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K V Í Z  Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

1. Řecko je 
A. království za sedmero 
horami. 
B. republika. 
C. knížectví za sedmero   
řekami. 

 

2. Řecko leží v jihovýchodní 
Evropě 
A. na pevnině, poloostro-
vech a ostrovech. 
B. nedaleko severního pólu. 
C. pár stupňů od rovníku. 

 

3. Řecko sousedí s těmito 
státy: 
A. Turecko, Bulharsko,     
Rumunsko, Severní Make-
donie.  
B. Turecko, Bulharsko, Se-
verní Makedonie, Albánie. 
C. Turecko, Rumunsko, Se-
verní Makedonie, Albánie.  

 

4. Počet obyvatel Řecka je při-
bližně stejný jako počet 
obyvatel 
A. České republiky. 
B. USA. 
C. Nigérie. 

 

5. Řecko je členem  
A. Evropské unie. 
B. Neevropské unie. 
C. Mimoevropské unie. 

 

6. Do Řecka se nejen o prázd-
ninách jezdí zejména 
A. kvůli pozorování tání le-
dovců. 
B. kvůli pamětihodnostem, 
moři a přírodním krásám. 
C. za sběrem borůvek 
a lanýžů. 

 

1B. 2A. 3B. 4A. 5A. 6B. 7C. 8A. 9B. 10B. 11C. 
12A. 13C. 14A. 15C. 16B. 17A. 18C. 19C. 

7. Hlavní město Řecka            
se jmenuje: 
A. Atlanta. 
B. Anténa. 
C. Athény. 

 

8. Za zmrzlinu zaplatíte 
v Řecku 
A. eurem. 
B. drachmou. 
C. kachnou. 

 

9. Typickými produkty Řecka 
jsou 
A. olivový olej, ryby, pivo. 
B. olivový olej, ryby, mléčné 
výrobky. 
C. olivový olej, palmový olej, 
ryby. 

 

10. V Řecku se nachází bájná 
hora, na které prý sídlili bo-
hové. Jmenuje se 
A. Olympiáda. 
B. Olymp. 
C. Olympik. 

 

11. Největší řecký ostrov se 
jmenuje 
A. Karotka. 
B. Kareta. 
C. Kréta. 

 

12. Mezi hrdiny bájných pověs-
tí a božstva patří například 
A. Achilles, Dionýsos 
a Ikaros. 
B. Achilles, Palivec 
a Kolosos. 
C. Achilles, Kosatec a Ikaros. 

 

13. Rek Achilles byl podle po-
věsti zranitelný pouze na 
jedné části těla: 
A. na bradě. 
B. na nose. 
C. na patě. 

 

14. Za nejkrásnější ženu byla 
prohlášena a považována 
A. Helena. 
B. Velena. 
C. Mařena. 

 

15. Co to je Lutrá Ypátis? 
A. Řecké národní vánoční 
jídlo. 
B. Největší loď kotvící v pří-
stavu Patras. 
C. Řecká lázeňská vesnička 
se zříceninou hradu. 

 

16. Stezka čarodějnic dostala 
své jméno podle  
A. vzdušného prostoru, ku-
dy nejčastěji létají místní 
čarodějnice. 
B. bylinářek, které sem cho-
dívaly sbírat léčivé rostliny. 
C. podle místa, kam si cho-
dili místní obyvatelé stýskat. 

 

17. Koulourakia je 
A. typické řecké křehké veli-
konoční pečivo. 
B. speciální barva na řeckou 
keramiku. 
C. hra, při níž se hledají bar-
vená velikonoční vajíčka. 

 

18. Co zvláštního najdete na 
athénském hřbitově Kera-
meikos? 
A. Lvy a malé divadlo. 
B. Velbloudy a malé pyra-
midy. 
C. Želvy a malé muzeum. 

 

19. Tato zvířata nejvíce ocení 
k snědku 
A. turisty. 
B. turistický salám. 
C. ovoce a zeleninu. 
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R U D O L F O V A  H Á D A N K A  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Já a sýkorka jsme letos o prázdninách prožili skvělou dovolenou na Moravě, kterou jsme ukončili na tradič-
ních krojovaných hodech v Troubsku nedaleko Brna. Podařilo se nám najít místo v Uherském Ostrohu, kde 
nám dokonce ušili kroj na míru. 
 
Sýkorka se musela nasoukat do 6 naškrobených sukní, kterým se říká „jelita“ a na ně pak nasadit ještě 
„bílák“, svrchní plátěnou sukni s krajkou. Sýkorku trochu sukně převažovaly, ale na „bílák“ bylo třeba také 
přišněrovat zástěru s červenou krajkou. K sukni si sýkorka oblékla rukávce, kterým se říká „baňke“ a ke kří-
dlům je navázala červenými pentlemi. Aby rukávce se sukní pěkně splynuly, navlékla si na ně „kordulku“ 
zdobenou „krepinkami“ a zašněrovala ji červenou stuhou od spodu. To se sýkorce moc líbilo, jak byla hezky 
nastrojená a chystala se k odchodu. „To není všechno!“ volala na ni paní švadlenka. Přes kordulku sýkorce 
převázala bíle vyšitou „půlku“, která vypadá jako třícípý šátek a na hlavu jí vyvázala červený vídeňský šátek. 
Tak a teď je i ze sýkorky Klárky nádherná krajanka! Sýkorka s tou tíhou nemohla sice chvíli vzlétnout, ale na-
konec si kroj tak oblíbila, že si jej často obléká i jen tak doma pro radost. 
 
U paní švadlenky jsem se naučil se sýkorkou spoustu nových slov. Dokážete správně pojmenovat názvy 
částí kroje na obrázku? 

Troubský kroj 
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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 
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Upcycling je sice moderní slovo, ale tento 
proces je znám od nepaměti. Lidé po staletí 
přetvářeli staré věci v nové, hlavně 
z finančních důvodů. V současnosti se up-
cycling nejčastěji využívá v umění a módním 
průmyslu, ale proniká i do architektury a sta-
vebnictví. 

 

A možná jste si i vy někdy ze staré krabice od bot vyrobili 
garáž nebo postýlku pro panenky či si z rozstříhané plas-
tové tašky upletli peněženku a otlučený hrníček přetvořili 
na krásný květináč. Odpad neexistuje a kreativitě se meze 
nekladou! Nadarmo se neříká: „Odpad pro jednoho, po-
klad pro druhého.“ Pošli nám obrázek nějakého svého ori-
ginálního výtvoru! 

Kdo by neměl kolem sebe staré či nepotřebné věci. Co s nimi, vyhodit? Rozhod-
ně ne! Každá věc může žít svůj druhý život! Této filozofie se drží „upcycling“, kte-
rý kreativní cestou využívá či přetváří původní produkt do nové podoby. Často 
má taková „nová“ věc větší užitnou hodnotu, než ta původní. 

Dokážete podle 
obrázku vysvět-
lit rozdíl mezi 
upcycling 
a recycling? 
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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 
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Naše planeta je zamořena odpadky. Na 80 % odpadů znečišťujících moře pochá-
zí z pevniny a podle vědců bude v roce 2050 v mořích více plastů než ryb. Roku 
2016 se tak ve Švédsku zrodilo hnutí „plogging“, jehož jediným cílem je čistší ze-
měkoule. Název „plogging“ je spojením anglického slova „jogging“ (běhání pro 
zdraví) a švédského „plocka upp“ (sebrat). 
 

Tato jednoduchá aktivita kombinující běhání a sbírání odpadků se rychle rozšíři-
la do celého světa. Velkou oblibu má nejen v severských zemích, ale i ve Spoje-
ných státech, Austrálii nebo v Thajsku. Na Islandu sbírá při běhu odpadky do-
konce samotný pan prezident a v České republice je jeho propagátorkou hereč-
ka a zpěvačka Bára Poláková. 

