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ZIMNÍ PRANOSTIKY 

Leden:  

V lednu mráz - těší nás.  

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.  

Leden studený, duben zelený.  

V lednu za pec si sednu. 

 

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda – věčná škoda. 

 

Ve dne jas, v noci mráz. 

 

Leden jasný, roček krásný. 

 

Únor:  

Únor bílý – pole sílí.  

V únoru, když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.  

V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.  

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 

 

Když záhy taje, dlouho neroztaje. 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

 

                                           

                                                             (A. Janoštíková) 
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PTACTVO V ZIMĚ 

Jak a čím dokrmovat venkovní ptactvo a na co si dát pozor? 

Přikrmování ptáků v zimě může být dokonalou podívanou, zvláště tehdy, pokud máme krmítko 

blízko okna, kudy vidíme do zahrady. Spousta drobných opeřenců využije možnost posilnit se 

v době, kdy přirozená potrava chybí. Také zde můžeme pozorovat druhy, které jsou severské a 

u nás jen přezimují. Jenže aby se z radosti nestala starost, krmení ptáků v zimě zabezpečíme 

tak, aby se na krmítku cítili nejen bezpečně, ale také se jim vyhnuly případné zdravotní 

problémy, způsobené nevhodnou stravou 

 

Čím ptáky krmit? 

Začít přikrmovat venkovní ptactvo je nejvhodnější už začátkem listopadu, aby si ptáci stihli 

vybudovat řádné tukové zásoby a snadno přežili nadcházející zimu. Vhodnou potravou jsou 

slunečnicová semínka – převážně černá slunečnice, která je skvělým zdrojem potřebného tuku. 

Směsi určené pro venkovní ptactvo 

Lojové koule 

Ořechy (vlašské, arašídy, pistácie, …) 

Sušený hmyz 

Zrniny (pšenice, proso, loupaný oves, kukuřice, …) 

Ovesné vločky, krupice, hrubá mouka 

Jablka a strouhaná mrkev 

Bobuloviny (jeřabiny, šípky, bez, rozinky, …) 

Čím větší rozmanitost krmiva zvolíte, tím více druhů ptáků vaše krmítko přiláká. Proto se 

nebojte pravidelně doplňovat pestrou stravu, každý opeřenec si pak vybere to, co má nejraději 

a co mu prospěje. Nezapomeňte však i na jejich pitný režim. Dopřejte ptáčkům denně čerstvou 

vodu, kterou jim můžete umístit třeba do praktické napáječky nebo pítka. V případě, že venku 

hodně mrzne, schovávejte napáječku s vodou na noc domů, aby se mrazem zbytečně nezničila. 
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Čeho se naopak vyvarovat? 

Na některé potraviny si však musíte dát převážně pozor! Do krmítek rozhodně nedávejte vše, 

co vás napadne. Vyvarujte se hlavně jakýmkoliv soleným potravinám, nedej bože odpadkům a 

zbytkům z kuchyně, nebo uzeninám. Malým opeřencům nepomůžete ani v případě, když jim 

do krmítka nasypete nevařenou rýži a strouhaný kokos (obě suroviny bobtnají a mohou způsobit 

trávicí potíže). Ublížit jim můžete i v případě, když jim do krmítka donesete čerstvé pečivo či 

těstoviny. Abyste tedy venkovnímu ptactvu spíše neškodili, dejte si pozor na to, co do krmítka 

dáváte! 

Teď už máme snad všichni jasno v tom, proč je dokrmování venkovního ptactva důležité a jak, 

a hlavně, čím ho správně krmit.  

                                                                                           (www.proptaky.cz, zahradkarskaporadna.cz) 

(A. Svobodová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proptaky.cz/
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ZIMNÍ RECEPTY NAŠICH BABIČEK 

Staročeské zelníky  

SUROVINY 

3 větší brambory 

2 –3 hrsti kysaného zelí 

1 vejce 

4 lžíce solamylu 

sůl 

olej na smažení 

POSTUP 

Brambory oloupeme a najemno nastrouháme. Vymačkáme z nich většinu vody. 

Okapané kysané zelí překrájíme a přidáme k nastrouhaným bramborám. 

Přidáme ještě vejce, 4 lžíce solamylu a sůl. 

Těsto pořádně promícháme a na rozpáleném oleji zprudka smažíme menší 

placičky. 

