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Spali jste někdy v lese? 
Zpívali jste písně u ohně? A 
kde se v Česku vlastně vzali 
trampi?

Léto je v České republice 
sezonou hudebních festivalů. 
Představujeme vám tři popu-
lární české festivaly.

Znáte typický český recept 
na jahodové knedlíky? 
Ochutnejte a procvičte si 
gramatiku.

Máte rádi léto? Co všechno 
v létě děláte? Naučte se 
nová česká slovesa nebo si je 
zopakujte.
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SLOVO ÚVODEM

Milí studenti češtiny,  

máme velkou radost, že se náš časopis AHOJ dostal až 
k vám.   

Jako lektorky češtiny pro cizince se setkáváme s mno-
ha důvody, proč se naši studenti učí česky - kvůli svému 
českému partnerovi či české partnerce, českým kořenům, 
protože si oblíbili českou hudbu, filmy nebo literaturu, 
protože potřebují češtinu v práci... Motivace ke studiu je 
často obrovská, bohužel však stále ještě chybí dostatek 
dostupných studijních materiálů, především v zahraničí.  

Proto jsme se rozhodli vydávat tento časopis. Bude vy-
cházet čtvrtletně a každé číslo bude obsahovat české 
texty na aktuální témata, lexikální a gramatická cvičení 
a mnoho dalšího.  

Jak s naším časopisem pracovat? Články jsou rozděleny 
podle obtížnosti na tři úrovně – snadné (modrý pruh), 
středně obtížné (žlutý pruh) a obtížné (červený pruh). Na 
konci všech článků naleznete slovník, na některé také 
navazují praktická cvičení.   

Ať je důvod, proč se učíte česky, jakýkoli, věříme, že vám 
časopis pomůže na vaší cestě za češtinou.   

Spolu se všemi, kteří se na přípravě časopisu podílejí, 
vám přeji krásné léto! 

Jana Zmrzlíková
šéfredaktorka

PS: Pokud vám v časopise cokoliv chybí, dejte nám, prosím, vě-
dět na info@casopis-ahoj.cz.

INTRODUCTION

Dear students of Czech for foreigners.

We are happy that you have got our magazine AHOJ in 
your hands.

As teachers of Czech for foreigners we have come across 
many reasons why our students learn Czech – because 
of their Czech partner, ancestors, because they have fall-
en in love with Czech music, films and literature, because 
they need Czech for their work etc. Their motivation to 
study is usually enormous. However, there is still a lack, 
mainly abroad, of available study materials.

Therefore, we have decided to publish this magazine. It 
is going to be published quarterly and every issue is go-
ing to revolve around one topic, and will include lexical 
and grammar exercises and much more.

How to work with our magazine? Articles are divided ac-
cording to difficulty, into three levels – easy (a blue line), 
medium (a yellow line) and difficult (a red line). Below 
each text, there is a glossary and some texts are followed 
by a practical excercise.

Whatever your reason for studying Czech, we hope our 
magazine will help you along the way. 

I would like to wish you a beautiful summer, with all my 
colleagues who have prepared the magazine together 
with me.

Jana Zmrzlíková
editor

If you would like to include anything in the magazine, please let 
us know at ahoj@casopis-ahoj.cz

Jazyková úroveň Language level
snadná easy

středně obtížná medium

obtížná difficult

Zkratky použité ve slovníku Abbreviations in the dictionary
Adj = adjektivum, Adv = adverbium, F = femininum, Fr = fráze, 

impf = imperfektivum, M = maskulinum, N = neutrum, pf = perfektivum, 
pl = plurál, S = substantivum, V = verbum
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7  M Í S T,  K A M 
S E  B Ě H E M 

L É TA  P O D Í VA T
Plánujete v létě navštívit Českou republiku? Určitě 

strávíte pár dnů v Praze, ale co dál? Vybrali jsme 
pro vás 7 míst, která stojí za přidání do cestovního 

itineráře pro rok 2016.
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foto: pixabay.com
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Život v České republice

Brno
Druhé největší město České repub-
liky s hradem Špilberkem jako jeho 
hlavní dominantou. Město je ale zná-
mější díky svým moderním památ-
kám. Musíme zmínit Vilu Tugendhat, 
která byla postavena v roce 1930 
podle projektu německého archi-
tekta Ludwiga Miese van der Rohe. 
Atmosféra vily a osudy rodiny v ne-
klidném 20. století zaujala například 
spisovatele Simona Mawera, jehož 
kniha Skleněný pokoj se brzy po vy-
dání stala bestsellerem. V Brně vás 
mohou zaujmout také menší umě-
lecké objekty. Černá kamenná plas-
tika z roku 2010, která funguje jako 
hodinový stroj, rozdělila město na 
dva tábory – na příznivce a na kriti-
ky. Podobný kontroverzní příběh je 
spojený i s novější sochou Jošta Lu-
cemburského na koni. Ta dostala od 
místních rychle nové jméno – brněn-
ská žirafa. Všechny zmíněné památ-
ky se nacházejí v centru města. Projít 
ho vám nezabere příliš času, takže 
zbytek dne můžete strávit ve vyhlá-
šených kavárnách nebo restauracích.

Kroměříž
Město, které studenti často znají 
díky jeho složité výslovnosti. Trénink 
výslovnosti nemusí být jediný důvod, 
proč toto místo navštívit. Zámek, 
který byl spolu se svými zahradami 
zapsán na Seznam světového kultur-
ního a přírodního dědictví UNESCO, 

tvoří dominantu města. Historie 
zámku je spojena s olomouckými bis-
kupy a arcibiskupy, kteří zámek vyu-
žívali jako reprezentační sídlo. Dnes 
je zámek místem, které vás okouzlí 
bohatou sbírkou obrazů, nábytku a 
knih z různých historických období. 
Slavná Květná zahrada se nachází 
v blízkosti zámku. Tato zahrada je 
projektována jako labyrint, který do-
plňují fontány, sochy a rybníky.