Pokud je naše prostředí 
čisté, snažíme se ho čis-
tým také udržet. Stačí 
se jen dívat kolem sebe 
a nebýt lhostejný. A že 
neradi běháte? Však 
odpadky můžete sbírat 
i při chůzi, jízdě na kole 
či třeba na kánoi. 
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Příloha Samohlásky – doplňovačka 

  Pusinkové loutky – šablony 

Školní uniformy 
 

S příchodem podzimu se děti vracejí do 

školních lavic. Čeká je setkání s jejich učiteli 

a kamarády a mnozí z nich také opět ob-

léknou své školní uniformy. 

 Děvčata sukně, chlapci kalhoty, všichni 

pak podkolenky a rozhodně košile. Tradič-

nější národy pak dětem obléknou dlouhé 

tuniky, jiné zas nasadí klobouky. 

 Školní uniformy jsou mnohdy velmi 

nápadité, líbivé a velmi často jsou spojené 

s kulturou a tradicí dané země. Nosí je děti 

po celém světě a mají jedno společné – vy-

tvořit komunitu, jasně označit dítě školou 

povinné a neupozorňovat na rozdíly. 

 Tradice školních uniforem pochází 

z Anglie, kde byly poprvé zavedeny již 

v 16. století za vlády panovníka Jindři-

cha Vlll. Po zkušenostech z výměnného stu-

dijního pobytu v první polovině 20. století 

pak přenesla japonská císařovna tuto tradici 

i do země vycházejícího slunce. 

 A co vy, krajánci? Také oblékáte školní 

uniformy nebo saháte ráno do skříně pro 

svá oblíbená trika a kalhoty, šaty či jiné 

kousky oblečení? 

 Tak či tak, určitě pro vás bude zajíma-

vé čtení dalšího čísla časopisu Krajánek, kde 

se mimo jiné dozvíte, jak se krajánci oblékají 

do tradičních krojů, že Řecko skrývá mno-

hem více než spoustu antických památek 

a blankytně modré moře a že uvařit si řec-

kou pochoutku zvládnete doma i vy. 

 

Příjemné čtení a spoustu zábavy! 

 

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

pruhu látky obřadně a umně omotané-

ho kolem těla i končetin. Kroje se liší 

složitostí a propracovaností – od jedno-

duchého pro všední příležitosti po na-

zdobené a ozdobené korálky, krajkami, 

perličkami i dostupnými přírodními 

materiály. Bohatí si také budou moci 

dovolit kroj zdobenější, ti méně majetní 

pak zvolí variantu střízlivější. Jinačí 

kroj si člověk oblékne v horkém létě 

a v chladné zimě. A vida, kroj jako kaž-

dý jiný šat závisí i na ročním období ne-

bo podnebném pásu. Takový eskymák 

v iglú a náčelník kmene rovníkové Afri-

ky si kroje mezi sebou půjčovat asi ne-

Právě teď totiž, milí čtenáři, otvíráte ob-

zvláště pestré krojované číslo Krajánka. 

Kroj, nebo také lidový kroj, je oděv ty-

pický pro určitou skupinu lidí, většinou 

ze stejné oblasti. Ta může mít velikost 

celého státu, může zemí zahrnovat víc 

nebo naopak může být jen maličkou 

částí. Kroje se totiž mohou lišit i jen 

vesnici od vesnice, kmen od kmene. 

Kroj, zvaný spíše stejnokroj nebo uni-

forma, pak mívají i lidé, které spojuje 

stejná profese. A ty jste určitě mnoho-

krát v životě viděli: policisté, hasiči, že-

lezničáři a další. 

 

A proč pestrý krojovaný Krajánek? Pro-

tože kroje, které nalezneme nejen v Čes-

ku, ale po celém světě, to je pestrost sa-

ma. Jsou jednou z nejpestřejších přehlí-

dek lidských výtvorů. Liší se použitou 

látkou – od režného plátna po satén, 

hedvábí i ovčí vlnu. Barvou – od přírod-

ních odstínů po jasné až blýskavé. Stři-

hem – skládají se například ze sukně, 

spodniček, košile a zástěry i z pouhého 

Jiný kraj, jiný mrav. Tak to jsme v Krajánkovi měli už mno-
hokrát, řeknete si možná. Co se zvyků, jazyků, chování, 
pozdravů, kultury nebo i architektury týče. Už víme, že sta-
čí trochu popojet a vše kolem nás se změní. Nemusíme da-
leko, někdy i jen tak, co by kamenem dohodil. V dnešním 
povídání pak stačí změnit jedno písmenko a trochu si úslo-
ví poupravit. Simsala bim a je tu: jiný kraj, jiný kroj. KROJ! 
Tak právě ten potřebujeme do zářijového Krajánka. 

Ada, Nové Město nad Metují 
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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? 
liána -y ž  

popínavá rostlina s dřevnatým 
stonkem, která se ovíjí kolem nějaké 

podpěry, typická pro tropické 
deštné pralesy 

dužina -y ž  
dužnatá, masitá, šťavnatá, 

vnitřní část rostlinných orgánů 

vzteklina -y ž  
virové onemocnění zvířat projevující se 

zuřivostí, přenosné na člověka 

Růže šípková je považována za léčivou rostlinu už více než dva tisíce let. Staří Římané ji používali proti 

vzteklině, a proto se jí občas říká psí růže. Šípky obsahují hodně vitamínů, hlavně C, B1, B2, E, P a K. Pro 

léčitelské využití se šípky sbírají za sucha, v plné zralosti a ještě tvrdé, než přijdou mrazy. Čerstvé se po-

užívají k výrobě voňavých džemů a sirupů. Naopak pro přípravu zdravého čaje můžeme použít jak čer-

stvé, tak i sušené listy. Po promrznutí šípky změknou a jejich dužina zesládne. 

Tato rostlina se mi začíná čím dál víc líbit. Moje za-

hrádka se přes léto krásně rozrostla, ale zbývá mi 

ještě trochu místa na vyschlém kopečku na konci 

zahrady. Hned vedle bezu, tam si ji zasadím. Jen si 

musím dát pozor, abych se nepíchla a neusnula. 

I  když nakonec by mě nějaký ten princ stejně na-

šel a růžovou zahradou se ke mně prosekal. 
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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 

Rosa canina 

květen–červenec 

Výška : 2–3 m 

Typ: keř 

Včera jsem si četla s babičkou pohádku O Šípkové Růžence. Chudinka Růženka usnula na spousty let 

v Šípkovém království. Je vůbec možné, aby tak dlouho šípková růže rostla? 

 Možná vás to překvapí, ale růže šípková je jedna z nejodolnějších rostlin, která může žít po mnoha 

století, i po požáru většinou znovu vyroste ze zbylých kořenů. Do pohádky tedy nebyla vybrána jen tak 

náhodou. Růže šípková je totiž keř a má-li se čeho chytit, její větve dostanou vlastnost liány a mohou vy-

růst do výšky až 10 m. Navíc tato růže nepotřebuje mnoho vody a vystačí si i v suchém počasí. Není divu, 

že jako jediná rostlina se po celém království rozrostla, i  když královští zahradníci tvrdě spali a nemohli 

ji zalévat. 

