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TŘETÍ SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL V ITÁLII 

Ve dnech 27. – 28. 2. 2015 se v Římě konalo Třetí setkání českých škol v Itálii, jež pořádalo 
Velvyslanectví České republiky v Římě společně s Associazine Praga v Římě. 
 

S ešli se zástupci důležitých institucí, jako je Ministerstvo 
zahraničního obchodu (JUDr. Karel Kühnl), Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Mgr. Re-
nata Uhlíková), J. E. velvyslanec České republiky v Itálii Petr 
Buriánek, J. E. velvyslanec České republiky při Svatém stolci 
Pavel Vošalík a mnoho dalších prominentních hostů, mimo 
jiné i zakladatelka České školy bez hranic, která zaštiťuje 
České školy v mnoha zemích, na několika kontinentech, 
Lucie Slavíková Boucher, ale hlavně zástupci českých škol 
v Římě, Miláně, Boloni, Florencii a Neapoli, aby společně 
vyhodnotili zkušenosti z výuky českého jazyka a českých reálií zejména u bilingvních     
česko – italských dětí, předali si nové poznatky, získali nové kontakty a také zajímavé ná-
pady a podněty k další práci. 

Podpora a zájem českého státu o své krajany, žijící dlouhodobě v zahraničí, stále rostou    
a dostávají nových forem.  Diskuze se také proto věnovala některým administrativním        
a legislativním změnám a problémům, které mohou potkat české děti žijící dlouhodobě 
v zahraničí, při konfrontaci s českou vzdělávací soustavou a školním vzdělávacím progra-
mem. 

 Na tomto významném setkání samozřejmě nemohl chybět 
 ani Krajánek, který byl představen milánskou českou školič-
 kou ostatním kolegům. 

 Krajánek je časopis, jenž přibližuje českým dětem žijícím 
 v zahraničí nejen češtinu, ale také českou kulturu a české 
 reálie. I proto si všichni přejeme, aby se dostal k co největ
 šímu počtu z nich a mohl jim dál pomáhat rozvíjet jejich 
 českou identitu. 

Milánská redakce Krajánka děkuje za fotografie panu Alessandrovi di Paola.  
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Přichází jaro!  

Astronomové vypočítali, že jarní rovnoden-

nost letos začíná (a tedy zima končí) 20. 

března 2015 v 23:44:53 h. Toho dne máme 

stejnou délku trvání dne a noci, odtud ta 

rovnodennost. 

Ale určitě se mnou budete souhlasit, že 

není třeba takto složitých výpočtů, aby-

chom věděli, že jaro už je tu. Loučíme se 

s dlouhými nocemi a vstáváním do školy 

ještě za tmy. S chladnými a často šedivými 

dny. Vítáme a s nadšením se oddáváme 

šimrání hřejivých paprsků sluníčka, každý 

den objevujeme sílu nového života – ať už 

rašícího z půdy či větví stromů, nebo kluba-

jícího se z vajíček a rodícího se starostli-

vým maminkám; těm zvířecím, jako těm 

lidským.  Už to nebude dlouho trvat a sníh 

se změní na sněženky, objeví se první ze-

lené lístečky bříz, žluté květy zlatého deště, 

malé hlavičky sedmikrásek. Vrátí se ptáci, 

kteří utekli před zimou a stromy se znovu 

rozezní jejich zpěvem. Vzduch se provoní 

novými vůněmi, až se nám zatočí hlava.     

A i ten déšť už nebude nepříjemný a vlezlý, 

ale stane se z něj vítaný kamarád, co ob-

čas všechno pořádně umyje, vyleští a na-

pojí žíznivé. Shodíme bundy a kabáty, vy-

táhneme kola. Taky se už tak těšíte, děti?! 
 

Vaše Krajánkova redakce 
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Milí krajánci a krajané,  

uběhlo zase několik měsíců a já mám tu čest přiví-
tat opět dalšího člena do Krajánkovy rodiny. Má-
me velikou radost, jak mu přibývají bráškové a  
moc vítáme spolupráci s českým krajanským spol-
kem  v Athénách, v Řecku. I nadále bude Krajánek 
vycházet tak, jak jste byli zvyklí - s lokálními úpra-
vami pro dané země, jinak se všemi rubrikami 
společnými. 

Moc nás těší, že si opět nachází cestičku k dalším 
českým dětem žijícím v zahraničí. 

Καλώς ορίσατε! 
http://czechathenscommunity.cz/ 
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zdroj: brčka ,  brčka2, nahrdelník1,náhrdelník2,náhrdelník3,     

Jakmile máme navlečenou téměř celou délku provázku, konce svá-
žeme k sobě. A náhrdelník je hotový! Samozřejmě můžeme pokra-

čovat a vytvořit ještě náramek nebo další náhrdelník. 

Zdroj 

Zdroj  
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Dnes si společně vyrobíme jednoduchý náhrdelník ze slámek. Doma je najde 
určitě každý, věděli jste ale, že původně byly opravdu vyrobené ze slámy? 
Ještě, než se slámky začaly vyrábět z plastu, používala se dlouhá stébla žit-
né slámy. 

Budeme potřebovat: 
 

provázek nebo vlnu 
nůžky 

různobarevné slámky 

Veselý náhrdelník ze slámek 

Slámky neboli brčka se však dají využít nejen k pití nápojů. Dá se z nich 
udělat například jednoduchý bublifuk. A také z nich můžeme vyrobit veselý 
náhrdelník, například jako dárek k Mezinárodnímu dni žen, který se slaví    
8. března.  

zdroj zdroj 

zdroj 

 

    J A R O 
S ice rádi lyžujete, sáňkujete a stavíte sněhuláky, ale taky jste se už nemohli do-

čkat jara? Až se to všechno kolem rozpučí a zazelená. Až vykouknou z hlíny prv-
ní kvítky. Až nás sluníčko trochu víc zahřeje. Až se prodlouží dny a bude více času na 
hraní a sportování venku. Až se znovu potkáte s ptáčky, se kterými jsme se na zimu 

rozloučili, protože ji odletěli přečkat do teplých krajin. 
Až se kolem zvířecích maminek začnou motat jejich 
děti – kolem mámy kočky koťátka, kolem husy housát-
ka, kachny kachňátka. Zkrátka: příroda si promne očka, 
tááákhle se protáhne, probudí ze zimního spánku           
a řekne si: „Hurá do jarních dobrodružství!“ 

3/  JARO
/ČÁPI CESTO

VATELÉ 

zdroj: maškary, koblihy 

N edaleko města Písek se nachází Záchranná stanice 
živočichů Makov. Vznikla v roce 1993 na pomoc ne-

mocným, zraněným, handicapovaným či jinou péči vyžadu-
jícím živočichům žijícím ve volné přírodě. Některá zvířata 
už však nemohou být znovu vypuštěna do přírody.  

