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Moji malí cestovatelé, 

v zimním čísle spolu procestujeme další kontinent. Své 

putování jsem začal za polárním kruhem v oblasti Laponska. 

Tady jsem poznal jedenáctiletou holčičku Freju z vesnice 

Vetsikko. Bydlí spolu s rodiči a svým bratrem v cihlovém 

domě, který je uvnitř obložen dřevem. Maminka je zdravotní 

sestra a tatínek učitel. Jejich strýc vlastní stádo sobů. Vždy 

na podzim se celá rodina sejde a na sněžných skútrech mu 

pomáhají je nahnat na jedno místo. Za odměnu si každá 

rodina vybere jednoho soba.  

Měl jsem štěstí a zažil jsem tam polární noc. Ta trvá od 

listopadu do poloviny ledna.  Freja ji nemá ráda, protože v tu 

dobu je zima a moc velká tma.   

Na rozdíl ode mě jí celá rodina velmi zdravě. Často mívají 

čerstvé ryby, zejména lososa.  

Ve škole se kromě národního jazyka učí i laponsky. V její 

zemi žije přes 4000 Laponců, kteří nechtějí, aby jejich 

jazyk úplně zaniknul. 

Musím říct, že Freja žije v krásné zemi a rád bych jí poznal 

více, ale musel jsem putovat dále.  

 

Zimní číslo časopisu na Vás čeká na pultech oddělení pro děti 

a mládež, dětském oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice  

a Olomoucká. Na koho tištěné číslo nezbude, může si ho 

stáhnout na stránkách naší knihovny www.kpbo.cz.  

http://www.kpbo.cz/
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Druhá strana Vám prozradila, který kontinent tentokrát 

navštívíme. Evropa má kolem 750 000 000 obyvatel žijících  

na severu od polárního kruhu až po teplé a slunné země 

omývané Středozemním mořem. Právě proto je vzezření 

Evropanů opravdu rozmanité. Můžete potkat blonďaté 

modrooké seveřany i černovlasé opálené jižany.  

 

Dopište jména evropských států (první písmeno už máte 

uvedeno) a pak z těch zvýrazněných písmen utvořte jméno 

země, ze kterého Freja pochází. 

 

 ...........................................................  
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Mám hrozně rád pohádky a různé legrační příběhy. Když 

mám chvíli volno, hned čtu. Zjistil jsem, že Freja taky. Hned 

jsem si oblíbil Pipi dlouhou punčochu od švédské spisovatelky 

Astrid Lindgrenové. A pak jsem se od Freji dozvěděl toto.  

Evropa je plná výjimečných pohádkářů. Mezi ty nejznámější 

bezesporu patří dánský spisovatel Hans Christian Andersen.  

Znáte Malou mořskou vílu, Císařovy nové šaty nebo třeba 

Sněhovou královnu? Pokud ne, určitě si je přečtěte a uvidíte, 

že je právem považován za nejslavnějšího pohádkáře. 

Od roku 1956 se spisovatelům a ilustrátorům působícím 

v literatuře pro děti a mládež uděluje co dva roky Cena 

Hanse Christiana Andersena. Toto nejprestižnější 

mezinárodní ocenění předává vyznamenaným přímo dánská 

královna.  

 

Bratři Jacob a Wilhelm Grimmovi sbírali lidové pohádky 

v Německu.  Jejich příběhy jsou upravené a mají množství 

prvků ze starých mýtů. Možná proto jsou dost strašidelné a 

ty zlé čeká odplata.  

 

Ve Francii zase působil Charles Perrault, který jako první 

v této zemi vydal pohádky. Modrovous nebo Kocour v botách 

pochází opravdu z Francie. 

