Ahoj děti,
na pohádky rádi vzpomínají velcí i malí. V knihách, jak už víte,
jich najdete opravdu hodně. Stačí si jen vybrat. Ovšem ne
všichni jsou vášniví čtenáři. Proto je tu ještě jedna možnost,
jak o kouzelné příběhy nepřijít. Ano. Máte pravdu. Stačí si
doma pustit televizi nebo zajít do kina.
Velká část českých filmových pohádek vznikla a stále se
natáčí na motivy nám známých klasických lidových pohádek.
S menšími i většími úpravami filmařů je i tak lehce
rozpoznáte. Své místo tu mají osvědčení spisovatelé jako
třeba K. J. Erben, Božena Němcová, Jan Drda, Jan Werich.
Nesmím ale zapomenout ani na pohádky mladší, nové,
moderní, které pro nás vytvořili třeba Jiří Strach, Zdeněk
Svěrák, Zdeněk Troška a další.
Rád jsem pro Vás do tohoto letního čísla
vybral ty vůbec úplně nejznámější a
nejoblíbenější pohádky. V televizi je
můžete vidět například o Vánocích nebo
Velikonocích. Až časopis dočtete do konce, určitě mi pak
dáte zapravdu. Abyste to neměli tak jednoduché, čekají vás
opět různé úkoly.
I když je léto plné lenošení, koupání a dobrodružství pro
všechny, kdo budou mít čas, a chuť, dodám, že časopis
najdete opět 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.
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Pyšná princezna
(vyberte si správnou odpověď, špatnou škrtněte)
Je to první a nejstarší filmová pohádka, o které si povíme.
I když je jí už 67 let, stále patří mezi ty vůbec
nejúspěšnější.
Příběh nás zavede k princezně (Krasomile, Zlatuši), která
odmítne milého a spravedlivého panovníka sousední země.
Král se za ní tedy vypraví sám, ale v přestrojení za
(květináře, zahradníka). Rychle zjistí, že je princezna sice
velmi krásná, ale také protivná, panovačná a pyšná. Navíc
v zemi platí zákaz (tančit, zpívat). Zdejší král, otec
princezny, totiž až moc poslouchá své (vychytralé, moudré)
rádce. Mladý král Miroslav vypěstuje zpívající (květinu,
fazoli), která se princezně zalíbí. Může se o ni ale starat
pouze ten, kdo není ani trochu (pyšný, laskavý). Princezna se
zamiluje, pozná život obyčejných lidí a úplně pak změní své
chování. S milým uteče pryč a až později zjistí, že je to
vlastně převlečený král sousední země.
(dopište slova písně zpívající rostlinky)
Rozvíjej se ……………….……………………,
nejkrásnější z……………………………….,
od rána až do……………………….……….,
budeš vonět …………………………..……. .
V pohádce zazněla třeba tato slova. Kdo je řekl?
„Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.“
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Jak se budí princezny
(vyberte správnou možnost)
Tato verze klasické pohádky „O šípkové Růžence“ s řadou
výborných českých herců měla v kinech premiéru 1. března
1978. I v tomto případě se hodně natáčelo na mnoha
hradech. Poznali jste Křivoklát, Pernštejn nebo zámek
Konopiště? Právě tam vznikl souboj prince Jana s medvědem.
Princezna Růženka se musí provdat, aby kletba nebyla
naplněna a celé: a) Růžové království
b) Šípkové království
nepotkal věčný spánek. Dědicem Půlnočního království je
princ Jan. Ale láska si nedá poroučet a Růženka se zamiluje
do jeho bratra:
a) prince Jaroslava
b) prince Jaromíra
Ani jemu není princezna lhostejná a přes zákaz královských
rodičů se ji vydá zachránit. Nejprve se musí naučit:
a) šplhat
b) běhat
a pak dokonce: a) jezdit na kole
b) plavat

Věrným pomocníkem, přítelem i oporou je princi sluha:
a) Jakub
b) Matěj
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Anděl Páně
(vyberte si z uvedených slov to správné a dopište ho)
Pomalu ale jistě se filmová komedie režiséra Jiřího Stracha
zařazuje mezi další klasické české vánoční pohádky.
Napomáhá tomu i fakt, že se příběh odehrává těsně před
narozeninami Ježíška. Poprvé jste jej mohli vidět v roce
2005.

