĎARSKO 

ŠVÝCARSKO 

SLOVINSKO 

3 

Po poušti jde houslista, proti 
němu se najednou objeví 

lev. Zkušený muzikant rychle 
popadne housle a hraje a hraje. 

Lev se schoulí do písku a poslouchá. 
Přijde druhý lev, sedne vedle 

a poslouchá taky. V tom přiskočí 
třetí lev a houslistu sežere. Ti dva se 
do něj pustí: „Ty pitomče, ty troubo, 

cos to udělal? Ten člověk tak 
překrásně hrál!“ Třetí lev si dá 
tlapu k uchu: „Co jste říkali?“ 

Matyáš, Nové Město n. Metují 

1 
2 

4 

5 

6 
7 

8 

Ada, Nové Město n. Metují 
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HRÁTKY   S   ČEŠT INOU   Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

MĚSTO–MOŘE–KUŘE–STAVENÍ? 
 

Tentokrát budeme procvičovat vzory podstatných jmen rodu 
středního. Kartičky si vytiskněte, podlepte nebo zalaminujte 
a vystříhejte. Potom už můžete slovům přiřazovat správný vzor. 
Můžete jej označit  třeba kolíčkem na prádlo nebo kancelářskou 
svorkou. Na zalaminované kartičky lze psát obyčejným fixem 
a poté vše zase smazat. 

Prima zábavu přeje Krajánek 

 

                
            
                

 

  

  

   

   

   

rajče slunce 

poupě dříví 

letadlo koště 
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VOLNOČASOVKY  

RUDOLFOVA HÁDANKA 

Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Odpověď  z minulého čísla: 
 

Správná odpověď  je odpověď  číslo 4. V Anglii  se říká „přijď  na čaj“ a myslí se  
tím přijď  na večeři .  

Už dlouho si dopisuji s půvabnou sýkorkou Klárkou. Posíláme si krásné romantické dopisy. Nejvíce 

se bavíme o hudbě. Já hraji na basovou kytaru, Klárka na bicí.   

O víkendu máme schůzku a já  bych rád sýkorku pozval na koncert. Nemohu se rozhodnout, jaký 

koncert vybrat, aby se jí líbil. Nechci se sýkorky přímo ptát, chtěl bych ji překvapit. Zeptal jsem se 

tedy svých kamarádů, aby Klárku nenápadně vyzpovídali. Dostal jsem tyto odpovědi: 

Poraďte mi, na jaký koncert sýkorku Klárku pozvat: 
1. Vivaldi – Čtyři roční období:  Komorní smyčcový soubor Gli Archi di Praga hraje hudbu slav-

ných skladatelů 18.–19. století. 
2. To nejlepší z varhanní hudby se sopránem: V gotickém kostele sv. Martina zazní operní árie 

a slavná varhanní hudba. 
3. Folklórní večer – cimbálová kapela, večeře, víno: Prožijte večer s cimbálovou muzikou,          

výborným jídlem a neomezenou konzumací nápojů. 
4. Skupina Buty: skupina Buty mísí velké množství hudebních stylů  s  nápaditými a vtipnými  

texty. 

Na jaký koncert mám 
pozvat sýkorku Klárku? 

Medvěd Lojza: Sýkorka má ráda veselou hudbu. 

Zmije Líza: Sýkorku zajímá rocková hudba. 

Pes Raf: Sýkorka nemá ráda klasickou hudbu. 

Fenka Lada: Sýkorka nesnáší operu. 
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VESELÁ   STRÁNKA   Text: Katka Balunová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz, kreslený v p: Mirek Vostrý 

CO JE TO? 
 
 
 
 

Kdo má ruce ušpiněné, 
je nazýván jeho jménem. 

Uň uň, uňí uňí, 
tlustý je a funí. 

 
Jdou, jdou, jdou, 
jedna za druhou 

kolem našich dveří, 
mají bílé peří. 

Jdou, jdou, jdou, 
v řadě za vodou. Hádanky: Prase. Husy. Kuřátka. Ještěrka. 

Když vylíhnou se z vajíčka, 
jsou jak zlatá klubíčka. 

Hned se pustí do zobání. 
Pod křídly kvočna si je chrání. 

 
 
 
 
 
 
 

Je to vnučka krokodýlů. 
Pravlast měla někde v Nilu. 

Ale teď má bydlení 
na pasece v kamení. 