 Růži šípkové dokonce nevadí růst na horách, nejvýše roste na šumavské Kvildě ve výšce 1000 m 

nad mořem. Království Šípkové Růženky tedy mohlo být i zde, vysoko v horách. 
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T É M A  Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

budou, viďte? A věděli jste, že se podle 

kroje dá zjistit i další věc? Zda je muž 

ženatý a žena vdaná, nebo jsou svobod-

ní. A třeba kroj pro dospělé a pro vás, 

děti, ten také nebude odlišný jen veli-

kostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta rozmanitost – od pólu po rovník 

a k druhému pólu, od starého kontinen-

tu po Dálný východ a po Nový svět – by 

se v jedné knize popsat nedala, natož 

v našem dvoustránkovém tématu! In-

dické sárí, japonské kimono, jihoame-

rické pončo, arabský dišdaš... Třeba jen 

na popis doplňků, jako je pokrývka hla-

vy, to by bylo kapitol: první o panam-

ském klobouku, druhá o mexickém so-

mbréru, třetí o zdobeném kyjovském 

svatebním čepci, čtvrtá o židovské jar-

mulce, pátá o francouzském baretu, šes-

tá o turbanu, sedmá... No, jak je vidět, 

bylo by jich nepočítaně. 

 

Kroj je oděv, na který jsou jeho majitelé 

velice hrdí. Hezky s ním zacházejí, sta-

rají se o něj. Považte, dědí se dokonce 

z generace na generaci! Je vlastně kul-

turním bohatstvím dané oblasti. Kroj 

není naštěstí záležitostí minula. V dneš-

ní době se, tedy kupříkladu v Česku, do-

stává opět do popředí zájmu. Úplně 

běžně se sice nenosí, zato při slavnost-

ních příležitostech, svátcích, oslavách 

rodinných nebo církevních zvláště na 

venkově se s ním můžeme hojně setkat. 

Třeba právě vy, viděly jste, děti, někdy 

nějaký kroj? Naživo? Nebo jste jej měly 

dokonce na sobě? Nebo jste jej zahlédly 

v muzeu nebo na výstavě? 

 

Pokud se kroje běžně nosí tam, kde žije-

te, máte vyhráno a jste hlavními hrdiny 

dnešního povídání právě vy. Nemáte-li 

ale obyčejně příležitost se s krojem se-

tkat, mohli byste se nějaké krojované 

slavnosti zúčastnit třeba při pobytu 

v Česku. Příležitostí bude jistě řada – ať 

už oslava vinobraní, poutě, Velikonoce 

nebo jízdy králů a další. A kdybyste byli 

v Česku zrovna na státní svátek svatého 

Václava, osmadvacátého září, tak se při-

pravte na velikánskou celorepublikovou 

akci k připomenutí významu tradic 

a kultury země obléknutím si kroje ne-

bo jeho části (více na 

www.facebook.com/damekroj). A pak 

nám můžete poslat třeba fotografii! 

Anička, Washington, D.C. 

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

KROJ/T YPICKÝ ODĚV ZE ZEMĚ, KDE ŽIJI  

David, 3 roky, a Javier, 5 let,  
Sevilla, Španělsko  

Pračlověk musel být pořád ve střehu a před nebezpečím se schoval třeba do nějaké jeskyně. Před 
čím by ses schoval/schovala a kam? Odpověď pošli do konce září na e-mail krajanek@ krajanekve-
svete.cz. Otiskneme ji v listopadovém čísle. 

Anna, 9 let, Milán, Itálie  

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

6 

Adriana, 3,5 let, Cristina, 5,5 let,  
a Anička, 3,5 let, Sevilla, Španělsko  

Lyonský kroj, 
Francie  

Zoi je v kroji z ostrova Paros. 

Zoi, 10 let, Pireas  

Sestřičky Anna a Emma nám na-

malovaly a vybarvily krásné  

obrázky italských krojů. 

35 

K O M I K S  Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro 
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K O M I K S  Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro 
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K O M I K S  Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro 
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K O M I K S  Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro 
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U  K R A J Á N K Ů  Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK 

Emily a Marlene,  
9 a 7 let,  
Frankfurt nad Mohanem,  
Německo  

Dora, 10 let,  
Istanbul, Turecko  

Vašík a Anežka, 7 a 5 let,  
Istanbul, Turecko  

Luna, 7 let, Haag,  
Nizozemí  

Emma, 4 roky,  
Milán, Itálie  

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

7 

Dirndl je tradiční žen-

ský lidový kroj nošený 

v jižním Německu, 

hlavně v Bavorsku. 

Tato fotka je ještě ze škol-

ky. Tančím na ní s kama-

rádem Ardou. Jeho kroj je 

z jihovýchodu a můj je asi 

z východu Turecka. 

Kroj z Louky, kam jezdíme 

na prázdniny za babičkou 

a dědou. Horňácké slavnos-

ti (2017). 
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P O V O L Á N Í  Text: Zdeňka Strigaro, ilustrace a grafická úprava: Zdeňka Strigaro 

Košíkářka Martina má šikovné prsty. Z proutí 

vyrábí nejrůznější tvary a velikosti ošatek, demižo-

nů nebo opletených lahví. 

Kovář Josef je chlap jak hora. Na jeho kovadlině 

vzniká nářadí, nástroje nebo podkovy.  

Úkolem bednáře Václava je výroba a oprava 

dřevěných obalů, z jeho dílny si lidé odnášejí třeba 

sudy nebo kádě.  

Řezbář Vojtěch je odborník na práci se dřevem. 

Dokáže vyrobit sošky do betlému nebo loutky.  

Krajkářka Marie pracuje s válcem zvaným her-

dule. Na jejím stole najdeme i nitě a špendlíky.  

Sklář Jakub vyrábí hotová umělecká díla.  

U práce se ale zapotí, protože pracuje v blízkosti pe-

ce o teplotě přes 1000 °C.  

K mlynáři Tomášovi vozí lidé ze sousedství obilí, 

které on pak zpracovává na hladkou mouku.  

Hrnčíř František má ruce špinavé od hlíny. Na 

kruhu umí vykouzlit keramické hrnce, vázy či mísy.  

Truhlář Jindřich se neobejde bez hoblíku. Je  

s ním schopen vyrobit krásný dřevěný nábytek.  

Švadlena Anna šije bohatě vyšívané a zdobené 

tradiční oděvy. Ty si lidé oblékají třeba na hody nebo 

jiné slavnostní příležitosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byli jste už někdy ve skanzenu, kde jsou  
k vidění  starodávná řemesla? 

Zkuste uhádnout, kdo se jakému věnuje!  

Napište číslo do políčka vedle lidí na obrázku! 
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Ř Í K A N K Y  Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Lichožrout 
Pavel Šrut 

Lichožrout mé ségry Božky 

je labužník na ponožky. 

Přišel k nám už předloni  

a nic mu tak nevoní 

jak ponožky její. 

Vážně! 

Nic jiného nejí. 

Jenom jednou – za totáče – 

spořádal i punčocháče 

od tetičky z Francie. 

(Chudinka, už nežije.) 

Ach, to bylo pláče 

pro ty punčocháče! 

Prohledala každý kout 

a ten prevít Lichožrout 

v koši prádla seděl zticha 

a počítal: Sudá, lichá…. 

Totiž: 

Lichožrout mé ségry Božky – 

(tlusté břicho, žádné nožky) 

z párů dělá licháče. 

Pět ponožek ke sváče, 

nejmíň sedm k večeři, 

pak vyklouzne ze dveří 

a hurá zas k sousedům! 

V noci projde celý dům, 

vynechá jen pana Krohu. 

A proč právě pana Krohu? 

Vám to klidně říci mohu: 

On má jenom jednu nohu. 
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Oblékání 
Jiří Žáček 

K čemu jsou sandálky? 

K výletům do dálky. 

Proč nosím kalhoty dlouhé až na paty? 

To abych neběhal po světě nahatý. 

A proč si oblékám košili na tělo? 

Aby to mamince vedle mě slušelo. 

K čemu je šála? 

Aby mě hřála. 

Proč nosím čepici? Abych žil zdravě – 

aby mně nezmrzly nápady v hlavě. 

