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Ahoj malí i velcí čtenáři, 

právě otevíráte jarní číslo mého časopisu. Zima je skoro za 

námi a nás čeká jedno z nejkrásnějších období roku. Celá 

příroda začne kvést a všude se to bude hemžit barvami.  

Už se těším, až spolu budeme pokračovat v cestování. Mým 

jarním průvodcem je Erdene. Spolu se svými rodiči, 

sourozenci a babičkou bydlí v jurtě. Je to velký kruhový 

stan. Snadno ho můžete rozebrat a přepravit z místa na 

místo. S kamarády rád hraje stolní tenis anebo spolu zápasí. 

Oblíbená je i hra s kostkami.  

Ve škole píše azbukou. Rád cvičí a počítá. Místo dívání se na 

televizi jezdí na koni a pase zvířata. Rodina vlastní přes 35 

koní, 5 krav a 150 ovcí.  

Počasí je tu po celý rok chladné. Dokonce v zimě klesá až na  

-50 stupňů. Proto tu nerostou žádné stromy a nedají se tady 

pěstovat žádné plodiny. Typickým jídlem je skopové maso na 

různé způsoby.  

Třetí 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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Z pěti světadílů je Asie největší. Zabírá téměř polovinu 

zeměkoule od východu na západ a rozprostírá se od ledové 

Arktidy až po tropickou jihovýchodní Asii. Na kontinentě 

najdete všech 14 osmitisícovek světa a největší a nejhlubší 

jezero – Kaspické moře a jezero Bajkal. Byly zde založeny 

první civilizace naší planety a vytvořeno mnoho významných 

objevů. I když je velká část Asie neobydlená, v jejich 48 

zemích žije přes 4 140 000 000 lidí. Je to více než polovina 

obyvatel naší Země.  

Pomocí nápovědy vyluštěte křížovku a zjistíte zemi Asie, 

ve které žije můj kamarád z jarního čísla. Všechna slova 

tajenky potřebujete k cestování.  

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

 

1. Atlas je plný? 7. Plátěný přístřešek? 

2. Jiným slovem busola? 8. Světlo, které vypneš         

3. Ke krájení potřebuješ? a zapneš? 

4. V dešti na nohy obouváme? 9. Chleba, rohlík, salám  

5. Na zádech na výlety nosíme? patří mezi? 

6. K rozdělání ohně potřebujeme  

noviny a? 
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Cestou po Asii jsem navštívil unikátní stavby.  

Velká čínská zeď 

Patří mezi světové památky UNESCO. Její stavba započala 

přibližně před 2200 lety za vlády prvního císaře zakladatele 

dynastie Čchin. Pracovalo na ní přes 300 000 otroků a měla 

původně chránit severní hranici Číny od nájezdů Mongolů. Je 

to nejdelší lidská stavba v dějinách. Od roku 2009 celková 

délka zdi činí 8851 km. 

Tádž Mahal v Ágaře 

Je symbolem a hlavně neskutečnou chloubou celé Indie. Patří 

mezi nejvíce okouzlující stavby světa. Vypadá jako z pohádky 

tisíce a jedné noci. Palác z bílého mramoru byl stavěn 12 let, 

pracovalo na něm kolem 20 tisíc dělníků a bylo použito přes 

500 kg zlata. Váže se k němu krásná legenda. Sultán 

Šáhdžáhán velmi miloval svou krásnou ženu Mumtáz Mahal, 

přezdívanou jako „Perla paláce“. Vždy a všude byla s ním. 

Jednoho dne však nečekaně umírá a sultán u její smrtelné 

postele slibuje, že postaví stavbu, které se na světě nic 

nevyrovná. Tádž Mahal navštíví ročně až 4 miliony turistů. 

Jsem rád, že jsem mohl být jeden z nich. 

Zábavní park v Saudské Arábii 

Představte si, že máme venku 45 stupňů horka, ale Vy 

vytáhnete lyže nebo boby a jdete si pěkně lyžovat nebo 

bobovat. Že je to nemožné? Kdepak. V Saudské Arábii 

postavili Sněžné město. Venku jsem chodil v tričku. A tady 

jsem se v oteplovácích, rukavicích a čepici nechal vyvést 

lanovkou na kopec a lyžoval. 
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Kdo má rád přírodu, tak Asie se mu bude líbit. Najdete tu 

mnoho různých vegetačních oblastí. Rostou v nich všelijaké 

stromy, keře, trávy nebo vůbec nic. Rozsáhlé oblasti na 

Sibiři pokrývají lesy jehličnatých stromů, kterým se říká 

tajga. Úplným opakem je staré umění pěstování miniaturních 

stromů v miskách, to je bonsaj. 
 

