KDYŽ LÉTO KONČÍ, UBÝVÁ ZELENÉ A VŠECHNY STROMY SE PŘEDHÁNĚJÍ,
KTERÝ NA SEBE VEZME HEZČÍ HNĚDOU, ČERVENOU NEBO ŽLUTOU.
BAVÍ NÁS TY BARVY POZOROVAT. ČASTĚJI PRŠÍ, VEČERY JSOU
CHLADIVĚJŠÍ A NA NĚKOHO MOŽNÁ PŘICHÁZEJÍ PODZIMNÍ
SPLÍNY. I NAŠE RAKETA JE PĚKNĚ NÁLADOVÁ. ALE MY
SE NEDÁME. O BARVÁCH, POCITECH A NÁLADÁCH
JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI SPOUSTU KRÁSNÝCH
HER, KOMIKSŮ A PŘÍBĚHŮ. TAK CHYŤTE
DRAKA ZA OCAS A POLEŤTE
PO VĚTRU S NÁMI!
RADUSH & JOHY

Tipy na knížky, které nás baví.
Torben Kuhlmann: Lindbergh – Dobrodružství létajícího myšáka
Bohatě ilustrovaná kniha vypráví o útrapách osamělého myšáka, který zatoužil naučit se
létat jako netopýři, aby utekl všem pastičkám, kočkám a dalším nástrahám a dostal se přes
oceán až do Ameriky ke svým přátelům. Podle názvu by se mohlo zdát, že jde o pohádkový životopis slavného amerického letce Charlese Lindbergha, který jako první člověk sám
přeletěl přes Atlantický oceán. Na konci se ale ukáže, že to s Lindberghem bylo trošku jinak… Poetické vyprávění doprovázené podrobnými nákresy strojů bude bavit kluky i holky.
(vydala Dynastie)

Daniela Fischerová & Jaromír Plachý: Tetovaná teta
Tahle knížka rozverných básniček, které doprovázejí stejně vtipné a bláznivé
ilustrace, je jasným důkazem, že to co na první pohled vypadá jako nesmysl,
může skrývat tajný smysl. Kde jinde se dozvíte, že kukačka kuká, ale krkavec
krká, že lidé obývají vesmír, zatímco psi pesmír a tetovaná teta nemusí být nutně
od hlavy k patě pomalovaná. A taky že slova nejsou jenom k mluvení, ale i na
hraní, a tak si s nimi můžeme hrát a skládat různé významy stejně dobře jako třeba s legem. No vážně, kdo nevěří,
ať nakoukne. A třeba spolu s rodiči, protože, jak známo, ve dvou se člověk zasměje nejlíp.
(vydal Meander)

Drew Daywalt & Oliver Jeffers: Den, kdy pastelky začaly stávkovat
Malý chlapec jménem Duncan otevře krabici s pastelkami, ale místo nich najde jen dopisy,
v nichž si stěžují, že už nebudou pracovat. Červená je vyčerpaná, protože musí o Vánocích
vybarvit každého Santu a pak ještě všechna srdce na Valentýna. Béžová je smutná, že
hra-je druhé housle hnědé pastelce. Oranžová nemluví se žlutou, kvůli sluníčku a bílá je
naopak v depresi, protože ji nikdo nepoužívá… Tahle kniha – vyšla anglicky pod názvem
The Day the Crayons Quit – je už druhým rokem nejoblíbenější četbou malých dětí
v Americe. A my věříme, že se s ní budete smát i vy.
(vydal Philomel Books / Penguin)
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ZAKROUŽKUJ,
CO JE JINAK.

BAREVNÁ OBDOBÍ
NĚKTEŘÍ UMĚLCI MĚLI V PRŮBĚHU ŽIVOTA
OBDOBÍ, KDY SI OBLÍBILI JEDNU BARVU
VÍC NEŽ TY OSTATNÍ. A CO TY?
NEMÁŠ ZROVNA TEĎ TAKY
TAKOVÉ OBDOBÍ?

