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1) FONETIKA

PŘÍZVUK (УДАРЕНИЕ): Русское и чешское ударения различны. Русское ударение
соответствует чешской долгой гласной. Например, [школа] в чешской транскрипции была 
бы [škóla]. Но по-чешски мы говорим škola. Чешское ударение краткое, чеканное. 

Český přízvuk je jako nota čtvrťová:   Ruský přízvuk je jako nota půlová:

PÍSMENA / HLÁSKY:
A [a]: autobus, auto, Afrika, Amerika
Á [á]: kráva, skála, krásná
B [bé]: babička, basa, budík
C [cé]: cibule, citron, cigareta
Č [čé]: česnek, čekat, černý, čas
D [dé]: deset, dát, dárek
Ď[ďé]: ďábel, pojď
 d + i/í = [ďi, ďí]  dítě
 d + ě = [ďe]   dělat
E [e]: Evropa, Eskymák     čteme jako ruské „э“
É [dlouhé é]: léto
Ě [měkké e]: b + ě = [bje]  naběračka   čteme jako ruské „e“
 p + ě = [pje]   zpěvák [spjevák]
 v + ě = [vje]   vědec
 m + ě = [mňe]  měsíc
 d + ě = [ďe]   děda
 t + ě = [ťe]   těsto
 n + ě = [ňe]   Sněhurka
F [ef]: flétna
G [gé]: gorila, gazela
H [há]: hlava, houska, hroch
CH [chá]: chameleon, chudý, chytrý
I [měkké i]: inkoust, injekce
 n + i = [ňi]  nic
 d + i = [ďi]  divadlo
 t + i = [ťi]  ticho
Í [dlouhé měkké í]: pondělí, dítě, příští
J [jé]: jeden, jablko, jídlo
K [ká]: koza, kniha, kamarádi, kaktus
L [el]: láska, lidé, leden, list, listopad
M [em]: maminka, mísa, myš
N [en]: návštěva, narcis, nový
Ň [eň]: kůň, Vstaň!
O [o]: opice, ostrov, osel
Ó [dlouhé ó]: gól
P [pé]: paprika, peníze, Praha
R [er]: robot, rychlý, růže
Ř [eř]: ředkvička, řezník, polštář a peřina
S [es]: sůl, stůl, sladký, silnice
Š [eš]: šiška, šipka, šachy, šest
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T [té]: tulipán, tužka, táta, tenis
Ť [ťé]: Zaplať!, rtuť
 t + i = [ťi] tisk
 t + ě = [ťe] těžký
U [u]: umyvadlo, ulice
Ú [dlouhé ú s čárkou]: úkol, úřad
Ů [dlouhé ů s kroužkem]: dům, důvod, půlka
V [vé]: váza, vítěz, Vánoce
Y [ypsilon; tvrdé y]: byt, vysoký, vydra, vysvědčení
Ý [dlouhé tvrdé ý]: být, býk
Z [zet]: zebra, zub, zima
Ž [žet]: židle, žralok, žížala

Jdou-li za sebou znělé a neznělé hlásky, dochází k asimilaci:
- progresivní asimilace: např. na shledanou [naschledanou] 
- regresivní asimilace: např. sbírat [zbírat], kdo [gdo], pohádka [pohátka]
- na konci slova je hláska vždy neznělá: např. had [hat], lev [lef], věž [vješ]

СЛОГООБРАЗУЮЩИЕ „R“ и „L“ = не нужен гласный звук: напр. srdce, krk, Krkonoše, prskat,
mrkat, trhat, brzy, vrt, prst, srst, krtek, prsa, čtvrtek, čtvrť; vlk, plž, mlha, slza, mlčet, mlsat

KRÁTKÉ / DLOUHÉ SAMOHLÁSKY
A/Á:     dáma, daleko, máma, palec, láska, máslo, kráva, pekař, pekárna, autobus, drak 

hezká dívka, chytrá žena, malá taška, velká budova, štíhlá slečna, vysoká věž
I/Í, Y/Ý:  pískat, pistole, mít, mýt, miminko
  Co si dáte k pití?   Vaříme indická jídla.
  Budete jíst?    Bydlíme v Hradci Králové.
E, Ě/É:  manéž, pes, pestré oblečení, téměř, léto, letní den
  české „e“ = ruské „э“ české „ě“ = ruské „е“
U/Ú, Ů:  Půjdu domů.    Nestůj tady.
  Jdu úzkou ulicí.   Dům U Tří sluncí.
  Pusť svou oblíbenou muziku.
  Píšu úkol.    Už jsem tu.
  Kup mu kytaru.  Umím úplně všechno.
Ú i Ů jsou dlouhé samohlásky. U s čárkou (Ú) píšeme na začátku slova. U s kroužkem (Ů)
píšeme uprostřed nebo na konci slova.
O/Ó: polovina, jižní pól, severní pól, vodní pólo, jízdní kolo, Pozor! Poplach! Gól!

OBOJETNÉ SOUHLÁSKY: B, F, L, M, P, S, V, Z  + i/í/y/ý
TVRDÉ SOUHLÁSKY: H, CH, K, R, D, T, N   + y/ý (výjimka – slova cizího původu, např. kino)
MĚKKÉ SOUHLÁSKY: Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň  + i/í (pouze po „c“ je někdy „y“)

D, T, N + i/í/ě = čteme měkce (háček nad d, t, n při psaní vypouštíme)
DI, DY, DÍ, DÝ, DĚ, DE:  divoký, dítě, vždy, dýka, dýchej, deka
    Dej mi deku!    Jdi podél řeky.
    Podej mi deštník.   Dívám se na déšť.
    Každý den jedí maso.  Nedělej to!
TI, TY, TÍ, TÝ, TĚ, TE:   letitý, týden, tentýž, letí, těsný, těžký, estét, teta, tělo
NI, NY, NÍ, NÝ, NĚ, NE:   prázdniny, nízký, poník, pěkný, pilný, někdo, něco, nikdo, nic, první, 

neneseme, Nesněz to!
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ME, MĚ [mňe]:    mezi, město, metr, změna, medaile, měkký, zeměkoule, mešita  
Pro mě za mě.

BE, BĚ [bje]:    bez, běžím, Beskydy, obě, beran, běžný; Vítěz bere všechno.
PE, PĚ [pje]:    peřina, poupě, doupě, pěkný, pěst, pěšky, Petr, peníze
VE, VĚ [vje]:    večer, večeře, věřím ti, vědec, svědomí, vesta, vedle

I/Y je jeden foném. Kromě hlásek d, t, n/ď, ť, ň nepoznáme podle sluchu, jaké i/y říkáme.
Např. VIDĚT, VYDĚLIT, LIBEREC, LYŽE, FILOZOFIE, FYZIKA, MISKA, MYŠ, PILOT, PYTEL, KYTARA,
KINO atd. K tomu musíme znát gramatiku.
Slova cizího původu: -i čteme tvrdě (politika [polityka], tenis [tenys], ordinace [ordynace]...)

2) DNY V TÝDNU
pondělí   v pondělí
úterý    v úterý
středa   ve středu
čtvrtek   ve čtvrtek
pátek    v pátek
sobota   v sobotu
neděle   v neděli

3) MĚSÍCE
leden    v lednu    červenec   v červenci
únor    v únoru    srpen    v srpnu
březen   v březnu    září    v září
duben   v dubnu    říjen    v říjnu
květen   v květnu    listopad   v listopadu
červen   v červnu    prosinec   v prosinci

4) ROČNÍ OBDOBÍ
jaro    na jaře
léto    v létě
podzim   na podzim
zima    v zimě

5) PÁDY
Čeština má 7 pádů. Oproti ruštině má navíc 5. pád, kterým oslovujeme: Tomáši, Hanko, Evo,
Petře, Pavle, pane řediteli…
Pády se u nás nazývají podle pořadí (první pád, druhý pád, třetí pád, čtvrtý pád, pátý pád, šestý
pád, sedmý pád). Můžeme použít také latinské názvy.

1. pád: kdo, co      nominativ
2. pád: (bez) koho, čeho    genitiv
3. pád: (ke) komu, čemu     dativ
4. pád: (vidím, mám) koho, co    akuzativ
5. pádem oslovujeme, voláme    vokativ
6. pád: (o) kom, (o) čem     lokál
7. pád: (s) kým, (s) čím     instrumentál



6) ČÍSLOVKY viz 6. lekce

7) GRAMATICKÉ TERMÍNY
podstatné jméno = имя существительное    sloveso = глагол
přídavné jméno = имя прилагательное     příslovce = наречие
zájmeno = местоимение       předložka = предлог
číslovka = имя числительное      spojka = союз

rod mužský = мужской род  rod ženský = женский род  rod střední = средний род

jednotné číslo = ед. число       množné číslo = мн. число

1. osoba:  já / my       1-е лицо: я/ мы
2. osoba:  ty / vy       2-е лицо: ты/ вы
3. osoba:  on, ona, ono / oni, ony, ona    3-е лицо: он, она, оно/ они

věta = предложение   slovo = слово    slabika = слог
háček = крючок, значок   čárka = запятая, черточка   hláska = звук
pomlčka = тире    uvozovky = кавычки   písmeno = буква
závorka = скобка    tečka = точка    otazník = вопрос. знак
středník = точка с запятой  dvojtečka = двоеточие   vykřičník = воскл. знак

i = krátké měkké „i“    í = dlouhé měkké „í“
y = krátké tvrdé „y“    ý = dlouhé tvrdé „ý“

a, e, i/y, o, u = krátké samohlásky  á, é, í/ý, ó, ú/ů = dlouhé samohlásky

spisovná čeština = литературный чешский язык
nespisovná čeština = разговорный чешский язык

psací, tiskací, hůlkové písmo = прописные, печатные и большие печатные буквы

Použité zkratky:
r.m./M = rod mužský
r.ž./Ž = rod ženský
r.stř./S = rod střední
č.j./jedn.č. = číslo jednotné
č.mn. = číslo množné
atd. = a tak dále
ad. = a další
apod. = a podobně
aj. = a jiné
cv. = cvičení
str. = strana

r.m.živ./M živ. = rod mužský životný
r.m.než./M než. = rod mužský neživotný
t = rod mužský tvrdý
m = rod mužský měkký
podst. jm. = podstatné jméno
čast. = častěji
př. = příklad
např. = například
arch. = archaismus
expr. = expresivní výraz, slovo citově zabarvené

12  I   FONETIKA
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LEKCE 0 KDO JE KDO? CO JE CO?
Кто есть кто? Что есть что?