Popleta, ……………… a hlavně velký paličák anděl ……………………,
kterého skvěle zahrál Ivan Trojan, dostane za ………… během
jednoho ……… napravit nějakého …………………… ze světa lidí.
Úkol vypadá úplně jednoduše, ale není tomu tak. Petronel se
do toho tak ………………, že ubližuje ……………… a napomáhá těm
zlým. Svůj ………… musí napravit a na konci se sám stává tím
………………………… hříšníkem. Je pravda, že jeho ………………………
ve světě lidí podšívka čert ……………, v podání taktéž
vynikajícího Jiřího Dvořáka, mu vůbec ……………………. Schválně
ho totiž …………………… a baví se na jeho ………….
(dne, hodným, hříšníka, nepomáhá, nešika, omyl, Petronel,
polepšeným, popichuje, společník, účet, úkol, Uriáš, zamotá)
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Tři veteráni
Literární předlohou pro pohádku, která vznikla v roce 1983,
se stala kniha Jana Wericha Fimfárum. Na scénáři se podílel
Zdeněk Svěrák, a také samotný režisér filmu Oldřich Lipský.
Kdo je VETERÁN: a) vysloužilý učitel
b) vysloužilý voják
c) vysloužilý doktor.
Co je to FLAŠINET: a) přenosný hudební nástroj
b) kouzelná láhev (flaška)
c) berle vojáka
FRŇÁKOVNÍK je kouzelný strom: a) se švestkami
b) s broskvemi
c) s jablky

(doplňte slova písničky, která v pohádce také zazní)
Nemít prachy - ………………………,
nemít srdce - ………………………….,
zažít krachy - …………………………,
zažít nudu - ……………………………….
Není nutno, aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.
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S čerty nejsou žerty
Podle mnoha dospělých i dětí patří pohádka „S čerty nejsou
žerty“ mezi jejich vůbec nejoblíbenější. Asi nikdo netušil,
když se film v roce 1984 natáčel, že i po letech bude mít
stále tak početné publikum. Za úspěchem stojí celý tým.
Dobrý příběh, práce maskérů, kostýmy, vhodný výběr
natáčecích lokalit, humor a hlavně role hercům napsány
přímo na tělo. Už začátek pohádky s příjemným hlasem
vypravěče Luďka Munzara umí navodit tu pravou pohádkovou
atmosféru. Mnoho hlášek z filmu divákům pořád umí
vykouzlit úsměv na tváři a některé sami používají v životě.
(vyberte, kdo pronesl tato slova)
„Je to rebel! Při zatýkání tři vojáky těžce zranil, dva
zhmoždil a jednoho dokonce zesměšnil.“
(správce, kaprál)
„Jsi drzý čert.“
(Lucifer, Petr)
„Máchale, spadlo ti to! Asi vítr...“
(kaprál, kníže)
„Okamžitě slez dolů, ty darebný jinochu!“
(kaprál, správce)
„Já to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.“
(princ, princezna)
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Byl jednou jeden král
(vyberte správnou možnost)
Tvrdohlavého a namyšleného krále, který si říká „Já I.“,
si v pohádce z roku 1954 zahrál Jan Werich. Vedle sebe měl
rádce, Vlastu Buriana, také se zvláštním jménem „Atakdále“.
Pyšný král by rád věděl, jak ho jeho tři dcery mají rády.
Chtěl by na trůn posadit nejmoudřejší z nich. Sám se ale
zachová pěkně hloupě. Nejstarší dcera: a) Drahomíra
b) Perla
jej má ráda jako zlato. To se mu líbí. Druhá princezna:
a) Melodie
b) Zpěvanka
zase jako zlato v hrdle, to také není špatné. Maruška, ta
nejchytřejší z nich, nakonec řekne, že ho má ráda jako:
a) pepř
b) sůl.
Jako to malé titěrné, zbytečné, nepotřebné koření? Rozčílí
se král a Marušku vyžene z domu. Už zanedlouho ale zjistí,
že: a) měl pravdu
b) se mýlil.
Vždyť komu by chutnalo jíst stále jen sladké a kyselé jídlo?
Každé malé dítě ví, že to bílé koření potřebujeme k životu
všichni.
Předlohou pro filmovou komedii byla klasická pohádka
od Boženy Němcové „Sůl nad zlato.“
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Obušku, z pytle ven!
(složte z písmenek správné slovo a dopište ho na řádek)
Znáte pohádku „Kouzelné dary“ od K. J. Erbena? Že ne?
A co takhle „Obušku, z pytle ven!“? To už je lepší, co?
Tato filmová pohádka patří mezi ty starší a byla natočena už
v roce 1955.