 

Asi v 6. století př.n.l. žil ve slunném Řecku vypravěč a tvůrce 

starověkých řeckých bajek Ezop. Byl autorem krátkých 

příběhů, ve kterých vystupují zvířata a mají lidské 

vlastnosti. Už i malé děti se z nich můžou poučit a vyvarovat 

se tak chyb. I po mnoha staletích od jejich vzniku se vlastně 

nic nezměnilo. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní.  
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Co by to bylo za putování, kdybych nenavštívil i zábavní parky 

a aquaparky. Užil jsem si tam tolik legrace, že na ně budu 

dlouho vzpomínat. 

Legoland Billund patří v Dánsku mezi největší a nejstarší. Byl 

otevřen v roce 1968 a je rozdělen na 9 různých světů. 

Všechny atrakce v parku jsou na téma Lego. Vypadají, jako 

by byly z kostek opravdu postaveny. Nádhera.  

Disneyland Paříž – říká se mu také EuroDisneyland, je jedním 

z největších zábavních parků v Evropě. Slavnostní otevření 

proběhlo v roce 1992. Rozkládá se na ploše 1943 hektarů. 

V roce 2002 se k parku přidal i Walt Disney Studios park, 

který kromě atrakcí představuje i Disneyho tvorbu. Je 

rozdělen do 5 částí. Můžete se svézt historickými vozidly, 

potkat průvody postaviček, vydat se na divoký západ, objevit 

zemi ve stylu Indiana Jonese nebo se nechat vystřelit  

do vesmíru. 

Aquapark Tatralandia – leží v nádherné přírodě na severním 

břehu přehrady Liptovská Mara s nádherným výhledem na 

Západní a Nízké Tatry. Patří mezi největší, po celý rok 

otevřený, vodní areál na Slovensku. Zde na mě čekalo 14 

bazénů z toho 3 kryté. V 9 z nich jsem se mohl koupat 

v termální vodě, která měla teplotu 24-39°C. Kromě toho 30 

tobogánů, vodní postele, vodní lezecká stěna a spousta 

dalších aktivit. Prostě paráda. 

Tropical Islands v Bradu – tento nonstop fungující tropický 

park je vybudován v obrovské hale, která měla sloužit pro 

výrobu vzducholodí. Dnes jsou zde písečné pláže, laguna 

s mořem, vířivky, sauny nebo tobogány.   
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Nádherou evropské přírody jsem byl okouzlen. 

 

Nejznámější fjordy jsou dlouhé a úzké mořské zálivy lemující 

západní a severní Norsko. Vznikly působením ledovce, který 

se posunoval směrem do moře. Typické jsou tedy pro ně 

strmé stěny a ploché dno. Hloubka vody ve fjordech se liší. 

Může to být jen deset metrů, ale také i dva kilometry. 

Fjordy jsou rájem rybářů, protože tu žije velké množství 

ryb. 

 

Když se řekne „ země tulipánů“, je jasné, že se jedná o 

Holandsko. Uvidíte tu množství polí s květinami. Na jaře je 

to opravdu nádherný pohled. Proslulý květinový park 

Keukenhof rozkvétá každý rok především tulipány, narcisy  

a hyacinty. Pokud se u nás v zahradnictví setkáte s nějakou 

novou odrůdou těchto květin, s největší pravděpodobností 

byla vyšlechtěna právě v Holandsku. 

 

Národní park Plitvická jezera se nachází v Chorvatsku. 

Krasová jezera jsou spojena množstvím průtoků. Barva v nich 

se neustále mění od azurové po tmavě modrou. Množství 

jeskyň a vodopádů spolu s bukovými či jedlovými lesy 

propůjčují tomuto místu nádhernou kouzelnou atmosféru. 

Znáte hrdinu knih a filmů z divokého západu Vinnetoua? 

Právě zde se natáčel film Poklad na Stříbrném jezeře. 

 

Akvaparky znáte všichni. Jeden, vytvořený přírodou, kde se 

můžete vykoupat se nachází v Pumukkale v Turecku. 

