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Čechopis jde do světa
David Bernstein

Vážené čtenářky, milí čtenáři!
Po roční odmlce dostáváte opět do ruky studentský bohemistický
časopis Čechopis, který však během tohoto roku neodpočíval, ale vydal se
rázným krokem do světa. Z časopisu, který původně psali pouze studenti
Sofijské univerzity, se tak stal časopis, do kterého přispívají studenti z univerzit po celém světě. Získali jsme krásné příspěvky od studentů českého jazyka
z různých zemí nejen Evropy, ale také Asie.
V tomto čísle si proto můžete přečíst například zajímavé články o
Járovi Cimrmanovi, časopisech pro ženy, o prožívání Vánoc nebo jízdách
tramvají od studentů z polských Katovic. Můžete se zamyslet nad srovnáním
národní povahy Čechů a Poláků od studentky z polského Krakova. Seznámíte
se s neologismy ve fotbalové češtině od studenta z bulharského Blagoevgradu.
Studenti z bulharské Sofie připravili filmové a hudební recenze, dvě velmi
originální vzpomínky na Prahu, původní vánoční hru nebo například
povídku o tom, jak důležité pro život může někdy být se dobře učit.
Převrácenou pohádku O Červené Karkulce poslala studentka z maďarského
Segedínu. O peripetiích cizince v Čechách a o tom, co si Vlámové myslí o
Češích, se dozvíte v příspěvcích od studentů z belgického Gentu. Také se
dočtete o tom, proč se studenti ekonomie z dalekého ruského Jekatěrinburgu
rozhodli učit česky. Studenti českého jazyka na univerzitě v jihokorejském
Soulu obohatili Čechopis například článkem o korejských svátcích, básničkou
ve stylu haiku nebo pohádkou o tygrovi a sourozencích.
Jako bonus si pak můžete vychutnat překlad básně Jiřího Ortena Bílý
obraz do tří typologicky velmi odlišných jazyků: bulharštiny, francouzštiny a
maďarštiny.
Rádi bychom opravdu z celého srdce poděkovali společnosti Bohemia
klub, která Čechopis finančně a organizačně zaštítila a tím fakticky umožnila
jeho vydání. Bez pomoci Bohemia klubu by Čechopis vůbec nemohl spatřit
světlo světa. Děkujeme!
Milé čtenářky, vážení čtenáři, přejeme vám příjemné a inspirativní
chvíle strávené s časopisem Čechopis.
Časopis vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí
České republiky – odbor kulturních a krajanských vztahů.
Poděkování: Redakce Čechopisu upřímně děkuje za finanční pomoc neziskové organizaci Bohemia klub a nadnárodnímu gigantu ČEZ.
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Jako turista v Česku

Zážitky česky mluvící Belgičanky

reportáž

Veerle Van den Nouwelantová
4. ročník
Hogeschool Gent, Belgie
veerle.vandennouwelant@hotmail.com

2

Česká administrativa je poněkud záludnou bytostí. Ptáte se sami sebe
proč? Dobře, já vám to ráda vysvětlím. Nechci tím v žádném případě kritizovat
fungování české administrativy, chci pouze zmínit, že rychlost administrativy
není vždycky garantována. A teď se ptáte, jak já to vím? Ptáte se, co mladá
belgická, vlámská dívka ví o české administrativě i mentalitě? Něco o tom vím,
protože mluvím z vlastní zkušenosti.
Uvedu několik konkrétních příkladů ze svého života. V létě roku 2007
jsem byla s rodiči na dovolené v České republice. Na podzim stejného roku
jsem tam měla jet na stáž v rámci programu Erasmus, a proto jsme předem
krátce chtěli vdechnout atmosféru země a setkat se s českou mentalitou.
Křivoklát
První stanice byla Křivoklát, kde jsme plánovali pobyt v hotelu jednoho Belgičana. Ten hotel se jmenuje Dvůr Míče. Nemohli jsme hotel najít,
a proto se můj otec pokusil obyvatele oslovit. Ale ti byli trochu nedůvěřiví a
rezervovaní. Když pochopili, že umím česky, hned svůj postoj změnili. Byli
velmi nápomocní: ukázali nám cestu do hotelu a dokonce nás varovali před
nebezpečnými zatáčkami cesty. Také říkali, že se v Křivoklátu nikdy nesetkali s
turistou mluvícím česky, a byli potěšeni, že se čeština učí v jiných zemích. Moje
první setkání s lokálním obyvatelstvem bylo úspěšné.

Jak jsem už zmínila,
byl Dvůr Míče ve vlastnictví
Belgičana. Jeho manželka má
dceru z prvního manželství. Na
začátku byly matka i dcera rezervované, ale přesto velice ocenily
to, že jsem se s nimi pokusila
mluvit česky. Majitel hotelu mi
vyprávěl své zážitky s českou
administrativou a mentalitou.
Všechny historky s podobným
obsahem: Češi rychleji pomáhají
cizincům než českým občanům.

reportáž

Olomouc
Po třech dnech jsme jeli do
Olomouce, kde jsme se poprvé setkali s normálním chodem české
administrativy. Navštívili jsme olomouckou kolej, protože jsem chtěla
vědět, jestli budu mít pokoj pro jednu osobu nebo ne. Přijeli jsme tam
odpoledne a byl tam chaos. Paní na
recepci nebyla tak moc milá, řekla,
že paní odpovědná za ubytování
není přítomná, i když jsem viděla, že
tato paní seděla v kanceláři. Zachovala jsem klid a svou nejlepší češtinou jsem ji
vysvětlila, proč jsem přišla. Paní na recepci mi nakonec řekla, že se můžu vrátit
příští ráno v sedm hodin. Tak brzo, ale dobře, vrátili jsme se na domluvenou
hodinu. Opět úplný chaos. Jiná žena nás přijímala a nevěděla nic o mé schůzce,
ale nakonec nás přivedla k paní, kterou jsme potřebovali. Opět jsem jí v češtině
vysvětlila důvod své návštěvy. Ta žena mi ochotně pomohla: ukázala mi ten
pokoj.
I během svého pobytu (Erasmus) v Olomouci jsem si všimla, že
administrativa není vždycky rychlá. U recepce koleje: „Is the washing machine
free?“, „Ne“. „Je pračka volná?“, „Ano“. Když turista mluví česky, nebo to
zkouší, jsou lidé více připraveni vám pomáhat.
Ve škole byla situace stejná. Úředníci nemohli doklady najít, učitel
nebyl na své konzultační hodině, vyučování bylo anulované bez důvodu atd. I
jiní studenti na programu Erasmus měli ty stejné problémy, ale v jiných městech
jako jsou Brno a Praha.
K tomu lze dodat, že se o českých úřednících obecně říká, že jsou
naprosto neochotní, ale že mají tendenci rychleji pomáhat cizincům, zvláště
když mluví česky.

Srovnání s Belgií
Ráda bych k tomu dodala, že ta česká situace není tak divná a můžete
ji srovnat s vlámskou. Ve Flandrech lidé na ulicích i úředníci rychleji pomáhají
turistům mluvícím nizozemsky. A nedej Bože, když to jsou Valoni, francouzsky
mluvící Belgičané. Vlámům se nelíbí, že Valoni s nimi nemluví nizozemsky.
Vlámové si myslí, že jsou to stále oni, kteří se musí adaptovat a mluvit francouzsky. I v belgické administrativě je hodně slušně řečeno „chaos“. Ztracené
doklady, úředníci bez trpělivosti a motivace atd. V belgických úřadech musíte
občas dlouho čekat, vyplňovat hodně formulářů a na konci dne ještě nevíte,
jestli vám to pomůže.
Tak vidíte, že i v jiných zemích se můžete setkat s podobnými situacemi jako v Česku.
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Čchusok – tradiční korejský svátek

reportáž

Kang Dah Hee
3. ročník
Korejská univerzita mezinárodních vztahů, Soul, Jižní Korea
tamara1005@hotmail.com

4

V Koreji jsou dva velké tradiční svátky, tj. sollal (v lednu, v novém roce) a čchusok (15. srpna podle lunárního kalendáře). Hlavně čchusok nazýváme
taky hankadži, což znamená velký den v polovině
srpna. (Han znamená Korea.) Mnoho Korejců obětuje
o čchusoku při shromáždění blízkých příbuzných. Sejdeme se, abychom chválili předky a poděkovali jim za
jejich lásku vůči nám před dávnou dobou. Většina žen
má před čchusokem hodně práce – musí připravovat
různá jídla, která se pak dávají na stůl. Prostírají stůl
vděčně také pro předky. Hodně jídla se připravuje,
např. různé druhy zeleniny, ovoce, maso, ryby, rýže,
polévka a tradiční korejské rýžové koláčky atd. Po obětování se příbuzní dají
do jídla, které bylo na stole. Babičky říkávají vnukům a vnučkám, že kdo sní
rýži a polévku, které byly na stole pro předky, bude šťastný, zdravý a bude
mu dobře. Po jídle lidé rádi hrají hru jut. Hra jut je tradiční korejská hra, která
se hraje mezi dvěma skupinami. První strana hodí čtyři jut, které vypadají jako
dlouhé tyče. A pak počítá číslo jut a potom podle toho posunuje svou figurkou
na číslo na desce. Druhá strana pak taky hází. Tímto způsobem se hraje tato hra
a nakonec strana, která došla dál, vyhraje.
Roční období
Deljan Cekov
1. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
denkata07@abv.bg

Podzim
Podzim je jedno ze čtyř ročních období, které se střídají v mírných

zeměpisných šířkách. Je to přechod mezi létem a zimou. Dny se rychle krátí a
ochlazuje se.
Podzim začíná 23. září. Ovoce zraje. Dny jsou ještě jasné a teplé, ale noci jsou
chladné. Ze stromů padá listí a stromy v parku jsou barevné.
Mám rád podzim, protože prší a já se rád procházím v dešti. Když slunce
svítí, venku je hezky. Vítr je svěží. Teplota je normální – není ani vedro, ani
zima.