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

             F 
1. Sotva začnou v Edinburgu dudy hrát, 
                                      C 
 celé město vyrazí ven tancovat, 
                 F 
 Skoti, Skotky oblečou si suknice, 
                                          C  F 
 potom dupou, až se třesou ulice. 
 
              F 
R: Derry don don duli duli du dá dej, 
                                         C 
 pěkně dupni potom řadu vyrovnej, 
              F 
 derry don don duli duli du dá dej, 
                                          C    F 
 tenhle tanec mají Skoti nejraděj. 
 
                 F 
 Čtyři kroky tam, duli duli dam, 
                 B 
 čtyři kroky sem, duli duli dam 
          F                                     C 
 kdo na tyhle čtyři kroky nestačí, 
                  F                                    C      F 
 ten si se Skoty a se Skotkami nezaskotačí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Skotská kostka červená a zelená, 
 skotské třapce ozdobí nám kolena, 
 každou chvíli holka letí povětřím, 
 Skoti pohybem totiž nešetří. 
 
R: 
 
3. Skotskou whisku naleju si do sebe, 
 skotskou sukni roztočím až do nebe, 
 pak dám skotskou pusu na tvou 
 skotskou tvář, 
 neboť pravý Skot je přece sukničkář. 

Karel Zich 
a Spirituál kvintet 
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P O V O L Á N Í  –  R O Z H O V O R  Text: Kateřina Balunová, ilustrace a grafická úprava: Zdeňka Strigaro 

Jméno: Jindřiška Čechová  

Povolání: Vedoucí krojové dílny  

Věk: 45 

Bydliště: Uherský Ostroh, Česká republika 

Čím jste chtěla být jako malá?  

V dětství jsem chtěla být učitelkou v ma-

teřské školce. 
 

Co vás na vaší práci nejvíc/nejmíň baví?  

Nejvíc mě baví, když se kroj povede a ti, 

kteří v něm chodí, z toho mají radost. 

Nebaví mě pracovat s lidmi, kteří si po-

řád něco dalšího vymýšlí a kroj se musí 

opravovat. 
 

Bez čeho se ve své práci neobejdete? 

Neobejdu se určitě bez krejčovského 

metru. 
 

V čem musí být člověk dobrý, aby 

mohl  toto povolání vykonávat? 

Musí ho práce bavit, být trpělivý  

a pečlivý. 
 

Co byste poradila někomu, kdo se chce 

stát krojovou krejčí? 

Pro šití krojů je důležité umět šít, vyšívat, 

stříhat a mít pěkný vztah ke krojům. 

 

Kdyby měla být vedoucí krojové dílny 

zvíře, jaké zvíře by byla a proč? 

Tak to bohužel nevím. 

 

Tři slova, která vaši práci nejlépe vystih-

nou. 

Zajímavá práce, pečlivost a radost. 

https://youtu.be/nkJPFvn9bC8
https://g.denik.cz/1/47/2896566-zich_denik-630-16x9.jpg
https://www.skotskehry.cz/wp-content/uploads/2019/05/Kilt-2.jpg
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V O L N O Č A S O V K Y  Text a grafická úprava: Dana Dunford 

Jeden krajan šel domů. Který ? Zbývající tři šli na výlet. Najdeš, do které 
země cestovali?  

Jaký kraj, takový 

Všude dobře, doma  

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi  

 .   .   .   .     dělají  

.   .   .   .   .   .    nepadá daleko od 

Popletená rčení. Spoj začátek rčení se správným koncem. Doplň chybějící 
slova. 

 .   .   .   .   .  u.   

člověkem. 

nejlépe. 

mrav. 

 .   .   .   .   .   a. 
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J A Z Y K O V É  H R Y  Text: Anna Paap, ilustrace: Lenka Hordějčuková, 
grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

 „Já taky!“ ozval se zezadu Jonáš. 

 „Vždycky jeden z nás bude jeden 

z řeckých bohů a druzí musí uhodnout, 

čeho je to bůh nebo o čem může rozho-

dovat. Zkusím začít: Jsem řecká bohyně 

a můžu rozhodovat o bouřkách a bles-

cích, ale o mracích rozhodovat ne-

můžu.“ 

 „Můžeš rozhodovat o hromech?“ 

 „Nemůžu.“ 

 „Můžeš rozhodovat o broskvích?“ 

zkusil to Jonáš a já na něj vykulila oči. 

Ale k mému překvapení se máma usmá-

la a přikývla: „Můžu!“ „Jsi řecká bohyně 

všeho, co začíná na B!“ „Přesně tak,“ za-

smála se máma. „Jsi na řadě.“ 

 Jonáš se na chvíli zamyslel a poví-

dá: „Jsem řecký bůh a můžu rozhodovat 

o hruškách a rýži, ale o mléku rozhodo-

vat nemůžu.“ 

 „Můžeš roz-

hodovat o oli-

vách?“ „Můžu.“ 

 „Můžeš roz-

hodovat o jogur-

tech?“ „Nemůžu.“ 

 Nakonec to 

po chvíli uhodla 

máma: Jonáš byl 

řeckým bohem veganského jídla. Muse-

la jsem si to nechat vysvětlit. Jonáš teď 

má spolužačku, která nejí žádné maso 

ani nic, co pochází od zvířat, tak se v 

tom vyzná. 

 Ale nakonec jsem byla řeckou bo-

hyní i já – řeckou bohyní savců. 

 „Máš pravdu, ale pozor, vidíš třeba 

tohle P? To se čte R! A tady to X, to se 

čte podobně jako naše CH, B zas jako V.“ 

  

„To je jako nějaká šifra,“ zasmála jsem 

se. 

 „To je fakt. Víš co, co kdybychom 

zkusily poslat klukům zašifrovaný 

vzkaz?“ navrhla máma. 

 „Řecky?“ napadlo mě. 

 „To neumím,“ zavrtěla máma hla-

vou. „Co kdybychom to napsaly česky, 

ale ta normální písmenka zaměnily za 

jiná?“ 

 To mě lákalo! Napsaly jsme si kom-

pletní českou abecedu pod sebe dvakrát 

– jednou normálně a jednou pozpátku 

a pak jsme všechna písmenka v našem 

vzkaze zaměnily. Vypadalo to takhle: 

EA CHU GŽQC GUHŘGU ŇŽ  

LMOUJŽŇXMĎC WAECH?  

 Poslala jsem to Jonášovi a pak to 

s tátou hrozně dlouho luštili. Ale nako-

nec přišla odpověď: OMY! 

 

 

 

Pak jsme se konečně dočkali a letušky 

a stevardi začali rozvážet pití i jídlo. 

 Po jídle jsme si četly o řeckých bo-

zích a hrdinech. „Ti bohové to měli dob-

ré, ti mohli všechno!“ záviděla jsem jim. 

„To jo, ale taky měli velkou zodpověd-

nost,“ namítla máma. „Vlastně jako do-

spělí, viď! Hodně toho můžou a taky za 

hodně můžou... Mám nápad ještě na 

hru, máš chuť?“ 

 „Jo!“ 

Řečtí bohové  

Šifrovaný vzkaz  
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J A Z Y K O V É  H R Y  Text: Anna Paap, ilustrace: Lenka Hordějčuková, 
grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

 „Na světě jsou různá písma, třeba 

ruština se píše v azbuce, čínština zas po-

užívá znaky pro celá slova. Naše písmo 

se vyvinulo z toho řeckého, řecké je star-

ší. Vývojem se hodně věcí mění, navíc 

když jazyky přebíraly písma z jiných ja-

zyků, upravovaly si je pro svoje potřeby.“ 

 

 

 „Dala by se čeština psát řeckým pís-

mem?“ 

 „S nějakými úpravami asi ano. Kdy-

si se používala na Moravě hlaholice, ta 

byla vyvinutá z řecké abecedy. Ale dnes 

píše skoro celá Evropa i Amerika latin-

kou.“ 

 „Ale některá písmenka mají stejná 

jako my!“ všimla jsem si. 