Nakresli svou oblíbenou věc,
jakoukoliv, ale vyber si jen
jednu barvu, kterou ji zachytíš.

NÁLADY, VÝRAZY, POCITY, TO VŠE SE NÁM ZRAČÍ V OBLIČEJI JAKO NA OBRAZOVÉM PLÁTNĚ.
ZKUS POJMENOVAT, JAK SE ASI CITÍ, NEBO CO PRÁVĚ PROŽÍVAJÍ LIDÉ A TAKÉ JEDEN PES NA
OBRÁZKU. DO PRÁZDNÝCH OBLIČEJŮ ZKUS NAOPAK NAKRESLIT,
JAK BY SE TITO LIDÉ ASI TVÁŘILI PODLE POPSANÉHO POCITU.

Mám
ten nejlepší den
v životě!

Někdo
mi poškrábal auto!
Roztrhnu ho
jako hada!

Anežka

Ty jsi tak malá
a bezbranná, budu
se o tebe starat.
Ema

Kristýna

Kdyby tu
tak byl Vojta.
Ten by mi poradil,
co dělat.

protože

Bobík

TIP RAKETY NA VÝLET

Tohle číslo Rakety věnujeme
náladám, proto jsme se vás
rozhodli pozvat do země,
kde podle průzkumů žijí
nejšťastnější lidé na světě
– do Dánska. Skoro všichni
tam jezdí na kole, milují moře
i ryby, pořád se usmívají
a navíc mají královnu. Také
se tam narodil Hans Christian
Andersen a v hlavním městě
najdete Malou mořskou vílu!
JAK SE TAM DOSTANEME?
Z pražského Letiště Václava Havla
přistanete za 80 minut na mezinárodním letišti v Kodani. Do centra hlavního
města je to odtud metrem pár stanic.

PŘEDPOSLEDNÍ
MALÉ MOŘSKÉ VÍLE JSME UKÁ ZALI
O :-)
LÍBIL
JÍ
SE
MOC
A
TY.
ČÍSLO RAKE

KRÁLOVNY
Česko a Dánsko přes 800 let spojuje
postava královny Dagmar. Narodila se
jako princezna Markéta našemu králi
Přemyslu Otakaru I. a coby velmi mladá byla provdána za Valdemara II.
Dánové si ji zamilovali pro její údajnou
krásu a dobrosrdečnost. Současná
královna Margareta II. vládne od roku
1972 a těší se také velké přízni obyvatel. Asi ji na ulici nepotkáte, ale můžete
se podívat do Amalienborgu, královského paláce v samém centru Kodaně.
Hlídkuje u něj královská garda. Vojáci
mají parádní uniformy a na hlavách
huňaté čepice z medvědí kožešiny.

PŘÍSTAV A RYBIČKY
Kodaň vznikla jako obchodní přístav,
proto je protkaná vodními kanály.
Procházet se kolem nich je největší zábava. Všude jsou zaparkované lodičky,
jachty, malé plachetnice i staré rybářské čluny – každá loď má své jméno.
V některých dokonce lidé bydlí (říká
se jim hausbóty). Nejrušnější částí je
vodní kanál Nyhavn. Barevné domky
jsou tady na sebe nalepené jako sardinky. Od mola startují po celý den
vyhlídkové lodě (doporučujeme!).
Po projížďce ochutnejte místní
specialitu s nevyslovitelným názvem
smørrebrød – je to vlastně obložený
chlebíček, třeba se sleděm, lososem,
krevetkou nebo rybím filé.
ZELENÉ MĚSTO
Kodaň je „nejzelenější“ město Evropy, to znamená, že se dlouhodobě
snaží zatěžovat životní prostředí co
nejméně. A učí to i své obyvatele.
Možná proto tady jezdí tolik lidí
na kole, na ulicích jsou elektrobusy,