Irena Mankova
1. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
fluffy_ira@abv.bg

Léto

V létě jezdím k moři. Tam se koupu,
plavu, opaluji se a hraji volejbal. Každý večer
chodím na procházky. Denně piji pivo a večer –
víno (někdy se opiji, ale to mi nevadí).
Jsem ráda, když se moře vlní. Když prší
je také příjemně, ale já mám ráda slunce a jsem
šťastná, když svítí. Lidé se víc usmívají a jsou
velmi spokojeni, jsou čilí a krásní. Proto se mi
léto moc líbí.
Pavlin Petrov
1. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
pavlinos@abv.bg

Mám rád léto. V létě je horko a můžu jet k moři nebo jít na hory.
Dávám přednost horám. V létě není lepší místo než jsou hory, zejména v
případě, že je poblíž bazén nebo rybník. Také letní vítr na horách je úžasný. V
létě můžu ještě šplhat po stromech a jíst jejich plody.
V létě je čas na odpočinek, není univerzita, nejsou povinnosti. Celé
dny se můžu bavit s mými přáteli. Také můžu jezdit na kole, hrát tenis a tak
dál…

reportáž

Moje oblíbené roční období je léto, které začíná 21. června. Noci jsou
v létě krátké a dny jsou dlouhé. Počasí je suché a horké. Často fouká vítr a
někdy jsou i bouřky.
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reportáž

Alexandra Savova
1. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
alex_vs@abv.bg
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Mám ráda všechna roční období. Jaro
není moc teplé, ale také není moc chladné. Jsou
květiny a zelené stromy. Na jaře můžeme jít na
procházku.
Léto je horké, není škola, není univerzita, jsou
prázdniny. Můžeme hrát fotbal, tenis a jiné hry.
Můžeme jít na hory.
Podzim je docela chladná sezóna, už není moc
slunce.
Ovoce zraje, například jablka, hrušky a borůvky.
V zimě jsou Vánoce a Nový rok, dáváme si dárky, oslavujeme a padá sníh.
Líbí se mi moc.
Stojana Veselinova
1. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
Stoiana91@abv.bg

Podzim
Podzim je jedno ze čtyř ročních období, je to přechod mezi létem a

zimou. Ze stromů padá listí. Krajina je zahalená v mlze. Mlha leží mezi topoly
a občas prší tiše a jemně. Sofie je moc krásná na podzim.
Město se stává romantické a tajemné. Občas zasvítí slunce a lidé jdou
na procházku do parků. Ráda se
procházím a piji kávu. Chodím do
parku a sbírám listí. Vkládám listí
do knížek. Listí je žluté, červené,
hnědé. Mám ráda podzimní ovoce
– jablka, hrozny, hrušky. Ráda
chodím na události, jako je mezinárodní festival Sofia Dance Week,
Sofia Design Week, Sofia Breath aj.
Podzim je nový začátek. Školní rok začíná. Je to skvělé setkat se znovu se
svými spolužáky.

Co ví a co si myslí Vlámové o Česku a o Češích?
Eline Troubleyn
4. ročník
Hogeschool Gent, Belgie
eline.troubleyn@hotmail.com

reportáž

Ve všech zemích chtějí lidé vědět, co cizinci ví a jaký názor mají
cizinci na ně. Tento předmět už ve světě zkoumalo hodně lidí. A Češi mají kliku,
protože i na Vysoké škole „Hogeschool Gent“ někdo zkoumal, co ví Vlámové o
České republice a o Češích.
Loni Vicky Buyle, studentka češtiny a němčiny v oboru Aplikované
jazykovědy, na tom pracovala ve své bakalářské práci. Detailně zkoumala
znalosti průměrného Vláma o České republice, odkud své znalosti mají a jestli
na to mají vliv média. To všechno bylo v rámci loňského českého předsednictví
rady Evropské unie. Ozbrojená dotazníkem Vicky Buyle vstoupila do ulice
a ptala se Vlámů. V tomto článku vám dám několik výsledků jejího zkoumání.
Jak samozřejmě víte, je Česká republika členem Evropské unie už od
roku 2004 a loni předsedala Evropské unii. To s sebou přineslo, že Česká republika se ve Vlámských médiích objevovala více než obvykle. Důvod navíc ke
zkoumání, co to udělalo s Vlámy.
První otázka zněla: Co Vám říká
„Česká republika“?
Asi 43% Vlámů si s
Českou republikou spojovalo
především Prahu. Nápadné je,
že více lidí odpovědělo “země
ve východním bloku” než “země
ve východní Evropě”. Vlám tedy
nevědomě používá bývalý výraz
“východní blok”, který má negativní konotaci.
Vzhledem k tomu, že velká většina spojovala “Prahu” s Českou republikou,
očekávala Vicky Buyle, že hodně Vlámů bude vědět, které je hlavní město
České republiky.
Tuto hypotézu výzkum potvrdil, protože 80% Vlámů vědělo, že je Praha hlavní město. Co se týče polohy České republiky, jenom 40% Vlámů umí na
slepé mapě Evropy ukázat, kde leží Česká republika. Vicky se taky ptala na
známé Čechy. Více než polovina Vlámů žádné slavné osoby Česka nezná. Ti,
kdo někoho ze známých Čechů znali, odpovídali na prvním místě
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„Franz Kafka“, pak následovala jména Václava Havla a Václava Klause.

reportáž

Jenom 6% Vlámů ví, kdo je současným prezidentem České republiky.
Oproti očekávání, jenom jedna osoba zmínila Štybara. Většina odpovědí byly
české sportovní hvězdy, například Pavel Nedvěd, Petr Čech a Tomáš Rosický.
Jaký obrázek mají Vlámové o České republice?
Skoro polovina Vlámů má pozitivní obrázek o České republice. Hodně negativní dojem má 30% Vlámů a dvě třetiny z nich řekly, že je to kvůli vlivu médií.
Ti Vlámové, kteří jsou pozitivní ve svých názorech, nebyli pod vlivem médií.
Všeobecně můžeme říct, že média hrají velkou roli ve tvoření názoru Vlámů.
Jaký názor mají Vlámové na Českou republiku?
Na jedné straně Vlámové si myslí, že
Česká republika má bohatou kulturu a
že je hezká i levná země. Na druhé straně
jsou ještě Vlámové, kteří se domnívají, že
Česká republika je země s velkou chudobou a s nižším blahobytem než Belgie.
Několik Vlámů vědělo, že Česká republika je známá pro své pivo a že byla částí
bývalého Československa.
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A jak je to s Čechy?
Většina Vlámů se domnívá, že Češi jsou přátelští, pohostinní a tvrdě pracující.
Jiná menšina myslí, že Češi mají nesrozumitelný jazyk a že jsou nepřátelští a
uzavření. Velká část buď nemá názor nebo si myslí, že Češi mají stejnou mentalitu jako Belgičané.
Z odpovědí můžeme všeobecně
vyvodit, že Českou republiku čeká
ještě kus práce se správným informováním Vlámů o té krásné a
zřejmě neznámé zemi. Lepší spolupráce s Vlámskými médii by byla
dobrým začátkem.

Protektor

Hanna Colik
5. ročník
Slezská univerzita, Katovice, Polsko
hanna_colik@gazeta.pl

Čech je cyklistou, jenž se nahoře hrbí, dole však šlape.
Adolf Hitler

recenze

Najbrtův film Protektor je snímek, který není ladĕn příliš optimisticky,
i když byl filmovými odborníky srovnáván s polským, na pohled jaksi podobným, filmem Rewers. Důvodem k tomu srovnání byla patrnĕ stejná stylizace
na pohled zpět do minulosti. Ačkoli polský snímek také nebyl filmem plným
pohody, Protektor na mne působil dojmem filmového díla plného hořkosti a
sahajícího hluboko do lidského nitra.
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Dĕj filmu se odehrává za druhé svĕtové války. Hrdinové jsou mladí
manželstvé. Ona – Hanka – je nadĕjná herečka, jejíž kariéra se právĕ začíná.
On – Emil – pracuje v rozhlase a nejpravdopodobnĕji není na svém pracovišti
žádným „velkým zvířetem”. Možná, že se proto cítí asi nějak v ústraní ve
srovnání se svou manželkou. A je vidĕt, že takový životní pocit působí jeho
ctižádosti velkou bolest. K tomu žije jakoby pořád v ohrožení, protože jeho
krásná žena má podle nĕho nebezpečné ctitele. Když začíná nĕmecká okupace,
obrací se život Hanky a Emila naruby. On konečnĕ stoupá po příčkách žebříčku
ve své práci. Zároveň se ale stává hlasem nĕmecké propagandy a přistupuje na
spolupráci s okupantem. Hanka zase kvůli židovskému původu končí svou
kariéru. Klesá rovnĕž na dno společnosti a snaží se s tím nějak vyrovnat. Vrcholnou situací je pro mne scéna nedĕlní procházky hřbitovem, kdy hrdinka
ještĕ zachovává zdání obyčejného života v dost morbidní skutečnosti.
Titulní protektor se podle mne spíš než k Heydrichovi vztahuje k
Emilovi, který se bĕhem rozvíjení dĕje stává ochráncem své ženy Židovky a
který ve skutečnosti začíná vládnout nad jejím životem.

recenze
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Na jedné stranĕ konečnĕ cítí jistou převahu nad svou manželkou, na druhé
využívá své nové společenské pozice, nezříká se jiných žen ani alkoholu a
přátelí se s okupantem. A všechno to nedĕlá kvůli sobĕ, ale pro blaho své ženy.
Tím se film dostává k závažnému problému kolaborace, kterou hrdina vede
jaksi ve dvou rovinách. Na počátku ještĕ hranice vymezené Emilem fungují,
ale časem se už úplnĕ ztrácejí. S tím je spojen motiv bicyklu, který prostupuje
celým filmem. Začíná to už v expozici, kde se poukazuje na známé Hitlerovo
srovnání Čecha s cyklistou, potom se stává kolo konkrétní vĕcí, která ovlivňuje
hrdinův osud. Tento symbol je také přítomen v experimentálních filmových
intermezzech.
Skutečné dĕjiny byly pro mne ve filmu jenom záminkou vyprávĕní o
osudech dvojice, která se dostala jak do vnitřní, tak do vnĕjší krizové situace.
Nejvíc mne dojalo, jak lehce se láska mĕní v lhostejnost, a také fakt, že city
můžou být velmi závislé na aktuálním postavení toho, kdo je cítí. Proto jakmile myslím na film Protektor, napadá mne titul Havlíčkova románu Vyprahlé
touhy, který by mohl být i podtitulem Najbrtova filmu. Rovnĕž Hitlerova slova, která se ve filmu uvádĕjí, o dvojité kolaboraci a předstírané pokoře Čechů,
nabírají pro mne – stejnĕ jako celý film – všeobecný rozmĕr.

Amadeus

Ana Marinska
2. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
anamarinska@abv.bg

Amadeus patří k nejlepším filmům, na které jsem se dívala. Poprvé
jsem se na něj dívala, když mi bylo dvanáct nebo třináct let a musím se přiznat,
že jsem potom měla strach. Nevím proč, ale myslím si, že to bylo kvůli konci
filmu, kdy Mozart je už nemocný a objevuje se ten maskovaný pán a hudba je z
Dona Giovanniho a Rekviem.
Moji rodiče jsou hudebníci a podle toho, co mi oni vypravovali o
Mozartově životě, myslím, že film je velmi pravdivý. Mnoho lidí obdivuje Mozartovu hudbu, ale neví, že on jako člověk byl velmi lehkomyslný, frivolní a
neuměl se chovat ve společnosti. Často si myslíme o nadaných a geniálních
lidech z minulosti, že byli dokonalí, ale mnohokrát není snadno komunikovat a
dorozumívat se s takovými lidmi. A proto vzniká problém, proč někdo dostává
talent a podaří se mu vytvořit něco velkolepého a druhému se to nestane, i když
po tom nesmírně touží.