Tak tomu bylo u páru handicapovaných čápů bílých. Žijí 
zde už 11 let a odchovali dokonce 32 mláďat! V loňském 
roce jich bylo pět. Čtyři nejstarší – Ondra, Hynek, Bára         
a  Zuzka – byla zapojena do projektu monitorování jejich tahu do teplých krajů. 
Dostala na záda malý „baťůžek“ s miniaturním vysílačem GPS. Díky tomu můžeme 

na názorné mapě sledovat nejen jejich putování do Afriky, ale 
odborníci mohou dále hodnotit, jak je úspěšné vypuštění čá-
pat či jaké je jejich zapojení do života ve volné přírodě.  

Držíme palce nejen vám, Báro a Zuzko (přeživší ze čtveřice), 
ale i všem ostatním čapím cestovatelům! A na shledanou na 
jaře v Čechách! 

    Čápi cestovatelé 

Nasazování čapích baťůžků 
Fotografie jsou uveřejněny s laskavým svolením ZSŽ Makov. 

http://barsupplies.com/images/sip-straws.jpg
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https://happythought.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/how-to-make-stripes-necklace-diy.png
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http://kuratko.unas.cz/aaa/web/masky.jpg
http://files.obec-vendoli.cz/200002522-a999baa930/Koblihy.jpg
http://www.makov.cz/
http://www.makov.cz/?action=storks-from-makov-fly-to-africa-mapa


 
4. března 

1949 

se narodil 

Karel 

LOPRAIS 

———–——–— 

J e to český automobilový závodník         
a šestinásobný vítěz automobilových 

závodů Rallye Dakar v kategorii kamionů. 
Je přezdíván Monsieur Dakar (Pan Dakar) 
pro své úspěchy ve zmíněné rallye v dané 
kategorii. Jeho láska k autům začala           
v automobilce Tatra, kde se od dělníka 
propracoval ke zkušebnímu řidiči této 
značky. A byla to také Tatra 815, díky kte-

ré dosáhl svých zmiňovaných úspěchů. 
Jeho syn Aleš zdědil po otci závodnickou 
krev a volant Tatry dnes patří jemu. 

9. března 

1454 

se narodil  

Amerigo 

VESPUCCI 

—————–—————————- 

B yl původem obchodník z italské Flo-
rencie, který v roce 1505 získal cas-

tillské občanství (z Castille - bývalý název 
španělského království za doby vlády 
královny Isabel Katolické). Zúčastnil se 
několika objevitelských cest do Nového 
Světa. Je mu připisováno „objevení 
Ameriky“ ještě před Kryštofem Kolum-
bem. Údajně je i po něm pojmenovaná: 
Amerigo - Amerika. Do mapy toto jméno 
vepsal v roce 1507.   

 

J e stále nadšeným astronomem a astrofy-
zikem, který je v těchto oborech tak 

úspěšný, že získal velké množství ocenění, 
například UNESCO. Aby i ostatním lidem 
přiblížil vesmír a věci s ním spojené, stal se 
autorem televizního pořadu Okna vesmíru 
dokořán (1981). 
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17. března  

1936 

se narodil 

Jiří 

GRYGAR 

———————- 

V pátek 20. března 2015 na nás čeká částečné zatmění Slunce! 
 

A co to je? Jedná se o vesmírný úkaz, kdy Měsíc zakryje Slunce a v době, kdy by měl být 
den, je náhle noc. Pozorovatelný bude z Evropy, Afriky a části Asie. K pozorování si mu-
síte zajistit speciální brýle. NIKDY nepoužívejte sluneční brýle nebo dalekohled, mohli 
byste si poškodit oči!!! Přejeme vám nezapomenutelný zážitek! 

 21/   PU
TO

VÁN
Í ZA CH

U
TĚM

I 

 

V minulém čísle měla premiéru rubrika „Putování za chutěmi.“ Žádná země neby-
la zaplavená kaší, takže je vidět, že jste zběhlí kuchaři a recept jste skvěle zvládli!  
Proto se pustíme do něčeho dalšího, řekneme si, jak vypadá pravá turecká snída-
ně. 

K raja nci, nemyslete si, u na s v Turecku 
nejsou sní dane  jen tak ledajake , je to 

pote s ení  pro vs echny smysly! V Č esku je zvy-
kem, z e se na vs te vy zvou na obe d, ale tady 
v Turecku se chodí  na sní dane , ktere  trvají           
i ne kolik hodin. A u nich se mluví  a mluví … 

 Turecky se sní dane  r ekne kahvaltı, coz  se da  
volně přeložit jako „pod kávou“ - tedy jídlo, kte-
ré se jí předtím, než si dáte kávu. Správně by 
tedy měla být snídaně zakončená dobrým turec-
kým kafíčkem. 

Dokonce tu existují  specia lní  obchody, ktere  
proda vají  vs echno sní dan ove . A ve volny ch 
dnech spoustu rodin chodí  do  restaurací , ktere  

nabí zejí  ranní  sní dan ova  menu.  

Nezbytnou souc a stí  turecke  sní dane  je č aj, ktery  se poda va  
v maly ch sklenic ka ch a pije se por a dne  horky .  Turci jich vypijí  
klidne  i 15 za den, a to i v tom nejve ts í m horku! 

Stejne  jako vs ude jinde, i v Turecku na stole nesmí  chybe t chle b 
a k tomu ohromna  spousta jí dla - ru zne  druhy sy ru , marmela dy, 
med, sala my, ale i vají c ka - smaz ena , natvrdo nebo omeleta. Ne -
kdy se do nich pr imí cha va  sučuk, tedy druh kloba sy. A co takovy  
menemen, tedy míchaná vajíčka s  rajc aty a paprikou! 

 

 

 

 

 

V Ř ecku, Ita lii i S pane lsku jí te olivy po kilech, z e? My tady taky, ale k sní dani! A 
samozr ejme  nechybí  ani zeleninka, konkre tne  rajc ata a okurky. 

Taky je zde velmi oblí beny  tz. bo rek, coz  je na sobe  vrstvene  te sto prokla dane  
ru zny mi na plne mi, tr eba sy rem, brambory nebo mlety m masem. To va m je 
takova  dobrota! 

