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Proč je  
studium na ÚBS 

úplně  
úžasná věc

Máte rádi pivo? Líbí 
se vám Dvořák, Smetana 
či Martinů? Nebo vás 
k českému jazyku přivedly 
verše písničkáře Nohavici? 
Menzelovy či Svěrákovy 
filmy? Čeští předkové? Ať už 
je to tak, nebo tak, určitě už 
jste zjistili (co svorně tvrdí 
všichni cizinci), že čeština je sice 
krásný a zvukomalebný jazyk, 
ale také jazyk hrozně těžký 
a komplikovaný. S miliónem 
gramatických pravidel (a ještě 
více výjimek), které jedinec 
těžko zvládne bez nějaké té 
školy, kurzu či studia. A proč 
je studium češtiny v Praze na 
Ústavu bohemistických studií ta 
nejúžasnější věc, pro kterou jste 
se mohli rozhodnout?

Protože vás naučí 
nejen skloňovat, časovat, 
vyslovovat délky a (alespoň 
přibližně) ono pověstné 
ř, ale protože právě zde 
dostanete ten správný širší 
rámec. Bez kterého bude 
vaše čeština jen pouhým 
sucharem, pasivní znalosti 
přechodníků (které navzdory 
všem očekáváním, ne a ne 

Není vše ideální…
Studium v Praze 

má i jednu velkou 
nevýhodu – vše je 
dražší než v jiných 
univerzitních městech.

Neoznačené fotografie jsou dílem autorky, Vlatky Daněk

Fotografie na titulní stránce Mato Pejić

Grafická příprava Željko Podsedník

Fotografie označené znakem @ jsou z těchto zdrojů: 

stránka 4 – UBS FF CUNI, stránka 7 - czechspecials.cz, toprecepty.cz, lifee.cz, apetitione.cz, stránka 
8 -postaonline.cz, apetitione.cz, stránka 9 -  apetitione.cz, wikimedia.org, stránka 10 - erhartovacukrar-
na.cz, veronikahanzlikova.cz, casjenpromne.cz, stránka 11 - Městské muzeum Praha, toprecepty.cz, to-
precepty.cz, Martin Čuřík, kudyznudy.cz, stránka 12 - mediar.cz, archiv Maty Pejiće, stránka 13 - havel.

com, stránka 14 - prague.eu, hajduk.hr, stránka 15 - musicnotes.com, ufleku.cz, stránka 17 – metro.
cz, knihobot.cz, wikimedia.org, stránka 18 – Dan Materna, czechlit.cz, ceskyrozhlas.cz, stránka 19 – pra-
gue.eu, radinacestu.cz, informuji.cz, stránka 22 - idos.cz, mapy.cz, stránka 24 - kudyznudy.cz, Plzeňské 

divadlo, vysocinanews.cz, nockostelu.cz, stránka 25 - brnenskydenik.cz, wikimedia.com, stránka 27 
- w-d.cz, denik.cz,t-shock.eu, stránka 28 - praguethink.cz, stránka 29 – prague.eu,terasauprince.cz
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zemřít) či pádů, ve kterých slova délky ztrácí (či 
naopak získávají). Tomu širšímu rámci se dnes říká 
sociokulturní složka, a ta vám pomůže, abyste (mezi 
jiným) pochopili, proč jsou Češi ve svém písemném 
jednání tak (až komicky) formální či (příšerně) zdvořilí. 
(A proč k smrti neradi tykají.) 

I to patří k českému jazyku a je důležité to vědět! 
Právě proto ÚBS svým studentům nabízí nejen celou 
skálu škálu předmětů s jazykovým odznakem, ale 
i řadu oněch dalších, ve kterých se cizinec může 
seznámit s českými reáliemi, kulturou a dějinami. 
(Dokonce si může zkusit zahrát i pravé české divadlo.) 
Nebojte se těchto předmětů! Nevyučují se lineárně, 
ale tematicky, a navíc, lektoři ÚBS jsou opravdu 
kreativní a dokážou přiblížit jednotlivé fenomény, 
třebas jste se s nimi na vašem kontinentu setkat 
nemohli.  

Český jazyk v České republice můžete studovat 
na různých institucích či vysokých školách, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je jen jedna 
z nich. Ale šíře znalostí, kterou ÚBS poskytuje, je možná nejlepší.

Malý (neformální) slovníček:

zvukomalebně – libozvučně
úžasná věc – výborná věc, 

nejlepší
být sucharem – být jen 

základní, suchá, tvrdá část něče-
ho (řekněme sušenka oproti 
měkkému, vláčnému piškotu)  

Kde se může spát mezi regály
Když člověk někam přijde, jedna z prvních věcí je, že se trochu rozkouká kolem a zorientuje. Někdy 

k tomu sloužila mapa a také (obyčejně) ty první české věty, které zahraniční student v Praze musel 
(dřív či později) vyslovit: Prosím vás, kde najdu ulici tu a tu? Byla to zároveň krásná příležitost, aby 
dotyčný ihned dostal první lekci z obecné češtiny: To je na konci Václaváku (Staromáku, Karláku, 
Štrosmajeráku), čili seznámil se s velice sympatickým projevem úspornosti v českém jazyce, který 
v řadě jiných jazyků nemá obdoby. 

Dnes máme vševědoucí 
google maps, a tak stačí 
zadat adresu Ústavu 
bohemistických studií – Na 
příkopě 29 a najednou stojíte 
a zíráte. Velké logo Česká 
spořitelna je zavádějící, 
protože od roku 2020 na 
této adrese (opravdu) sídlí 
peníze jenom v přízemí 
(mimochodem, ČS je podle 
počtu klientů největší banka 
v Česku), kdežto další patra 
slouží vysokoškolákům. 

Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy je veliká 
instituce, čítá 30 ústavů a 15 
kateder, které jsou rozseté po 
8 různých lokacích. Všechny 
navštívit nemusíte, ale tři 

Hlavní 
budova 

FFUK
Knihovna

Ústav bohemistických studií  
Na Příkopě 29

byste měli: nejdůležitější 
v Hlavní (takzvané historické) 
budově FF, (náměstí Jana 
Palacha 1, přímo u stanice 
metra Staroměstská) je 
knihovna a pracovny. Tady 
můžete dokonce i spát mezi 
regály s knihami, tady vám 
poradí se SIS, fakultním 
informačním systémem, 

který je (řekněme to 
upřímně) komplikovaný 
a nepřehledný. 

Budovu v Celetné 
ulici 13 není jednoduché 
najít (starý palác, ještě 
starší dveře a – žádný 
nápis), je to ale doslova 
za rohem ÚBS a skrývá 
velký centrální prostor 

Historická pečeť Karlovy univerzity

@
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se sedačkami, kde můžete trávit čas, když 
venku mrzne a prší. Budova Celetná 20 
je vlastně propletenec několika domů a 
dvorů a hromady chodeb, co vedou mimo 
všechnu logiku někam, kam by neměly. Stačí, 
když se v ní ztratíte jen jednou (najdete 
Karolinum a gotický arkýř a vyfotíte se 
u nich), a uvědomíte si, že stojíte v místech, 
kde se studuje od roku 1348. Kde vyučovali 
Hus i Masaryk, Čapek i Einstein (sice jen 
tři semestry, ale přece). A před vámi tu 
studovaly mnohé známé osobnosti, mezi nimi 
i Jan Palach a Michal Viewegh.