Cvičení 1 (Упражнение 1)
Čtěte krátké texty (Читайте короткие тексты):

KDO JE KDO? (Кто есть кто?)

Cvičení 2 (Упражнение 2)
Doplňte informace o sobě (Дополните информацию о себе):

To jsem já

Dobrý den. (Ahoj.)
Jmenuju se  ....................................................................................
Jsem  ..............................................................................................  
Bydlím v  ........................................................................................
Jsem  ..............................................................................................

To je můj tatínek

Dobrý den.
Jmenuju se Karel.
Jsem řidič.
Bydlím v České Lípě.
Jsem ženatý a mám dvě děti.

To je moje kamarádka

Ahoj.
Jmenuju se Eva.
Jsem studentka.
Bydlím v Hradci Králové.
Jsem svobodná.

To jsem já

Ahoj.
Jmenuju se Tomáš.
Jsem student.
Bydlím v Hradci Králové.
Jsem svobodný.

To je moje maminka

Dobrý den.
Jmenuju se Alice.
Jsem kuchařka.
Bydlím v České Lípě.
Jsem vdaná. Mám dvě děti. 
Dcera se jmenuje Alena.  
Alena je učitelka. 
Syn se jmenuje Tomáš. 
Tomáš je student. Studuje na univerzitě. řidič – водитель

dcera – дочь
vdaná – замужем
ženatý – женат
Jsem svobodný. - Я свободен.
Jsem svobodná. – Я свободна.
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Cvičení 3 (Упражнение 3)

a)  Seznamte se s Tomášem a Evou. Doplňte informace o sobě 
(Познакомьтесь с Томашем и Евой. Дополните информацию о себе): 

– Dobrý den. Já se jmenuju Tomáš. Jak se jmenujete vy?
– Já se jmenuju  .......................................................................
– Já jsem z České republiky. Odkud jste vy?
–  ..............................................................................................
– Já jsem student. A vy?
–  ..............................................................................................
– Já se mám dobře. Jak se máte vy?
–  ..............................................................................................

– Ahoj. Já jsem Eva. A ty?
– Já jsem  .................................................................................
– Já jsem z České republiky. Odkud jsi ty?
–  ..............................................................................................
– Já jsem studentka. A ty?
–  ..............................................................................................
– Je mi devatenáct let. A tobě?
– Mně je  ..................................................................................
– Já se mám dobře. Jak se máš ty?
–  ..............................................................................................

b)  Tvořte podle vzoru dialogy se svými spolužáky  
(Образуйте диалоги со своими одноклассниками по образцу):

11 – jedenáct
12 – dvanáct
13 – třináct
14 – čtrnáct
15 – patnáct
16 – šestnáct
17 – sedmnáct
18 – osmnáct
19 – devatenáct
20 – dvacet
21 – dvacet jedna
22 – dvacet dva
23 – dvacet tři
24 – dvacet čtyři
25 – dvacet pět
26 – dvacet šest
27 – dvacet sedm
28 – dvacet osm
29 – dvacet devět
30 – třicet
40 – čtyřicet
50 – padesát
60 – šedesát
70 – sedmdesát
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Cvičení 4 (Упражнение 4)
Čtěte rozhovor, doplňte informaci o sobě a pokračujte v rozhovoru se svými spolužáky
(Читайте разговор, дополните его информацией о себе и продолжайте разговор со 
своими одноклассниками):

Co tě baví, co máš rád? (Что тебя интересует? Что тебе нравится?)

Tomáš:  Mám rád hudbu, hlavně moderní. A ty, Hanko?
Hanka:  Mám ráda sport, hlavně tenis. Co máš ráda ty, Evo?
Eva:   Mám ráda literaturu, hlavně romány. A ty, Pavle?
Pavel:   Mám rád filmy, hlavně akční. Co máš rád ty, Petře?
Petr:   Mám rád techniku, hlavně počítače. A ty?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Cvičení 5 (Упражнение 5)
Vyznačte správnou odpověď (Oбозначьте правильный ответ):

Muž, nebo žena?

a)  Nosí sukni. M Ž
b)  Má vousy. M Ž
c)  Má hluboký hlas. M Ž
d)  Maluje si oči. M Ž
e) Vaří a uklízí. M Ž
f) Hraje fotbal. M Ž

Mám rád/a sport: fotbal, tenis, ping-pong, hokej, volejbal, basketbal, šachy, 
lyžování, plavání, běh, bruslení, atletiku, cyklistiku, kanoistiku, jízdu na koni, 
jízdu na kole

Mám rád/a hudbu: moderní, rock, jazz, blues, šanson, folk, hip hop, klasic-
kou, lidovou

Mám rád/a literaturu: klasickou, moderní, poezii, romány, cestopisy, autobio-
grafie, dokumentární, sci-fi, historickou, dobrodružnou, humornou, detektivky

Mám rád/a filmy: akční, historické, přírodovědné, komedie, sci-fi, horory, 
romantické, hudební, kreslené, animované

Mám rád techniku: chemii, fyziku, matematiku, počítače, programování, hry 
na počítači, komunikaci na sociálních sítích, počítačovou grafiku



CO JE CO? (Что есть что?)

Cvičení 6 (Упражнение 6)
Vybírejte a doplňte vhodná slova z nabídky
(Выбирайте и дополняйте правильные слова):

Mužský rod – masculinum

1. To je dům                . Dům je  ...................................................

2. To je obraz            . Obraz je  ...................................................

3. To je počítač                . Počítač je  ...........................................

4. To je stůl                . Stůl je  ......................................................

5. To je hrnek            . Hrnek je  ...................................................  

Cvičení 7 (Упражнение 7)
Vybírejte a doplňte vhodná slova z nabídky
(Выбирайте и дополняйте правильные слова):

Ženský rod – feminum

1. To je zahrada                . Zahrada je  .........................................

2. To je židle            . Židle je  .......................................................

3. To je postel                . Postel je  ...............................................

4. To je tužka                . Tužka je  .................................................

5. To je taška           . Taška je  ......................................................

velký (большой)
vysoký (высокий)
malý (маленький)
hezký (красивый)

třípatrový (трехэтажный)
starý (старый)
nový (новый)

rozbitý (разбитый)
moderní (современный)

levný (дешевый)
drahý (дорогой)

dřevěný (деревянный)

velká
vysoká
malá
hezká
stará
nová
levná
drahá

moderní
čistá (чистая)

široká (широкая)
úzká (узкая)
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Cvičení 8 (Упражнение 8)
Vybírejte a doplňte vhodná slova z nabídky
(Выбирайте и дополняйте правильные слова):

Střední rod – neutrum

1. To je zrcadlo         . Zrcadlo je  .................................................

2. To je okno              . Okno je  ...................................................

3. To je auto                  . Auto je  .................................................

4. To je jablko            . Jablko je  ..................................................

5. To je nádraží                . Nádraží je  ..........................................

Cvičení 9 (Упражнение 9)
Vybírejte a doplňte vhodná slova z nabídky
(Выбирайте и дополняйте правильные слова):

Pomnožné podstatné jméno – duál

1. To jsou dveře            . Dveře jsou  ............................................

2. To jsou peníze                . Peníze jsou  ......................................

3. To jsou kalhoty                . Kalhoty jsou  ...................................

4. To jsou šaty                . Šaty jsou  .............................................

5. To jsou plavky                . Plavky jsou  ......................................

Cvičení 10 (Упражнение 10)
Jedno slovo ve cvičeních 6, 7, 8 a 9 má stále stejný tvar. Které?
(Одно слово из упражнений 6, 7, 8 и 9 имеет одну и ту же форму. 
Какое?):

..........................................

velké
malé
hezké

moderní
staré
nové
levné
drahé
čisté

špinavé (грязное)
zdravé (полезное)

velké
malé
hezké

moderní
staré
nové
levné
drahé
čisté

dlouhé (длинные)
krátké (короткие)
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Podobná slova najdete 
ve cvičení 6. Více  
v lekci 8. (Подобные 
слова вы найдете в 
упражнении № 6. 
Больше информации 
вы найдете в уроке 9. )



Cvičení 11 (Упражнение 11)
Vyznačte správnou odpověď (Oбозначьте правильный ответ):

Lední hokej, nebo fotbal?

a)  Zápas je dlouhý dvakrát (2x) čtyřicet pět (45) minut. H F
b)  Zápas je dlouhý třikrát (3x) dvacet (20) minut. H F
c)  Branka je široká více než sedm (7) metrů.  H F
d) Branka je široká méně než dva (2) metry. H F
e)  Na ledě je celkem dvanáct (12) hráčů.  H F
f) Na hřišti jsou celkem dvacet dva (22) hráči. H F
g)  Hra se hraje na ledě.  H F
h) Hra se hraje na trávě. H F
i)  Známý český hráč je Jaromír Jágr.  H F
j) Známý český hráč je Pavel Nedvěd. H F
k)  Známý český brankář je Petr Čech.  H F
l) Známý český brankář je Dominik Hašek alias „Dominátor“. H F

Cvičení 12 (Упражнение 12)
Vyznačte správnou odpověď (Oбозначьте правильный ответ):

Kočka, nebo pes?

a)  Hlídá dům. K P
b)  Pije mléko. K P
c)  Štěká: Haf, haf! K P
d)  Mládě je kotě. K P
e) Chytá myši. K P
f) Bydlí v boudě.  K P
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Cvičení 13 (Упражнение 13)
Můj (masculinum), nebo moje (feminum, neutrum)?

a) Doplňte můj nebo moje (Дополните můj или moje):

Tomáš: To je hezká holka.    Petr: To je hezký byt. 
Pavel: To je .............. holka.    Eva: To je .............. byt.

