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Téma: Architektura

RUDOLFOVA HÁDANKA

Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble

Milé děti,
mám velký problém! Se sýkorkou bychom si chtěli postavit společné bydlení, ale každý máme jinou představu. Já miluji prostor a nejraději bych měl dům na stromě s terasou a vyhlídkou do krajiny. Sýkorka
má ráda útulnou budku schovanou někde v závětří. Co teď?
Napadlo nás řešení. Obydlíme tři stromy. Na jednom bude velký
prosklený dům, druhý bude mít v koruně schovanou nenápadnou budku
a na třetím budeme mít společnou místnost pro oba. Potřebujeme ale poradit, jak tyto tři
části domu spojit, abychom nemuseli pořád létat z jednoho stromu na druhý. Nakreslil
jsem plánek třech stromů a byl bych moc rád, kdybyste do něj dokreslily vaše nápady. Zde
je pár našich představ, co by se dalo použít: schody, skluzavka, žebřík, lanovka, výtah, lezecká stěna...
Nejúspěšnější návrhy zveřejníme v příštím čísle Krajánka.
Vřelé díky,
Váš Rudolf

Dokreslete můj obrázek nebo si jej stáhněte zde.
Hotové návrhy posílejte do 20. srpna na e-mailovou adresu:
souteze@krajanekvesvete.cz. Do předmětu uvádějte RUDOLF.
Uveďte své jméno, věk a bydliště.

Odpověď z minulého čísla:
Nejlepší volba je koncert skupiny Buty, protože je to veselá a rocková kapela.
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A jedeme!
Na severní polokouli je léto a s ním čas

prázdnin, dovolených, volna a sladkého nicnedělání! Tak sedněte do letadla, vlaku, autobusu, auta či na kolo nebo jděte jen tak

pěšky s batohem na zádech a rozhlížejte se

po krajině a krásách země, kterou navštíví-

te. Pozdravte svoji rodinu, příbuzné i přáte-

le a pak se vydejte vstříc novým dobrodružstvím mezi nové kamarády na tábor…

Tábořiště je vždy tajemné místo plné

překvapení. Malí i velcí táborníci si zde uží-

vají spoustu legrace a zábavy nejen v příro-

dě. Spaní v chatkách, pod stanem či jen tak
pod širým nebem plným hvězd, tzv. pod ši-

rákem, je pro mnohé novou zkušeností. Moci
si uvařit oběd na ohni, zazpívat si s kytarou

u táboráku, splnit bobříka mlčení nebo pro-

jít noční stezku odvahy je pak nezapomenutelným zážitkem. Tábory zkrátka již několik

desetiletí nabízí netušené a nekonečné možnosti a k prázdninám prostě patří!

Jak si užili svůj středověký tábor

v deštném pralese krajánci v australském

Brisbane si můžete přečíst na stránkách ak-

tuálního čísla Krajánka, které tentokrát nabízí několik nových rubrik – Povolání, Jazy-
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kové hry, Logohrátky a Kvíz i dvojitý
„patronát“.

Přejeme, ať si spolu s námi užijete nezapomenutelné prázdniny, a budeme se na vás

krajanek@krajanekvesvete.cz

těšit zase v září!

Vydává Krajánek ve světě z.s.
Rovné 5, 518 01 Dobré. IČO: 07369522
Předsedkyně: Lenka Kanellia

Michaela Enžlová

spolek@krajanekvesvete.cz
www.krajanekvesvete.cz
www.facebook.com/krajanekvesvete
© Krajánek ve světě z.s.
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TÉMA

Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz

Copak si to zase v Krajánkovi připravili? Znovu na nás
jdou s cizím učeným slovem... Archi... Archi... Architektura? Nebojte se, čtenáři, nic strašného nechystáme! Jako
vždy na vás čekají zajímavosti a zamyšlení. Máte před sebou letní super dvojčíslo, kterým vás provede téma architektury, jinak řečeno stavitelství a staveb.
A proč na vás jdeme s takovou učenou věcí právě
v létě? Místo abychom vás zabavili odlehčeným tématem
a letní pohodičkou? Víte, řekli jsme si totiž, že možná právě prázdniny a dovolené jsou obdobím, kdy mají lidé možnost více cestovat a objevovat. Na svých letních výletech se
dostanou i do dalekých krajů, zcela neznámých a pro ně
nezvyklých. Setkají se tam s odlišnými zvyky a kulturou.
A součástí jinokrajného kulturního balíčku bývají i stavby.
Mohou být jedinečné, typické jen pro
dané místo nebo místa s podobnými
charakteristikami. Tak třeba skalní
města, tedy obydlí vyhloubená do kamene, budeme jen těžko hledat za polárním kruhem nebo v nížině rovné jako
placka. Nebo si představme domečky
postavené na kůlech – pilotech – kousek nad vodní hladinou. Nesnadno by
se stavěly nad rozbouřenou řekou nebo
v suchopárné poušti. Za těmi holt někam na atoly v oceánu. Provazové mosty jen pro opravdové dobrodruhy se zase hodí někam do nepřístupných oblastí, kde je třeba překonat propasti, průrvy či kaňony, spíš než nad silniční uzel.

– je stvořená pro odvážné architekty,
kteří svými výtvory překonávají pozemské zákony i lidské chápání. Plánují
a staví mrakodrapy, které skoro dosáhnou do oblak! Třeba Burdž Chalífa ve
Spojených arabských emirátech, nejvyšší stavba světa, ční do výše 828 metrů! Odvážíte se tam někdo? Aspoň do
půlky?

To byly příklady staveb spjatých s charakteristikou místa, kde vznikly. Napříč
celým světem však nalezneme i jiné
skvosty. Dnešní doba plná nej – nejvyšší, nejtenčí, nejšikmější, nejdražší…

Stefi, Athény
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TÉMA

Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz

Krása se však, a to nám jistě dáte za
pravdu, neměří výškou nebo náklonem.
Mnoho staveb vzniklo moc a moc dávno, dodnes stojí a doposud se na ně sjíždějí podívat turisté z celého světa. Jsou
to klenoty, které člověk dokázal postavit
i bez moderní techniky. Pojďme se proletět letem světem po stavbách, které za
vidění určitě stojí!

komotivy dobývaly svět, nebo sportovní
stadiony pro desetitisíce fanoušků. Jsou
to chaty na úpatí horského masivu, odolávající větru a sněhu. Nebo 300 metrů
vysoká vodní přehrada zadržující nekonečné množství vody. No, radši rychle
kouknout a pryč, co kdyby se uvolnil kamínek nebo dva…

Do Egypta se jezdí za pyramidami, hrobkami králů
v podobě obrovitých jehlanů z kamenů nebo cihel.
Do hlavního města Francie
se lidé jezdí vyfotit
s proslulou Eiffelovou věží,
která byla ve své době (do
roku 1930) nejvyšší stavbou na Zemi. Kdo by pak
neznal operu v Sydney
v Austrálii, která připomíná tvarem i barvami loď
s nafouklými bílými plachtami? Pokud byste někdo
zatoužil po něčem opravdu
dlouhém, hurá do Číny na
více než 2 000 km dlouhé
opevnění jménem Velká
čínská zeď.

Tyto stavby vznikly k užitku. Jsou ale i takové, které mají něco připomínat
nebo symbolizovat. Tak
třeba socha Svobody, památníky obětem válek,
velkolepé chrámy…

Řeč byla dnes o stavbách,
které se pyšní nějakým
nej, výjimečností. Pravdou však je, že za okouzlující architekturou nemusíme nikam daleko. Protože našemu srdci může
a bude bližší – víc než nějaká pyramida nebo mrakodrap – dům na stromě
postavený s tatínkem neFrancesca, Frankfurt nad Mohanem
bo dědečkem na zahradě
o těch nejbáječnějších
Mostu Golden Gate v San Francisku při
prázdninách. Nebo chalupa, kam se rok
jeho stavbě moc nevěřili. Funguje dodco rok těším na kamarády. Iglú, které
nes! U vody, kromě mostů, najdeme
postavím se sourozenci na horách. Doi další důležité stavby – majáky. Herkumeček pro skřítky, který se spolužáky
lova věž ve Španělsku už od dob staropostavím u prastaré borovice hned za
věkého Říma ochraňuje svým světelubytovnou školy v přírodě... To jsou taným signálem lodě od srážky s pevniké stavby. Stavby s vaším srdcem, s vanou. Mezi obdivuhodné stavby patří
ším příběhem. Znáte taky takové?
i velkolepá nádraží z dob, kdy parní lo5

U KRAJÁNKŮ

Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK

V JAKÉM DOMĚ/BYTĚ BYS JEDNOU CHTĚL(A) BYDLET?
JAK V YPADÁ T VŮJ DŮM SNŮ?
Ada, 9 let, Nové Město nad Metují,
Česká republika
Můj dům bude obrovský a světlemodrý,
s fialovou střechou a žlutými dveřmi se zelenými puntíky. Bude mít dvě patra jako vila
a skoro všude samý sklo a bude v něm žít celá
moje rodina. Bude spojený takovým zábavným tunelem s další vilou. Ta bude celá žlutá,
střecha zelená a dveře modrý s fialovými puntíky.