Chudý potulný (k u n M i a t z) ……………………………… získá
od stařečka za kousek (e a CH b l) …………………………
kouzelné dary. Za oslíka a (o s b e U k u r) ………………………
poděkuje,
ale
poslední,
obušek, si odmítne vzít. Podle
něj
ho
nebude
nikdy
potřebovat.
Blíží se noc a tak se ubytuje
v krčmě. (n á R o) ……………
bohužel
zjistí,
že
mu
hostinský
dary
ukradl.
Podstrčil mu místo nich
obyčejný ubrousek a svého (k s O a í l) ………………………… .
V tu chvíli muzikantovi dojde, že se mýlil. Všichni lidé nejsou
hodní a poctiví. Vezme si od (ř t k S e a č a)
……………………… poslední kouzelný předmět a jde znovu do
krčmy. Kouzelný (u š O e b k) …………………… mu pomůže
dostat od nepoctivého hostinského své věci zpět.
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Tři bratři
(vyberte správnou možnost)
Hudební pohádka z roku 2014, kterou uvádí, vstupuje do ní
a ukončuje vypravěč Zdeněk Svěrák, je rozdělena do tří
částí. Každá miniopera je vlastně jedna samostatná pohádka,
spolu pak vytvoří jeden celek. Bratři tu bojují se zlem a také
se svými špatnými vlastnostmi.
Protože ji určitě všichni znáte, bude pro Vás hračka vybrat
správné příběhy a postavy, které se v ní objevují.
První bratr Jan bojuje: a) s drakem
b) se šípkovými keři
c) s čarodějnicí
d) s čertem
Druhá pohádka s Matějem je: a)
b)
c)
d)