Křivoklát
Jeden z nejstarších českých hradů 
najdete nedaleko Prahy ukrytý v hlu-
bokých lesích křivoklátské přírodní 
rezervace. Okolní lesy jsou také dů-
vodem, proč bylo místo po staletí 
oblíbené českými králi a šlechtici, 
kteří volný čas trávili lovem divoké 
zvěře. První zmínky o hradu pocháze-
jí už ze 12. století.  Ovšem ne všich-
ni jezdili na hrad s radostí. Později 
totiž hrad sloužil jako státní vězení. 
Mezi vězni najdeme i známé osob-
nosti, například alchymistu magistra 
Edwarda Kellyho. Mimo pravdivé a 
nepravdivé příběhy z dlouhé historie 
hradu vás může zaujmout nádherná 
hradní kaple, královský a rytířský sál 
s expozicí gotického malířského a so-
chařského umění.

Ještěd
Hora na severu České republiky 
s výškou 1012 představuje oblíbe-
ný výletní cíl. Na vrchol se můžete 

dostat pěšky, na kole, autem nebo 
lanovkou. A co na vás nahoře čeká? 
Krásné výhledy do okolní krajiny a 
na další vrcholy Ještědsko-kozákov-
ských hor. Mimo to můžete navští-
vit hotel s restaurací. Není to jen 
tak obyčejný hotel. Na začátku roku 
2016 ho turistický webový portál Tri-
padvisor vybral mezi 12 hotelů, které 
nabízejí hostům neopakovatelný zá-
žitek. Podle portálu hotel připomíná 
rekvizitu ze sci-fi filmu. Netypický 
tvar má ale svůj důvod. Je navržen 
podle místních povětrnostních podmí-
nek a také má za úkol horu opticky 
prodloužit. Stavba ve tvaru hyperbo-
loidu je projektem architekta Karla 
Hubáčka. Realizace proběhla v letech  
1966–1973.  Ještěd tak umožňuje 
propojit pobyt v přírodě s poznává-
ním české architektury.

Adršpašské skály
Adršpašské skály jsou národní pří-
rodní rezervace, která se nachází 
v severovýchodních Čechách. Mís-
to je pro turisty atraktivní už od 18. 
století. Říká se, že tehdy požár zničil 
velkou část lesa, a díky tomu se li-
dem odkryly nádherné skalní útvary. 
V rezervaci můžete vidět až 90 metrů 
vysoké skály, vodopád a dvě jezírka. 
Oblast, kterou v minulosti navštívil 
například Johan Wolfgang Goethe, 
dnes láká nejvíce horolezce. Místo 
vás ovšem okouzlí, i když nepřijedete 
za sportovními výkony. Můžete si užít 

7 míst, kam se během léta podívat

foto: Barbora Kočařová    foto: pixabay.com    



biskup S, M vysoká církevní funkce

cestovní ruch S, M turismus

kaple S, F malá církevní stavba

koruna stromu S, F část stromu s větvemi

lákat V, impf přitahovat někoho, např. zákazníky

neopakovatelný Adj nemůže se opakovat

okouzlit V, pf zaujmout, hlavně smyslově

osud S, M co se stalo v životě (rodiny Tugendgat)

povětrnostní 
podmínky

S, F, pl počasí, vítr

požár S, M velký oheň

sídlo S, N hezký velký dům

stezka S, F cesta, např. pro cyklisty nebo chodce

sud S, M velká dřevěná nádoba na víno

široko daleko Adv daleko na všechny strany

šlechtic S, M aristokrat

ukrytý Adj není vidět; skrytý, schovaný

účel S, M důvod nebo cíl nějaké aktivity

útvar S, M forma, tvar; např. geometrický

vězení S, N budova, kde jsou zločinci

vyhlášený Adj hodně se o něm mluví; známý, slavný

výkon S, M výsledek sportovní aktivity

vrchol S, M nejvyšší místo nebo bod

zmínit V, pf poznamenat, říct několik slov o něčem

zvíře S, N například kočka, pes, tygr

Slovníček
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Život v České republice

pobyt v přírodě a během procházky 
pojmenovávat bizarní skalní útvary. 
Co vám například připomíná skála na 
obrázku?

Stezky v korunách stromů – Lipno, 
Dolní Morava
Na vrcholu hor ještě chvíli zůstane-
me. Rozhlédnout se po okolí z výšky 
je skvělá odměna za často dlouhou 
cestu do kopce. V posledních letech 
bylo postaveno mnoho rozhleden 
nebo vyhlídkových míst z finančních 
fondů Evropské unie na podporu 
cestovního ruchu. Některé nové stav-
by jsou ale často kritizovány. Podle 
odpůrců jsou postaveny na nevhod-
ných místech, ze kterých navíc nejde 
nic vidět. Abyste tedy opravdu viděli 
široko daleko, doporučujeme navští-
vit vysoké stavby, kterým se říká 
stezky v korunách stromů.  V Česku 
jsou tyto stezky už dvě, a tak si mů-
žete vybrat, jestli se budete dívat do 
okolí jezera Lipna, nebo na vrcholy 
Kralického Sněžníku na severní Mo-

ravě. Stezka je většinou dlouhá více 
než 500 metrů a vystoupáte po ní 
doslova nad koruny stromů. Cestou 
zpátky se můžete svézt na tobogánu, 
a dát tak nohám krátký a hlavně za-
sloužený odpočinek.

Mikulov
Povídání o zajímavých místech 
v Česku zakončíme pozváním na 
skleničku dobrého vína. To se už po 
staletí vyrabí na jižní Moravě a na-
příklad ve městě Mikulov, které se 
nachází blízko rakouských hranic, se 
můžete podívat na jeden z největších 
vinařských sudů v Evropě. Tento obří 
sud mohl uchovávat přes tisíc hek-
tolitrů vína, dnes su už ale k tomuto 
účelu nepoužívá a slouží hlavně jako 
atrakce pro turisty. Kromě ideálních 
podmínek pro vinařskou turistiku 
město disponuje řadou zajímavých 
památek. Můžete si například rozšířit 
znalosti o problematice židovských 
komunit v české historii. Mikulovská 
židovská obec byla jednou z nejvý-
znamnějších na Moravě, existovala 
zde instituce moravského zemského 
rabína. Některá místa v Mikulově na 
tuto dobu pamatují. Můžete navštívit 
synagogu, židovskou čtvrť nebo hřbi-
tov.  bk