Sedíme v letadle a čekáme na letušku, až 

bude rozlévat šťávu. Oba jsme chtěli se-

dět u okýnka, a tak já sedím vedle mámy 

a Jonáš s tátou za námi. 

 Pokouším se číst, co je napsáno na 

sedačce přede mnou: „L – I – F – E –...“ 

„Tam anglicky stojí, že záchranná vesta 

je pod sedadlem,“ vysvětluje máma. 

 „Aha, ale co tady?“ ukazuju na řá-

dek pod tím, kde jsou přimíchaná i pís-

menka, která vůbec neznám. Něco jako 

ležatá trojka, taky přepůlené O. „Tam je 

to řecky.“ 

 „Řekové píšou jiným písmem než 

my,“ pokračuje máma, „našemu se říká 

latinka, oni mají alfabetu.“ 

 „Ale proč?“ 

Ahoj, už se možná známe: jsem Zuzka, je mi sedm a mám 
devítiletého bráchu Jonáše. Zrovna letíme na dovolenou: 
k moři do Řecka! 
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V O L N O Č A S O V K Y  Text a grafická úprava: Dana Dunford 

 

 

 

Byl jeden   a ten mi řek, abych mu řek, kolik je  v  

 

řeckých                       , a já mu řek, že nejsem               , abych mu řek  

 

kolik je v                          řeckých                        . 

Přečtěte jazykolam. 

Na cestě do Řecka: „Koupal ses už někdy v moři?”  „Jo, jednou jsem to vyzkoušel, ale 

přišla vlna a                                                                          bylo fuč!”   

AKROPOLIS, ATHÉNY, D EUS, EURO, FRAPÉ, GYROS, HOMÉR,  
KOS, KRÉTA, LEFKÁDA,  MYTIKAS, NATO, NAXO S, OLYMP,  

PLATÓN, RHODOS, TINO S, TZATZIKI  

A D A K F E L M S T 

K R É T A A U U I Z 

O T A N T Ý E R L A 

R T R H O D O S O T 

F I É P A R F O P Z 

U N Ó T A L P R O I 

Y O L Y M P K Y R K 

D S O X A N O G K I 

M Y T I K A S L A O 
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K R A J Á N C I  N A  C E S T Á C H  Text: Virginie Pernicová, Rafaela Machaira, foto: Hana Katzourakisová, 
grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Lutra Ypátis je malá lázeňská vesnička. Nachází se na 
úpatí pohoří Iti a z Athén se tam dostanete za 2–2,5 ho-
diny. Ubytovat se můžete v některém malém hotelu. Je 
jich tu plno. My jsme si vybrali hotely Anixis a Elatos. 
 
Hned po snídani jsme se vydali na hrad Ypati. 

Ahoj! Jsme Virginie a Rafaela a zdravíme vás z Řecka, 
z Českého krajanského spolku v Athénách. 
Většina lidí jezdí do Řecka, protože je tu plno antic-
kých památek a krásné moře. My jsme se ale rozhodly 
vzít vás na výlet do přírody. A kam pojedeme? Spolu 
s naší českou komunitou se vydáme do LUTRÁ YPÁ-
TIS a na STEZKU ČARODĚJNIC. 

Nahoru jsme se dostali asi za 10 mi-
nut. Z hradu už toho moc nezbylo, 
je to spíše zřícenina. Byl odtud ale 
nádherný výhled. 
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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 
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https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://media.novinky.cz/669/196695-top_foto1-at0o8.jpg?1294318801
https://media.novinky.cz/669/196695-top_foto1-at0o8.jpg?1294318801
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZkA_hC3PL1JjSZFtq6AlRVXaL/Yeni-ocuklar-i-me-Top-Oyuncak-16-cm-Plastik-Top-Karpuz-Topu-PVC-Topu-ocuk-Bebek.jpg_640x640.jpg
https://1gr.cz/fotky/idnes/08/122/gal/VES2130a1_07ONA38a.jpg
https://1gr.cz/fotky/idnes/08/122/gal/VES2130a1_07ONA38a.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 

PÁN–HRAD–MUŽ–STROJ?  
 

Tentokrát budeme procvičovat vzory podstatných jmen rodu 

mužského. 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  

   

   

   

  

úsměv 

  

 

dům 

  

  

učitel stůl 

zub 

kartáček 

orel 

pytel 

  

hřib 
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K R A J Á N C I  N A  C E S T Á C H  Text: Virginie Pernicová, Rafaela Machaira, foto: Hana Katzourakisová, 
grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Po návštěvě hradu jsme si šli odpočinout 
do lázní. Lázně jsou otevřené každý den. 
Dospělý zaplatí za vstup do venkovního 

bazénu 4 eura, dítě 2 eura. Voda je tu lé-
čivá, ale smrdí jako zkažená vejce. Venku 
bylo chladno, zato v teplé vodě bylo pří-

jemně. 

V parku nedaleko lázní se 
nacházelo místo, odkud 
vytékal horký léčivý pra-
men, který napájel i lá-

zeňský bazén. 

Odpoledne, po obědě, 
jsme se vydali na 
Stezku čarodějnic. Na-
sedli jsme do aut a po 
deseti minutách jsme 
byli na počátku stezky. 
 Proč zrovna ten-
to název? Kdysi dávno 
sem některé ženy cho-
dily trhat byliny. 
Z bylin pak připravova-
ly léky, které pomáha-
ly nemocným lidem. 
Proto jim začali říkat 
čarodějnice. Jejich slá-
va byla tak veliká, že 
sem za nimi jezdili lidé 
z celého Řecka. 
 Stezka byla dlou-
há a některé úseky by-
ly trochu obtížné. Šla-
pali jsme asi 2 hodiny 
krásnou přírodou, po 
cestě jsme se moc ne-
zastavovali. 

Pak se před námi objevil krás-
ný vodopád Kremastós. 

Kremastós znamená visící ne-
bo pověšený. Pod vodopádem 

byla trochu zima, ale za ten 
pohled to stálo! 

Zpátky k autům jsme se dostali snáz a rychleji. 
 
Cestou zpět jsme se 
ještě zastavili u tan-
ku, který stál přímo 
vedle silnice. Byl to 
první opravdový 
tank, který jsme kdy 
viděli. Kdo chtěl, 
mohl si vlézt i dovnitř 
tanku. 
 
Z výletu jsme se vrátili unavení, ale spokojení. Užili 
jsme si to všichni – malí i velcí. Určitě se tam také za-
jeďte podívat! 

https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/cute-smiling-animals-26.jpg
https://pixabay.com/
https://media.xxxlutz.com/i/xxxlutz/PIe735fbQLs7Bs0WIKqD_jSA/jidelni-stul-barvy-akacie-konvencni-drevo-zandiara.jpg?w=520&h=470&upscale=padd
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
http://www.ohoubach.cz/obrazky/galerie/201512/46242_1.jpg
https://pixabay.com/
https://i.dlpng.com/static/png/64782_preview.png
https://images.obi.cz/product/CZ/415x415/444085_1.jpg
http://www.ohoubach.cz/obrazky/galerie/201512/46242_1.jpg
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  Text a foto: Petra Ziegelwagner, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
Vařili: Davídek, Pauline a Petra 

Gemista, řecky γεμιστά neboli plněné papriky a rajčata, 

je velmi oblíbené jídlo hlavně v letních měsících, kdy je 

spousta čerstvé zeleniny. Kromě rajčat a paprik se dají 

plnit i lilky, malé cuketky nebo cibule. Na jihu Řecka se 

gemista připravují bez masa, ale například v severní 

části Řecka se můžete setkat také s masitou verzí toho-

to pokrmu, kdy se k rýži přidává i mleté hovězí. My ale 

zůstaneme u vegetariánské varianty. K jídlu se podává 

také řecký salát choriatiki a čerstvé pečivo, jenž v Řec-

ku při stolování nesmí chybět. 