Kraja nci, ví te co? Zkuste si i vy doma ude lat takovou tureckou sní dani. Uz  ví te, 
co k ní  vs echno patr í  a urc ite  si pochutna te. 

Afiyet olsun! 
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https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_KMer0g60yN769vk6k2WVFiLajQNp0ZUOBgHs1CVEkzpV5l0l
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Dnes si přiblížíme Brno, které je svou rozlohou i počtem obyvatel 
druhým největším městem v České republice. 

tami a vysokými školami důležitým centrem 
vysokoškolského vzdělání, studuje zde více 
než 89 000 studentů! 

A abyste si ne-
myslely, že se      
v Brně jenom 
studuje nebo 
jezdí závody, 
vyvedeme vás      
z omylu: na pře-
lomu května        
a června se zde pořádá festival zábavy 
nazvaný Brno - město uprostřed Evropy, 
jehož součástí je i soutěžní přehlídka 
ohňostrojů Ignis Brunensis. 
 

Od června do září ve městě probíhá 
Brněnské kulturní léto, v jehož rámci se koná 
divadelní festival Brněnské shakespearovské 
hry a jsou završeny Brněnskými lidovými 
slavnostmi. 
 

 

Krajánci, víte, že Brno má 
svůj jazyk? Říká se mu 
hantec a kdybyste někdy 
jeli do Brna, naučíme vás pár slovíček: 

K dyž se řekne Brno, většině lidí si vybaví 
hrad, který se tyčí nad celým městem      

a jmenuje se Špilberk, lidově řečeno „Špilas”. 
Na vršku Petrov je další významná stavba - 
katedrála svatého  Petra a Pavla, která je 
často zobrazována jako symbol města.          
A zmíníme si ještě jeden důležitý hrad, a to 
hrad Veveří, pod kterým je brněnská přehra-
da a teče řeka Svratka.  

I Brno má svoji významnou památku, která je 
zapsána mezi světové dědictví UNESCO - vilu 
Tugendhat, která je jedinou památkou mo-
derní architektury v České republice. Pokud 

byste ji s rodiči chtěli 
někdy navštívit, měli 
byste si vstupenky 
rezervovat alespoň 
měsíc dopředu, zájem 
je totiž obrovský! 

 

A děti, sledovaly jste někdy vy nebo vaši 
tatínci mistrovství světa silničních 
motocyklů? Jestli ano, tak možná víte, že se 
koná každý rok právě v Brně, v Automoto-
dromu na Masarykově okruhu.  

Možná, že se jednou rozhodnete studovat    
v České republice a možná to bude právě 
Brno! To je totiž se svými třinácti univerzi-

šalina - tramvaj 

štatl - centrum 

Prágl - Praha 

chálka - jídlo 

 hokna - práce 

 čórkař - zloděj 

Jestlipak víte, že největší 
budova v České republice 

stojí právě v Brně? 
Jmenuje se AZ Tower a 
měří celých 111 metrů. 
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kých lesů. Ale to víte! Když přišla noc a uvě-
domila jsem si, že jsem v lese sama, utíkala 
jsem co nejrychleji zpátky domů. A tak můj 
život poustevníka skončil.  

Spolu s mými 15. narozeninami přišel i můj 
ženich. No nedivte se! Byla jiná doba. Havel 
z Markvartic, můj manžel, byl rytířem krále 
Václava I. Věděla jsem, že lepšího manžela     
a otce pro své děti bych jen těžko hledala. 
No ano! Děti! A rovnou čtyři! Havel, Marké-
ta, Jaroslav a Zdislav. Všichni jsme šťastně 
žili v Jablonném v Podještědí na zámku Lem-
berk, který nám Havel postavil.   

Můj manžel se, stejně jako já, zajímal o ná-
boženský život. Podporoval řád kazatelů – 
dominikánů, který jsem si i já velmi oblíbila. 
Dokonce jsme společně pro tento řád posta-
vili klášter a chrám sv. Vavřince a sv. Zdisla-
vy. Havel si ve stavění církevních staveb 
našel velkou zálibu. Pomáhal i mé přítelkyni 
Anežce Přemyslovně se stavbou jejího kláš-
tera Na Františku.  

Stejně jako Anež-
ka, i já jsem zalo-
žila špitál pro 
chudé a pomáha-
la všem nemoc-
ným. V některých 
legendách o mně 
píšou jako o zá-
zračné léčitelce, 
která křísila mrt-
vé, uzdravovala slepé a malomocné. A jestli 
je to pravda? Tak to si nechám pro sebe jako 
mé malé tajemství. 

Měla jsem 33 let, když jsem zemřela na tu-
berkulózu. Nebudu vám lhát, nebyla to zrov-
na hezká smrt. Ale život? Tak na ten mi zů-
stalo spoustu hezkých vzpomínek. 

Málem bych zapomněla! Věřte nebo ne, 
natočili o mně dokonce film. A řeknu vám, 
že mi to tam teda sekne! Tak honem, utíkej-
te se podívat! 

Svatá Zdislava  
z Lemberka 

Milé děti, jmenuji se Zdislava, jsem českou 
světicí a patronkou všech rodin. Za svatou 
mě prohlásil papež Jan Pavel II. v moravské 
Olomouci. Ale vezměme to hezky od začátku. 
  

N arodila jsem 
se někdy 

kolem roku 1220 
v moravském Křiža-
nově. Můj tatínek 
se jmenoval Přibys-
lav a pracoval ve 
službách samotné-
ho krále Václava I. 
Z hradu Veveří se 
staral o celý brněn-
ský kraj. A moje 
maminka? Ta se jmenovala Sybila a přišla do 
Čech až z daleké Sicílie. Ta vám byla krásná! 
Tmavé vlasy, opálená tvář, velké oči. Každý ji 
tenkrát tatínkovi záviděl. Po svatbě si posta-
vili v Křižanově svůj vlastní zámek. V jeho 
okolí začal tatínek těžit stříbro a zakládat 
nové vesnice. Ale nemyslete si, že by byl 
nějakým bohatým nafoukancem. Právě nao-
pak! Ze svého bohatství podporoval nově 
vznikající dobročinné a církevní instituce. 
Jestli se někdy pojedete podívat do jižních 
Čech, tak budete překvapeni, kolik tam na-
jdete nejrůznějších klášterů, kostelů a jiných 
církevních staveb. A vsaďte se, že v tom má 
prsty právě můj otec.  