7 míst, kam se během léta podívat

foto: Barbora Kočařová    

1. Hodinový stroj v Brně rozdělil město na dva tábory – příznivce a odpůrce. ANO/NE
2. Hrad Křivoklát byl majetkem arcibiskupů. ANO/NE
3. Skalní město Adršpach najdeme ve východních Čechách. ANO/NE
4. Hotel s restaurací na Ještědu byl místem natáčení sci-fi filmu. ANO/NE
5. Stezku v korunách stromů můžeme navštívit v Mikulově. ANO/NE

1. Přečetli jste si text o zajímavých místech České republiky. Označte, co je a není pravda.



Kdy?
jaro na jaře
léto v létě
podzim na podzim
zima v zimě

Zapamatujte si!
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Život v České republice

JARO LÉTO PODZIM ZIMA

Letní aktivity

1. Roční období
Spojte slova a obrázky.

1 potápět se 2 3 4 5 6

2. Co děláte v létě?
Doplňte slova k obrázkům.

jít na procházku
grilovat
číst

cestovat
opalovat se
sbírat houby

stanovat
psát pohlednici 
pít pivo

skákat do vody  
dělat táborák
ležet na pláži 

běhat
potápět se
jezdit na kole

plavat
hrát fotbal
chytat ryby

8 9 10 11 127

16 17 1813 14 15

1. 2. 3. 4.
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Letní aktivity

3. Gramatika
Prézens - konjugace

Pravidelná slovesa Nepravidelná slovesa
Inf. - at - it, - et, -ět - ovat Nepravidelný infinitiv
já -ám -ím -uju -u číst – (já) čtu
ty -áš -íš -uješ -eš jít – (já) jdu
on/ona -á -í -uje -e pít – (já) piju
my -áme -íme -ujeme -eme psát – (já) píšu
vy -áte -íte -ujete -ete hrát – (já) hraju
oni -ají -í -ujou -ou plavat – (já) plavu

1. ty – opalovat se 9. my – grilovat
2. já – číst 10. já – skákat do vody
3. on – potápět se 11. vy – dělat táborák
4. my – jít na procházku 12. ona – jezdit na kole
5. ty – ležet na pláži 13. oni – stanovat
6. on – hrát fotbal 14. my – sbírat houby
7. ona – psát pohlednici 15. ty – běhat
8. vy – pít pivo 16. oni – dělat táborák

2. Nerad cestuju. V létě chytám ryby, 
pracuju na zahradě a griluju. Taky 
plavu v rybníku, sbírám houby a ve-
čer děláme táborák.

1. V létě relaxuju. Mám ráda moře. 
V létě jedu k moři, ležím na pláži, 
opaluju se a plavu. Večer jdu do re-
staurace a tancuju.

3. Mám rád aktivní dovolenou. Často 
hraju fotbal, jezdím na kole a plavu. 
Nebo jedu na výlet na hory, stanuju 
a fotografuju.

inf. chytat ležet cestovat plavat
já plavu
ty chytáš
on/ona cestuje
my
vy plavete
oni leží

Karel Jana Honza

4. Doplňte tvary sloves:

5. Napište správný tvar:

Kdo je to? Karel, Jana, nebo Honza?

6. Co kdo dělá v létě?



1

2

3 4

5

6

7 8

9 10

11
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13 14

15

16
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E
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Letní aktivity – křížovka

1. Co kdo dělá v létě?
Napište slovesa ve tvaru ON/ONA.

Vodorovně

Svisle
1. 2. 3. 6. 7. 10. 11.

4. 5. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16.

pv



diplomová práce S, F univerzitní závěrečná 
práce

a thesis

jezero S, N přírodní vodní plocha a lake

možná Adv asi maybe

podívat se V, pf vidět, navštívit něco to see, to visit

rybaření S, N hobby – chytat ryby fishing

To bude paráda! Fr To bude super! That‘s going to 
be great!

turistika S, F chodit v přírodě hiking

vnučka S, F dcera syna nebo dcery a granddaughter

Slovníček
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Eva, 73 let, v důchodu
Mám ráda turistiku. Každou sobotu chodíme s kamarády 
na dlouhé procházky. To stejné plánuju taky v létě. Tento 
rok se chceme podívat na Šumavu. Budeme tam asi jeden 
týden. Taky chci jet k moři, protože jsem u moře dlouho 
nebyla. Myslím, že pojedu já, moje dcera a vnučka. Mám 
opravdu hodně plánů!

Viktorie, 24 let, studentka
Chtěla bych jet na literární festival, který se jmenuje 
Šrámkova Sobotka. Je to jeden týden s literaturou, di-
vadlem a hudbou. V červenci ale musím psát diplomovou 
práci, potom budu mít čas cestovat. Moje kamarádka by-
dlí v Irsku a možná k ní pojedu na návštěvu.

Vlastimil, 52 let, technik
Co budu dělat v létě? Můj velký koníček je rybaření. Kaž-
dý rok jezdíme s kamarády rybařit. Minulý rok jsme byli 
ve Švédsku, tento rok pojedeme do Finska. Budeme dva 
týdny u jezera. To bude paráda!  bk

Rozhovor

Letní anketa

Jaké máte plány na léto? 
To byla naše otázka. Tady jsou odpovědi od několika lidí.

foto: Jana Zmrzlíková

foto: Pavel Kalina
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Léto v České republice je sezonou hudebních festivalů. Představujeme vám 
3 populární festivaly.

LETNÍ HUDEBNÍ
FESTIVALY

foto: Pavel Kalina



hvězda S, F populární člověk a star

konat se V, impf být (o akci) to take place

nabízet V, impf dávat to offer

napětí S, N emoce, nervózně na něco 
čekat

a thrill

prostředí S, N místo a jeho okolí surroundings

ročník S, M jeden rok, např. víno ročník 
2014

a season

rozmanitý Adj různý, není stejný typově various

úspěch S, M pozitivní výsledek a success

vystupovat V, impf prezentovat se na scéně to perform

zajímavost S, F zajímavá informace a curiosity

zažít V, pf být někde a mít zkušenost to experience

Slovníček
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Colours of Ostrava
Je multižánrový festival, který se 
koná v červenci. První ročník byl 
v roce 2002. Každý rok organizá-
toři připraví program od čtvrtka do 
neděle. Na scéně vystupují české a 
zahraniční hvězdy. Například v roce 
2014 přijela francouzská zpěvač-
ka ZAZ nebo americká skupina The 
National. Colours of Ostrava, to není 
jen hudba, ale také filmy, divadlo, vý-
stavy, kavárny a rozmanitá jídla. Sta-
ré industriální prostředí dělá unikátní 
atmosféru. Festival má dobré jméno, 
loni do Ostravy přijelo přes 40 tisíc 
lidí. To je festivalový rekord!