Minerální prameny bohaté na vápník zde stékají po skále  

a jak chladnou, vytvářejí travertinová jezírka. 
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Moje kamarádka Freja mi doporučila finskou saunu, abych si 

trochu odpočinul. Dozvěděl jsem se tak další zajímavé 

informace a rád se s Vámi o ně podělím. A ne jen o saunování. 

 

Býčí zápasy neboli korida jsou ve Španělsku velmi oblíbené. 

Jedná se o velmi nebezpečný zápas mezi rozzuřeným býkem 

a toreadorem. Zápasník má v rukou pouze kopí. Pokud je 

hodně odvážný, obecenstvo jej hlasitě povzbuzuje. 

 

Drákula byl velice krutý panovník, který žil před více než 

500 lety v Rumunsku. Traduje se o něm, že se velmi 

nemilosrdně choval hlavně k zajatcům a dokonce pil jejich 

krev. Odtud tedy pochází první legendy o upírech „ 

nemrtvých“, kteří přes den spí a v noci, v podobě netopýra, 

pijí lidem krev. 

 

Sauna je slovo, které má svůj původ ve Finsku. Jedná se 

zpravidla o malou, dřevěnou a dobře izolovanou místnost 

vytopenou na velmi vysokou teplotu. Součástí jsou i lávové 

kameny umístěné na kamnech, které se polívají vodou. 

Vzduch se tak nepatrně zvlhčí. Ve Finsku je saunování 

naprosto běžnou součástí života a setkáte se s ním tak 

pomalu na každém kroku. 

 

K výrobě korkových zátek se používá kůra z korkových dubů.  

Nejvíce jich roste v horkých suchých oblastech jižního 

Portugalska. Kůra se odřezává speciálním nožem. Znovu 

doroste a zase se sklízí nejdříve až po devíti letech. Jako 

zátka u vína se korek používá už od roku 1530. 
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Ze světa evropských zvířat 

 

Zubr evropský 

 

Největší suchozemský savec Evropy připomíná vzhledem tura 

domácího. Je ale mnohem větší a mohutnější. V kohoutku 

může dorůst až na 195 cm. V minulosti se zubr vyskytoval od 

severního Španělska přes střední Evropu až po Pobaltí. Dnes 

jich ve volné přírodě žije velmi málo. Na vlastní oči je 

můžete vidět v některých zoologických zahradách.   

 

Papuchalk bělobradý 

 

Tento malý mořský pták je jedním ze symbolů Islandu. Peří 

má barvu černou, zespoda bílou. Nejvýraznějším znakem, 

podle kterého jej poznáte, je výrazně zbarvený zobák. V 

období hnízdění má jasně oranžovou, modrou a žlutou barvu. 

Žije v koloniích na útesech a ostrovech severního 

Atlantského oceánu. Celý Island se dá označit jako jedna 

velká ptačí rezervace. 

 

Sršeň obecná 

 

V Evropě jsou sršni největším druhem vos. Můžou mít 

velikost až 3,5 cm. Už jen jejich hlasité bzučení hodně lidem 

nahání hrůzu. Sršni svou kořist zabijí bodnutím žihadla, ve 

kterém mají jed. Na rozdíl od včely ho můžou použít 

opakovaně. Podle vědců není jejich jed tak agresivní jako 

včelí, ale pro člověka trpícího alergií může být sršní bodnutí 

velmi nebezpečné.  
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Na svých cestách jsem ochutnal spousty dobrot. Kdybych  

je měl všechny vypsat, nestačila by mi pouze jedna stránka. 

Vybral jsem aspoň některé z nich.  

 

Řecká musaka – jídlo složené z mletého masa podušeného na 

cibuli a česneku, lilku, rajčat a bešamelové omáčky. Postupně 

se vrství lilek, mleté maso, lilek a omáčka. Občas se 

používají i brambory. Výborný zapékaný pokrm v řecké 

kuchyni.  