Filda, jak se ve studentském slangu 
Filozofické fakultě říká, je jedinou fakultou 
v Evropě, na které se učí všechny jazyky, 
kterými se mluví v členských zemích Evropské 
unie.

Malý (neformální) 
jazykový kvíz

Česká jazyková ekonomie 
čili v běžném hovoru nahrazení 
dvojčlenného pojmenování 
jednočlenným dává v praxi docela 
zajímavé výsledky. Jestliže je tedy 
Ipák náměstí I. P. Pavlova a Hlavák 
Hlavní nádraží, uměli byste 
rozluštit co je Kulaťák (a proč)? 
Jestli je ve studentském slangu 
filda Filozofická fakulta, uhodnete, 
co je to tělárna, co pajdák a co 
hnojárna? Je to ještě vejška, či ne?

Budova v Celetné ulici 13

Budova v Celetné ulici 20

Trdelník není staročeské jídlo.

Svíčková na smetaně 
Vepřo-knedlo-zelo

Skutečně český pokrm – ovocné knedlíky

Nejstarší ve střední Evropě
Univerzita Karlova (UK) v Praze je nejstarší 

univerzita ve střední Evropě, mezi čtyřmi 
zakládajícími fakultami byla i takzvaná Artistická, 
dnešní Filozofická. UK dnes tvoří 17 fakult a 3 
vysokoškolské ústavy, kde přes 8 tisíc studentů 
studuje přes 70 oborů. V posledních letech 
UK patří mezi 1 % nejlepších univerzit světa 
(Academic Ranking of World Universities ji 
hodnotí jako 200. až 300. nejlepší).

Jíst či nejíst,  
vařit či nevařit,  

to je otázka
S posledním snězeným sendvičem, který jste si (který 

vám) ještě doma připravili na cestu do Prahy, začíná vaše 
složitá a trnitá cesta hledaní, kde dobře (a za slušnou cenu) 
jíst a přitom (když už jste v tom Česku) si rozšířit horizonty 
o zdejších kulinářských specialitách. Je ovšem otázka, co 
jsou to typická česká jídla? 

V žádném případě to není staročeský trdelník, jehož 
turistická sláva je pouhý marketingový podvod. Tato sladká 
roura totiž původně pochází z Rumunska a do Česka se 
dostala přes Maďarsko a Slovensko. Podobně je na tom 
staročeský kuba, obdoba jídla z krup a hub se vaří i v Polsku, 
Rusku, na Ukrajině. S gulášem je to jasné, jeho domovem 
je Maďarsko, nejdřív si ho odkoukali Rakušané a pak z Vídně 
dorazil i do Česka. Bohužel, ani dva stěžejní pokrmy z masa, 
o kterých budete slyšet, že jsou to typické české pokrmy, 
nejsou původní české. Původní česká nejsou ani další stará 
jídla, recept na vepřo–knedlo–zelo v Domácí kuchařce 
M. D. Rettigové nenajdete. Na jídelním lístku jedné pražské 
restaurace se poprvé objevilo teprve v roce 1862. 

I svíčková na smetně s houskovým knedlíkem je 
jídlo, které se v Evropě začalo vařit teprve v 19. století 
a Češi se o něj dělí s Němci a Rakušany (Rindenbraten mit 
Semmelknödel). Je to taková ta rakousko-uherská klasika, 
která se v Česku stala populární teprve v době národního 
obrození. Tehdy se ve městech začala vařit jídla s masem 
a omáčkami a časem se stala (sice uměle vytvořeným) 
symbolem probuzeného národa a české kuchyně. Podle 
gastronomických znalců jsou jediný skutečně český pokrm 
kynuté ovocné knedlíky, pokrm z oněch starých dob, kdy 
hlavní součástí stravy nebylo maso, ale různé obdoby jídla 
z mouky. Dalším původním českým jídlem z dob socialismu 
je smažený sýr.

@

@

@
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Kdo byla…
… Magdalena Dobromila 
Rettigová – česká buditelka 
a spisovatelka, dodnes známá 
především jako autorka knihy 
receptů Domácí kuchařka (Domácí 
kuchařka čili snadno pochopitelné 
a prozkoumané poučení, kterak 
se masité i postní pokrmy všeho 
druhu nejchutnějším způsobem 
vaří, pekou a zadělávají; kterak 
se rozmanité moučná a ovocné 
lahůdky, zavařeniny atd. 
připravují; kterak se tabule nejnovějším způsobem pokrývají; kromě mnohých jiných užitečných 
a v domácnosti nevyhnutelně potřebných věcí). Poprvé vyšla v roce 1826 a hned se stala, jak 
bychom dnešními slovy řekli – bestseller.

Polévka je grunt a maso je špunt
Češi jsou polévkový národ, a tak polévku najdete v každé hospodě, na všech místech, která 

turistům nabízí občerstvení. Ale pozor, ekvivalentem české polévky je cream soup (bramboračka, 
dršťková, gulášová, zelňačka, houbová)! Když si Čech chce pochutnat na talíři čiré tekutiny 
se zavařenými nudlemi či zasypané krutony, tak si objedná vývar čili bujón (nejčastěji hovězí 
a kuřecí).

Dobrá rada nad zlato
Ideálním místem pro ochutnání české kuchyně 

pro začátečníky je samoobslužná restaurace Havelská 
koruna (Havelská 23, 6 minut pěšky od ÚBS). Příjemné 
prostředí, solidní ceny a separé se stoly a lavicemi 
umožní, abyste si za jeden večer udělali jasno, jak 
vám česká kuchyně chutná. Akci domluvte s partou 
kamarádů, každý si kupte jiné jídlo a dejte jedni druhým 
ochutnat. Kdo přežije, může vyzkoušet takzvané 
jídelny, potkáte zde minimum turistů a zažijete pravou 
českou stravovací atmosféru, navíc za velice nízké 
ceny – Jídelna Světozor (Vodičkova 39, sklep v pasáži 
Světozor, 700 metrů od ÚBS) či Lidová jídelna Těšnov 
(Těšnov 5, Florenc, 1 km od fakulty). Guláš (i ten český 
i ten vídeňský, abyste poznali rozdíl) si dejte na stojáka 
v Řeznictví Kosina (Kaprova 18, cca 100 metrů od 
historické budovy FF – tam nezapomeňte navštívit 
Bistro Mezi Řádky v mezipatře!).

