
 

 

 
Bylo, nebylo, blížily se Velikonoce. A letos to v Rádiu Junior vypadalo úplně jinak než 
v předešlých letech. Eva s Janou totiž čekaly kámošku. Neznaly ji osobně, ale věděly, 
že je moc fajn a že má přijet ze země nazvané Legrafantas. Kámoška se jmenovala 
Klotylda a neposlala ani fotku. A tak Eva s Janou oblékly svoje nejlepší šaty, 
namalovaly si řasy a čekaly před rozhlasem. Vtom se od Hlavního nádraží blížila 
neuvěřitelně barevná postava.  
„Klotylda!“ vykřikly obě najednou. A byla to ona.  
Když barevná postava přešla na semaforu přes přechod, objevila se v celé své kráse. 
Měla velikou hlavu a nos jako (slovo č. 4) ……………………, ale jinak byla ohromně 
okouzlující. Uši měla jako (slovo č. 7)….…………………, krásně (slovo č. 6) …………………… 
vlasy a tělo jako (slovo č. 1) ……………………. Roztomile mrkala dlouhatánskými řasami, 
vedle strakatých očí vynikla její (slovo č. 3) …………………… pleť.  
Na pozdrav mávala rukama, které vypadaly jako (slovo č. 2) ……………………, a celá byla 
ozdobená barevnými (slovo č. 8) …………………… .  
 
Jana s Evou vykulily oči. „Bubliblam buk,“ zaševelila Klotylda přátelsky a způsobně si 
zamotala svých (slovo č. 5) …………………… nohou do copánku.  
„Jé, ty umíš uplést pomlázku z nohou!“ vyhrkla Eva. Jana do ní šťouchla: „Počkej, ještě 
jsme ani nepozdravily. Bubliblam buk! Doufám, že to byl pozdrav a neřekla jsem 
třeba, že měl vlak zpoždění.“  
 
Klotylda se rozesmála tak, že se jí uši srolovaly do ruličky. „To je krásné slyšet, že 
někdo mluví legrafantasky. To jste mi u-udělaly ra-dost, holky,“ řekla Klotylda a 
nakukovala u toho do velké knihy s nápisem Česky snadno a rychle. Eva s Janou byly 
nadšené, že Klotyldu hezky uvítaly a hned ji pozvaly do rádia: „Pojď k nám, ukážeme ti 
Rádio Junior. Chceš?“  
Klotylda radostně zamrkala, rozpletla si nohy a nadšeně poskakovala. „Jasně! Chci 
vidět Rádio Junior a všechno si to namaluju, protože si to chci pamatovat!“ 
Eva s Janou se na sebe podívaly. Ten nápad dostaly obě najednou! Dneska nebude 
žádné focení! My si Klotyldu namalujeme, protože to je daleko zábavnější než jakékoli 
fotky.  
A co vy, holky a kluci? Jak si Klotyldu představujete? Namalujte nám to, vyfoťte a 
pošlete na adresu radiojunior@rozhlas.cz. A nebojte se použít hodně barev a 
namalujte klidně tu nejbláznivější představu, jakou o Klotyldě máte. Protože tohle 
jsou Bláznivé Velikonoce na Rádiu Junior!  
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