
Písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře

Rodinné představení

VSTUPENKY V SÍTI

Přidané představení od 13:00
28. 10. 2017 od 17:00 arena PRAHA

Prázdniny ufrnkly jako nic a už tu máme zase podzim.
Ale to není důvod ke chmurám, naopak! Právě držíte v rukou 
nejnovější číslo časopisu, které jsem pro vás připravoval 
celé léto. Cestovat budeme i nadále, tentokrát se vydáme 
poznat naše sousedy – Slovensko, a ještě jejich sousedy – 
Maďarsko. Mapy, které si můžete pověsit na zeď nebo 
nástěnku, najdete přímo uprostřed časopisu.

Kromě toho na dalších stránkách najdete velkou omalovánku, strašidelnou 
křížovku, nový díl Rybňajsu a recept na lahodné rohlíčky s jablky od Laskonky. 
A abych nezapomněl! Seznámím vás se sovou Hedou Okatou a ukážu vám, 
jak si vyrobit psací brk. Na nic nečekejte a pusťte se do listování!

Po menších komplikacích Pigy konečně našel zámek a nastěhoval se do něj. Se všemi přáteli pak společně 
oslavovali krásu domova. Jenže najednou… Na nové mapě se OPĚT objevily zlověstné otisky ptačích nohou!
Mapa je zase zničená! Kdo to byl?! Justýna, nebo snad Heda? Vyšetřováním se však ukázalo, že jsou obě 
nevinné. Čí nohy zničily mapu? Záhada je na světě…

Ráno po hostině vyšlo slunce.
 Nebe bylo bez mráčku 

a vypadalo to na krásný den.
Jen Pigy trochu přemýšlel
 nad tajemným obtiskem

pařátku na mapě.

Kdo to jen
 mohl pošlapat?

Ne všichni ale měli 
pohodové ráno.

Tralalá, jaké 
skvo-kvokvokvo...

Dala ses na cizí 
jazyky a učíš se

slepičtinu?

Předchozí díly komiksu 
najdete na www.pigy.cz

8. díl
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Audio ke komiksu najdete
na www.pigy.cz

Och...
A nyní tu máme 

telefonát posluchače. 
Kdo volá?

Zdá se, že u mě byl 
ten fantom taky! 

Odnesl mi 
všechno koření!

To je skandální!

Jestlipak ten fantom 
nějak nesouvisí 
se záhadným 

otiskem pařátku?

Já nekvokám! 
Chtěla jsem 

říct, jaké skvostné
ráno! 

Jenže podívej se!

Moje bylinky!
Tvoje bylinky!

Někdo je sklidil 
místo mě! Kdo to
mohl provést?

Pojďme rychle do rádia,
uděláme z toho událost 

ranních zpráv!

Vážení posluchači, v našem lese 
řádí fantom! Jeho obětí 

se tuto noc stala Justýna.

Pokračování příště!Pokračování příště!

Zdá se, že všichni 
spokojeně spí a nic 

zvláštního se neděje. 
Letím domů.

Och! Co to? 
Někdo u mě je!

Pierre! To jsi ty?
Co tu děláš?

Já... já... Hedo... 
nic zlého jsem 
udělat nechtěl!Mmm...   

Vždyť to vypadá jako vloupání! 
Nebyl jsi náhodou včera 

i u Laskonky a Justýny, co?

Dobrou noc, 
Justýno!

Děkuji, Hedo, snad 
se mé zahrádce 

tentokrát nic nestane.

Přeji klidný 
spánek, Laskonko!

Trochu se bojím, 
ale snad usnu.

Ještě se proletím 
nad lesem 

a podívám se, jestli 
je vše v pořádku.
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Vybarvi obrázek podle vlastní fantazie.
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Vybarvi obrázek podle vlastní fantazie.
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Seber odvahu a pomoz
Pigymu najít východ
z bludiště tak, aby
cestou nenarazil 
na žádného ducha.

Nasbírej jevšechny. 

Zemi zasáhl neznámý vir, který přeměnil obyvatele v

 zombie a mumie. Pokus o výzkum 

léku se nezdařil a napáchal ještě větší škody.

