Ahoj holky a kluci,
léto máme skoro tady a s ním i můj časopis. Po celý školní rok
jsme spolu putovali po různých kontinentech. A kde jinde
ukončit naše cestování než na nejteplejším světadíle.
Z Evropy se tam nejrychleji dostanete letadlem. Cesta mi
trvala kolem 7 hodin. Na letišti už mě čekala moje
průvodkyně a kamarádka Aisha spolu s rodiči. Už teď je tam
kolem 35 stupňů. Všichni bydlí v rušném hlavním městě Accra
v malé bytovce blízko pobřeží. Maminka pracuje jako
učitelka a tatínek jako státní úředník. Mají i svůj obchod, ve
kterém prodávají večer po pracovní době. Aisha se ráda učí
o lidském těle a až vyroste, chtěla by být lékařkou. Ráda si
hraje s panenkami, čte a sportuje. Nejraději má pečené
nebo vařené ryby a obilné kaše.

Letní 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.
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Afrika je jediný kontinent, který se rozkládá na všech
čtyřech polokoulích. Obyvatelstvo je tvořeno mnoha národy
se svými naprosto odlišnými zvyky. Je výjimečné třeba
v tom, že ženy se od severu k jihu jinak češou, malují nebo
oblékají. Tradiční obyvatelstvo žije většinou v kamenných,
hliněných nebo rákosových chýších. V čele jednotlivých
kmenů stojí náčelník a šaman. Lidé totiž stále věří na různá
kouzla a zaklínadla. Živí se převážně zemědělstvím. Mezi
nejvyspělejší země patří Tunis, Egypt, Maroko nebo JAR.

Podle nápovědy zjistěte, v které africké zemi Aisha žije.

1. Hlavní město se jmenuje Accra.
2. Země sousedí s těmito státy: Pobřeží slonoviny, Burkina
Faso, Togo.
3. Část území omývá Atlantský oceán.
4. Úředním jazykem je angličtina.
5. Ze země se vyváží hlavně kakao a zlato.
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Na východním pobřeží Afriky, těsně pod rovníkem, na území
státu Tanzanie vystupuje volně do okolní krajiny vulkanický
masiv a nejvyšší hora Afriky Kilimandžáro. Mnoho turistů je
uchváceno

výhledem

z vrcholu

na

volnou

krajinu,

ale

nádherný pohled je právě na samou horu, hlavně při východu
nebo západu slunce. Ledovce pokrývají vrchol masivu celý
rok, a vytvářejí tak typickou bílou čepici. Díky tomu patří
mezi nejkrásnější hory na světě a není divu, že to je jeden ze
symbolů Afriky, jak mi Aisha prozradila. Říká se, že kdo
nebyl na Kilimandžáru, nebyl v Africe.

Dalším místem, které jezdí obdivovat mnoho turistů, jsou
Viktoriiny vodopády na řece Zambezi.

Na hranicích mezi

Zambií a Zimbabwe nejprve uslyšíte a pak uvidíte nádherný
asi 1800 m dlouhý vodopád. Tady na vlastní oči spatříte,
jakou

obrovskou

sílu

má

příroda.