Čína byla nejspíš prvním místem, kde v daleké minulosti toto 

umění vzniklo. Dále se rozvíjelo a pronikalo do okolních míst. 

V Japonsku, Koreji, Vietnamu, tam všude zanechalo své 

kořeny a dnes se tu můžou pochlubit už několikasetletou 

tradicí. Existují samozřejmě různé styly tvarování bonsají  

a v každé zemi je to trochu jiné. Není to tak dávno, co se 

pěstování bonsají dostalo i do Evropy a zbytku světa. I vy 

můžete doma pěstovat tyto malé stromečky, ale aby Vám 

dobře rostly, musíte dodržovat léty ověřená pravidla 

a správné postupy.  

 

 

 

 

 

 

Byl jsem moc rád, že jsem právě na jaře mohl i s Erdenem 

navštívit Japonsko. Kvetly tady totiž zrovna všude květy 

sakury. To je vlastně okrasná třešeň. Představte si tisíce 

růžových květů na menších stromech. Úplná pohádka.  

V Japonsku existuje mnoho druhů sakur, třeba i zimní či 

převislé. Narazíte na ně během celého roku, protože květy 

tvoří často různé ozdoby. Není divu, že je sakura jedním ze 

symbolů Japonska. 
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Jak už jsem psal v úvodu. V Asii se nachází s nadmořskou 

výškou 8848 m n. m. nejvyšší hora na Zemi. Je pojmenována 

po britském geodetovi Georgi Everestovi. A příjmení Vám už 

napovědělo, že se podíváme na Mount Everest. Hora patří do 

pohoří Himaláje v nepálském regionu na hranici s Čínou. 

Součástí nepálské strany je i národní park Sagarmatha, 

který je zařazen do seznamu světového dědictví UNESCO. 

Hora Mount Everest dlouho odolávala pokusům o její zdolání. 

Podařilo se to 29. května 1953 2 horolezcům. Od této doby 

se ji snaží zdolat stále více návštěvníků. Mají to oproti 

prvním horolezcům trošku jednodušší. Už jsou zde 

odzkoušené cesty, instalována lana a žebříky, a hlavně se 

mohou spolehnout na předpověď počasí, která je velmi 

důležitá. Nejlepšími měsíci pro zdolání vrcholu jsou duben a 

květen.  

Z Himálají na skok do Japonska. Fudži, občas také Fudžisan, 

je nejvyšší hora Japonska vysoká 3776 m. n. m. Je to dodnes 

aktivní sopka, ale naštěstí s malou pravděpodobností erupce. 

K poslední došlo v roce 1707. Dříve byla Fudži posvátnou 

horou, na kterou mohli vystoupat pouze kněží a poutníci. 

Docela dlouhou dobu ji nesměla vylézt ani žádná žena.  Dnes 

je všechno jinak. Zdolávají ji horolezci celého světa hlavně 

v měsících červenci a srpnu. Samotného vrcholu však 

dosáhnou pouze zdatní jedinci. Je pokrytý sopečným 

popelem, který se chová jako písek. Nikde zde nenajdete 

zeleň nebo vodu, ale pohled z této hory do okolí stojí za tu 

námahu. Stejně jako podívaná na kráter, který má šířku 

kolem 700 metrů.  
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S mým malým kamarádem Erdenem jsme se zajeli podívat do 

hor jihozápadní Číny. Toto místo s chladným a vlhkým 

podnebím je totiž jediné na světě, kde ve volné přírodě žije 

panda velká. Díky jejímu charakteristickému černo-bílému 

zbarvení srsti si ji nikdo nesplete. 

Panda je šelma, ale její potrava se skládá téměř výhradně 

z bambusu. Pochutná si na listech, stoncích i výhoncích. 

Šestnáct hodin denně shání a jí potravu, zbytek dne prospí  

a odpočívá. V hustých bambusových lesích se cítí nejlépe. 

Od jiných medvědů se liší třeba i tím, že nemá žádné doupě 

a lehne si prostě tam, kde se zrovna nachází. Dovede šplhat 

po stromech, ale tuto dovednost používá jen, když ji něco 

ohrožuje. I když se to nezdá, je panda typický samotář. 

Společnost ostatních vyhledává pouze v době rozmnožování.  

V minulosti lidé v Číně vykáceli mnoho bambusových lesů,  

a pandy se tak ocitly na pokraji vyhubení. Dnes se různé 

organizace i obyčejní lidé snaží o nápravu. Několik pand žije 

v zoologických zahradách po celém světě, ale není jich moc. 

Nejbližším místem, kde můžete pandu velkou vidět na vlastní 

oči je zoologická zahrada ve Vídni v Rakousku. 