 

Můžeme podávat samostatně nebo se zeleninou. 
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Krkonošské kyselo  

SUROVINY 

2,5-3 l vody 

1 kvásek do kysela 

houby 

sůl 

kmín 

1 cibule (větší) 

6 vajec 

5 brambor (větších) 

Olej 

 

POSTUP 

Kvásek namočíme asi na 2 hodiny do 1 l vody, poté rozmícháme a přecedíme 

přes sítko, aby nezůstaly hrudky. 

Houby uvaříme zvlášť. Vaříme je raději déle, aby byly dosti měkké. Usmažíme 

vajíčka. Brambory nakrájíme a uvaříme bez slupky. Na oleji osmažíme cibulku 

dozlatova. 

Do kvásku nalijeme zbylou vodou, osolíme, přidáme uvařené houby, kmín a 

osmaženou cibulku. Vaříme na mírném plamenu a za stálého míchání přivedeme 

k varu. Kyselo musí být husté. 

Na talíř si dáme brambory, vajíčko a zalijeme kyselem. 

                                                                                                        (toprecepty.cz) 

                                                                                                                                                  (N. Fujáčková) 
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PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 

Princezna zakletá v čase 2 je pokračování české fantasy pohádky režiséra a scenáristy Petra 

Kubíka z roku 2020. Byla uvedena 17. listopadu 2022. Hrají tam například Natália Germáni, 

Marek Lambora, Eliška Křenková, Martin Písařík a Roman Zach.  

Děj: 

Mladá alchymistka Amélie získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňovat 

tok času. Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se tak 

setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle provází na každém kroku. Z dávno 

zapomenutých temnot času navíc povstává nová hrozba, alchymista nazývaný Pán run, jenž 

touží získat vládu nad veškerou magií v Oberonu. Aby se mu to podařilo, musí Amélii 

připravit o vládu nad časem. Amélie se spolu se svými nerozlučnými přáteli princeznou 

Ellenou a princem Janem z Calderonu vydává do kouzelného města jménem Ayra, kde sídlí 

Společenstvo alchymistů, které se zapřísáhlo magii ochránit. Po jeho boku se Amélie musí 

postavit nejen dosud nejmocnějšímu protivníkovi, ale také svojí vlastní touze po zakázané 

moci. 

 

 

                                                                                                (Zdroje: ČSFD.cz a Wikipedie) 

                                                                                                                    (S. Fabianová) 
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HOKEJOVÝ ÚSPĚCH 

ČEŠTÍ JUNIOŘI SI Z MS V LEDNÍM HOKEJI ODVEZLI STŘÍBRO 

Mistrovství světa v hokeji hráčů do 20 let proběhlo od 26. prosince 2022 do 5. ledna 2023 v 

kanadském Halifaxu a Monctonu. Česká hokejová reprezentace do dvaceti let si na juniorském 

světovém šampionátu zahrála o zlaté medaile.  

Svěřenci kouče Radima Rulíka po prvním místě ve skupině A zvládli čtvrtfinále proti 

Švýcarsku (9:1) a mezi nejlepší čtyřkou vyzráli po výsledku 2:1 v prodloužení také na Švédsko. 

Juniory zastavila ve finále až Kanada 2:3 v prodloužení.  

                                                                                                                                                                                                                     

(Zdroj: idnes.cz) 

                                                                                                                                                             

(E.Andrýsková) 
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NETRADIČNÍ ZIMNÍ SPORTY 

ZNÁTE MUSHING? 

Mushing, tedy jízda se psím spřežením získala na oblibě a dnes mají lidé musherství spíše 

častěji jako koníček. Je to ale náročný koníček. Musher má většinou osm psů, což je ideální 

počet na zapřažení do postroji k saním. Nejvhodnější rasou je sibiřský husky nebo aljašský 

malamut. 

Musher musí své psy vycvičit. Důležité je, aby na sebe byli psi zvyklí, uměli chodit a běhat v 

postroji a naučili se na povel zatočit doprava, doleva, zrychlit nebo zastavit. I když každý 

musher přiznává, že na zastavení reagují opravdu neradi. 

Tihle psi totiž závody milují. 

JANA HENRYCH 

česká závodnice se psím spřežením, která jako jediná z Čech absolvovala se svými psy 

plemene sibiřský husky longové závody: Finnmarkslopet 1000 a 500 km, Femundlopet 600 

km, Polardistance 300 km, Bergebylopet 240 km a Šediváčkův long 220 km. 