Navštivte s námi městečko

Chuggington, 
kde můžete zažít nejedno velké

 železniční dobrodružství.
Mašinky Koko, Týna, 
Zak, Broník, a další vás

 zvou do svého světa.
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Pojmenuješ 
správně  
všechny 
obrázky?

Je podzim.               to ví proto, že ze                       padá  

    a ona musí nosit teplý                . Jednou večer 

přišel   domů z práce dřív a zavolal na                   : 

„Něco jsem ti donesl!“ Byla to              .  

Obrovská oranžová   .

„Jů,“ vydechla           . „Co s ní budeme dělat?“

       se zazubil od        k     a řekl: „Vydlabeme ji,  

je přece Halloween!“ Odkrojil vršek                 a dal             

                        . Tou vydlabala celý vnitřek              , 

všechnu dužinu a                . Pak nakreslila na      ,  

jaký by měla mít       obličej, a    ho pak  

    vyřezal.    hotovou          položila  

na      a dala do ní zapálenou . To byla paráda!  

                dokonce                  s                a                  vyfotila.  

Na památku.

JAK VYŘEZÁVALA DÝNI
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Návod
najdeš

na druhé
straně.

Potřebuješ:

Pastelky

Nůžky

Lepidlo

Tužku

Brk na psaní!Vyrob si:
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Do ohybu polož
tužku a slep
kolem ní.

Vybarvi brky.

Vystřihni 
a přehni v půlce.

Brk na psaní!Vyrob si:

BRATISLAVA

Vysoké 
Tatry

Gerlachovský štít  
Nejvyšší slovenská hora se 
tyčí do výšky 5 655 metrů 
nad mořem. 

Bratislava 
Hlavní a největší slovenské město. 
Leží na obou březích Dunaje. 
Historie místa se píše už od roku 
400 před naším letopočtem, kdy 
bylo osídleno Kelty. 

Halušky 
Nejtypičtější slovenský 
pokrm, který se 
připravuje z čerstvě 
uvařených brambor 
a mouky. Míchají se 
s brynzou nebo zelím 
a slaninou.

Malá 
Fatra

Bílé 
Karpaty

Beskydy

Malé 
Karpaty

Východné 
Karpaty

Nízké Tatry
Velká 
Fatra

Nitra

PrešovSpišský 
hrad

Spišský hrad 
Obrovský hrad na skále s bohatou 
a dlouhou historií je největší 
zříceninou ve střední Evropě.

Ľudovít Štúr  
Významná postava 
slovenské historie, 
roku 1846 udělal ze 
slovenštiny národní 
jazyk Slováků.

Kapustnica 
Zelná polévka s uzeným 
masem, houbami a kysanou 
smetanou – přísady se ale  
liší podle krajů, kde se 
polévka připravuje.

Parené buchty
Plněné knedlíky.

Osúch 
Slané pečivo.

Pagáče 
Slané koláčky, do těsta 
se nejtypičtěji přidávají 
škvarky.

Žilina

Trenčianské 
Teplice

Tatranská 
Lomnica

Piešťany 

Banská 
Bystrica

Banská 
Štiavnica

Vlkolínec

Vlkolínec
Vesnička plná typických 
dřevěnic.

Banská Štiavnica  
Město, kde se odjakživa 
těžilo stříbro a zlato. 

Košice

Slovenský 
kras

Česká republika

Polsko

Rakousko

Maďarsko

Ukrajina

Dunaj

Váh

Hron

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 

Ahoj cestovatelé! 

Pojďme se podívat k našim východním sousedům – na Slovensko. Spojovala nás s ním skoro celé 

minulé století společná historie. Po r. 1918, po rozpadu rakousko-uherské říše, naše země vytvořily 

Československo, které bylo rozděleno až v roce 1993. 

Slovensko má kromě úchvatných hor, krásné přírody a teplých termálních pramenů také bohatou 

historii. Jeho hlavním městem je Bratislava, platí se tu eurem a mluví se zde slovensky.

Piešťany
Lázeňské město.

Trenčianské Teplice 
Lázeňské město.

Bratislavský hrad 
Tyčí se na kopci nad městem. Původně 
středověký hrad byl mnohokrát přestavěn 
a nyní v něm sídlí Historické muzeum.  