Žaneta Zlateva
2. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
jany_zl@abv.bg

Otázka génia jako zástupce Božstva vždycky zajímala lidi. Film Amadeus povídá o životě Mozarta prizmatem Salieriho pohledu a jeho konfliktu s
Bohem. Obraz Amadea je ve filmu jednoduchý a jednostranný. V něm nejsou
rozpory. Jeho nejdůležitější rys je lehkomyslnost, je to inspirace, se kterou
génius pracuje a žije. Génius připomíná dítě, které se umí divit a vnímat svět
jako hru. Až na konci filmu jeho postava nabývá přízemní rysy.
Obraz Salieriho je dramatický a je hlubší
než obraz Mozarta. On dobře ví, že je
průměrný skladatel. Je ale moc hrdý
a nemůže přijmout, že není zvolen,
nemůže svou průměrnost přijmout. A
v tom je jeho drama. Nejzajímavější je
rámec filmu – rozhovor Salieriho s páterem. Tento rozhovor vyjadřuje základní otázky ve filmu. Například: jsou si
všichni lidé rovni před Bohem, nebo

recenze

Film nedává odpověď na tuto otázku. Ale stává se, že osoba Salieriho je
sympatičtější pro diváka než ta Mozartova. Je mnoho lidí, kteří stojí pevně na
tom, že Salieri otrávil Mozarta. Podle znalců to není pravda, ale když jsem se
dívala na film, cítila jsem, že on na to měl právo a na jeho místě mnoho lidí by
to udělalo také.
Osud Salieriho je tragický, ale
ten Mozartův taky. První má ve
skutečném životě všechno, ale
nemůže se z toho radovat, protože
ví, že námahami nikdy nedosáhne
toho, co Mozart má dáno Bohem.
Mozart má tragický osud, protože
on není z toho světa, on má svou
misi, kterou se mu nepodaří
pochopit a úplně splnit. Nikdo mu nerozumí, ani on sám sobě. Ale přestože
jeho život byl takový, jeho hudba je úplně harmonická, v ní je nejen všechna
nádhernost našeho světa, ale také i něco navíc.
Myslím, že film dokázal představit několik světů. Zaprvé běžný život
v Rakousku a pak vnitřní život Mozarta a Salieriho, a to tak, jak to bylo ve
skutečnosti. Vedle toho všeho existuje i svět hudby, který je věčný.
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jsou géniové zvoleni, kdo potřebuje odpuštění a kdo má právo ho dát atd.
Myslím, že film je těžký, ale není tísnivý. Už na začátku divák ví, že film
skončí smrtí Mozarta, a právě to dělá film tak vzrušující. Denis Diderot má
zajímavou teorii – tak zvanou teorii anticipace: když divák nezná děj dramatu,
je jenom zvědavý. Ale věci, které člověk očekává a tuší, sevřou jeho vzrušení.
Myslím, že to samé se stává ve filmu Amadeus a že tato teorie velmi dobře
vysvětluje účinek filmu.

recenze

Kájínek
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Vanja Kostadinova
4. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
vanq_st._kostadinova@abv.bg

Poslední český film, na který
jsem se dívala, je Kajínek. Je to kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího
Kajínka považováného za prvního
nájemného vraha v České republice.
Kajínek utekl z vězeňské pevnosti
Mírov a díky tomu se stal legendou i
nejhledanějším člověkem v Evropě.
Ten film mám ráda z několika důvodů.
Především kvůli tomu, že je nový –
premiéru měl v srpnu minulého roku.
Je zřejmé, že se snaží přiblížit americkým akčním filmům. I když to rozhodně
není můj oblíbený žánr, bylo zajímavé
se setkat se zcela jiným stylem české kinematografie.

Dosud jsem viděla jen starší české filmy.
Většina z nich patří ke klíčovým dílům
České nové vlny a barvitým způsobem

představuje filozofii jedné generace
tvůrců. Ale pro mě jako člověka,
který studuje češtinu, filmy slouží
nejen k zobrazení historických a
kulturních jevů. Jsou mimo jiné i
efektivním jazykovým cvičením.

Naštěstí jazyk v Kajínkovi byl docela srozumitelný, takže jsem mohla
získat ponětí o tom, jak zní současná
mluvená a slangová čeština. Abych
se přiznala, několik nadávek jsem si
dokonce zapsala... Děj byl dynamický, herecká hra – přesvědčivá.
Nevím, zda scénář odpovídá
skutečnosti. Vím jenom to, že jsem
se nenudila ani na chvilku.

Pilsner Oiquell
Gergana Njagolová
4. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
gergana_stp@yahoo.com

recenze

Jedna z mých oblíbených
českých streetpunkových kapel se
jmenuje Pilsner Oiquell. Myslím, že
jsou z Plzně.
Když jsem je poprvé slyšela,
nevěděla jsem, že jsou z České republiky, ale myslela jsem si, že zpívají a
mluví maďarsky. To bylo před sedmi
roky na punkfestivalu ve Varně. Potom, když jsem začala studovat češtinu,
vzpomněla jsem si na tuto kapelu.
Pilsner Oiquell jsou skinheadi.
Tři muži a jedna žena. Zpívají hlavně
o třídní spravedlnosti, antifašismu – a
samozřejmě – o pivu. Často hrají spolu s jinými českými kapelami (Operace Artaban, Proti Směru) na různých
festivalech v České republice a nejen
tam. Jedna z mých oblíbených písní se
jmenuje „Svatá pravda“.
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Klip k ní je moc zajímavý,
hlavně proto, že se zpěvák koupe
v pivu a dělá polévku z alkoholu.
V jiné písni říkají: „Mám
proti náckům boty/ Ty chrání paní
svou/ Ty boty vždycky jdou a
náckům držky rozšlapou“.
Pilsner Oiquell jsou
důležitou součástí české street
scény a svoje písničky mají na
různých kompilačních cédéčkách.

Na co se chodí do kina

komentář

Anna Parzniewska
4. ročník
Slezská univerzita, Katovice, Polsko

Když se zeptáme průměrného Poláka, jaký polský film viděl v poslední době v kině, řekne: „Nic jsem neviděl.“ Taková situace mě vůbec nepřekvapí,
protože zaprvé vstupenky do kin jsou drahé a zadruhé v kině nebude žádný
dobrý film. Myslím na filmy, které můžu vidět v multikinech. Tak jediné filmy
k vidění jsou trochu hloupé, banální, barevné, romantické komedie, jakých
vzniklo v Polsku v letech 2000-2010 mnoho.
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Počátek této divné tendence je takový: V devadesátých letech Polsko
obdivovalo typické filmy pro muže. Byla tam mafie, policie, nadávky, sex atd.
V Polsku říkáme takovým filmům „zabili ho a on utekl“. Později, když lidé
už měli dost této tematiky, začali se obracet k romantické komedii, která byla
něčím úplně jiným. Prvním byl film Nigdy w życiu (Nikdy v životě) a bylo
to milé, veselé, ale především jiné kino. Ale teď už je takových filmů tolik, že
všechny komedie vypadají stejně! Samozřejmě v Polsku je také mnoho režisérů,
kteří dělají nádherné filmy, ale abychom je mohli vidět, musíme vědět, kde je
hledat. Nejlepším řešením je malé studiové kino, filmový klub. Tam můžeme
najít dobrý film. Zajímavé je, že v multikinech se občas dá vidět i pořádný film,
ale až po 23. hodině! Druhé řešení je trochu jiné. Můžeme také jet do Těšína
nebo do Vratislavi. Každý rok je v Těšíně festival „Kino na hranici“ – můžeme
tam vidět české, slovenské, polské a maďarské filmy a ve Vratislavi na festivalu
Era, nowe horyzonty dokonce filmy z celého světa.
Teď si jenom říkám, proč je mezi obyčejným kinem a festivalem taková
velká propast? Vím, že ne všichni lidé mají rádi trochu náročnější filmy, ale
nepřeženu, když řeknu, že mezi hloupým filmem a tím ambicióznějším
nemáme nic. Nejsem spokojená s tím, jak teď vypadá polská kinematografie,

Pepíci v Polsku

Karina Prędka
2. ročník
Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko
karina.predka@gmail.com

		

Na polském vydavatelském trhu se stále častěji objevují knížky, které
více či méně obratně přibližují českou literaturu a historii. Aleksander Kaczorowski, polský bohemista, překladatel, novinář a milovník ČR, vydal sbírku
esejů Praski elementarz vyprávějící o českých spisovatelích dvacátého století.
Mnohým čtenářům je známá jeho
další kniha Europa z płaskostopiem,
která přináší patnáct rozhovorů s intelektuály českými, ale také z dalších
zemí široce chápané střední Evropy.
Před pár měsíci byla
publikována kniha Pepiki. Dramatyczne stulecie Czechów od Mariusza
Surosza. Gottland od Mariusza
Szczygła se stal bestsellerem, a
nedávno vydaná nová kniha Zróbmy
sobie raj má velkou šanci na opakování úspěchu svého předchůdce.
Jaký je důvod toho dost náhlého zájmu o osud našich jižních sousedů?
Szczygieł tvrdí: „Obdivujeme Čechy, protože tento národ má zcela odlišné
vady.” Kdybyste se zeptali průměrného vzdělaného Poláka na to, jaké fakty
a události z českých dějin má v povědomí, nejpravděpodobněji by vedle
pražského jara a sametové revoluce jmenoval „zbabělou“ kapitulaci v roce
1938 anebo největší Stalinův pomník na světě, postavený v Praze tehdy, kdy
kult „otce národa“ začali demontovat dokonce i Sověti.

komentář

ale myslím si, že je to lepší než dřív. Prostě teď už
vím, kde je něco zajímavého a kde ne.
Nebráním nikomu, aby šel na banální
film, to je také občas potřeba, jen bych si pro
obyčejného Poláka přála snadnější přístup k
dobrým polským a mezinárodním filmům, abych
mohla v pátek odpoledne jít do kina ve svém městě a vybrat si pro sebe dobrý
film, a ne ten film, který za mě vybralo kino.
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komentář

Není obtížné zpozorovat, že
Poláci mnohem více „napínají svaly“, prolévají krev nebo
oslavují mezi sebou výročí
neznámá světu.

16

Rytmus života obyvatel země nad Vislou ovlivňují povstalecké bouře a způsob
vnímání reality určují tragické chvíle, které údajně plní sjednocující roli. Asi
všichni Poláci mají v živé paměti události spojené se smrtí papeže Jana Pavla II. v roce 2005, kdy celé Polsko bylo sjednocené neuvěřitelným smutkem,
nebo letecké neštěstí, které se odehrálo 10. dubna 2010 u Smolenska, kde při
katastrofě zahynul polský prezident Lech Kaczyński se svojí manželkou a čelní
představitelé Sejmu a Senátu, nejvyšší velitelé všech tří složek polské armády,
celkem 96 lidí.
Naproti tomu Češi jsou náchylní k různým povstáním jenom tehdy, když to
opravdu má smysl. Jakkoli veliká povstání nejsou zrovna doménou jejich dějin,
česká povstání jsou často mnohem známější než události z minulosti Polska.
Kaczorowski tvrdí, že ideálním příkladem ilustrujícím tento fakt je sametová
revoluce v Praze, která je v západních zemích mnohem častěji uváděná jako
odpověď na otázku, kde skončil komunismus.
V Československu, v
zemi, ve které se Sověty
aktivně bojovala pouze
hrstka osob. Dále Kaczorowski zajímavě popisuje fenomén polského
opozičního
uskupení
KOR (Výbor na obranu
dělníků) a české Charty
77. Vznikly ve skoro
stejné době, rozdíl mezi
nimi je však zásadní.
Hlavním cílem založeného výboru bylo poskytovat finanční a právní pomoc
pronásledovaným účastníkům dělnických protestů v Radomi a Ursusu v
červnu r. 1976. Naopak, podnětem k sepsání Charty 77 bylo zadržení členů undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe. Kaczorowski tvrdí,
že Češi jsou mistry autokreace: během druhé světové války přesvědčili svět, že
nejkrutějším fašistickým zločinem vůči civilnímu obyvatelstvu bylo vyhlazení
a vypálení osad Lidice a Ležáky.