22 

Vašík, Istanbul 
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HRÁTKY   S   ČEŠT INOU   Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

 

                
            
                

 

  

  

   

   

 

                
            
                

 
   

   

srdce 

oko 

kolo 

světlo 

kladivo 

obilí 

vejce 

křeslo 
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POVĚST I   A   L EGENDY   Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová 

Na moravském hradě Chropyni vládl 
kdysi rozmařilý král. Rád se bavil, a pře-
devším rád hodoval. Miloval slavnosti 
a zvláště stoly plné jídla a vybraných la-
hůdek. Hudba hrála, panstvo se bavilo, 
smích zněl celým hradem, jedlo se a pilo 
mnoho vína. Ach, to byly časy! Jenomže 
pak toho krále napadlo: „Jak je to vlast-
ně jinde na Moravě? Co když se jinde 
mají lépe? Musím se přesvědčit!“ 
 
A král začal objíždět celou zemi. Lidé ho 
přátelsky vítali, uctívali ho a podávali 
jen to nejlepší, co měli. Král zpychl, hos-
tiny, které pořádal, byly stále nákladněj-
ší a na vládnutí nezbýval čas. Nestaral 
se o zemi, která pustla, ani o poddané, 
kterým se zle dařilo. Nedal ani na 
prosby své ženy, královny. „Jestli ne-
přestaneš takhle hýřit, nastane v zemi 
hlad a bída! Už teď jsou tvoji poddaní 
chudí a mají hlad…“ „Já hlad nemám 
a na ostatních mi nezáleží. A ty mi po-
řád něco vyčítáš, odejdi a už se nikdy 
nevracej!“ řekl král v náhlém návalu 
hněvu. „Ale kam mám jít? Přece čekám 
každým dnem děťátko.“ Ale rozzuřený 
král nedbal a zavolal stráže, ať královnu 
vyvedou z hradu. 
 
Nešťastná královna nevěděla, kam se 
vydat, kde se skrýt před vojáky svého 
manžela. Nakonec se ukryla v poli, kde 
právě dozrával ječmen. A tam se jí naro-
dil synáček. Později královnu s malým 
princem našly vesnické ženy. Odvedly je 

do vsi a pojmenovaly chlapečka Ječmí-
nek podle místa, kde se narodil. Šly pak 
za královnu prosit, snad se panovník 
smiluje. Ale kdepak ten! Stále ještě roze-
zlený král je oba nechal odvést ze vsi da-
leko od domova, aby bylo vše po jeho 
a nikdo mu nemohl vyčítat, jak žije. 
 
Ale jak plynul čas, přestaly krále hostiny 
a radovánky bavit a začaly jej trápit vý-
čitky svědomí. Najednou ho nic netěšilo. 
Rozhodl se, že svou ženu a synka zavolá 
zpět. Jenže když poslové přišli na místo, 
kam je dal odvést, nebyli tam. Nikdo ne-
věděl, kam se královna s princem podě-
li, nikdo je neviděl, nikdo nedokázal po-
radit. 
 
Když se to král dozvěděl, sedl na koně 
a vydal se je hledat. Projel celou Mora-
vu, ale svou ženu se synem nenašel. Až 
jednou zahlédl u černé jeskyně starého 
poustevníka. Zeptal se jej, zdali mu ne-
poradí. Poustevník však zavrtěl hlavou: 
„Pro své hříchy nejsi hoden své ušlechti-
lé manželky a svého syna. Ten napraví, 
co jsi pokazil. Jako ty jsi zkázou morav-
ské země, bude on její spásou. Ty ho ne-
najdeš. Zjeví se, až bude naší zemi nej-
hůř.“ Zatím asi nejhůř nebylo, děti, pro-
tože Ječmínek se dosud neukázal. 
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Ř Í KANKY   Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Páni muzikanti 
Jiří Žáček (Kdo nevěří, ať tam běží) 

 

„Kampak, páni muzikanti?“ 

-Putujeme k městu, 

zítra je tam posvícení, 

ukažte nám cestu! 

„Na co hraješ?“ 

-Na buben, 

bác a břink a bumtarata 

za pořádný kedluben! 

-A já hraju na gajdy, 

kvík a fík a dudli, dudli 

za dvě misky kulajdy! 

-A já zase na basu, 

šrum a brum a hudry, hudry 

za chlup z psího ocasu! 

„A teď, páni muzikanti, 

zahrajte mi kvapík, 

ať si skočím hopsa, hejsa, 

že jsem ještě chlapík!“ 

Hudební nástroje 

En ten týna, mandolína, 

pojedeme do Kolína. 

Housle, basa, trumpeta, 

pojedeme do světa. 

Noty 

Notám diví se náš klouček. 

Každá nota jako brouček 

leze níž a zase výš, 

do ruky ji nechytíš. 

Jedna je tam, druhá tady, 

všechny noty dohromady 

dají pěknou písničku, 

zazpívej ji Honzíčku! 

Nota G 

Kominíčku Gustíčku, 

povylez ke sluníčku. 

Postav se na pátou linku, 

rozhlédni se pomalinku. 

S vrabčákem pak jako nic, 

zazpívej si z plných plic. 

Zdroj: www.no cka.estranky.cz 

Zdroj: www.no cka.estranky.cz 

Francesca, Frankfurt nad Mohanem 
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ZP ÍVÁNKY   Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

      C             G 
Každý pátek kolem páté, 
          F                   C 
zpravidla k nám chodí na thé 
               F           G 
strýček s tetou Bětou 
        C 
čtyřicetiletou. 
 
