TAKOVÉ
ZABARVENÍ JSEM
JEŠTĚ NEVIDĚL.

TO
JSME KRÁSNĚ
PŘISTÁLI.

MUSÍME
ZAVOLAT
ADMIRÁLA.

?

PARÁDNĚ!

?
TAKHLE TO
NEPŮJDE. MUSÍTE SE
LÉPE MASKOVAT.

?

NA,
OCHUTNEJ.
TA JE MOJE
NEJOBLÍBENĚJŠÍ.

VIDÍŠ
TU NÁDHERU?!

ÚPLNĚ MI
Z TOHO
PŘECHÁZÍ
OČI.

KDE
JSI ?
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Miroslav Šašek – To je New York
Kdo rád cestuje nebo se na cesty chystá, ocení další z řady nestárnoucích průvodců. Chytré
knížky s veselými obrázky edice „To je…“ napsal a nakreslil český rodák a mezinárodně
uznávaný světák Miroslav Šašek. Tenhle pán se na svých cestách zaměřoval na nejzajímavější země a města, kde je hodně věcí k vidění a hodně živo. A úplně nejvíc to žije v New
Yorku! Pokud chcete poznat nej město světa za večer, zmáknete to s přehledem v pyžamu
a na jeden zátah. Jenže New York vám pak už nedá spát – člověk se do něj chce pořád
vracet. Tahle knížka vás totiž dokáže pohltit stejně jako samotné město. (vydal Baobab)

Robert Louis Stevenson – Pirát a lékarník
Kniha měří na výšku skoro 40 cm a její slavný anglický autor, spisovatel a cestovatel
Robert Louis Stevenson, ji napsal skoro před 150 lety. Příběh o dvou darebných kamarádech
z dětství připomíná kramářské písně. Trochu horor smíchaný s dobrodružstvím je celý ve verších, které se skvěle rýmují. Pirát Robin a lékárník Ben se po letech znovu setkají a vyprávějí
si nezbedné historky, které zažili. Celou knihu nakreslil výtvarník s nevyslovitelným jménem
Henning Wagenbreth, který žije v Berlíně. Zajímalo by nás, jak by ilustroval třeba českého
kocoura Mikeše. (vydalo 65. pole)

Katrin Stangl – Silný jako medvěd
Říká se o někom, že je tichý jako myška, nebo jako papoušek? Může být někdo pyšný
jako opice, nebo jako páv? Pokud jste zvědaví, jak to s přirovnáními ke zvířatům a jejich
vlastnostem doopravdy je, tak tohle je ta pravá knížka pro vás. Její autorka se rozhodla
posvítit si na dvacet pět rčení, která nejčastěji používáme. Každé je doplněné celostránkovou barevnou ilustrací, v níž je ukrytý malý příběh. A tak vidíme, že kdo si čte, je tichý jako
myška, zatímco když se někdo snaží utéct z dětské ohrádky, tak proto, že touží být volný
jako pták. No a když si někdo nechce čistit zuby tak nejspíš proto, že je tvrdohlavý jako
mezek… (vydal Meander)

Ahoj,
pomůžete mi najít
mravenčí královnu?
Mravenci patří mezi bezkřídlý šestinohý hmyz. Fungují jako jeden velký organismus. Najdeme
je po celém světě kromě Antarktidy, kde by jim byla zima. A i když vypadají všichni skoro stejně, odhaduje se, že jich je asi 25 až 35 tisíc druhů. Ten největší mravenec měří tři centimetry,
nazývá se Camponotus gigas a je z Bornea.

Mravenci přemístí stejné množství
půdy jako dešťovky.
Všichni mravenci na planetě
Zemi váží stejně jako všichni lidé.
ry.
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LEGOLAND
Svět kostiček leží zabudovaný v podzemí kousek od Braniborské brány
(na Potsdamer Straße). Když se vstupenka objedná předem, dostantete se
dovnitř za polovic. Můžete si postavit
samozřejmě vlastní modely, trénovat
v nindža aréně, na horské minidráze
a vyzkoušet Merlinovo létající kolo.
Rodiče pošlete klidně na procházku…

ROMÁN NEBE POD BERLÍNEM FUNGUJE
TAKÉ JAKO ORIGINÁLNÍ PRŮVODCE.