Tak myslím, že o rodičích už toho víte víc než 
dost. Teď vám povyprávím o tom, jaké bylo 
mé dětství a pozdější manželstvím s mým 
princem na bílém koni.   

Měla jsem čtyři mladší sourozence. Doma to 
bylo, jak se říká, přeplněné. Bylo nás slyšet 
všude. Když jsem potřebovala trochu ticha, 
zalezla jsem někde do koutku a četla si 
v Bibli, která se stala mou nejoblíbenější 
knihou. Jednou mi maminka dala knížku, 
která vyprávěla o životě poustevníků. Řekla 
jsem si, že budu také poustevníkem. Zabalila 
jsem si něco na cestu a vydala se do nedale-

http://brnoweb.wz.cz/index_soubory/image674.jpg
http://files.brozs.webnode.cz/system_preview_detail_200000185-9b62d9c5cc-public/plzen-panorama-1990.jpg
http://www.prolupen.cz/system/uploads/gallery_item/file/518fb2089bb97f229800012b/article_ohnostroj_uvod.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgG_hGzzHO5qOoNXYDkFYu1NS17hI6MxXtkGmvrBESmtunkY1y
http://www.brno.me/photos/sights/tugendhat-interior.jpg
http://www.brno.me/photos/sights/tugendhat-interior.jpg
http://www.delikomat.cz/data/editor/image/az_1_418x800_800.jpg
liberecky-kraj.cz
liberecky-kraj.cz
deti.vira.cz
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Ze sbírky Boženy Němcové 

„Tys to uhodla, jalovice je naše.“  
Chalupník přišel domů smutný a vše po-
věděl Mance, která slíbila odpovědět do 
rána. Ráno Manka povídá: „Až se vás 
bude ptát, řekněte, nejsladší je spaní, 
nejbystřejší je oko a nejbohatší je zem.    
A neprozraďte mě.“  
Nejdříve zavolal prokurátor sedláka a ptal 
se jeho. 
Sedlák odpověděl, že nemůže být nic 
bystřejšího nad jeho špicla, nic sladšího 
nad jeho sud medu, nic bohatšího než 
jeho truhla tolarů.“ 
„Milý sedláku,“ řekl pan prokurátor a pokr-
čil rameny, „to se mi nezdá.“ 
A zavolal si chalupníka, který odpověděl:  
„Milostivý pane, myslím, že nejbystřejší je 
oko, nejsladší je spaní, a nejbohatší je 
zem, z níž všecko bohatství pochází.“ 
„Uhodl jsi a dostaneš jalovici. Pověz mi, 
kdo ti to řekl, z tvé hlavy se to neurodilo!“ 
Nechtěl chalupník povědět, ale nakonec 
pověděl.  
„Když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde 
zítra ke mně, ať to není ani ve dne ani      
v noci, ani ustrojená ani nahá, ani pěšky 
ani na voze.“ 
„Manko,“ řekl doma, „prokurátor nechtěl 
věřit, že to mám ze své hlavy, musel jsem 
to povědět, a máš k němu přijít, ale nemá 
to být ani ve dne ani v noci, nemáš být 
ani nahá ani ustrojená a nemáš přijít ani 
pěšky ani na voze!“ 
„Nu, to je toho, já to vyvedu.“ 
O dvou hodinách s půlnoci Manka vstala, 
oblékla režný řídký žok, na jednu nohu 
vzala punčochu, na druhou naboso stře-
víc, a když bylo ke třetí hodině, mezi 
dnem a nocí, sedla na kozu a napolo pěš-
ky, napolo po jezdecku do města dojela. 
Prokurátor se koukal z okna a chytrou 
horákyni očekával. Uviděl, že dobře úlohu 
provedla, pravil: „Jsi vtipné děvče, chceš-
li, vezmu si tě za ženu.“ 
„Proč ne, chci,“ odpověděla Manka, pře-
měřivši pana prokurátora od hlavy     k 
patě. Ženich tedy hned začal zařizovat 

Chytrá horákyně 

B 
yli dva bratři. Jeden z nich byl 
bohatý, bezdětný a lakomý stat-
kář. Druhý, chudý a dobrý chalup-

ník, měl dceru. Když trochu vyrostla, dal 
ji k bratrovi do služby. Strýc jí za službu 
slíbil kravičku místo peněz.  
Manka sloužila tři léta, zatímco její otec 
churavěl a stárnul. Dívka musela domů   
a žádala svou odměnu. Vychytralý strýc 
chtěl Manku několika groši odbýt. Ona 
peníze nepřijala a poslala otce za proku-
rátorem žalovat. Prokurátor chalupníka 
vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák 
tušil, že musí jalovici dát, proto hleděl, 
jak by prokurátora na svou stranu dostal. 
Prokurátor byl v rozpacích. Bohatého si 
nechtěl rozhněvat, a chudý měl právo na 
své straně. Rozsoudil chytrým způso-
bem. Zavolal si oba zvlášť a dal jim há-
danky: „Co je nejbystřejšího, co je nej-
sladšího a co nejbohatšího?“ s tím že, 
kdo uhodne, dostane jalovici. 
Mrzuti odešli bratři domů rozvažujíce       
o hádance. 
„No, jak?“ ptala se žena sedláka. 
„Čert aby ty soudy vzal,“ řekl sedlák. 
„Prohrál jsi?“ 
„Prokurátor mně dal hádanku Co je 
nejbystřejšího, co nejsladšího a co 
nejbohatšího? Uhodnu-li, zachovám 
jalovici." 
„Co může být bystřejšího nad našeho 
špicla, co sladšího nad náš sud medu, 
co bohatšího nad naši truhlu tolarů?“ 
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concorrente 
 