Rock for People
Je festival, který má taky dlouhou 
historii. Existuje už od roku 1995, ale 
loni se hodně změnil. Mimo typickou 
lokalitu v Hradci Králové se koná taky 
v Plzni. Minulý rok program doplnil 
speciální hudební autobus, který jez-
dil po České republice a prezentoval 
festival. Organizátoři nabízí české, 
slovenské a taky zahraniční interpre-
ty. Je profilovaný jako rockový festi-
val, ale organizátoři se nebojí expe-
rimentovat. V roce 2013 měl velký 
úspěch český populární zpěvák Karel 
Gott. Jeho písničky jsou známé z rá-
dia nebo televize.

Trutnoff Open Air Festival
Tento festival se oficiálně jmenuje 
Trutnoff Open Air Festival a neofi-
ciálně se mu říká český Woodstock. 
Tento undergroundový festival se 
koná každý rok blízko města Trutnov 
na severu České republiky. Zajíma-
vostí je, že patronem festivalu byl 
Václav Havel. Každý rok má festival 
speciální téma, které je hodně aktu-
ální, například konflikt na Ukrajině. 
Festival je typický pro mix žánrů. Vy-
stupují tam hvězdy popu nebo rocku, 
ale taky české a zahraniční alterna-
tivní kapely. Atmosféra je hodně zají-
mavá!  bk

Teplé letní večery, studené pivo a napětí, kdo přijde na scénu, tanec do ranních hodin. Takovou atmosféru můžete 
v létě zažít na různých místech. Například projekt Hrady CZ je letní festival, který se koná na historických místech 
v celé České republice. Hudebních festivalů je hodně, vybere si určitě každý. Máte rádi klasickou hudbu, rock, pop, 
hiphop nebo raději všechno dohromady? Nabídka je opravdu rozmanitá. V tomto textu představíme 3 české hudební 
festivaly. Každý z nich je unikátní. Nabízí speciální hudební program a interprety z celého světa.

Červenec a srpen? To je v České republice sezona hudebních festivalů.

foto: Pavel Kalina foto: Pavel Kalina

Život v České republice

1. Která slova nepatří do kategorie hudba?
kapela plavat zpěvák/zpěvačka skupina hrad festival
hvězda prodavač/prodavačka žánr písnička sever tancovat

2. Všechny festivaly mají anglický název. Jak by se mohly jmenovat v češtině? 



dostatečný Adj který stačí

nedotčený Adj bez vlivu člověka

nepřístupný Adj není možné tam jít

munice S, F náboje do zbraní 
(např. do pušky), 
výbušniny (např. 
dynamit)

rozloha S, F velikost v m2

voják S, M pracuje v armádě

značení S, N signalizace

Slovníček

jelen S, M velké zvíře, žije v lese a red deer

medvěd S, M velké hnědé zvíře a bear

potrava S, F jídlo food

pronásledovat V, impf jít za někým a chtít ho 
chytit

to chase

rys S, M zvíře, podobné kočce, 
žije v lese

a lynx

srnka S, F velké zvíře, žije v lese a roe deer

šelma S, F zvíře, jí maso a predator

šířit se V, impf zvětšovat lokaci to spread

vlk S, M zvíře podobné psovi, 
žije v lese

a wolf

vyskytovat se V, impf ukazovat se to be found

zabíjet V, impf způsobit, že někdo 
umře

to kill

zákon S, M legislativní norma a law

zákonný Adj podle zákona legal

Slovníček
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Aktuality z České republiky

Z vojenského území je nová chráněná krajinná oblast
Dne 1. 1. 2016 se pro ve-
řejnost otevřely Brdy, kte-
ré do té doby sloužily vojá-
kům. Vzhledem k tomu, že 
pro běžné turisty byly do 
té doby nepřístupné, čeká 
zde na návštěvníky neoby-
dlená a nedotčená příroda 
s hlubokými lesy. Brdy leží 
ve středních Čechách. Roz-
loha celé chráněné krajin-
né oblasti je 345 kilometrů 
čtverečních, z toho 260 
kilometrů zabírala zrušená 
vojenská oblast.

V současné době není 
v oblasti dostatečné turis-
tické značení, signál mobil-
ních operátorů nepokrývá 
celé území a některá místa 
armáda stále ještě čistí od 
munice. Turisté by si pro-
to měli na svých cestách 
dávat pozor a respektovat 
zákaz vcházet do někte-
rých míst. 
V České republice je nyní 
celkem 26 chráněných 
krajinných oblastí a 4 ná-
rodní parky. jz

foto: Brdy-res publica

Do Česka se vracejí velké šelmy
V České republice žijí 3 druhy vel-
kých šelem – medvěd hnědý, rys os-
trovid a vlk obecný. Medvěd hnědý 
a vlk obecný žije hlavně na hranicích 
se Slovenskem (Beskydy), vlk může 
občas přijít také na Šumavu, rys se 
vyskytuje na více místech. Šelmy se 
do České republiky šíří hlavně ze 
Slovenska, protože hledají nové teri-
torium. Další důvod je, že v českých 
lesích žije hodně potravy – srnky, 
jeleni a divoká prasata. V minulosti 
lidé velké šelmy často pronásledo-
vali a zabíjeli. Dnes jsou velké šelmy 
chráněny zákonem a jejich střílení je 
nezákonné.  jz

foto: pixabay.com



čin S, M aktivita; to, co někdo udělal

chmel S, M rostlina, používaná při výrobě piva

konzervatoř S, F hudební škola

nadšený Adj mít entuziasmus

najet V, pf jet do něčeho

odehrávat se V, impf konat se, být někde/někdy

odkazovat V, impf vracet se k

odsoudit V, pf dát trest

pomsta S, F odplata za zlý čin

popravený Adj kdo zemřel kvůi rozsudku smrti

prvek S, M část

přitahovat pozornost V, impf být atraktivní

samota S, F čas, kdy je člověk sám

stáří S, N čas, kdy je člověk starý

stranit V, impf být na něčí straně

vrchol S, M nejvyšší část

vyprávět V, impf říkat příběh

vzpomínat V, impf myslet na to, co bylo dříve

záběr S, M krátká část filmu

zalíbit se V, pf začít mít rád

zkáza S, F destrukce

zkoušet V, impf učit se divadelní hru

způsobit V, impf udělat, mít vliv na něco

Slovníček
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Aktuality z České republiky