komentář

Co víc, to právě české odbojové hnutí, tak slabé, že původce atentátu na
Reinharda Heydricha bylo třeba dovézt z Londýna, se pyšní zabitím nejvyššího
hodnostáře Třetí říše po Hitlerovi a Himmlerovi. To všechno vypadá neobyčejně
zajímavě v souvislosti s národem zbabělců a kolaborantů. Kaczorowski cituje
text z knihy Bohumila Hrabala:
„Když jsem se dozvěděl o tragédii
Polska, k pláči mne dojímaly zprávy o
tom, jak polské jízdní pluky útočily na
německé tanky, všichni ti padlí Poláci
bojující na koních proti tankům byli pro
mne zjevením, antickým mýtem, jak
onen řecký hoplita, který aby zabránil
odplutí nepřátelské perské lodi, sám
a jediný držel loď rukama, když mu
usekli ruce zakousl se do lana, a teprve
když mu perští vojáci usekli hlavu, loď odplula... Zrovna tak bojovali Poláci.
“Často platí, že chybami se Polák učí a Čech – jako například Hrabal – říká:
„Bylo potřeba sedět na prdeli.“
Kromě toho vztah Čechů k Hrabalovi
vždy byl velmi zajímavý. Kaczorowski popisuje, jak byl v roce 1975 Ivan Jirous, básník a
charismatický manažer skupiny Plastic People
of the Universe, zorganizoval tehdy na pražské
Kampě (ostrůvku na Vltavě) happening, během
kterého skupina mladých lidí spálila Hrabalovy knihy. Ale hodně intelektuálů a umělců
jako Egon Bondy, výrazný inspirátor českého
undergroundu, se nepřipojilo k té antihrabalovské kampani. Později v jednom
z rozhovorů Bondy konstatoval, že kdyby Hrabal za komunismu neroznítil
opravdové umění, všichni by se dívali na českou literaturu jako na „hnůj
země“.
Můžu zariskovat a říci, že to právě obyvatelé země nad Vislou si
častěji lámou hlavu dějinami svých jižních sousedů. Ostatně, právě tento text
psala Polka ovlivněná specifickou polskou percepcí reality, a tak mohla tu a
tam vyvodit závěry zacházející příliš daleko. Aleksander Kaczorowski, jak
se zdá, učinil důležité zjištění, které se ideálně hodí k závěru tohoto článku:
„Rozdíl mezi Poláky, schopnými alespoň kolektivní sebevraždy, aby dobře
vypadali v učebnicích – nad kterými budou pravděpodobně usínat jejich
vnuci – a Čechy, spočívá v jejich vztahu k dějinám, Čechy dějiny netíží, ony
jim jen vadí.“
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Cizí slova v české fotbalové terminologii

komentář

Alexandr Pavlov
2. ročník
Jihozápadní univerzita, Blagoevgrad, Bulharsko
alexanderpavlov@mail.bg

V české fotbalové terminologii je hodně cizích slov. Pocházejí hlavně z
angličtiny a němčiny. V poslední době cizích termínů přibývá, protože se vliv
angličtiny a němčiny na češtinu zvyšuje.
Jazykové procesy se týkají všech oblastí společnosti. Proto se nevyhnuly ani
sportovní a specificky fotbalové terminologii.
I když existují české fotbalové termíny, novináři často využívají slova
jako: forvárd, rival, preview, management, trenér, liga, trénink, absence, bek,
líder.
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Tato tendence ukazuje, že lidé, kteří se fotbalem zabývají, jsou ochotní
používat cizí slova. Musíme však doplnit, že většina nejpopulárnějších zpráv je
překladová – z angličtiny nebo z němčiny. Novináři taky sledují a zajímají se o
oblibu čtenářů.
Chtějí fotbalový jazyk obohatit. Prakticky museli aktualizovat tu terminologii, protože se mění. Mladí lidé hledají něco atraktivního, proto reportéři a
novináři představují zprávy zjednodušeně a pochopitelně.
Samozřejmě to znamená, že čeština nemůže být tak čistá a že globalizace je
nutná. Lidé musejí hledat rovnováhu.
Konečně ten přiliv cizích slov ukazuje, že čeští fotbaloví novináři cílí na
vývoj a na světové tendence ve fotbalové terminologii.

Perník, pomeranče a sněhulák
Agata Adamowicz
4. ročník
Slezská univerzita, Katovice, Polsko
agata.adamowicz@vp.pl

Snažím se pečlivě pozorovat svět kolem nás a bohužel je mi
líto, že každý rok jako by Vánoce
ztrácely smysl. Nejenom pro mě.
Dívám se na všechny své přátele,
jak v honbě za dárky zapomínají
na to, co je důležité. Samozřejmě
existují výjimky. Nicméně většina
lidí tvrdohlavě věří imaginární vizi
Vánoc, kterou vytvářejí hromadné
sdělovací prostředky. Vytratilo se
kouzlo Vánoc? Možná ano, protože
předvánoční horečka se pomalu objevuje už několik dní po Dušičkách.
Není to příliš brzy? Vánoční ozdoby
se také objevují velmi brzy. Tento
předvánoční shon mě unavuje.

esej

Pro většinu lidí jsou Vánoce velmi zvláštní. Prožívají je velmi
nábožensky, snaží se udržovat tradice, které jim vštípili jejich rodiče a prarodiče.
Je skutečně možné, aby se vánoční kouzlo měnilo přímo před našima očima?
Pro mne jsou Vánoce především vůně perníku a pomerančů, které
prostupují celý dům. Nemám ráda vánoční dárky. Není to pro mne důležité.
Dávám přednost maminčiným úsměvům a štěstí. V této době je celá moje rodina spolu a můžeme společně prožívat Vánoce.

Čekám celý rok na Vánoce a snažím se zaměřit svou pozornost na to, že se opět setkám s rodinou. Uvidím své
bratrance a sestřenice, které jsem tak dlouho neviděla.
Promluvím si se svou tetou, která žije v zahraničí a
každý rok přijede jenom na rodinnou oslavu Vánoc.
Pomůžu mamince a babičce péct koláče. A s přáteli
udělám sněhuláka, když půjdeme na procházku. To
jsou pro mne Vánoce – blízkost rodiny a přátel, perník,
pomeranče a sněhulák.
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Mystifikace – národní kvalita

esej

Paulina Juraszek
4. ročník
Slezská univerzita, Katovice, Polsko
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Když se zeptáme nějakého „vzdělanějšího” Evropana, jestli by mohl
pojmenovat několik známých Čechů, tak bychom jistě uslyšeli jména Hus,
Masaryk, Havel nebo Gott. Zatímco obyvatel České republiky by bezpodmínečně
na první místo dal Járu Cimrmana, nejvýznamnějšího Čecha všech dob. Málokdo mimo Česko slyšel o tom géniovi narozeném ve Vídni, avšak mnoho vědců
srovnává jeho práce a jeho příspěvek k vývoji lidstva s dílem Leonarda da Vinci. Tak si stručně odpovězme, kdo vlastně byla ta záhadná postava.
Vynálezce, dramatik, divadelní experimentátor, skladatel, zubař, filozof, lyžař, cestovatel, přítel a učitel Alberta Einsteina. Zdá se to neuvěřitelné,
aby o takhle významném člověku nikdo nenapsal seriózní životopis, aspoň v
Polsku... A proč? Asi kvůli závisti...
Jak už bylo zmíněno, Jára Cimrman se narodil ve Vídni v letech 18401893 a byl synem českého obuvníka a rakouské herečky. Rodiče se nemohli
shodnout, jestli by Jára měl být Čech nebo Rakušan, tak si sám zvolil, že se
chce ztotožňovat s českou národností. Nejvíce známá je jeho dramatická tvorba. Od roku 1992 v Praze existuje Divadlo Járy Cimrmana, které hraje 15 z 29
nalezených mistrových her. Od chvíle, kdy byly poprvé uvedeny v rozhlase,
jsou jeho díla populární až dodnes. Příležitost, jakou byla práce s herci, ho
přiměla k napsání slavného Hereckého Desatera přikázání. Cimrman byl také
divadelní vizionář. Chtěl ukázat velikost lidských dějin, od bitvy u Thermopyl
až po povstání boxérů v Číně. K zpracování tohoto nápadu použil osmikilometrového amfiteátru, podél kterého diváci jezdili vlakem, aby mohli všechno
sledovat. Byla to skvělá koncepce, avšak velmi drahá.
Jára Cimrman byl také známý díky svému příspěvku k rozvoji loutkového divadla v Paraguaji. Jako cestovatel zkoumal život polárních Samojedů
a na útěku před vyhladovělým kmenem Mlasků minul severní pól o pouhých
sedm metrů.
Pracoval pro operu. Nejenže vymyslel klavírní výtah pro Theater
an der Wien, ale také napsal pro tuto operu i svou první skladbu. Jeho díla
byla zemi zvláštní, protože proplétala elementy očekávání (na hudbu) s elementy zklamání (kvůli nedostatku hudby) a jsou příkladem jeho proslulých
„frustračních kompozic“.
Nepopíratelné je také Cimrmanovo postavení ve fotografickém světě. Jako
první objevil ideu snímku, na kterém není nic vidět. S hrabětem Zeppelinem
konstruoval první vzducholoď s tuhou konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí. Vynalezl jogurt. Nezištně pomáhal řadě
světových velikánů: manželům Curieovým nanosil do sklepa na vlastních zádech pětačtyřicet puten smolince, prof. Burianovi asistoval při prvních
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plastických operacích, Edisonovi předělal kontakt na objímce jeho první
žárovky, Eiffelovi sehnal podnájem.
Cimrmanových děl je mnohem, mnohem víc a to, co jsem tady uvedla,
je jen pouhý náznak geniality tohoto člověka. Jak je tedy vůbec možné, že ani
neznáme přesné datum jeho narození a smrti? Říká se, že Cimrman měl strach
ze své velikosti a všechny informace a údaje o sobě ničil. Možná tím způsobem
chtěl zabránit vzniku své pověsti a dát přednost činům před fakty a událostmi.
Existuje také druhá, pravděpodobnější odpověď... Nikdo s tím jménem nikdy
neexistoval. A je to tak...
Jára Cimrman, i když je to český národní hrdina, je fiktivní osobnost.
Během svých bohatých dějin Češi vlastně neměli takovou jednu významnou
postavu, tak si ji nakonec vymysleli. Jako skutečnost tento nápad existoval ve
společnosti přes 40 let. Jak je to možné? No vlastně proto, že Češi milují mystifikace, a skvělý smysl pro humor jim dovoluje bez jakýchkoli výčitek se tomu
smát. Takovýchto mystifikací u Čechů nalezeme víc. Stačí se jen zmínit o Rukopisech Václava Hanky, o Haškově fiktivní Straně mírného pokroku v mezích
zákona nebo o nedávné Entropě Davida Černého. Nevím, možná někoho takový přístup k dějinám šokuje, osobně obdivuji ten malý národ s jeho velkou
skromností a zdrženlivostí k sobě samým. Třeba by si je někteří měli brát za
vzor.