NEBE POD BERLÍNEM
Berlín je jako magnet, který přitahuje
vnímavé lidi a zejména umělce. Ve čtvrti
Prenzlauer Berg bydlel chvíli také náš
kamarád Jaroslav Rudiš. Nejraději
chodil na jídlo do Konnopkeho Imbissu,
což je stánek na Schönhauser Allee.
Tady vám připraví nejlepší currywurst
v celém Německu – je to klobása opečená na grilu, politá kečupem a posypaná kari. Jaroslav se zamiloval nejen
do jídla, ale také do místního metra,
kterému se říká U-Bahn (U znamená
Untergrund, tedy podzemí). Napsal
o tom rovnou celou knížku „Nebe
pod Berlínem“. U-Bahnem se pohodlně
dostanete do všech částí jinak dost
rozlehlého města. Vlakům, které jezdí
nad zemí, se pak říká S-Bahn.
ZEĎ
Občas tu narazíte na pomalované
zbytky vysoké zdi (die Mauer), která před rokem 1990 protínala celé
město a rozdělovala jeho obyvatele.
Lidé se tehdy nemohli dostat do druhé části za přáteli ani za příbuznými.
Zeptejte se rodičů, jak to tenkrát bylo,
nebo si přečtěte obrázkovou knihu
od Petra Síse „Zeď aneb Jak jsem
vyrůstal za železnou oponou“.
Vztahy mezi jednotlivými zeměmi
jsou ale někdy tak složité,
že tomu nerozumí ani dospělí.

MUZEA
V Berlíně jsou spousty galerií a muzeí,
které stojí za návštěvu a zároveň se
v nich rozhodně nebudou nudit ani
děti. Například Filmové muzeum
(je hned vedle Legolandu) nebo
Technické muzeum. Přímo uprostřed
města na řece Sprévě je muzejní ostrov
(Museumsinsel), kde leží dokonce hned
pět významných muzeí. Jedním z nejzajímavějších je tzv. Nové muzeum
s rozsáhlou expozicí egyptského umění,
kde naleznete například vzácnou sochu
(bustu) krásné královny Nefertiti,
manželky faraona Achnatona.

MAL Á MIA PŘED ZBYTKEM ZDI, KTER
Á KDYSI
OBEPÍNALA CELOU ZÁPADNÍ ČÁS
T BERLÍNA.

JAK SE NEZTRATIT
Berlín je vstřícné město pro rodiny
s dětmi a ideální cíl na výlet třeba
jen na víkend. Můžete sem vyrazit
na jaře, na podzim, v létě i v zimě.
Stačí si přibalit pořádnou mapu. Nejvíc
se nám líbí mapy Crumpled City Junior
od italského nakladatelství Palomar.
Dají se zmačkat a strčit do kapsy, jsou
vodě odolné a nikdy se neroztrhají.

TROPICKÉ OSTROVY
Než bude u nás zase hezky teplo,
tak vás třeba zláká tenhle tip. Asi
¾ hodiny jízdy autem z Berlína směrem k české hranici vznikly v bývalém
hangáru (pro stavbu vzducholodí)
na ploše větší než osm fotbalových
hřišť unikátní Tropické ostrovy (Tropical
Islands). Jsou tu bazény, vodopády,
skluzavky, obří tobogán, sauny, pláže
i malá džungle – zkrátka všechno,
za čím by se jinak muselo letět daleko
k moři. Po celý rok tu mají teplotu
vzduchu příjemných 26°C. Přejeme
vám šťastnou cestu, ať
už se vypravíte kamkoli.