Italská pizza – tento kruhový plát světlého těsta, nahoře 

s různými náplněmi pečený v peci pochází z Itálie. Název je 

odvozen ze slova picea.  První pizzerie vznikly již v 17. 

století. Původně v nich nebyla rajčata. Ta se začala přidávat 

v 18. stol., a máme podobu pizzy, kterou známe dnes. 

Ochutnal jsem jednu z nejznámějších pizz- Margheritu. Ta 

se zrodila v roce 1889 v Neapoli. Místní kuchtík chtěl uctít 

královnu Margheritu a vymyslel pizzu v italských národních 

barvách: červené (rajče), zelené (bazalka) a bílé (sýr). 

Maďarský guláš – jídlo, které znáte i u nás doma je původem 

maďarský pokrm. Gulyás jsou hovězí kostky masa s mrkví a 

malými bílými knedlíčky. Nemusí být vždy ostrý.  Liší se 

hlavně tím, že se nezahušťuje. Má tedy blízko k polívce, ale 

podává se i jako hlavní chod s chlebem 

Sacherův dort – Vídeň. Dvě slova, která k sobě neodmysli-

telně patří. V roce 1832 Franz Sacher, tehdy pouze 16letý 

učeň na dvoře knížete Metternicha, vytvořil čokoládový dort 

jako specialitu pro výjimečně hosty. Jeho syn tuto 

pochoutku vylepšil o meruňkovou marmeládu. Receptura 

dortu je stále držena v tajnosti.  
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Tři přání 
anglická pohádka 

 

Hluboko v lesích žil jeden drvoštěp. Byl velmi chudý a často 

mu jen žalostně kručelo v břiše. O pečínce, buchtách nebo 

dobrém vínu si mohl nechat leda tak zdát. Nejčastější jídlo, 

které mu žena mohla uvařit, byla jen kaše z prosa.  

Jednoho rána si drvoštěp vybral ke kácení starý vysoký 

rozložitý dub. Sotva poprvé sekera ťala do kmene, stalo se 

něco neuvěřitelného. Muž uslyšel tajemný hlas, který ho 

prosil, aby přestal dál sekat. Když se ohlédl a nikoho neviděl, 

pokračoval v práci. V tu chvíli se hlas ozval opět se stejnou 

prosbou. 

Jako mávnutím kouzelného proutku se před drvoštěpem 

objevil skřítek. Začal muži vysvětlovat, že v tom vysokém 

dubu bydlí už přes tři sta let a moc rád by tam bydlel dál. 

Splní mu tři přání, pokud tedy strom neskácí.  

Drvoštěp na něj chvíli koukal, jestli se mu to jen nezdá. 

Skřítek ale nezmizel, pořád stál a čekal na odpověď. Muž 

přemýšlel jen chvíli. Když si vzpomněl na všechna dobrá jídla, 

která by si mohl dát, souhlasil. V tom okamžiku byl v lese 

sám, kouzelný skřítek se ztratil. Drvoštěp pokračoval v práci 

a vysoký dub vynechal.  

Když dorazil domů, hladový jako vlk, žena před něj postavila 

talíř s kaší. Muž se rozhněval, kaši odstrčil a nahlas řekl, že 

by si moc přál pořádné jelito. Sotva to vyslovil, jelito bylo na 

talíři. Veliké voňavé, už už se do něj zakousnout. Skřítek 

nelhal, usmál se pro sebe drvoštěp.  

Jen žena z toho nebyla moc moudrá a divila se, co to jsou za 

kouzla. Muž jí pověděl všechno o vysokém dubu, kouzelném 

skřítkovi a třech přáních. Místo toho, aby měla žena radost, 
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hrozně se rozčílila. Milému drvoštěpovi pěkně vyhubovala a 

nedala se zastavit. Podle ní si měl své přání dobře rozmyslet 

a chtít třeba nový dům, truhlu zlata nebo pěkné šaty. Ne 

jenom obyčejné jelito. Hubovala a hubovala, až se muž 

rozhněval a vyslovil nahlas přání, aby to jelito přirostlo ženě 

k nosu, když pořád tak hubuje. A třeba konečně přestane.  