Co byste dělali, kdyby…
Kang Na Ru
3. ročník
Korejská univerzita mezinárodních vztahů, Soul, Jižní Korea
girlish28@hanmail.net

Co byste dělali, kdyby k vám přiletěli Marťani?
Kdyby k nám přiletěli Marťani, doporučili bychom jim učit
se anglicky.
Co byste dělali, kdyby rostly jen fialové květiny?
Kdyby rostly jen fialové květiny, nekupovali bychom fialové vázy (fialové
vázy by nebyly oblíbené).
Co byste dělali, kdyby den trval jen pět hodin?
Kdyby den trval jen pět hodin, mohli bychom žít do pěti set let. Pod podmínkou, která jeden rok definuje jako tři sta šedesát pět dní, jako je to nyní.
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Neříkejte to mému příteli
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Elina Samardžieva
4. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
elina.sm2@gmail.com
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Mladická láska potká každého... stejně. A se mnou se to stalo ... jako
se to stalo s každým jiným. Zamilovala jsem se jen... několikrát. Samozřejmě.
Pokaždé jsem si myslela, že to bylo poprvé a naposled v životě. Samozřejmě.
Stejně jako před a po něm – nic. Naivně, ale ve skutečnosti přesně tak, jak to
musí být. Jak to řekl Jaroslav Seifert: „Jak naivní byly moje verše, hanbou bych
se propadl! Ale neomlouvám se za ně.“ Takže jestli budu pokračovat, budu čím
dál tím banálnější jako každý, kdo mluví o nezažité lásce. Člověk chodí jako bit
lopatou, v mysli všechno vypadá zvláštně jako čerstvě vyhozený odpad. Ale
vonící po fialkách. Má pocit, jako by ho nadnášeli motýli a je úplně nemohoucí.
Zatřepe hlavou a motýli jsou opět tady a máchají malými jemnými křídly a vedou ho tam, kam chtějí. A to je nádherné, všichni to známe.
Jednou, když mi bylo šestnáct let, jsem se s ní setkala. Byla slunečná
a příjemná. Zároveň mě zajímalo, jaká je, jakou má minulost, co skrývá pod
silnou skořápkou, jaká je její duše atd. Prostě jsem nechtěla odejít, a to bylo
všechno.
Říkají ji Praha. Když jsem
ji viděla, stala se mým
nejoblíbenějším místem ze
všech. Hodně jsem cestovala a dost jsem toho viděla,
ale jedno vím určitě – Praha
je magická. Má dramatickou
krásu. Nejprve jsem viděla
Staroměstské náměstí a
když jsem tam byla poprvé,
řekla jsem si – co je uděláno
s fantazií, je krásné. A Praha
nepochybně krásná je.
A proto mám zájem i o všechno, co je české. To je nevyhnutelné.
Člověk, kterému se Praha opravdu líbí, má určitě rád i jazyk a historii České
republiky – vždyť o ní vypráví každá zeď v každé budově. Pokud stojíte na
Karlově mostě nebo sedíte na lavičce někde tam a zamyšleně se díváte na Vltavu, je pravděpodobné, že ve vaší mysli bude znít Smetana. Pokud ne, bude
tam určitě nějaký pouliční muzikant. V Praze se dá rychle zapomenout, že musíte neustále dávat pozor na svůj život. Zdá se, že je prostě tam. A krásný. A
vznešený a poněkud aristokratický. A každý den je jiný. Ale každý den tam je
nálada – smutná nebo šťastná, každodenně člověk chápe, že toto město je

Tramvaje
Magda Ficek
4. ročník
Slezská univerzita, Katovice, Polsko
magdalena.ficek@onet.eu

fejeton

různorodé. Jediné, co se mi nelíbilo, bylo, že jsem nenašla nic o Miloši Formanovi. Praha je místo, kde jsem cizí, a přesto tu se nikdy nemůžu cítit jako v
cizině. Když jsem se vrátila po jednoměsíčním pobytu, můj pocit byl stejný, jako
kdybych byla oddělena od drahé osoby, ovšem ne veselým podáním ruky, ale
zdravým a bezpečným objetím.
Oblíbené věci v člověku nějak nacházejí své pokračování. Stejně tak, jak člověk
může mluvit o svých oblíbených věcech, můžou nám i oblíbené věci leccos říct o
člověku. A stejně tak, jak můžu o Praze mluvit já, může o mně mluvit i Praha.
Jen prosím vás, neříkejte to mému příteli. On ví, že Praha je má slabost, ale neví,
že až tak moc.

Jsem fanoušek všelijakých tratí. Mám ráda krátké tramvajové cesty,

stejně jako delší mezistátní výlety vlakem. Moje stručná úvaha je vzpomínkou
na některá navštívená místa, kde jsem měla tu velkou radost z jízdy tramvají.
Když jsem se přestěhovala do města kvůli studiím, tramvaje pro mě
přestaly být novinkou. Během prvního roku jsem bydlela na koleji, zrovna u
tramvajové tratě. Červená tramvaj jezdila vedle našeho domu ve dne v noci.
Vůbec mi to nevadilo, a co více, ráda jsem poslouchala opakující se, hlasitý
hřmot tramvaje. Ty pohybující se stroje mi vždycky připadaly směšné. Když
jsem jednou viděla takovou tramvaj shora, zdálo se mi, že vypadá jako obří
housenka. Tato mechanická housenka pořád vyskakuje z trati nahoru, jako
by chtěla někam odletět. Tramvaje, které jezdí Sosnovcem, nejsou moderní
a domnívám se, že význam slova „novost“ je jim vzdálený. Dveře se otvírají
velmi hlasitě, často se nedají zavřít. V zimě to možná trochu leze na nervy, ale
v podstatě mi to osobně nevadí. Vždycky raději cestuji těmi červenými housenkami než autobusy.
Další místo, tentokrát je to město české, v němž jsem studovala, se
mi také spojuje s tramvajemi. Jde o Olomouc. Během několika měsíců jsem
každý den slyšela radostnou hudbu a optimistický ženský hlas, jež informoval:
„Neředín – Krematorium – poslední zastávka – prosím, vystupte“. Vždycky mi
toto hlášení připadlo nějak podivné a dělala jsem si z toho s kamarády legraci.
Kromě toho měl olomoucký dopravní provoz ještě jednu pěknou vlastnost.
Tramvaje zpívaly. Občas pištěly, občas kvičely a všechny ty zvuky se míchaly a
spolu tvořily jakousi zvláštní hudební kompozici, skladbu města.
V hlavě mám ještě množství traťových vzpomínek. Doufám, že se
během příštích let projedu dalšími tramvajemi. Už se na to těším.
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Čeština a já

fejeton

Anna Popova
1. ročník
Uralská federativní univerzita, Jekatěrinburg, Rusko
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První zkušenost s českým jazykem jsem měla ve svých 13 letech. Jela
jsem o letních prázdninách na letní jazykovou školu do severní Anglie učit se
angličtinu. V mojí skupině byl jeden chlapec z Čech, který mě naučil pár frází
ve svém jazyce. Český jazyk se mi zdál velice podobný ruskému jazyku a to
přitáhlo moji pozornost.
Letos v létě se mi poštěstilo jet do Čech a navštívit Prahu. Od tohoto
momentu začal být můj zájem o český jazyk větší. Při přípravě na cestu jsem
si koupila dva průvodce, jeden po Čechách a druhý po Praze. Takže jsem si
pořídila malý slovník, kde byla krátká historie země a popis hlavních svátků.
Ještě doma jsem se začala učit základní fráze a pozdravy. Při návštěvě Prahy
jsem viděla pamětihodnosti pohádkového města, ponořila jsme se do této
jedinečné atmosféry starých uliček, dřevěných mostů a historických budov.
Něco mystického létalo ve vzduchu a mně nedalo zůstat doma.
Když jsem se rozhodla pro kurzy českého jazyka u nás na univerzitě,
hned jsem si je zapsala a s radostí je navštěvuji. V tomto momentu nemůžu
přesně říct, jakým způsobem budu český jazyk používat ve svém životě. Je
možné, že dostanu nabídku pracovat ve velké pražské auditorské společnosti,
jako například Ernst Young nebo Price Waterhouse Coopers. Také se může stát,
že budu mluvit česky při další návštěvě Čech. Být částí mystické a neobyčejné
kultury díky českému jazyku – to je hrdost a potěšení.
Artur Baluev
1. ročník
Uralská federativní univerzita, Jekatěrinburg, Rusko

Vítejte! Jmenuji se Artur. Studuji na fakultě mezinárodních vztahů
Uralské státní univerzity a učím se česky. Moc se mi líbil jazyk, začal jsem chápat hodně i přesto, že se ho učím jenom jeden semestr. Český a ruský jazyk jsou
velmi podobné a také velmi odlišné, stejně jako naše kultury. V České republice
se narodilo mnoho slavných lidí, jako například spisovatel Jaroslav Hašek a já
bych rád četl jeho díla v českém jazyce. Rusko a Česká republika mají
dlouhotrvající vazby: historické a politické. Například
v mém rodném Uralu jednal známý československý
vojenský sbor, který bojoval na straně bílé armády.
Během sovětské éry bylo Československo spojencem
Sovětského svazu. Naše země vždy úzce spolupracovaly, takže lidi, kteří znají český jazyk, je vždy potřeba.

Kromě toho Rusko stále navazuje kontakty s evropskými zeměmi, takže mezi
našimi zeměmi bude stále více a více nových vazeb. Možná stojí za zmínku, že
v České republice jsou velmi stará města, hrady a prostě velmi krásné scenérie,
což je velmi zajímavé vidět na vlastní oči. Také v České republice žije hodně
mých přátel, kteří tam jeli studovat na vysokou školu. Chci je navštívit a znovu
se s nimi setkat, cestovat po České republice a samozřejmě mluvit s nimi jen v
českém jazyce.