 

závodník 

cruciverba       křížovka 

zainetto 

          

baťůžek 

fiaba 
   

pohádka 

filastrocca 
   

říkanka 

ricetrasmittente 

 

vysílačka 

canzone      písnička 

indovinello 
 

hádanka 

marinaio        námořník 

astronomo 
 

astronom  

https://www.google.es/search?q=obrazky+chytra+horakyne+pohadka&rlz=1C2AVNG_enES625ES625&biw=1366&bih=643&tbm=isch&imgil=ackbximQdoIsHM%253A%253BUpIu6aKOpJx7aM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.abatar.cz%25252Fpohadky%25252Fchytra_horakyne.htm&source=iu&pf=m
http://www.malirskesablony.cz/208-94-large/malirska-sablona-detsky-zavodnik.jpg
http://www.mlejn.com/Muzeum/banery/mikulas.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyTw_W53qd2NlOmBqSJ-qvtivl5XRqvqwVzdKcsozK612HCkcgYQ
http://files.jentakhavlickovaborova.webnode.cz/200001003-bb713bc6b4/b%C4%9Btu%C5%A1ka%20a%20kleof%C3%A1%C5%A1ek.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2009/09/versovane-rozcvicky-1a.jpg
http://www.vysilacky-navigace.cz/MAXCOM-produkt-459.html
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_kUPAQg7v9lyTxz0OPFPjQZTx6AS6cm3NFdZdbmycGfzo3Ga5
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQQEhUUEBQWFhUWFxQXGBYYFBUcFRcZFxccGBUYGhgYHCggGBwlHBwXITEhJSkrLi4uFx80ODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkHyQsLDIsLDQ0LCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAN4A4wMBIgACEQEDEQH/x
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQVFRQXFxoYGBcXGBgXFxQcGhcXHBwXGBgYHSggGB4lHBcWITEhJSksLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwkHyQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsN//AABEIAKgBKwMBIgACEQEDEQH/x
http://www.astrologie-coburg.de/Bilder/mohr_astronom.gif
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Milí krajánci, 

Březen za kamna vlezem… Až se tam schováme, Krajánka z ruky nedáme. Kartič-
ky si vystříháme, do balíčku pěkně dáme. Rozložíme vedle sebe, jako z řeky ob-
lázky, vyzkoušíme, jestli známe pojmenovat obrázky.  Jaro  dělá dobře koze, 
čápi letí po obloze, hříbě snídá trávu z louky, my si dáme chleba z mouky.  

Dobrou chuť děti a příjemnou zábavu s Krajánkovým lexikonem. 

  

  

  

  

 

primavera 
  

             
jaro 

cicogna              čáp 

zdroj:zákaz1, zákaz2, zákaz3, země, knihovna, 

pulcino 
 

kuře 
puledro                 hříbě 

capra  
 

koza 

perline            korále 

colazione            snídaně 
cannuccia 

 

brčko 
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svatbu. Den před svatbou přikázal že-
nich nevěstě, aby se nikdy do jeho věcí 
nepletla, do žádného soudu, sice že by 
ji musel k otci navrátit. Nevěsta souhla-
sila s jeho nařízením. Manka byla šikov-
ná, vlídná, manžela milovala a všichni si 
jí vážili.  
Jednou přišli k prokurátorovi sedláci, 
jeden měl hřebce, druhý kobylu, oba 
koně měli dohromady. Kobyla porodila 
hříbě a nastala otázka, komu náleží. 
Sedlák s hřebcem tvrdil, že jemu hříbě 
patří; sedlák, jemuž kobyla patřila, do-
kazoval, že má k hříběti větší právo. 
Bohatý sedlák, jehož byl hřebec, pře-
svědčil prokurátora, a hřebec dostal 
hříbě. Manka vše vyslechla a nesouhla-
sila s rozsudkem. Poté chudému sedlá-
kovi poradila:  
"Věřím vám, poslechněte pod podmín-
kou, že mě neprozradíte. Zítra okolo 
poledne vezměte sítě, vylezte na vrch     
a dělejte, jako byste chytal ryby. Můj 
muž půjde s několika pány v tu dobu 
okolo. Budou se vás ptát, co děláte, 

odpovězte, když mohou mít hřebci hří-
bata, mohou na vrchu ryby růst."  
Sedlák poděkoval a odešel. Druhý den 
prokurátor vyšel s několika pány na lov 
a viděli sedláka sítě roztahovat. Pustili 
se do smíchu a ptali se ho, co dělá. 
Odpověděl, že chytá ryby.  
„Ty bláznivý!“ křičel prokurátor, „kdo to 
kdy slyšel, aby na vrchu ryby rostly?“ 
„Když mohou mít hřebci hříbata, mohou 
na vrchu ryby růst,“ odpověděl sedlák. 
Pan prokurátor mu řekl: „Hříbě je tvoje, 
povíš mi, kdo ti poradil.“ 

Sedlák nakonec Manku vyzradil. Nave-
čer přijde prokurátor zamračený domů 
a praví ženě: „Víš-li pak, co jsem ti před 
svatbou přikazoval?“ 
„Vím to.“ 
„Pročpak jsi sedlákovi radila?“ 
„Nespravedlnost snést nemohu. Ubohý 
sedlák byl ošizen.“ 
„Tobě do toho nic nebylo. Nyní se na-
vrať, odkud jsi přišla; abys však neřek-
la, že jsem s tebou nespravedlivě nalo-
žil, dovolím ti vzít si, co je ti tady nejmi-
lejší.“ 
„Děkuji, milý muži, za tvou dobrotu,      
a když jinak nedáš, poslechnu. Dovol, 
abych ještě naposled s tebou poveče-
řela." 
Manka nechala večeři s vínem připravit. 
Při jídle manželovi zručně připíjela 
manželovi, až ho opila. Služebníci ho 
pak uložili i s postelí na ramena a od-
nesli za paní. Prokurátor se probudil      
v poledne a byl zmatený. Do dveří ve-
šla jeho žena v prostém selském oble-
čení.  
„Ty jsi tu ještě?“ ptá se jí. 
„Nu, proč bych nebyla? Vždyť jsem 
doma.“ 
„Co já tu dělám?“ 
„Což jsi mně nedovolil, abych si vzala    
s sebou to nejmilejší? Tys mi nejmilej-
ší.“ 
Prokurátor se smál, odpustil jí, Manka 
od toho dne soudila spravedlivě a všem 
se dobře dařilo. 