Aktuální český film

Život české herečky Lídy Baa-
rové neustále přitahuje pozor-
nost. V tomto roce můžeme 
vidět v kinech dva rozdílné fil-
my na stejné téma. Film Lída 
Baarová (režisér Filip Renč) 

ukazuje její dramatický život – úspěchy v německém fil-
mu 30. let a romantickou aféru s německým ministrem 
Goebbelsem, kvůli které ji po válce odsoudili za kolabora-
ci. V dokumentu Zkáza krásou (režisérka Helena Třeští-
ková) můžeme vidět rozhovor přímo s Lídou Baarovou 
z 90. let, kde vzpomíná na dobu, kdy byla slavná. Vrchol 
její kariéry na autentických záběrech kontrastuje se sa-
motou ve stáří.

Lída Baarová  a Zkáza krásou

Film Já, Olga Hepnarová (re-
žie Tomáš Weinreb a Petr 
Kazda), který měl divácký 
úspěch na festivalu Berlinale, 
se odehrává v 70. letech a vy-
práví příběh ženy, která v roce 

1973 najela autem do lidí a 8 jich zabila. Byla to poslední 
popravená žena v Československu. Film chce být auten-
tický a nestranit hrdince. Chce najít příčiny jejího činu, 
který bychom dnes nazvali teroristický. Pro Olgu Hep-
narovou to byla její pomsta společnosti, která jí způsobila 
traumatické dětství.

Já, Olga Hepnarová

Letní hudební film Muzikál 
(režisérka Slobodanka Radun) 
odkazuje na klasický český 
film z 60. let Starci na chmelu. 
Studenti pražské konzervatoře 
jedou na venkov zkoušet mu-

zikál Starci na chmelu. Nejdříve nejsou nadšení z toho, 
že budou hrát starý muzikál, ale nakonec se jim Starci na 
chmelu zalíbí a přidají do něho moderní taneční prvky. 
Film je plný písní, horkého léta a letních lásek.  pv

Muzikál aneb Cesty ke štěstí a Starci na chmelu

Hodní hoši 
z filmu Starci na chmelu (1964, slova Vratislav Blažek)

Hodní hoši se najdou vždy a všude
Hodných hochů bylo vždy a vždycky bude
Móře
Hodným hochům jen oko pro pláč zbude
Hodný hochy... baštim
Pátým pádem voláme
Hodní hoši, nesmíte nikdy slevit
Po hodných hoších se nejlíp veze prevít
Mezi kým? Mezi čím?
Mezi hodnými hochy je sladko žít

Tu gramatiku znám
Můj otec za to ručí
Vždyť právě on to byl
Kdo skloňovat mě učil

Chytří hoši si berou, co jim patří
Chytrých hochů kdo drží se, má za tři
Komu? Čemu?
Inu, jenom chytrým patří svět

1. Najděte v písničce spojení “hodní hoši” ve všech 
pádech v plurálu:
nominativ hodní hoši vokativ
genitiv lokativ
dativ instrumentál
akuzativ

2. Deklinujte “hodný hoch” v singuláru:
nominativ hodný hoch vokativ
genitiv lokativ
dativ instrumentál
akuzativ

foto: NOGUP agency s.r.o.

foto: BONTONFILM a.s.

foto: LUMIERE FILM s.r.o.

Písnička
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církev S, F společenství lidí, kteří věří v boha

kázat V, impf mluvit v kostele

kazatel S, M muž, který mluví v kostele

kněz S, M muž, který pracuje v kostele

loňský Adj z minulého roku

mít něco společného V, impf být trochu stejný

následování S, N řízení se něčím

následovník S, M ten, kdo pokračuje

odmítnout V, pf říct ne

odsoudit V, pf rozhodnout o trestu

odvolat V, pf vzít zpět svoje slova

papež S, M hlava katolické církve

pravděpodobně Adj asi

pravopis S, M teorie o správném psaní

společný Adj dohromady

týkat se V, impf být ve vztahu k něčemu

upálit V, pf zabít někoho ohněm

vadit V, impf nemít rád

výročí S, N datum důležité události

zabývat se V, impf dávat něčemu čas

Slovníček
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Víte, co má společného socha na 
Staroměstském náměstí v Praze, ně-
mecké město Kostnice (Konstanz) a 
české háčky a čárky? Toto všechno 
se týká významné osobnosti českých 
dějin, Mistra Jana Husa. V loňském 
roce jsme navíc slavili výročí 600 let 
od jeho smrti, zemřel totiž 6. čer-
vence 1415. Toto datum je také 
českým státním svátkem. V červen-
ci tak máme tradičně dva dny volna, 
protože den předtím, 5. července, je 
svátek Cyrila a Metoděje. 
Jan Hus byl katolický kněz a kázal 
v Betlémské kapli, která stojí do-
dnes na Betlémském náměstí v his-
torickém centru Prahy. Hus také 
studoval a potom i učil na Karlově 

univerzitě. Byl to oblíbený kazatel. 
Kritizoval tehdejší katolickou církev, 
protože mu vadilo její bohatství, a 
chtěl ji reformovat. Nerespektoval 
autoritu papeže a žádal následování 
bible. Na koncilu v Kostnici byl kvůli 
svým názorům odsouzen, a protože 
odmítl své názory odvolat, byl nako-
nec upálen. Po jeho smrti probíhaly 
v českých zemích husitské války, ve 
kterých jeho následovníci bojovali za 
reformu církve.
Ne každý ví, že se Jan Hus zabýval  i 
lingvistikou. Pravděpodobně napsal 
knihu o českém pravopisu, kde změ-
nil abecedu a zavedl háčky a čárky, 
aby sjednotil a zjednodušil psaní 
v češtině latinskou abecedou.  pv

foto: pixabay.com

Významný den

Významný den: 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
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Tramping, neboli útěky do lesů a učení se dovednostem, jak v něm přežít, 
začal být v České republice populární už na začátku dvacátého století. 