Hanka: To je chytrý pes.    Hanka: To je sympatický učitel.
Tomáš: To je .............. pes.    Eva: To je .............. učitel.

Eva: To je dobrá kniha.    Tomáš: To je zajímavý nápad.
Petr: To je .............. kniha.    Pavel: To je .............. nápad.

Pavel: To je dobrý telefon.    Petr: To je levný obchod.
Hanka: To je .............. telefon.   Eva: To je .............. oblíbený obchod.

Pavel: To je dobré pivo.    Tomáš: To je dobré jídlo.
Petr: To je .............. oblíbené pivo.   Hanka: To je .............. oblíbené jídlo.

b) Tvořte podobné dialogy (Образуйте похожие диалоги):
hezká žena, sympatický muž, milé dítě, zajímavá práce, dobrý sendvič, hezká tužka, milá sekre-
tářka, hezká kočka, drahý počítač, velká televize, dobrý gauč, milé kotě

Cvičení 14 (Упражнение 14)
Doplňte text (Дополните текст):

Je teplý den. Svítí slunce. Tomáš je venku. Hanka je také ................... . 
Tomáš hraje tenis. Hanka také ................... tenis. 
Tenis je dobrý relax.
Po tenise jde Tomáš domů. Také Hanka jde po tenise ................... . 
Doma se Tomáš učí. Také Hanka se ................... učí. 
Zítra má Tomáš zkoušku. Také Hanka ................... zítra zkoušku.
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Cvičení 15 (Упражнение 15)
Najděte 10 rozdílů (Найдите 10 различий):
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Slovní zásoba:
jmenuju se – меня зовут
také – тоже
dvacet let – двадцать лет
devatenáct – девятнадцать
bydlím – я живу
moji kamarádi – мои друзья
stejně starý jako já – ему столько же лет, 
сколько и мне
nejstarší – самый старший
líbí se mi – мне нравится
dovolte, abych vám je představil – позвольте 
мне познакомить вас с ними
hezké město – красивый город

Cvičení 2 (Упражнение 2)
Odpovězte na otázky (oтветьте на вопросы):

Jak se jmenujete?  ..................................................................................
Odkud jste?  ............................................................................................
Kde bydlíte?  ...........................................................................................
Jste student/studentka? .........................................................................

Cvičení 1 (Упражнение 1)
Odpovězte podle textu (oтветьте на вопросы по тексту):

1. Odkud je Tomáš? ................................................................................
2. Co dělá Tomáš?  ..................................................................................
3. Kolik má Tomáš kamarádů?  ...............................................................
4. Odkud je Eva?  ....................................................................................
5. Odkud je Hanka?  ...............................................................................
6. Odkud je Petr?  ...................................................................................
7. Odkud je Pavel?  .................................................................................
8. Kde bydlí Tomáš a jeho kamarádi? .....................................................

Ahoj. Jmenuju se Tomáš. Je mi dvacet 
let. Jsem z České Lípy, ale bydlím v Hradci 
Králové. Studuju tady na univerzitě. Jsem 
student.

A to jsou moji kamarádi. Dovolte, 
abych vám je představil: Eva, Hanka, Petr 
a Pavel. Jsou to také studenti a také bydlí 
v Hradci Králové.

Evě je devatenáct let, je z Berouna. 
Hance je dvacet let, je z Tábora. Obě stu-
dují pedagogiku. Petr je z Mostu, je stejně 
starý jako já a Hanka. Pavel je nejstarší, je 
mu dvacet dva. Je z Litomyšle. 

V Hradci Králové se nám líbí. Je to hez-
ké město.

LEKCE 1 SEZNAMTE SE, PROSÍM!
Познакомьтесь, пожалуйста!
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Cvičení 3 (Упражнение 3)
Přečtěte dialogy a přeložte je (прочитайте диалоги и переведите их):

Neruším? – Не отвлекаю?
jsem na koleji – я в общежитии
v knihovně – в библиотеке
pozdravuj – передай привет
mějte se – всего хорошего
jasně – ясно, понятно, хорошо
díky – спасибо
Máš čas? – У тебя есть время?
na náměstí – на площади
akce – мероприятие
spousta atrakcí – много
развлечений, много интересного
nevíš – ты не знаешь
holky – девушки
aha – ага
určitě – конечно, точно
prima – классно
zatím – пока

Cvičení 4 (Упражнение 4)
Najděte na mapě všechna města, odkud jsou Tomáš 
a jeho kamarádi (найдите на карте все
города, откуда родом Томаш и его друзья):

Česká Lípa, Most, Litomyšl, Tábor, Beroun

B:

- Ahoj Tomáši. Kde jsi, prosím tě?
- V knihovně.
-  Máš čas? My jsme s Petrem na náměstí.  

Je tu nějaká akce. Mají tu spoustu atrakcí.  
Přijď za námi.

- Na jakém jste náměstí?
- Na Velkém náměstí, u Bílé věže.
- Tak jo, přijdu.
- A nevíš, kde jsou holky?
- Učí se.
- Aha. No, to nevadí. Ale ty určitě přijď.
- Jasně. Za dvacet minut jsem tam.
- Prima. Tak zatím.
- Zatím.

A:

- Ahoj Hanko. Tady Tomáš.
- Ahoj Tomáši.
- Kde jsi? Neruším?
- Ne, jsem na koleji.
- Je tam s tebou Petr?
- Ne, je tu jen Eva. Učíme se. A kde jsi ty?
-  V knihovně. Tak se mějte, uvidíme se zítra.  

Pozdravuj Evu.
- Jasně. Díky. Ahoj.
- Ahoj.
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Pozor na dvojice slov:

stěžovat si = žalovat na někoho/něco  x  ztěžovat = dělat těžkým, složitým
(Kamarádka si na tebe stěžuje.)   (Sníh na silnicích ztěžuje dopravu.)
správa = vedení, úřad   x  zpráva = novinka
(Celní správa má své předpisy.)   (Mám pro vás skvělou zprávu!)

Cvičení 10
Doplňte předpony (směr dolů a z povrchu pryč):

1. Díky správnému stravování Jana __hodila osm kilogramů. 2. Vítr __hodil ze stromů posled-
ní listí. 3. Včera jsem __padl ze schodů. 4. Jeho představy se __esunuly jak domeček z karet. 
5. Divoké husy __letěly k rybníku. 6. To mi __padl kámen ze srdce! 7. Žába __kočila do rybníka. 
8. __koč do obchodu, prosím. 9. Je teplo, __vlékni si bundu. 10. Plakát, co jsme včera nalepili, 
někdo __trhl. 11. Všechny zprávy jsem __mazal. 12. Abychom to __hrnuli, představení bylo výs-
tižné, i když ne úplně profesionální.

Cvičení 11
Doplňte předpony (směr dohromady, ke středu, na jedno místo):

1. Všichni se __hromáždili před kostelem. 2. Poradu __volali na desátou (hodinu). 3. Všechna 
jablka se __cvrkla. 4. Má pěknou __bírku známek. 5. Na podzim __bíráme houby. 6. Chtěla by 
se __kamarádit. 7. Můžu se __vézt s vámi? 8. __lepíš mi draka? 9. Celé __hromáždění tleskalo.

Cvičení 12
Doplňte předpony (směr vzhůru a změna stavu nebo dokončení děje):

1. Letadlo __létlo. 2. Úspěch v práci byl pro ně __pruhou. 3. Musíš se __chopit. 4. Kdy už koneč-
ně __moudříš? 5. Svou práci musíte __dokonalit. 6. Listí se __barvilo dočervena. 7. Když se sty-
dí, __červená. 8. Chceme si dnešní večer něčím __pestřit. 9. Velikonoce jsou svátkem __kříšení.  
10. __hlédli jsme zajímavé představení.

Cvičení 13
Vyberte podle smyslu správný výraz:  *)

1. Musíme směnit/změnit peníze ve směnárně.
2. Počasí by se mělo brzy směnit/změnit.
3. Neustále mu stěžovali/ztěžovali pracovní podmínky.
4. Nerad bych slyšel, aby si na tebe lidé stěžovali/ztěžovali.
5. Konečně po dlouhé době dobrá správa/zpráva!
6. Domovní správa/zpráva se rozhodla přistoupit k rekonstrukci domu.
7. „Hurá!“ svolali/zvolali všichni shromáždění.
8. Poradu pracovníků jsme svolali/zvolali na desátou hodinu.

*) „Vyberte správný výraz“
můžeme formulovat také
„Nehodící se škrtněte“, což
se často objevuje ve
formulářích a dotaznících.
„Nehodící se škrtněte“
doslova znamená:
ненужное зачеркнуть. 
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DOMÁCÍ ÚKOLY

D1: Říkejte, kde jsou krabičky. Používejte předložky vedle, na, pod, nad, za atd.

zajdeš
zajdu si
zajdi
zajdeme si

D3: Nahraďte zvýrazněná slova slovesem zajít/zajít si:

1. Skočím si ještě na oběd.
2. Zastav se za ním ve tři odpoledne.
3. Vyrazíme si do kina?
4. Zaběhneš mi do obchodu pro dvě housky?