 

http://www.nebilgi.com/wp-content/uploads/2014/03/doktor.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaG-1PC3ao423pEQsk-GAhhcbe9zgj5iBYAqIKHr1o8VGoSEnn
http://www.farmbox.cz/img/p/1/5/4/8/1548-home_leofrma.jpg
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQPERUUEBAUFBUVEBgVFRQXGBQSHBQVFBQWFhcXFBUaHCYeFxkjGRUUHy8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYsLCkBCQoKDgwOGg8PGjAkHyUvLzAtLyksLC0wMCksLCwpLCkpLCwpKSwsLC0sLCkpKS8pKSksKS0qNSwpLCwsLDQtKv/AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/x
http://thumbs.gograph.com/gg58508835.jpg
http://www.stuartduncan.name/wp-content/uploads/2011/05/no-talking.jpg
http://www.etkinligim.com/Thumbnail.aspx?p=/Uploads/Events/280/192730511701041492475269337066.jpg&h=100
http://littleaesthete.com/wp-content/uploads/2011/07/istanbul-modern.png
http://cm0102.com/wp-content/uploads/2014/08/yeni-yazar-al%C4%B1m%C4%B1.jpg
http://media.novinky.cz/284/282843-original1-a0coe.jpg
http://algoritmizace.asp2.cz/algo/resources/1_alg/img/sluha.gif
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmAQgWV3fnZe5Mh2tF82etlwxZKsXQ6nR49RemgbYcZI7-2XEP3A
http://www.fajnkone.estranky.cz/img/picture/15/0AYWZ5RI1H.jpg
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KRAJÁNCI 
Tuto písničku věnoval Krajánkovi jeho fanoušek Václav Bárta st. 

 17/   ČTEN
Í N

A PO
KRAČO

VÁN
Í 

Pokračování příště 

křídou na malou černou tabulku, kterou 

si vzala s sebou. Nakreslila vždycky ně-

co – třeba psa – a napsala pod to PES. 

Kiko to řekla nahlas a Eva ji buď po-

chválila, nebo opravila a připadala si tak 

trochu jako paní učitelka Michalská. 

Než došly k Dlouhému rybníku, uměla 

už Kiko pět nových slov: PES, KOČKA, 

KVĚTINA, MRAK a PTÁK. Když dorazily 

na břeh rybníka, který ani není rybník, 

spíš taková dlouhá nudle a končí u bah-

nité hráze, sedly si na lavičku a Kiko 

vytáhla z batůžku svoje papírky. Tento-

krát nebyly barevné, ale bílé a Eva se 

zatvářila malinko zklamaně, protože si 

představovala, že jí Kiko daruje další 

barevnou, zářivou hvězdičku. Kiko sice   

s sebou měla i barevné papírky, ale 

když uviděla rybník a na něm kolé - 

bající se sněhobílé labutě s oranžovými 

zobáky a elegantními krky, dostala ná-

pad. Vzala si od Evy její tabulku a na-

kreslila na ni labuť – Eva pod ni hned 

připsala LABUŤ. Kiko vzala papírek, pře-

ložil ho jednou, dvakrát, pak trochu 

promáčkla jeden růžek, támhle něco 

zahnula a zase prohnula a pak položila 

Evě do dlaně malou papírovou labuť. 

„Jé,“ vydechla Eva. „Já to chci taky 

umět!“ řekla a prosebně se podívala na 

Kiko. Ta tomu porozuměla, a ani nemu-

sela umět česky. Eva totiž ukázala na 

další papírek a udělala rukama, jako že 

prosí. Kiko jí tedy podala papírek a sa-

ma si taky jeden vzala. Udělala první 

záhyb, pak další a Eva všechno opako-

vala po ní. Evina první labuť nebyla vů-

bec tak pěkná, jak si představovala, pro-

tože to s papírky ještě moc neuměla a 

neohýbala všechny rožky tak pečlivě 

jako Kiko. Když ale složila třetí a pak 

čtvrtou labuť – a tu už docela sama – 

byla konečně spokojená. A na lavičce se 

teď kolébala celá labutí flotila. Kiko se 

spokojeně usmála a nabrala pár labutí 

do dlaně. Eva vzala ty zbývající a popošly 

o kousek blíž k živým labutím. Naklonily 

se nad vodu a opatrně jednu po druhé 

pouštěly papírové ptáky na hladinu. 

Vypadalo to, jako by papírové labutě 

obživly a spokojeně si to plavaly spolu     

s mírným proudem doprostřed rybníka. 

Eva vytáhla z batůžku mobil a obrázek si 

vyfotila. „To bude máma koukat!“ těšila 

se. Pak na tabulku nakreslila domeček a 

šipku    a napsala: DOMŮ. Kiko přikývla, 

namalovala na tabulku pro změnu zá-

mek  a Eva tam připsala: NA ZÁMEK. 

Vstaly z lavičky, vesele se chytily za ruce 

a rozběhly se domů. Jindy velmi rozváž-

né labutě se polekaly, začaly poplašeně 

natahovat krky a rozčileně syčet. 

http://vaclav-barta6.webnode.cz/


 
 

Kiko se s tatínkem naobědvala – měli 

dušenou zeleninu a rýži se sójovou 

omáčkou a jako zákusek tatínek koupil 

v cukrárně na náměstí dvě trubičky         

s vanilkovým krémem. Pak si Kiko za-

pletla místo dvou culíků jeden cop a do 

malého plátěného batůžku si sbalila 

dvě zelená jablka, nůžky v plastikovém 

obalu a malou krabičku s papírky na 

skládání. „Tak co, už něco umíš říct čes-

ky?“ zajímal se tatínek. „Jo, vím, jak se 

řekne hvězdička, matematika… a taky… 

no, to už je asi všechno,“ přiznala Kiko. 

„Dvě slova za den? To je teda slabota, 

se mnou by ses toho naučila víc!“ škád-

lil Kiko tatínek, kterému po ní bylo do-

poledne trochu smutno. „Ale ještě 

dneska se naučím další, uvidíš, jdu          

s Evou ven,“ našpulila Kiko rozhodně 

pusu a vyběhla z pokoje. Tatínek se ani 

nezeptal, kdo že je to Eva, jen zavrtěl 

hlavou. A protože si právě lámal hlavu 

nad tím, jak nahradit vybledlou vzácnou 

modrou barvu jinou, novější, přestal na 

Kiko myslet a šel si sednout k počítači, 

aby si něco našel na internetu. Paní 

vrátná v šedivém starém plášti se na 

Kiko hezky usmála ze své skleněné ku-

kaně a otevřela jí těžké zámecké dveře, 

Část čtvrtá 

 

které voněly nějakou 

zvláštní kolomazí. Před nimi už čekala 

Eva Zázvorková. Eva vypadala úplně 

jinak než Kiko. Kratičké plavé vlasy měla 

ostříhané na ježka, její oči Kiko připomí- 

naly modré moře a nosila většinou dží-

novou kombinézu s laclem. Vlastně Eva 

vypadala tak trochu jako kluk. Dnes 

měla podobný batoh jako Kiko, jen byl 

šusťákový. Eva zavedla Kiko do Podzám-

ky. To je velikánská zahrada, která se 

svažuje z kopce, až to vypadá, že leží 

dole, pod zámkem, a proto se jí říká 

Podzámka. Můžete se v ní procházet 

celé dny, dívat se na pávy nebo se scho-

vávat v bludištích, dát si zmrzlinu nebo 

jít k Dlouhému rybníku, kde jsou labutě. 