PAPÍROVÝ OSTROV
Pokračujeme pěšky kolem nejlepší
restaurace na světě (Noma) dál na sever. Přes most, který je padací, aby tudy
mohly proplouvat lodě s vysokými stěžni, se ocitneme na Papírovém ostrově.
Ve starých halách, kde se dříve skladoval papír, sídlí Experimentarium City,
zábavní vědecké centrum pro děti
i rodiče. Vyzkoušíte si, jak vzniká například tornádo, zjistíte, co jsou magnetické vlny, budete závodit na veslovacím
trenažéru nebo vyrábět vlastní energii.
Soutěžit může samozřejmě celá rodina.
lampy veřejného osvětlení používají
šetrné zářivky a voda v přístavu je tak
čistá, že se v ní nemusíte bát vykoupat.
Díky poloze města tady také fouká
neustále svěží vzduch s vůní moře.
NEJLEPŠÍ ROZHLEDNA
V Kodani nejsou žádné kopce, takže
nejlepší vyhlídka na celé město je
rozhodně z kostela Našeho Spasitele
(Vor Frelsers Kirke) v Christianshavnu.
Cesta nahoru je sportovním zážitkem,
na úzkém schodišti připomínajícím spíše
žebřík se musíte vyhýbat těm, kteří se
vracejí dolů. Uvnitř věže je důmyslný
stroj s páčkami a šňůrami, který tahá
za různě veliké zvony. Každou hodinu
je slyšet pěkná zvonkohra. Na 90 metrů
vysoký vrchol spirálovité věže vede
venkovní schodiště
s pozlaceným
zábradlím, které
se točí proti směru
hodinových ručiček.
Nedaleko od kostela
se rozkládá slavná
čtvrť Christiania.
V roztodivně postavených, někdy i pomalovaných domech tu
bydlí svobodomyslní
lidé. Poproste rodiče,
ať vám řeknou něco
o hippies…

Papírový ostrov (Papirøen) leží v srdci
kodaňského přístavu hned vedle nové
dominanty města, odvážně postavené
budovy Královské opery. Na břehu
si sednete na lehátka nebo jen tak na
zem. Celý den tu hraje hudba a k večeru se vyhříváte v paprscích zapadajícího slunce. Neopakovatelná atmosféra
sem přitahuje i svou vůní. V další velké
hale jsou totiž stánky s rychlým občerstvením. Jídlo ze všech koutů světa – od
Brazílie až po Japonsko – se prodává
ze starých aut a karavanů. Mňam.
TIVOLI
Blízko hlavního nádraží je legendární
zábavní park Tivoli, kam rád chodil
i pan Andersen. Najdete tu desítky
atrakcí (připomíná to trochu Matějskou
pouť na pražském Výstavišti), asi nejznámější je dřevěná horská dráha, ale
také divadlo pantomimy, jezírko, různé
restaurace a v létě se tu pravidelně
pořádají koncerty. Každý podzim se
pak zahrady promění v kouzelný
halloweenský svět plný čarodejnic,
vydlabaných dýní a luceren.

MODRÁ PLANETA
Akvárium Modrá planeta (Den Blå
Planet) má tvar vodního víru či větrníku
a leží na břehu moře, deset minut pěšky
od letiště. Navrhli ho dánští architekti
a při stavbě, dokončené v roce 2013,
mysleli na ekologii, proto je celý vodní
svět chlazený mořskou vodou, což snižuje spotřebu energie. Nahlédnete pod
hladinu řek, jezer, oceánů, mezi korálové útesy do malého amazonského
deštného pralesa. Opravdu zblízka (za
dvojitými skly) plavou stovky druhů ryb,
včetně rejnoků, štik, obrovských úhořů,
žraloků, mořských koníků a divokých
piraní. U každého akvária jsou popisky
s obrázky jednotlivých živočichů.

MOŘSKÝ KONÍK SE POHYBUJE KMIT
ÁNÍM
PLOUTVE, KTEROU MÁ NA HŘBE TU.

TYCHO BRAHE PLANETÁRIUM
Je pojmenované po dánském astrologovi a astronomovi, který působil na
dvoře císaře Rudolfa II. a je pochován
v Praze. Moderní stavba připomíná
seříznutý kokosový suk.