D2: Přeložte:

1. Maminka se stará o svého malého syna.  ...................................................................................
2. Mám ráda pohádku o Popelce.  ..................................................................................................
3. Musíme doufat v dobrý konec.  ..................................................................................................
4. Sejdeme se s Pavlem v restauraci.  .............................................................................................
5. Zveme vás k nám na návštěvu!  ..................................................................................................
6. Mohu si zajít na toaletu (na záchod)?  ........................................................................................
7. Jsem na návštěvě u své sestry.  ...................................................................................................

krabička je ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Slovní zásoba:
jsme pro – мы согласны, мы — за 
vrba – верба
drželi spolu krok – шли в ногу
podél – вдоль
podle mě – по-моему
podle čeho – согласно чего,
в соответствии с чем

LEKCE 8 VYMÝŠLÍME PŘÍBĚH
Придумываем историю

Cvičení 2
Vyhledejte v příběhu slovesa v minulém čase:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Cvičení 1
Vyhledejte v příběhu předložky s druhým pádem:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Alena říká, že moje neteř Elinka neumí pády.
Eva studuje pedagogiku. Má nápad. „Když pojedeme 

za tvou sestrou na návštěvu,
Tomáši,“ říká Eva, „pojďte, vymyslíme pro Elinku pří-

běh, kde bude samý druhý pád.“
Jsme pro.
A tady je náš příběh. Jsou v něm i jiné pády, samo-

zřejmě, ale druhý pád vévodí!

NA NÁVŠTĚVĚ U BABIČKY

Během NÁVŠTĚVY u BABIČKY se Elinka a Tomáš pro-
cházeli okolo RYBNÍKA. Kromě ELINKY a TOMÁŠE tam ni-
kdo nebyl. Když šli kolem staré VRBY, Elinka řekla: „Dáme 
si závody, ano? Tady od té staré VRBY až do VESNICE.“

„Ale kudy?“ zeptal se Tomáš. „Podél CESTY nebo 
podél LESA?“

„Podle MĚ bude lepší, když poběžíme podél LESA,“ 
rozhodla Elinka.

Bez dalších ŘEČÍ se postavili vedle SEBE, Elinka řekla: 
„Připravit ke startu, pozor, teď!“ a běželi. Dlouho spo-
lu drželi krok, ale u babiččiny ZAHRADY Elinka Tomáše 
předběhla a brzy byla u babiččina DOMKU.

„Vyhrála jsi,“ řekl Tomáš, když také doběhl do CÍLE.

Co myslíte, bude se Elince náš příběh líbit?
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1. a 2. osoba jednotného a množného čísla používá v minulém čase tvaru slovesa BÝT,
abychom věděli, o kom je řeč. Je to proto, že české věty mohou být bez podmětu:
 říkám – říkal jsem  říkáme – říkali jsme
 říkáš – říkal jsi  říkáte – říkali jste

Dále se minulý čas tvoří jednoduše: od infinitivu odebereme koncovku -t a nahradíme ji
koncovkou -l. To je pro mužský rod v jednotném čísle. U ženského rodu přidáme -a, tj. -la,
u středního -o, tj. -lo. V množném čísle má mužský rod životný koncovku -li, mužský rod
neživotný a ženský rod -ly a střední rod -la.

Často dochází ke zkrácení samohlásky před koncovkou, např. spát – spal, psát – psal,
žít – žil, mýt – myl, být – byl apod.
Není to tak ale vždy, např. plát – plál, hřát – hřál apod.
Někdy dochází k úpravě slova: mít – měl, jíst – jedl, hníst – hnětl, chtít – chtěl, jít – šel,
číst – četl apod.

M        Ž         S M živ. M než./Ž S
1. os. spal, spala, spalo jsem spali, spaly, spala jsme
 2. os. spal, spala, spalo jsi spali, spaly, spala jste
3. os. spal, spala, spalo – spali, spaly, spala –

Pamatujte!
Stejně jako u zvratného „se“ nebo „si“ dáváme pomocné sloveso „jsme“, „jsi“, „jsme“, „jste“ 
na druhé místo ve větě. „Se“ a „si“ pak přijde za pomocné sloveso, např. smáli jsme se, četl 
jsem si. „Pomocné“ sloveso říkáme proto, aby nám pomohlo poznat, o kom se mluví .

Příklad:
Byl jsem doma. Já jsem byl doma. Včera jsem byl doma. Včera večer jsem byl doma.
Četl jsem knihu. Já jsem četl knihu. Včera jsem četl knihu. Včera večer jsem četl knihu.
Psal jsi dopis? Ty jsi psal ten dopis? Včera jsi psal dopis? Včera večer jsi psal dopis?
Čekali jsme na vás. My jsme na vás čekali. Včera jsme na vás čekali. Včera večer jsme na vás čekali.
Šli jste domů? Vy jste šli domů? Hned po divadle jste šli domů? Včera večer hned po divadle jste 
šli domů?

Co uděláme v případě, že mluvíme o mužích, ženách i mláďatech najednou? Bude na konci -i, 
-y nebo -a?

Pamatujte! 
Mužský rod má vždy přednost před ženským, ženský před středním!
To znamená, že i kdyby šel jeden Tomáš a sto dvacet Elinek, bude se koncovka řídit
podle Tomáše, tj. –i. (Tomáš, Elinka, Alena, Eva i Hanka šli do kina.)

Stejně tak když půjde jen jedna husa a s ní sto housat, bude se koncovka řídit podle husy, tj. –y. 
(Husa a housata šly na procházku.)
Není-li podmět vyjádřen a můžeme si za něj dosadit „my všichni“ nebo „oni všichni“, tedy i muž 
nebo muži, bude na konci –i. (Byli jsme na výletě. Hráli Mozarta.)

MINULÝ ČAS – ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Gramatika:
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Disciplína číslo 4
Také tenhle úkol byl vědomostní. Pavel a Eva nám vždycky přečetli stručnou charakteristiku
člověka a my jsme museli uhodnout, kdo to je. Kdo uhodl první, dostal bod. Jako v televizních
soutěžích. Soustřeďte se, začínáme:

Kdo je to?

1. Rakousko-americký sportovec, herec a republikánský politik. Jako sportovec se stal „modlou“ 
kulturistiky. Vyhrál nespočet soutěží v kulturistice a silovém trojboji - nejcennější jsou jeho vítěz-
ství Mr. Olympia (7x) a Mr.Universe (5x). Jako herec hrál zejména postavy tvrdých mužů v akčních 
filmech. Dokázal se prosadit ve filmovém průmyslu i přesto, že neměl herecké vzdělání. Jeho 
nejznámější filmové role jsou Terminátor a Barbar Conan. V roce 1979 spolupracoval na knihách 
„Arnoldovo formování postavy pro ženy“ a „Arnoldova kulturistika pro muže“. V říjnu 2003 se 
stal po mimořádných volbách 38. guvernérem státu Kalifornie.

2. Narodil se v Athénách roku 399 př. n. l., byl to řecký filosof, učitel Platónův. Je považován 
za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filosofie, neboť na rozdíl od svých předchůdců, 
kteří pátrali po původu a příčinách světa, jeho zájem se soustředil na záležitosti člověka a společ-
nosti. Jak praví Cicero: „Snesl filosofii z nebe na zem.“ Svou dialektickou metodou položil základy 
západního kritického myšlení. Nápověda: Jeho žena se jmenovala Xantipa.

3. Žil v letech 1769 – 1821. Byl to francouzský císař a vojevůdce. Narodil se na Korsice do rodiny 
nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty. Již v devíti letech jej otec i s jeho starším bra-
trem Josefem odvezl do Francie, kde jako stipendista studoval v místních vojenských školách. 
Po smrti otce, ve svých 16 letech, převzal starost o rodinu, přerušil studia a vstoupil jako pod-
poručík do armády. Strmý vzestup jeho kariéry nastal ve chvíli, kdy se jako dělostřelecký důstoj-
ník zasloužil o dobytí pevnosti Toulon a byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Když pak 
v roce 1795 v pařížských ulicích úspěšně potlačil povstání, stal se v pouhých šestadvaceti letech 
divizním generálem. Následujícího roku byl pověřen velením nad francouzskou armádou v Itálii. 
Zde se chopil nabízené příležitosti, tehdy nejhorší evropské vojsko proměnil v kvalitní údernou 
sílu a spolu s ním vykročil na devatenáct let trvající dráhu vojevůdce a dobyvatele.

4. Byl králem Makedonie. Rozšířil hranice své říše tažením do Persie a na indický subkontinent, 
díky čemuž se stal zřejmě největším a nejúspěšnějším vojevůdcem celé historie, který nepodlehl 
v jediném střetnutí. V době své smrti ovládal většinu tehdejším Řekům známého světa. Jeho otec 
byl Filip II. Makedonský.

5. Narodila se 1. června 1926, zemřela 4. srpna 1962. Vlastním jménem se jmenovala Norma 
Jeane Mortenson, byla americká filmová herečka, známá jako sexuální symbol 50. let 20. století. 
Natočila 29 filmů, např. Slaměný vdovec, Mustangové, Někdo to rád horké.

Zdroj: www.wikipedie.cz
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Disciplína číslo 5
Pavel vynosil na zahradu sportovní náčiní k různým sportům. Museli jsme je pojmenovat 
a určit, ke kterým sportům patří. Zvládnete to i vy?

Pak přišly na řadu sportovní disciplíny. Kopali jsme balón do sítě, trefovali jsme se 
do koše, běhali jsme s míčkem na pingpongové pálce, skákali jsme přes švihadlo 
a Elinka vymyslela ještě disciplínu navíc – vylézt na strom. Toho se Alena neú-
častnila. Dobrovolně se tohoto úkolu zřekla a šla připravit občerstvení. Mimo-
chodem – jestli Petrovi nešlo vylézt na strom ani skočit přes švihadlo, se svačin-

kou se vypořádal jako první . Hanka ještě naučila Elinku nějaké základní taneční 
kroky a pak už opět zazněla Pavlova píšťalka: „Připravit, parto, pokračujeme!“

Disciplína číslo 6
Eva nám dala ještě doplňující otázky. Kdo odpověděl první, získal bod.