NA LOUCE
Nejprve vytvoř figurky: opatrně je vystřihni, přehni podle přerušované čáry a slep obě strany k sobě.
Pak vystřihni skládačku, jednotlivé části zamíchej a rozlož na políčka „vezmi si kartu“.
Vybranou hrací figurku postav na políčko „START“. Po hodu kostkou vyjeď ve směru hodinových ručiček.
Střídejte se, jestliže někdo hodí číslo 6, hází ještě jednou a výsledek se sečte. Pokud ukončíš tah na políčku „vezmi si kartu“, dílek skládačky můžeš vzít a umístit do pole určeného ke složení skládačky. Nemusí
být na správném místě, o to se nakonec postará nejrychlejší z vás.
Figurky se navzájem nevyhazují, ale spolupracují — jejich společným cílem je složit skládačku uprostřed
hracího pole. Až se jim to podaří, mohou teprve do „cílové (červené) rovinky“. Vyhrává nejrychlejší,
pokud ovšem složí skládačku.
Hra pro 2—4 hráče rozvíjí trpělivost, soustředění, obohacuje dětskou fantazii a učí spolupráci.

Hmyz, pavouky nebo červy obvykle považujeme za protivné a zbytečné tvory. V létě neustále
obtěžují a často nás napadá, jak by bylo skvělé, kdyby vůbec neexistovali. Věděli jste ale, že
bez nich by byl život na Zemi v ohrožení? Většina z nich slouží jako potrava větším tvorům i sobě
navzájem, starají se o rozmnožování a hnojení mnoha druhů rostlin, konzumují, rozkládají a čistí
přírodní odpad, a tím nás chrání před šířením chorob. Představíme vám několik zajímavých druhů.
KLÍZEČKY
Skarabeus neboli vruboun
posvátný či hovnivál žije z výkalů
jiných živočichů. Valí před sebou
kuličku trusu mnohokrát větší,
než je on sám, a proto patří mezi
největší siláky naší planety.
Do své kuličky naklade vajíčka
a mláďatům tak zajistí dostatek potravy. Kuličku pak odvalí
do bezpečí. Ve starověkém Egyptě kdysi věřili, že slunce
na oblohu každý den přikulí a zase odkulí obří vruboun.
Jeho podobizna zdobí ochranné amulety i brány chrámů.

ROBNÍCI
Hrobařík malý je užitečný tím,
že zabraňuje šíření nemocí
z drobných uhynulých živočichů.
Mrtvé myši, ptáčky nebo ještěrky
vyhledá svým čichem a pohřbívá
je. Je-li povrch příliš tvrdý, dokáže mrtvolku přemístit na kypřejší
povrch a během krátké chvilky zahrabat pod zem. Samička naklade do okolních podzemních chodbiček vajíčka
a vylíhlé larvy se pak mršinou krmí.

URÝŘI
Včely, čmeláci nebo motýli,
kteří sají nektar z květin, nabalují
na své končetiny pyl. Ten pak
přenášejí z květu na květ, čímž
dochází k opylování. Rostliny
tak mohou plodit potravu pro
ptactvo a jiné drobné i velké
živočichy včetně člověka.

RCHITEKTI
Mravenec lesní nedokáže žít
sám. Potřebuje společnost
mnoha kamarádů, kteří společně budují složitou a důmyslnou stavbu z jehličí a pečují
o svá vajíčka i larvy. Jsou
skvěle organizovaní a výborně spolupracují. Dorozumívají se chemickými signály,
které si mezi sebou předávají. Mraveniště má mnoho pater a vrstev sahajících až pod zem. Ač je prošpikováno
desítkami komůrek a chodbiček, jen tak se nesesype a
déšť ho nepromáčí. Mravenci dokážou svůj dům odvětrávat i prohřívat. Loví hmyz, ale mají rádi i sladké např.
med. Společnými silami unesou třeba i žížalu.