CITADELA
Citadela je pevnost, která v minulosti
chránila přístav před nepřáteli. V Kodani jí říkají jednoduše Kastellet a má tvar
pěticípé hvězdy. Je obehnána vodním
příkopem a její obranné valy se proměnily na park. Kdysi zde bylo i vězení,
dnes je to klidné místo na procházky.
Uvnitř areálu je starodávný větrný
mlýn. V blízkosti se nachází nejkrásnější
fontána ve městě. Proudy vody stříkají
kolem bohyně Gefjon, která podle legendy své čtyři syny proměnila v býky.

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Malá mořská víla je nejfotografovanější sochou v celé Evropě
(hned za ní je Čurající chlapeček
z Bruselu). Pozdravit symbol města
je při návštěvě Kodaně povinností.
Jen se obrňte trpělivostí, je stále
v obležení turistů z celého světa.
V Andersenově pohádce se dcera
mořského krále nešťastně zamiluje
do lidského prince, proto má i bronzová socha ve tváři smutný pohled.
My vám ale přejeme,
aby vaše příběhy
i všechny cesty
měly vždy jen
dobré konce.

Tip: Když budeš mít příležitost, nasbírej si i pár lopuchů. Májí krásný srdčitý tvar. Poslouží třeba jako velká
koruna. Na listí se dá i pěkně kreslit nebo malovat. Můžeš z nich vytvořit úplně nové bytosti.

Koruna z lopuchu.

List od Petra Síse, kamaráda Rakety.

Nové bytosti z Listozemě.

PODÍVEJ SE NA BOBA, VYPADÁ NAŠTVANĚ. JEHO HLAVIČKA SI USMYSLELA, ŽE DNES BUDE MÍT ŠPATNÝ
DEN A BUDE PROTIVNÝ. TO, JAK SE ČLOVĚK CÍTÍ NEBO JAKOU MÁ NÁLADU, MŮŽEME SAMI ZMĚNIT TÍM,
ŽE SE BUDEME SOUSTŘEDIT NA TO, CO NÁS
TĚŠÍ. PŘIPRAV V TÉTO LABORATOŘI OMALOVANÝ
KOKTEJL VĚCÍ, KTERÉ MYSLÍŠ, ŽE BY
MOHLY BOBA ROZVESELIT.
KOČKA A PES, KTEŘÍ SPOLU BYDLÍ NA PŮDĚ
JEDNOHO PAVLAČOVÉHO DOMU.

Nastal podzim. Venku pršelo a Koulek s Čárkou se otráveně
dívali z okna. „Dneska by ani psa nevyhnal,“ utrousil Koulek
a plácnul sebou o matraci. „Pojď, zahrajeme si lodě,“ pravila
kočička. Vzali si čtverečkovaný papír a každý zalezl do svého kouta, aby
na sebe navzájem neviděli. Koulek byl s umístěním svých bojových lodí a parníků
hotov v cuku letu, ale Čárka na svém papíře vykreslovala cosi tak dlouho, až pes
samou nudou usnul. Když se probudil, byla kočka pryč. Chvíli hledal, zda se mu jen
neschovala. Tady na půdě měla spoustu možností. Podíval se pod křeslo, prozkoumal
uzounký prostor pod skříní a nahlédl i do roury prastarého gramofonu na kliku, na
který se tu už několik desítek let jenom prášilo. Zkoušel na ni volat, ale neozývala se.
Nakonec jeho oči zabloudily na Čárčin bojový plán. Vůbec nevypadal jako ten jeho.
Nenakreslila ani ponorky, ani parníky, ba dokonce ani pramičku. Místo toho celou
mřížku hustě popsala řadou nesmyslných písmen. Pod mřížkou stál vzkaz pro Koulka:
„Musela jsem si odběhnout, ale až se vrátím, něco ti přinesu. To tě určitě potěší. Zatím
můžeš vyluštit malou hádanku. Když vyškrtáš všechny uvedené souřadnice, dokážeš
shora dolů přečíst, co to bude.“
ZAČERNI SOUŘADNICE A ZJISTI, CO KOČIČKA PŘINESE: A3, B9, C1, D6, E2, A8, C5,
E4, B2, A1, E1, A5, E8, D9, A2, E3, C6, B4, D2, C8, A4, E7, C9, B6, D4, A7, C3, E5