Doba přípravy: 45 minut, 
pečení 1 hodina 

Náročnost: střední 

14 

• 5 větších rajčat 
• 5 paprik 
• 5 brambor 
• 1 větší cibuli 
• 1 hrnek rýže 
• 2 hrnky vody 
• sůl, pepř 
• čerstvé nebo sušené bylinky 

(máta, petrželová nať) 
• olivový olej 
• 2 lžíce rajského protlaku 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  Text a foto: Anna Karamantzani, 
ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 

27 

K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  Text: Michaela Enžlová, tvoří: Jan Enžl, 
ilustrace a grafická úprava: AEK 

Vytiskněte si dvakrát šablony pu-
sinek (viz příloha) a vymalujte je. 

Vystřihněte. 

Potom slepujte dvě stejné k sobě 
a mezi ně vložte špejli nebo dřív-
ko. Na dřívko nebo na jednu stra-
nu pusinky si napište odpovídající 
písmenko. 

Tak a teď už můžete začít tréno-
vat! Před zrcadlem, s mamkou či 
taťkou anebo s kamarády. Přeje-
me spoustu legrace a čistou vý-
slovnost jednotlivých samohlá-
sek! 

27 

K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  Text: Michaela Enžlová, tvoří: Jan Enžl, 
ilustrace a grafická úprava: AEK 



26 

K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  Text: Michaela Enžlová, tvoří: Jan Enžl, 
ilustrace a grafická úprava: AEK 

Budeme potřebovat 

tvrdý papír 

nůžky 

lepidlo 

špejle nebo dřívko (třeba od nanuka) 

pastelky, voskovky, fixy nebo vodovky 

26 

K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  Text: Michaela Enžlová, tvoří: Jan Enžl, 
ilustrace a grafická úprava: AEK 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  Text a foto: Petra Ziegelwagner, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
Vařili: Davídek, Pauline a Petra 

Nejprve si nachys-
táme potřebné pří-
sady. 

15 

Cibuli oloupeme, 
nakrájíme nadrob-
no a dáme do hrn-
ce se dvěma lžíce-
mi olivového oleje 
a na mírném ohni 
zpěníme. 

Rajčata a papriky umyjeme a odkrojíme 
jim čepičky. 

Vnitřek rajčat vy-
dlabeme lžičkou, 
najemno nakrájí-
me, přidáme ke 
zpěněné cibulce 
a promícháme. Při-
dáme rýži a zalije-
me jedním a půl 
hrnkem vody.  

Směs na mírném 
ohni povaříme do 
poloměkka, osolí-
me, opepříme, při-
dáme bylinky 
a dobře promíchá-
me. Směsí pak pl-
níme zeleninu. 

Plněnou zeleninu 
vkládáme do pekáče 
jednu vedle druhé. 
Oloupané brambory 
nakrájíme na širší 
hranolky, osolíme 
a přidáme do pekáče. 

15 

P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Dvě lžíce rajského protlaku promícháme s půl 
hrnkem vody a zalijeme jídlo v pekáči. Poka-
peme olivovým olejem (5 lžic). Pečeme v pře-
dehřáté troubě na 200 stupňů asi 40 minut 
přikryté a ještě dalších 20 minut odkryté. 

Dobrou chuť! 
 

Καλή όρεξη! 

Text a foto: Anna Karamantzani, 
ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
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Text: Zuzana Dawson Kocourková, 
grafická úprava: Linda Yurdakul Audyová, kreslí: Adalet Yurdakul 

V Í T E ,  Ž E ?  

Víte, že řecká kultura položila zákla-

dy moderní evropské kultury? Ře-

kové dali vzniknout například filosofii, 

divadlu, astronomii, rétorice, a dokonce 

moderní medicíně. 

Víte, že maraton (42 kilometrů 

dlouhý běh) je pojmenován na 

památku slavného běhu vojá-

ka Pheidippidese, který běžel 

z bitevního pole u města Maratonu 

do Athén oznámit vítezství váleč-

ného střetnutí? 

Víte, že na řecký poloostrov    

Athos nemají přístup ženy? Na 

Athosu se nachází mnišský stát 

tvořený dvaceti mužskými kláštery 

a přebývají zde jenom pravoslavní 

mniši. 

Víte, že hora Olymp byla síd-

lem řeckých bohů? Žili tu Zeus 

s manželkou Hérou, bůh podsvětí 

Hádes, bůh moří Poseidón, bohyně 

rodiny Hestia, bohyně moudrosti 

Athéna, bůh války Árés, bůh slunce 

Apollón, bohyně lovu Artemis, bo-

hyně lásky Afrodita, posel bohů 

Hermés a bůh ohně Héfaistos. 

16 

V Í T E ,  Ž E ?  
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Text: Zuzana Dawson Kocourková, 
grafická úprava: Linda Yurdakul Audyová, kreslí: Adalet Yurdakul 

25 

L O G O H R Á T K Y  Text: Michaela Enžlová, ilustrace a grafická úprava: AEK 

Pamatujte si:  
A, e, i -y, o, u jsou samohlásky krátké.  

Pokud je nad nimi čárka  
nebo kroužek, jsou to samohlásky  

dlouhé − á, é, í -ý, ó, ú, ů. 

Pusinkové loutky, se kterými bude tréning samohlásek legrace, si můžete vytvořit s Jendou v Krajánkově tvoření 

a nezapomeňte ani na doplňovačku v příloze. 

O …. Velmi důležité je hodně našpulit rty. (Můžete si pomoci toto 

našpulení vytvořit prsty.) Jazyk se vzdaluje od řezáků a stahuje se 
dozadu. 

U .… Musíte našpulit rty ještě více než u samohlásky O. Jazyk je 

zdvižen nahoru k měkkému patru a oddaluje se od dolních řezáků. 

Uhodneš hádanku? Odpověď najdeš v příloze.  

Óóó, 
co to tady šlo?! 
Osm obrovitých opů 
otisklo tu svoji opí stopu.  

Bu bu bu bu bu bu bu! 
Už na tebe, kluku, jdu! 
Popadnu tě zezadu, 
chytnu se tě za bradu, 
jak uvidím kousek nosu, 
já tě do něj kluku, kousnu! 

25 

Odpověď na hádanku: mráz. 
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L O G O H R Á T K Y  Text: Michaela Enžlová, ilustrace a grafická úprava: AEK 

Dnes začneme tím, co již znáte – hluboký nádech nosem a výdech ústy. A teď jazyk dopra-
va, doleva, olíznout celá ústa, zatlačit jazykem do tváře, až se celá „vyboulí“, vypláznout ja-
zyk, až se dotkneš brady, a ještě se zkuste dotknout nosu. Vše si několikrát opakujte a na-
cvičujte před zrcadlem, do kterého koukejte i při cvičení dnešních samohlásek a, e, i, o, u. 

A …. při širokém rozevření úst zvučným výdechem a přiroze-

ným hlasem opakujte hlásku A. Ústa musíte hodně otevřít, ja-
ko když jíte např. jablko. 

E …. Ústa musí být otevřená méně než u hlásky A. Rty vytvoří mírný úsměv a jazyk se 

opírá o dolní přední řezáky. Hlásku pak zapojujte do slabik (např. napodobujte zvířát-
ka): mééé, bééé. 

I-Ý …. Ústa vytvoří široký úsměv, ještě širší než u hlásky E. Zuby jsou téměř u sebe 

a špička jazyka se opírá o dolní přední řezáky. 

Při básničce se můžeš i pohybovat — mávat, „kroutit volantem “ 
a trochu se proběhnout. 