1. Co potřebují hokejista i krasobruslařka?  ...................................................................................
2. Kam trefuje balon fotbalista?  ....................................................................................................
3. Kam trefuje balon basketbalista?  ..............................................................................................
4. Co chytá hokejový brankář? .......................................................................................................
5. Jak se jinak řekne tým?  ..............................................................................................................
6. Kdo řídí utkání?  ..........................................................................................................................
7. Ve kterých sportech potřebujete přilbu?  ...................................................................................
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Disciplína další (7.)
Na stole se objevily tyto dobroty. Některé byly skutečné, některé jen napsané na papírku.
Musíme je zařadit do správných řádků:

celer, jitrnice, pečené kuře, lízátko, minerálka, máslo, rohlík, koláč, džus, bábovka,
čokoláda, okurka, bůček, zelí, bonbón, švestka, jogurt, párky, sýr, káva, paprika, kakao,
termix, zmrzlinový pohár, salám, tvaroh, kotleta, čaj

1. pečivo:  .......................................................................................................................................
2. mléčné výrobky:  ........................................................................................................................
3. masné výrobky:  .........................................................................................................................
4. zelenina a ovoce:  .......................................................................................................................
5. cukrovinky:  ................................................................................................................................
6. nápoje:  .......................................................................................................................................

30 – 40 čteme
třicet až čtyřicet

Předposlední vědomostní disciplína (9.)
Musíme poznat profesi:

1. Pracuje u soudu. Rozhoduje o vině či nevině obžalovaných. Řeší spory mezi lidmi. Kdo je to?
2. Pracuje v obchodě. Prodává jídlo, oděvy, obuv, nářadí, hračky apod. Kdo je to?
3.  Pracuje v nemocnici nebo v ordinaci lékaře. Pomáhá lékaři při jeho práci, pečuje o pacienty.  

Kdo je to?
4. Pracuje ve škole. Vyučuje děti, mládež nebo dospělé. Kdo je to?
5. Pracuje na nádraží. Kontroluje vlak a dává pokyn k odjezdu. Kdo je to?
6. Pracuje v restauraci, kavárně nebo baru. Obsluhuje hosty. Kdo je to?
7. Pracuje v jídelně nebo restauraci. Vaří jídlo. Kdo je to?

A další vědomostní disciplína (8.)
Tentokrát z říše živočichů.

Co je to?

1. Má to dlouhý krk a dlouhé nohy, velké oči. Žije v Africe. Je to býložravec.
2.  Žije v moři a oceánu, je to predátor. Je rychlý, nebezpečný. Na hřbetě má typicky zahnutou 

hřbetní ploutev.
3.  Je to hlodavec, žije v lese. Živí se oříšky a semeny. Umí skákat ze stromu na strom. Má dlouhý 

ocas zahnutý nahoru.
4. Vypadá jako kůň, ale je menší. Má na těle černobílé pruhy.
5.  Je to nebezpečná šelma, žije v severních polárních oblastech. Samci  

váží 400 – 700 kg, samice 300 – 400 kg. Umí dobře plavat a potápět se. 
Loví většinou tuleně. Na souši nemá nepřítele, ale ve vodě na něj útočí mroži a kosatky.

6.  Je to největší primát, žije v Africe. Je velmi inteligentní. Je to býložravec, živí se ovocem 
a rostlinami. Žije ve skupinách, kterým vládne nejsilnější samec.

7.  Je to největší kočkovitá šelma, žije v Asii. Umí plavat. Živí se divokými prasaty, jeleny a srnci, 
ale i menšími živočichy. Na rezatém kožichu má černé pruhy.
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Poslední vědomostní disciplína
Musíme napsat co nejvíce přídavných jmen.
Jaké mohou být…

vlasy:  ..............................................................................................................................................
oči:  .................................................................................................................................................
pusa:  ..............................................................................................................................................
uši: ..................................................................................................................................................
brada: .............................................................................................................................................
tváře:  .............................................................................................................................................
čelo:  ...............................................................................................................................................
knír:  ...............................................................................................................................................

Alenin bonus

A) Doplňte:

 1.  maminky maminka je moje  . . . . . . .
 2. maminky tatínek je můj  . . . . . . .
 3.  tatínkova maminka je pro moji maminku  . . . . . . .
 4.  tatínkův tatínek je pro moji maminku  . . . . . . .
 5.  maminka je pro jednu moji babičku  . . . . . .  a pro druhou moji babičku  . . . . . . .
 6.  tatínek je pro jednu moji babičku  . . . . . . .  a pro druhou moji babičku  . . . . . . .
 7.  maminky sestra je moje  . . . . . . .
 8.  také tatínkova sestra je moje  . . . . . . .
 9.  tatínkův a maminčin bratr je pro mě  . . . . . . .
10. tatínkova sestra je pro moji maminku  . . . . . .  a jeho bratr je maminčin  . . . . . . .
11. s bratrem jsme se narodili současně, jsme  . . . . . . . .
12. nemám žádného sourozence, jsem  . . . . . . . .
13. tety a strejdy dcera je moje  . . . . . . .  a jejich syn je můj  . . . . . . .
14. já jsem babiččina  . . . . . . .  a můj bratr je její  . . . . . . .
15. zatím nemám manžela, jsem  . . . . . . . ,  ale bratr už má ženu, je  . . . . . . .
16. dcera mého bratra je moje  . . . . . . .  a jeho syn je můj  . . . . . . .

Potom jsme si už jen hráli. Na slepou bábu a na schovávanou a na honičku. Také 
jsme hráli na kytaru a zpívali písničky. Pavel s Evou vyhodnocovali soutěž, ale Ale-
na ode mne dostala ještě bonus. Jednak za to, že se neúčastnila lezení na strom, 
a jednak, a to hlavně, za tu včerejší rodinnou oslavu! S přípravou úkolu mi pomá-

hala Eva. Pomůžete zase vy na oplátku Aleně?
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PŘÍDAVNÁ JMÉNA:
2. stupeň: přípona -ejší, -ější, -ší, -čí (chytřejší, krásnější, širší, hezčí)
3. stupeň: předpona nej- + 2. stupeň (nejchytřejší, nejkrásnější, nejkratší, nejhezčí)

Výjimkou jsou:  A dále pozor na:
dobrý – lepší – nejlepší  špatný, zlý – horší – nejhorší  brzký – dřívější
velký – větší – největší  malý – menší – nejmenší

Můžeme použít také variantu se slovy méně, nejméně, více, nejvíce atd., např.:
sebevědomý – více sebevědomý – nejvíce sebevědomý
vyspělý – méně vyspělý – nejméně vyspělý
Запомните! Не употребляется více sebevědomější, méně vyspělejší…

PŘÍSLOVCE:
2. stupeň: přípona -eji, -ěji, -e *) (rychleji, bezpečněji, snáze)
3. stupeň: předpona nej- + 2. stupeň (nejrychleji, nejbezpečněji, nejsnáze)
 *) příponu -e můžeme někdy vypustit: více – víc, dále – dál apod.
Výjimkou jsou:  A dále pozor na:
dobře – lépe – nejlépe  špatně, zle – hůře – nejhůře  brzy – dříve – nejdříve
mnoho – hodně – více – nejvíce  málo – méně – nejméně

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN A PŘÍSLOVCÍ

Gramatika:

Cvičení 3
Doplňte chybějící části slov. Potom si text poslechněte a přečtěte nahlas.

Pavel už se cítí lépe. Náladu si spravil na závodech. Byl to desetiboj. 
Jeli jsme ho podpořit. Působil daleko sebevědom(ý/ěji) než dříve. Skočil ze 
všech nejvýš i nejdál, běžel nejrychl(ejší/eji). Také v hodu diskem i ve vrhu 
koulí byl nejlep(ší/e). Dokonce i v běhu přes překážky byl nejrychl(eji/ejší), 
možná proto, že jsme mu fandili ze všech nejhlasit(ěji/ější).  

Těšili jsme se na skok o tyči, i když to není nejbezpečn(ěji/ější) disci-
plína. Nenápadn(ě/ěji) jsem přitom sledoval Hanku. Zdála se mi více ner-
vózn(í/ější), než když měla jít ke zkouškám. Kousala si nehty a tajila dech. 
A pokaždé, když Pavel přeskočil, vyskočila nejmén(ě/ší) metr vysoko a byla 
nejšťastn(ějším/ěji) divákem na celém stadiónu. Vůbec si nevšimla, že se 
na ni soustředěn(ě/ější) dívám. 

Zato Eva si mého zvýšen(ě/ého) zájmu o Hanku všimla. A špatn(ě/ěji) si ho vyložila.  Začala 
být čím dál smutn(ější/ěji) a smutn(ěji/ější). A když Pavel překonal svůj dosavadní osobní rekord 
a Hanka vyletěla ze sedačky jako střela a vrhla se mi kolem krku, protože jsem stál nejbl(íže/ižší), 
řekla Eva, že jí není dob(ře/řeji), a odešla. Hanka to vůbec nepostřehla, Petr měl plné ruce práce, 
aby Pavlovy nejlep(e/ší) momenty zachytil na kameru, jen mně bylo jasn(é/ěji), že se nám ty naše 
kamarádské vztahy čím dál ví(ce/š) zamotávají. Co budeme dělat? Není nakonec lep(ší/šeji), když 
se pravidla, která lidi nedělají šťastnými, poruší? 