Tam to měla Eva ze všeho nejradši. Šly 

pomalu, nikam nespěchaly a batůžky 

jim spokojeně poskakovaly na zádech. 

V zahradě všechno kvetlo. Keře byly 

obsypané velkými magnóliemi, které 

vypadají, jako by je někdo vyrobil z na-

růžovělého vosku. Zlatý déšť i šeříky se 

předháněly, kdo bude mít barevnější     

a voňavější květy, a ve vzduchu se tře-

potal celý ohňostroj jarních vůní.  

Ty dvě si vykračovaly po pískové cestič-

ce a Eva i za chůze kreslila barevnou N
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Jazykolamy 

   Hádanky 
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 Bylo-li by libo ryby?  

 

Nohy 
Dupy, dupy, klapy, klapy, čí jsou tyhle sloní tlapy?  

Když ty nohy zadupou, třesou celou chalupou.  

Dupy, dupy, klapy, klapy, takhle chodí všichni chlapi. 
Dupy dup a klapy klap, z louže rovnou pod okap.  

Paci paci pacičky  
Paci paci pacičky, táta koupil botičky 

a maminka pásek za myší ocásek.   

A babička čepičku za tu černou slepičku 

a dědeček kabátek za těch deset prasátek,  
a kmotříček kožíšek za lískový oříšek. 

Červené šatičky s malými 

puntíčky 

na zvonku rosa, létá si bosa. 

beruška 

Přinesli v košíčku 
chlupatou kuličku 

vzala jsem ji do náručí 
kouká kouká tiše kňučí. 

 

Bodidlo po světě 
chodilo 

a domů nosilo.   

Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta? 

Treska tleskla Terce, Terka tleskla tresce.  

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhUXGR8YGRgXGBkaHBscHxoYGB0eHB4aHCggHRwmHxwdITEiJSkrLi4uHx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzEkICQtLy80NC8sLDQsLCwvLC0sLCwsLCwvLDQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALoBDgMBIgACEQEDEQH/x
http://www.nasebatole.cz/wp-content/uploads/2011/10/paci_paci.gif
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhUXGR8YGRgXGBkaHBscHxoYGB0eHB4aHCggHRwmHxwdITEiJSkrLi4uHx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzEkICQtLy80NC8sLDQsLCwvLC0sLCwsLCwvLDQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALoBDgMBIgACEQEDEQH/x
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhUXGR8YGRgXGBkaHBscHxoYGB0eHB4aHCggHRwmHxwdITEiJSkrLi4uHx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzEkICQtLy80NC8sLDQsLCwvLC0sLCwsLCwvLDQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALoBDgMBIgACEQEDEQH/x
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 Čím jste jako kluk chtěl být, až vyrostete? 

Samozřejmě nějakým slavným sportovcem, ve fotbale i v hokeji jsem se 
vždycky rád stavěl do brány. A pak samozřejmě popelářem. Ale i o spi-
sovatelské dráze už jsem tehdy uvažoval. 

Jak dlouho vznikal večerníček Bílá paní na hlídání, který jste vytvořil pro 
Českou televizi? 

My jsme na těch sedmi dílech pracovali víc než dva roky. Musí se totiž nakreslit 
tisíce obrázků. Naštěstí jsem na to nebyl zdaleka sám. 

Co teď právě pro děti připravujete? 

S básníkem Jiřím Žáčkem chystáme knížku úplně nových básniček, kterou dostanou 
k vysvědčení prvňáčci ze škol, které se zapojily do projektu Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka. Všichni ostatní se pak můžou těšit na knížku Strašidelná škola, kte-
rou jsme vytvořili s Lenkou Rožnovskou a která by měla vyjít už v květnu. 

Jak vypadá pracovní den ilustrátora? 

Nemůžu mluvit za jiné ilustrátory, každý to máme asi trochu jinak. Já jsem třeba 
zvyklý vstávat brzy ráno a hned se pustit do práce. Jiní kolegové si ráno rádi přispí 
a vyhovuje jim kreslit v noci. Když zrovna nekreslím nebo nepíšu, jezdím na ná-
vštěvy do škol a knihoven, kde vyprávím dětem třeba i o tom, jak taková knížka 
vzniká. 

Více o autorovi na: www.vhrsti.cz 
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vlastním jménem Vojtěch Jurík, je úspěšným autorem      
a ilustrátorem celé řady knih nejen pro děti. Jeho neza-
měnitelné obrázky doprovází knihy Vojtěcha Steklače, 
Jiřího Žáčka, Lenky Rožnovské a dalších českých spisova-
telů. Kreslí a píše   i vlastní knihy (Už se nebojím tmy, 
Prázdniny v nebi, Chci být dospělý, O Vendulce                  
a drakovi, ...). Na podzim 2013 jste mohli jeho postavičky vidět   i na televizních 
obrazovkách ve večerníčku Bílá paní na hlídání, který je stále ke zhlédnutí 
v archivu ČT. O tom, že je Vhrsti nesmírně talentovaný pán, svědčí i mnohá oceně-
ní (např. v soutěži o nejlepší učebnici Evropy nebo za přínos dětskému čtenářství).  

Vhrsti, 

Proč kreslíte a píšete pod pseudonymem VHRSTI a jak vlastně vznikl? 

Když jsem před lety začínal kreslit, chtěl jsem se věnovat hlavně komiksu. Lidé, kteří 
se tenkrát kolem něj motali, měli zpravidla nějaký bláznivý pseudonym jako třeba 
Hibi, Keporkak nebo Sakyk. A tak jsem si i já místo svého skutečného obyčejného 
jména vymyslel Vhrstiho. Ten mi zůstal dodnes, i když už komiksy nejsou zdaleka 
tím hlavním, čemu se věnuji. 

Jaká je vaše nejoblíbenější pohádková postava? 

Jako dítě jsem se trochu bál vody, tak snad proto se mi líbili vodníci. A čerti. Vždycky 
jsem měl rád postavy na hraně dvou odlišných světů, ať už našeho a vodního              
v případě vodníků nebo našeho a pekelného v případě čertů. Zrovna nedávno jsem si 
však překvapeně uvědomil, že nejčastější postavou v mých vlastních pohádkách je 
nejspíš drak. 