Tereza, 5 let,
Gross-Umstadt, Německo
Tohle je domeček, ve kterém bych jednou chtěla
bydlet. Je velký a vysoký
až do nebe. Vchodové dveře mají červené puntíky.
V oknech jsou kytičky
a fialové závěsy. Na zahrádce roste barevná slunečnice.

Roman, 10 let, Lyon, Francie
Chtěl bych bydlet na pláži ve vile vysoké 9 metrů, s prosklenou verandou a s palmami na balkóně. V podzemí bude garáž s elektrickým autem značky Lamborghini.

Melissa, 8 let,
San Giovanni
Valdarno, Itálie
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U KRAJÁNKŮ

Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK

Vašík, 7 let, Istanbul, Turecko
Já bych chtěl bydlet v muzeu! Proč? Protože bych se
tam každý den dozvěděl moc věcí. Já bych chtěl všecko
vědět.

Anežka, 5 let, Istanbul, Turecko
Já bych chtěla bydlet s baletkama v baletním
stromě. Je moc krásný a mají tam všecko, co
potřebují.

Filip, 7 let, Atény, Řecko
Chtěl bych jeden, ani ne moc velkej, ani
ne moc malej, domeček se zahrádkou na
vesnici.

Jan, 8 let, Wohlen, Švýcarsko
Kdybych měl hodně peněz, tak
bych si přál velkou vilu s bazénem,
tělocvičnou, wellnessem a zahradou.

Vanessa, 6 let,
San Giovanni
Valdarno, Itálie
Jaký je rozdíl mezi lhaním a neprozrazením tajemství?
Odpověď pošli do konce srpna na e-mail:
krajanek@krajanekvesvete.cz.
Otiskneme ji v říjnovém čísle.
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POVOLÁNÍ

Text: Kateřina Balunová, Zdeňka Strigaro,
ilustrace a grafická úprava: Zdeňka Strigaro

Ve městě staví novou budovu.
Uhádnete, kdo má co na starosti?
Napište číslo do políčka
vedle lidí na obrázku!

Architektka Jana dům vymyslela a nakreslila.
Petr pracuje jako bagrista. Obrovská lopata


Chodí se na průběh stavby dívat a řeší různé projeho stroje dokáže vykopat díru pro základy domu
blémy a zádrhele.
Zeměměřička Kristýna přichází na pozemek
jako jedna z prvních vytyčit objekt a inženýrské
sítě.
Josef je zedník. Na základy domu staví jednu
cihlu na druhou, dokud není dům hotový.
Stavbyvedoucí Marek dohlíží na to, aby šla
práce podle plánu a aby se nikomu nic nestalo.
Marta pracuje jako jeřábnice: přepravuje materiál jako trámy nebo cihly ve výškách.






během pár dní.
Když už je dům skoro hotový, nastupuje pokrývač Lukáš. Klade střešní tašky na krovy.
Instalatér Dan se na stavbě stará o rozvody
plynu a vody a o to, aby v domě fungovalo topení.
Elektrikář Tomáš je odborník na elektřinu a ví,
jak bezpečně rozvést dráty po celém domě.
Tesaře Františka potkáte s bruskou nebo hřebíky. Na stavbě se stará o vše ze dřeva, třeba
o krovy nebo dveře.
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POVOLÁNÍ – ROZHOVOR

Text: Kateřina Balunová, Zdeňka Strigaro,
ilustrace a grafická úprava: Zdeňka Strigaro

Jméno: František Türk
Povolání: Architekt
Věk: 33
Bydliště: Brno, Česká republika
Čím jste chtěl být jako malý?

to pouze zlomek – když člověk chce a cvičí
se, tak se vypracuje.

Popravdě jsem nikdy neměl žádnou jasnou
představu, čím být. Jen jsem rád kreslil
a vyráběl věci, modely a tak. Pak jsem se
v patnácti rozhodl, že být architektem by
mohlo být zajímavé, a důsledek rozhodnutí
si nesu doteď.

Kdyby měl být architekt zvíře, jaké zvíře
by byl a proč?
Nejspíš nějaký hrozný kříženec, který nebude často moc oblíbený.

Tři slova, která vaši práci nejlépe
vystihnou.

Co vás na vaší práci nejvíc/nejmíň baví?
Nejvíc kreativita, proces kdy něco tvoříš,
pak se to zrealizuje, a dokonce se to může
i líbit. Nejmíň pak řešit vlastní i cizí chyby,
které někdy znamenají velké problémy.

Zábava, stres, odhodlání.

Bez čeho se ve své práci neobejdete?
Bez dobrého týmu lidí. Tým tě
posouvá dál a ty zároveň vnášíš
do týmu to svoje.

V čem musí být člověk dobrý, aby mohl
toto povolání vykonávat?
Musí umět klást dobře otázky, vykomunikovat záměr – představy klienta, aby výsledek
byl 100%.

Co byste poradil někomu, kdo se chce
stát architektem?
Ať kreslí. A taky hodně praxe. Umět kreslit
a mít talent je samozřejmě výhoda, ale je
9

VOLNOČASOVKY

Text a grafická úprava: Dana Dunford

Architektura
Zvířátka jsou výborní architekti. Dokáží si postavit pozoruhodná obydlí.
Které zvířátko došlo do svého domečku? Vlaštovka, bobr, nebo mravenec?

Lidé si staví svá obydlí tak,
jak je to zrovna moderní,
nebo podle toho, co dokáží.
Poznáte, která stavba do
pravěku nepatří?

Skoro jako by to byla soutěž, kdo postaví nejvyšší
budovu na světě! Ta nejvyšší má 828 m! Seřaďte
stavby od nejvyšší po nejnižší.

Znáte české rčení:
„Můj dům, můj . . . . “?
Vyluštěte doplňovačku
a dostanete tajenku.

1
2
3
4

1. Stavební materiál, červená...

Žižkovský
vysílač

2. Opak podlahy.
3. Anglicky „hrob“ .

Burdž Chalífa
Dubaj

Komín
Prunéřov
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4. Opak slova předek.

VOLNOČASOVKY

Text a grafická úprava: Dana Dunford

V Austrálii se potkají dva kamarádi. Jeden má bouli na hlavě, a proto se ho druhý ptá:
„Prosím tě, od čeho máš tu bouli na hlavě?”
„Ále,” odpoví ten první, „udělal jsem si nový… (tajenka).“
Anička, Washington D.C.
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Podle obrázků vyškrtejte názvy zvířat v osmisměrce. Zbylá písmenka vepište do čtverečků tak, jak
jdou za sebou, a získáte zbytek vtipu. Pokud zvířata podle obrázku nepoznáte, použijte nápovědu.
Tajenku vepište do obdélníčků:

Nápověda: PAKOBRA, VAKOVEVERKA, AGAMA, IBIS, JEŽURA, PTAKOPYSK, ANDULKA, EMU, KAKADU, MEDÚZA,
DINGO, VOMBAT, SOVA, HUSA, ŽRALOK, KROKODÝL, KOALA, PAVOUK, KLOKAN, RACEK.
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VOLNOČASOVKY

Text a grafická úprava: Dana Dunford

Kolik českých slov dokážeš poskládat z písmek slova POLICE?
Napiš všechna slova od spojek o jednom písmenku.
Není povoleno přidávat diakritiku (háčky, čárky).
Skóre podle počtu slov:
1–3 ..... dobrý
4–7 ..... šikula

P

O

8–11 ..... borec
12–14 ..... génius
16 a víc ..... kouzelník

L

I

C

E

Jaké je číslo parkoviště, na kterém stojí auto?