Měl jsem dojem, že je zle, a aby nebylo ještě hů(rší/ře), šel jsem nejkrat(ší/ěji) cestou a co 
nejrychl(ejší/eji) za Evou.
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NA POLICII
Čekáme s Nastěnkou na chodbě. Strážníci zatím vyslýchají toho zloděje. Pak pozvali dál Nas-

těnku.
„Promiňte,“ říkám, „slečna je u nás na návštěvě, je to cizinka, mohu jít s ní?“
„Jistě.“
„Vaše jméno, příjmení,“ ptali se strážníci Nastěnky. „Bydliště, datum narození? Kdy jste přijela 

do České republiky?“
Potom musela Nastěnka popsat situaci, jak a kde a kdy se jí kabelka ztratila.
„Máte štěstí,“ řekli jí strážníci. „Kdybychom toho muže hned nezadrželi, musela byste na po-

licii nahlásit ztrátu nebo krádež dokladů. Tam by vám vystavili potvrzení a s tím byste musela jít 
na zastupitelství vašeho státu, kde by vám vystavili náhradní doklady.“

„Mockrát vám děkuju,“ říká Nastěnka. „Měla jsem opravdu velké štěstí.“
„Zkontrolujte si prosím všechny věci, jestli vám nic nechybí.“
„Ne, všechno je v pořádku.“
„Chcete podat trestní oznámení na toho muže?“
Před Nastěnkou teď stojí oba strážníci i zloděj.
„Ne, jen bych vám chtěla říct,“ říká Nastěnka tomu muži, „abyste to příště nedělal. Neumíte 

si představit, jaké tím člověku můžete způsobit problémy. Proč jste to udělal?“
Zloděj znovu opakuje historku o tom, že kabelku viděl ležet úplně stranou, a tak si myslel, že 

ji tu někdo zapomněl. Proto ji vzal, aby ji odnesl na policii.
„Nelíbí se mi, že lžete,“ řekla mu Nastěnka.
„Ještě nemáte vyhráno,“ říkají mu strážníci. „Jestli slečna řekne, že jí chybí peníze, které měla 

v kabelce, budete jí je muset dát.“
„Vidíte?“ řekla mu Nastěnka. „Jenže já na rozdíl od vás lhát nebudu. Peníze mi nechybí.“
„Děkuju vám, slečno,“ řekl muž. „A omlouvám se vám.“
Strážníci se potom s Nastěnkou loučí.
„Přejeme vám hezký pobyt, slečno, ať se vám u nás v Česku líbí. Je nám líto, že jste měla ta-

kový zážitek.“
„To nic, dobří a špatní lidé jsou všude,“ říká Nastěnka. „Příště budu na své věci opatrnější. 

Ještě jednou vám mockrát děkuju.“
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III. Jdeme k lékaři

Irinu včera celý den bolela hlava. Dnes ji bolí nejen hlava, ale i zub. Jestliže ji včera bolest 
hlavy přešla, když si vzala prášek, dnes už ani prášek nezabírá.

„Půjdeme k zubaři,“ řekla Eva.
„Ты сказала, пошли к врачу?“ zeptala se Irina.
Eva přikývla.
„Нет, это не нужно,“ bránila se Irina.
„Ale ano, je to potřeba,“ řekla Eva.
Irina ale nechtěla o zubaři ani slyšet.
A tak už byl večer a Irinu už nebolel jen jeden zub, ale všechny zuby. A hlava jí třeštila. Do-

stala horečku, která se střídala se zimnicí.
„Podívej,“ domlouvali jsme Irině, „když ti zubař zub opraví, budeš zase fit. Nechceš přece 

celou návštěvu v Česku proležet v posteli?!“
„Nedá se nic dělat,“ rozhodla Eva, „jedeme na pohotovost.“
„Куда?“ zeptala se Irina.
„Do nemocnice. Na pohotovost.“

V ČEKÁRNĚ
Eva: Dobrý den. Moji kamarádku bolí zuby.
Sestra: Kartičku pojišťovny, prosím.
Eva: Moje kamarádka není Češka. Je z Ruska. Je tu na návštěvě. Včera ji bolela hlava
a dneska zub. Má horečku.
Sestra: Máte cestovní pojištění?
Irina: Ano, prosím. Tady je doklad.
Sestra: Počkejte si, zavoláme vás.

V ORDINACI
Lékař: Dobrý den, posaďte se, prosím.
Irina: Děkuji.
Lékař: Otevřete ústa. Sestro, pište si: Jednička vlevo dole v pořádku, dvojka, trojka,
čtyřka, pětka, šestka – výplň, sedmička – výplň a kaz. Tak se na něj podíváme.
Irina: Co je to kaz?
Lékař: To je narušení zubní skloviny. Dětem říkáme, že jim do zoubku vrtá červík. A my
toho červíka musíme dát pryč, aby byl zoubek zase zdravý.
Irina: Co budete dělat?
Lékař: Budeme vrtat. Odstraníme kaz a dáme vám novou plombu. Nebojte se, je to jen
jeden zub. Ostatní jsou v pořádku. Bude to chvilička. Tak – jdeme na to.

prášek – порошок
třeští jí hlava – у нее трещит голова 
horečka – высокая температура
zimnice – лихорадка
pohotovost – неотложка

kartička pojišťovny – карточка
страховой компании
výplň – здесь пломба
kaz – здесь кариес  
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EXKURZE PO NEMOCNICI
„A je to. Tak vidíš, že to nebolelo,“ chlácholila Eva Irinu.
„Pan doktor byl příjemný,“ pochvalovala si Irina. „Máte hezkou nemocnici. Můžeme se tu 

trochu projít?“
A tak Eva provedla Irinu po nemocnici.
„Teď jsme byli na stomatologii. Tady hned vedle je gynekologie a tam za těmi okny nahoře 

je porodnice. A tamhle leží maminky s novorozeňátky. Novorozenec, to je miminko. Naproti je 
ortopedie, vedle radiologická klinika…“

Najděte si na internetu plánek nemocnice města, ve kterém žijete.
Projděte společně s Evou a Irinou podle plánku celou nemocnici.
Říkejte: a) co se na které klinice léčí; b) jak se na kterou kliniku
dostanete od hlavní vstupní brány; c) kam byste šli, kdyby vás bolelo
břicho, koleno apod.

IV. Věnné město – Hradec Králové

ČÁST PRVNÍ
Pavel stojí, dívá se před sebe a za celou dobu ještě nepromluvil.
„Vypadáš nějak ustaraně! Stalo se něco?“ ptám se ho.
„Nic vážného,“ odpověděl. „Čekám návštěvu a mám jí ukázat město. A tak přemýšlím, jak 

bych to provedl.“
„Nepotřebuješ pomoct? Myslím, že když se do toho zapojíme všichni, určitě se z toho něco 

vyklube,“ navrhl jsem mu.
„O tom nepochybuju,“ usmál se Pavel. „Spíš přemýšlím, čemu dát přednost. Vždyť v Hradci je 

tolik krásných míst! Opravdu nevím, čím začít.“
„Kdy to bude a pro koho?“ ptám se.
„Už brzy. Tuto neděli. Přijede vzdálená příbuzná z Ukrajiny.“
„Ty máš příbuzenstvo na Ukrajině? Tak to bude o to zajímavější! V jakém jazyce budeme mlu-

vit? Umíš rusky nebo ukrajinsky?“ začínám mít obavy.
„Neboj, bude rozumět česky, už půl druhého roku studuje vysokou v Brně,“ uklidnil mě Pavel.
„Tak fajn, řeknu holkám a probereme to. Mám teď volno, tak naplánuju procházku městem. 

Každý bude mít něco. Dám ti to do mejlu. Kdybychom se neviděli, tak v neděli v deset dopoledne 
na nádraží.“

„Proč na nádraží?“ ptá se Pavel. „Někam jedeme?“
„Ale ne,“ uklidnil jsem zase já jeho. „Říká se přece, že město začíná na nádraží.“
V neděli před desátou jsme se sešli v novém parčíku před budovou hlavního nádraží. Svítilo 

slunce a vedle nás osvěžovala vzduch nádherná fontána. Pavel přišel se svou příbuznou a sezná-
mil nás. Byla to pohledná holka v našem věku.
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ustaraně – озабоченно  zásobování – снабжение, заготовка
zapojit se – включиться  umístit – разместить
vyklubat se – (разгов.) получиться sousoší – скульптурный комплекс (группа)
zrenovovaný – восстановленный  znázorňovat – изображать, представлять

„Marjana,“ usmála se. „Děkuju, že jste přišli.“
Hned mezi nás zapadla.
S exkurzí začala Hanka: „Nacházíme se na zrenovovaném Riegrově náměstí před nádra-

žím Českých drah. Budova hradeckého nádraží patří k nejvýznamnějším budovám svého účelu 
z předválečného období. Je dlouhá 152 metry a je rozdělena na dvě části střední hranolovou věží. 
Výška věže je 46 metrů. Ve věži byl kromě hodinového stroje umístěn i vodojem pro zásobování 
stanice vodou. Na levé straně je umístěno sousoší od sochaře Josefa Škody, které znázorňuje dva 
světlonoše s okřídleným kolem. Autorem projektu této budovy byl ing. Václav Rejchl.“

„Mně se líbí, je to hezký!“ říkala Marjana. „A kde je autobusové nádraží?“
„Ty jsi nedočkavá,“ usmála se Hanka. Na požadavek Marjany ale hbitě zareagovala: „Je to 

jedna zastávka busem a mezi nádražími je cestování zdarma. Tak toho využijeme.“
V autobuse Hanka pokračovala: „Město Hradec Králové leží na soutoku dvou řek – Labe a Or-

lice. Průměrná nadmořská výška města je 235 metrů nad mořem a správní území města má 
rozlohu zhruba 105 kilometrů čtverečních. Bydlí tady kolem stovky tisíc obyvatel. Tak – a jsme 
tu. Před námi je nový terminál autobusové dopravy. Slouží jako dopravní uzel pro autobusovou 
dopravu a MHD. V roce 2009 získal titul Stavba roku Královéhradeckého kraje. Kapacita terminá-
lu je až 32 tisíc cestujících za den.“

Vystoupili jsme z autobusu a pokračovali jsme ve stínu ocelové střechy terminálu.
Marjana se rozhlížela kolem: „To je bomba!“
Všichni jsme se zasmáli.
„Vyfotíme se!“ navrhl Pavel. „Bude to hezká fotka!“

Úkoly pro tuto část textu:

1. Část textu plynule čtěte a přeložte.