Napomohla tomu řada věcí. Jednou z nich byl český zájem o Ameriku jako 
o zemi s divokou přírodou, nekonečnými pláněmi, jako o zemi svobody a 
volnosti. Řada Čechů do Ameriky emigrovala už za Rakouska-Uherska za 

lepší finanční situací a domů často posílali jen dopisy a peníze, což posílilo 
romantickou představu o ní jako o zemi neomezených možností.

Dalším kontaktům napo-
mohl první československý 
prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk, jehož manželka 

Charlotta Garrigue (po které si vzal 
prostřední jméno) pocházela ze 
zámožné americké rodiny.

Nicméně čeští trampové se nikdy 
moc nestarali o politiku. Byli to zpra-
vidla lidé unavení životem ve městě, 
kteří hledali návrat k přírodě.

Jejich idoly byli lidé na okraji společ-
nosti volně se toulající krajinou bez 
závazků a povinností. Vyhledávali 
dobrodružství a především svobodu. 
Za první republiky byli takovými ido-
ly námořníci, kteří pak v podobě ka-
noistů na českých řekách vandrovali, 
kam se jim zachtělo. 

Slovo tramp původně označovalo 
loď bez pevně stanoveného „jízdní-
ho řádu“, která převezla kohokoli a 
cokoli kamkoliv. Takže prvorepubli-
koví čeští „trampové“ si na kanoích 
připadali podobně. Plavili se po ře-
kách, kam se jim zachtělo, pokaždé 
jinam.

Z té doby češtině zůstal původně 

námořnický pozdrav „Ahoj“. Existuje 
také výklad, který říká, že se jedná 
o akronym fráze: Ad HOnore Jesus 
– tedy ke chvále Ježíše – a měl asi 
námořníky chránit při nebezpečných 
plavbách.

Dalo by se říci, že slavným českým 
trampem tohoto období byl cesto-
vatel, dobrodruh, hudební skladatel 
a filmař Eduard Ingriš, jehož zajíma-
vý životopis by vydal na samostatný 
článek.

Později byli trampové ovlivněni filmy 
s tematikou divokého západu, tzv. 
kovbojkami. Zakládali osady, které 
chránily totemy, a jejich vzory byli in-
diáni nebo kovbojové.

Večer seděli u ohně a zpívali písnič-
ky. Populární byla obzvlášť americká 
country. Takové písně postupně zís-
kaly český text a zlidověly, vznikaly 
také často nové hudebně a tematic-
ky podobné. 

K populárním táborovým písničkám 
patří například písně bratrů Nedvě-
dů, písně Wabiho a Mikiho Ryvo-
lových, Greenhorns, Brontosaurů, 
Hop Trop, Wabiho Daňka nebo ob-

foto: Pavel Kalina

Život v České republice

Léto pod širákem



Všimněte sii
Rakousko-Uhersko
Státní zřízení ve střední Evropě. 
Česká republika byla jeho součás-
tí od roku 1526 do roku 1918.

První republika (prvorepublikový)
Označující Československo v do-
bě od vzniku samostatného Čes-
koslovenska po rozpadu Rakous-
ka-Uherska roku 1918 do začátku 
2. světové války v roce 1939.

flákač S, M člověk, který nepracuje; pejorativně

kovbojka S, F western (tj. film, kde jsou kovbojové – cow-
boys); hovorově

nabíledni Adv zřejmé, jasné

osada S, F několik domů, malá vesnice

šírák S, M spaní pod širým nebem – bez střechy, stanu 
apod.

totem S, M dřevěný kůl, na kterém je stylizovaně vyřeza-
né ochranně zvíře, podle tradice severoame-
rických indiánů

toulající se Adj od slovesa toulat se; cestovat bez plánů

vandrovat V, impf jít na vandr, neorganizovaně cestovat

výnos S, M nařízení, zákon

záhy Adv hned

zlidovět V, pf stát se lidovým – takovým, že ho všichni lidé 
znají

Slovníček
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sahově i hudebně náročnější a stále 
populární tvorba Karla Kryla.

Je nabíledni, že takové hnutí nebylo 
mezi konzervativními spoluobčany 
příliš populární. Už za první repub-
liky se některým nelíbila volnost 
trampingu a považovali trampy za 
„flákače a nemravné elementy, kte-
ří se v příšeří lesů oddávají orgiím a 
alkoholismu“. V roce 1931 dokonce 
vyšel výnos, který zakazoval „táboře-
ní osob opačného pohlaví bez odda-
cího listu“. Pod nátlakem veřejnosti a 
masových demonstrací byl ale tento 

výnos záhy zrušen. Za druhé světové 
války se objevovaly hlasy, ve kterých 
byl tramping označován za produkt 
prvorepublikové demokracie a vý-
mysl Židů.

Nicméně tramping nebyl nikdy ofici-
álně potlačen, táborové písně se hrá-
ly v rádiích i za hlubokého socialismu, 
a i když mění svou tvář a například 
obliba zakládání osad a popularita 
kovbojek dnes klesá, český tramping 
vesele pokračuje dál.

Ahoj!  sj

foto: Pavel Kalina

Život v České republice

Léto pod širákem



akorát Adv jenom

deka S, F lehká pokrývka, máte ji, když spíte, aby 
vám nebyla zima

dodržovat V, impf dělat něco, co jste slíbili

chytlo mě to Fr začalo mě to bavit, začalo mě to zajímat

putovat V, impf jít pěšky

představovat si V, impf v mysli si hrát na

spát pod širákem Fr spát venku

táborák S, M táborový oheň

táhnout V, impf být zajímavý pro někoho

ubývat V, impf zmenšovat se

uspěchaný Adj rychlý, člověk nemá čas

vyrazit V, pf vyjet na cestu

vyvěšovat V, impt pověsit na různá místa

vyvrcholení S, N nejdůležitější fáze akce

Slovníček
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Co pro tebe znamená tramping? 
Je to hlavně svoboda, pocit volnosti 
a romantiky. Jen tak vyrazit s přáteli 
do lesa – je to taky hodně o kama-
rádství. 

Odkdy jsi vlastně tramp? 
Už od mala. Táta byl tramp, tak mě 
brával s sebou. V přírodě se mi líbilo, 
chytlo mě to, a tak jsem u toho zůstal. 