CHRÁNCI
Pestřenka, zlatoočka a škvor
jsou stejně jako sluníčko
sedmitečné užitečnými bojovníky proti škodlivým mšicím,
které napadají zeleninu
a znehodnocují úrodu. Pestřenka pruhovaná se podobá
maličké vose. Živí se pylem a nektarem rostlin, a tak
slouží také jako kurýr. Larvy pestřenky požírají škodlivé mšice. Zlatoočka obecná je něžná světle zelená
okřídlená dáma, která se vylíhne z odpudivé šedohnědé
chlupaté larvy. Obě jsou velmi užitečné, kromě mšic larva požírá také svilušky a jiné škůdce. Škvor obecný umí
létat, což se málo ví. Povídá se o něm, že může vlézt
uchem až do hlavy, ale co by tam chudák dělal, když
ze všeho nejraději požírá slaďoučké mšice?

ČOKOLÁDOVÉ SUŠENKY

JEDLÉ KVĚTINÁČE
CO POTŘEBUJEŠ:

Co potřebuješ:

500 g bílého jogurtu
(ideálně řeckého)
300g slazeného kondenzovaného
mléka (Salko)
Máslo vyšlehejte do pěny, přidejte
cukr a dále šlehejte asi 3 minuty.
Za stálého šlehání přidejte celé
vejce (myslím bez skořápek:-).
Do směsi zamíchejte přesátou
mouku se sodou, práškem
do pečiva, solí a kakaem.
Z těsta vytvarujte malé kuličky
velikosti vlašského oříšku. Kuličky položte ve větších rozestupech na plech vyložený pečicím
papírem.
Nakonec na plechu kuličky
zploštěte tvarovacím razítkem
nebo dnem hezky tvarované
skleničky. Je potřeba razítko
nebo skleničku před otisknutím
zaprášit moukou, to aby se tvar
hezky obtiskl.
Sušenky pečte v troubě předehřáté na 190°C asi 9 minut.

CO POTŘEBUJEŠ:

200 g hladké mouky
90 g kakaa
1 lžička jedlé sody
1/4 lžičky prášku do pečiva
1 vejce
145 g másla
200 g hnědého cukru (muscovado)
špetka soli

250 g mascarpone
250 g řeckého jogurtu
3 lžíce moučkového cukru
1 lžíce pravého vanilkového
cukru
domácí čokoládové sušenky
nebo sušenky Oreo
bonbony – kyselé žížaly
větvičky čerstvé máty
papírové kelímky, které si
můžete pomalovat

Ve střední misce smíchejte
mascarpone, řecký jogurt a oba
cukry. Všechno hezky promíchejte
a směs nandejte do kelímků.
V jiné misce rozdrobte upečené
sušenky, to aby připomínaly hlínu.
Pokud chcete rychlejší dezert,
můžete rozmixovat sušenky Oreo.
Do naplněných kelímků nasypte
rozdrcené sušenky a nakonec
zapíchněte hezkou větvičku máty
a můžete nechat vykukovat jednu
žížalu.
Tento dezert podávejte co nejrychleji, aby vám kytička (máta)
nezvadla. A nebo mátu „zasaďte“
až při podávání.