I6 06 68 88
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VOLNOČASOVKY

Text a grafická úprava: Dana Dunford

Krajánek usnul, pod sebou cítil rozpálený písek a slyšel šum moře. Když otevřel oči, moc se polekal. Před ním stálo veliké zvíře, koulelo na něj očima a podupávalo nohou. Ohromný klokan! Krajánek se postavil na nohy a utíkal. Ale ouha, málem šlápnul na kaktus, za kterým se schovával jedovatý had. Co se to děje? Co musí Krajánek udělat, aby se zachránil? To vám napoví slovo ukryté
v obrázku. Najděte tři písmena a přečtěte, jak jdou za sebou. Pak obrázek vybarvěte.
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Text: Sandra Gosmanová Simpson, foto: Martin Košík,
grafická úprava: Ivana Kaçmaz

KRAJÁNCI NA CESTÁCH

Součástí docházky do České školy v australském
Brisbane je i podzimní tábor, který se letos nesl
v duchu středověku. Král Karel IV. v honosném
kostýmu provázel nabitým programem a jeho
zvučný hlas vyzývající k aktivitám získával respekt
i dospělých. Čtyřdenní pobyt v horách byl pro děti
nejlepší školou češtiny. Ti, co doma neomylně odpovídají na české otázky anglicky, se rozpovídali
česky tak, že by ani na pravém táboře v Čechách
neměli problém se domluvit.

V třetihorách
Tábořiště Sine Cera je tajemné místo ležící
v deštném pralese národního parku Border
Ranges v Novém Jižním Walesu. Celá oblast byla původně součástí třetihorního superkontinentu Gondwana, jenž tvořil základ dnešního
světa před téměř pěti sty miliony lety. Původní
flora a fauna představuje opravdový poklad,
o jehož existenci netuší ani velká řada místních
Australanů. Za pouhou hodinu jízdy autem
z Brisbane nebo Gold Coast se ocitnete ve světě, kde čekáte, že na vás každou chvíli vyběhne
z houští dinosaurus, který zde bez povšimnutí
přežil až do dnešní doby.

Gumáky a chatky po deseti
Tábor začal ve čtvrtek dopoledne. Milli,
ředitelka České školy, společně s dalšími
organizátorkami akce, Veronikou
a Hankou, statečně rozdělily téměř stovku dětských i dospělých táborníků do
chatek a velkých pokojů po deseti. Malé
děti spaly s rodiči, starší děti bydlely ve
velkých společných pokojích. Z těch se
každý večer před spaním rozléhaly chichot, dupání a povídání. Velká společenská místnost sloužila jako jídelna

a základna pro nástupy a vyhlašování
programu. Přestože většinu tábora propršelo, děti si užily víc legrace, než kdyby každý den svítilo slunce. Gumáky,
mokré tenisky a zablácené tepláky dodaly táboru na české opravdovosti.
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Hledání pokladu a stavění
velkého Města pražského

měly za úkol postavit do půl hodiny
Karlův most. Hra se sama vyvíjela, přidaly se i menší děti, které používaly na
spojování plastelínu, a tatínci, kteří používali, co našli. Některé výtvory byly
obzvlášť zajímavé.

První velkou společnou hrou bylo stavění velkého Města pražského a jeho opevnění. Z papírových krabic děti vystavěly
nedobytné hradby a potvrdily, že jsou
dobrými týmovými hráči. Díky práci na
stavbě se všichni seznámili, a kdo si ještě odpoledne nebyl jistý jmény nových
kamarádů, zjistil je při tahání dřeva k
táboráku a zálesáckém sekání větví nabroušenými sekyrkami.

Bojovníci v potoce
Příprava na velkou bitvu na konci tábora nás provázela celým pobytem. Bojovníci si pilně připravovali kostýmy, brnění a zbraně, princezny a šlechtičny lepily své korunky a zdobily pláště. Bitva na
zelené louce byla zavilá a dlouhá. Mnozí
sice ztratili zbraně, ale nikdo se nevzdal.
Po boji následoval hon za pokladem.
Nedaleký potok plný velkých kamenů,
popadaných větví a kmenů stromů se
stal dějištěm hry, která se stala jednou
z nejoblíbenějších aktivit tábora. Velké
děti se beze strachu brodily ledovou
horskou vodou a klouzaly z mechem porostlých kamenů do studené vody. Poklad byl schovaný pod břehem, ale ukázalo se, že cesta vlastně byla cílem. Nikdo totiž nedbal toho, že poklad
(kameny nabarvené zlatou barvou
a plastové diamanty) byl již nalezen
a všichni se raději dále brodili vodou
a prozkoumávali zákruty říčky. Menší
děti nalézaly zlato a drahé kamení podél
řeky, schované v chvojí, mezi kořeny
a větvemi.

Stavba Karlova mostu
Poté se dosti rozpršelo, takže hra uvnitř,
v teple a suchu, byla nutná. Stavba Karlova mostu probíhala jednoduše. Děti se
rozdělily na dvě družstva a každé dostalo jeden balíček špaget a provázky. Děti

Kytary a žonglování
Žonglérské kousky za doprovodu kytar,
zpěvu a hudby linoucí se z nejrůznějších
hudebních nástrojů provázely každým
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večerem. Děti buď hrály stolní tenis,
soutěžily o nejlepšího tanečníka večera
nebo se věnovaly výtvarnému umění.
Dospělí zase využívali toho, že se děti
samy skvěle baví a mohli si v klidu povídat či osvěžit slova slavných trampských
písniček.

a velké děti přichystaly strašidelný zážitek pro rodiče. Malé děti šly s rodiči, ale
doneslo se nám, že se už teď těší, až
příští rok půjdou samy, jen za svitu baterky.
Závěrečná cesta za velkým pokladem
Města pražského se ukázala jako velké
dobrodružství. Děti chodily podle fáborků, hledaly zadání úkolů a pomáhaly si
při sestavování mapy. Úkoly nebyly jednoduché. Kdo dokáže jen tak narychlo
vymyslet českou básničku, pomoci do
cíle zraněnému kamarádovi na nosítkách či postavit domeček pro skřítky?
Všechny úkoly se nakonec zdárně podařilo oběma týmům splnit a táborníci tak
dokázali najít velkou truhlu skrývající
poklad v podobě hraček a sladkostí.
Tábor byl nevšedním zážitkem pro
všechny a potvrdil, že čeští táborníci
jsou i v Austrálii odolní a plni nadšení.
Už se těšíme na další společná dobrodružství.

Dobrodružství za světla baterky
Noční stezka odvahy se nečekaně stala
zážitkem i pro dospělé. Úlohy se obrátily
16
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Text: Zuzana Dawson Kocourková,
grafická úprava: Linda Yurdakul Audyová, kreslí: Adalet Yurdakul

Víte, že Hořící hora (Burning
Mountain) v Austrálii má
v podzemí ložisko uhlí, které hoří
už 6 000 let? Oheň pod povrchem hory postupuje rychlostí jeden metr za rok a z nitra hory neustále stoupá dým.

Víte, že 10 z 15 nejjedovatějších
hadů na světě žije v Austrálii? Pokud se tedy do Austrálie vydáte,
zbytečně neriskujte, do přírody
choďte dobře vybaveni a raději se
naučte pravidla první pomoci.

Víte, že v Austrálii se hovoří více než
200 jazyky, i když v dnešní době se
jich aktivně používá asi jen 20, a za národní jazyk můžeme považovat angličtinu?

Víte, že v Austrálii najdete přes
10 000 pláží? Pokud byste chtěli
každý den navštívit jednu, bude
vám to trvat více než 27 let. Přemýšlíte o dovolené u moře?
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Text Text
a foto:
a foto:
PetraMilada
Ziegelwagner,
Umlauf, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá
Vařili: Davídek, Pauline a Petra

Prosím? Špagety v Austrálii? To je přece italské
jídlo, nebo ne? No jasně! Ale protože australské
obyvatelstvo tvoří z velké části přistěhovalci z
Evropy, staly se klasické italské špagety s masovými kuličkami v rajčatové omáčce součástí národní kuchyně. Receptů na ně najdete hromadu, pojďte teď zkusit ten náš!

Náročnost: Střední, ale ve tvarování kuliček jsou dětské ručky
tím nejlepším pomocníkem!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80 g mraženého hrášku
1 malou lžičku čerstvé citronové kůry
350 g mletého masa (kuřecí, vepřové
nebo hovězí)
2 stroužky česneku
50 g strouhanky
1 vajíčko
80 g sýru ricotta
2 velké lžíce olivového oleje
10 mátových lístků
2 konzervy nakrájených rajčat
1 balíček špaget
25 g strouhaného sýru parmazán
sůl
18

Doba přípravy: 50 minut
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Text Text
a foto:
a foto:
PetraMilada
Ziegelwagner,
Umlauf, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá
Vařili: Davídek, Pauline a Petra

Do kastrolku dejte mražený hrášek a zalijte
vařící vodou tak, aby byl ponořený. Nechejte stát 5 minut
a potom slijte skoro všechnu vodu.