2. Odpovězte na otázky:

a) Proč vypadal Pavel ustaraně?
b) Co nabídl Tomáš svému kamarádovi?
c) Jakou návštěvu čekal Pavel?
d) Jak Hanka zvládla svůj úkol? Bavilo Hanku vyprávět o Hradci Králové?

3. Pracujte se slovníkem synonym a najděte synonyma ke slovům:
 
 návštěva –  začátek –
 kamarád –  studovat –
 nádherný –  pohledný –
 stejně –  nacházet se –
 projekt –  zastávka –
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4. Převyprávějte tuto část svými slovy kamarádům.

 

IV. Věnné město – Hradec Králové

ČÁST DRUHÁ
„Teď předávám slovo Tomášovi,“ řekla Hanka. „A pospěš si, prosím, na jednu hodinu máme 

rezervovaný oběd U Knihomola,“ popohnala mě.
„Pojedeme tedy několik zastávek busem, ať je to rychlejší. Také mám pro vás překvapení,“ 

snažil jsem se zaujmout své publikum. „Tak šup do sedmičky. Jede zrovna tam, kam potřebuje-
me,“ převzal jsem iniciativu.

Nastoupili jsme do poloprázdného autobusu a já jsem pokračoval: „Počátky osídlení krajiny 
na soutoku řek Labe a Orlice se datují do doby prehistorické. Již v 10. století se zde nalézalo sídlo 
slavného rodu Slavníkovců. Oblast ležela na staré obchodní cestě od Krakova k Praze. Tím byla 
předurčena, aby se stala frekventovaným obchodním centrem. Osudový význam pro vývoj měst-
ského osídlení mělo 13. století, kdy se za Přemysla Otakara I. stal hrad s tržním předhradím svo-
bodným královským městem. Ve středověku byl Hradec věnným městem českých královen. Této 
době vděčí za gotickou katedrálu sv. Ducha na Velkém náměstí, která dnes vedle Bílé věže a Staré 
radnice patří mezi městské dominanty. A víte, proč se Hradci Králové říká ´věnné město´?“

„Než jsem jela, tak jsem zjišťovala na internetu, kam vlastně jedu. A tak jsem se dozvěděla, 
že věnná města jsou ta, která čeští králové od 14. století postupně věnovali svým ženám, králov-
nám,“ překvapila nás Marjana.

„Ano, přesně tak. Jsi dobrá,“ pochválil jsem ji. „Tato města byla svým královnám zdrojem bo-
hatství, zábavy, ale byla také místem, kam se uchylovaly v těžkých chvílích,“ doplnil jsem.

„Vystupujeme, přátelé, jsme u Muzea. A tady je to překvapení,“ ukázal jsem na vláček stojící 
ve stínu mohutných stromů. „Nástup,“ nařídil jsem, „máme půlhodinovou projížďku centrem města.“

Nastoupili jsme do vláčku.
Posadil jsem se vedle řidiče, vzal jsem mikrofon, a jako bych to dělal celý život, pokračoval 

jsem: „Královská věnná města patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům. Mělník 
např. proslavilo pěstování vinné révy. Ve Dvoře Králové nad Labem je zoologická zahrada se svě-
toznámým safari. Blízko je i barokní zámek Kuks. Trutnov je známý jako ´dračí město´ a vstupní 
brána do nejvyšších českých hor, Krkonoš. Nový Bydžov se pyšní řadou židovských památek a ob-
jevy obrazů Petra Brandla. Ve Vysokém Mýtě najdete jedno z největších náměstí v zemi. V Polič-
ce, rodišti světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, se nachází středověké měst-
ské opevnění. V Chrudimi je nejznámější evropské muzeum loutek. K Jaroměři patří legendární 
josefovská vojenská pevnost. To všechno jsou věnná města. A konečně Hradec Králové, v Evropě 
ojedinělý městský celek s množstvím moderních staveb secesních a funkcionalistických, pro něž 
je označován jako ´salon republiky´.“

debakl – полный разгром  rezervovat – забронировать, зарезервировать
doslova – дословно, буквально  rozhlas – вещание, радиовещание
loutka – кукла, марионетка  Český rozhlas – радиостанция «Чешское радио»
nalézat se – находиться  spokojený – довольный
období – период, эпоха, эра  světoznámý – всемирно известный
označení – обозначение, маркировка  upozornit – предупредить, обратить внимание
opevnění – укрепление, форт  upozornění – предостережение
osídlení – заселение  věno – приданое
překvapení (překvápko) – сюрприз  věnné město – город, данный в приданое
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Vláček projížděl Gočárovou třídou. „Právě v této části města vidíte domy, které byly postave-
ny začátkem minulého století a vztahují se k tomuto období. A jsme na pěší zóně. Tady je Masa-
rykovo náměstí. Prof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk byl pedagog, politik a filozof. V roce 1918 se 
stal prvním československým prezidentem. Toto náměstí nese jeho jméno.“

Vláček dále směřoval kolem Českého rozhlasu, na což jsem také upozornil, přes most k hra-
deckým terasám.

„Do poloviny 19. století sloužilo město jako vojenská pevnost. Hradby z pravé strany, to jsou 
pozůstatky pevnosti, jež byla zrušena po debaklu v bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Tím se 
doslova uvolnil prostor pro zlatou éru královéhradecké architektury na začátku 20. století, ze 
které si především díky stavbám Gočára a Kotěry město odneslo označení ´salón republiky´,“ po-
kračoval jsem v přednášce.  „Vjíždíme na Malé náměstí, kde nás čeká spousta zajímavého.“

Vláček nám přibrzdil a my jsme se rozhlíželi kolem, jako bychom to tu viděli poprvé.
„Hradec Králové občas nazývají učebnicí architektury. Ve městě najdete snad všechny ar-

chitektonické slohy. Malé náměstí a vedlejší Velké náměstí jsou toho krásným důkazem. Malé 
náměstí, dříve také zvané Husovo, je ze všech stran ohraničeno bloky historických domů. Blok 
domů na jižní straně je doplněn podloubím. Západní straně náměstí dominuje bývalá hradecká 
radnice, před níž byl umístěn bronzový plastický model Hradce Králové z dob, kdy byl vojenskou 
pevností. Uprostřed náměstí se nachází kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého. Tím končím, 
protože je za 5 minut jedna, a prý máme rezervovaný oběd. Nechci vás umořit hlady.“

Přímo před restaurací U Knihomola vláček zastavil. Poděkovali jsme řidiči a vešli jsme dovnitř. 
Bylo tam docela hodně lidí, ale stoleček s tabulkou RESERVÉ na nás čekal.

„Mám hlad jako vlk,“ řekl Pavel.
„Také umírám hlady,“ řekla Hanka.
„Já mám spíš žízeň, ale něco na zub také neodmítnu,“ přidala se Eva.
Usadili jsme se ke stolu a servírka už nesla jídelní lístek.
„Tady výborně vaří, já se tak těším na jídlo! Dám si nějakou specialitu,“ mnul si ruce Pavel. „Až 

se najím, hned se mi bude lépe vyprávět. Asi jsem na řadě, viď, Tomáši?“
„Ještě ne. Ještě budu chvíli pokračovat já, když dovolíš. Příležitost vyprávět o Velkém náměstí 

si nenechám ujít,“ řekl jsem mu.
„Jste moc hodní a mně se velmi líbí vaše město i vaše parta. Děkuju vám,“ usmála se Marjana.
„Počkej, jsme v půlce. Až uvidíš naši univerzitu, to teprve budeš koukat,“ řekly holky a zvěda-

vě se dívaly na Pavlovu příbuznou.
Marjana zvedla obočí: „Jsou všechny stejné. Co může být zvláštního na univerzitě? No, uvi-

díme.“
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Úkoly pro tuto část textu:

1. Snažte se plynule přečíst text a přeložte jej do své mateřštiny.

2. Odpovězte na otázky:

a) Proč se Hradec Králové nazývá věnným městem? Jaká věnná města znáte?
b) Vyprávějte, co jste se dozvěděli o Hradci Králové.
c) Proč se přátelé rozhodli Pavlovi pomoci? Co si o tom myslíte?

3. Toto cvičení pro vás bude užitečné. Přečtěte si je a opakujte. Zapamatujte si poslední větu
a napište ji.

… město  … moje město  … moje rodné město  … toto je moje rodné město  Toto
je moje rodné město, Hradec Králové.
… park  … starý park  … starý park se rozléhá  … starý městský park se rozléhá  …
Starý městský park se rozléhá u soutoku.  Starý městský park se rozléhá u soutoku
dvou řek.
… chtěli jsme  … chtěli jsme společně  … chtěli jsme společně jít  večer jsme chtěli
společně jít  Večer jsme chtěli společně jít do divadla.

Podle vzoru rozšiřujte slovní spojení, až z toho bude věta:
… rodina  , … přátelé , … chodíme , … potkáváme se 

4. Prodlužte řady slov podle témat. Kdo vymyslí více slov? Napište je.

Město: budovy,  ..............................................................................................................................

Profese: řidič,  .................................................................................................................................

Odpočinek: les,  ..............................................................................................................................

Rodina: matka,  ...............................................................................................................................

Doprava: trolejbus,  ........................................................................................................................

Studium: škola,  ..............................................................................................................................

Sport: atletika,  ...............................................................................................................................

Kultura: kino,  .................................................................................................................................
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IV. Věnné město – Hradec Králové

ČÁST TŘETÍ
Po obědě jsme vyrazili na prohlídku Velkého ná-

městí. Měl jsem připraveno vyprávění o tomto nádher-
ném místě a o jednotlivých domech na náměstí. Každý 
dům má svou historii. Bylo mi potěšením vyprávět pro 
své přátele, navíc jsem viděl v jejich očích opravdovou 
a upřímnou zvědavost. Bavilo mě to. Vyprávěl jsem 
o historických domech, o nejzajímavějších místech 
na náměstí a o katedrále svatého Ducha, která se nalézá 
v severní části Velkého náměstí, hned vedle Bílé věže.