Naučte se Emanovo rozpočítávadlo a až budete venku či 
v tělocvičně, tak si zahrajte s  kamarády na honěnou. 

Auto jede, sláva, sláva! 
Táta mává, máma mává.  
Auto jede, tú tú tú.  
Táto, mámo, už je tu.  

Ene bene, Emane, 
kdo tu babu dostane? 
Ten to není, ten to je, 
ten už s námi nehraje! 

I ty jehlo, jehličko,  
ven tě láká sluníčko?  
Až mi dírky zašiješ,  
tak ti řeknu: Běž si, běž!  
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Č E S K É  S T O P Y  Text: Mirka Bartušková, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Každý měsíc se vydávám do nejrůznějších částí 

světa, kde pátrám po významných osobnostech 

a vynálezech českého původu. Tentokrát se chci 

s vámi podělit o českou stopu, která má své mís-

to až v samotném vesmíru! Tou stopou je Vladi-

mír Remek, jediný československý kosmonaut.  

Vladimír se narodil v roce 1948 v Čes-

kých Budějovicích. Jeho otec Jozef Re-

mek byl vojenským pilotem a velitelem 

československého letectva. Není tedy di-

vu, že také jeho syn našel zálibu v letec-

tví. Po absolvování střední školy a Vyš-

šího leteckého učiliště ve slovenských 

Košicích nastoupil k leteckému útvaru 

v Žatci. Někdo by si mohl myslet, že mu 

k pracovnímu místu pomohl otec, ale 

Vladimír svých úspěchů dosáhl vždy 

svou vlastní prací a pílí. 

 V roce 1972 se rozhodl pro studium 

na Vojenské letecké akademii v Moninu 

u Moskvy. A studentem byl opravdu vý-

borným! Za celé čtyři roky měl na vy-

svědčení pouze jednu čtyřku! Že 

čtyřka není dobrá známka? U nás 

možná ne, avšak v Rusku je 

známkování přesně opačné. Tak-

že tam by vás maminka za pětku 

pochválila. 

 Zlom v jeho letecké kariéře 

nastal v roce 1976, kdy tehdejší 

Sovětský svaz nabídl jiným ze-

mím účast v programu výzkumu 

vesmíru. Vladimír si řekl proč ne 

a přihlásil se. V jednotlivých 

zkouškách dosahoval výborných 

výsledků. Jeho jedinou překážkou byla 

nadváha. Proto zatnul zuby, začal cvičit, 

zdravě jíst a zanedlouho byl o 12 kilo 

lehčí. Teď už nebránilo nic tomu, aby 

byl pro kosmický let vybrán. 

 Do vesmíru odstartoval 2. března 

1978 v lodi Sojuz 28. Během osmidenní-

ho putování uskutečnil se svými kolegy 

několik televizních reportáží, aby si i li-

dé na Zemi dokázali představit běžný 

den kosmonauta v nekonečném ves-

míru. 

 Po návratu do vlasti se stal vedou-

cím pracovníkem ve Výzkumném ústavu 

letectva v Praze. Později také působil ja-

ko ředitel zdejšího Vojenského muzea 

letectví a kosmonautiky. V roce 

2004 odstartoval svou politickou 

kariéru, když byl zvolen do Ev-

ropského parlamentu. Jeho po-

sledním zaměstnáním byla funk-

ce českého velvyslance v Rusku. 

 A že byste se chtěli o Vladi-

mírovi dozvědět víc? Tak šup do 

knihovny pro knížky Pod námi 

planeta Země a Splněné naděje. 

V nich sepisuje zážitky ze svého 

života, kosmického výcviku i sa-

motného letu. 

Zd
ro
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Vašík, Istanbul 

https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/styles/full/public/obrazky/remek-otvirak.jpg?itok=vrVBbSGN
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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: Ivana Kaçmaz 

V tomto čísle si předsta-

víme spisovatelku Petru 

Soukupovou, která píše 

hlavně knihy pro dospě-

lé. Mamka nebo taťka 

možná znají její nejú-

spěšnější knížky K moři 

nebo Zmizet.  Taky je 

dramaturgyní seriálu  

Ulice, který možná ráda 

sleduje tvoje česká babič-

ka. Její knihy jsou o ro-

dinných vztazích a často 

v nich používá vyprávění 

z dětské perspektivy. 

Před dvěma lety vydala 

dvě knihy, které jsou pro-

pojeny dějem i postavami 

– jednu pro dospělé (Nejlepší pro všechny) a druhou pro děti (Kdo za-

bil Snížka). Když si rodiče tu „dospěláckou“ přečtou, můžete si pak tře-

ba v autě pustit Kdo zabil Snížka jako audioknihu. Druhá knížka pro 

děti od Petry Soukupové se jmenuje Bertík a čmuchadlo. Petra Souku-

pová pochází z České Lípy, žije v Praze a má dceru Marlu. Její knížky vy-

šly v překladu ve Slovinsku, Polsku, Itálii, Bulharsku, Chorvatsku, Bos-

ně a Hercegovině a Maďarsku, obzvlášť oblíbená je v Polsku. 

Jste autorkou knih pro dospělé i pro 
děti. Které se vám píšou snáz a proč? 
Popravdě řečeno ty dětské. Hlavně proto, 
že jsou kratší, a tak je mám napsané dříve. 
Jinak je to ale podobné, už jen proto, že 
i v  knihách pro dospělé používám často 
dětský pohled. 
 
 
 
 
 

Vaše dětské knížky jsou pro děti od 
devíti let. Dovedete si představit, že 
byste napsala i knížku pro mladší 
děti? Jakého slavného ilustrátora 
byste si pro ni vybrala? 
Už mnohokrát jsem o tom přemýšlela, ale 
myslím, že by mi to nešlo. A popravdě řeče-
no o žádném ilustrátorovi knížek pro malé 
děti jsem nikdy nepřemýšlela. Jako dítě 
jsem ale měla moc ráda ilustrace Heleny 
Zmatlíkové. 
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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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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová 

Kutná Hora… Ach, to je překrásné sta-

robylé město! Jeho historie je už navždy 

spojena s těžbou a zpracováním stříbra, 

vzácného kovu. Stříbra tu bývalo tak ob-

rovské množství, že se díky svému bo-

hatství Kutná Hora stala hned po Praze 

druhým nejvýznamnějším městem v ce-

lém českém království a ve středověku 

byla dokonce považována za stříbrnou 

pokladnici českého království. V králov-

ském dvoře byla zřízena centrální min-

covna a razil se tu i známý Pražský groš. 

 

Jak se vůbec na stříbro přišlo a proč za 

své jméno vděčí Kutná Hora jistému 

mnichu Antonovi? To bylo tak: 

 

Na místě dnešní Kutné Hory byly kdysi 

jen hluboké lesy, ale nedaleko těchto le-

sů stál sedlecký klášter, ve kterém žili 

podle přísných pravidel klášterního ži-

vota mniši patřící k cisterciáckému řá-

du. Bydlel zde i mnich Anton, který rád 

chodíval na procházky do lesů v okolí 

kláštera, aby se nadýchal čerstvého 

vzduchu a potěšil se krásou přírody. 

Jednoho obzvláště hezkého slunečného 

dne roku 1237 si Anton opět vyšel ven. 

Vzal si s sebou modlitební knížku, chtěl 

se modlit a o samotě rozjímat. Usadil se 

do stínu pod strom, otevřel knížku, ale 

ticho rušené jen šuměním stromů a ště-

betáním ptáků spolu s příjemným 

přítmím lesa ho ukolébaly a Anton brzy 

usnul. 