Předehřejte troubu na 220 °C
a vymažte malý
pekáček.

Dejte hrášek se zbytkem vody do mixéru,
přidejte citronovou
kůru a mátu. Rozmixujte a dejte do misky.

Do stejného mixéru teď dejte maso,
česnek, vajíčko,
strouhanku, sůl
a ricottu. Krátce promixujte. Přidejte připravený hrášek
a znovu promixujte.

Mokrýma
rukama vyválejte kuličky
a položte je do
pekáčku, zakapejte olejem.

Pečeme kuličky
15 min na jedné
straně, otočíme,
zalijeme oběma
konzervami rajčat a pečeme
dalších 5 minut.

Nastrouháme sýr
parmazán nahrubo
a posypeme jím špagety s omáčkou
a kuličkami.

Mezitím uvaříme
špagety al dente
podle návodu na
obalu.
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Text a foto: Petra Ziegelwagner, grafická úprava: Ivana Kaçmaz

Blízko hranice s Rakouskem, na kraji Národního parku Podyjí, leží
královské město Znojmo. Okouzlí milovníky historie, umění, vína i přírody. Nejlepší je zastavit se ve Znojmě na cestě do Rakouska či Chorvatska a dát si zde jednodenní pauzu. Nebo si zde naplánovat celou dovolenou. Mnoho lidí míří do Znojma druhý zářijový víkend, kdy ve
městě probíhá historické vinobraní. To je pak město plné stánků, středověkých divadelních představení, atrakcí, a večer tudy dokonce prochází průvod krále Jana Lucemburského s celou jeho družinou. Máme
pro vás tři tipy, jak ve Znojmě strávit čas.

Radnice a podzemí
V centru města stojí štíhlá gotická radniční věž. Když vyběhnete schody až nahoru,
máte z mnoha okének na ochozu nádherný výhled na město, do Podyjí nebo až do
Rakouska. V kopuli na samotném vrcholu jsou ukryté důležité historické dokumenty. Kousek od vchodu do radnice je náměstíčko Slepičí
trh, kde se nachází vchod do Znojemského podzemí. Je
to největší systém podzemních chodeb v České republice – od 14. století pod městem obyvatelé vykutali skoro
27 km chodeb. Původně sloužily jako sklepy i jako úkryt
před nepřáteli. Když na město během třicetileté války
útočili Švédové, ukryli se lidé do podzemí. Dalo se tam
i topit a vařit, takže když vojáci vpadli do města, našli
jen „město duchů“ – nikde nebylo ani živáčka, přestože
se z komínů kouřilo. Dnes si můžete vybrat klasickou
strašidelnou prohlídku nebo jednu z adrenalinových
tras, kdy potřebujete i helmu a svítilnu a dostanete se
do méně přístupných míst.
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Text a foto: Petra Ziegelwagner, grafická úprava: Ivana Kaçmaz

Rotunda a hrad

spousta ze dřeva vyřezávaných zvířátek
a lesní pexeso. Kdo dojde až za Pivcův
pramen, najde i Červenou karkulku
a vlka v babiččině posteli. Národní park
Podyjí ale skrývá mnohem divočejší
a krásnější místa – třeba visuté mosty
u vinic na Šobesu, kam se dá dostat pěšky nebo na kole. Na vinici pak rodiče
ochutnají nejlepší vína a děti určitě objeví nejednu ještěrku smaragdovou.

Znojmo se pyšní i krásným hradem,
přestavěným v 18. století na barokní zámek. Od hradu jsou výhledy na údolí řeky Dyje a stojí zde i románská rotunda
sv. Kateřiny, velmi vzácná stavba z
11. století, ve které jsou zachovány nástěnné malby z 12. století. Těžko uvěřit,
že v ní kdysi býval sklad střelného prachu nebo dokonce chlívek pro prasata.
Dnes je to národní kulturní památka.
Na ulici Přemyslovců, kousek od rotundy, je v prostorách bývalého kláštera Jihomoravské muzeum. Kromě historických výstav je zde povedená interaktivní
výstava flóry a fauny Národního parku
Podyjí. Čekají na vás vycpaná zvířátka,
puzzle, hádanky nebo zvukový průvodce
hlasy zvířat.

Znojmo a okolí se dá objevovat pěšky,
na kole i v turistickém vláčku. Máme
pro vás ale ještě jeden tip navíc: u řeky
Dyje je půjčovna lodí. Řeku lze sjet třeba na kanoi a kochat se při tom pohledem na nejkrásnější znojemské památky. My jsme to ještě nevyzkoušeli, ale
určitě si to příště nenecháme ujít.

Podyjí a Gránice
Přímo od muzea nebo Karolininými sady pod kostelem Svatého Mikuláše můžete sejít dolů k řece Dyji, kde začíná národní park Podyjí. Na kratší výlet stačí
trasa lesem zvaným Gránice, kde je
21
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Vařili: Davídek, Pauline a Petra

Ovocné knedlíky můžeme považovat
za národní specialitu a pýchu české
kuchyně. Jsou téměř synonymem léta a dají se připravit z mnoha druhů
ovoce a také z různých druhů těst.
O posypce a zálivce ani
nemluvě. A český tvrdý
tvaroh je ve světě takřka
unikát.
Těžko říci, které jsou lepší. Pro každého asi jiné.
Každopádně tvarohové
těsto v dnešním receptu
je nekynuté a velmi snadné. Připravíte těsto, zabalíte do něj ovoce, uvaříte
a můžete podávat.

Náročnost: Středně těžké

Doba přípravy: asi 30 minut
(+ 30 minut odležení těsta)

•
•
•
•
•
•
•

250 gramů měkkého tvarohu
1 vejce
cca 150–200 gramů hrubé mouky
30 gramů másla
špetka soli
očištěné jahody a meruňky (15 až 20 ks)
tvrdý tvaroh, moučkový cukr a rozpuštěné máslo
k podávání

Poměr jedno vejce na jednu vaničku tvarohu je
jednoduchý a snadno si ho zapamatujete. Množství
mouky bude vždy „podle citu“ – začněte se 150 g mouky.
Čím víc mouky přidáte, tím budou knedlíky tužší.

22

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Text
Text
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Vařili: Davídek, Pauline a Petra

Máslo nechte změknout při pokojové
teplotě. Potom je
smíchejte s ostatními
přísadami, krátce
promíchejte a nechte
chvíli odležet.

Mezitím si připravte
velký hrnec s vroucí
vodou. Očištěné jahody osušte, ty větší
podle potřeby rozkrojte. Meruňky vypeckujte.

Těsto po krátkém
odležení vyklopte na
pomoučenou pracovní plochu. Zbytečně
ho nehněťte, jen ho
s pomocí trochy mouky vyválejte do tvaru
válečku (5 až 6 cm
v průměru).

Z válečku odkrajujte dílky těsta, které
v dlani rozmáčkněte. Do středu přidejte ovoce, opatrně ho obalte
těstem a nakonec ještě trochu
vyválejte do tvaru knedlíku.

Knedlíky opatrně vložte do vroucí vody
a vařte asi 5 minut – hotové knedlíky vyplavou na hladinu. Opatrně je vylovte děrovanou naběračkou a před
nandáním na
talíř naběračku
osušte o
ubrousek nebo
utěrku.

Podávejte se
strouhaným tvarohem, cukrem a přelité máslem. Jahodové knedlíky budou výborné i s polevou z čerstvě rozmačkaných jahod se
zakysanou smetanou.
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VÍTE, ŽE?

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

Víte, že pražské Divadlo
Spejbla a Hurvínka letos
oslavilo 90. výročí vydání
své první gramofonové desky, a navíc dvojice Spejbl
a Hurvínek převzala v květnu
cenu za celoživotní přínos
českému humoru?

Víte, že Pražský hrad je
největší středověký
hrad na světě? Rozloha
Pražského hradu je opravdu úctyhodná, na délku
měří 570 metrů a na šířku
128 metrů.

Víte, že Česká republika
drží světové prvenství
v množství rozhleden?
Najdete jich zde více než
400! To je nejvíc na světě
v přepočtu na obyvatele
i na plochu státu.

Víte, že největší továrna
na vinylové gramofonové desky nebo také
„gramodesky“ či „vinyly“
na světě je v České republice v Loděnicích u Prahy?
Vyrábějí se zde gramodesky i těch nejslavnějších
hudebníků.
24

ČESKÉ STOPY

Text: Mirka Bartušková, grafická úprava: Ivana Kaçmaz

Dne 8. března roku 1971 se v Ostravě narodil
český plastický chirurg Bohdan Pomahač.
A není to jen tak ledajaký lékař! Posuďte sami.