Když se Čárka vrátila, měl už Koulek vyluštěno. Oprašoval starý
přístroj a promazával pérka. Měl obrovskou radost, když zjistil,
že stále funguje. S Čárkou pak tancovali až do večera... (na Elvise:-)

Napište nám nebo nakreslete, co dělá radost vám.

TIPY NA POZVEDNUTÍ NÁLADY
JSTE NĚKDY SMUTNÍ A NENÍ VÁM HEJ? NIC VÁS NEBAVÍ
A MRAČÍTE SE NA SVĚT? COŽ TAKHLE UDĚLAT SI
KAŽDÝ DEN NĚJAKOU MALOU RADOST!
BĚTKA MÁ PRO VÁS 10 NÁPADŮ, JAK TO DĚLÁ ONA.

DĚLÁM VÝZKUMNÉ VÝPRAVY. PODNIKÁM DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ A ZAJÍMÁM
SE
ÚPLNĚ O VŠECKO.

ČTU FANTASTICKÉ KNÍŽKY, PŘEDSTAVUJU SI TAJEMNÉ SVĚTY A PROŽÍVÁM
NEUVĚŘITELNÉ PŘÍBĚHY.

NAJDU SI ČAS NA NĚCO, CO MĚ
HODNĚ BAVÍ A UŽÍVÁM SI TO. TŘEBA UDĚLÁM STOJKU A POZORUJU
SVĚT VZHŮRU NOHAMA.

VYHLEDÁVÁM MALÁ KRÁSNÁ MÍSTA,
KDE SE MI LÍBÍ A KDE JE MI DOBŘE.

KAŽDÝ DEN SI NAPÍŠU DO DENÍČKU
JEDNU VĚC, KTERÁ MI TEN DEN UDĚLALA
RADOST. UŽ OD RÁNA TU RADOST
VYHLEDÁVÁM A TĚŠÍM SE NA NI.

POMŮŽU NĚKOMU, KDO TO POTŘEBUJE. TŘEBA
DOBĚHNU NAKOUPIT NAŠÍ STARÉ SOUSEDCE.
NEVÍM ČÍM TO JE, ALE MÁM Z TOHO SNAD
JEŠTĚ VĚTŠÍ RADOST NEŽ ONA.

KAŽDÝ DEN SI TROCHU ROZPROUDÍM
KREV, BUĎ SI ZASKÁČU, ZACVIČÍM, NEBO
ZATANCUJU. NEBO ALESPOŇ VYBĚHNU
VEN NA ČERSTVÝ VZDUCH.

POSLOUCHÁM BEZVADNOU MUZIKU,
Z PLNA HRDLA ZPÍVÁM A TAKY HRAJU
NA HŘEBEN, NA HRNCE A NA
SKLENIČKY S VODOU.

VYBÍRÁM SI KAMARÁDY, KTEŘÍ MĚ MAJÍ
RÁDI A POVZBUZUJÍ MĚ A JÁ ZASE JE. A
KDYŽ POTKÁM NĚJAKÉHO MRAČOCHA,
ROZVESELÍM HO. A TO JE NEJVĚTŠÍ RADOST
I PRO MĚ.

A KDYŽ UŽ NIC JINÉHO NEPOMÁHÁ, PODRŽÍM SI PŘED ZRCADLEM KOUTKY PUSY
NAHOŘE. ŠKLEBÍM SE NA SEBE TAK DLOUHO, AŽ MĚ TO OPRAVDU ROZESMĚJE.