„Katedrála patří mezi nejvýznamnější památky měs-
ta. Historie této stavby sahá až do 14. století. Stavba 
byla iniciována Eliškou Rejčkou. Slyšeli jste jméno Eliš-
ka Rejčka? Kdo to byl? Ano, přesně tak, byla vdovou 
po králi Václavu II. Katedrála je 56 metrů dlouhá, 25 metrů široká a 33 metry vysoká. Ve věžích 
jsou umístěny 4 zvony, nejstarší z nich, Michal, byl zhotoven a zavěšen roku 1480 a nejmladší 
z nich, Klement, je z roku 1510. Katedrála je jedinečná nejen svou architekturou, ale i tím, že 
se dochovala jako jediný středověký gotický kostel v celém městě i předměstí, neboť výstavba 
vojenské pevnosti si v 18. století vyžádala velké stavební úpravy. Renesanční Bílá věž je nejvyšší 
dominantou města, měří 72 metry. Z jejích ochozů se návštěvníkům otevírá jedinečný pohled 
nejen na Hradec Králové, ale i na vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor. A z dlouholetého 
spánku se uvnitř Bílé věže probudil i třetí největší zvon v České republice, Augustin, který byl 
slavnostně znovu vysvěcen 28. srpna 2008. Bílou věž lze mimořádně navštívit v noci na nočních 
prohlídkách nebo prožít svítání nad Hradcem Králové s bohatou snídaní, či se dokonce účastnit 
zvonění na zvon Augustin. A teď, jestli nemáte otázky, předávám slovo Pavlovi.“

Pavel se usmál, bylo vidět, že už se nemůže dočkat.
„Rád převezmu štafetu. Navrhuji pokračovat směrem k ´Ementálu´ a k univerzitě,“ řekl.
„Cože, vy tady máte nějakou sýrárnu? Co je to ́ Ementál´ a jak je spojený s univerzitou?“ divila 

se Marjana.
„Dobrá otázka. ´Ementál´, tak se mezi lid-

mi říká naší studijní a vědecké knihovně. Vy-
padá totiž doopravdy jako kus sýra. Je to mo-
derní, technicky vybavená budova. Mně se 
tam moc líbí a rád tam studuju. A když už jsme 
u toho školství, tak musím říct něco o tom, 
co máme tady v Hradci Králové. Je tady asi 
10 mateřských škol, něco přes 20 základních 
škol, 4 gymnázia a přibližně 15 středních škol. 
Hradec Králové je univerzitní město. Sídlí tady 
Univerzita Hradec Králové, některé fakulty 
Univerzity Karlovy a Univerzity obrany. Je to 
tedy studentské město a studuje tady i spous-
ta cizinců z různých států Evropy, Asie, Ameri-
ky, Afriky a Austrálie.“ 

„Jsou tady studenti z východní Evropy?“ ptala se Marjana.
„Ano, jsou. Některé znám osobně,“ odpověděl náš průvodce. „Nenašel jsem žádné přesné 

počty, ale v roce 2011 se do studia na univerzitě hlásilo 14 tisíc zahraničních studentů.“
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Pavel byl dobře připravený a bylo vidět, že ho nic nemůže zmást.
„A tady vidíme novou budovu Univerzity Hradec Králové. Je to moderní budova, velice dobře 

přizpůsobená ke studiu. Sídlí v ní Pedagogická fakulta a Fakulta informatiky a managementu. Tam 
se musíme podívat, to musíš vidět.“

„Tak to jo, ráda se podívám,“ odpověděla Marjana.
Všichni jsme najednou pocítili hrdost na svoje město a na novou budovu univerzity. A to 

i přesto, že nejsme rodilí Hradečáci. Šli jsme dovnitř a provedli jsme Marjanu všemi patry a obě-
ma křídly budovy, ukázali jsme jí univerzitní knihovnu, velké a malé učebny a vybavené poslu-
chárny. Dokonce jsme se zastavili dole v přízemí na kávu a zákusek.

„Musím uznat, že jste mě přesvědčili. Je to tady velice hezké. V dobrém vám závidím. Jestli 
úroveň studia odpovídá vzhledu, tak to nemá chybu,“ řekla Marjana.

Úkoly pro tuto část textu:

1. Přeložte tato slova a najděte k nim synonyma:

1) přibližně –
2) celkově –
3) rovněž –
4) oceněni –
5) vůbec –

2. Text přeložte do ruštiny a pak svůj přeložený text převeďte zpět do češtiny:

A když už jsme u toho školství, tak musím říct něco o tom, co máme tady v Hradci Králové. Je 
tady asi 10 mateřských škol, něco přes 20 základních škol, 4 gymnázia a přibližně 15 středních 
škol. Hradec Králové je univerzitní město. Sídlí tady Univerzita Hradec Králové, některé fakulty 
Univerzity Karlovy a Univerzity obrany.

3. Soutěž (odpovědi na otázky si připravte doma jako domácí úkol):

1) Kdo byl Josef Gočár a jaký význam má pro město Hradec Králové? S kým spolupracoval? Jaké 
budovy navržené J. Gočárem v Hradci Králové znáte?
2) Kdo byl Karel Jaromír Erben a jak je jeho jméno spojeno s městem Hradec Králové?
3) Co je zobrazeno na erbu města Hradec Králové? Z jakého důvodu? Jaké barvy má erb? Co ještě 
patří k symbolům města Hradec Králové?
4) Jaké průmyslové podniky Královéhradeckého kraje jsou světově známé? Co o nich víte?

navrhovat – предлагать  vybavený – оснащённый, оборудованный
převzít štafetu – заимствовать, взять на себя  vyprávět – рассказывать
pyšnit se – гордиться  významný – выдающийся, видный
rozvoj – развитие  založený – основанный, созданный
rodák – уроженец  zmást – сбить с толку, запутать
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IV. Věnné město – Hradec Králové

ČÁST ČTVRTÁ
Opustili jsme budovu univerzity a šli jsme po lávce pro 

pěší a cyklisty přes řeku Orlici u Zimního stadionu.
Ve vyprávění pokračovala Eva: „Tak tohle je naše nová 

lávka. Jejím autorem je český architekt a univerzitní profesor 
Miro Baum. V létě to vypadá hezky, ale v zimě nevím, podle 
mě to bude klouzat.“

„Pro dámy to také nebude,“ usmála se Marjana. „Nevím, 
jak by na podpatcích tuto trasu zvládly? Je to divný pocit, když 
se procházíš po lávce. Ale je to tady moc hezký. A co to máme 
před sebou v tom parku?“

„To ti právě chci ukázat. Je to dřevěný pravoslavný kostelík svatého Mikuláše. Byl k nám do-
praven z východního Slovenska a tam se dostal z Ukrajiny,“ vysvětlovala Eva.

„Je nádherný! Zastavíme se u toho kostela na chvilku?“ ptala se Marjana.
„Samozřejmě. Naplánovali jsme vše tak, abys viděla většinu hradeckých zajímavostí.“
Po prohlídce kostelíka jsme se procházeli po městském parku Jiráskovy sady. Zašli jsme až 

k soutoku Labe a Orlice a cestou jsme si povídali o různých studentských záležitostech. Marjana 
nám vyprávěla o svém studiu v Brně a my jsme se docela divili, jak dobře ovládá češtinu a že 
mluví jen s nepatrným přízvukem.

„Zápasím jen se slovní zásobou. Struktura věty je podobná ukrajinštině, nebo spíše naší 
zakarpatštině. Jsem ráda, že mi rodiče umožnili studium na vysoké škole tady, v Česku,“ řekla 
a usmála se. „A jsem ráda, že jsem vás poznala.“ V parku bylo nádherně. Skrz koruny stromů sví-
tilo zapadající slunce a příjemně hřálo. Posadili jsme se na la-
vičku a sledovali tok Labe, elektrárnu Hučák a kachny, které 
pobíhaly kolem nás a žebraly. Už se nám nikam nechtělo.

„Mám nápad,“ zvedla se Eva z lavičky a otočila se k nám. 
„Zajdeme někam na večeři a pak zvu všechny do divadla. 
Kamarádka hraje v Klicperově divadle a dnes mají generál-
ku. Zvala mě a myslím si, že nebude problém, když půjdeme 
všichni. To bude nejlepší ukázka hradecké kultury. Co myslíte? 
Mám jí zavolat?“

„Máš pravdu,“ řekl jsem. „Nemusíme vše zvládnout dnes. 
Co bychom ukazovali příště, až nás Marjana zase navštíví?“

„Příště?“ řekla Marjana a spiklenecky na nás zamrkala. „Jestli přijedu příště, mohli byste mi 
ukázat třeba artkino Centrál, které se pyšní oceněním Nejlepší evropské kino pro mladé publikum 
z roku 2008. A nějaké další významné kulturní instituce, například Divadlo Drak, Galerii moderní-
ho umění, Filharmonii Hradec Králové a tak. Vaše město je známé také hudebními festivaly s me-
zinárodní účastí. Královéhradecký Festival Park,který leží na místě bývalého vojenského letiště, 
poskytuje prostor mimo jiné známým letním festivalům Rock for People a Hip Hop Kemp. Hra-
dec Králové je také výchozím místem zajímavých tras za pamětihodnostmi a přírodními krásami 
v okolí. K využití volného času jsou pořádány celoroční programy významných akcí pod názvem 
REGINA. Je to tak?“

Zůstali jsme stát s otevřenou pusou.
První se vzpamatovala Eva: „No, je vidět, že na to, aby člověk poznal všechny krásy a za-

jímavosti města, jako je Hradec Králové, opravdu jeden den nestačí. Budeme rádi, když zase 
přijedeš.“