Zdroje: wikipedia.org, nfeuron.cz, celebwiki.blesk.cz

Své dětství trávil Bohdan v Ostravě nebo
na čerstvém vzduchu v Morávce v Moravskoslezských Beskydech. Jako mladík byl nadšeným a také velice úspěšným šachistou. Přemýšlet o několik kroků dopředu, počítat s nejrůznějšími herními kombinacemi a předvídat je, to
jsou schopnosti, které později na operačním sále velice ocenil. Po ukončení
střední školy na Wichterlově gymnáziu
šel studovat Lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Během svých
studií se vydal na stáž do Bostonu
v Massachusetts a okamžitě věděl, že to
není jeho poslední cesta do Ameriky.
Převzetím univerzitního diplomu
už mu nic nebránilo v návratu do Bostonu. Zde však byla cesta na operační sál
náročná a velmi dlouhá. První roky trávil v laboratoři, kde operoval zvířata. Po
dvou letech začal pracovat na chirurgii
a postupoval od jednoduchého k složitému.
Mohl si vyzkoušet všechna odvětví
medicíny, ale jeho srdce si už dávno
před studiem získala plastická chirurgie.
Když v roce 2005 provedli Francouzi
první částečnou transplantaci obličeje,
věděl přesně, že tohoto by rád dosáhl
i on ve Spojených státech. A také že do-

sáhl! V roce 2011 uskutečnil první kompletní transplantaci obličeje chlapci,
který měl vážná zranění od drátů vysokého napětí. Ale nemyslete si, že taková
transplantace je jednoduchá. Dárce musí mít stejnou krevní skupinu, pohlaví,
barvu kůže nebo například věk. Když už
se ale taková operace podaří, ten pocit,
když se pacient zeptá, zda už může jít
domů, je k nezaplacení, jak říká sám Pomahač.

V roce 2012 mu Česká transplantační nadace udělila cenu za rozvoj
transplantační medicíny. Také získal
Cenu Neuron za přínos světové vědě
a v roce 2015 byl českým prezidentem
vyznamenán medailí Za zásluhy. Že by
ho odjakživa příjmení Pomahač předurčovalo, že bude pomáhat lidem? Nebo je
to jen náhoda?
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Text: Petra Ziegelwagner, grafická úprava: Zuzana Dawson Kocourková

Hrajete doma deskové a karetní hry? Carcassone, Uno, Člověče, nezlob
se? A vozíte si hry na cesty? Ne každá hra je dobře skladná, co? Pokud
milujete hry, český jazyk, legraci a barvy, vše z toho najdete v knížkohrách Lucie Ernestové. Každá knížkohra je malé umělecké dílo, které
skrývá čtyři hry a pytlíček s kostkou a figurkami. Díky svému knižnímu
formátu se dá snadno sbalit do každého kufru. Svoje si v knížkohrách
najde každý – jsou plné úkolů, skrytých obrázků, dá se v nich trénovat
matematika, čeština i přírodopis,
nechybí ani strašidla a dinosauři
a k cíli vedou různé zkratky. Lucie
Ernestová je máma dvou kluků, cestovatelka a především výtvarnice,
autorka značky Duhová kočka. Vyrábí deníčky, kalendáře, trička
i šaty. Její inspirační karty s moudrostmi na každý den můžou obohatit vaše každodenní povídání
s rodiči před spaním.
Jste autorkou několika knížkoher.
Jaká byla vaše oblíbená stolní hra
v dětství?
Tehdy mnoho her na výběr nebylo. Hráli
jsme karty, Člověče, nezlob se a Z pohádky
do pohádky.
Mne bavily karty, které jsme hráli s kamarády na táboře nebo na chatě. Obecně se dá
ale říct, že mě baví hry spíš vymýšlet a vylepšovat, než je hrát. U hraní mě nejvíc baví to, že se sejdeme a je u toho legrace.

a posiluje jejich sebevědomí. Časem se ale
sami odříznou od své vlastní citlivosti, se
kterou se nenaučí zacházet. Holky jsou zase
citlivější a vnímavější. Život prožívají ve více odstínech, dramatech, radostech a starostech. Sice se naučí vnímat svoji citlivost,
ale mohou se v ní utápět. Rozhodně ale neplatí, že kluci jsou jen drsní a holky citlivé.
Každý máme v sobě kus kluka i holky.
Umění je naučit se obě kvality používat
správně tak, jak je třeba.

Můžete jako žena a zároveň máma
dvou kluků posoudit, kdo to má lehčí
– kluci nebo holky?
Obojí má své velké výhody a někdy i nevýhody. Kluci některé věci tolik neřeší a nedělají si tolik starostí jako holky. Jak dospívají, tak si vytvářejí takovou drsňáckou
mentální slupku. Ta je bezvadně brání

Vytváříte inspirační obrázky pro děti. Jaké téma nebo myšlenka se
k vám s vašimi dětmi prostřednictvím karet nejčastěji vracela?
Bylo to téma Domněnky, Strach a důvěra,
Rozhodnout se, Zkušenosti, Odvaha… Je
jich mnoho, ale právě k těmto mě intenzivně inspirovali moji synové. Vlastní strachy
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Text: Petra Ziegelwagner, grafická úprava: Zuzana Dawson Kocourková

ze selhání, z opuštění, z pokoření ale
i z úspěchu máme všichni. Lezou nám z našeho podvědomí jako našeptávači. Učíme
se je rozpoznávat a nahrazovat důvěrou
a odhodláním. Domněnky se výborně kamarádí se strachy a moc rádi je zveličují.
To nám ztěžuje naše rozhodování a hledáme v sobě důvěru a odvahu jít cestou, která
nás volá. Je to zajímavý souboj vlastních
emocí, který se učíme chápat a zvládat.

cestovali po Malajsii a Indonésii. Při cestování jde spíš o rodiče, jak moc cestovatelsky náročnou a bezpečnou zemi s dětmi
psychicky zvládnou. Jaké mají zkušenosti
a jak zpracují své strachy a domněnky.
Co byste vzkázala dětem, které od
narození mluví dvěma jazyky?
Paráda, to bych taky chtěla! Naučit se dva
jazyky, aniž bych se o to musela nějak
zvlášť snažit! Ze své životní perspektivy vidím, že čím víc jazyků a prostředí člověk
pozná, tím je jeho život pestřejší a vidí ho
z více úhlů pohledu.

Ráda cestujete. Která země vám při
cestování přišla nejpřátelštější k dětem a dětství vůbec?
Mám ráda Asii. Nedokáži přesně vyzdvihnout nějakou konkrétní zemi. Myslím, že
děti to mají rádi všude. S našimi syny jsme
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Jak si Petra našla práci
na návštěvě krokodýl Olí a dromedár
Alí. Vyprávěli nám o archeologických
nalezištích a vykopávkách. Budou v řece za lesem hledat poklady!!!“ chrlí na
mamku jedním dechem Lukáš a Josef.
„Crrrrrrrrr,“ drnčí telefon. „Já to vezmu!“ volají sborově žabáčci a hází na
zem aktovky. „Pěkný žbluňkoden, tady
krokouš Olí. Mohl bych mluvit s Petrou?“ ozve se z telefonu. Žabáčci ještě
víc vykulí své vykulené oči. „Ty znáš
Olího?“ dívají se na mamku překvapeně, když jí předávají telefon.
„Tatíííííí, tatíííííí! Mamka bude hledat
poklady!“ volají žabáčci na Fanyho,
sotva hopsne do dveří. „Třeba najde
i potopenou loď nebo…,“ představuje
si Matyáš. „Nebo ty hodinky, co jsi
ztratil vloni,“ směje se Josef. Přichází
i obě Elišky. „Mamka tu není, šla na
pohovor s krokodýlem a koupit si ska-

„Hledá se archeolog-potápěč pro průzkumy jezer, rybníků a řek. Skvělé
plavecké schopnosti podmínkou. Časová náročnost: 2–3 hodiny denně.
Vážní zájemci, kontaktujte krokodýla
Olího...“ narazí Petra na nabídku práce
v Lučním zpravodaji. Kluci jsou ve
škole, Fany v práci a nejmenší Elišku
hlídá vílí kamarádka. Petře je horko
a trochu se nudí. Už delší čas má chuť
zažít něco neobyčejného. „To by bylo
něco pro mne,“ pomyslí si. „Ale co děti?“ strachuje se malinko. Odpověď na
inzerát přesto pošle.
„Mamííííí, mamíííííí,“ volá Matyáš už
z dálky: „Paní učitelka Marcelka se zase proměnila ve vodníka!“ „A u nás byl