Michalská brána 
Brána je jediným pozůstat-
kem původního brati-
slavského opevnění. Stojí zde 
od konce 14. století.

Stará radnice 

Katedrála sv. Martina
Jeden z nejvýznamnějších 
a největších kostelů na Slovensku. 

Andy Warhol 
Na Slovensku se narodil i tento 
významný výtvarný umělec 
20. století, představitel směru, 
kterému se říká pop art. 

Alžběta Báthoryová 
(1560—1614) 
Této uherské hraběnce se říká 
také Čachtická paní. Nechvalně 
proslula jako masová vražedkyně 
mladých dívek.

víno

Sýry 
parenica, korbáčik, 
oštiepok, brynza

Slovenská 
lidová 
výšivka

ovce

bača

pivo

slivovice
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Eva Spoustová

Antimultivitamin
9. díl

?

Paní Blatavo!
Halóó!

Nic.

Takhle už je zalezlá
aspoň měsíc.

Co když
je nemocná?

Zeptáme se maminky!
Ta to bude vědět!

Dobrý den, pane Kmotře!

No nazdar...

Áách jo...

Pan Kmotr je taky nějakej smutnej!
Slyšeli jste, jak si zhluboka povzdechnul?

Hmmmm...

... no a my nevíme, co se jim stalo.
 Proč jsou tak smutní, maminko?

Jsou už zkrátka oba v letech.
A asi zažívají málo radosti.

O CHVÍLI 
POZDĚJI...
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Tak jim nějakou
radost uděláme! To byste byli hodní.

Jen mě nenapadá,
co by je rozveselilo...

Neboj, však my
na něco přijdeme!

Nic mě nenapadá.

Mě taky ne.

My máme vždycky radost,
když si spolu můžeme hezky pohrát...

Tak si s paní Blatavou
pohrajeme!

Pojďte s námi skákat kvakáka!

Budete si s námi hrát 
„Žabáček v své jamce sedí sám“?

Zahrajeme si
„Čuldo, vstávej,
kolik je hodin“?

Já už si takhle 
hrát nemůžu.
Na to jsem
 už stará.

Aha! Tak proto jste
smutná a jste pořád
zalezlá v krunýři!

Proč bych vylézala?
Stejně si ani nemám
 s kým popovídat

My si s vámi 
popovídáme!

Abyste měla radost!

Vy jste velcí
neposedové!
Z vás jsem

 vždycky za chvíli
dočista unavená...

Tak s kým
si chcete povídat?

S někým, kdo
je alespoň

trochu jako já...

Já o někom vím! 
To se zařídí!
Momentíček!

Pane Kmotře, chtěl 
byste si popovídat? 

Já se s nikým takhle mrňavým nebavím.
Bavil bych se, kdyby bylo s kým. 

Ty jsi také radši s kamarády svého věku,
protože ti rozumějí nejlíp... Nikdo tak starý jako

já už tu není... Ach jo...

Aha. Takže vy jste
smutný, protože

nemáte toho 
pravého kamaráda?

Jak dlouho už jste
tady v hloubce
pod kamenem?

Pořád.
 Jsem tu pořád.

Tak jak můžete vědět, 
že v Rybňajsu není 

někdo jako vy?!

Poplavte za mnou, jo?
Já vám někoho představím!

Není a basta fidli. 

O CHVÍLI POZDĚJI...

A jak na nás 
ta vaše želví parta
vždycky volávala?

 To už jsem zapomněl...

Hahaha! Myslíte to:
„Sumče, sumče, ze dna,

z bláta, vystrč 
kníry natotata“?

Ohohohóó! To je ono! A my
na vás pak: „Na krunýři ani fousek,

to je želví famfrňousek!“ 

HAHAHA! No to byla
náramná švanda!

HOHOCHJO!
To bych řekl!
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Pigy, to je spousta
her, zábavy a legrace
pro děti

Pigy
 školky

Pigyáda
 Časopis
pro děti

Pohádkové
rádio

Knížky
Chrochtátko

Pigy.cz

Mama.pigy.cz
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Svátek se jmenuje: ……………………………………..

Jak se jmenuje původně keltský lidový svátek, který připadá na 31. října? 
Tradicí je, že se v tento den dlabou dýně, 

děti se převlékají do kostýmů a chodi koledovat.