„Pomóc! Krádež! Byla jsem okradena!“ ozvalo se v zahrádkářské kolonii
v Praze na Zahradním městě z okurkového rohu na zahrádce pana Chládka.
„Cože? Krádež? Takže zločin!“ zvedl detektiv Davý zprudka hlavu, takovou
rychlostí, jakou dokážou nasadit jen šneci. Odložil list pampelišky, který právě
obědval, a vydal se do okurkového rohu, odkud vycházelo zoufalé volání
o pomoc. V podstatě to znamenalo, že udělal tykadly vzad a byl na místě.
„Máte štěstí, že se sunu zrovna kolem. Mé jméno je Davý. Lou Davý.
Co se vám stalo, dámo?“ otázal se vřeštidla.
„Pane Davý, byla jsem prostě sprostě oloupena!“
„Paní… Jak se vlastně jmenujete?“
„Já jsem ještě slečna. Malá. Přátelé mi říkají Po.“
„Slečno Po Malá, povězte mi, prosím, co se stalo?“
„Oloupili mne. Vzali mi všechno.“
„Aha. To je nepříjemné. Co přesně se vám ztratilo?“ pravil důležitě šnečí
detektiv Davý.
„Vzali mi můj dům. Mou střechu nad hlavou. Celý můj majetek. Mé věno.
Jsem ve věku na vdávání a nemám zhola nic. Kdo si mě teď vezme s holými
zády?“
Davý koukal a skutečně na zádech slečny Malé neviděl nic. Komplikovaný
případ, pomyslel si.
„Zcizili vám ulitu?“ zeptal se váhavě, neb si nebyl jistý, zda to není příliš
bláznivá otázka.
„Přesně!“
„Mondié!“ zvolal ohromeně pan Davý. Což je francouzsky a znamená to
Ó můj bože! Pan Davý se učí tento světový jazyk, protože na důchod se chystá
přestěhovat do lázní ve Francii, kde, jak se dočetl, mají pro šneky protirevmatické
horké koupele.
„Tak ulitu vám vzali. A jak vypadala vaše ulita?“ pokračoval dále pan
detektiv Lou Davý ve vyslýchání poškozené Po Malé.
„No, to já nevím. Nikdy jsem ji neviděla. Odcizili mi ji hned při mém zrodu.
Což považuji za strašnou zradu. Okrást novorozeně.“

„Aha, zajímavé.“ Případ se skutečně velmi komplikoval. Těžko se bude hledat
ulita, kterou majitelka nikdy neviděla.
„No, tak tvar je jasný. Velikost si dokážu odvodit při pohledu na vás. Ulití
zbarvení se dědí z otce na syna. Z matky na dceru. Jakou barvu ulity měla vaše
máti?“
„To také nevím. Nepamatuji se, že bych ji s ulitou někdy viděla. Asi má naše
rodina ulití smůlu,“ odpověděla popravdě smutně až téměř plačtivě slečna Po.
„Takže abychom to shrnuli. Vy od narození postrádáte svou ulitu. Taktéž
vaše máti postrádala ulitu. Hmm, zajímavé!“ pravil přísně detektiv. Zamyšleně
si hladil bradu. Mimoděk klimbal svými tykadly. Klim. Klam. Klim. Klam.
„Mám to! No jasně! Už to mám! Přišel jsem té ulití záhadě na kloub! Slečno
Malá, vy jste nebyla okradena. Vám ulita nebyla zcizena. Ulitu ulitou na míru
takovou, jakou mají všichni šneci, vy jste nikdy nevlastnila. Vy jste totiž slimák.
Slimáčí slečna. A podle vašeho krásného lesklého hnědého pláštíku s černými
skvrnami usuzuji, že jste slimák zvaný největší.“
„Nejsem okradena? Jsem slimák největší?“ nevěřila vlastním uším slečna Po.
„Ano, slečno Malá. A protože nejste šnek nýbrž slimák, tak nenosíte svůj majeteček v domečku na zádech, ale ve speciální schránce, kterou má každý
pořádný slimák pod svým kabátkem.“
Po pohlédla opatrně pod svůj pláštík a skutečně. Byla tam schránečka plná
věciček, které potřebuje každý slimák pro život.
„Máte pravdu. Já jsem skutečně slimák. A nejsem ani trochu chudá.“
„Ne, nejste, takže se můžete od minuty vdávat.“
„Ano, to mohu! Hurá! Děkuji vám, Lou! Budu do smrti vaším dlužníkem.“
„Rádo se stalo, milá Po. Buďte zdráva. Žijte blaze tady v té stověžaté Praze!“
Případ je vyřešen! A já se mohu vrátit zpátky k obědu, řekl si spokojeně
detektiv Lou Davý.