Anička,
Washington
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Text: Lenka Kanellia a děti z české Školy u babiček v Lyonu
(Silvia Toninelli, Leïla Raymond, Marc Daeuble),
grafická úprava: Ivana Kaçmaz

fandr,“ oznamuje Lukáš nově příchozím. „Budeme bohatí!“ sní dál Matty.
„Co se to tu u všech leknínů děje?“ ptá
se Fany. „Jaký skafandr, jaký krokodýl,
jaké poklady?“

Druhý den ráno
Petra všechny
vypraví. Připraví kočárek,
bryndáky a brčálovou kašičku
pro Elišku. Vypije pořádnou
sklenici čerstvého kapraďové-

„Vzali mě,“ přichází s úsměvem Petra
a začne nic nechápajícímu manželovi
vysvětlovat, co se vlastně dneska semlelo. Kromě Olího bude spolupracovat ještě s rybami a raky. Dromedár Alí
je tu jen na dvoutýdenní návštěvě, aby
předal českému týmu znalosti v oboru
pyramid. Po něm přijede ze Zakynthosu kareta Žaneta, světoznámá želví
specialistka na vodní průzkumy.

ho džusu,
vezme si
svůj pracovní kufřík,
plavky, lopatičky i nový skafandr. Nadechne se, sedne na
Fanyho motorku a vydá se vzhůru za
dobrodružstvím.

Petra se trochu s obavami dívá po
svých ratolestech: „Mám nastoupit už
zítra.“ „To zvládneme,“ povzbudí ji Fany. „Všichni ti pomůžeme, že jo, děcka!“ „Jasně!“ hopsají kluci po obýváku.
„Ó-Í, kvák,“ přidá se po svém i ta nejmenší. „Pohlídám ti je, kdykoli bude
třeba,“ slibuje i víla. „To budou ve škole valit zraky, obzvlášť Barča,“ pomyslí
si Matty.

První příběhy o Černoočkovi,
Pampelišce a žabáčcích najdete
ve vydáních
č. 07+08/2016–07+08/2017.
Violka,
Štětín
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Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová

Kdyby se vás někdo zeptal, jaká je nejvyšší hora České republiky, asi řeknete
Sněžka. Máte pravdu. Kdyby se vás ale
někdo zeptal, jaké je nejvýše položené
místo v České republice, tak to bude složitější. Na Pradědu je totiž postaven 162
metrů vysoký vysílač, který má svůj vrchol ve výšce 1 654 metrů, tedy o 52 metrů výš než Sněžka!
Hora Praděd je pojmenovaná po
horském duchovi, který zde hlídá poklady, jak o tom vypráví legenda…
V Jeseníkách na horské louce pásal
ovce Konrád, mladý ovčák. Byl chudý.
Chodil oblečený v prostém oděvu, jednu
kapsu prázdnou, druhou vysypanou.
K jídlu měl pravidelně chleba se sýrem,
k pití vodu ze studánky. Konrád byl však
šťastný a spokojený.
Jednoho dne musel jít do města něco vyřídit. A co neviděl! Ach! Ulice s velkými domy, krásné šaty měšťanů, neznámá jídla, soudky s lahodným vínem.
Ovčák udiveně kroutil hlavou: „Kam se
hrabe moje otrhaná pastýřská halena
a chudá strava!“ Konrád už nebyl spokojený se svým skromným životem a toužil
po bohatství.
Jednou, když seděl na louce a zoufal si nad svým osudem, uslyšel:
„Konráde, Konráde!“ Obrátil se a leknutím úplně oněměl. Země se před ním rozestoupila a zjevila se vysoká postava
s dlouhými bílými vousy. Byl to Praděd,
horský duch a spravedlivý vládce Jeseníků.

„Dej mi nejlepší ovci, kterou máš ve
stádě, bohatě se ti odměním,“ promluvil
Praděd. Ovčák se zaradoval a vybral
nejpěknější ovečku. Praděd si ji vzal do
náruče a pokynul: „Pojď se mnou do
mého zámku.“
Vydali se tedy na cestu a když přišli
ke dveřím zámku, které se před nimi samy otevřely, uviděl ovčák drahocenné
poklady, kterých byl zámek plný.
„Naber si dukátů, kolik uneseš, ale
varuji tě, nic jiného vzít nesmíš!“ pobídl
ho Praděd a zmizel. Konrád na nic nečekal a rychle sbíral dukáty. Když už jich
víc pobrat nemohl a chtěl odejít, zahlédl
nádherný prsten. Navlékl si ho na prst
a pomyslel si: „Nechám si ho, je opravdu krásný, a teď honem pryč!“ Ale ouha,
marně hledal východ! Celý vyděšený si
vzpomněl na Pradědova slova. Bylo však
pozdě. V zámku se znovu objevil Praděd
a nazlobeně řekl: „Nespokojil ses s tím,
co jsem ti dal! Nejsi hoden mých darů!“
Zablesklo se, zahřmělo se, země se
otřásla, a když vše utichlo, seděl ovčák
Konrád na vysoké hoře, která skryla zámek i se všemi poklady.
Na té louce stojí od té doby vysoká
hora, která nazývá se Praděd. A Konrád? Ten byl rád, že zůstal naživu, a vůbec nelitoval, že přišel o všechny dukáty.
Z chamtivosti a závisti byl vyléčen.
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Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová
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LOGOHRÁTKY

Text: Michaela Enžlová, ilustrace a grafická úprava: AEK

Vždyť ho máme stále u sebe, je jen náš,
krásně zní a dokážeme s ním spoustu věcí:

pošeptej něco mamince nebo si zkus
s kamarády zahrát na „tichou poštu”

zavolej na sourozence a zkus to i pěkně hlasitě

zazpívej si oblíbenou písničku

…vesele, jemně, ale i pěkně hluboko
Dokonce si můžeme hrát, že jsme někdo jiný
a hlas měnit. Zkrátka s hlasem se dá doslova
ČAROVAT. Ale pozor, důležité je mít ohebný
jazýček a správně dýchat – nadechnout nosem a vydechnout pusou!

S kostkou, kterou si jednoduše vyrobíš, bude jazyková rozcvička legrace. Vystřihni obrázek, slep okraje k sobě a pak už jen házej a jazýček ohýbej podle obrázku. Šablonu si stáhni zde.
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Text: Michaela Enžlová, ilustrace a grafická úprava: AEK

Správné dýchání si můžeš procvičit i pomocí jednoduché hry – „foukací fotbal“. Je to zábava
a jediné, co potřebujete, je kousek papíru (třeba staré noviny), který zmačkáš do kuličky.
A pak už je na tobě, jaká si určíš pravidla. Můžeš se pokusit trefit do branky, foukat přes stůl
nebo zkoušet, kdo dofoukne nejdál.
Foukat ale můžeš také do bublifuku, odkvetlých pampelišek nebo pěny ve vaně, a dokonce
si můžeš vyfoukat pěkný obrázek.

Cvičit můžeš kdykoliv během dne, a to i při čištění zubů – kloktání, pití nápojů brčkem, když
pískáš na kamaráda nebo zkoušíš zadržet dech a nafoukneš tváře, co nejvíce to jde. A nezapomínej pořádně našpulit rty a poslat pusinku mamince.
Tak foukejte, dýchejte a zkoušejte ohýbat jazyk do všech stran.
V příštím čísle přidáme i písmenka!
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik

ŽENA–RŮŽE–PÍSEŇ–KOST?
Tentokrát budeme procvičovat vzory podstatných jmen rodu
ženského. 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

sůl

včela

sova

židle

mrkev

cibule
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Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik
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lžíce
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koza

obuv

větev
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JAZYKOVÉ HRY

Co

Text: Anna Paap, ilustrace: Lenka Hordějčuková,
grafická úprava: Ivana Kaçmaz

i mysl m...