Tohle je Heda. 
Celým jménem Heda Okatá. 

Seznamte se, prosím. I přes 
svůj mladý věk je to moudrá

 a vzdělaná sova. Ví si se vším 

rady. A vůbec – ví všechno 
a umí to skvěle vysvětlit. 

Mám ji prostě rád! 
Nejradši za ní chodím do jejího 

kabinetu, ale o tom už vám 
poví sama…

Huhůůů, ahoj!
 Jsem sova

Heda Okatá a ráda vás 
poznávám! 

Vítám vás v dutině stromu, kde 
žiji. Tohle je můj kabinet.

 Mám tu všechno, co potřebuji 
k práci a bádání… 

Porozhlédněte se sami. 
Dá se tu najít nejeden poklad, 

huhuhůůů!
A kdybyste potřebovali 

s něčím pomoci nebo něco 
vysvětlit, obraťte se na mě. 

Teď už víte, kde mě najít!
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Seznamte se, prosím. I přes 
svůj mladý věk je to moudrá

 a vzdělaná sova. Ví si se vším 

rady. A vůbec – ví všechno 
a umí to skvěle vysvětlit. 

Mám ji prostě rád! 
Nejradši za ní chodím do jejího 

kabinetu, ale o tom už vám 
poví sama…

Huhůůů, ahoj!
 Jsem sova

Heda Okatá a ráda vás 
poznávám! 

Vítám vás v dutině stromu, kde 
žiji. Tohle je můj kabinet.

 Mám tu všechno, co potřebuji 
k práci a bádání… 

Porozhlédněte se sami. 
Dá se tu najít nejeden poklad, 

huhuhůůů!
A kdybyste potřebovali 

s něčím pomoci nebo něco 
vysvětlit, obraťte se na mě. 

Teď už víte, kde mě najít!

PIGY_2017-04.indd   27 27.08.17   22:40



Připrav si:

40 g hnědého cukru

1 lžičku mleté
skořice

rendlík

misku

jablka nakrájená
 na měsíčky

listové těsto

60 g nadrcených ořechů
 (pekanové, vlašské

 nebo lískové)

45 g másla

plech vyložený
 pečicím papírem

nůž

vidličku mašlovačku

váleček

vál

Postup:

Laskončinu sbírku receptů
najdete na www.pigy.cz

3.

4. 5.

1. 2.
Rozválej listové
těsto na válu. Rozděl ho nožem 

na trojúhelníčky.
V misce smíchej hnědý
cukr a lžičku skořice.

Každý trojúhelníček posyp 
vzniklou směsí cukru a skořice
a nadrcenými ořechy.

Pozor,
pálím!

Pozor,
pálím!

Pomoc
dospělého!

V rendlíku rozpusť máslo. Namoč měsíčky
jablek do másla a polož je na nejširší část
připravených trojúhelníčků.

Trojúhelníčky smotej.
Vzniklé rohlíčky dej na plech
vyložený pečicím papírem.

6. 7. Zbylým máslem potři povrch rohlíčků.
Pokud chceš, posypej je ještě trošku skořicí.

Peč v troubě rozehřáté
na 190 stupňů dozlatova,
asi 10-12 minut.

8.

Pomoc
dospělého!

Před servírováním nech
alespoň 10 minut
vychladnout.

10.

Dobrou chuť!
Vaše veverka
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 Řešení:

Chceš Pigymu něco 
napsat nebo nakreslit?

Piš na adresu: 
Redakce časopisu 
PRASÁTKO PIGY
Wenzigova 4
120 00 Praha 2

nebo na e-mail: 
pigy@pigy.cz

Jak se jmenuje původně keltský lidový svátek, který připadá na 31. října? 
Tradicí je, že se v tento den dlabou dýně, 

děti se převlékají do kostýmů a chodi koledovat.

P  A  V  O  U  K

V  L  K

N  E  T  O  P  Ý  R
D  Ý  N  Ě

Seber odvahu a pomoz
Pigymu najít východ
z bludiště tak, aby
cestou nenarazil 
na žádného ducha.
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„To vám zaručuju já, nový 

Štědroň z Tesco Mobile!“
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