 

Když se probudil z osvěžujícího spánku, 

nemohl uvěřit tomu, co uviděl.  Myslel 

si, že ho klame zrak, ale bylo to opravdu 

tak. Ze země přímo před ním vyrůstaly 

tři stříbrné pruty! Zaradoval se, klekl na 

kolena a děkoval Bohu za takový vzácný 

dar. Potom si Anton svlékl svoji mniš-

skou kutnu, a aby místo znovu po ná-

vratu snáze našel, pečlivě touto kutnou 

stříbrné pruty přikryl. Co mu nohy sta-

čily, utíkal do kláštera, aby všem ohlásil 

svůj nález: „Honem, honem, pojďte se 

podívat, našel jsem v lese poklad!“ 

 

Zpráva o těch stříbrných prutech se 

rychle roznesla po okolí a brzy na to se 

začalo na tomto místě dolovat. Vypukla 

úplná stříbrná horečka. Horníci rozvrtá-

vali okolní svahy a za nalezené stříbro si 

nechávali stavět domy. Domů i horníků 

rychle přibývalo a brzy zde vzniklo celé 

důlní město. A protože se nacházelo na 

hoře a také na památku zbožného mni-

cha Antona a jeho kutny, se tomuto ha-

vířskému městu začalo říkat Kutná    

Hora. 

 

Slavné doby, kdy se tu těžilo stříbro, už 

jsou dávno pryč, ale bohatství kutnohor-

ských dolů dalo vzniknout velkému 

množství krásných stavebních památek 

a někdejší slávu města můžete vnímat 

na každém kroku. 
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V knížce Bertík a čmuchadlo se hlav-
ní hrdina trápí rozvodem rodičů. Ta-
ková knížka může dětem jistě pomo-
ci tak složité téma zpracovat. Po-
mohla vám někdy knížka vyřešit ně-
jaký problém? 
Takhle asi ne, ale celý život mi knihy pomá-
hají, když je mi těžko. Protože když čtu, 
žádné těžkosti vlastního života v tu chvíli 
neexistují. 
 
Knížka Kdo zabil Snížka se točí ko-
lem party kamarádů a psa. Máte do-
mácí zvíře? A měla jste zvířátko jako 
malá? 
Mám psa, boxerku Pulu. Teď už je stará 
a žije u mých rodičů na venkově, ale stále je 
pro mě důležitá. Jinak prvního psa jsem 
měla v deseti letech, ale nemůžu to doporu-
čit. Tak malé dítě ještě není schopné se sta-
rat o živou bytost. 
 
Patronem zářijového Krajánka je 
Řecko. Jakou řeckou báji máte ráda 
a proč? 
Zřejmě tu o Prométheovi, to, jak mu pták 
stále dokola vytrhává játra, kvůli  tomu 
věčnému utrpení. A líbí se mi nápad s ptá-
kem a játry, mám ráda ptáky. 
 
Cestujete ráda? Jak jste na tom s ci-
zími jazyky? 
Cestuji ráda, ale začalo mě to bavit až před 
pár lety. Umím anglicky tak, že se běžně 
domluvím. Dále rozumím německy, ale 
mluvit nedokážu. Bohužel je to pozůstatek 
mého flákání se ve škole. 
 
Jaká jste tedy byla školačka? Psala 
jste ráda slohovky? 
Nebyla jsem moc dobrá školačka, málo uči-
telů mě dokázalo zaujmout, a slohovky 
jsem nepsala ani moc ráda, ani moc dobře. 
Z maturitní slohovky jsem dostala trojku. 
 
Co byste vzkázala dětem, které od 
narození mluví dvěma jazyky? 
Že jim závidím, ale v dobrém! Ne, opravdu 
jim to moc přeju, je to podle mě skvělý 
start do života, mít tuhle možnost. 

Fotografie a obrázky použity se souhlasem Petry Soukupové 
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Černoočko sedí na gauči. „To je svět-

la,“ zatahuje znechuceně záclony a za-

píná televizi. „Dnes přesně v 17:54 

SELČ začíná astronomické léto. Užijte 

si nejdelší den v roce,“ usmívá se z ob-

razovky moderátor. „Užijte, užijte,“ 

brblá Černoočko. „Co je na tom k uží-

vání, řekne mi někdo?“ 

 

Na louce se něco chystá! Na kraji lesa 

se pod velikou plachtou rýsuje cosi, co 

probouzí zvědavost všech kolem. 

 „Jéééé, letadlo!“ nahlédne pod lát-

ku užovka Uršula. „Letadlo?“ „Eliška 

dostane letadlo?“ zpráva se jako blesk 

šíří lesem. „Je růžové a vejde se do něj 

deset pasažérů a pilot,“ přidává k dob-

ru Uršula. „Každé sedadlo je u okna,“ 

říká vševědoucně Matty. „Jo, jo, pět 

sedadel a osm oken na každé straně,“ 

chlubí se Lukáš, jaký skvělý dárek Fa-

ny nachystal pro Elišku k narozeni-

nám. 

 

„Už mám toho světla tak akorát dost!“ 

listuje strašidýlko lexikonem. 

 „Přivolám si pořádné mraky, ať je 

nádherně pošmourno,“ zasní se Černo-

očko. Eliška zrovna dneska, jako na 

potvoru, vymetla celou oblohu a teď 

něco klohní. „Na to, že to nejspíš 

nebudou pavouci, to pěkně voní,“ na-

sazuje si strašidýlko sluneční brýle 

a vystrkuje ven zvědavý nos. 

 

Víla právě dozdobila pampeliškový 

dort. Vše je připravené a kamarádi se 

začínají scházet. „Ale proč se najednou 

tak šeří?“ vítá víla znepokojeně hosty. 

Jak Eliška k letadlu přišla 
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Obloha se plní hromadou šedých mraků. „Abych začala vymetat zase 

od začátku,“ posteskne si víla.  

 

„Doprava, tati!“ volá Matty, když se jakési zaha-

lené monstrum blíží k Eliščině zahrádce. 

„Doleva!“ volá Josef. „Ty bys to vyžbluňknul, 

Matty, pravá je ta, co s ní píšeš,“ napomíná 

mladšího brášku. „Pomalu! Zastav!“ volají 

všichni nadšeně a strhávají plachtu. 

 „Jéminkote, letadlo!“ nevěří svým očím ví-

la. „Tvoje! Všechno nejlepší!“ volá Fany a oteví-

rá dveře. Ven vypadnou schody a žabí kamarád 

seskakuje. „Teď se mraků zbavíš snadno a rychle,“ šklebí se Petra. „A střílí kytič-

ky! Tuhle funkci jsem vybral já!“ skáče Matty k Elišce. „Pojď si to vyzkoušet! Na-

stupujte!“ vybízí všechny Petra. 

 

Letadlo se vznáší vzduchem a vysává 

mraky jeden za druhým. Víla je jako 

u vytržení. Černoočko se ale zlobí! 

„Zlikvidovali mi mraky a ještě si tu bu-

dou lítat?“ vydává se za nimi strašidýl-

ko a buší na okno. „Do útoku!“ mačká 

Matty zběsile tlačítko a z boku letadla 

se začnou sypat kytky. „Au!“ sluneční 

brýle zachránily stra-

šidýlko před zásahem 

kopretinou přímo do 

oka. 

Text: Lenka Kanellia a děti z české školy v Tauranze 
(Martin, Kačka, Nina, Luky, Sophie, Zoe, Pepino), 

grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

První příběhy o Černoočkovi, 

Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 

č. 07+08/2016–07+08/2017. 

„To je vrchol! Letím domů!“ otočí se 

prudce Černoočko a narazí do stromu. 

„Au a zase au!“ tře si naraženiny potlu-

čené strašidýlko. „Promiň! Dej si kou-

sek dortu, mám narozeniny!“ volá na 

něj Eliška. Z letadla se snášejí poslední 

květy. Zasypané strašidýlko zabručí 

pod vousy: „Tak teda všechno nejlep-

ší!“ 