Jako správný student, který přijel do Prahy poznat celé spektrum češství, byste se vůbec 
neměli hamletovsky ptát, ochutnat či ne, ale povinně byste si měli dát (alespoň jednou) každé 
z výše vyjmenovaných jídel (nebojte se, na dezert a pití dojde příště). Pokud přicházíte z Evropy, 
budou vám chutnat a v České republice neumřete hladem. Pokud přicházíte z asijského kontinentu 
a doposud neumíte vařit, asi se to budete muset naučit. Pravděpodobně nebudete spokojení ani 
s českou kuchyní ani s pražskými čínskými (japonskými, vietnamskými…) restauracemi. Vaří tam jídla 
přizpůsobená českému zákazníkovi, a tak pro vás budou, ehm, málo čínská (japonská, vietnamská…). 
Zato evropské čínské zelí bude pro vás pravým objevem…

Malý (neformální) slovníček:

Polévka je grunt a maso 
je špunt – přísloví, podle 
kterého se Češi opravdu řídí

Snídej jako král, obědvej jako 
princ a večeř jako chuďas – přísloví, 
kterého Češi moc nedodržují

Nerudovy erotické knedlíky

Kynuté ovocné knedlíky jsou staré, tradiční české jídlo. V jídelníčku je sice najdete v oddíle 
„bezmasá jídla“, ale v principu jde o sladký pokrm, který výborně poslouží k odpolední svačině. Dnes 
jsou velice populární borůvkové, meruňkové či jahodové, v sezóně je 
najdete ve všech hospodách. Určitě vám budou chutnat, možná až 
tak, jak chutnaly Janu Nerudovi, který o nich v roce 1888 ve fejetonu 
napsal tato, přímo erotická slova: „Vskutku myslím, že švestkový 
knedlík je co do svého rodu ženská. Že náleží k slabému, ale krásnému 
pohlaví. Ty jeho měkké, oblé formy! Ta pikantnost! Ta okolnost, že 
teprv pak je člověku zcela dobrý, když mu dá člověk trošičku cukru! Ten 
starostlivě, samolibě upravený zevnějšek! … Ta měkkost a hladkost, 

a přece zase 
přitom příjemná 
těsta odpíravost! 
Ta vábná líc! Ta 
lahoda! Ta vůně! 
Píšu a sbíhá se mi 
v ústech…“

@

@ @ @
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Nebuď trdlo,  
zakousni koláč a ne zákusek

Dezert je (říkají) ta správná tečka za každým dobrým jídlem, s typickým českým dezertem je to 
ale podobně složité jako s jídlem. I trdelník i bábovka, buchty jakož i závin (čili štrúdl) či medovník 
(i Marlenka, ač se dnes pyšní českou ochrannou značkou) jsou dezerty, jejichž varianty najdete 
v Evropě od Bavorska až k Balkánu. 

Pravou perlou české kuchyně jsou koláče – opravdové tradiční jídlo. Pochází z dob, kdy 
hospodyňky ve snaze nakrmit početnou rodinu plnily základní těsto z mouky a vody s tím, co zrovna 
měly po ruce. Koláče jsou ty krásné, barevné kulaté věcičky, co na Ladových obrázcích neodmyslitelně 
patří k poutím, hodům, posvícením či svatbám (svatební koláčky, takzvané metáčky).

Jak ale čas běžel, koláče se začaly považovat za „selskou“ záležitost a dnes vám je jako dezert 
nabídnou jen v hospodě, v lepších restauracích ne. Najdete je ale v pekařstvích, na farmářských či 
jiných příležitostných trzích. Asi nejznámější české koláče jsou jihočeské a chodské (ornamentální 
výzdoba s mákem, tvarohem, povidly) a valašské frgále (s ovocnou náplní a drobenkou). 

V rámci seznamování se s Českou republikou, i v případě, že neradi sladké, musíte navštívit 
i nějakou českou cukrárnu. Už proto, abyste tam žasli nad pestrými barvami, které jsou pro 
české zákusky tak příznačné. A veeeelkým množstvím šlehačky, která se (v kombinaci s různými 
ingrediencemi) objevuje snad v každém českém zákusku. Proto zákusek (ač slovo napovídá něco 

jiného) v cukrárně obvykle 
konzumujete se lžičkou v ruce. 
Dezert, do kterého se opravdu 
můžete zakousnout, jsou koláče.

I do klasického trdelníku, 
bez moderního plnění šlehačkou 
či zmrzlinou, můžete kousnout 
a přemýšlet o slovu „trdlo“, které 
prý pochází od slovesa třít a odtud 
pak vzniklo trdlo, ve smyslu 
dřevěné paličky, kterou se třelo 
v hmoždíři, a také (snad) sloužilo 
k pečení trdelníku. Dnes v obecné 
češtině trdlo znamená nešikovného 
a hloupého člověka. Proto nebuď 
trdlo, zakousni se do (českého) 
koláče, a ne zákusku!

Malý (neformální) sladký slovník

moučník – sladká dobrota 
(z mouky), kterou vám přinesou po 
hlavním jídle

dezert – modernější verze slova 
moučník (a proto v ní leckdy mouku 
vůbec nenajdete)

zákusek – sladké jídlo, co jde spíš do 
výšky než do šířky a nejčastěji obsahuje 
krém  

koláč – nízký, ve tvaru kola 
s upečeným těstovým okrajem

buchta, loupáček, bublanina, závin, 
řezy, bábovka… – různé druhy moučníků 
a dezertů 

štramberské uši – kornout 
z perníkového těsta – první český 
potravinářský výrobek s EU zeměpisnou 
ochrannou značkou (peče je jen osm 
výrobců z města Štramberku)

Co si dát u Myšáka
Ačkoliv vám Trip Advisor bude radit 

něco jiného, zajděte si do Cukrárny 
Myšák ve Vodičkově ulici číslo 31, (cca 
700 metrů od ÚBS). Je tu od roku 1910 
a za první republiky to byla cukrárna, kam 
chodily pražské celebrity (můžete je vidět 
v cukrárně na vystavených fotografiích). 
Dejte si tam věnečky, větrníky, laskonky či 
indiánky, staré dobré zákusky, ke kterým 
Čechy i dnes váže silné nostalgické pouto.

Věnečky, laskonky a indiánky

Valašský frgál

Jihočeské koláče

@

@

@
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Točí se  
kolotoč a tramvaj,  

ne pivo!
Ve středověku bylo doporučováno 

obyvatelům měst (a to v celé Evropě), aby 
místo vody raději pili pivo. Tehdy totiž ve 
městech panovaly docela otřesné hygienické 
podmínky a studně se často stávaly zdrojem 
šíření nakažlivých nemocí. Pro zdraví bylo jistější 
pít převařenou vodu či pivo, a tak se pivo vařilo 
nejen v hospodách, ale i na farách, v klášterech, 
všude, kde žilo pohromadě více lidí. 

Od těch dob se toho (samozřejmě) hodně 
změnilo, ale v Česku se starých doporučení 
drží i dnes. S průměrnými 140 litry piva na 
osobu za rok je Česká republika první ve světě 
v konzumaci tohoto zlatavého moku! Ano, Češi 
jsou opravdu národem pivařů, ale zároveň 
také národem pyšným na svůj zlatavý, pěnivý 
chmelový nápoj, na svou pivní kulturu a tradici. 

Pokud jste znalci piva, tak víte, že i Česko právě prožívá světovou takzvanou craft-revoluci čili 
revoluci řemeslně vyrobených piv. Během posledních dvaceti let zde vzniklo skoro 500 malých a 
nezávislých pivovarů, které (většinou) nabízí takzvaná piva horního kvašení. Hlavní město je doslova 
zaplaveno různými bary, ve kterých z každé pípy teče pivo z jiného malého pivovaru. Praha má ale i své 
stálice (a jako správní studenti byste je měli znát), pivnice, kde čepují ležák (lager) opravdu dlouho.

Ve světě je nejznámější české pivo Plzeň, nazvané podle města, kde bylo v roce 1842 
vymyšleno jako „zlatý ležák“ 
a  zcela nový druh světlého piva 
(do té doby byla většina piv 
tmavých). Časem se světlý ležák 
stal nejrozšířenějším druhem piva 
ve světě. Jeho mezinárodní název 
je Pils, Pilsner a Pilsener, což je 
odvozeno od Pilsen, německé 
varianty jména Plzeň. 

Které pivo v České republice je nejlepší?
Správná odpověď je – to, které vám nejvíce chutná. (Najít 

si svoje nejlepší české pivo může být opravdu velice složitý úkol 
– je z čeho vybírat! Kromě již zmíněné Plzně a Gambrinusu, tu 
je Budvar, Kozel, Staropramen, Starobrno, Bernard...)

Rozhodování, jestli si Plzeň dáte U Pinkasů (Jungmannovo náměstí 15, což je asi 6 minut pešky 
od fakulty) nebo U Zlatého tygra (Husova ulice 17, cca 9 minut chůze od ÚBS) bude naoko těžké. 
U Pinkasů byla sice první pražská pivnice, kde se Plzeňský Prazdroj začal točit (a to jen rok poté, co se 
začal v Plzni vařit), ale zato je U Zlatého tygra opravdu kultovní pivnice, známá především tím, že tam 
měl rezervovaný svůj stůl Bohumil Hrabal! Takže domácí úkol: Rozhrňte rukou pestrou směsici turistů 
(která tu vládne, když je normální situace) a najděte ho. Všimněte si přitom fotografií, kdo všechno tu 
ze světových lídrů pil pivo. (Obě pivnice točí jen Plzeň, je to sice dobré pivo ale pivo masové produkce 
a v té Češi preferují Gambrinus.)

Další dvě turisty obléhané pražské pivnice jsou U Kalicha (Na bojišti 12), kde údajně pil pivo osobně 
dobrý voják Švejk. U Fleků (Křemencová 11) je zase nejstarší pražská pivnice, kde se pivo vaří od roku 
1499 čili od onoho středověku, se kterým jsme toto vypravování začali. Ale pozor! Za posledních 70 let 
se tato pivnice specializovala na jeden jediný druh piva – černou třináctku. A na ni tato „předražená past 
na turisty“ (jak ji Češi přezdívají) v roce 
2020 doplatila. Ve snaze přilákat opět 
české klienty, Kalich znovu začal vařit 
světlou dvanáctku. Uvidíme, jestli se 
novota udrží…

A pamatujte si – Pivo se čepuje! 
Přesto, že se pro sudové pivo běžně 
používá výraz točené, správný pivař 
preferuje verzi čepované pivo. Dodnes 
se povídá, jak U Zlatého tygra na 
prosbu, jestli by mohl natočit pivo, 
číšník prohlásil: „Vážený pane, točí se 
kolotoč a devatenáctka (poznámka – 
tramvaj číslo 19) v Hloubětíně. Tady 
pivo čepujeme!“

Reklama na plzeňské pivo z roku 1896
Havel, 

Clinton 
a Albrightová  

na pivu 
s Hrabalem 

U Zlatého 
tygra

@

@

@



14
15

Co dělají studenti ve volných chvílích…

… poznávají se navzájem a aktivně pracují na šíření národních horizontů. Nejsou to nadnesená 
slova, a bylo tomu tak i dávno předtím, než byl 
program Erasmus vymyšlen. Příklad – slyšeli 
jste o fotbalovém klubu Hajduk z města Split 
v Chorvatsku? Víte, jak kuriózní je místo jeho 
založení a jak velkou úlohu sehrála Univerzita 
Karlova pro chorvatský sport?

Bylo to v roce 1911 po zápasu Sparta–Slávia, 
kdy si čtveřice chorvatských studentů, studujících 

v Praze, dala U Fleků pivo. Byli tak 
nadšení z nového sportu, který 
právě viděli, že se u piva domluvili, 
že takový klub založí i doma. A tak 
se pražská pivnice U Fleků (kde 
se studentská domluva odehrála) 
považuje za kolébku chorvatského 
fotbalu a místo založení nejstaršího 
chorvatského fotbalového klubu, 
Hajduku, na což upozorňuje i 
pamětní deska na zahrádce pivnice.

V české pivnici…

… vám číšník bez vyzvání 
přinese další půllitr, jen co svůj 
dopitý odložíte na stůl. Než stačíte 
říct … Já si ho ale neobjednal… už 
vám zaznamenal další čárku na 
úzkém blokovém papírku, (nebo 
na tácku), který vám přinesl hned 
s prvním pivem. A máte ho na účtu…

… si k zakousnutí můžete 
objednat speciality, které na vás 

čekají ve velkých zavařovacích láhvích 
strategicky umístěných hned u výčepu. Jsou 
to: nakládaný hermelín, slanečci a takzvaní 
utopenci (ochutnejte, názory na ně jsou 
velice různé).

… turisticky orientovaná česká pivnice 
často vypadá jako z dob Rakousko-Uherska, 
visí tu portrét císaře Františka Josefa a kolem 
se s fajfkou v ruce potuluje Švejk. Znamená 
to, že za pivo zaplatíte tak asi třikrát víc než 
v obyčejné hospodě. Zato ale budete mít 
fotografii se Švejkem…

Co se ještě  
k pivu hodí… 

Pravá česká hospodská píseň Co jste 
hasiči (najdete na youtube, jestli se chcete 
píseň naučit, slova najdete na Co jste hasiči 
karaoke)

Subtilnější slova o pivu zaznamenal 
ještě v roce 1922 František Ladislav 
Čelakovský ve svých Slovanských 
národních písních a zní: Pivo, pivo, kdo tě 
bude pít… kdo tě bude pivo pít, až já budu 
v hrobě hnít… pivo, pivo, pivo červené… 

(najdete na youtube pod Pívo, pívo, kdo tě bude pít)

Beer barel polka čili originální česká píseň Škoda 
lásky (Vejvoda/Zeman, 1927) byla přezpívaná do němčiny 
jako Rosamunde (1938), aby si světovou slávu osvojila v 
americké verzi jako Pivní polka (1939). (Všechny najdete 
na youtube, dnes je text písně přeložen do 27 jazyků.)

Malý 
 (neformální)  

slovníček:

zlatý pěnivý mok 
(tekutina) – krásný český 
eufemismus pro pivo

pivař – na rozdíl od slova 
vinař (což je výrobce vína, 
výrobce piva je pivovarník), 
pivař je konzument piva 
v širokém rozpětí od 
pupkatého tatíka až po osobu, 
která pivem žije a rozumí mu 
(někteří v tomto smyslu raději 
používají slovo pivomilec)

@

@ @
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Pražský erotikon
čili jak se

stát aktivní
Nepatříte ke šprtům, ale zcela 

logicky soudíte, že když už jste v té 
Praze, tak by bylo rozumné využít 
situaci a naučit se „té češtiny“ 
co nejvíce? Jak ale být co nejvíce 
v kontaktu s češtinou a rodilými 
mluvčími, když bydlíte na koleji 
a v celém bloku není jediný Čech?  

A/ Buďte hostem na jiných 
Ústavech!

Prolistujte si katalog 
předmětů, které navštěvují 
studenti ČLK (Česká literatura a komparatistika) a ČJK (Český jazyk a teorie 
komunikace) na FF CUNI. Možná najdete předmět, který jste ve své zemi 
už navštěvovali a nyní si látku můžete zopakovat v češtině. Nebo naopak, 
využijte situaci a vyberte si předmět, který se na vaší fakultě, ve vaší zemi 
vůbec nevyučuje. Běžte za vyučujícím a poproste, že byste rádi jako host 
(bez závazku) chodili na hodinu – těžko vás odmítne. Zvlášť přínosné 
mohou být semináře, studenti na nich hodně debatují, což je dobrá 
příležitost, abyste slyšeli výklady svých českých 
vrstevníků. Třeba pak s nimi prohodíte pár slov 
před hodinou či o přestávce, což je další způsob, 
jak obohatíte svou češtinu. 

Hledejte – Ústav ČLK (nebo ČJK) pak 
rozklikněte … studium … rozvrh. Sylaby najdete 
(v češtině i angličtině) v SIS, když v … předměty… 
zadáte kód vybraného předmětu.

B/ Choďte na přednášky pro veřejnost!

Možná vás nezajímají Dějiny vývoje zahradní 
architektury ve světě (Zemědělské muzeum) či 

Některé otázky romské menšiny 
v Česku (Knihovna Václava 
Havla), ale většina přednášek 
takového typu (pro širokou 
veřejnost) jsou vlastně projekce 
fotografií, doprovázené 
výkladem. Tudíž i člověk, který 
česky neumí mnoho, může 
pochopit, oč jde. Navíc jsou 
takové přednášky (nejčastěji) 
bezplatné.

Hledejte Praha/
přednáška/vstup volný 

C/ Čtěte,  
čtěte, 

čtěte…

Třeba i jen titulky z novin. 
Například, každé ráno si při 
vstupu do metra vezmete 
ty malé, (bezplatné!) noviny 
Metro, a než dojedete na 
fakultu, stačíte se naučit 
několik nových slovíček. (Pozor, 
nevěřte všemu – je to přece 
jen reklamní plátek). Stejně 
přínosné bude, když každý den 
nahlédnete do portálů idnes.
cz nebo novinky.cz (oba mají 
dobře propracovanou grafiku 
a velkou nabídku titulků hned 
po rozkliknutí). Po přečtení 

titulku si otevřete ten, kterému jste nerozuměli, 
z textu pak pochopíte, oč se zde jedná, a tak si 
nová slovíčka i lépe zapamatujete.

Mnozí studenti ÚBS jsou velcí literární 
fajnšmekři, libují si v Čapkovi a na Kafku nedají 
dopustit. Je to opravdu chvályhodné, jenže 
takovým jazykem dnes nikdo nemluví. Ač se 
vám to možná příčí, ku prospěchu počátečního 
záměru – naučit se co nejvíc česky – je vzít si do 
ruky něco, co ráda čte půlka z oněch 10 miliónů 
Čechů, co v Česku žije. Třeba Malý pražský 
erotikon od Patrika Hartla. Pozor, erotika je 
tam jenom v titulku, zato vám tato kniha může 
opravdu (vyzkoušeno) přiblížit běžnou češtinu! 
Natolik, že (konečně) ztratíte zábrany v používání 
vaší (velké) pasivní znalosti češtiny a stanete se 
i aktivním mluvčím. A o to vám, když už jste v té 
Praze, přece jde. Nebo ne? 

Malý  (neformální)  
slovníček:

šprt – ve slangu student, který se 
tolik snaží, aby byl dobrým studentem, 
až to ostatním (včetně vyučujícího) leze 
na nervy

fajnšmekr – osoba s dobrým, 
vytříbeným vkusem (v jídle, pivu, 
knihách…)

jako když bičem mrská – úsloví, 
dělat něco tak rychle a lehce, jak jde 
kočímu bičem mrskat

rozhodit sítě – snažit se „ulovit“ 
něco tak pečlivě a plánovaně, 
jak rybáři loví rybu 
 za pomoci síti

@

@
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Pokud se rozhodnete přečíst i nějakou 
knihu ze soudobé české literatury, ve výběru 
vám můžou pomoci různé ceny pro literaturu, 
které se každoročně (či obrok) udělují v České 
republice. Je jich přes třicet a nejznámější jsou: 
Magnesia litera (popularizační literární ceny ale 
v současně době nejprestižnější), Cena Josefa 
Škvoreckého (cena odborné poroty), Cena Jiřího 
Ortena (básnická), Státní cena za literaturu 

Jako když bičem mrská...

Jestli se opravdu chcete naučit aktivně 
česky mluvit… tak si najděte českého 
spolubydlícího. Pokud v Praze zůstáváte dva 
semestry, v tom prvním máte dost času, 
abyste rozhodili sítě na všechny strany a našli 
společné bydlení s českými studenty. (Kdybych 
to neviděla na vlastní oči, tak bych nevěřila, 
co může pro češtinu udělat společné sdílení 
bytu v poměru 2:4 čili dva cizinci a čtyři rodilí 
Češi. Ano, sice se tam někdy čekala fronta 
na koupelnu, ale zato ti dva cizinci za jeden 
jediný semestr mluvili česky… jako když bičem 
mrská…)

Dobrá kniha nad zlato Okno do Prahy  
vám otevře  

rozvrh
Když se zeptáte svých kolegů ze 

skupiny, jak velké je město Praha, 
dostane se vám zajímavých odpovědí. 
Moc malá, řeknou vám Pekiňanky. 
Menší město, řekne vám Berlíňan 
a přidá – tak akorát pro pohodlný 
život. Přesně tak, svorně se přidají 
Varšavanky. Pokud však přicházíte 
z malého státu, může se vám zdát 
právě naopak, že Praha je ohromná, složitá a komplikovaná.

A ty vzdálenosti! Když se ráno někam dostanete, tak pak abyste už nikam jinam nešli. Proto vám 
krásnou možnost otevřít okno do Prahy a poznat ji udělají (jinak nenáviděná) – okýnka v rozvrhu. Když 
je vracet se zpátky na pokoj jen ztráta času a vy ho zrovna nemáte chuť trávit studováním v knihovně, 
a také nemáte společnost, abyste si zašli na kávu/čaj/pivo. Takže, co s několika hodinami volného 
času? Přece vypravit se za pěknými zákoutími v Praze (a nemusí to být jen historické památky)!

Zde uděláme důležitou odbočku: Místa, kam musí směřovat vaše kroky v první chvilce volného 
času v Praze jsou Turistické informační centrum, a to TIC Staroměstské náměstí 1 – hned pod 
Orlojem (pozor, je tam více přepážek na různých místech – pokud řeknou, že nemají, běžte se zeptat 
přes uličku), TIC Rytířská 12 a docela neúhledný stánek přímo na ulici TIC Václavském náměstí 
(roh se Štěpánskou ulici), kde hledejte Průvodce Prahou ve svém mateřském jazyce. Existují nejen 
v angličtině, němčině a polštině, ale i v čínštině a japonštině, jen nejsou vždy vystavené. V nich 
najdete dobře popsáno desatero, které v Praze musíte vidět, v podstatě tzv. královskou cestu od 
Prašné brány až k Hradčanům plus Vyšehrad, Petřín a Josefov. 

@

@
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1 – Kopule panteonu Národního muzea skýtá dechberoucí pohled 
na Václavské náměstí a celou Prahu.  2 – Pasáž paláce Lucerna je 
složitý labyrint s pestrými vitrážemi, jeden východ vede do malebné 
Františkánské zahrady.  3 – Tour de Sochy čili od sochy Franze Kafky (u 
OC Quadro), přes srdce na piazettě Václava Havla (u Národního divadla) 
až k soše zavěšeného Freuda (u Betlémské kaple).  4 – Kobky na Rašínově 
nábřeží jsou pozoruhodné, na druhou stranu Vltavy veze přívoz.  5 – 
Místo pro krmení labutí (a nutrií) pod Mánesovým mostem s pohledem 
na Karlův most.  6 – Letná není jenom Metronom! Projděte se od 
Hanavského po Bruselský pavilon!  7 – Cesta od Staronové synagogy 
k Jeruzalémské vás dovede k Wintonově soše na Hlavním nádraží.

8 – Vodárenská věž a Církev československá husitská určitě stojí 
za návštěvu Vinohrad.  9 – Havlíčkovy sady s Grotou, Grébovkou 
a viničním domkem jsou nejhezčí na jaře.  10 – Procházka od Bastionu 
přes park Ztracenka k nemocnici U Apolináře.  11 – Obora Hvězda – 
kus lesa uprostřed Prahy  12. – Divoká Šárka s nádrží Džbán – divoká 
příroda na pokraji města.  13 – Stromovkou od kaštanové brány až 
k trojské lávce. 14. – Procházka od památníku na Vítkově přes žižkovský 
tunel ke Kotelně a Maschinenhausu.  15. – Spoj starého a nového čili 
Pražská tržnice/Dox centrum.

V Praze je ale i hodně míst mimo historické centrum, 
která jsou malebná, stojí za to je vidět a vůbec nejsou daleko 
od našeho Ústavu bohemistických studií. Bude to také dobrá 
příležitost, abyste se, když už jste v Česku, naučili používat 
mapy.cz a idos.cz, dva opravdu fantastické české portály. 
Možná, že ve vašem státě existuje něco podobného, ale 
asi těžko tak senzačně dobré a přesné a vševědoucí jako 
jsou tyto, když chcete vyhledat, jak se pešky, či veřejnou 
dopravou dostat z bodu A d bodu B. Takže, co (kromě 
soupisu 10 míst v Praze, která musíte vidět, a které jedním 
kliknutím najdete i na internetu) stojí za to v Praze vidět?

Inspirujte se fotografiemi a popisky z mapy níže. Žlutá na 
mapě označuje místa, která jsou blíže k fakultě (k návštěvě 
vám stačí cca dvě hodiny), pro červenou trasu budete 
potřebovat více času.
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Malý  (neformální) slovníček:

okno/okénko v rozvrhu – ve 
slangu, když hodiny vyučování na sebe 
nenavazují, a tak má student pár hodin 
volno

desatero – něco, co musí být, tak jako 
deset Božích přikázání

Fantastický idos.cz a mapy.cz 
Schválně to zkuste, naťukejte do strýčka 

Googlu: idos všechno – vyskočí vám https://idos.
idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/, pak do 
ODKUD napište: Na příkopě 29 (což je adresa 
ÚBS) a do rubriky KAM napište Ostrava, Dolní 
Vítkovice (to je místo, kde se koná velkolepý 
a pestrobarevný letní festival Colours of Ostrava). 
Automatika vám nabídne přesné adresy, poté, 
co upravíte den a čas hledaného spoje, kliknete 
tlačítko HLEDAT a už to máte. Kterou tramvají 
musíte z Prahy, na které nádraží a kam pak dál do 
Ostravy… (pokud nejste fanoušek soudobé hudby, 
tak si zkuste vyhledat cestu na Mezinárodní 
folklorní festival Strážnice, je to také paráda pro 
oči a uši).
Pak můžete zkusit srovnat google maps a mapy.
cz. na příkladu Sněžka (nejvyšší hora České 
republiky), uvidíte velké rozdíly. To vás snad 
přesvědčí, abyste, pokud jste v Česku, dávali 
přednost českým portálům.
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Operace opera  
anebo kultura a zábava
Pokud jste tento malý průvodce dočetli až 

sem, tak víte, že jsme ještě nemluvili o dvou 
důležitých aspektech pobytu v Praze, a to jsou 
kultura a zábava. Samozřejmě, myslíme na onu 
studentskou, takže s omezeným rozpočtem, čili 
která podle možnosti nic nestojí. 

Určitě budete mít příležitost pařit (jen) za 
nákupní cenu nápojů na koleji. Na některých 
dokonce existují společenské místnosti, ve 
kterých se konají různé (nejčastěji erasmácké) 
seznamovací večírky. Může se ale stát, že jich 
nakonec budete mít plné zuby – pokud zrovna vy 
budete bydlet o patro výš, právě nad zmíněnou 
společenskou místností… Vzhledem k tomu, že 
má tento průvodce tendenci být seriózní, tak 
k zábavě doporučíme jen dvě věci: Kampus 
Hybernská (Hybernská ulice 4, pouhých 250 
metrů od ÚBS) – velice zajímavé spojení kultury 
a zábavy (navíc ve spoluorganizaci právě naší 
Filozofické fakulty – viz kampushybernska.
cz), a to co vám poradí takzvané „juzit“ mapy. 
Najdete je na webové stránce juzit.cz (jsou 
to mapy cílené na mladé lidi, byly spolehlivé, 
mnohé pohostinské podniky ale covid-19 
nepřežily, takže poslední mapa z roku 2019 už 
není docela výstižná). 

Co se týká kultury, tak se to v Praze 
každodenně jen hemží různými akcemi, koncerty, 
výstavami a představeními . Asi nejlepší přehled 
najdete, když do googlu zanesete citybee 
Praha a hlavně, v druhém řádku najdete AKCE 
ZDARMA, bývá jich dost a celá řada stojí za vaši 
pozornost.

Z množství pražských kinematografů byste 
asi měli vyzkoušet zcela netradiční atmosféru 
(a také repertoár) kina Bio Oko (Františka Křižíka 
15). Co se týká divadel, tak se připravte na to, 
že vaše dobré úmysly navštívit nějaké české 
představení se budou křížit s pověstnou českou 
posedlostí chodit do divadla stále, pořád a vždy. 
Takže otázkou by asi nemělo být, které ze 117 
profesionálních pražských divadel si vybrat 
(soupis najdete na prahadivadla.cz), ale do 
kterého seženete lístek ještě v tomto semestru.
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Proto vám navrhuju, abyste to zkusili jinak: vyberte si představení a na pokladně řekněte, že 
jste student ze zahraničí, který je tu jen právě teď a možná už nikdy víc, a že byste velice rádi zhlédli 
právě toto představení a že počkáte, jestli si někdo nevyzvedne lístek (což se stane asi těžko), nebo 
že rádi budete sedět i na takzvaných přístavcích (když uvidí vaši snahu, většinou se smilují a přinesou 
dodatečnou židli, za kterou samozřejmě zaplatíte). Možná vás překvapí, které divadlo vám k této akci 
doporučím – žádné, ale novotou vonící a zlatem se třpytící Státní operu. Opera je totiž pro cizince, 
kteří ještě neumí dost dobře česky, ideální představení – kvůli titulkům, které si můžete nastavit 
v libovolném jazyce na obrazovce zabudované do sedátka před sebou (podobně je to při opeře 
v Národním divadle, tam jsou ale titulky promítané nad jevištěm).

Pro nás z ÚBS jsou velice přijatelná i představení v DISK, divadle Divadelní akademie (Karlova 
26, cca 10 minut pěšky od fakulty), kde na bakalářských představení jednotlivých ročníku můžete 
obdivovat umění a češtinu českých vrstevníku a kolegů, studentů DAMU.

Akce, které by bylo škoda nevyužít

Pokud přijdete do Prahy v zimním semestru, nenechte si ujít 
oslavy státního svátku 28. října, kdy se v celé České republice tradičně 
otevřou dveře jinak veřejnosti nepřístupných objektů (například 
vládní vily v Praze), zatímco muzea a galerie chystají krátké bezplatné 
prohlídky pro návštěvníky (ideální příležitost, abyste navštívili, třeba 
národní galerii, i když vás vlastně toto umění nezajímá). Další taková 
akce se koná třetí sobotu v listopadu, je to Noc divadel s celou řadou 
workshopů a scénických čtení. V letním semestru je to Mezinárodní 

den turistických průvodců (třetí víkend v únoru) a velice efektní Noc 
kostelů (poslední víkend v květnu).

POZOR, všechny tyto akce se těší obrovskému zájmu a svou 
návštěvu si musíte elektronicky zaregistrovat. Není to vždy 
jednoduché, ale stojí to za to. A pokud neuspějete, neztrácejte hlavu 
a použijte fintu popsanou u opery. (hledej … Akce na 28 října… noc.

divadel.cz… Mezinárodní den turistických průvodců… nockostelu.cz)

Malý  (neformální) slovníček:

Pařit – ve slangu, účastnit se dobré 
zábavy (párty), kde alkohol (obvykle) 
teče proudem 

Systém českých turistických tras (bílá čtvercová značka s jedním 
barevným pruhem) se často označuje za nejlepší na světě, vyniká 
jednotností systému, pravidelnou údržbou, kvalitou i rozsahem. 

České značky byly 
vzorem pro řadu 
zemí světa, takže se 
po stejných chodí 
v Polsku, Bulharsku, 
Maďarsku, Sasku, 
podobný systém 
funguje v částech 
Rakouska, Rumunska 
a Švýcarska. Kdo ji 
chce užívat v zahraničí, 
musí nejdříve získat 
českou licenci. Barvy 
tras (do jisté míry) 
označují druhy cest – 
žluté jsou kratší spoje, 
modré regionální, 
červeně značené trasy 
jsou dálkové.

Žlutou a červenou  
na skok z Prahy

Je několik věcí, ve kterých Češi ve světovém měřítku 
hrají prim. Kromě piva je to i hokej - pro Čechy národním 
sport číslo 1 (není se čemu divit, český hokejový tým 
patří do světové „velké šestky“, jenom od roku 1993 
a vzniku České republiky si Češi z mistrovství světa 
přivezli 6 zlatých, jednu stříbrnou a pět bronzových 
medailí). Další věc, ve které jsou Češi nejlepší na světě, 
je systém turistického značkování, fenomén natolik 
unikátní, že má na ní Česká republika ochrannou licenci.

Láska k turistice vychází z české historie (kdo chce 
znát více, ať se zeptá strýčka google a tety Wiki na téma 
tramping a skauti v českých zemích), ale i z geografické 
polohy České republiky. Takzvaná česká meteorologická 
kotlina patří k značně oblačným zónám, a tak jsou na 
tom v mapě slunečního svitu lépe než Česko i Pobaltí, 
Švédsko i jižní Anglie. (Neřku-li Itálie a Chorvatsko, kde 
má každé město dvojnásobek slunečních hodin ročně, 
než si jich užije obyvatel Prahy.)

Proto je zcela logické, že Češi slunce přímo milují a že se s prvními slunečními paprsky všichni, 
kteří zrovna můžou, vypraví ven a zaplní parky a lavičky, břehy a nábřeží, cyklo- i všechny jiné stezky. 
Víkendy jsou pak dny, kdy Češi chodí na výlety. Nejraději pěšky (či v dnešní době na kole), a právě 
k tomu jim slouží sítě červených, modrých, zelených, žlutých a fialových linií, kterými je Česká 
republika přímo nahuštěna. První trasu vyznačil Klub českých turistů v dávném roce 1889, dnes je 
celková délka turistických tras v ČR přes 40 tisíc kilometrů.

Když jsi v Římě, chovej se jako Říman, říkal prý ještě svatý Augustin, takže nezbývá, než abyste se 
také občas vypravili na výlet. (A možná vám to po jednom z oněch týdnů, ve kterém v Praze neuvidíte 
ani jednu minutu slunce, přijde i samo, bez naší rady.) Češi na svých turistických cestách nejraději 

České  
turistické značky@
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navštěvují nějakou historickou 
a kulturní památku či poznávají 
kulturu, tradice a gastronomii 
jiných regionů. Můžete se vydat 
jejich stopami a hledat inspiraci na 
webové stránce kudyznudy.cz (kde 
se snadno proklikáte do různých 
krajů) anebo poslechnout naše rady.

Ideální na jednodenní výlety 
z Prahy jsou město Mělník (uvidíte 
tam krásný zámek, slavné vinice 
a opravdu úchvatný pohled na 

Kokořín     Mělník

Lednice      Brno

soutok Vltavy s Labem a horu Říp) a pak 
hrady Kokořín (velice nevšední zážitek 
jsou jízdy parním vlakem z Prahy na 
Kokořín) a Karlštejn (který je nejlepší 
spojit s návštěvou zatopených lomů tzv. 
Velké a Malé Ameriky). Spoje do těchto 
turistických cílů (vzdálených jen 30 km od 
Prahy) snadno vyhledáte na idos.cz, jelikož 
máte pražskou měsíční jízdenku na MHD 
a ještě ISIC studentskou průkazku, cesta 
vás bude stát (doslova) pár korun.

V kategorii „jiné regiony“ byste měli 
navštívit Brno. Už proto, abyste viděli, 

nakolik je metropole Moravy a druhé největší město v Česku zcela jinačí než stověžatá matička Praha. 
Historické jádro hlavního města je óda minulosti, Brno se v posledních letech turisticky profilovalo 
jako město vína (a cimbálu!), funkcionalismu jako dominujícího stavebního slohu v meziválečném 
Československu (Vila Tugendhat slavného architekta Miels van der Rohe) a moderních soch 
(„brněnský orloj“ je něco úplně, úplně jiného než ten pražský). Cesta vlakem do Brna trvá jen dvě 
a půl hodiny a s dopravcem RegioJet máte na ISIC 70procentní slevu, jízdenka vás tak vyjde na 60 
korun. Přespání v hostelu vám umožní poznat noční život na slavném Jakubském náměstí, druhý den 
to zpět do Prahy vezměte oklikou, přes nedalekou Lednici. Zámek, zahrada a meandry řeky Dyje vás 
svou krásou jistě okouzlí. 

Morava,  
země vína

Za posledních 
dvacet let se 
Morava profilovala 
jako kraj kvalitních 
vín a vinařské 
turistiky. Desítky 
malých rodinných 
hospodářství 
s charakteristickými 
vinnými sklípky ve 
svahu nabízí vína bílá 
(asi nejznámější jsou 
Veltlínské zelené, 

Ryzlink rýnský, Pálava) a červená (Modrý portugal, Frankovka a Zweigeltrebe). Na Moravě se 
nachází 96 procent všech českých vinohradů. Pokud ji navštívíte v září, budete mít příležitost 
vyzkoušet burčák (částečné zkvašený mošt, v Česku se pije hlavně na Moravě) a burčákové 
slavnosti v Brně a Znojmě, v posledních letech velice vyhledávané turisticko-gastronomické akce.

Co k vínu ještě patří…

… samozřejmě písnička. 
Napište na youtube Ta jižní 
Morava je jistě krásná zem 
(můžete si vybrat z více 
variant) a také Vínečko bílé 
(z variant vyberte: cimbál)

Malý  (neformální) 
slovníček:

hrát prim – být na prvním 
místě (jako primáš hraje na první 
housle v lidovém orchestru) 

cimbál – hudební nástroj, 
charakteristický pro moravskou 
oblast zvanou Slovácko

@
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rovná se Mission: Impossible

Jako student českého jazyka jste už určitě 
v životě potkali (nejméně několik) rodilých Čechů. 
Háček je ale v tom, že Češi, které můžete potkat 
jako vyučující/přednášející na různě se jmenujících 

katedrách světových univerzit, stejně jako i čeští 
cestovatelé, které můžete potkat ale opravdu v každém 
koutku světa, nejsou typičtí představitelé průměrného 
obyvatele České republiky. Poznáte to, když přijedete do 
Prahy, kde vás pak můžou zaskočit různé jiné společenské 
zvyky a úzy. 

Možná první věc, kterou budete v ČR řešit, je 
oslovování. Na Ústavu bohemistických studií vám nikdo 
nebude mít za zlé, jakkoliv přednášejícího oslovíte. 
Vědí, že na řadě evropských univerzit si vystačí s Paní 
Nováková… či univerzálním Pane profesore. V Česku ale 
obecně platí, že si majitelé titulů na své tituly potrpí, 
o to více na univerzitách. Nikdy neuděláte chybu, když 
přednášející/ho oslovíte – paní lektorko, pane lektore, 
než se ho zeptáte, jak by rád, abyste ho oslovovali. 

To je v Česku další velice důležitá věc – ptát se. 
Pokud přicházíte z jiného světadílu, tak si musíte 
zvyknout, že na přednášce nikdy není dobré – se na 
nic nezeptat. Ještě horší je tvrdit, že všechno je jasné 
a všemu rozumíte, to v Česku budí podezření, že jste 
neposlouchali a že vás to vůbec nezajímalo. Nečekejte 
také, že přednášky začnou na minutu přesně, jak 
by podle rozvrhu měly. V celé Evropě platí takzvaná 
„akademická čtvrthodinka“ něco co k univerzitě prostě 
patří.

Samozřejmě, nic se nedá generalizovat a hodně 
to souvisí s tím, z které části světa jste do Prahy přijeli, 
(ano, česká studentka může svému kolegovi přímo říci: 
Nemůžu dnes s tebou do kina, protože musím napsat úkol 
z Ústního a písemného vyjadřování – není to nezdvořilé), 
ale v principu jsou Češi v komunikaci samá zdvořilostní 
frazeologie, (předem) děkování a (někdy až příšerná) 
formalita. Kdo tato pravidla nedodržuje, považuje se za 
nevychovaného a neslušného. Snad proto se v Česku 
striktně každému vyká a píše Vy s velkým V (Děkujeme 
Vám za Vámi projevený zájem…). 

Když to úplně zjednodušíme, tak Češi, které 
potkáte mimo Českou republiku, jsou v zásadě 
otevřenější ke všemu, k poznávání nových lidí, kultur, 
zvyků, jídel. Ti, které potkáte v České republice, budou 
velice opatrní a zdrženliví. Na koleji si český student 
sotva vezme vaše národní jídlo, které mu nabízíte 
k ochutnání (Samozřejmě, se zdvořilostní výmluvou: 

Už jsem po večeři…). Nečekejte ani, že přijmou vaše 
spontánní pozvaní typu: Hele, nechceš na kafe? A pokud 
náhodou na to kafe (pivo, víno) půjdete, tak na korunu 
přesně zaplatí svou část útraty. To, co je pro studenty 
z balkánských zemí urážkou (striktně zaplatit svůj díl) pro 
Čecha je základem slušnosti – aby vám nijak neuškodil, 
ale také aby nezůstal dlužen. Protože dobře vychovaný 
Čech každý dárek, každé pozvání, každé jídlo rovnocenně 
oplatí.

Zvláštní kapitolou je český jazyk. K němu mají Češi 
tak trochu sakrální vztah (pro ilustraci – přečtěte si 
některou z debat o (ne)přechylovaní příjmení u žen). 
Pokud se ve většině světa považuje za velice sympatické, 
když se cizinec snaží mluvit jazykem domorodců (byť 
zkomoleně a gramaticky nesprávně) a sklízí za to samé 
pochvaly, v Česku se nemluvit správně česky považuje 
za velký hřích (a rovnou vás to pasuje na cizince, což je 
kapitola sama o sobě). Vaši trochu kostrbatou češtinu 
a nesprávné rody a pády si proto bez pardonu dovolí 
opravit i starší žena uprostřed lesa i o polovic mladší 
prodavač na stánku (Říká se…). Český jazyk není pro 
Čechy jenom nástroj dorozumívání, ale také prokazování 
národní identity, a proto ho tak úzkostlivě střeží. S tím 
ale nic nenaděláte, je to úděl všech cizinců v České 
republice, ať už přicházejí z Ameriky či Andorry. Proto se 
musíte ozbrojit trpělivostí, ten krásný a milozvučný český 
jazyk za to stojí.

Navíc, Praha je 
opravdu krásná, budete 
na ni vzpomínat. Také 
pokaždé, až bude v televizi 
běžet filmový trhák Mision: 
Impossible, budete čekat 
na scénu, kde Tom Cruise 
sedí ve střešní restauraci 
a v momentu, kdy se 
v celé své kráse ukáže 
panoramatický pohled na 
sluncem ozářené náměstí, 
zvoláte – to je Staromák, 
jen o pár metrů dál byla 
moje česká fakulta!

Vyjít s Čechy na kafe  

Nejznámější film, který se v Praze točil, je 
Formanův Amadeus. 

Nedaleko od historické budovy Filozofické 
fakulty je kostel Svatého Šimona a Judy.  
V něm jsou dodnes funkční varhany, na 

kterých hrál slavný skladatel Mozart.

Mission: Impossible
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