Před pár lety jsem nikdy nemyslela, že budu studovat češtinu. Ale teď píši
tento esej a je to pro mě trochu divné.
Česká republika byla pro mě
vždycky zajímavá. Ale můj zájem začal
poté, co jsem navštívila tuto zemi před
pěti lety. I když je to už dlouhá doba,
pamatuji si hodně toho a obraz Prahy
zůstal v mé paměti. Úzké uličky starého
města jako jeden velký labyrint, kamenné
náměstí a Pražský hrad… Ohlédnutí na
všech těchto místech, ráda jí uvidím znovu a ocením ještě více, protože teď už jsem
starší! Nicméně, jak šel čas a já už chtěla
být turista, začala jsem přemýšlet o tom,
jak jet studovat do České republiky. Ale
to byly samozřejmě jen myšlenky a sny,
protože jsem neměla tušení, jak se člověk
může dostat na nějakou českou univerzitu
a kde se v mém městě můžu naučit česky.
Nyní je tato příležitost, kterou jsem dostala, takže jsem ji nemohla nechat proklouznout mezi prsty. Dělám první kroky
v učení se českému jazyku a to znamená,
že činím první kroky směrem k mé touze
jet sudovat do České republiky! Nicméně
český jazyk není tak jednoduchý, jak se mi
to vždycky zdálo! Když jsem byla v České
republice, poslouchala jsem český hovor,
rozuměla jsem, ale téměř jsem nemohla
pochopit, o co jde v dialogu mezi dvěma
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Darja Tashkinova
1. ročník
Uralská federativní univerzita, Jekatěrinburg, Rusko
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lidmi. A od okamžiku, když jsem
se začala učit jazyk, myslím, že
tuto bariéru je snadné obejít,
protože čeština a ruština jsou si
podobné. Ale nejde to tak rychle, jak jsem očekávala. Pro mě je
čeština obtížná. Ano, opravdu je
podobná ruštině, ale také se velmi
liší! Například v psaní a někdy i
v gramatice. A pravděpodobně
velmi velkou výzvou pro mě je
skutečnost, že jsem se vždy učila
jazyky, které ruštině podobné nejsou. A já nejsem zvyklá dívat se
na některé podobnosti v jiných
jazycích. Musíme se tedy znovu
naučit, jak se „učit“. Ale doufám,
že jsou to jen dočasné potíže, které
dokáži časem překonat! Čeština
je velmi zajímavý jazyk a budu se
ho i nadále ráda učit!

fejeton

Eldar Yusufli
1. ročník
Uralská federativní univerzita, Jekatěrinburg, Rusko
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Jmenuji se Eldar. Jsem student Uralské státní univerzity. Jsem ve
druhém ročníku a na začátku roku jsem se začal učit česky. Na univerzitě
se učíme jednou týdně v pátek. Děláme různé úkoly z učebnice, mluvíme,
posloucháme českou řeč z disku a samozřejmě nezapomínáme na odpočinek
a vtip. Mám rád všechno a jediná věc, co chci, je mít víc hodin. Ve středu se
díváme na české filmy s titulky. Myslím, že je to nejen zajímavé, ale také to
velmi pomáhá při učení jazyka.
Moc se mi líbí se naučit česky.
Chci se naučit mluvit svobodně.
Uvědomil jsem si, že český a ruský jazyk
jsou si velmi podobné. Proto je studium
velmi jednoduché a zajímavé. Ale stejně
jako kdekoli jinde jsou tam i problémy.
Vím, že to je jen začátek a to nejtěžší
teprve přijde. Ale snažím se a budu se
snažit naučit se česky.
Učím se tento jazyk, protože chci
brzy jet studovat do České republiky.
Také mám samozřejmě zájem se něco naučit o této zemi, o kultuře a každodenním
životě Čechů, protože oni a Rusové jsou spřízněné národy. Mimo to mi znalost
češtiny může pomoct najít práci a nové přátele. Nikdy jsem nebyl v České republice, ale doufám, že tam brzy budu. Nejvíc ze všeho chci navštívit Prahu,
protože to je hlavní město a je tam cítit, jak žije český národ.
Na závěr chci říct, že je pro mě učit se česky
velmi zajímavé. Chci, abych měl kamarády v
České republice a abych mohl s nimi mluvit
o všem.
Chci se tam učit a stavět svůj život. A pak budu
moct s jistotou říct, že jsme velmi blízko: čeština
a já.

Dopis Praze
Borislava Spasová
3. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
spassovaborislava@abv.bg
29. ledna 2011
Kjustendil

Má milá Praho...

fejeton

Jak se máš? Co nového? Je ještě sníh na tvých střechách? Svítíš ještě
jako hvězda v noci? Vypráví-li ještě tvoje staré budovy o své době?
Doufám, že je s tebou všechno v pořádku. Doufám, že bude i se mnou. Teď
jsem doma, venku sněží a já myslím na tebe. Na chvilku zavírám oči...
Je září. Konec léta, zítra pojede můj autobus do České republiky. Bojím se...
Jak to tam dopadne? Všechno mi bude tak strašně chybět... Co kdybych se
chtěla vrátit dřív? Co kdyby byli lidé zlí?
Sluníčko svítí.
A pak je začátek října. Jedu tramvají k centru Prahy. Poprvé. Jak
poznáváme správné zastávky, jak víme, kde máme vystoupit? Kde čeká na
nás naše cesta? Nevím. Ale když jsem viděla tvé věže, Praho, jak míří k obloze, věděla jsem, že jsem přesně tam, kde mám být a že nechci být nikde
jinde.Věděla jsem, že jsem tak mladá, že svět je rovný, ano, rovný a záleží
jenom na mně, jestli budu mít tu drzost jít rovně. Věděla jsem, že jsem jako
věž - krásná a moudrá (i když je mi jen dvacet jedna) a že jsem postavena,
abych mířila k obloze. Chtěla jsem brečet. Ale ještě nebyl čas.

Na konci listopadu jsem už
viděla tvůj Vyšehrad, tvůj
růžový Petřín, tvá náměstí
plná lidí z celého světa, viděla
jsem tě ráno, viděla jsem tě
v noci, viděla jsem, jak ti
sluníčko mává, když se loučíte,
a jak tě zdraví barevnými
paprsky, když tě zase vidí...
Slyšela jsem, milá Praho, jak
lidé zpívají po tvých ulicích,
zpívala jsem s nimi i já.
Tvoje muzea, kina a autobusy jsem už poznala a ochutnala jsem tvé výtečné
pivo. Smála jsem se v tvých hospodách a divila jsem se zvláštním účtům
(kde se všechno píše čárkami). Moje Karlova univerzita byla splněným snem
a všude a každý den jsem slyšela češtinu. Nevím, jak to můžu popsat... Asi
nemůžu. Asi se to nedá popsat, každý to musí ochutnat. Ale ten, kdo si
dá jednu Prahu, bude to cítit i potom, co se s tebou rozloučí, jako jsme se
rozloučily my dvě, Praho.
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V polovině prosince už jsem měla známé ze všech
kontinentů. Australané, Američani, Mexikánci,
Řekové, Číňané, Rusové... Měla jsem i přátele z
Rumunska, Švýcarska, Francie... a – k mému
podivu – i z Bulharska. Spolu jsme vařili, bavili
jsme se a tančili. Byli jsme jako rodina – oni
byli se mnou, když jsem občas neměla náladu,
když jsem byla veselá, když jsem měla hlad,
nebo zkoušky, když se mi chtělo spát, jít na
procházku (tvé krásné parky, milá Praho!), nebo
do divadla...

28

Jeli jsme do Českého středohoří, Kutné Hory, Svatého Jana pod Skalou, do
Mělníku atd. … Několikrát jsem zjistila, že se jenom v Bulharsku říká NE
kýváním hlavou nahoru a dolu (a při tom jsem dostávala pokaždé něco k
pití). Už umím říct Ahoj v deseti jazycích. Už vím, jaké jsou lužickosrbské
tradice, jak se vaří lasagne, jaké jsou typické karibské tance a mravy...
... A teď, má drahá, leden končí. Já jsem
doma a venku sněží. Myslím na tebe. Strašně
mi chybíš. Ty a všechno, co jsem u tebe našla.
Lásku, přátelství, moudrost. Dobrodružství.
Splněné sny. Smích. Radost... Děkuju, Praho!
Děkuju, že jsi byla tak důležitá součást mé
cesty k sobě. Že jsi tak kouzelná část mého
srdce.
Tvá Borislava

PS: A jestli najdeš někoho, kdo se bojí k tobě přijet, řekni mu
to, co napsal rodičům Karel Kryl. Řekni, že se ve světě neztratí. „Chleba je tu stejnej jako doma, lidi jsou dobří a zlí jako
doma“ ... a že snad se mu nebude příliš stýskat.

Moje nové Vánoce
Małgorzata Kaczmarczyk
4. ročník

Nikdo nepopře, že vánoční období má
vliv na každého z nás. Všechno však začíná pár
týdnů před Vánocemi. Hlavně proto, že se na ně
chceme dobře připravit. Většina lidí uklízí byty,
vaří a peče tradiční vánoční jídla, zatímco jiní kupují dárky a plánují, kdy se setkají s rodinou a s
příbuznými. Právě to setkání s druhým člověkem
je během tohoto svátku nejdůležitější.
Život není vždycky lehký. Občas se
stává, že se lidé po několika letech rozvádí a žijí
odděleně. Většina z nich si najde nějakou druhou
partnerku nebo partnera. Někdy to bývá i tak, že
ta nová žena má děti z prvního manželství a pak
se věc stává složitější.
Během Vánoc jsem četla zajímavý článek
v jednom polském časopise, který měl pro mě na
začátku nepochopitelný titul: Jak slátat ten patchwork? Tento článek vyprávěl o tom, jak v takových
rozdělených rodinách vypadá společná večeře na
Štědrý den. Hodně mě to překvapilo, že v některých rodinách i manželé po
rozvodu spolu umějí hovořit, protože v Polsku to není nejpopulárnějším jevem.
Patchwork symbolizuje přehoz (rodinu), jenž je vytvořený z odlišných látek,
které se na první pohled k sobě nehodí. Na vytvoření patchworku potřebujeme
hodně práce, trpělivosti, pozornosti a také fantazie. Je nutno říct, že neexistují dva stejné přehozy. Každý je jiný a výjimečný. Do té doby jsem si také
nevšimla, že kolem mne žijí lidé setkávající se tímto způsobem. Kupříkladu v
bytě mé přítelkyně 24. prosince usedli k večeři: Anna se snoubencem a s jeho
dcerou z prvního manželství, maminka Anna s druhým manželem, bývalý Annin manžel se svou kamarádkou, Petrův tatínek také s kamarádkou a dvě děti
od Anny a Petra. Velmi mě zajímal popis vztahů mezi těmi lidmi, kdy nové
partnerky chtějí být důležitější než bývalé manželky. Psychologové zdůrazňují,
že taková situace je složitější pro děti, protože často mají dvě maminky a dva
tatínky a potřebují více času, aby si na tu novou situaci zvykly.
Toto vánoční období bylo pro mne hezčí než minulé, protože jsem se
poprvé dívala na svou rodinu z jiné, z druhé strany. Byla jsem šťastná, že mám
pouze jednoho tatínka a jednu maminku a vztahy mezi námi jsou vždycky
skvělé.

fejeton

Slezská univerzita, Katovice, Polsko
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Současné

časopisy pro
ženy jsou plné blbostí. Není
možné v nich nalézt něco moudrého a zajímavého. Propagují
jenom exkluzivní, velmi drahé
zboží, kosmetiku, která stojí tolik, co polovina měsíčního platu
mé maminky, výlety do exotických míst, které si obyčejná rodina nemůže dovolit. Působí to na
mladé dívky, jež nemají vlastní
pohled na život a hledají různé
možnosti. Cítí se horší než ty
časopisové hvězdy; ty ovšem
mají většinu těla na fotkách
vylepšenou počítačovými programy. Neví, že to, co je na těch
snímcích, je fikce, že obyčejná
žena takhle nevypadá. Potom
taková čtenářka drží dietu a
šetří peníze na ty prima oděvy.
Nemůže se těšit z malých věcí,
neboť v časopisech je všechno
obrovské a senzační.
Kvůli časopisům se
mladá děvčata malují a vypadají starší. Potom se po holkách
stejných jako já vždycky chce
občanský průkaz, protože nikdo
neví, kdo má kolik let. V každém
časopise je několik článků o

sexu, což vyvolává zájem
mládeže.
Mladí lidé chtějí zkusit, co je tento sex, a myslí si, že
všechno je tak krásné a jednoduché jako v povídkách. Těhotná
patnáctiletá holka už nikoho
nepřekvapí. Co víc – můžeme si
také přečíst, jaké jsou klady takových případů… Časopisy obsahují velmi moderní pohledy
na svět. Příliš moderní.
Není už časopis bez
horoskopu. Tyto horoskopy, to
je ale nesmysl. Jak se jeden krátký text může týkat všech osob ze
stejného zodiakálního znamení?
Už dlouhou dobu nekupuji časopisy. Mám několik čísel,
která mi maminka přinesla,
když jsem byla nemocná. Každé
číslo má více obrázků než textů,
a jediný náročnější článek je o
zdravé dietě…
A proto dávám přednost knihám.