Jak vypadá taková trampská osada? 
Nejdůležitějším místem je slavnostní 
oheň. Ten je vyvrcholením celého na-
šeho setkání a je spojen se speciál-
ními rituály, které musíte dodržovat. 
Třeba v něm nesmíte opékat buřty 
nebo do něho něco házet. Samozřej-
mě máme ještě jeden oheň a na něm 
se vaří. Uprostřed osady je totem 

a vedle se vyvěšuje vlajka. V osadě 
může být srub, ale často se spí ven-
ku, jen tak pod širákem. No, a ke ka-
ždé správné osadě a táboráku samo-
zřejmě patří písničky. 

A o čem zpíváte? 
No, hlavně o lásce, přátelství a příro-
dě.
 
Změnil se tramping od té doby, co jsi 
byl mladý? 
To je jasné. Za komunismu byl tram-
ping taková hra na svobodu. Nemoh-
li jsme nikam jezdit, tak jsme vyrazili 
do lesa tady a představovali jsme si, 
že jsme v divočině někde v Americe. 
Koncem šedesátých let a v sedm-
desátých letech byl tramping dost 
masovou záležitostí, jezdilo nás fakt 

hodně. Často jsme se setkali na ná-
draží a jelo se tam, kam zrovna jel 
vlak. Vzali jsme si tehdy s sebou ako-
rát deku, chleba, nějakou konzervu 
a vyrazili jsme. Dneska už jsou všu-
de restaurace, tak je to pohodlnější. 
Taky dnes hodně lidí dojede až na 
místo autem. To my jsme kdysi třeba 
dvacet kilometrů putovali pěšky, než 
jsme došli na tábořiště. 

Ubývá trampů? 
To jo. My stárneme a mladé už to 
tolik netáhne. Ale věřím, že tramping 
úplně neskončí. Dnešní doba je tako-
vá uspěchaná, lidi jsou vystresovaní a 
unavení a potřebují se taky na chvíli 
zastavit a od všeho si odpočinout. 
Takový praskající ohníček v lese, není 
to ta pravá romantika? jz

„ H O Ř Í ,  H O Ř Í  J A S N Ě  O H E Ň  K Ř I Š ŤÁ LO V Ý, 
L E S E M  S M Ů L A Z AV O N Í . . .“

S Honzou jsme se setkali v kiosku u rybníku na malé vesnici, kam se právě přišel v horkém dni osvěžit spolu s ně-
kolika kamarády. Už na první pohled bylo zřejmé, že nebydlí v jedné z luxusních chat, které v poslední době kolem 
rybníka vyrostly, ale že přijel do trampské osady v nedalekém lese. Využila jsem příležitosti a zeptala se ho na ně-

kolik otázek ohledně českého fenoménu s cizím jménem – trampingu.

Rozhovor

Rozhovor s trampem Honzou

foto: Pavel Kalina foto: Pavel Kalina



spacák S, M pytel na spaní a sleeping bag

zpěvník S, M kniha, kde jsou písničky 
(text a melodie)

a book of songs

Slovníček
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Život v České republice

Co si sbalí správný tramp

Chystáte se na výlet do lesa? Náš tramp taky. Pomůžete mu? Co si má dát do batohu?

kytara

zpěvník

sirky

nůž

spacák

mobil
klobouk

dobré boty

moc peněz

šampon

fotoaparát

mp3 přehrávač

sj
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Čeština všemi smysly

Česká fráze v obrázku

K víkendovému úklidu chaty
Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. 
Jestliže je jedna bedna nezaneřáděná, proč musí být dru-
há bedna zaneřáděná?

Pro letní koncert pod širým nebem

Pro horký letní den

Utlum tu hudbu a kup tu kupu hub.

V létě lev vlek´ lesem vztekle, lesklé sledě teplem leklé.
Jazykolamy převzaty z http://araggonit.wz.cz/jazykolamy.html

foto: pixabay.com

Znáte už „strč prst skrz krk“? 
Poznejte také jiné jazykolamy a potrénujte svoji výslovnost.

Kde lišky dávají dobrou noc

Fráze odkazuje na nějaké místo, kde může být člověk blízko přírodě, často je to místo opuštěné a lidmi nedotčené.

Příklady:
Petr a Lucie v létě rádi cestují do míst, kde lišky dávají dobrou noc, proto minulé léto strávili na horách v Rumunsku.

Dlouho očekávaný Vlak do Santa Fé konečně přijel. Odjeli jsme do malebného údolí, kde lišky dávají dobrou noc. A v tom se 
to stalo. Indiáni vytrhali koleje a nebylo cesty zpět. Museli jsme se o sebe postarat, dokud se koleje znovu nepoloží. 
(Zdroj: Český národní korpus, SYN2015) bk



Všimněte sii
Proč je v receptu genitiv?
V receptu je „genitiv partitivní“. Potře-
bujeme ho, když říkáme kolik něčeho 
je. Např. kilo cukru, litr vody, sklenice 
piva, půl dortu apod. Používáme ho, 
i když nevíme přesně kolik. Například 
se slovy: moc, málo, hodně, trochu 
apod. – moc cukru, málo vody, trochu 
piva. Tady je genitiv singuláru.
Genitiv plurálu potřebujeme za čísly 
5 a víc, např. pět rohlíků, deset káv, 
milion piv.

Další použití genitivu
Genitiv se používá i po předložkách 
(prepozicích) do, z a jiných.