Místní

obyvatelé

pojmenovali vodopády podle sebe, říkají jim třeba „ dým,
který hřmí“. Byl jsem moc hrdý, když jsem Aishee říkal, že
první podrobnou mapku právě těchto vodopádů a okolí
vytvořil český cestovatel Emil Holub. Voda nás moc lákala,
a protože tu bylo pořádné horko, tak jsme se s Aishou
kousek od vodopádů v řece Zambezi vykoupali.
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Blíží se doba dovolených. A stejně jako já budete určitě
cestovat i Vy. Možná navštívíte i některou ze zemí Afriky.
Nejčastěji turisté z České republiky vyhledávají nádherné
pláže plné korálů a mořských živočichů v Egyptě. Cestovat
zde můžete po celý rok díky teplotám, které i v zimě
dosahují více než 20°C.
Egypt neboli oficiálně Egyptská arabská republika je zemí
ležící na Nilu. Na severní straně ji omývá Středozemní moře,
z východu moře Rudé. Je jednou z nejlidnatějších zemí
tohoto světadílu. Mezi nejvíce obydlené patří hlavní město
Káhira.
Je to velice stará země. Její civilizace patří mezi jednu
z nejstarších na celém světě. Díky vzdělaným Egypťanům
používáme slova jako oáza, guma, papír. Rozdělili den na 24
hodin a rok na 12 měsíců a 365 dní. Vymysleli zrcadlo, váhu,
dřevěnou plachetnici, záchod, olovnici nebo kovovou pilu.
Země je dnes republikou, ale v dávné historii jí vládli slavní
faraoni. Byli uctíváni jako bozi. Mezi nejznámější patří např.
Tutanchamon, Nefertiti, Hatšepsut a Amenhotep. Příběh
královny Kleopatry byl i filmově zpracován.
Velká sfinga, Údolí králů, komplex Karnak, Luxor nebo
pyramidy v Kahiře a Gize přitahují spoustu turistů každý rok.
Návštěva sfingy v Gize mě úplně okouzlila. Socha má podobu
lva s lidskou hlavou a sloužila faraonovi. O jejím stáří se
vedou velké dohady, ale patří mezi nejznámější a největší
v této zemi. Uprostřed časopisu na tvrdém papíru si můžete
tuto sochu sami postavit.
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V Africe se nachází největší poušť na světě Sahara. Našli
byste ji na severu Afriky mezi Atlantským oceánem a Rudým
mořem. Tvoří ji hlavně skalnatá, štěrkovitá a oblázková
poušť. Na menších plochách můžou být i písečné pouště.
Myslíte si, že tu může pršet? Jen velmi málo a v některých
částech nepršelo už mnoho let. Teploty jsou tu vysoké
a v noci naopak hodně klesají. I když zde nejsou ideální
podmínky i tady žijí různá zvířata. Mezi ty nejrozšířenější
patří určitě velbloudi a kozy. Slouží dokonce jako dopravní
prostředek.

Nenajdete tu žádná velká města, jak jsme se s Aishou
přesvědčili. Snad jen na okrajích pouště, ale ve vnitrozemí se
objevují jen malá skromná místa, kterým se říká oázy. Jak
jistě dobře víte, k životu potřebujeme vodu. Ta se zde
získává z artézských studní.

Rostou tu hlavně palmy

a pěstuje se zelenina a obilí.
Sahara se rozkládá přes území deseti afrických států.
Myslel jsem si, že je tu jen písek a horko. Aisha mě ale
vyvedla z omylu, řekla mi, že tu mají veliká ložiska zemního
plynu, ropy, uhlí i železné rudy.
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Určitě znáte čtyři kamarády, kteří žijí v zoologické zahradě
v New Yorku a jsou slavnými hrdiny animovaného filmu.
Zkuste uhádnout jejich jména:
Zebra

__________________

Lev

__________________

Žirafa

__________________

Hrošice __________________
Jednoho dne se naše zebra rozhodne oslavit své 10.
narozeniny v divočině. Její nadšení kamarádi nesdílí. Přesto
se vydají po jejím nočním útěku na nádraží. Policie je chytí,
uspí a dá do beden. Probudí se a zjistí, že jsou na lodi, která
pluje směrem do Keni. Spolupasažéry jsou však i čtyři
tučňáci a dva šimpanzi. Každý zvířecí cestující chce plout
jinam. Přemůžou posádku, ale začnou se mezi sebou hádat a
krabice s nimi se postupně uvolní a oni padají do moře. Ráno
se vzbudí na neznámém ostrově, kterému vládne král
Jelimán. Rozluštění pohádky nebudu prozrazovat, ale když
složíte písmenka, zjistíte, na kterém ostrově zvířata
přistála, a jak se jmenuje název filmu.
M R A K A D A G A S_____________________________
Také já jsem tento ostrov navštívil. Patří mezi největší
ostrovy Afriky a 4. největší na světě. Od pevniny je vzdálen
400 km. Můžete se projít po horkých loukách, navštívit
deštné pralesy, prodírat se bambusovými křovinami nebo
uvidět buš či savanu. Nejčastější zvíře, které tady potkáte,
je lemur. Žije jich zde více než 20 druhů. Nesmíte určitě
zapomenout na romantické pláže, skály a zátoky.
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Africké lesy, rozlehlé savany i neproniknutelné džungle
bývaly v minulosti plné různých zvířat a ptáků. Žili zde
v rovnováze a nic jim nechybělo. Vše se změnilo, když na
černý kontinent vstoupili bílí dobrodruzi a obchodníci.
Zvířata před nimi nebyla v bezpečí a jejich počty se začaly
zmenšovat. Došlo to tak daleko, že dnes jsou už některé
druhy zcela vyhubené a některé jsou na samé její hranici.
Lidé si naštěstí uvědomili, že je potřeba krásnou africkou
přírodu a život v ní chránit. Na celém území Afriky vznikly
a dál vznikají nové rezervace, parky a chráněná území
s nejohroženějšími druhy zvířat. Už jich je přes 3000.
Po celý rok tu jezdí mnoho turistů z celého světa a na vlastní
oči můžou v parcích vidět třeba volně žijící zebry, žirafy,
gazely nebo z bezpečné vzdálenosti lvy a další divoká zvířata.