Tyto závody se řadí k těm nejvýznamnějším ve sportu psích spřežení pořádaných na 

evropském kontinentu. Zajímavostí je, že jen několik dalších závodníků, závodících se psy 

plemene sibiřský husky, tyto závody dokončili. 

V současné době se Jana stará o 26 psů ve věku od 2 do 12 let. Většina psů jsou odchovanci z 

jejího chovu. 

V roce 2020 natočila pro Českou televizi režisérka Linda Kallistová Jablonská dokumentární 

film Psí láska popisující život Jany a jejích psů. 
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CURLING 

Curling je sport, ve kterém proti sobě soupeří dva čtyřčlenné týmy. Hráči střídavě posílají po 

ledě kameny vážící zhruba 20 kg směrem ke skupině soustředných kružnic s cílem dostat své 

kameny blíž ke středu, než soupeř. Poprvé byl na programu OH již v roce 1924, stabilní 

součástí her je ale až od Nagana 1998. 

Curling vznikl v 16. století ve Skotsku, kde se hrál v zimě na zamrzlých rybnících a jezerech. 

V počátcích tohoto sportu se používaly kameny vytažené ze dna řeky, v 17. století se objevily 

první kameny s držadly, což umožnilo styl podobný dnešnímu. Klíčovým bodem byla 

standardizace kamenů a přesunutí do hal s umělým ledem v 20. století. 

KDE SI HO MŮŽETE ZAHRÁT? 

V ČR jsou tři specializované haly na curling – dvě v Praze a jedna v Brně. Curling se hraje 

také v Plzni, Jičíně, Opočně a Trutnově, kde se na zimním stadionu střídá s dalšími ledními 

sporty. 

Praha – Roztyly 

Vůbec první specializovaná hala na curling v Česku. Hala byla otevřena v roce 2004, jsou v ní 

čtyři dráhy a je navíc kompletně bezbariérová. Součástí haly je také restaurace se sezením pro 

diváky. V této hale se odehrávají nejvýznamnější české curlingové soutěž. 
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SKIBOBY 

Skiboby jsou individuální zimní sport, provozovaný na sjezdových či slalomových tratích. 

 Závodník se snaží projet určenou trasu v co nejkratším čase na skibobu, což je v podstatě 

jízdní kolo vybavené namísto kol dvěma krátkými lyžemi. Dvě krátké lyže má závodník také 

na nohou.  

Skiboby se objevují v průběhu 19. století a patentovat si je nechal americký vynálezce J. C. 

Stevens v roce 1891. První veřejný závod se uskutečnil roku 1914 v Liberci. 

ZÁVODY SVĚTOVÉHO POHÁRU V JÍZDĚ NA SKIBOBECH  

3. březen 2023–5. březen 2023 

 Od 3.do 5. března proběhnou v Pasekách nad Jizerou závody Světového poháru v jízdě na 

skibobech. 

Kvůli potížím se sněhem bylo lednové klání Světového poháru v Pasekách nad Jizerou 

odloženo až na březnový termín, tedy na 3. až 5. března 2023. Během závodů se pojede 

slalom, obří slalom, Super-G a kombinace v kategorii muži a ženy na závodní sjezdovce v 

Pasekách nad Jizerou. 

 

(Zdroje: OLYMPIJSYTYM.CZ, IDNES,KUDY Z NUDY,RÁDIO JUNIOR, HRAJCURLING.CZ) 

(L. Guillemenot) 
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ZIMNÍ ČAS VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

Žáci šestých ročníků se snažili zobrazit zimní okno. Využili k tomu inkoust a zmizík, kterým 

vytvořili zajímavé vločky. Vytvářeli nejrůznější tvary oken, záclonek. 

 

 

 

                                                                                                                  (6.ročník) 
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Závěrečné slovo s citátem 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

na další číslo časopisu  se můžete těšit v dubnu.  

Poslední stranu druhého čísla zakončíme opět s citátem. 

 

Vaše redakce 

 

 

 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 

  

 

Poznámka 

Antoine de Saint-Exupéry 

Byl francouzský spisovatel, pilot, často je považován také za filozofa a humanistu. Mezi jeho 

nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ.



 

Zase příště! 
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 