PEČENÉ POMERANČE
pro zlepšení nálady

ZELENINOVÝ KUSKUS
na zahřátí bříška

CO POTŘEBUJEŠ:

4 velké šťavnaté pomeranče
1 vanilkový lusk nebo 2 lžíce
vanilkového prášku*
2 polévkové lžíce medu
100 g rozdrcených lískových
ořechů
100 g černé čokolády na vaření
(65 % kakaa)
kokosový olej

Na polévku:
5 brambor
2 větší sladké brambory
4 velké mrkve
1 malá dýně hokaido
1 velký pórek
4 vetší kusy řapíkatého celeru
hrst čerstvého koriandru
olivový olej extra panenský
růžová himálajská sůl
Na kuskus:
200 g celozrnného kuskusu
olivový olej extra panenský
mořská sůl
pramenitá voda

Předehřejte troubu na 200°C.
Vyložte plech pečicím papírem
a položte na něj oloupané pomeranče.
Rozřízněte vanilkový lusk a vyškrabejte zrníčka s dužinou. Polijte
každý pomeranč lžicí kokosového
oleje a posypte zrníčky vanilky nebo
vanilkovým práškem.
Pečte 30 minut. Posypte pomeranče
drcenými lískovými ořechy a pečte
dalších 15 minut. Poté přelijte pomeranče rozpuštěnou čokoládou, medem
a posypte ořechy. Podávejte ihned.

Všechnu zeleninu nakrájejte na
malé kousky. Ve středně velkém
hrnci rozehřejte olej na střední
teplotu, vložte zeleninu, přikryjte
pokličkou a vařte v oleji po dobu
30 minut. Občas zamíchejte.
Poté přidejte asi 1,5 litru horké
vody, nakrájený koriandr a vařte
na mírnou teplotu ještě hodinu
a půl. Čím déle se bujón vaří, tím
je lepší. Nalijte polévku do větší
mísy, do menší vložte kuskus
a servírujte zvlášť.
Smíchejte podle chuti.
Bon appetit!

CO POTŘEBUJEŠ:

* Pozor, nespleťte si s vanilkovým cukrem. Vanilkový prášek
seženete v obchodě s kořením nebo se zdravou výživou.

Jak připravit dobrý kuskus:
Do velké mísy vložte kuskus, dobře osolte, přidejte 4 polévkové lžíce olivového oleje
a dobře promíchejte. Kuskus přelijte dvojnásobným množstvím horké vody a přikryjte.
Po osmi minutách kuskus promíchejte vidličkou, aby se zrníčka od sebe oddělila.
Podávejte ihned.

Mělo se ozvat:

Jenže neozvalo.

A tak místo „CRRRR!!!!“ se bytem ozývá
do pískoviště hodí.

... Všichni spí, jako když je

Co dneska budíku přelítlo přes nos? Možná si dlouho do noci pod dekou četl, až
z toho zaspal. Nebo se před spaním přejedl. Nacpal se něčím strašně tučným, celou noc
úpěl a když má budit, chrní. Nebo trucuje? „To víte, že jo! To by se vám líbilo, abych
každý den vstával první já! TŮŮŮŮDLE!“ Kdo ví…
Když se v půl osmé moje máma probrala, snad že jí sluníčko pošimralo na noze, nastala panika. Jako
by nás napadla Godzilla. Zmatek a křik! Všichni běhali z jednoho konce bytu na druhý, hledali ponožky, trenýrky, pastu na zuby… Táta si opařil jazyk. Čajem. Máma mu to zalepila náplastí. To se na jazyku
moc neosvědčilo, a tak táta zuřil ještě víc.