Najednou bylo ticho. Ženě se místo malého nosíku houpalo na 

obličeji obrovské jelito. Drvoštěp byl nejdřív rád, že žena 

konečně mlčí, ale pak mu jí bylo líto. Přece jen spolu žili už 

dlouho a měli se rádi. 

A tak jeho třetí přání bylo, aby měla žena stejný nos jako 

dřív. Skřítek taky toto přání v mžiku splnil. 

A kdo z Vás by chtěl vědět, co se stalo s jelitem? Po večeři 

z něj zbyly jen špejle.   
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Pomalu začal adventní čas. Za chvíli usednete k vánočnímu 

stolu a budete netrpělivě čekat na první hvězdu a Ježíška. 

Stejně tak i další děti v Evropě. V každé zemi ale mají různé 

zvyky, tradice i vánočního posla, který dárky přinese.  

 

Ve Velké Británii začínají Vánoce adventem. Typickým 

symbolem je jmelí zavěšené uprostřed stromu. Dárky nosí 

vousatý pán v červeném kožíšku Father Christmas (Otec 

Vánoc) v noci z 24. 12. na 25. 12. komínem u krbu. Na něm 

jsou připraveny punčošky se jmény. Ráno po společném 

rozbalení dárků připravují slavnostní hostinu. Na té nesmí 

chybět pečený krocan s kaštanovou nádivkou se zeleninou a 

omáčkou.  

 

Německé Vánoce jsou velmi podobné těm našim. Jen dětem 

dárky nosí starší muž se zrzavými vlasy a vousy. Nosí šedý 

kabát s kapucí a nazývá se Weihnachtsmann (vánoční muž). 

Možná nevíte, že Německo je první zemí, ve které se objevil 

nezdobený stromeček a zároveň skleněné vánoční ozdoby.  

 

Symbolem italských Vánoc jsou jesličky. Betlémy s ručně 

vyřezanými postavičkami se dědí z generace na generaci. 

Lidé si je vystavují už na začátku prosince. Dárky nosí 

Baobbo Natale, který je podobný našemu Mikuláši. Italové 

rádi večeří jehněčí, krocana, kuře a z ryb úhoře. Vánoce 

končí v noci z 5. na 6. ledna, kdy po Itálii cestuje Befana. 

Podle pověsti je to sice ošklivá, ale velmi dobrotivá žena. 

Dětem dává do punčoch sladkosti nebo uhlí.  
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Vánoce jsme si připomněli na předchozích stránkách a proto 

 i já přidávám jeden vánoční recept přímo ze Švédska.  

 

Švédské vánoční sušenky 

Potřebujete: 

100g cukr krupice 

400g mouky pšeničné hladké 

250g másla 

1/2 kávové lžičky skořice 

1 kávová lžička kypřícího prášku do pečiva 

4 polévkové lžíce marmelády brusinkové 

1 ks vanilkového cukru 

1 ks slepičího vaječného bílku 

1 ks vejce 

špetka soli 

 

Příprava: 

1. Oba cukry spolu s máslem utřeme do pěny. Přidáme 

mouku, sůl, kypřící prášek a skořici. Vymícháme hladké 

těsto a necháme odležet v chladu. 

2. Vyválíme plát, silný asi 3 mm a různými vánočními 

tvořítky vykrajujeme různé vánoční tvary. 

3. Dáme na plech vyložený pečicím papírem, potřeme 

rozšlehaným bílkem a posypeme krystalovým cukrem se 

skořicí. 

4. Pečeme v předehřáté troubě na 200°C. Po dopečení 

sundáme z plechu a necháme vychladnout. 

5.  Polovinu sušenek namažeme brusinkovou zavařeninou a 

slepíme se zbylými.  
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