o
o
o
o

perníkové chaloupce
hloupém Honzovi
Červené karkulce
Budulínkovi

Třetí mládenec Pepa se stále vrací do malé zasněžené
vesničky:
a) za Liduškou
b) za Růženkou
c) za Aničkou
d) za Maruškou.
V pohádce se opravdu hodně zpívá. Zazní tu 39 písní.
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Princ a Večernice
(vyškrtněte vždy jednu špatnou možnost)
Princezny mají v pohádce z roku 1978 velmi podobná jména,
říkají jim (Helenka, Elenka, Zdenka, Lenka). Jejich bratr
si je často dobírá, ale ony mu to s přehledem vrací. Podaří se
mu, bez otcova svolení, je provdat třem nápadníkům
(Větrníkovi, Deštníkovi, Měsíčníkovi, Slunečníkovi). Sám se
stačí zamilovat do překrásné a tajemné (Večernice,
Polárky).
V tuto chvíli ovšem pohádka ještě nekončí.
Princ Velen musí najít sestry, a hlavně svou milou. Cestou
překonává různé nástrahy. Zmoudří, ukáže se i jeho dobré
srdce, a hlavně odvaha při boji s těžkým soupeřem,
čarodějem (Krupomorem, Mrakomorem). Až na závěr, doma
na zámku, zjistí, že na něj celou dobu dohlíželi a zkoušeli ho
jeho vlastní švagři. A jeho milá, vysvobozená nevěsta, je
zároveň jejich sestrou.
Všem se daří dobře, a tak i král se svým věrným šaškem
(Ječmínkem, Kacafírkem) princi jeho neuvážené chování
odpustí a může být spokojený.
Režie filmové pohádky se opět chopil Václav Vorlíček.
Nádherné kostýmy, které se tu objevily, a na které museli
herci po celou dobu dávat velký pozor, jsou dílem výtvarníka
Theodora Pištěka.
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Tři oříšky pro Popelku
Také jste si všimli, že většina scénáristů si pro své pohádky
vybírá krásné, slunné počasí? Z plátna na nás pak dýchne
teplo a pohoda. Najdou se ale i výjimky, kde naopak sněží,
mrzne a co je tam sněhu! Československo-německá filmová
pohádka z roku 1973, „Tři oříšky pro Popelku“ je právě ten
případ, kde si neumíme představit jiné počasí než to zimní. I
to z ní dělá vánoční klasiku, na kterou se těšíme.
Příběh nebojácné a hrdé Popelky v podání mladičké Libuše
Šafránkové je všem známý. Určitě tak lehce vyberete
správnou odpověď.
Popelčina nevlastní sestra se jmenuje: a) Dora
b) Zora
c) Nora.
Volná a šťastná se cítí jedině na hřbetě svého koně:
a) Raráška
b) Juráška
c) Kulíška.
S princem se poprvé setká: a) na statku
b) na zámku
c) v lese.
Tam ji nazve: a) cácorkou, pískletem
b) holubičkou, srdíčkem
c) hvězdičkou, holčičkou.
Později od něj Popelka na honu v převlečení za: a) mládence
b) sluhu
c) lovce
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získá za sestřelení dravého ptáka a pak i šišky z vysokého
stromu: a) měšec peněz
b) prsten z královské pokladnice
c) drahý řetěz na krk.
Ples se blíží a sova: a) Rozárka
b) Marjánka
c) Jůlinka
Popelku houkáním přesvědčí, aby použila další kouzelný
oříšek. Dokonce ani pejsek: a) Čumáček
b) Tajtrlík
c) Tlapka
ji v růžových plesových šatech nepoznává. Také princ, když
Popelku na zámku spatří, je její krásou okouzlen. Protože ale
nezná odpověď ani na jednu její hádanku, dívka rychle
odchází pryč.
Už se rozednívá, když se na statku oba setkají. Popelce
ztracený: a) závoj
b) plášť
c) střevíček
opravdu patří. Princ už v ní poznává malou holku, lovce
i princeznu a může se slavit.
Záběry z tanečního sálu nebo z okolí zámku Moritzburg
vznikly v Německu. Naopak lovecké scény či různé záběry ze
statku zase v tehdejším Československu.
Pohádka je už mnoho let populární nejen u nás a v Německu,
ale také třeba v Rakousku, Španělsku nebo na Filipínách už
patří mezi jejich klasiku.
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Známé i neznámé filmové pohádky jste si přečetli a teď
zabloudíme do kuchyně. Po delší pauze si připravíme něco
dobrého na zub. Venku je léto, tak si myslím, že můj
andělský vitaminový salát bude chutnat všem.
Potřebujete:
2 mrkve
500g kysaného zelí
1 kelímek zakysané smetany
1 pol. lžíci sterilizovaného nebo čerstvě nastrouhaného křenu
2 kávové lžičky salátového koření
Postup:
- omyjeme, oloupeme a nastrouháme 2 mrkve
- do misky vsypeme zelí i se šťávou
- přidáme křen a strouhanou mrkev
- trošku posolíme a posypeme salátovým kořením
- smícháme se smetanou
- necháme 15 minut proležet v ledničce
Jako přílohu si můžete vzít rohlík, housku nebo toustový
chleba. Přeji dobrou chuť…………. Zkusím to taky. Jdu na to.
Páček za tři měsíce.
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