Serengeti je jedním z nejznámějších parků. Lidé zde můžou
sledovat migraci obrovských stád pakoňů či zeber. Při cestě
za potravou se stádo může roztáhnout až na 40 km.
Nejnavštěvovanějším je určitě Krugerův národní park. Tady
jsou kromě antilop, pakoňů a dalších zvířat lákadlem šelmy.
Ne každému se totiž poštěstí pozorovat lvy, levharty,
gepardy nebo hyeny ve volné přírodě. Nám se s Aishou moc
líbilo v NP Bwindi. Tento park je jediný na světě, kde žijí
horské gorily.
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Pohádka o hrochovi
africká pohádka

Kdysi dávno žil hroch pouze na souši. Rád se popásal na
bohatých afrických savanách a pochutnával si na šťavnatých
travinách. Společně se zebrami a gazelami si každý den
užíval sluníčka. Jeho největší zálibou se stalo jídlo. Jedl
zkrátka pořád. Ráno, odpoledne i večer a stále neměl dost.
Milý hroch se tak brzy změnil v obrovskou kouli.
Jednoho dne se na něj sluníčko podívalo a vůbec ho neumělo
poznat. Řeklo hrochovi, že když bude pořád tak moc jíst,
brzy ho jeho vlastní nohy neunesou. Hroch se zastyděl
a slíbil, že do roka určitě zhubne. Stačilo však, aby ucítil vůni
čerstvé trávy a ještě ten večer na svůj slib zapomněl.
Když se za rok blížilo setkání se sluncem, přemýšlel hroch, co
udělá. Věděl, že se sluníčko bude zlobit. Jeho váha neklesla,
dokonce teď vážil ještě víc. Co teď?
Rozhlížel se kolem sebe a přemýšlel, kam se před sluncem
schová. Kolem dokola byla jenom tráva a veliké jezero.
V trávě by ho ale bylo vidět, tak hroch nelenil a ponořil se do
vody.

Od těch dob jsou hroši ve vodě celý den a schovávají se tam
před sluníčkem. Sotva přijde noc a slunce je opravdu pryč,
vylézají ven a pořádně se napasou.
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Nalistovali jste poslední stránku časopisu. Všechna tři
předchozí čísla na Vás tady čekal recept, který si připravují
kamarádi jednotlivých světadílů. Ani dnes nebude výjimka.
Mám pro Vás připraven Libanonský salát zvaný Tabbuleh.
Možná někteří nevíte, že v Africe lidé nepoužívají stále
příbor a některá jídla jí rukama. Mají rádi hodně zeleniny,
taky bulgur, humus, placky a určitě tady nenajdete vepřové
maso. Nejdůležitější je pro ně večeře, u které se schází celá
rodina. Jí a u toho si povídají nebo zpívají do pozdních
nočních hodin.
Na libanonský letní salát budete potřebovat:
1. 1/3 šálku bulguru
2. ¼ šálku horké vody
3. 1 střední cibuli na jemně nastrouhanou
4. 2 nakrájená rajčata
5. 1 lžíce oleje a trošku olivového oleje
6. 4 šálky nakrájené petrželky
7. 1 lžíce čerstvě nasekané máty
8. 1/3 šálku čerstvé citronové šťávy
9. špetku soli a pepře
Postup:
Bulgur smícháme s 1 lžíci oleje a horkou vodou. Necháme
uležet 1 hodinu. Přimícháme nakrájenou cibuli, petržel,
rajčata a mátu. Poté citronovou šťávu, olivový olej, sůl a pepř
a vše dobře zamícháme.
Salát podáváme na velkém talíři a můžeme ho obložit
ledovým salátem. Jako přílohu pita chleba. Je možné ho jíst
také rukama.
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