Kirilka Petrova
5. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
sellenna@abv.bg

Všední den, všechno se opět
vrací a nemáme na výběr. Čas plyne,
ale nic se nemění. Kdybychom jezdili
na zlověstném kolotoči, připomněli
bychom si v tom kruhu všechny chyby a zločiny, všechny útraty a útěky
a všechno, co jsme nezvládli říct nebo
udělat.

A potom zůstávají jenom
zklamání a ten obrovský strach každého
člověka, aby nebyl znovu zraněn. A je
to stejné jako v loutkovém představení,
při kterém vůbec nevíš, kdo je hlavní
postava, která všechno řídí.
Tak svět začíná být jiný bez
svého rytíře dobra. Lidé se stávají svými stíny a najednou na každém kroku
potkáváš ty přízraky bývalých lidí,
kteří nestihli říct svému oblíbenému
člověku „miluju tě“ nebo „omlouvám
se“ a teď nemůžou najít klid a pořád
se toulají po temných ulicích svého
neužitého života.

společnost

Věříte v přízraky?
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Slunéčko zapadá a pak
se objevuje a my stále
ještě hledáme cestu ke
svým hvězdám.
Ale je to hodně
dlouhých cest a pořád
se touláme uprostřed
svého „nikde“.
Hledáme štěstí.
Hledáme lásku.

Hledáme sami sebe.
Tak se pořád točíme a všechno
se nám začíná točit. Ztrácíme
vědomí. Někde mezi snem a
realitou hledáme své duše.
A je slyšet křiky, které volají
ducha člověka opět k němu
samému.
Šedý svět, smutné
obličeje, rozplakané děti a lidé
se ztracenými srdci. Samota,
krutost a beznaděj ovládají
tuto zemi.

Co mám teď odpovědět... Věřím v
přízraky?! Ano, věřím! Věřím v existenci přízraku dobra. Věřím na osud,
v nadpřirozenou sílu spravedlnosti, v
existenci lásky a ve schopnost každého
člověka být svým způsobem šťastný.
Věřím dětskému úsměvu i dětským slzám.
Věřím na zázraky.
A když to všechno pomalu zmizí v kalu
běžného dne, co jiného mám dělat, než
věřit v jeho přízrak?!

Devatenácté Velké finále Velkého orchestru vánoční pomoci

společnost

Daria Krawiec
4. ročník
Slezská univerzita, Katovice, Polsko
daria.krawiec@gmail.com
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Začátkem letošního ledna se konalo již 19. Velké finále Velkého orchestru
vánoční pomoci (VOVP), událost organizována asi největší nevládní charitativní organizací v Polsku, která pomáhá zachraňovat zdraví a životy dětí. Tato nadace existuje od
roku 1993 a jejím hlavním cílem je vybavování dětských oddělení polských veřejných
nemocnic moderními lékařskými přístroji a v posledních několika letech také organizování kurzů první pomoci. Během každého Velkého finále VOVP pořádá velkou
finanční sbírku, která se koná různými způsoby – část peněz pochází z internetových
aukcí, kde je možné koupit zlatá srdíčka a předměty, jenž darovaly známé osoby (sportovci, herci, politici, atd.), část pochází z veřejných sbírek, které provádějí dobrovolníci.
Velké finále VOVP je nejen sbírka peněz na konkrétní cíl, ale také několik set koncertů a
happeningů v celém Polsku. Akci podporují média – veřejná televize, rozhlas, největší
polské internetové portály. Sbírky se konají také v mnoha jiných zemích – ve Spojených
státech, Německu, Řecku, Francii, v Afghánistánu, kde jsou i polští vojáci. Před každým
Velkým finále VOVP určuje cíl, na který dává peníze. Například peníze vybrané během
První Velké Finále byly určeny pro nejmladší pacienty se srdečními chorobami.
Tento rok VOVP určila peníze
na koupi vysoce specializovaných přístrojů, které by měly
pomáhat dětem s močovými a
ledvinovými chorobami. Během
osmnácti Velkých finále VOVP
sebralo značné množství peněz,
za něž koupilo sanitky a hodně
odborných větších a menších
přístrojů, díky nimž můžou nemocnice pomáhat novorozencům,
kojencům i starším dětem. V
mnoha polských nemocnicích
na dětských a porodnických
odděleních můžeme vidět
přístroje s nalepeným červeným srdíčkem s názvem nadace – symbolem Velkého
orchestru vánoční pomoci.
Kromě pomoci nemocnicím a dětem VOVP organizuje několik kulturních
událostí (jako je Przystanek Woodstock, Festiwal Jarocin) a realizuje pět veřejných
programů – čtyři zdravotnické a jeden výchovný. Lékařské programy se týkají
onkologické diagnostiky u dětí, vyšetřování sluchu a diagnostiky jeho poruch u
novorozenců, léčby retinopatie u nedonošených dětí, neinvazní pomoci při dýchání u
novorozenců, pomoci dětem trpícím cukrovkou. Výchovný program „Zachraňujeme a
učíme zachraňovat“ je určený pro učitele a mládež a jeho základem jsou kurzy poskytování první pomoci.

próza
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5. ročník
Korejská univerzita mezinárodních vztahů, Soul, Jižní Korea
yjh0822n@nate.com

Nepochopená situace

próza

Simona Metodieva
4. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
metodievasm@abv.bg
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A hle, teď sedím sama, kouřím a přemýšlím o všem, co
se stalo. Proč jsem se neučila, když jsem se měla učit? Proč
jsem nechodila na přednášky jako všichni ostatní? Proč jsem
nepsala slova pilně stejně jako všichni ostatní? Teď už na tom
nezáleží. Dívám se do zrcadla a vidím, jak kouř z mé cigarety
maluje mou temnou budoucnost – jako márnice, zamknula mé
mrtvé vzpomínky...
Všechno to začalo včera, když Karel přišel domů z noční
směny.
„Ahoj!” řekl a vzal si pivo z ledničky. „Včera večer tady došlo k
dobrodružství, že jo?”
„Jaký dobrodružství? Nerozumím tomu!”
„Ne jaký, ale jaké. Střední rod! Nikdy ničemu nerozumíš... Nejsi moc chytrá, ale alespoň jsi hezká!”

„To byl nějaký žert? Vy Češi máte velmi zvláštní smysl pro humor. Tvůj přítel Jirka má stejně podivný smysl pro humor. Včera
v noci byl tady a řekl mi, že...”
„Včera v noci byl Jirka tady? U nás doma?! Co jste dělali?”
„Jedli jsme zmrzlinu... Jirka mě políbil a...”
„Políbil tě?”
„Ano, políbil mě...”

Vlk a Červená Karkulka

próza

„Podvodnice! Nečekal jsem, že mě budeš podvádět... a s mým
nejlepším přítelem...”
„Podvodnice?! Chceš říct, že jsem nějaká feťačka?! Ani marihuanu nekouřím...”
„Marihuana? Jaká marihuana? Vypadni! Vrať se zpátky do Bulharska, nechci tě už nikdy vidět!”
To byl konec. Pak jsem si uvědomila, že v českém jazyce
když se nám někdo libí, řekneme „libí se mi”, ne „políbil mě”...
a že „podvodnice” neznamená „kouřím trávu s někým v úzkém
prostoru”, ale znamená člověk, který podvádí. Kéž bych se byla
učila češtinu...!
Neměla jsem štěstí. Teď jsem mohla plánovat svatbu...

Mimi Böröcz
1. ročník
Segedínská univerzita, Maďarsko
mimi.borocz@gmail.com

Bylo nebylo, byl jeden
vlk. Ten vlk-kluk byl ještě
mladý, bylo mu sedm roků. Jednou ráno vlkmaminka řekla:
„Vlkbabička je nemocná. Chce
kořalku a uvařila jsem horkou
jehněčí polévku. Jsi už velký kluk,
můžeš to donést sám.“ V deset
hodin se vlk-kluk vydal skrz les k
babičce s košíkem. Šel vesele, když
uslyšel hlas:
To se ptala obávaná holčička, které se bálo každé zvíře. Jmenovala se Červená Karkulka, protože její kukla byla rudá jako krev – což není
náhoda… Ale vlk-kluk nevěděl nic. Ahoj holčičko, jdu ke svojí babičce,
protože je nemocná. Bydlí tam na pasece v Dubové uličce.“
„Opravdu? To je zajímavé, moc zajímavé… Ale teď jdu dál, nashledanou!“ A Karkulka zmizela beze stopy.
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próza
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Malý vlk taky šel dál, cestou
snědl veverku a hrál si s jednou
malou liškou. Nakonec přišel k
Dubové uličce a vešel do domu.
Babička byla v posteli.
„Ahoj babičko! Přinesl jsem
kořalku a horkou jehněčí
polévku.“
„Děkuji můj vlku, to mě moc
těší!“
„Ale babičko, proč je tvůj hlas
tak vysoký?“
„Protože mě bolí v krku.“
„A proč nemáš chlupy?“
„Protože vypelichaly horečkou.“
Ale bylo tady ještě něco divného.
„Babičko, a proč jsou tvoje prsty
tak dlouhé?“
„Abych si tě lépe chytila!“
A Červená Karkulka
chytila vlka a sežrala ho. Potom
byla přejedená, proto vyšla na
zahradu a usnula pod stromem.
Šel tudy medvěd, který byl
policista. Všiml si, že Karkulka
tam spí v zahradě, a slyšel, že
vlk kňučí v jejím břichu. Hned
rozřezal břicho a první vyskočil
vlk-kluk, potom vyskočila
vlkbabička.
„Děkuji, medvěde policisto!“
A tančili a smáli se.
„Už odedávna čekám na tu vražednou Karkulku!“
A policista zavřel Karkulku do vězení a les byl opět mírový.

Pro Hanu
Kim Jong Tak
3. ročník
Korejská univerzita mezinárodních vztahů, Soul, Jižní Korea
jongtak.k@gmail.com

Mám rád tmu.
I když nemůžu nic vidět.
Lidé říkají, že jsem šílený.
Určitě mám rád taky světlo.
Jako jezero blýskavé světlo.
I když jsem oslepen.
Tady jsou tma a světlo.
Egocentrický já, nevybral jsem si nic.

poezie

Korejská univerzita mezinárodních vztahů,
Soul, Jižní Korea
iskim1210@hotmail.com

37

Jiří Orten
Bílý obraz

Jiří Orten
Tableau blanc

Byl štědrý prosinec. Na zasněžené pláni
s paletou v ruce kdosi stál.
Sněžilo, sněžilo do jeho malování.
On nevěděl, on maloval

C’était un décembre généreux. Sur le plateau enneigé,
La palette à la main, quelqu’un se tenait.
Il neigeait, il neigeait dans sa peinture
Il ne savait pas, il peignait

poezie

tu nahou zimu, její pevné kosti,
údolí klína, hlubší, nežli chtěl,
a výšku ňader v strmé závratnosti.
Sněžilo na model.
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Tu havran zakroužil, ach Bože, co ten chce tu
a odkud přilétá?
Byl štědrý prosinec. Sněžilo na paletu
a prázdná byla paleta.