Ahoj! Asi se ještě neznáme. Já jsem Zuzka, je mi sedm a
mám ještě bráchu Jonáše, tomu je devět. Bydlíme v malém
městečku v Bavorsku, v Německu, a nejraději ze všeho si
hrajeme. Nejvíc nás baví hry, co si sami vymyslíme. A rádi si
hrají i naši rodiče, kteří dovedou sypat z rukávu hry svého
dětství, když zrovna žádné jiné nevymýšlíme.
Dneska jsme na výletě a jedeme vlakem k zámku, který
my máme za rohem, ale jezdí za ním turisti z celého světa.
Jmenuje se Neuschwanstein a já si na tom jméně vždycky
skoro ukroutím jazyk.
„Mami, proč sem jezdí tolik lidí z takové
dálky? To u sebe doma žádné takové
zámky nemají?“
„Tak nejvíc sem myslím jezdí Asiati
a ti sice nemají tolik zámky, zato paláce.
Ten zámek působí velkolepě, má kolem
sebe krásnou přírodu a byl taky v pár
filmech. Navíc já, když navštívím nějakou cizí zemi, taky tam chci zhlédnout
ty nejznámější památky.“
„Ale jak se to vůbec stane, že je nějaká památka známější a nějaká ne?“
napadlo Jonáše.
„Často jsou to samozřejmě velké,
drahé anebo hodně staré stavby. Taky
ty, které předběhnou svoji dobu, mají
nezvyklý styl, a proto během stavby čelí
protestům, třeba taková Eiffelovka,“
přemýšlela máma nahlas.

Co si myslím s památkami
„Mám nápad: zahrajeme si hru Co si
myslím s památkami! Myslím si!“ vyhrkla jsem. „Stojíš v Evropě?“ „Ano.“
„Stojíš v Německu?“ „Ne.“ „Stojíš v Česku?“ „Ne.“ „Stojíš na jihu Evropy?“
„Ano.“ „Jsi v Řecku?“ „Ne.“ „Jsi v Itálii?“ „Ano.“ „Jsi kulatá?“ „Hmm... Ano.“
„Prali se v tobě gladiátoři?“ „Ne.“ „Jsi
vysoká?“ „Ano.“ „Stojíš našikmo?“
„Ano!“ „Jsi šikmá věž v Pise?“ „Jo, přesně tak!“
„Já si chci taky myslet! Myslím si,“
přidal se Jonáš. „Jsi v Evropě?“ „Ne.“
„Jsi v Americe?“ „Ne.“ „Jsi v Africe?“
„Ano.“ „Jsi v Egyptě?“ „Ano.“
„Pohřbívali do tebe faraony?“ „Ano.“
„Jsi pyramida v Gíze?“ „Ano!“
„To bylo jednoduché, v Africe moc
takových významných staveb není,“ zasmála jsem se.
„To je fakt,“ přikývl Jonáš, „zato
mají zvířata, o kterých si my tady můžeme nechat zdát.“
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Text: Anna Paap, ilustrace: Lenka Hordějčuková,
grafická úprava: Ivana Kaçmaz

„Mně napadá harmonika, ale ta má
zas hned o dvě víc.“ „Hvězdička taky.“
„Houbička!“ zvolal vítězoslavně Jonáš.
„A hlasatelka má deset!“
„Co kdybychom zkusili nějaký jiný
tvar než pyramidu?“ napadlo Jonáše.
„Myslíš třeba mrakodrap?“ zasmál
se táta.
„Proč ne. Úkolem bude vymyslet
všechna slova stejně dlouhá, co mají H
a A. Třeba na šest písmen. A když je napíšeme ne přímo nad sebe, ale trošku
posunutě, může z toho být hned šikmá
věž v Pise!“ zasmál se.
Ale to už jsme museli vystupovat.

Pyramida ze slov
„Zkusíme si takovou pyramidu postavit
ze slov?“ navrhla máma.
„Jak?“ divili jsme se.
Máma vytáhla papír a tužku.
„Podívejte, napíšu Ha! Kdo chcete zkusit pokračovat a vymyslet slovo, co začíná na H, končí na A a má o písmeno víc
než moje Ha?“ „Hra!“ zasmál se Jonáš
a zapsal svůj nápad pod mámino Ha.
„A teď?“ divila jsem se. „Teď je potřeba
vymyslet čtyřpísmenné slovo, co začíná
na H a končí na A.“ „Hala?“ „Třeba, jo.“
„A já vím hned další,“ vložil se do
toho Jonáš, „hrana!“
„Můžou se i jména?“ ptám se,
„Hedvika?“ „Akorát to má hned o dvě
písmenka navíc, to by nebyla ta pyramida tak stabilní,“ namítla máma. „Co třeba hlávka?“ „Co to je?“ podivila jsem se.
„Hlávka salátu třeba, ten její tvar.“ „Tak
pak ta Hedvika.“
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Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz
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B

Gmi

Bmi

F

Gmi

kde neničí tě jehličí

C7

C7

snad uznáte, že nemohu

F

B C7 F

a kam vítr ne - fi - čí.

F

mít nohu v batohu.
E7 A

E7 A

E7

R: Ó, prochladlý jsem na kvadrát,
takhle už se nedá spát,

E7

R: Ó, prochladlý jsem na kvadrát,
takhle už se nedá spát,
A

F7

a tak snívám často o chatě,
kde spal bych jako ve vatě,

Bmi

Tak se zmítám z rohu do rohu
a hledám vhodnou polohu,
F

F

3. Mám malý stan, mně na nohy táhne
snad ze všech stran,

F7

2. Stan malý mám a nohy tak dlouhé,
ach, kam je dám?
B

C7

A

C7

když se vkrádá na má záda
mráz, zima a chlad.

C7

když se vkrádá na má záda
mráz, zima a chlad.

F

C7

F

F7

4. Mám malý stan, mně na nohy táhne
snad ze všech stran,
B

Bmi

a tak snívám často o chatě,
kde spal bych jako ve vatě,
F

Gmi

kde neničí tě jehličí
C7 F

B

C7 F

a kam vítr ne - fi - čí.
Francesca, Frankfurt nad Mohanem
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ŘÍKANKY

Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz

Kamenná Praha

Kolik má Praha věží

Jiří Žáček (Kolik má Praha věží)

Jiří Žáček (Kolik má Praha věží)

Kde jsou stavitelé,

Kolik má

kde jsou zedníci,

stověžatá Praha

kteří vdechli duši do kamení,

věží?

kteří namířili

Zkus třikrát hádat –

věže k měsíci?

však ty víš!

Ti jsou už jen v pověstech

A všech těch sto věží

a v snění.

měsíc v noci střeží.

Zbyly po nich kašny,

A kde je přes den?

chrámy,

V jedné z nich má skrýš.

paláce

V té věži zlatník

jako vzkaz, že krása

z měsíčního zlata

není bez práce.

vyrábí prstýnky a náušnice
pro děvčata.

Výlet do Čech
František Nechvátal (V mámině náručí)
Čechy jsou krásné ze všech stran,
s Vltavou, s Prahou, u Hradčan.
Čechy jsou krásné jako skvost,
když po nich jdeš přes Karlův most.
Čechy jsou krásné každý den,
když po nich kráčíš k polím ven.
Zvolíš si cestu, změníš směr,
jsou krásné na jich, na sever.
Jdeš vítat slunce a východ,
jsou ještě hezčí, samý plod!
Překročíš Labe na západ
a z tvého srdce kámen spad.

Anička, Washington D.C.
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KOMIKS

Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro
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KOMIKS

Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro
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HRÁTKY S PŘÍRODOU

Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble

Trifolium pratense

Již po mnohá staletí lidé věří, že jim nalezení čtyřlístku přinese štěstí a ochranu. Čtyřlístek
se tvoří na lodyze jetele jen občas. Protože se jetel používá na krmení dobytka, tedy krav
a telátek, často vidíme na obrázku krávu, jak čtyřlístek překusuje, aniž by o tomto mýtu, že
nosí štěstí, věděla. Mně se podařilo najít čtyřlístek jen jednou. Je pěkně vylisovaný v herbáři
a když mám pocit, že mi štěstí nepřeje, jdu se na něj podívat.
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HRÁTKY S PŘÍRODOU

Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble

Výška: 10 cm – 1 m

Jetel luční roste na loukách a od ostatních je-

Tvar: růžice, přímé větvené lodyhy

telů jej poznáme podle toho, že má na listech

List: trojčetné, řepíkaté, vejčité až

půlměsícové kruhy. Krávy a telátka ho milují,

elipsovité celokrajné

protože je sladký

Barva listu: zelená

a obsahuje mine-

Květenství: hlávkovité, tvořené
pětičetnými květy

rální a bílkovin-

Květy: stopkaté, oboupohlavní

né látky. Květ je-

Barva květu: bílá, růžová, červená

tele také láká včel-

Plod: lusk

ky a čmeláky na

Nároky na půdu: výživná, polostín,
vlhkost

svůj lahodný nektar, a proto se hodí do každé

Vyžití: krmivo pro dobytek, čaj,

zeleninové zahrádky. Z jetelového kvítka

koupelové nálevy

čmelák rád přeletí na květ rajčátka nebo
okurky a pomůže nám při jeho opylování.
V Americe dokonce lidé pěstují jetel jako zeleninu. Nejsou hloupí, protože jetel je nejen
sladký, ale také zdravý. Pomáhá například na
průjem nebo kašel, má totiž silné dezinfekční
účinky a používá se také k detoxikaci organizmu.