Když jsme konečně vyběhli z bytu, šlápla mamka do psího hovínka. Kožený podpatek
projel bobkem jako lžička do šlehačky. I když se o hnědé barvě říká, že je neutrální,
maminka se moc neutrálně netvářila. Než stihla smradlavý střevíček očistit, ujel nám
před nosem autobus. „Jo, a zabouchla jsem si doma klíče! SAKRA!!!“ klela maminka,
zatímco nám cípem vlastní košile lovila před školkou z očí ospalky.
„BLBEJ DEN!“ utrousila na konec mezi bledými rty, které v tom zmatku nestihla pomalovat svojí milovanou červenou rtěnkou. Já teď sedím ve třídě nad hromadou barevných
kostek a nemůžu se zbavit jedné dost chytré myšlenky. Vypadá to, že čím víc se člověk
nechá něčím naštvat, tím víc katastrof se na něj za chvilku nalepí.
Když mi hned po ránu zkazí náladu budík, který nezazvonil, je skoro jistota, že mi ji jen tak něco
nevylepší. Naopak, za chvilku se tutově stane ještě něco horšího.
Představte si, že bychom se ráno, celá rodina, mlčícímu budíku zasmáli. Pak se nasnídali jen tak
z ruky. Zob zob zob, oříšky a mandle přispívají k lepší náladě. K tomu se kochali výhledem z okna
na zelený trávník. Stejně už jsme zaspali, tak co, a zelená barva má uklidňující účinky. Léčí únavu
a hysterii. Ještě jeden dlooouhý pohled na nebe. Tím se také nic nepokazí, protože modrá barva
symbolizuje moudrost, inteligenci, nesmrtelnost… toho není v životě nikdy dost. Pak by se určitě
všechno protivné zvládlo lépe. Táta by se možná nespálil, máma by neuklouzla po psím kakání…
Ale hlavně! Určitě by si stihla namalovat pusu. Červená je barva optimismu, statečnosti, vášně
a lásky! A mojí mamince desně sluší.

AUTOŘI:
Nastia Sleptsova je výtvarnice ze Lvova na Ukrajině.
Kreslí už od doby, kdy do ruky vzala první pastelku. Ráda
leze po stromech a po večerech krmí ptáčky. Občas je trochu
melancholická. Miluje podzimní barvy.
nastia-sleptsova.tumblr.com

Johana Švejdíková, Radana Litošová
Johy má ze všech období nejraději babí léto. Ty teplé
dny provoněné podzimem. Někdy, ale rovnou přijde
sychravý podzim a to je pak rozmrzelá. Pro zlepšení nálady si proto upeče
jablečný štrůdl. Radush je asi melancholik. Často se potuluje ve snách, neustále
si něco pobrukuje nebo mluví sama se sebou. Má ráda sluncem vyšisované barvy,
šumění stromů a mentolové pralinky. Z podzimních splínů se vždycky vyzpívá.

Kateřina Kynclová přestože má ze všech barev nejraději
černou, podzim je její nejoblíbenější roční období právě
kvůli barevnému listí. Ráda jezdí na výlety a všude
Ne vždy to platí, ale někdy se nám to stává…
si s sebou vozí batůžek plný fixek a skicák, do nehož
Když svítí slunce, máme dobrou náladu, smějeme se, líbí se nám každá hra.
Jenže když prší, nebo je mlha a ošklivé počasí, nálada se zhorší, nic se nedaří,
si zaznamenává věci a místa, které ji zaujaly.
je nám do breku. Zkuste si vytvořit malý měnič nálad!

Toy Box má superhrdinské schopnosti: umí poznat, co si
povídá kostka cukru s čajem, a rozumí psí řeči. Ráda poslouchá
zvuky pod vodou, má ráda, když prší do větví stromů a taky
rychlé bílé mraky, co plují po letním nebi. www.toybox.cz

Irena & NaPOLI
Irena se na svět dívá skrz objektiv a často tím lidi
štve. Ale taky umí dělat radost. Nejen fotkami,
ale především
úsměvem.
Rozzáří zachmuřené tváře. www.kaawa.cz
1.
2.
NaPOLI (Martina Kupsová a Alžběta Zemanová)
je místo s papírovou duší.
Svět vzdušných akrobatů a příběhů splétaných myšlenkami, kde hadroví
panáci prožívají podivuhodná setkání a kolkolem létají motýli
na niti. www.napolistranky.cz