Panda patří mezi nejznámější a nejoblíbenější z ohrožených 

druhů zvířat a stala se symbolem pro jejich ochranu. 
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Taky rádi sportujete? Zjistil jsem, že Erdene hraje stolní 

tenis opravdu dobře. Musím asi trochu víc trénovat, abych ho 

příště dokázal porazit. 

Jak jsem zjistil, v Asii si rádi zahrají děti i dospělí volejbal, 

fotbal, kriket nebo právě stolní tenis.  Národním sportem je 

tu ale lukostřelba. V té jsou nejlepší na světě. Cvičí se při ní 

přesná muška a důležitá je hlavně trpělivost.  

Přesto naprostou převahu nad všemi mají asijské tradiční 

bojové sporty. Patří mezi ně třeba judo, karate, kendo nebo 

taekwondo. Pravidelnému tréninku se věnují nejen děti. 

Mnoho dospělých se vlastně celý život v těchto cvičeních 

zdokonaluje.  

Pro mě bylo úplně neznámé cvičení kendo, při kterém 

používají bojovníci meč. Učí se při něm spousta různých 

technik seků, postojů, práce nohou. Platí tu mnoho pravidel 

i pro útočení a obranu. Hledí se i na morálku a etiketu, proto 

se říká, že kendo je sport pro duši i tělo.  
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Jak přišly na svět opice 
vietnamská pohádka 

 

Před mnoha lety se v jedné vesničce konala svatba. Na tu 

slávu se sjelo veškeré příbuzenstvo. Ženich i nevěsta 

pocházeli z bohatých rodin, a podle toho také vypadala 

svatební hostina.  Stoly se prohýbaly pod množstvím 

všelijakých dobrot. 

Jeden starý, shrbený stařec poprosil hosty o trochu jídla. 

Místo, aby se s ním trochu podělili, křičeli a vyhnali ho pryč. 

Stařečka dohonila mladá služebná z domu a nabídla mu 

alespoň trochu rýže. Byla hodná, ale velmi ošklivá. Stařec 

poděkoval a chtěl se jí za její dobrotu odvděčit. Služka si 

mohla přát cokoli. Jejím snem bylo být krásná jako ostatní 

děvčata. Stařeček se zamyslel a pak ji požádal, aby 

přebrodila říčku. Potom bude mít tvář, jakou si zaslouží. A to 

se stalo. Z vody vyšla krásná mladá dívka. Poděkovala 

stařečkovi a utíkala zase domů. 

Na hostině ji nikdo nepoznal a každý obdivoval její krásu. 

Nejdříve jí vůbec nevěřili. To je ona, ta škaredá služebná, 

která tu pracuje? To není pravda. Dívka jim proto vyprávěla, 

co se jí přihodilo. Najednou všichni utíkali za starcem k řece 

a každý chtěl být krásný. Už zapomněli, že je to ten starý, 

shrbený člověk, na kterého byli tak zlí. Stařeček se na ně 

podíval a řekl jim, aby vešli do říčky. Budou tedy vypadat tak, 

jak si zaslouží. Hosté byli nadšeni a vesele skákali do vody. 

Radost jim ale dlouho nevydržela, když se na sebe podívali, 

hrůzou ztratili řeč. Místo krásných tváří měli opičí obličeje, 

narostla jim srst a dlouhé ocasy. Staly se z nich opice. 

Dostali tvář, jakou si zasloužili. S velkým hlukem zmizeli 

v lese a už je nikdo nikdy neviděl.  
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Na poslední stránce zase dobrota pro Vás, kterou si můžete 

sami připravit. Dneska mám recept na výborné, rýžové nudle. 

Budete potřebovat: 

1 ks pórku 

1 ks mrkve 

300g kuřecích prsíček 

100 g bílého zelí 

300 g rýžových nudlí 

50 ml oleje 

3 lžíce tmavé sójové omáčky 

 

A můžete vařit: 

1. Kuřecí maso nakrájíme na kostky, osmažíme a podlijeme 

troškou vody. Podusíme 7 až 10 minut.  

2. Mrkev a zelí nakrájíme na tenké nudle. Pórek na půl 

měsíčky. 

3. Po 7 minutách dušení přidáme k masu mrkvičku. Po 

dalších 7 minutách zelí. 

4. Necháme vypařit vodu, trošku orestujeme a přidáme 

sójovou omáčku. 

5. Připravíme rýžové nudle podle návodu na sáčku.  

6. Uvařené nudle přidáme k masu se zeleninou a ještě 

trošku znovu orestujeme.  

7. Hotovo. Dobrou chuť. 

 

Doufám, že se Vám naše úkoly líbily. Něco jste se 

dozvěděli a také si pochutnali. Krásné jaro a v letním čísle 

na shledanou!!! 
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