AUTOŘI:
Johana Švejdíková, Radana Litošová
alias Johy & Radush jsou nadšené,
tvůrčími nápady posedlé kamarádky
a matky. Společně vymýšlejí náměty,
příběhy a úkoly. Johy do Rakety víc
kreslí a Radush víc píše. Kromě toho se Johy s její malou holčičkou
doma starají o dva Míry, Jaro a Lu. Radush má doma sedmičlennou
opičí kapelu ve složení: klavír, flétna, kytara, buben, mobil, morčecí
kvikot a maminčiny nervy.
Nikkarin
se narodil v Prostějově, kreslí komiksy a ilustruje knížky,
převážně ty pro děti. Má rád videohry, zmrzlinu a svého
psa. Často se mu zdává o létání a o škole.
Olga Starostová
se stará o jednoho kluka Toníka, jednu holku Jáňu a
jejich tátu Radlika. Ten jí říká Oldíku. Oldík má kromě
svých Starostí ráda čtení, kino, divadlo, moře, sluníčko,
kafíčko, detektivky, legraci. Oldík je sportovní trdlo, ale
občas vyzkouší, zda je to ještě pravda. Tak letos je to
pořád pravda!
Aneta Františka Holasová
je vystudovaná ilustrátorka. Věnuje se především tvorbě
pro děti, najraději maluje akvarely. Volný čas tráví
na horách, háčkuje medvědy, lišky, jezevce a další
zvířata. Jejím dědečkem je medvěd Lumír.
Milada Fišerová
ráda cestuje a fotí. Nejraději pak lidi a jejich rodinky
včetně mláďat. Milu, jak ji všichni říkají, má svůj
útulný ateliér Spotlight na Žižkově. Na její fotky
se mrkněte na www.miladafiserova.com.
Tereza Beránková
Maminka jí neřekne jinak než Rézinka. Má malého chlapečka Jáchyma, se kterým si rádi cpou bříška dobrým
jídlem, které spolu vaří a o to víc pak uklízejí. U vaření
na ně mlsně kouká psice Chilinka. Návody na její další
vypečené recepty najdete na www.vypecky.com.
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se jmenuje Honzík. Rád si kreslí veselé obrázky. Jako
ostatní děti je někdy hodný a někdy zlobí. Zajímavostí
je, že chová mládě vzácného klokana bíleho, který
vypadá jako pejsek. www.antimultivitamin.cz
David Böhm
rád kreslí. Také má rád dny, kdy není jasný plán a může
se dělat cokoli člověka napadne. A už několik let si stříhá
vlasy na krátko, protože je to nejpohodlnější účes na
světě. www.bohmfranta.net
Milada Rezková
Boží holka, co se kamarádí s upírama a na hory jezdí
s doktorem Rackem. O všem, co zažije, dokáže napsat
nejlepší knížku na světě a dost často dokonce ve verších.
Krupicovou kaši vaří Vendelínkovi a Žofince.
Lukáš Urbánek
Kamarád doktora Racka, motorkář, námořní kapitán,
kajakář, táta čtyř dětí. Umí pokreslit učebnici, knížku,
ale i vnitřek televize, kavárnu nebo kamion. Kamarádí
se i s Babočkama, které mu právě teď uletěly do Tokia.
Jana Kloučková Kudrnová
je grafická designérka, ilustrátorka a maminka dvou
vlčat z lesů od Olomouce, pro které vyrobí cokoli od
omalovánek po falešný řidičský průkaz na odrážedlo.
Vše sdílí na zlesa.blogspot.com.
Eva Nečasová
pro legraci vymýšlí hru, cvaká fotoaparátem a vyrábí
lampičky. Její syn Oskar jí říká strašilko — a má pravdu.
Nejen že po nocích straší (maximálně do deseti!), ale
taky strašilky chová! A stejně jako tihle krásní brouci,
má ráda zelené listí (salát!) a tiché tóny piana.
Joa
Náš nejmilejší nakladatel. Má rád hezké knihy, komiksy,
med a motýly. Se svou malou dcerkou Miou pořád jezdí
někam na výlety.
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