L’hiver nu, ses os robustes
Le giron de la vallée, plus profond qu’il le voulait
Et l’altitude des seins dans l’à-pic vertigineux
Il neigeait sur le modèle.
Ici le corbeau tournoie, ah Dieu, que cherche-t-il là
Et d’où vient-il ?
C’était un décembre généreux. Il neigeait sur la palette
Et la palette était vide.

Ta strašná bezmocnost zmocnit se malování,
jež padá na plátna
a je jak bílý sníh, jenž neví, neví ani,
proč padat má!

Cette terrible impuissance à donner plein pouvoir à la
peinture
Qui tombe sur les toiles
Et qui est comme la blanche neige laquelle ne sait pas, ne
sait même pas
Pourquoi elle doit tomber.

Ta strašná bezmocnost zastavit prchající!
Zeslábla ruka tvá,
jazyk máš svázaný a nedovede říci
tomu, co roztává:

Cette terrible impuissance à arrêter la fuite !
Elle a affaibli ta main
Tu as la langue liée qui ne sait pas parler
À ce qui fond :

Ó věčné proměny, taje vaše utajené,
ó věčné proměny, až rozplynu se v sníh,
kde bude duše má, kde bude, v které ženě
a v kterých závějích?
Byl štědrý prosinec. Na zasněžené pláni
s paletou v ruce kdosi stál.
Sněžilo, sněžilo do jeho malování.
On nevěděl, on maloval.

Ô métamorphoses perpétuelles, tout ce qui est secret fond
Ô métamorphoses perpétuelles, lorsque je me fondrai en
neige
Où sera mon âme, où sera-t-elle, en quelle femme
Et dans quelles congères ?
C’était un décembre généreux. Sur le plateau enneigé,
La palette à la main, quelqu’un se tenait.
Il neigeait, il neigeait dans sa peinture
Il ne savait pas, il peignait.

Překlad
Marie-France Louis
3. ročník
Univerzita v Nancy, Francie
marielouis7@free.fr

Jíři Orten
Fehér kép

Иржи Ортен
Бяла картина

Fehér karácsony volt. A havas tájban
valaki palettával a kezében merengett.
Havazott a festő festett világában,
nem merengett, ő festett.

Богат бе декември. Някой с палитра в
ръка в степта белоснежна стои.
С постеля снегът платното полека
застла.
Човекът, без да знае, твори –

Ez a tél az ő kemény csontja,
a völgy ölében mélyebben mint remélte,
és a magas mellről az irdatlan kavargásban
havazott a modellre.

зимата гола със скелета твърд,
долината дълбока – нейният скут,
хълм висок – замайващата гръд...
Модела покрива снегът.
Ах, Господи, гарван изведнъж се показва,
откъде долетя?
Богат бе декември. По палитрата празна
снегът пак заваля.

A szörnyű mozdulatlanság mi a képet elragadta
és a vászon volt a székhelye,
mint a hónak, ami hullott, csak nem tudta,
mért is kell esnie!

О, страшно безсилие да се нарисува
снегът върху платно –
в незнание бял е – не се интересува
вали ли, защо.

A szörnyű mozdulatlanság elkapta a pillantot!
Elgyengült a kezed,
szád néma és elhallgatja a gondolatot
arról mi felenged:

О, страшно безсилие неспирното да
спреш!
Слабее ръката,
езикът скован е, на снега не ще речеш
какво е в душата:

Ó örök változás, ki bújsz sötétben,
Ó örök változás, mikor elolvadok forróságban,
hol lesz lelkem, hol lesz, milyen nőben,
milyen hófúvásban?
Fehér karácsony volt. A havas tájban
valaki palettával a kezében merengett.
Havazott a festő festett világában.
Nem merengett, ő festett.
Překlad
Gyuris Antal
3. ročník
Segedínská univerzita, Maďarsko

О, вечни промени, тайнствата ви се
топят,
о, вечни промени, когато със снега
изчезна, къде душата ми ще дири път,
в кои преспи, в коя жена?
Богат бе декември. Някой с палитра в
ръка
в степта белоснежна стои.
С постеля снегът платното полека
застла.
Човекът, без да знае, твори.
Překlad
Vjara Nedjalkova
Sofijská univerzita, Bulharsko
vyara_n@yahoo.com

poezie

Fennt holló körözött, miért erre a tájra
és honnan, Istenem?
Fehér karácsony volt. Hullott a palettára
amely teljesen meztelen.
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Vánoční fraška
Divna Dojčeva
4. ročník
Sofijská univerzita, Bulharsko
d.doycheva@yahoo.com

I. jednání

drama

Panna Marie stojí v Ráji na oblaku a zívá.
Přilétává k ní malý anděl.

40

Anděl:			

Marie, co tady děláš? Kde je tvoje vánoční nálada?

Panna Marie: 		
			
			
			

Jaká vánoční nálada, andílku? Nudím se už dva tisíce let,
nudím se i dneska. Čekám, až mi zavedou kabelovku,
abych se mohla koukat aspoň na ty seriály. Zemřu tu
nudou, půjdu se podívat na Zem!

Anděl: 			

A proč?

Panna Marie: 		
			

Rozhodla jsem se, že se trochu projdu a podívám se, jak
všichni ti lidé oslavují moje hrozné porodní bolesti.

Anděl: 			
			
			

Takhle tam ale jít nemůžeš! Nechci ti do toho mluvit, ale za
poslední dva tisíce let se móda trochu změnila. Dokonce i
Lili Ivanova změnila styl.

Panna Marie: 		
			
			

Však já vím! Než mi vypnuli internet, viděla jednu 		
současnou módní ikonu a vzala jsem si z ní ponaučení. Jdu
na zem, nebo se tu zblázním nudou!

II. jednání
Panna Marie přichází na Zem oblečená jako Lady Gaga. Tanečním krokem si
vykračuje po ulicích. Potkává skupinu podnapilých mladíků.
První student:		

Ty vole, koukej – Lady Gaga! Ahoj, Gago. Co tady děláš!?

Panna Marie:		

Hello, hello, baby – já jsem panna Marie! Těší mě!

Druhý student: 		

Je fakt dobrá. Já ji fakt žeru. Kam jdeš, Gago?

Panna Marie:		
			

Hele, já jsem Panna Marie a chci se podívat, jak slavíte
Vánoce, Alejandro, Roberto a Fernando.

První student:		

Já nejsem Alejandro, já jsem Jirka.

Druhý student: 		

Já jsem Tomáš, ty vole.

Třetí student: 		
			
			
Druhý student:		
			
			
			

Já jsem David. A co chceš jako vidět. My jsme jenom tři
studenti. Nemohli jsme vodjet k rodičům a tak slavíme
spolu jak umíme a jak můžeme.
Máme víno, lukanku a to nám stačí. Putujeme po ulicích
jako tři králové a i když jsme daleko vod rodin, stejně
jsme veselí, protože na Vánoce by nikdo neměl bejt sám a
smutnej.

Panna Marie:		

Tři králové, konečně někdo známý! Dej mi taky napít.

Santa Klaus: 		
			

Ho, ho, ho! Krásná ženská a flaška vína. Nejlepší
kombinace na světě!

Panna Marie: 		

A kdo jsi ty, dědo?

Santa Klaus: 		
			

Já jsem symbol Vánoc! Já jsem Santa Klaus. Jestlipak jsi
byla hodná, holčičko?

Panna Marie:		

Sám slavný Santa Klaus. Kde máš soby?

Santa Klaus: 		
			

Vožralej neřídím. Takže letos jezdím emhádéčkem. Ale
můžeš bejt moje Sněhurka.

První student: 		
			

Těbůh, Gago! To sis našla nápadníka! Tak my dem – celou
noc budeme hledat Betlémskou hvězdu.
Odcházejí

Za scénou je slyšet hádka. Vchází rozhněvaný muž a za ním žena s dítětem.
Josef a Marie.
Žena Marie:		

Josefe, přestaň, aspoň na Vánoce nedělej scény.

Josef:			
			

Nejdřív děláš takovej teátr a pak mi říkáš, abych 		
nedělal scény, ty krávo blbá. Ty děvko!

Následuje další hádka, křik a nadávky.
Santa Klaus: 		
			

Co je, co je, co se děje?! Nemluvte tak sprostě před 		
tím dítětem!

Josef:		

Vo to dítě právě jde, není totiž moje!

Žena Marie:		

Jak jako není tvoje?

Josef:			
			

Vzali jsme se před rokem, hned po svatbě jsem vodjel na
služební cestu a minulej tejden se to narodilo. Rozvod!

Panna Marie:		

Ale prosím vás, to se přece stává, nesuďte ji tak přísně.

Žena Marie:		

Poslouchej, co ti ta divná žena říká!

Panna Marie:		
			
			
			

Já jsem Panna Marie a můžu vám říct, že to vůbec není
lehké. Před dvěma tisíci lety jsem vyhrála casting na 		
pannu a přidali mi k tomu dítě! Ale můj Josef mě měl i
přes to rád!

Josef:			

Ale ty jsi porodila Spasitele!

Žena Мarie:		

Třeba i to moje bude Spasitel.

Santa Klaus:		

A proč ne, když se koukám na ty studenty, jak hledají

			
Panna Мarie: 		
			
			

Betlémskou hvězdu, řekl bych, že to není vyloučený.
Dnes jsou Vánoce. Všichni by se měli mít rádi a odpouštět
si. Nebuď barbar, udělej jí ještě jedno dítě. Podívej, jak tě
má ráda... a to dítě je roztomilé...

Josef:			
			

OK, zatím ten rozvod můžeme odložit, ale jak to 		
vysvětlíme mamince...
Objímají se a odcházejí

Panna Мarie:		
			

Jsem tady na zemi teprve 15 minut a už mi třeští hlava!
To se snad všichni lidi zbláznili?!

drama

III. jednání
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Santa Klaus:		
			
			
			
			

Lokni si, uleví se ti. O tempora, o mores! Lidé jsou divní.
Cyničtí, uspěchaní, vynervovaní, plní problémů – až si
člověk někdy říká: Tak kvůli nim umřel Ježíš?! Ale pak se
něco stane, nějakej zázrak a najednou je jasné, že je v
nich i dobro.

Panna Мarie:		
			

Ale než se jeden toho dobra dočká, pořádně ho z nich rozbolí hlava.

Santa Klaus:		

To jo, ale stejně to stojí za to. Podivej se...

drama

Ukazuje na kraj scény, kde je za oknem malého domku vidět stará žena s dítětem.
Stará žena vypráví příběh o narození Ježíše Krista a učí dítě dobru tak, jako i ji učili
její rodiče.
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Babička:			
			

A velká hvězda nad Betlémem zvěstovala narození Krista
Pána...

Holčička:		

Babi, přestaň už vařit! A pojď na procházku...

Babička:			
			
			
			

Dneska se vaří celý den, protože jsou Vánoce a o 		
Vánocích se schází celá rodina. To je ten nejdůležitější
svátek v roce, protože právě o Vánocích ukazujeme svou
lásku k bližním a radujeme se ze života.

Holčička:		
Babička:			

Ale já tě mám, babičko, ráda pořád, nejenom o Vánocích!
Ještě jsou na světě dobří lidé a proto si zazpívejme!

Všichni zpívají.
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