Když dopijou ty své čaje, 
naladí a pak se hraje 
velmi vážná hudba, 
na kterou se tu dbá. 
 
     F      C        G      C 
R: První housle maminka, 
     F      C        G    C 
 druhé housle táta, 
     F      C        G       C 
 muzika jsou kamínka 
     D              G 
 pěkně rozehřátá. 
 
 Teta Běta — viola, 
 strýček Oto — čelo, 
 hudba city vyvolá, 
 plakat by se chtělo. 
 
Mámo, teto, strýci, táto, 
hrajte prosím pizzicato, 
to mě plní slastí, 
než to teta zmastí. 
 
Ty se pořád nesměj, teto, 
mysli trochu na kvarteto, 
mysli na klasika, 
který v hrobě vzlyká. 

Jaroslav Uhlíř 
Zdeněk Svěrák 

R: 
 
Mámo, teto, strýci, táto, 
hrajte prosím pizzicato, 
to mě plní slastí, 
než to teta zmastí. 
 
Ty se pořád nesměj, teto, 
mysli trochu na kvarteto, 
mysli na klasika, 
který v hrobě vzlyká. 
 
Mysli na klasika, 
který v hrobě vzlyká. 

(Kvarteto) 
Ada, Nové Město nad Metují 

Ada, Nové Město nad Metují 
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POVĚST I   A   L EGENDY   Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová 
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ČESKÉ   STOPY   Text: Mirka Bartušková, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Nevím jak vy, děti, ale když vidím 
v českých kavárnách medový dort 
s názvem Marlenka, nikdy neodo-
lám. A jak jsem si tak nedávno vy-
chutnával dortík do posledního 
sousta, napadlo mě, že je to typic-
ky česká pochoutka, která si také 
zaslouží své místo v Českých sto-
pách. 

Příběh Marlenky začal v roce 1995, kdy 
přišel z Arménie do České republiky pan 
Gevorg Avetisyan a usadil se s celou 
svou rodinou na úpatí Beskyd, ve Frýd-
ku-Místku. Když přemýšlel, s čím by 
v Česku prorazil, vzpomněl si na 
„medový zázrak“, který pekla jeho sest-
ra. A nápad byl tady! „Co kdybych začal 
péct dorty ve větším množství? Když 
přece chutnají mně, třeba budou chut-
nat i ostatním,“ pomyslel si. A měl prav-
du! To, co začalo jedním zaměstnancem 
a pečením pro známé, okolní kavárny 
a cukrárny, skončilo výstavbou nové vý-
robní haly o rozloze 4000 m²! 
 
Představte si, že dnes se v továrně vyro-
bí přes deset tisíc medových dortů den-
ně! A za rok? Tak to už musíme myslet 
v milionech. Dorty od nás putují do 
Dánska, Polska, Nizozemska, Rakouska, 
Maďarska nebo třeba na Slovensko. 
 
 

A proč zrovna název Marlenka? Své 
jméno dostal dort na počest Gevorgovy 
matky a dcerky, které se obě jmenují 
Marlen. 
 
Nevím, jak vy, ale po přečtení Českých 
stop jsem dostal na Marlenku strašnou 
chuť! Teď už si jen vybrat. Klasický me-
dový dort, kakaový medový dort nebo že 
by medové kuličky? Zdroje: wikipedia.org, aaalko.cz, denik.cz, idnes.cz, marlenka.cz, e15.cz 

Pravý arménský recept a ryze český výrobek 

19 

Text: Zuzana Dawson Kocourková, 
grafická úprava: Linda Yurdakul Audyová, kreslí: Adalet Yurdakul 
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Nejstarší zoo na světě se 
nachází v hlavním městě Ra-
kouska, ve Vídni? Jmenuje se 
Schönbrunn Tiergarten 
a je součásti zámeckého areá-
lu. Byla založena již v roce 
1752, tedy v době, kdy vládla 
císařovna Marie Terezie. 

Rakousko je vyhlášeno hudbou? Žili 
a pracovali zde světoznámí hudební 
skladatelé Mozart, Haydn, Schubert 
i Strauss. Vídeň je považována za 
světové hlavní město hudby. 

Ve Vídni mají kino, ve kterém 
si můžete při sledováni fil-
mu uplést čepici, šálu nebo 
ponožky? Abyste viděli, co 
vlastně pletete, jsou během 
představení světla jen ztlumena 
a nikdy úplně nezhasnou.  

Jedno z největších kluzišť 
v Evropě najdete ve Vídni? 
Wiener Eistraum (vídeňský 
ledový sen) nabízí bruslení od 
ledna do začátku března na vel-
kých plochách i v klikatých ulič-
kách. Tak hurá na brusle! 

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