Petra Ganem žije ve Francii, ráda vymýšlí recepty a vaří
zdravá jídla. Je máma dvou opičáků, Ellie a Samíka, ráda
s nimi brouzdá v listí, pozoruje barvy podzimu a sbírá
kaštany. Letos by chtěla dát ochutnat celé rodině jedlé
kaštany s pečeným bramborem.
Valerie Fischerová, Filip Raif
Valerie si nejradši čte u okna a pije čaj. V současné
době ale spíš vaří čaj malému Lumírovi, se kterým
prožívá každodenní dobrodružství. Třeba o nich jednou napíše knížku.
Filip, když byl malý kluk, tak ho z Pradědu odfoukl silný podzimní vítr až
na Švýcárnu. Jak tak letěl, potkal divoké husy, co táhly na jih. Byly krásné.
Od té doby má vždy na podzim touhu odletět někam pryč. Pokaždé ho však
něco nevysvětlitelného v jeho rodném kraji udrží.
Martin Duda rád šidí realitu. Jako tvůrce vizuálních
efektů, triků a animací vymýšlí ztřeštěné příběhy a přivádí
je k životu. Doma mu po hlavě skáčou malá dvojčata Rosa
a Dora. Podobnost se seriálem „Rosa a Dara a jejich velká
dobrodružství“ je dozajista náhodná. www.rosadara.tv
Jiří Franta, Ondřej Horák
Jirka má nejradši zelenou barvu. Je to totiž barva
jeho oblíbeného klubu, který má ve znaku klokana.
Jeho zelené období začíná brzy na podzim a končí na jaře. Chodí na fotbalovou tribunu v zeleném, kouká na zelené hřiště a fandí zeleným. Ondřej má
nejradši modrou, všechny její odstíny. Chtěl fandit nějakému modrému týmu.
Jenže žádný takový u nás není.
Milada Rezková, Lukáš Urbánek
Milada hraje všemi barvami. Taky si hraje na
princeznu a na schovku. A nejraději žongluje.
To jí vždycky zvedne náladu až do nebe. Lukáš miluje modrou barvu
a vlastně i všechny ostatní. Za západ slunce je schopen položit život. Je
neustále v dokonalé náladě, a když ne, tak nevychází z kajuty. JOHOHO!

3.

5.
Ypsilonie -- Barbora
Nosálová, Barbora Mazúrková
a výtvarnice Helena Neubertová se jednou potkaly ve
vyjmenované zemi, všem zachutnal tamní sýr a nemohly
se ho nasytit. www.ypsilonie.cz a www.prooko.cz

Olga Starostová je lehce melancholický cholerik, kterého
rozčilují silně flegmatičtí
sangvinici, ale tajně touží mít
6.
Návody mohou posloužit jako inspirace
jejich vlastní
temperament.
Náladu jí zaručeně zvedne dobré jídlo
k vlastnímu kolu nálad. Postavte
dům,
roztočte počasí...
nebo pití. Favority jsou topinka s česnekem, marcipán,
okurková limonáda -- ne však dohromady!!!
4.

Aneta Františka Holasová má ráda všechny barvy, ale
úplně nejvíc modrou. Takovou, jakou mají okenice a dveře
u moře, nebo tu, kterou mají mraky před bouřkou. Asi je
to tím, že tam, kde bydlí, často prší.
Milada Fišerová je rozený sangvinik, bývá tradičně v pohodě, má ráda společnost a kamarády a když se kolem ní
pořád něco děje, cítí se jako ryba ve vodě. Někdy ale také
potřebuje svůj klid, to se pak zachumlá do měkké deky.
Nikkarin má rád bláto, padající listí a když je v teple
domova, tak snese i podzimní déšť. Rád pije kakao a poslouchá při tom kytarovky. Pracuje jako prodavač komiksů.
Joa je náš nejmilejší nakladatel. Má rád hezké knihy,
komiksy, med a motýly. Se svou malou dcerkou Miou pořád
jezdí někam na výlety. Oba teď mají růžové období.
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