Které knihy jste jako malý rád četl? 

Doma jsme měli vždycky spoustu knížek a četl jsem asi totéž, co ostatní děti. Bavily 
mne mayovky, verneovky či knížky Vojtěcha Steklače o Pekelné třídě. Kdepak by mě 
tehdy napadlo, že se jednou stanu ilustrátorem a budu po Adolfu Bornovi taky kres-
lit Boříkovy příhody. 
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A znáte tenhle? 
 

„Maminko, můžu si jít hrát ven?“ ptá se Pepíček 
maminky. 
„S tou dírou v kalhotách?“ 
„Ne, s Honzíkem ze třetího patra.“ 

Konečně je tu březen a s ním i jaro. Příroda se probouzí po dlouhém zimním spánku, 
začínají kvést první jarní kytičky. Název jedné z nich je ukrytý v tajence následující 
křížovky: 

Podle legendy doplňte slova do očíslovaných políček křížovky. 

1       

2      

 3     

4      

 5     

6      

7      

8      

1. 30 dní 

2. Opak ke slovu večer. 

3. Číslo 5 

4. Zvíře s bodlinami. 

5. Sestra mé maminky je má... 

6. 24 hodin 

7. 12 měsíců 

8. Syn mého táty je můj... 

Věděli jste, že 28. března slavíme Den učitelů? V tento den, roku 1592, se totiž na-

rodil „učitel národů“ - významný český pedagog, spisovatel a filozof. Věřil, že jenom 

vzdělaní lidé mohou změnit svět k lepšímu a zajistit trvalý mír. Je autorem několika 

knih - například Škola hrou , O poezii české nebo Labyrint světa a ráj srdce. Zemřel    

v Holandsku. Jeho jméno objevíte, když složíte slova podle očíslovaných písmen. 

A  E  J  K  M  N  O  S  Ý 

1  2  3  4   5  6   7   8  9 
 

3   1   6   1   5   7   8 4   7   5   2   6   8   4   9  

zdroj 

http://muj.optol.cz/richterek/doku.php?id=data:media:didaktika.html
http://i.imgur.com/w0F13V8.jpg
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Jedná se o rozsáhlý park v samém centru města, kde 
si na své přijde doslova každý. Velká prostranství pro 
nejrůznější hry, vodotrysk, prastaré vzrostlé stromy, 
které v létě poskytnou příjemný stín. 
Dále jezírka a skalky, které vzbuzují 
pocit, že snad ani nejsme ve velko-
městě. Kdo z dětí by pak odolal pro-
lézačkám, skluzavkám, houpačkám   

a kolotočům či dokonce projížďce na opravdovém poníkovi ne-
bo vláčku, který vás doveze za Sněhurkou a trpaslíky?  

Opravdu, tuhle už bylo cítit ve vzduchu! Ještě možná přijde nějaký 
ten chladnější den, ale pomalu, leč jistě, se Milán připravuje na 
nové roční období. A co vy na to, děti? Což takhle oprášit kola, 
kolečkové brusle, švihadla, míče, skateboardy a waveboardy, 
napumpovat, dotáhnout, nasadit helmu a vyrazit? Milán nabízí 

spoustu zeleně – parků a hřišť, kde je možné si zasportovat nebo se jen tak pro-
skočit či projít, zahrát si s kamarády nebo vyvenčit psa. Tentokrát se nechte 
pozvat do zahrad jménem Giardini Pubblici. 

Giardini Pubblici nejsou ale jen o venkovních aktivi-
tách. Ve východní části zahrad je přírodopisné mu-
zeum Museo Civico di Storia Naturale, kde se 
dozvíte něco o historii člověka, kde můžete strávit 
celý den mezi exotickými i 
běžně se vyskytujícími zví-
řaty. Ta jsou bohužel jen 

vycpaná, ale tak mistrně, že vypadají jako živá. No, schvál-
ně, představte si, jak budete potom vyprávět – a bude to 
pravda pravdoucí, že jste se v Miláně ocitli tváří v tvář led-
nímu medvědu, lovícímu tygrovi, hrochovi nebo slonovi!  

Už je to tu! Co? No přeci jaro! 
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Stálé expozice nejsou to jediné, co můžete v muzeu 
zhlédnout. Až do 28. června hostí velkolepou výstavu 
Food – La scienza dai semi al piatto (Jídlo – Věda od 
semínek na talíř). Nabízí tak trochu jiný – vědecký – 
pohled na to, co jíme, a to i hravým způsobem na 
míru šitým dětem.   

A kdo se rád dívá ke hvězdám, nemusí chodit daleko. 
Stále v Giardini Pubblici, jen pár kroků od muzea, se nachází planetárium Planeta-
rio Ulrico Hoepli. Nabízí i programy pro děti, jako je pozorování oblohy či předsta-
vení, které malým zábavnou formou přiblíží astronomii.   

Což takhle dát si „Stramilano“?

A až se vyběháte v zeleni, mohli  byste 
zkusit tak trochu jiný „sport“. Na 29. břez-
na  se totiž chystá už čtyřiačtyřicátý ročník 
pěšího závodu Stramilano. Desítky tisíc 
účastníků – dospělých, dětí, ale i dědečků   
a babiček – proběhnou, projdou krokem 
rychlým  i pomalým, proskáčou, prohopsají 
nebo i prospí v kočárku trasu dlouhou buď 
10 nebo 5 km. Ti nejzdatnější a nejtrénova-
nější profesionálové pak mohou okusit opravdový  závod v délce 21,097 km, zvaný 
půlmaraton .  Na desetikilometrovou Stramilano dei 50000 a na pětikilometrovou 
Stramilanina se můžete přihlásit po internetu, poštou nebo na místech k tomu 
určených. Podrobnější informace najdete na www.stramiano.it.   

Stramilano je tu pro toho, kdo má chuť pocítit atmosféru závodů, projít se či 
proběhnout centrem města, které bude v tento den prakticky bez aut, a nebojí se 
početného davu.  

Start je 29. března v 9 hodin pro 10 km  trať a v 9:30 pro 5 km  na Piazza Duomo.  

 

Tak  ke startu  

 připravit  

 pozor  

 TEĎ!  

lnx.ginevra2000.it/Disney/biancaneve1/7dwarfs.gif
http://www.comune.milano.it/museostorianaturale
http://www.mostrafood.it/
http://www.comune.milano.it/planetario
http://www.comune.milano.it/planetario