Co to znamená?
minerální látka:
látka nerostného původu, kterou
najdeme v přírodě, např. vápník
a železo

bílkovina:
látka, která se nachází v rostlinné nebo
živočišné stravě a je potřebná pro růst
a obnovu orgánů v těle

mýtus:
smyšlené vyprávění o přírodních
jevech, hrdinech, bozích apod.
dezinfekce:
ničení a odstraňování bakterií
a nečistot z povrchu těla
nebo předmětu

nektar:
sladká šťáva v květech
některých rostlin
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detoxikace:
odstraňování jedovatých
látek z těla

SVĚT KOLEM NÁS

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

Dnes vám přestavíme „zelené“ perly moderní architektury využívající nejnovější
technologie. Existuje mnoho metod hodnotících jejich „zelenost“, ale všechny
testují, jak daná budova přispívá ke snížení negativních dopadů na lidské zdraví
a jaký má její stavba a následné fungování vliv na životní prostředí.

The Crystal
Do této stavby Siemens investoval 35 miliónů eur a výsledek stojí za to. Tento
obr o rozloze 18 000 m2 využívá pouze obnovitelné zdroje energie. Dešťová voda stéká do tanku o objemu 60 000 litrů a je dále recyklována. Teplo a chlazení
budovy zajišťují geotermální pumpy. Dvě třetiny střechy pokrývají solární panely, které vyrobí až 20 % z celkové spotřeby elektrické energie. Emise CO2 jsou
o 70 % nižší než u budov, které využívají tradiční zdroje energie.

The Crystal
Architekt:
studio Perkins+Will
Místo:
Londýn, Velká Británie
Otevřeno: 2012
Funkce:
Sídlo společnosti Siemens,
výstaviště a platforma pro
městský dialog

Shanghai Tower
Architekt:
firma Gensler pod vedením
Jun Xia
Místo:
Shanghai, Čína
Otevřeno: 2015
Funkce:
kancelářská budova,
sídlo firmy Deloitte
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The Edge
Architekt:
Ron Bakker a Kevin Flanagan,
PLP Architecture
Místo:
Amsterdam, Nizozemsko
Otevřeno: 2015
Funkce:
kancelářská budova,
sídlo firmy Deloitte

SVĚT KOLEM NÁS

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

Shanghai Tower
je se svými 632 metry a 127 poschodími nejvyšší budovou v Číně. Věž je vyrobena z místních a recyklovaných materiálů a design a funkčnost zde jdou ruku v ruce. Optimálnímu proudění větru okolo věže napomáhá 1200 různých
křivek. Díky dvojvrstvé izolační fasádě zde v létě není horko a v zimě chladno.
Dešťová voda se ze střechy svádí do podzemních nádrží a následně se v budově dále využívá. Energii vyrábí větrné turbíny u vrcholu věže a průhlednou
fasádou sem dopadá dostatek denního světla. Veškerý provoz věže řídí a monitoruje chytrý systém, což výrazně snižuje náklady na energie. V porovnání
s podobnými budovami se zde spotřebuje o 21 % méně energie a o 40 % méně vody.

The Edge
je energeticky nejúspornější budovou současnosti. Pracovní místa
jsou soustředěna okolo velkého
atria, do kterého severní stěnou
volně proniká denní světlo. Jižní
strana a střecha jsou zcela pokryty
solárními panely, které zároveň
i stíní a prostory se tak nepřehřívají. Vytápění zajišťují tepelná čerpadla a k výměně tepla slouží dva
130metrové vrty. Osvětlovací systém s 6000 LED žárovkami je vybavený senzory pohybu, světla, tepla
a infračerveného záření. Dešťová
voda se svádí do nádrží a následně se využívá na toaletách a k zalévání zahrad. Tato
budova připomíná živý organismus, který vše a všechny dokáže propojit. Díky chytrému telefonu a speciální aplikaci si lidé mohou najít parkovací místo, pracovní stůl, regulovat teplotu na svém pracovišti i si objednat ingredience pro svoji večeři.
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

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

Přístup člověka k přírodě a planetě Zemi se
mění. Víme, že přírodní zdroje jsou omezené
a je třeba je respektovat a chránit. Ekologické
inovace pozorujeme ve všech oblastech života,
a tak i v architektuře uplatňujeme nové technologie ve službách dlouhodobé udržitelnosti.
V létě si můžete vyzkoušet, jaké je to být architektem budoucnosti. Navrhněte ekologickou stavbu a přihlaste ji do soutěže!
Během září rozhodne odborná porota z Českého centra v Rotterdamu o vítězném návrhu,
který zveřejníme v říjnovém čísle a autora nebo autorku odměníme originálním tričkem.
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

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

Kreslete, malujte, modelujte, stavte v lese nebo na pláži
a nezapomeňte nejpozději do 31. srpna poslat přihlášku
na adresu: souteze@krajanekvesvete.cz. Do předmětu
e-mailu uveďte LETNÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ.
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KVÍZ

2.

3.

Slované dorazili do českých
krajů na horu Říp vedeni
Praotcem
A. Blechem.
B. Řípou.
C. Čechem.
Vládce Krok měl tři dcery:
A. Kazi, Tetu a Libuši.
B. Kazi, Strejdu a Libuši.
C. Kazi, Tetu a Miluši.
Kněžna Libuše předpověděla založení a slávu města na
břehu Vltavy, které existuje
dodnes. Jak se jmenuje?
A. Horní Libuš.
B. Praha.
C. Vltavská Lhota.

4.

Česká republika se nachází
A. v srdci Evropy.
B. v žaludku Evropy.
C. v srdci Prahy.

5.

Hlavním městem ČR je
A. Drahá.
B. Prach.
C. Praha.

6.

7.

8.

V obchodech v Česku se
platí
A. českým žezlem.
B. českou korunou.
C. českým jablkem.

9.

Znojmo je
A. královské město.
B. vesnička.
C. hlavní město ČR.

10. Znojmo se nachází v kraji
A. Jižňomoravském.
B. Znojemském.
C. Jihomoravském.
11. Pod královským městem
Znojmem se nachází
A. soustava krtčích chodbiček.
B. největší systém podzemních chodeb v ČR.
C. nejdelší metro na světě.
12. Podzemí hloubili
A. permoníci, kteří doufali
v nález zlaté žíly.
B. skřítci, kteří hledali místo,
kam ukrýt poklad.
C. obyvatelé jako úkryt
a sklepy.
13. Znojemská oblast je známá
pro pěstování
A. hroznového piva.
B. vinných jablek.
C. vinné révy.

ČR sousedí s těmito státy:
A. Českem, Německem,
Polskem a Rakouskem.
B. Německem, Polskem,
Rakouskem a Ruskem.
C. Německem, Polskem,
Rakouskem a Slovenskem.
Nejvyšším zákonem ČR je
A. Ústava.
B. Únava.
C. Úkol.

Matyáš, Nové Město nad Metují
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14. Z vinné révy se vyrábí
A. lahodné víno.
B. vinylové lepidlo.
C. Vincentka.
15. V září probíhá ve městě
historické
A. vinobraní.
B. soubojování.
C. šermování.
16. Znojmo je proslaveno také
pěstováním zeleniny, která
se po zalití sladkokyselým
nálevem stává oblíbenou
pochutinou. Jsou to:
A. brikety.
B. cukety.
C. okurky.
17. Z radniční věže ve Znojmě
dohlédnete až do
A. Anglie.
B. Rakouska.
C. Prahy.
18. Znojmem protéká řeka
A. Ryje.
B. Vyje.
C. Dyje.
19. V Gránickém údolí můžete
potkat
A. zvířátka ze dřeva, Karkulku i mloka.
B. zvířátka ze dřeva, Pinocchia i krokodýla.
C. zvířátka ze sádry, Křemílka i chameleona.
20. V blízkosti Znojma se nachází chráněná přírodní oblast
A. Znojemské krásy.
B. Krkonošský národní park.
C. Národní park Podyjí.
1-C. 2-A. 3-B. 4-A. 5-C. 6-B. 7-C. 8-A. 9-A. 10-C. 11-B.
12-C. 13-C. 14-A. 15-A. 16-C. 17-B. 18-C. 19-A. 20-C.
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Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz

