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KULTURNĚ-VĚDECKÝ FESTIVAL TÝDEN DIVERZITY 2017 

 
 

Týden diverzity, uspořádaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy ve dnech 

10. - 13. dubna 2017, připravil prostor pro setkávání a diskuse odborníků, 

studentů i široké veřejnosti mimo akademickou obec. Osobnosti z akademického, 

veřejného, kulturního i politického světa mohli společně diskutovat nejen 

problémy odborného či vědeckého charakteru, nýbrž také otázky široce 

společenské, dotýkající se každodenního života. Odborné přednášky a besedy se 

prolínaly s tematickými workshopy, kulturními akcemi a svůj prostor rovněž 

dostaly prezentace, na nichž se podíleli studenti Filozofické fakulty společně se 

svými pedagogy. 

Ústav bohemistických studií se rozhodl k Týdnu diverzity připojit dvěma 

akcemi: studenti - a je třeba připomenout, že se jedná o zahraniční studenty 

českého jazyka a české literatury - zorganizovali fakultní variantu literární 

kavárny, v jejímž rámci představili své texty reflektující Prahu a své vlastní 

zkušenosti se životem v tomto městě. Současně také pod vedením PhDr. Ilony 

Starý-Kořánové nastudovali hru Václava Havla Konference. 



 

DIVADELNÍ HRA KONFERENCE 

 

Co si může autor víc přát, než aby hra byla chytřejší než on a vždy v nových souvislostech odkrývala nové 

                                                                                                                                                                                             významy. 

 
 

Václav Havel 

 
 

Divadlo, divadelní či ochotnická činnost tvořily již od středověku nedílnou součást 

studentského života. Národní obrození a rozvoj studentských spolků v 19. století pak přinesly 

téměř renesanci nejrůznějších studentských divadelních kroužků a uskupení. Divadlo se  

svými  absurdními, tragikomickými  a  satirickými žánry umožňovalo studentům vyjádřit  se   

k aktuálním společenským problémům, odhalovat a pranýřovat cynismus světa či parodovat 

vlastní studentský život a nástrahy univerzitního vzdělávání. Stalo se nenásilnou formou 

protestu, ale také možností, jak se vyznat z vlastních pochybností, jak dát tvar a slovo  

vlastním obavám, vlastnímu hledání a tázání. Studenti Ústavu bohemistických studií se 

rozhodli na tradici studentských divadel navázat a během Týdne diverzity uvedli divadelní 

představení Konference. 

Synopse: Na vědecké konferenci pořádané Centrem pro výzkum humoru se setkává 

šest zapálených badatelů, kteří se snaží dopátrat podstaty humoru a gagu. Zatímco během 

konference excelují ve svých teoretických vystoupeních, pronášených ve vysokém odborném 

stylu, během přestávky se projevují v komplexu svých vnitřních pochybností a komických 

škobrtání. 

Text satirické komedie vznikl jako koláž z textů Václava Havla: především jeho 

dramatu Audience a studie Anatomie gagu, krom toho se v textu objevuje několik myšlenek 

dalších autorů. Hra Konference díky rozmanitosti užitých vyjadřovacích stylů umožňuje 

zahraničním studentům vyzkoušet si různé druhy češtiny: od vysokého, takřka knižního stylu 

až k jadrnému projevu plnému expresivních výrazů. 

Na tomto představení se podíleli studenti ze všech programů, které Ústav 

bohemistických studií organizuje, konkrétně druhý ročník bakalářského studia češtiny pro 

cizince, dále studenti stážistických kurzů pro zahraniční studenty češtiny a také studentka 

programu Česká studia. V rámci Týdne diverzity proběhla dvě představení, čtvrteční bylo 

součástí Literární kavárny a středeční proběhlo samostatně. Jelikož některé role byly 

alternovány, představení se konala v různém obsazení. 
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KONFERENCE 

 

Ukázky ze scénáře 

 

Skupina odborníků přichází na scénu k velkému stolu, na kterém již stojí sklenice s vodou, 

kávou, čajem, či pivem. Všichni výzkumníci jsou oblečeni ve společenském oblečení, všichni 

mají brýle a složky s lejstry. Sedají ke stolu, významně na sebe kynou. Ve chvíli, kdy jsou 

všichni pohodlně usazeni, zvedá se předseda vědeckého výboru Bureš. 

 

BUREŠ: Dobrý den, dámy a pánové,  náš vědecký výbor  vás vítá  na v pořadí dvanácté 

konferenci  pořádané Centrem pro výzkum humoru, Univerzitou Karlovou v Praze 

a Akademií věd České republiky. Účast na konferenci  je otevřena i všem zájemcům 

o pasivní účast, tj. bez vlastního aktivního příspěvku. Jménem CéVéHá  vás na 

konferenci srdečně vítám. Jako tradičně vítám kolegy  z vlastního jádra  a rovnou 

předávám slovo kolegyni Sládkové. 

SLÁDKOVÁ: Dámy a pánové, dobrý den! Na úvod  bych ráda připomenula motto našeho 

centra: (Upraví si sako, napřímí se k přednesu) Komično  jako takové není. – 

Veverka  jako taková je. (dramatická pauza)  Děkuji za pozornost. 

BUREŠ: Veverka, ano –  to je obrovské téma… (zamyslí se) a nejen ona, nejen veverka… 

Což teprve žena (podívá se na kolegyně) … no jistě, ženy! To ovšem není jen jeden 

problém, to je celý … trs! To je celý komplex! Ano, ženy, to je komplex. 

Problematika, která nám postihuje prakticky celou zeměkouli.  A abych to upřesnil: 

celou zeměkouli plus přilehlé oblasti. Vždyť si to vezměme konkrétně: v Dánsku, v 

Grónsku, ve Finsku, na Aljašce – všude máme doložen jejich … výskyt! Všude 

nám žijí ženy! (pauza) A teď co s nimi, že? Já bych řekl, že jsou v našem životě 

období, kdy máme žen přebytek, kdy jsme přímo nasyceni, saturováni ženami – a 

na druhé straně ovšem máme období přechodného nedostatku žen. 

.    .    . 

  



 

SLÁDKOVÁ: Kdyby si dal někdo tu práci  a sepsal všechny významné světové filmové 

komiky, zjistil by nepochybně, že je daleko víc mužských komiků, než těch 

ženských. (militantně) Ženská komická diskriminace  je tedy daný fakt! 

PETERKOVÁ: (postaví, se, aby mohla dál horlivě hovořit na téma diskriminace žen) 

Diskriminace, ovšem, to zcela nepochybně! Já ze svého stanoviska k tomu mohu 

říci… (při těch slovech jí Bureš skočí do řeči) 

BUREŠ: (dívá se na hodinky a vřele se usmívá na ostatní) Přátelé, čas letí jako zběsilý! Na 

řadě je pauza! Dámy a pánové, dejme si nyní dvacetiminutovou pauzičku. 

 

 



 

PETERKOVÁ: (přičinlivě se usmívá) Pane kolego, mohu?  

(Vaněk kývne, aby se ujala slova) 

Když jsem v rámci svého badatelského záměru také provozovala herectví, hrála 

jsem jednou alkoholičku. V jedné ze scén jsem si vymyslela drobnou situaci: Na 

konci scény odcházím z hospody, ale na stole úmyslně nechám ležet paraple. Asi 

po pěti vteřinách vběhnu zpět  do hospody a paraple si beru s vysvětlením, že 

jsem ho tu zapomněla. Samozřejmě, že mám políčeno ještě na kapku alkoholu. 

Rychlé tempo vystřídám pomalým a loučím se s hospodským. Důvodem toho 

pomalého loučení je snaha vyloudit s hospodského ještě jednu skleničku –– je mi 

totiž  hloupé říct si o ni přímo. V pomalém loučení  skleničku jen tak ledabyle 

nastavuji… (nastavuje skleničku směrem k Burešovi, který tomu nevěnuje 

pozornost) …. hospodský si toho všimne…  (Bureš, zahloubán do sebe, nevnímá, 

Peterková důrazně)  Hospodský si toho všimne … (tentokrát si Bureš všimne a 

skleničku dolévá)  prokoukne pravý důvod, ale nalévá mi znovu, aby se mě zbavil.  

Předstírám, že to nevidím, ale asi po třech vteřinách se do skleničky podívám a 

překvapeně vykřiknu: ,,Ježiši, vy jste se zbláznil!“ –– Scéna měla úspěch, ovšem 

stačilo se jenom o vteřinu zpozdit  a nezasmál se nikdo. Toto je pouze jeden 

případ z mnoha. 

.    .    . 

 



Vaněk se zvedá od stolu a přichází k Burešovi v naději, že se tím zachrání od dotěrných dotazů. 

 

BUREŠ: Koukám, jak to koulíte pane kolego! (potutelně se usměje) 

VANĚK: No spíš přikuluji. 

BUREŠ: Přikulovat je lepší než koulet, že? 

VANĚK: (stydlivě) Ano. 

BUREŠ: (zasní se) Ech, ženy –  to je obrovské téma. Všude máme doložen jejich výskyt! 

                                                       .    .    . 

 

                                                       .    .    . 

BUREŠ: Víš ty vůbec, co já tím riskuju, že jsem k tobě tak férovej? Co si na tobě vemu, když 

to na  mě práskneš? Vždyť já se ti tady úplně dávám všanc! 

VANĚK: Já to nikomu neřeknu – 

BUREŠ: To já... Jen abys věděl, že to žádnej nemáme lehký - (Pauza) Ty, Ferdinande – 

VANĚK: Ano? 

BUREŠ: Znáš mou starou? 

VANĚK: Ne –(Pauza) 

BUREŠ: Ty, Ferdinande – 

VANĚK: Ano? 

BUREŠ: Je to všechno na hovno – 

VANĚK: Já vím - 

BUREŠ: Prd víš! Tobě je hej! Píšeš si ty svoje hry | a všichni ti můžou bejt ukradený! Co ti 

vlastně schází? Vždyť oni se tě, člověče, bojej! 



 

 

 

 

 



Divadelní představení KONFERENCE se hrálo celkem čtyřikrát:  

Kromě TÝDNE DIVERZITY ho studenti zahráli v rámci projektu  

Cizinci na fakultě?, který Ústav bohemistických studií pořádal v květnu 2017. 

 

 

 

 

 



V srpnu 2017 se konference hrála pro studenty Letní školy slovanských studií v obsazení:  

Kyamran Bagirov, Katarina Irović, Anastasia Mitul, Alexei Kasperov, Olga Privezentseva  

a Maria Vovčuk. 

 
 

 

 

 
 



LITERÁRNÍ KAVÁRNA 
 

 

Jednoho dne šel jsem pozdě k  šeru, 

Praha byla krásnější než Řím, 

měl jsem strach, že už se neproberu 

z toho snu a že už neuzřím 

hvězdy, které ve dne schovávali 

chrliči pod křídly v podpaží, 

trčící tam jako na stráži 

pod římsami staré katedrály. 

 
 

Jaroslav Seifert: Světlem oděná 

 
 
 
 
 
 
 

Literární téma Praha z jiných perspektiv jsme nezvolili náhodně. Studenti Ústavu 

bohemistických studií přicházejí do hlavního města České republiky jak z kulturně blízkého, 

tak i velice vzdáleného a odlišného prostředí. Během prvních měsíců svého studia se 

neseznamují pouze s českým jazykem, s historií, reáliemi a literaturou, ale také s městem, ve 

kterém stráví několik příštích let. S městem, které ve své každodennosti jistě ukazuje i jinou, 

často nepříjemnou, překvapivou, nepochopitelnou tvář, než jak ji znají návštěvníci z 

turistických bedekrů. Zamyslet se nad zkušenostmi s životem v Praze a mezi Pražáky, 

pojmenovat svůj vlastní pohled na Prahu a své místo v ní - to bylo prvním důvodem, proč 

jsme zvolili dané téma. Druhý důvod vyplynul zcela automaticky: Město na Vltavě, vklíněné 

mezi svahy Petřína, hradčanský ostroh a Letnou na straně jedné, a vrchy vinohradské, 

žižkovské a dále až ke zvedajícím se svahům libeňským na straně druhé, se během staletí 

začlenilo mezi z významná centra evropského kulturního kvasu, a zcela přirozeně se také  

stalo předmětem uměleckého zobrazení. Praha vždy jitřila uměleckou představivost, sváděla k 

fantastickým snům a iluzím, stávala se tajuplným hieroglyfem, odkazujícím k netušeným 

skutečnostem, záhadám a vizím. 



 

Jakub Schikaneder: V podvečer na Hradčanech (1909-1913) 

 

 

 

 

Antonín Slavíček: Park na Letné (1907) 



Rušný život pražských uliček, plácků a tržišť se vtělil do některých realistických kompozic 

Luďka Marolda nebo Vojtěch Bartoňka, zatímco v náladových zátiších Jakuba Schikanedera 

vystupuje z mlžných podvečerů naopak Praha romantická, melancholická a záhadná. 

Prozářené parky pražské Letné Antonína Slavíčka, rozechvěné impresionistickou hrou stínů a 

světel, evokují Prahu letních schůzek milenců, zatímco Kamil Lhoták oživuje pražské 

periferie, travnatá zákoutí mezi ohradami a kůlnami v prolukách na konci města a František 

Gross se nechává inspirovat náměty pražského industriálu... A mohli bychom dlouho 

pokračovat dále. 

 

 

 

Luděk Marold: Zelinářský trh v Praze (1888) 



 

Vojtěch Bartoněk: Popeláři (1887) 

 

 

Podobně se Praha stala také tématem literárním. Knihy, texty a výpovědi o Praze, podobně 

jako reflexe Prahy jsou staré téměř jako město samotné, počínaje židovským kupcem 

Ibrahimem ibn Jakubem, který v 10. století s uznáním hovoří o Praze jako již vyspělém 

kamenném městě, přes Máchovy črty chudinské čtvrti pražského Františku, až po sociální 

fresky malostranského života v povídkách Jana Nerudy. Jakub Arbes překročil sociálně- 

realistické reflexe života pražských uliček a čtenáře pozval do Prahy jiné, magické, v níž 

kdejaká ulička může skrývat netušené záhady. Avantgardní generace 20. a 30. let dvacátého 

století objevila opět jiný rozměr Prahy. Seifert, Nezval, Schulz a mnozí další průkopníci 

poetismu nás provádějí bídou pražských periferií a zoufalstvím dělnických kolonií, avšak 

současně - téměř jedním dechem - ožívají v jejich básních a prózách nočním životem pulzující 

pražské třídy, na jejichž chodníky se vylévají fantastická a okouzlující světla kaváren, barů a 

jazzových tančíren. Přemysl Rut modeluje nové pražské legendy a pověsti. Miloš Urban sní o 

znovuvzkříšené Praze gotické, zatímco celé generace dětských čtenářů prožívaly fantastická 

dobrodružství v uličkách Starého Města, hledajíce Foglarova Stínadla. 



 

František Gross: Libeňský plynojem (1943) 

 

 
Praha rezonovala a rezonuje v poezii stejně jako v próze, stala se kulisou milostné lyriky 

Vítězslava Nezvala, stejně jako depoetizovaných a drsně syrových veršů Jiřího Koláře. Stala 

se jevištěm i hercem v mnoha prózách, od fantaskně šílených příběhů Ladislava Fukse až 

po oživlou bytost Václava Kahudy. Angelo Maria Ripellino Magické Praze o tomto 

tajemném městě  připomíná:  „,Praha  nás  nepustí.  Ani  jednoho,ʻ  napsal  Franz  Kafka.  Praha.  

Starožitný foliant s kamennými listy, město - kniha, jehož stránky poskytují stále ještě 

mnoho ke čtení, snění a porozumění, město tří národů: českého, německého a židovského. 

Podle Bretona je v Evropě Praha hlavním městem magického umění, je to líheň přízraků, 

doména kouzel, zdroj Zauberei nebo čarodějnictví, či kischef, řečeno jidiš. Nelítostná 

past, která víckrát nepustí toho, koho lapila svou mlhou, svým černokněžnictvím, svým 

jedovatým medem. Vždy znova a znova obluzuje svými čáry stará čarodějka Praha, napsal 

Arnošt Procházka. Hledáš-li štěstí bez mráčku, vyhni se jí. Neprozřetelníka, který vejde do 

jejích zdí, lapí, poblázní, rozpálí a promění mnohoslibnými pohledy. Zaklela i mne, a tak se 

zmítám v její temné karafě, jako se v Meyrinkově příběhu dusí Pierrot v lahvici. Já neprodal 

svůj stín ďáblu jako Peter Schlemihl, 



ale jí. Odměnila mě za to královsky, poskytla duchu zlatý důl, jedinečnou záminku k slovním 

akrobaciím, k mým nokturnům, k mé malé noční hudbě.“ 

Položili jsme našim studentům otázku, zda také je Praha v tomto - snad možno i říci 

uměleckém či poetickém - duchu také oslovila. A pokud ano, jakým způsobem? Stala se 

Praha také pro ně osudovou zkušeností, okouzlením a prokletím současně, jak naznačuje 

Ripellino a spolu s ním desítky dalších autorů a umělců? A konečně třetím důvodem, pro 

který jsme dané téma zvolili, bylo pokušení nahlédnout prostřednictvím studentských textů 

sebe samé - konečně jak to například v Perských listech ukázal Charles Louis Montesquieu: 

pohled na sebe prostřednictvím jiné perspektivy, pohled na sebe skrze pohledy druhých může 

být nejen zajímavý, ale také impulzem k sebereflexi, k jinému zakoušení a žití naší, někdy 

všední a banální každodennosti. Může být krokem k přehodnocení, ale také k radostnému 

znovuobjevení krás, které jsme zapomněli vnímat. 

Čtenář tohoto malého sborníčku bude možná zaskočen absencí korektur a redakčních 

úprav, nechť ji ale nepřičítá lenivosti či nepozornosti redakčního týmu. Studentské texty jsme 

zcela záměrně ponechali v jejich původní a neopravené podobě. Nešlo nám totiž  o 

gramaticky či stylisticky dokonalé a bezchybné texty, nýbrž o autenticitu. Studenti, kteří jsou 

autory příspěvků tohoto drobného sborníčku, studují češtinu jako cizí jazyk a nedokonalosti, 

které se nutně musí v literárním projevu tu více, tu méně projevit, jsou součástí jejich cesty k 

dokonalému ovládnutí češtiny. Jsou milníky jejich studia a dokládají, jak v určitou konkrétní 

dobu už s českým jazykem dokázali pracovat. Chtěli jsme tedy ukázat pohledy studentů na 

Prahu v celé jejich autenticitě - pokud bychom do jejich textů jakkoli zasahovali, tento aspekt 

by se zcela vytratil. Doufáme proto, že čtenáři shovívavě přejdou (a možná se i pobaví) 

občasné krkolomné a podivné formulace a přivřou oči nad stylistickými, lexikálními i 

gramatickými chybami a nešvary. 



 

Franz Hoogenberghe: Pohled na Prahu z jihu (kolem 1590) 



I. MOJE PRAHA 
 

Natalia Nudga 

 

 

 
1. Příjmení 

Když jsem letěla do Prahy studovat, vůbec jsem nerozuměla česky a moje česká slovní zásoba 

obsahovala jenom slova dobrý den, prosím, děkuju a na shledanou. A abych se alespoň v 

první den vyhnula kulturnímu šoku či nedorozumění, snažila jsem se omezit styk s českým 

prostředím na minimum tím, že jsem si zařídila, aby mě na pražském letišti vyzvedli a 

dopravili na místo mého nového bydliště. 

Nastal den D, jsem v Praze, můj kufr taky, vycházím z terminálu, hledám ceduli se 

svým jménem nebo s názvem firmy, jež mě má vyzvednout. Pár minut paniky a konečně 

vidím paní, která drží v rukou kus papíru, na němž se skvějí písmena mého příjmení. 

Přistoupím k ní, vyslovím jeden ze čtyř výrazů, které znám, a čekám, co se bude dít. Paní se 

na mě podívá očima plnýma překvapení a vyhrkne: Jé, já jsem si myslela, že jste chlap! 

Měla jsem se tehdy snad urazit, jenomže jsem jí absolutně nerozuměla a v mé duši rostly 

obavy, že neumí rusky a že se s ní nedomluvím. Brzy si však všimla mého nechápavého 

pohledu a přepnula do ruštiny. Přeložila mi, co mi předtím řekla, ale hlavně co tím myslela. 

Povídala, že v Česku všechna ženská příjmení končí na -ová (což moje příjmení 

pochopitelně nesplňuje), a protože se nepodívala na moje jméno, očekávala muže. 

Nějakou chvíli jsem zpracovávala čerstvě získanou informaci: „Aha, takže všechna 

ženská příjmení mají koncovku -ová… Zajímavé.“ Ale něco mi na tom nesedělo. Můj zrak  

byl upřen na jmenovku této upřímné paní, na níž bylo napsáno Jana Veselá. No, s tou češtinou 

to nebude tak jednoduché… 

Později jsem se dozvěděla, že v češtině ženská příjmení mají často adjektivní podobu 

a vedle Novákové pobíhají po Česku též paní Veselá, Šťastná, ale také Šedá či Smutná. 

Moje příjmení taky může mít tvar přídavného jména, pokud ho přeložím do češtiny. Ale 

rozhodla jsem se, ať si radši všichni myslí, že jsem muž, než abych se představovala jako 

Nudná. To časem stejně zjistí sami. 

A tak, když jsem nastoupila na univerzitu a vyučující vyvolával studenty podle 

seznamu, byla jsem připravena. „Pane Nud… Pardon, slečno Nudgo.“ Vůbec mi to nevadilo, 

jen mě mrzelo, že musím jít k tabuli. 



2. Jazykové nesrovnalosti 

Začátky studia češtiny byly těžké. Po první hodině jsem si myslela, že je to hrozný jazyk a že 

se ho nikdy nenaučím. Po druhé hodině jsem si už pamatovala aspoň pár slov, po třetí jsem 

byla schopna poskládat kostrbatou větu. A pak se to tak prudce rozjelo, že i přes postupné 

zpomalování mě setrvačnost stále hnala dál. Začala se mi čeština líbit a bavilo mě se ji učit, i 

když právě kvůli ní jsem se skoro stále nacházela ve stavu kognitivní disonance. 

Proč? Pěkně se naučím skloňovací vzory, jedu na hodinu, v metru si všechno v duchu 

opakuju a najednou slyším, jak někdo říká, že včera byl v dobrý hospodě, kde točej výborný 

pivo a že si tam taky dal sejra s hranolkama. Probereme cizí slova; velkou potíž pro rusky 

mluvící představují slova typu muzeum, neboť jsou v češtině středního rodu. V tramvaji: „No, 

a uprostřed tam stojí velký muzeum.“ 

 
Češtinář: „Osobní zájmena v nominativu se nepoužívají.“ 

Tramvaj: „Já jsem mu včera řek, že ona mu s tím nepomůže, ale on, že prej nic 

nevím.“ Češtinář: „Pomocný tvar slovesa být nemůže být na začátku věty.“ 

Tramvaj: „Jsem tam byl minulejtejden.“ 

Češtinář: „Zvratné částice se a si jsou vždy na druhé pozici.“ 

Tramvaj: „Si to jen představ. Se ho zeptám, kdy mi vrátí ty prachy, a on dělá, že mě nezná.“ 

 
 

Časem jsem se smířila s tím, že čeština není jen jedna a že jejímu studiu asi budu  

muset věnovat víc času. 

3. Pražský vysokoškolský fenomén 

 
Asi všichni znají ten vtip, že v Praze proběhl průzkum mezi studenty, který zjišťoval, zda jim 

vadí velký počet Slováků na vysoké škole, a 98 % respondentů odpovědělo Nie. Když jsem  

ho uslyšela poprvé, musela jsem se mu smát jako blázen, neboť jsem ho zažila na vlastní kůži. 

Po ukončení kurzu češtiny jsem se dostala na univerzitu a v září jsem jela na seznamovací 

soustředění. Nasedli jsme všichni do autobusu, vedle mě se posadil kluk. „Ahoj, som Peter, a 

ty saako voláš?“ Po chvilce údivu jsem tuto výzvu přijala a celou cestu autobusem jsem 

poctivě namáhala svůj mozek, abych mu rozuměla, neboť jsem si myslela, že jsme ve stejné 

situaci – cizinci v Praze. Ale když jsem Petera přesto nechápala, snažil se na mě mluvit česky. 

Když jsme přijeli na místo, jali jsme se seznamovat s ostatními spolužáky. Po seznámení se s 

dalšími čtyřmi Slováky jsem začala tušit, že nejsme na tom s Petrem úplně stejně. Když dav 

lidí stojících před seznamem studentů konečně prořídl, šla jsem tam zjistit číslo svého stanu. 



Procházela jsem očima seznam a s úžasem jsem si uvědomovala, že Slováků tu asi bude 

víc než Čechů. Po celou dobu soustředění mě pak neopouštěla myšlenka, zda by nebylo 

bývalo vhodnější učit se slovensky. Mimochodem, od té doby na mě Peter už nikdy 

nepromluvil česky. 

4. Úřady 

 
Místo toho, abych teď zdlouhavě popisovala fungování úřadů v Praze a ve svém rodném 

městě (které zároveň je a není Moskva), uvedu pro srovnání jenom dva příklady. Jeden z nich 

se odehrává na finančním úřadě, druhý na oddělení Ministerstva vnitra. 

Začneme financemi, anebo přesněji řečeno daněmi. 

Moskva: Přijeli jsme na finanční úřad, abychom podali daňové přiznání. Necelý týden 

jsme se na to připravovali: všechna čísla několikrát překontrolována, hromada formulářů 

vytištěna, všechny doklady a dokumenty, které se mohou hodit, u sebe. Úřednice prohlíží 

dokumenty, už se to celé blíží ke konci, a pak spustí: „No, nemohu přijmout vaše dokumenty, 

protože tady nemáte originál, ale duplikát.“ Namítáme: „Ale duplikát má platnost originálu  

čili je to totéž jako originál.“ „Co mi to povídáte, já přece vím, co je duplikát!“ Pár minut 

dohadování, nic platno. 

Praha: Musím podat přiznání k dani z nemovitosti. Přijedu, vezmu si formulář, 

vyplním ho, až na jedno políčko. Rodné číslo totiž ještě nemám, a tak nevím, co tam mám 

napsat. Vyčkám frontu, u přepážky se ptám, co mám dělat, když nemám rodné číslo. Paní se 

zamyslí: „No, já ani nevím… Počkejte, já zavolám panu Svobodovi, on to musí vědět.“ Pan 

Svoboda o tom taky nic neví. Následoval ještě pan Novotný a paní Hromadová. Pak to paní 

vzdala. „Víte co, napište tam jen datum narození, voni si s tím nějak poraděj.“ A skutečně si s 

tím nějak poradili, a po měsíci mi poslali platební příkaz. 

 

 

Federální migrační služba, Moskva: Potřebuju nový cestovní pas. V šest ráno jsem před 

úřadem, přede mnou je ve frontě kolem čtyřiceti lidí. V osm otvírají, dav se hrne dovnitř pro 

pořadové číslo. Nevím, jak se to stalo, ale jsem osmdesátá třetí v pořadí. Úřední hodiny jsou 

do pěti, tak snad to stihnu. Odcházím domů, času ještě mám dost. Avšak jsouc naučená, že 

se může stát úplně cokoli, nemůžu čekat doma v klidu. Už po pár hodinách vyrazím 

zpátky na úřad. Nemělo to smysl, fronta se skoro nehnula. No nic, mám s sebou knížku. 

Asi hodina klidu, pak do čekací místnosti vstoupí jedna z pracovnic úřadu a oznámí, že jim 

vypadl proud 



a zasekly se počítače a jejich technik dnes má volno, takže ať tu nečekáme zbytečně a 

přijdeme zítra. Odešla. Nikdo nehnul ani brvou. Bylo však cítit, jak v místnosti stoupá napětí. 

Už by se snad dalo krájet nožem. A nevím, jak se to lidské napětí změnilo v elektrické, nebo  

co se vůbec stalo, ale po pěti minutách nám tatáž úřednice zase sdělila, že je všechno v 

pořádku. Čekali byste, že by po tom oznámení napětí opadlo, že jo? Ani náhodou. Lidé 

odcházeli vyčerpaní a šťastní, počet čekajících se sice zmenšoval, ale napětí nekleslo ani o 

volt. Stále totiž stoupalo ve zbylých čekajících, neboť se blížil konec pracovní doby. V půl 

páté jsem konečně byla povolána do úřadovny. Zkontrolovali mi formulář a vyfotili mě. 

Všechno bylo vyřízeno ani ne během deseti minut. Dovedete si ale představit, jak úžasnou 

fotografii mám teď ve svém pasu. 

Odbor azylové a migrační politiky, Praha: 

Potřebuju si prodloužit povolení k pobytu. 

Připravím si pas, zavolám na objednávací linku, 

zjistím, že jedenáct lidí se dovolalo přede mnou, 

takže musím počkat. To si ze mě dělají srandu, 

jedenáct lidí a mám čekat na telefonu, vždyť  to 

není zdarma! Tolik peněz jenom za to, abych se 

tam objednala! Nedá se nic dělat, čekám a 

přemýšlím, kolik bych byla ochotna zaplatit tehdy 

v Moskvě, abych ušetřila ten čas a hlavně nervy. 

5. Praha 
 

Po prvním roce stráveném v Praze jsem ještě pořád 

byla turistka. Ráda jsem jezdila do centra, kde jsem 

se procházela spolu s davy jiných cizinců s hlavou 

mírně zakloněnou a rty pootevřenými. Pokud jsem 

někam potřebovala, volila jsem delší cesty a šla 

jsem pomalu, abych se víc pokochala. Taková krása kolem mě, jaké je to štěstí tady bydlet! 

Teď jsem v Praze už pátým rokem a musím často přebíhat mezi Staroměstskou a 

Celetnou. Nejkratší cesta vede samozřejmě přes Staromák. A jak mě vytáčí ty davy turistů s 

hlavou mírně zakloněnou a rty pootevřenými! Neznamená to ale, že se mi Praha přestala líbit. 

Jen jsem si na ni zvykla. Ale i teď si občas najdu čas, abych si ještě jednou uvědomila, v jak 

nádherném městě bydlím. 



Nedávno jsem šla kolem budovy Filozofické fakulty a najednou se mi vybavila 

vzpomínka na to, jak jsem do Prahy přijela poprvé jako turistka a jen na pár dní. Taky jsem 

tehdy šla kolem fakulty a skrz okna jsem spatřila knihovnu a jak se tam studenti učí. Říkala 

jsem si tenkrát, že se jednou taky budu učit v té krásné knihovně jako studentka Karlovy 

univerzity. Ani jsem netušila, jakou jsem tehdy měla pravdu. Jsem studentkou Karlovy 

univerzity a v té knihovně jsem se opravdu učila jenom jednou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MOJE ZKUŠENOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 

 
Jsem německá studentka z Lipska. Studuji západní slavistiku s těžištěm Bohemistika. V rámci 

mého studia mohu strávit nějaký čas v Polsku a v České republice. Tím mám možnost zažít 

cizí kulturu v těchto zemích a používat znalosti, které se učím na univerzitě. Na konci  

druhého semestru jsem dostala stipendium na letní školu na Univerzitu Karlovu Praze. Už      

v těch čtyřech týdnech jsem se cítila v české společnosti jako doma. To může souviset s tím,  

že česká kultura je na první pohled velmi podobná kultuře mojí vlasti. V Durynsku a Sasku 

dnes nemá náboženství důležité postavení, proto je pivo tím důležitější, ačkoli české pivo je 

samozřejmě mnohem lépší. Máme dokonce podobná národní jídla, například králíka, klobásu, 

zelí a guláš. Preferujeme jenom bramborové knedlíky před houskovými knedlíky. Mýslím, že 

především na začátku může velmi pomáhat najít podobnosti s vlastní kulturou, když lidé 

poznají cizí kulturu. Dokonce v jazyku jsem mohla najít stopy němčiny. Úsloví a metafory 

jsou například většinou stejné jak v němčině. To ukázuje, že český a německý jazyk přesto 

mají  některé   společné   vlastnosti,   přestože   to   tak   na   první   pohled   nevypadá.  

Protože k mému studiu také patří studium polštinu, učila jsem se v minulém semestru na 

univerzitě ve Vratislavi. Přestože jsem se učila polský jazyk jenom rok, nebyla jsem tak 

nervózní, protože jsem si myslela, že nemůžu být překvapená, protože jsem už znala českou a 

německou kulturu. Nesprávně jsem si nemůžu myslela, že polská kultura musí být podobná a  

z toho důvodu jsem zažila malý kulturní šok. Situace v Polsku byla velmi odlišná než jsem 

očekávala a taky znala. Proto jsem tím št’astněšjí, že jsem zpátky v České republice, kde se 

cítím jako doma a mohu poznávat kulturu, jazyk a lidi intenzivněji než v minulém roce. 

 

 

 



III. PRAHA - MĚSTO BÁSNÍKŮ 

 
Natalia Nudga 

 

 

 
Po stopách Mariny Cvetajevové 

Ve 20. letech 20. století ruská básnířka Marina Cvetajevová byla nucena emigrovat z Ruska 

do Evropy, a sice do Prahy, kde bydlel její manžel SergeiEfron, v té době student Karlovy 

univerzity. Autorka strávila v Praze celkem tři roky a zachytila toto, podle jejího názoru, 

nádherné město v řadě svých básní. 

I když se na první pohled může zdát, že tři roky není tak dlouhá doba, pro Marinu 

Cvetajevovou Praha byla velice významnou částí jejího života a navždy zakotvila v jejím 

srdci. Napsala tady jedny ze svých nejpovedenějších básní a právě zde se jí narodil 

vytoužený syn Georgij, kterého slibovala svému manželovi. 

Nepochybně se ruské literátce líbila celá Praha, lze však vyznačit několik míst, které 

měla nejraději a kde často pobývala. 

Petřín – jedno z nejoblíbenějších básnířčiných míst – je předobrazem hory z básní 

Poéma hory a Poéma konce, které napsala po roce svého pobytu v Praze. Později ve svých 

dopisech se Marina Cvetajevová zmiňuje o Petříně a píše o něm jako o „té své rodné hoře“. 

Hradčany a kostel sv. Jiří, který se básnířce líbil dokonce víc než katedrála sv. Víta, 

se také staly pro nadanou Rusku zdrojem inspirace. Kostelu sv. Jiří s láskou říkala „svatý Jiří 

pod sněhem“ kvůli jeho věžím z bílého kamene. Sady, které se rozprostírají v blízkosti Hradu, 

Cvetajevové připomínaly moskevské Sady Semiramidy a objevily se v Poémě konce. 

Malostranský hřbitov, jenž od 20. století slouží v podstatě jako park s náhrobky a 

pomníky, se stal pro ruskou básnířku místem, kde se mohla na nějakou chvíli uchýlit do 

ústraní a užít si čtení korespondence od svých přátel. 

Kavárna Slavia byla vždy místem, kde se setkávali mnozí literáti, malíři, hudebníci a 

jiní umělci. Marina Cvetajevová sem chodila nejčastěji cestou z redakce časopisu Vůle Ruska, 

která se nacházela poblíž. 

Na závěr se nelze nezmínit o další památce, kterou básnířka obdivovala a k níž se 

pak často vracela ve svých dopisech. Socha Bruncvíka stojící vedle Karlova mostu 

udělala na Cvetajevovou silný dojem: ve svém dopise Anně Teskové píše, že je pro ni 

symbolem věrnosti, a upřesňuje, že se jedná o věrnost sobě, nikoli ostatním. Úryvek 

věnovaný 



Bruncvíkovi můžeme také najít v jejím psaní Alexandru Bachrachovi: „Mám v Praze přítele – 

kamenného rytíře, jehož tvář je velice podobná mojí. Stojí na mostě a střeží řeku, přísahy, 

kruhy, vlny, těla. Je mu kolem pěti set let a je velmi mlád – kamenný hoch. Až na mě budete 

myslet, ať mě vidíte s ním.“ 

Až budete mít chuť udělat si procházku po Praze, vezměte si do ruky sbírku básní 

Mariny Cvetajevové a podívejte se na město očima ruské básnířky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IV. SRDCE EVROPY 

 
Jevhenija Dmytrieva, Kamilla Mukhametzyanova 

 
 

Náš svět je unikátní. Je těžko představit, kolik krásných a vynikajících míst existuje kolem 

nás. A právě Česká republika je takovou zemí, která nikomu nezůstane lhostejná. Je tady 

nekonečné množství nádherných míst, které lákají a na které se pak nedá zapomenout. 

Před několika lety jsme se přestěhovaly do České republiky. Kupodivu nám stačilo 

pouhých pár dnů, abychom si uvědomily, že tato země by se mohla stát pro nás druhým 

domovem. Česká republika má bohatou tisíciletou historii a slavný národ. Johann Wolfgang 

von Goethe psal, že „Čechy jsou Řím Severu, srdce Evropy a nejdrahocennější kamen v 

kamenné koruně světa“, což je beze sporu pravda. Podle názorů turistů Česká republika je na 

třetím místě mezi nejoblíbenějšími a nejpopulárnějšími státy v Evropě. Na jejím území 

převládá pocit bezpečí a pohodlnosti a díky tomu se zde můžete adaptovat velmi rychle. 

Už v roce 2013, když jsme přijely do této země, hodně věcí nás překvapilo. Ale první,  

z čeho jsme byly velmi překvapené a stále si to pamatujeme, je to chování a mentalita Čechů. 

Češi rádi podporují, pomáhají: uvolňují místá v hromadné dopravě seniorům, nemocným a 

těhotným ženám. Ukazujou a ve většině případech doprovázejí naspravné místo ztraceného 

turistu. Snaží se udělat všechno pro to, aby něčí problém byl vyřešen, nikdy nenechávají 

člověka ve štychu. Český národ je velmi zdvořilý a vlídný. Je tady zvykem se zdravit se 

sousedy, prodavačkami a strážníky. V tomto ohledu jsou Češi více otevření a společenští. 

Například když jste na procházce se psem, můžete najít společníka, který má stejné zájmy  

jako vy. Můžete se ho vyptávat, čím krmí pejska, jak ho vychovává. Takovým způsobem 

získáte informace a možná i najdete kamaráda. 

A když už jsme začaly mluvit o psech , je neuvěřitelné, jaký vztah k zvířatům mají 

Češi. Venku nikdy nepotkáte opuštěná zvířata. Oproti jiným státům v Čechách je velké 

množství útulků, které jsou čisté, pohodlné a útulné. V nich pracujou nejlepší kvalifikovaní 

specialisté, kteří se umí postarat o opuštěná zvířata, aby se ta cítila co nejvíce v bezpečí a v 

klidu. 

A takový pečlivý vztah se u Čechů projevuje většinou ke všem. A teď máme na mysli 

lidi s handicapem. V České republice takoví lidé nejsou osamocení. Češi opravdu dělají 

všechno pro to, aby lidé s handicapem měli co nejlepší život. Všude jsou bezbariérové 

přístupy, záchody se speciálním zařízením a velké množství podporujících center. Takové 



věci v nás vyvolávají duševní uspokojenost a myšlenky o tom, že ty pravé lidské vztahy  

nikam nezanikly, a lidé i nadále se snáží nezištně pomáhat jeden druhému. 

Další překvapivá věc pro nás je pražská hromadná doprava, která je jedna z nejlepších 

v Evropě. Zaprvé se nám líbí stav dopravních prostředků, které jsou přibliženy k dokonalosti. 

Každá tramvaj a autobus je vždycky čistý. V létě uvnitř neustále pracuje klimatizace a v zimě 

topení. Navíc nové tramvaje a autobusy jsou vybaveny speciálními zařízeními pro 

handicapované lidí. Zadruhé spoje MHD je vždycky podle do prvního řádu, který je k vidění 

dostupný na zastavkách i na webových strankách městské dopravy. Všude jsou šipky a 

nápisy, které srozumitelně ukazují a označují spravné směry, a proto je snadné se ve městě 

zorientovat. A co se týče dopravy regionální, tak je velmi moderní a vybavená takovým 

způsobem, že i po dlouhých cestách nebudete natolik unavení. Je to výborné fungování 

dopravního systému! 

Ještě jedna věc, která hned padá do oka po příjezdu do Čech, je všudypřítomný 

pořádek a čistota. Všude jsou vysaženy rostliny, které slouží nejen jako okrasy měst, ale i jako 

výborné čističe ovzduší. 

A jako studentky bychom chtěly zmínit ještě jednu věc, a to jsou podmínky, které jsou 

poskytovány pro produktivní a pohodlné studování. Máme na mysli moderní knihovny a 

studovny, ve kterých je k dispozici obrovské množství literatury, Internet a automaty s 

občerstvením. Navíc jsou knihovny, které mají celodenní otevírací dobu. 

Co se týče kulturního  hlediska  nás  nejvíce  obdivuje  vztah  Čechů  ke  své  historii. 

V České republice se zachovalo hodně starobylých pamětihodností, vyžadujících rekonstrukci. 

Národ dělá všechno pro to, aby každá památka neutrácela své historické vlástnosti a aby byla 

přístupná k prohlédnutí ještě několik set lét. Češi umějí chránit své památky, čím také 

prokazují svoji úctu ke svým předkům. 

Na závěr bychom chtěly říct, že Česká republika se pro nás stala druhým domovem.  

To přátelské a laskavé prostředí, které převládá v tomto státě, na nás blahodárně působí. Moc 

bychom chtěly, aby byl český národ vždycky příkladem dobrých lidských vztahů, aby české 

území nepřestávalo lákat svou krásnou přírodou, malebnými krajinami a srdečným vítáním 

Čechů. 



V. ČESKÉ KURIOZITY A ZAJÍMAVOSTI 

 
Natalie Chepeleva 

Anastasiia Krasnoslobodtceva 

Mariia Shapirko 

Sofia Slavíková 

 
 

A) Co Čech, to muzikant 

Těžko si vybavuji člověka, který by neměl rád hudbu. Avšak každá národnost to projevuje 

jinak. Pamatuji si, jak se jeden neznámý Čech posadil vedle mě a zeptal se: „Jak často chodíte 

do opery? Byl sem na 64 různých operách, naprosto tu hudbu miluju!“ 

Nedokážu si představit podobnou situaci u nas na Ukrajině nebo v Rusku. 

Podle statistik, uvedených na https://www.vyplnto.cz , 41,08 % Čechů občas chodí na 

koncerty, 20% to dělají docela často. 

 
 

 
 

V Rusku je to jinak. Jak uvádí statistika Ruského centru pro průzkum veřejného mínění, na 

koncerty chodí míň, než 10 procent obyvatel. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že 

Rusko je mnohem rozsáhlejší a pro většinu lidí jet na koncert, ku příkladu, do Moskvy 

naprosto není možné. Navíc ČR neustálé navštěvuji světové hudební špičky všech 

hudebních žánrů. Hudební vkus Čechů se také značně liší od Rusů. Češi preferují 

především rock a jazz, zatímco Rusové (41%) mají rádi pop-hudbu. Ruský šanson si 

pouští do sluchátek 20% obyvatel. � 

http://www.vyplnto.cz/
http://www.vyplnto.cz/


 

 

 

Osobně jsem si všimla, že Češi chodí na koncerty mnohem častěji, než Rusy a Ukrajinci. 

Jednak je tady víc možností si zařídít pohodový volný čas (větší počet koncertů), jednak víc 

možností získat nějaký přivýdělek pro návštěvu koncertů. Navíc je spousta možností pro 

studenty: slevy, do konce i vstupenky zdarma. Před dvěma lety jsem navštívila koncert 

amerického  jazzového   baskytaristy   Marcuse   Millera,   byla   tam   spousta   posluchačů   

z Konzervatoře Jaroslava Ježka, kteří nemuseli platit za lístky, což podle mě je naprosto 

výborně. 

V Praze  je  docela  běžná  věc  vidět  babičky  jet  někam   na  ples.  Na   koncertech    

v Obecním domě je také pořád narváno. Ale i na jazzových jam-sessions potkáme spoustu lidí. 

Málokdy v U Malého Glena je hodně volných míst k sezení. Lístky na známé kapely se skoro 

nedá sehnat měsíc před koncertem, avšak je to asi všude stejně. Díky tomu, že Čechy leží ve 

Střední Evropě, obyvateli si mohou dovolit jezdít na koncerty i do Německa nebo Rakouska, 

co však moc často nedělají. 

 

 
 

B) Proč vás lákají inzeráty jako „zájezd bez Čechů na každém rohu“ anebo Češi na 

dovolené. 

 
Sháním patologa 

Při pobytu v Řecku zazvoní české delegátce telefon. „To je paní delegátka?“ ozve se 

rozzlobený mužský hlas. „U telefonu,“ odpoví žena, „jak vám mohu pomoci?“ 

„Tady Čech. Chci, abyste věděla, jak se ke mně lidi na recepci chovali!“ sděluje jí klient 

naštvaně. „Není mi dobře, tak jsem je požádal, jestli by mi mohli zavolat doktora. A 



představte si,“ rozčiluje se, „že na mě chtěli poslat patologa! Takhle si ze mě dělat legraci. 

Ale já to tak nenechám: podávám stížnost na chování recepčního a...“ 

„Počkejte,“ skočí mu delegátka do řeči. „Když vám říkali ,patologosʻ, nemysleli tím 

patologa, tak se tady řekne všeobecný lékař.“ 

 
Kamenný únos 

Vášnivý geolog středního věku vyráží na poznávací zájezd do Irska. Zavazadla má plná knih  

i vojenských map a na rozdíl od ostatních účastníků zájezdu ho zajímá jediné: skály, kameny, 

šutry. Ve všech formách a podobách. Kdykoli autobus mine nějaký kamenný skvost, 

rozčiluje se. 

„To je zájezd na ho... To jsme mohli chodit po Šumavě,“ nadává, „kdybychom si ale 

jenom trochu zajeli...“ Každý den takhle kňourá a láká ostatní na zaručeně úžasné jeskyně, 

převisy nebo zlomy. Stačí přece jen trochu odbočit z trasy. Skupina mu nakonec vyhoví, ale 

to neměla. 

Geolog má od té doby pocit, že se stal vedoucím výpravy, a z ostatních účastníků 

zájezdu se rázem staly oběti jeho únosu za kamením. Za každou návštěvu města, hospůdky, 

pláže a toulání po pověstné irské zelené krajině musí tvrdě bojovat. A jako odvetu mu dají 

přezdívku, které se až do konce zájezdu nezbaví: Čedič. 

 

 
 

Tři dny bez toalety 

V jinak bezchybně udržovaném hotelu za delegátem přijdou klienti se žádostí o opravu 

jejich toalety. 

Zástupce cestovky je samá omluva. Kdyby mu to řekli hned, zajistil by opravu. „A co 

se záchodem vlastně je?“ zjišťuje. 

„Nevíme, ale je přes něj páska,“ odpovídají klienti. „Tak ho nepoužíváme. Už nás 

opravdu nebaví chodit na toaletu na recepci. Nemohl by tu naši  už  někdo  opravit?“  

Delegát se jde tedy přesvědčit sám. A skutečně – přes toaletu je natažena papírová páska s 

nápisem. Na něm anglicky stojí: „Sanitized.“ Hotel jím však nevaruje před poruchou, ale 

informuje, že záchod byl před příjezdem hostů dezinfikován. 

 
Stejně jako jsou neuvěřitelné historky ze zájezdů, bývají vtipné stížnosti českých turistů, 

které píšou svým průvodcům: 



 

Z Bulharska: „Byli jsme naprosto šokováni, kolik je v hotelu kromě Čechů i dalších cizinců, 

a na pláži bylo dokonce i mnoho Bulharů.“ Z Řecka: „Jídlo v hotelu bylo moc řecké, což  

nám nechutnalo. Od poloviny zájezdu jsme tedy přestali polopenzi využívat a chodili do 

místního fast foodu. V příloze posíláme účtenky a prosíme o jejich proplacení.“ 

 
Zdroj:http://cestovani.idnes.cz/ucastnici-zajezdu-034-/kolem- 

sveta.aspx?c=A110829_172024_dovolena_web 

 

Avšak co se týče své zkušenosti, na dovolené se Češi chovají slušně, i když jsou trochu 

bojácní. Na Srí Lance jedna česká rodina, se kterou jsme spolu navštívili čajové plantáže, 

se mezi sebou baví: „Nikdo tu česky nemluví, - bohudík!“, tak jsem se rozhodla jich 

česky nezdravit, ať nejsou zklamaní � 

 

V českém kině 

Dneska bych chtěla porovnat kino v Praze a v Rusku. To celé je jenom můj názor a výsledek 

mého pozorování a je možné, že ne každý s tím souhlasí. 

V Rusku jsem docela často chodila do kina. Stýskalo se mi po filmových novinkách v 

Praze ale na začátku svého pobytu v cizí zemi nemohla jsem jít do kina, protože jsem ještě ne 

byla připravená dívat se na filmy v češtině. Rozhodla jsem poprvé navštívit kino v České 

Republice, když jsem bydlila tady asi půl roku. A teďpojďme na to, co mě překvapilo. 

Měla jsem rozhodnout, do jakého kina vyrazím. V Rusku jsem bydlela ve městě o 

třetinu menším, než Praha, a měli jsme jenom 5 kin. Ale tady skoro v každém obchodním 

centru je kino. A to bylo pro mě prvním překvapením. 

Dalším překvapením byly ceny, které v multikinech jsou dost vysoké. Ani nevím ceny 

lístků v Rusku v současné době, vždyť bydlím v ČR už 2 a půl roku, ale před 2 lety ty ceny  

mě opravdu překvapily svou drahotou. A co se týká ceny popcornu, tak ta je dokonce dvakrát 

vyšší. Ale ani to mě nevyplašilo a nakonec jsem šla do kina. 

A tam mě čekal další údiv. V kině bylo poměrně málo lidi. Je možné, že je to kvůli 

tomu, že v mém městě bylo málo kin, a teď lidé mohou vybírat a jít například do kina, které je 

kousek od domova nebo práce. Na internetu jsem našla výsledky jednoho průzkumu, a píše se 

tam, že do kina alespoň jednou zaměsíc chodí jen 15 procent Čechů, doma se téměř čtvrtina 

lidí dívá na filmy každý den. V Rusku podle nějakých statistik situace je skoro stejná. Ale 

vidím to, co vidím. A to mě překvapuje. 

http://cestovani.idnes.cz/ucastnici-zajezdu-034-/kolem-sveta.aspx?c=A110829_172024_dovolena_web
http://cestovani.idnes.cz/ucastnici-zajezdu-034-/kolem-sveta.aspx?c=A110829_172024_dovolena_web


Ale myslímsi, že je to určitě velká výhoda, že nemusím sedět vedle někoho a můžu 

si užit film v pohodlí. Dokonce jednou jsem byla v kině úplně sama

Dalším bodem mého „seznamu překvapení” bylo to, že v Česku většinu filmů  je 

možné uvidět v originálním znění. V Rusku je to úplnějinak. Všechny filmy v ruských kinech 

jsou s dabingem. Určitě existujou speciální akce a festivaly francouzského či britského kina, 

ale běžně v nabídce kin nenajdete žádný film s titulky. 

A teďjsem spojila svou zálibu s prací a chodím do kina nejenom na filmy. 

A tak jsem se setkala s další zvláštností. Každý měsíc v kině běží alespoň jeden 

český film. A lidé chodí se na něj podívat. Dokonce některé české filmy jsou populárnější u 

Čechů než americké trháky. A to mě opravdu překvapilo, protože moc málo ruských filmů 

přitahuje davy diváků do kin. A někdy ty české filmy dáváme v kině dost dlouho a zájem o ně 

neklesá. A když už vidím, kam lidé chodí, tak ještě mám zmínit to, že častěji lidé vybírají 

normální 2d filmy. Dokonce ty 3d filmy dáváme v kině kratší dobu. Ale skoro všichni 

moji kamarádi v Rusku dávají přednost 3d před 2d. Dokonce jedna kamarádka mi řekla, že 

na normální 2d film se může podívat doma. 

A to taky potvrzuje průzkum agentury TNS Aisa pro Českou televizi z roku 2016, 

který ukázal, že z hlediska počtu diváků si v prvním čtvrtletí nejlépe vedl životopisný film 

Lída Baarová režiséra Filipa Renče, který vidělo skoro 390 tisíc diváků. Zhruba o 50 tisíc 

diváků méně navštívilo americký dobrodružný film Deadpool. Na třetí příčce žebříčku 

návštěvnosti skončila česká komedie Padesátka, který si nenechalo ujít přes 270 tisíc lidí. A 

tak vidíme, že české filmy se umístily na prvním a druhém místě. 

 
 



 

Nejčastěji 4eši tráví́ č as před televizí 

 (72 %obyvate

l Č   R se dívá denně̌ ) a nebo 

poslouchájí hudbu (44  %   denně̌ ). Mezi 

nejrozšířenější aktivity – takříkajíc denní 

činnosti – patří ještě prohlížení různých 

webových stránek nebo komunikace 

prostřednictvím internetu , hraní her či jiná 

činnost na počítači (17 %) a také chození po 

obchodech a nakupování (15 % denně), čtení 

knih (14 %) a fyzická aktivita , ať už jde o 

sport č i procházky (12%). Z nabízených 

možností, které jistě nevystihují všechny 

možné alternativy trávení volného času , mezi 

nejméně časté patří vedle návštěv sportovních 

událostí, chození do kina a také návštěva 

kulturních akcí jako jsou koncerty , divadla, 

výstavy apod. 

 
Na průměrného Čecha připadá téměř 6 a půl 

hodiny volného  času  za den.  Zaměstnanci 

na plný úvazek přitom mají volného času přes 

5 hodin denně,  nepracující  senioři  více  než 

8 hodin a nezaměstnaní 7 a tři čtvrtě hodiny. 

Mládež věnují volnočasovým  aktivitám 

denně přes 6 hodin 

Podle průzkumu 25 % Rusů tráví volný čas 

koukáním na televizi nebo trávením času s 

rodinou, 11 % Rusů čte knihy nebo časopisy, 

10 % sedí doma (na gauči anebo spí), 8 % 

chodí na procházky a stejný počet sedí u 

počítače. Dalších 7 % Rusů pečuje o 

domácnost, 6 % jezdí na chalupy, 5 % Rusů 

rádo odpočívá v přírodě, jezdí na ryby nebo 

loví divokou zvěř. Vyšívání, šití a sportování 

se věnují 4 % Rusů. Kulturu, tedy divadlo 

nebo koncerty, vyhledávají 2 % Rusů. 2 % 

Rusů vybrali variantu „Jiné“, tzn. shopping, 

kadeřnictví, četba, stolní hry, četba modliteb, 

pivo. 1 % Rusů odpovědělo, že věnuje svůj 

volný čas koníčku a stejný počet (tedy 1 %) 

luští křížovky. 

 

 

 
Množství́ volného č  asu se s vě kem mě ní                 . 

Nejvíce volného času mají mladí lidé do    24 

let  –  denně je to přes    6  hodin. Poté objem 

volného času klesá až k 4 hodinám u vě kové 

kategorie 30 aţ̌ 44 let. S rostoucím věkem 

volný čas opět přibývá . Senioři starš í 65 let si 

už uzpívají́ přes 7 hodin volného č asu denně . 

Oslavují narození Ježíše Krista, o půlnoci z 

24. na 25. prosince. 

 
Příprava na vánoce se týká hlavně žen – 

hospodyněk. Domy jsou uklizené a 

nazdobené jmelím, břečťanem a jehličnany. 

V tradičně pravoslavném Rusku se Vánoce 

slaví až 7. ledna, jelikož církev stále používá 

Juliánský kalendář, a ten je oproti tomu 

našemu (Gregoriánskému) o 13 dní zpožděn. 

Pokud  tedy  právě  počítáte,  trochu  Vám  to 

ujasním    a    usnadním.    Náš    sedmý leden 



Tradicí je také pečení vánočního pečiva. 

 
Oblíbenou  dekorací  je   také adventní  

věnec se čtyřmi svíčkami, položený na stole. 

Každou adventní neděli se zapaluje jedna 

svíčka. První, Bronzovou neděli hoří jen 

jedna svíčka, druhou, Stříbrnou neděli hoří 

svíčky dvě a třetí, Zlatou neděli svíčky tři. Na 

Štědrý večer, při večeři se zapalují všechny 

čtyři svíčky. 

Vánoční stromek se u nás zdobí různě. 

Tradičními ozdobami jsou zavěšená jablíčka, 

perníčky, oříšky, pentličky, slaměné ozdoby a 

klasické svíčky. Modernější vánoční stromky 

zdobí foukané skleněné koule, barevné 

řetězy, elektrické svíčky apod. 

Na  Štědrý  den  ráno  je  oblíbeným 

pokrmem vánočka (nejlépe doma upečená). 

V mnoha domácnostech se udržuje částečný 

půst, tzn., že se podává bezmasý oběd – 

nejčastěji čočka, Kuba (krupky s houbami) 

apod. Traduje se, že kdo se vydrží postít až   

do večeře, uvidí zlaté prasátko. 

Štědrovečerní večeře je v Česku velkou 

událostí. Sejde se celá rodina a všichni 

svátečně oblečení usednou ke společnému 

stolu. Ve věřících rodinách začíná večeře 

modlitbou,      u      ostatních      přípitkem.   

K večeři se podává polévka – tradiční je 

rybí    se     zeleninou.     Hlavní     chod  

tvoří smažený kapr s bramborovým 

salátem,      záleží      ale      na     

zvyklostech 

jednotlivých   krajů   a   samozřejmě   chutích 

připadá na 25. prosinec Rusů a oslavy se tak 

liší od toho, co známe u nás, jelikož Vánoce 

následují až po Novém roce. 

 

Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním 

dnem a slaví se dvěma způsoby. Buďto slaví 

pravoslavné vánoce, které připadají na 6. -7. 

ledna, nebo mají vánoce postaru na Nový rok. 

Ruské vánoční svátky jsou však stejně jako ty 

evropské připomenutím pohanských pověr, 

zvyků a rituálů s křesťanskou připomínkou 

narození Spasitele Krista. 

 
Příprava na vánoční svátky začíná pro 

pravoslavné věřící již 28. listopadu 

předvánočním postem. Ten trvá celých 40 

dní, tedy až do 6. ledna. Když začíná měsíc 

leden,  půst  se  zpřísňuje  až  je  nakonec   

v předvečer vánočního svátku půst 

nejpřísnější. Přijímat potravu tak mohou 

Rusové až večer po bohoslužbě. To 

odpovídá vysvitnutí první hvězdy. Dárky v 

Rusku roznáší děda Mráz, což je východní 

bratr Santa Clause. Děda Mráz jezdí na 

saních a cestuje až ze vzdálené Čukotky. 

Nesmí chybět ani doprovázející Sněhurka, 

která je jeho vnučkou. Návštěva této 

dvojice tak neodmyslitelně patří k ruským 

vánocům, stejně jako dárky pod 

stromečkem. 

 
O štědrovečerní večeři se podávají bezmasé 

pokrmy a ryby. Velmi oblíbené jsou takzvané 

vareniky, což jsou taštičky plněné brambory, 

rýží, zelím nebo sušenými a nakládanými 



jednotlivých členů rodiny. Poté následuje 

další pohoštění – obložené chlebíčky, 

chuťovky, vánoční pečivo. 

Po večeři si jdou zejména děti rozbalit dárky, 

které položil Ježíšek pod stromeček. Pak 

tráví rodina společný večer, zpívají se 

koledy a udržují se nejrůznější vánoční 

tradice. 

Mnoho lidí chodí v tento večer na půlnoční 

mši do kostela. 

Sváteční dny 25. a 26. prosince pak většina 

lidí navštěvuje své blízké. 

houbami, zabalené v kynutém těstě. Na stole 

nechybí slané a sladké zákusky, kuťja (= kaše 

z pšenice nebo ječmene, vařená s medem, 

rozinkami, mákem a ořechy) a ani vzvar (= 

kompot ze sušeného ovoce). 

 

Od 7. ledna vypuká pravé hodování, kdy se 

všichni lidé navzájem navštěvují, odpouštějí 

si a radují se. A to je všude na světě přeci jen 

stejné a krásné. 

 

 Dnes bych ráda mluvila o ruské a české rodině. Chci předem uvést, že kromě 

statistických údajů, všechno, co dál řeknu je jenom můj osobní názor, jsou to moje 

vlastní zkušenosti. 

 První věc, která měl na začátku trochu překvapila, je věk, ve kterém se Češi obvykle 

berou a později zakládají rodinu. Průměrný pětadvacetiletý Čech ještě může stále 

být na vysoké škole, mít přítelkyni/přítele a ještě ani neuvažovat o založení 

rodiny, zatímco průměrný pětadvacetiletý Rus už skoro jistě má 

manžela/manželku a jedno, případně dvě dětí. Mladou ruskou holku děsí myšlenka, 

že v pětadvaceti letech bude ještě stále svobodná, zatím co 25-letou Češku spíše 

naopak děsí myšlenka, že už    v takovém věku bude vdaná a, jak to sami Češi často 

říkají, „neužije se života“. 

 Přivedu i nějaká čísla. Podle ČSÚ V roce 2013 bylo ženichům při prvním sňatku v 

průměru 31,3 let (27,6 v roce 2000) a nevěstám 28,5 let (24,6 v roce 2000). Ženy tak 

obvykle vstupují do manželství o tři roky dříve než muži. V Rusku přibližný  věk 

ženichů při prvním sňatku je 26 let a pro nevěstu je 24 let. 

 Zaujal mě rozdíl v pozicích muže a ženy v manželství. V České Republice manžel 

a manželka jsou si úplně rovní, jsou partneři, jsou tým. Žena se většinou nebere 

jako příslušník něžného pohlaví, a má vždycky nějak přispívat k tomu, aby se 

rodina měla dobře – buď už finančně nebo „ženskou práci“. V Rusku žena je 

něžná, jemná, její úkolem je především vytvářet útulný domov, byt milující 

matkou a manželkou, a o 



živobytí se skoro na 100% postará muž. Žena málokdy musí řešit kde dostat 

peníze, jak si pořídit hypotéku, jaké vybrat auto apod. České ženy avšak podle 

mého dojmu mají chuť, zájem a někdy možná i povinnost zajímat se o podobné 

„mužské“ věci. Pasivita  ženy  vůči  důležitému  například,  finančnímu  

rozhodnutí  rodiny  tady   v Čechách nebude brána pozitivně, ale spíše to muž 

vezme jako nezájem o osud rodiny a třeba i lenost. V Rusku se podobný postoj 

ženy je většinou – samy ženy říkají, že jsou to „mužské záležitosti“ a často jsou 

pyšné na to, že se ve financích vůbec nevyznají. 

 Dělí se i domácí práci. Pokud je žena unavená, není pro může problém umyt nádobí 

nebo zamést, a nijak ho to neurazí, zatímco v Rusku to rozdělení domácích práci je 

pořad docela „přísné“. Stejně tak nemusí muž pořád mít maso a teplo večeři, klidně  

mu může stačit i salát. Pokud uvítáte unaveného ruského manžela doma se 

zeleninovým salátem, nevím jak dlouho vám to manželství vydrží. 

 Co se týče peněz, docela mě překvapil přístup některých českých rodin, kde každý 

z manželů má vlastní rozpočet. Myslím si, že v ruském prostředí je to pořád 

nepřijatelné. Zajímavé je, že často jsem slyšela argumenty pro podobný finanční 

přístup ne od mužů, ale od žen. Občas opravdu obdivuju samostatnost a 

nezávislost českých žen, ale na mě by už to bylo moc. 

 Rozpočet je v českých rodinách pečlivě plánován a podílí na tom většinou oba 

manžele. Libí se mi, že i Češi z průměrnými příjmy přemýšlí nad svojí budoucností a 

vždycky mají nějakou finanční rezervu (pokud s tím příliš nepřehání). Avšak jako 

Ruská mám vůči šetření nějakou averzí, u nás se říká, že by si člověk  měl  užívat  

života a mít občas se rozmazlovat, a stále se na českou „askezi“ nemůžu zvyknout. 

 Není to jednoduché žít v cizině a zvykat si na jinou mentalitu, ale honě se z toho 

člověk poučí. Vidí svět už úplně jinýma očima, je víc otevřený a dívá se na obě  

kultury trochu s nadhledem. 



 

VI. NĚKOLIK BĚŽNÝCH VĚCI V ČESKU, ZE 

KTERÝCH JSEM BYLA PŘEKVAPENÁ. 

 
Gerda Ebergardt 

 
 

Je to už tři roky, jak bydlím v České republice. Můj příběh je poměrně stejný, 

jako příběhy všech studentů z postsovětského území. Rovnou po maturitě v 17 letech jsem se 

přestěhovala do Prahy, abych studovala vysokou školu. První rok jsem se učila česky na 

jazykových kurzech, potom jsem se dostala na univerzitu. Studuju Filozofickou fakultu 

Univerzity Karlovy, překladatelství a tlumočení z češtiny do ruštiny. A jsem nesmírně 

šťastná, že jsem tu a jsem se dopracovala do školy takové úrovně. 

Ale přejdeme k hlavnímu tématu tohoto článku. Chci se podlit o několik věci, co mě 

zaujali od doby, co jsem tu. To jsou nějaké odlišnosti třeba v chovaní lidi a v jejich zvycích, 

co jsem nikdy nezažila v Rusku. Bylo to pro mě docela složité začít nějak fungovat ve 

společnosti plné lidi, ke kterým nevím, jak přestoupit. Bála jsem se udělat chybu, bála jsem se 

říct něco takového, co by mohlo někoho třeba urazit. Ale postupně jsem pochopila tu českou 

mentalitu, začala jsem se kamarádit s Češi a poznávat českou duši. 

Jedna z prvních věci, která mě překvapila, a asi ta nejdůležitější, bylo to, že člověk 

tu může dělat v podstatě cochce: aspoň normální vztah k homosexuálům už znamená to, že 

tato společnost je vyspělá. Člověk může mluvit o čem chce, a nikdo mu v jeho názorech 

nezabrání. Každý, anebo skoro každý, si tu váží a přijímá odlišné názory jiných lidi, což 

byl problém s mým dost opozičním pohledem na politiku mého státu. 

To je ta věc, tu každý může být sebou, mít vlasy jakékoliv barvy, oblékat se, jak chce, a mít 

svoupředstavu o životě. Velmi si toho vážím. 

Další věc jsou v podstatě volby. Hned jak jsem přijela se prováděli parlamentní volby 

a přísahám, nikdy jsem neviděla takovou konkurenci, volební kampani tak vysoké úrovně. A 

vše, začínaje od Pirátské strany do ANO se snažily svými síly přilákat pozornost občanů.  

Bylo to dojemné. 

Dále musím připomenou mou reakci na to, jak to tady chodí z vysokými školy. A to  

je, že když student maturuje, tak jde na výšku jen v případě, že chce. A když nechce dál 

studovat, tak nestuduje a jde rovnou pracovat. Je to logické? Je. 



Ale u nás to tak není. V Rusku je to tak nastavené, že po střední člověk musí jít na 

vysokou. Když se nedostane, tak je blbec a nic dobrého už v životě nedosáhne. Lidi jsou  

zvyklí to odsuzovat. 

Ale v Česku toto prostě není problém. Když člověk chce studovat nějaký obor a 

nedostane se tam na první pokus, tak nic to neznamená. Klidně zkusí ještě jednou a ještě. 

Podle mě, tem zvyk, že u nás musí studovat výšku úplně každý přivedlo ke strašným 

problémům. Hloupé studenty, kterých studium nebaví jsou ochotní za zkoušky dávat úplatky, 

co vede ke korupci, protože hodně učitelů ty úplatky bere. V Česku si myslím, že toto prostě 

není možné, nikdy jsem se nesetkala s tím, že by někdo z učitelů bral úplatky. Další problém 

vyplývá s prvního: celý stát je plný lidi s vysokoškolským vzdělaním, které koupili. A co 

dobrého z toho může vyplynout? 

Teď něco o zdravým stylu života. V Evropě je velký trend na bio potraviny a prostě 

zdravý způsob života. Je tu strašně hodně obchodů s bio potravinami, a dokonce i v každém 

supermarketu najdete poličky se zdravými potravinami. Každá kavárna poskytuje možnost 

výběru sójového mléka. A kolik je podniků zaměřených na vegetariánskou stravu a stravu bez 

lepků! S tímto jsem se ještě nesetkala. 

Na tom bych ráda skončila moje vyprávění. Doufám, že se dozvím o této zemí ještě 

spoustu zajímavého. Mám to tu ráda. 



VII. VĚŘÍTE V LÁSKU NA PRVNÍ POHLED? 

 
Diana Zigashina 

 
 

Já ano. Pražský hrad, Karlův most, pražská zoo, oplatky. Do toho všeho  jsem se zamilovala  

na první pohled, když jsem poprvé ve 12 letech přijela na exkurzi do Prahy. Je to skoro 10 let 

zpátky. Po příjezdu se rodiče rozhodli, že by bylo dobré, kdyby jejich dcera studovala na 

vysoké škole v Čechách.  Tak jsem se po střední škole v 17 let v roce 2011 přestěhovala         

z Ruskado Prahy. Překvapivějsem nebyla moc nadšená, protože to znamenalo nové, 

neznáméměsto, nové lidi a zvyky. Na začátku jsem viděla jenom samá negativa.Například to, 

že Češi často smrkali a místo prášku na bolest hlavy mi nabízeli vypít vodu, také mi vadilo, že 

v Praze není na jařemoc sluníčko. A vzhledem k tomu, že jsem přišla do Prahy na podzim, 

pořád pršelo. To všechno nahánělo depresi. 

Za pár měsíců jsem si zvykla na češtinu a seznámila jsem s českými kamarády. Od té 

doby bylo všechno jinak. Díky nimjsem uviděla Prahu z druhé strany. Už mi  nedělalo 

problém zjistit, kdy jede tramvaj, naučila jsem se používat jízdní řád, protože v  Rusku  

bohužel neexistuje. Přestala jsem se bát lidem nabídnout pomoct. Taky  díky  soutěži  v  

tancích jsem začala jezdit do jiných měst po České republice. Byla jsem velice ráda, když 

jsem se vracela domů, a to už v té době znamenalo do Prahy. 

Myslím si, že náš domov je to místo, kde žijete a kam se rádi vracíte, což já mám. 
 

 



VIII. KOMUNIKACE O PRAZE 

Guo Yu - Evička 

I. 

Ráda chodím na procházku s dědečkem. Když jsem byla malá holka, při chůzi mi dědeček často kupoval 

bonbony a povídal mi pohádky. Ted´ je dědeček sice starší a už nemám tolik ráda bonbony, ale na procházky 

s ním chodím pořád ráda, protože si vždy dobře promluvíme: 

„Ještě studuješ v tom státu?“ 

„Ano, jsem ještě v Česku“ 

„Jo jo, Česko, Československo. “ 

„Ne, dědečku. 1. ledna 1993 se rozdělilo na Českou republiky a Slovenskou republiky.“ 

„Jo jo, vím, Česko, Česko“ 

Odpoledne jdeme spolu na procházku a dědeček potkal své kamarády. 

„To je……tvoje vnučka?“ Zeptal se jeden z nich. 

„Ano, moje nejmenší vnučička.“ 

„Už pracuje nebo ještě studuje?“ 

„Studuje v zahraničí“ 

„V zahraničí? A v jakém státu?“ 

„Je to docela dlouhé jméno, je to …“ 

„Česko, Česká republika.“ Řekla jsem. 

„Ano, Česko, Československo, studuje českoslovenštinu!“ 

„Ne, jsem v Česku, studuji češtinu, slovenštinu neumím. Ted´ jsou to dvě samostatné země.“ Snažila jsem se 

vysvětlit. 

„Ano, to vím, rozdělilo se v roce 1993.“ Řekl Jeden starý pán. 

„Konečně,“ řekla jsem si, „konečně někdo ví, že Česko je Česko.“ Dědeček se s nimi ještě chvilku bavil a 

pak přišel další kamarád. 

„To je vnučka pana GUO,“ jeden starý pán mě představil, „studuje v Česku, Československu, obor je 

českoslovenština!“ 

„Ne, jsem v Česku, učím se jen Česky, Československo už neexistuje….“ říkala jsem si potichu. 



II. 

Když jsem poprvé jela do Česka, maminka se o mně velmi obávala. Často mi volala a říkala, abych jedla 

hodně zeleniny a ovoce, abych hodně pila vodu, abych nebyla nemocná. 

„Ano, vím. Ale maminko, víš jak je zelenina a ovoce v Česku drahá?! Maso má podobnou cenu jako u nás, 

ale zelenina je pětkrát dražší než doma, a také je tady méně druhů zeleniny i ovoce. Jenom brambory, mrkve, 

cibule, zelí, lilek…“ 

„Aha, už se neobávám, je to podobné jako u nás v minulosti. Mají tvoji oblíbenou zeleninu, můžeš si dobře 

zvyknout.“ 

„Ne, na české jídlo si nezvyknu. Je moc slané, nemůžu jíst v jídelně.“ 

„Můžeš si vařit sama, nešetři peněz, kupuj si, co chceš. Hlavně abys nebyla nemocná!“ 

 
 

III. 

„Tatíku, včera večer jsem čekala skoro 30 minut na autobus a nedočkala jsem se.Dokonce i všechna taxi byla 

obsazená, ale nakonec jsem se jednoho dočkala.“ 

„Měla jsi mi zavolat,abych tě vyzvednul“ 

„Vůbec jsem nevěděla, že budu muset čekat tak dlouho. Tatínku, neřiďte tak rychle! “ Připomněla jsem mu. 

„Teď´ je Nový rok, je svátek, proto je méně autobusů i taxi. “ 

„Vím, ale v Číně nemáme jízdní řád na autobus a nikdy nevíš, kdy co přijede. Proto je lepší vzít si taxi. Je 

rychlejší a levnější.Tatínku, zpomal, vpředu na chodníku je člověk, musíme mu zastavit.“ 

„Ne, počká on, tady je Čína.“ 

„Provoz v Česku je lepší. Autobus vždy jede včas, auto ti na přechodu musí zastavit. Jízdenky jsou pro 

studenty levné, ale někteří lidé si je nekupují a jezdí načerno.“ 

„Nesmíš to dělat, jo?“ 

„Ano, vím. Přeji si, aby každý den kontrolovali jízdenku, ale kontrolují je dost málo. Často si říkám, že bych 

si na to mohla i vsadit, protože jevelmi malá pravděpodobnost, že přijde revizor.“ 

„Můžeš to zkusit, asi je tvůj šťastný den.“ Tatínek odpověděl. 

 
 

IV. 

„Usis zvykla? Za 8 měsíců, 245 dnů budeš doma. Už se mi po tobě stýská…“ říkala mi moje kamarádka, 

když jsem jela poprvé do Česka. 

„Prosím tě, zatím jsem v Praze jen měsíc, nepřeháněj.“ 

„Je tam hezky? Je Praha romantická? Lidé jsou hezcí? Holky, holky jsou krásné?“ 

„Hezké, hezké, hezké, evropský pohled, evropské památky, evropští lidé, je všechno hezké. Jsi také dívka, 

proč se staráš o holky, máš se ptát jací jsou tu muži!“ 



„Protože jsem slyšela, že Slovanky jsou hezké. A jaký je evropský styl? Jsou všichni lidé moderní? Je tam 

luxusní značka levnější? Kup mi nějakou specialitu a nějaké pěkné věci. Kolik stojí za…“ 

„Počkej, počkej, za prvé, ano, jsem v Evropě, ale luxusní značky jsou stejně drahé. Za druhé, nejsou všichni 

lidé moderní, třeba v zimě, skoro všichni nosí černé nebo tmavé kabáty a bundy, džíny a k tomu sportovní 

boty. Pokud je někdo moderní, můžeš čekat na 70 procent, že nemluví česky, a že je cizinec. Za třetí, koupím 

ti krtečka, máš ho ráda, že jo?“ 

„Aha, krteček je český! Skvěle! Chci krtečky, kup mi dva, ne, tři, YAYA ho má také ráda.“ 

„YAYA? Tvoje kočka? Ne, krtečka se bude bát, krteček není myš, musíš ji koupit Mickey Mouse.“ 
 

 

 

 

 

 

V. 

Mám korejskou kamarádku. Poznaly jsme se v Praze ve škole. Minulé Velikonoce jsme cestovaly do 

Drážďan. 

„Evičko, líbí se ti tady?“ 

„Ano, barokní památky se mi líbí, jsou krásné, ale zase tam není nic jiného. Praha je lepší.“ 

„Souhlasím, neumíme německy, proto je to pro nás úplně cizí. Dáme si vepřové koleno a německý salát s 

pivem? To je známé tak to zkusíme. Tady je doporučená restaurace, budu se těšit.“ 

„Evičko, chutná ti vepřové koleno? Je slané a kůže je tvrdá, je opékaná, mám raději české, je měkčí. Chutná 

ti pivo? “ 

„Ne, nemám ráda pivo ani české. Ale kofola je docela dobrá, je chutnější než kola.“ 

Chodily jsme celý den, a protože jsme byly unavené, při zpáteční cestě autobusem nikdo nemluvil. 

„Evičko, jsme doma, konečně.“ 

„Jsme konečně v Praze. Projely jsme Hradčanskou, přestupujeme metrem.“ 

„Ne, přestoupíme do tramvaje, chci do supermarketu. Evičko, víš, cestovala jsem po různých zemích, ale 

Praha je nejlepší a nejpohodlnější.Cítím se jako doma.“ 



„Praha je nejlepší, protože jsme se tady poznaly. “ 

 
 

VI. 

„Ahoj, Evičko!“ 

„Ahoj Eliško, proč spolu mluvíme česky, když jsme obě Číňanky. Tak jak se máš? “ 

„E…. Co mám říct, dobře, že jo? Už jsem zapomněla všechno.“ Eliška byla moje spolužačka, spolubydlící a 

také moje dobrá kamarádka. Spolu jsme studovaly češtinu na univerzitě v Číně. 

„V květnu se chystám cestovat do Česka na honeymoon. Chtěla bych ukázat manželovi, jaké je Česko a 

v jakém místě jsem studovala. Manžel má o Čechy také velký zájem. Ví, že od roku 2014, se v Čechách 

natočilo víc než 10 filmů a seriálů. Proto by manžel chtěl cestovat do Čech, aby poznal, jaké jsou ve 

skutečnosti.“ 

„Pojeď, pojeď. Můžeme se sejít v Praze! Musíš koupit letenky dřív, abyste je mohli mít levnější. Od května 

bude hodně turistů. Přítel kamarádky je průvodce a říkal, že už má plný rozvrh. Ted Číňané žijící v Čechách  

už neřídí restauraci, ale cestovní kancelář.“ 

„Nevaří? Vaří tak špatně, že nemají žádnou dobrou čínskou restauraci. Můžeš také pracovat jako průvodce.“ 

„Já? Děkuji, nechci. Často se ztrácím, nemohu pracovat jako průvodce.“ 

„Tak můžeš řídit restauraci, vaříš dobře.“ 

„Prosím tě, nenapadá tě nic lepšího?“ 

„Určitě můžeš. Teď je dobrý vztah mezi Čínou a Českem. Je dobře, že se učíš česky. Ted je čeština 

populární. V Číně byly jen dvě univerzity vyučující češtinu, ale teď už tam jsou čtyři. Více lidí dnes 

cestuje do Čech, protože je to bezpečnější než cestování do Německa či Francie. Trochu se bojí.“ 

„Moje spolubydlící je Ruska, zeptala jsem ji, jestli můžu sama cestovat do Moskvy. Říkala mi, že mi 

nedoporučuje cestovat sama, a že je bezpečnější jet aspoň s někým. Myslím, že v Číně je nejbezpečnější asi 

hlavní město. Praha je také bezpečnější, i když jsem už dvakrát potkala zloděje, ale naštěstí se nic nestalo.“ 

„Já…tam ztratila pas.“ 

„E… Ale to je tvoje chyba, nedávala sis pozor na kabelku. Pořád jsi jen fotografovala. Jak tedy můžeš něco 

takového říct?“ 

„Vypadáš jako „pábitel“. Manžel přečetl Hrabalova díla a nejraději má „pábitelé“. Zeptal se mě na český 

název, a každý den říká, že někdo je pábitel. Říkal, že činané jsou pábitelé a chce zjistit, jestli Češi také.“ 

„Nevím jestli Češi jsou pábitelé, ale já jsem, tak neříkej nic negativního o Čechách.“ 

 
 

Díky Praze jsem poznávala svět a kamarády, dostala jsem znalosti. Díky mně, víc lidí vědělo o Praze i o 

Čechách. Komunikace stále pokračuje, Nedovedu si představit o čem mluvit zítra, proto, každý den je pro  

mě překvapení. 



IX. AŤ JE TO CESTA DO ŠKOLY... 

 
Kyamran Bagirov, Anastasia Mitul 

 
 

I.  Kyamran Bagirov 

Když jdete kolem města, procházíte parky a koukáte na staré budovy tak asi si říkáte: Ach jak 

je ta Praha krásná. Ale toto, dá se říci, tvrzení není úplně správné. Netvrdím, že Praha není 

krásná, ba naopak. Ale jenom skutečný Pražan, který tady už dlouhou dobou bydlí ví, jaká ta 

Praha doopravdy je. Většina z nás nevidí to centrum města, nevidí ty historické památky a 

takzvané poklady Česka. Málokterý Pražan se sebere a půjde si jen tak projít Starou Prahou a 

dát si v nějaké turistické kavárně pivo za 60 korun, když ji muže mít v Albertu za méně než 

třetinu ceny. Obecně ve svém volném čase se setkáváme s jinými lidmi a v jiných místech… 

míň atraktivních pro turisty nebo pro návštěvníky Prahy. Banální příklad: kam chodí rád  

každý muž po práci si jen tak odpočinout a pobavit se s kamarády? Do pajzlu! Teď nemluvím 

o takových krásných hospodách s novým nábytkem, hezkou obsluhou a ve kterých se nekouří. 

Ne, mluvím o typických pajzlech do kterých chodíme rádi, i přestože tam jsou zešedivělé zdi, 

od kouře, kde jsou staré tonetky, které byly opraveny už tisícekrát. Místo ve kterém se 

posadíte a vám už nesou váš půllitr aniž byste si ho objednali. Strašné místo, že? Ale my 

taková místa máme rádi, protože jsou skutečná a nejsou úmělá – tím myslím umělé upravěné 

pro lákání turistů. 

 
Teď si představte, že sedíte v parku třeba na Letné, koukáte na město, vedle vás je spousta 

mladých lidí a najednou cítíte vůni marihuany, koukáte na toho mladíka, on si vás všimne a 

řekne: „Chceš?“ a klidně se s vámi o to podělí. Anebo se k vám klidně může přisednout 

bezdomovec, který nechce ani peníze ani cigaretu. Člověk se prostě chce s někým pobavit. 

Občas vám i povypráví zajímavý příběh ze svého života a to stojí za poslech. Není třeba utíkat 

od takových lidi, kteři právě dělají město městem. Jsem součástí tohoto města a tudíž i 

součásti Prahy. To jsou jen pár zajímavostí, které k Prahy patří. 

 
I když Praha je opravdu překrásné a historické město, však není dokonalé. A ta nedokonalost  

k ní patří a dělá ji vyjímečnou. Turisté či nepražané ty věci, které jsem teď popsal nevidí ani 

nechtějí vidět. To je naše skutečnost, takjá, my, vidíme Prahu. A právě taková Praha se nám 

líbí nejvíc. 



 

II.  Anastasia Mitul 

Ať je to cesta do školy, když po ránu, když ve spěchu se snažíte narvat do přeplněné 

tramvaje. O vás se otírá ohavný mladík poslouchajíc hlasitou hudbu. Venku prší, v 

tramvaji žádný vzduch a vy jedete v krásným uhlazeném obleku na zkoušku do školy. 

Nálada – jedna báseň. Nevěřím, že hezký oblečená slečna, v krásných šatech a na vysokých 

podpatcích by si přála zažit takovou jízdu – ale bohužel není to výjimka. Hold, pro krásnu 

se musí trpět, i            v přeplněné tramvaji. Budiž. Řekneme si, že jste konečně 

vystoupili z mučícího jízdního stroje a octnete se např. na zastávce Národní třída. 

Většinou to bývá tak, že vystoupíte a rychle pospícháte dál. Rychlou chůzí přejdete přes 

přechod, jinde riskujete svým zdravím a zdravím řidiče auta, který musí počítat s vaší 

bezohlednosti. Ale proto jít včas do oblíbené práce (či školy) není nad risk. Během toto 

jdouce tak po úzkých uličkách stiháte si prohlížet zprávy, emaily v mobilu, někdo si 

dokonce i čte při chůzí – to je mimořádný talent. Mezi davem lidi si jako zkušený alpinist 

prodíráte tou lavinou a zdoláváte přeplněné ulice a uličky a dokonce i tvoříte nemožné věci 

tehdy, kdy se na půlmetrovém chodníku – tedy vyhrazený maximálně pro jednoho 

člověka, se vedle něj vejdete i vy – to je veliký pokrok – tehdy byste dokonce vysloužil titul 

zkoušeného Pražana. 

 
- Mate rádi kočky? 

- Záleží jaké…(Kyamran) 

- Hezký postřeh pane kolegu. Co tak kočičí hlavy? Upřímně si nemohu představit Prahu 

bez těchto architektonických kousků, tak jak právě ony dávají tu jedinečnou 

historickou hodnotu pražských ulic. Avšak dámy a slečny se mnou jistě budou 

souhlasit, že podpatky na kočičích hlavách nejsou vítány. Tehdy, když je slečna/dáma 

zvaná do divadla, pánové vám vždycky radím, abyste ji včas oznámili, kde se divadlo 

nachází, čí jak je daleko od nejbližší stanici. Jinak jistě budete čelit nepříjemným 

nářkům anebo budete muset poskytnou svoji náruč, což vždycky je potěšení na obou 

stranách. Co si budeme povídat. 

- (Kyamran) No jistě, proč mě to tehdy nenapadlo. 

 

 

 

Jistě se nesčetná množství situaci, kdy vás, ať jako obyvatele města, jako rodilé mluvčí (ať 

Pražané, nebo přistěhovalci) či jako cizinci, vždycky se ocitnete v nějaké situaci v pražských 



ulicích, která vás rozhodí, překvapí – milé či nemilé neboli naopak omrzí. Ze svého hlediska 

mohu říct, že ačkoli v Praze bydlím už od té doby, co jsem se natrvalo přestěhovala, nikdy mě 

neomrzelo procházet se stejnými uličkami a obdivovat stejné budovy, architekturu a pořád 

vstřebávat tu jedinečnou krásu jedinečného města… 

Určitě vás nejednou fascinovala Praha svou noční atmosférou, ta se mi totiž líbí nejvíce, 

možná je to tím, že je méně turistů, či ulice jsou v této době klidnější a i vzduch se mi zdá 

lehčí. Je to celkově romantické prostředí. Takhle podél Vltavy, mezi zářícími lucernami si 

můžete klidně provětrat myšlenky a inspirovat se tímto nádherným městem. Již samotný 

Vitězslav Nezval ve své sbírce „Chrpy a Města“ sděluje úctu a lásku Praze. Jeho nenasytnost 

pro Prahu a touha ji vidět každý den vás určitě též osloví a budete chtít jeho lásku pro Prahu 

i sdílet. 
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