Jak se dělá genitiv?
Nominativ Genitiv
Maskulinum životné sg.
to je dobrý 
student

bez dobrého 
studenta

to je dobrý muž bez dobrého muže
Maskulinum neživotné sg.
to je dobrý cukr moc dobrého cukru
to je dobrý čaj moc dobrého čaje
Femininum sg.
to je dobrá káva moc dobré kávy
to je dobrá rýže moc dobré rýže
Neutrum sg.
to je dobré pivo moc dobrého piva
to je dobré kuře moc dobrého 

kuřete

Nominativ Genitiv
Maskulinum životné pl.
to jsou dobří 
studenti

5 dobrých 
studentů

to jsou dobří muži 5 dobrých mužů
Maskulinum neživotné pl.
to jsou dobré cukry 5 dobrých cukrů
to jsou dobré čaje 5 dobrých čajů
Femininum pl.
to jsou dobré kávy 5 dobrých káv
to jsou dobré rýže 5 dobrých rýží
Neutrum pl.
to jsou dobrá piva 5 dobrých piv
to jsou dobrá 
kuřata

5 dobrých kuřat

Zapamatujte si!
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Recept na jahodové knedlíky

1. Přečtěte si suroviny na jahodové knedlíky. 
Spojte správné množství a správnou surovinu.

A. 1 kilo 
B. 500 gramů 
C. 4 
D. špetka 
E. 20–30 
F. 4 lžíce 
G. 4 lžíce

1. vejce
2. másla
3. soli
4. měkkého tučného tvarohu 
5. moučkového cukru
6. čerstvých jahod
7. hrubé mouky

2. Na obrázcích vidíte postup, jak na jahodové knedlíky. 
Dejte správný text k obrázkům.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

A Knedlíky vaříme 5–8 minut.
B Přidáme špetku soli, vejce a 

mouku.
C Z těsta uděláme „hada“ asi 

4 cm vysokého.
D Umícháme husté těsto.
E Do dílků balíme jahody.
F Do velkého hrnce dáme vařit 

vodu.
G Knedlíky vyndáme sítkem 

z vody na talíř.
H Tvaroh dáme do mísy.

I Máslo nalijeme na knedlíky.
J „Hada“ rozkrájíme na malé 

dílky.
K Když voda v hrnci vře, dáme 

do ní knedlíky.
L Rozpustíme máslo.
M Do vody přidáme trochu soli.
N Knedlíky posypeme 

moučkovým cukrem.
O Těsto necháme chvíli 

odpočinout.

3. Najděte v textech ze cvičení 2 všechny formy genitivu.

Podle knihy Poklady klasické české kuchyně aneb jak to ta babička tenkrát vařila, autor Roman Vaněk, Praha: Prakul, 2014.

Příklad: 1.–H, 15.–I

Receptář



balit V, 
impf

schovat něco uvnitř, např. balit dárky 
(schovat dárky v papíru)

bílek S, M bílá část vejce

had S, M zvíře, které nemá nohy, např. kobra

hrnec S, M nádoba na vaření

hrubý Adj ne jemný, má větší kousky, např. mouka na 
chleba

lžíce S, F nástroj, kterým jím např. polévku

měkký tvaroh S, M český sýr jako Philadelphia nebo Ricotta

množství S, N kolik

moučkový Adj má konzistenci jako pudr

nechat V, pf nic nedělat

opatrně Adv s velkou pozorností

osušený Adj ne mokrý (nemá na povrchu vodu)

pečicí papír S, M papír, který dám do trouby a jídlo se na něj 
nepřilepí

pekáč S, M forma na pečení – má vysoké boky a tvar 
obdélníku

polohrubý Adj ne moc jemný a ne moc hrubý, např. mouka

postupně Adv jedno a pak jedno, pak další jedno; ne 
najednou

prášek do 
pečiva

S, M ingredience, která dělá těsto větší

rozkrájet V, pf dělit nožem na malé kousky

rozpuštěný Adj tekutý (jako voda); ne tuhý

sítko S, N velká lžíce, která má díry

sníh S, M bílky z vejce vyšlehané do tuha (anglicky a 
francouzsky meringue)

suroviny S, F ingredience, co musím mít na recept

špetka S, F kolik vezmu do 3 prstů, trochu

těsto S, N směs ingrediencí, např. na chleba nebo 
knedlíky

tuhý Adj pevná konzistence; ne tekutý (ne jako 
voda)

umíchat V, pf mixovat ingredience vařečkou (velkou lžící)

vlít V, pf dát těsto do něčeho (např. do formy)

vřít V, 
impf

bublat, mít 100 stupňů celsia

vyšlehat V, pf rychle míchat metličkou, dokud není tuhý 
(ne jako voda)

zašlehat V, pf rychle míchat metličkou, spojit suroviny

žloutky S, M žlutá část vejce

Slovníček
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Recept na jahodové knedlíky

4. Rozumíte už genitivu? Udělejte si voňavý test. 
Doplňte genitiv do receptu a získáte návod na třešňovou bublaninu mojí 
maminky.

5 …....................... (žloutky) do ….................... (těsto)
5 …....................... (bílky) na sníh
210 ….................. (gramy) …............................................ (moučkový cukr)
210 ….................. (gramy) …............................................ (máslo)
210 ….................. (gramy) …............................................ (polohrubá mouka)
půl ….................... (prášek) do …...................................... (pečivo)
asi kilo …............................ (třešně)

žloutků těsta

1. Do cukru přidáváme postupně žloutky a vždy po jednom je zašleháme.
2. Přidáme rozpuštěné máslo a dobře rozmícháme.
3. V druhé míse promícháme mouku s práškem do pečiva.
4. Mouku přisypeme k ostatním surovinám a zamícháme.
5. Z bílků vyšleháme tuhý sníh a opatrně ho vmícháme do těsta.
6. Těsto vlijeme do pekáče vyloženého pečicím papírem.
7. Posypeme omytými a osušenými třešněmi.
8. Pečeme na 150 stupňů Celsia asi 45 minut.

5. Uvařte oba recepty. Pozvěte rodinu a kamarády na ochutnávku a pošlete nám fotku, jak si na nich pochutnáváte. 
Nejlepší fotky zveřejníme na naší internetové stránce.

Suroviny:

Postup:

Receptář

foto: pixabay.com

sj
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Hurá do školy

Další studium češtiny

V této rubrice vám přinášíme tipy na online zdroje pro studium češtiny.

mluvtečesky.net 
Projekt je zdarma, 
ale musíte se registrovat. 
Webové stránky, kde můžete absolvovat základní kurz 
češtiny na úrovni A1 a A2. Kurzy jsou praktické, využívají 
obrázky včetně nahrávek výslovnosti, poslechy reálných 
situací. Naleznete zde také kurzy odborné češtiny pro 
lékaře, jednoduchý přehled české gramatiky a diskuzní 
forum.  

nechybujte.cz
Projekt je zdarma.
Komplexní portál 
o češtině, který obsahuje výkladový Slovník současné 
češtiny (najdete zde vysvětlení v češtině, co slovo zna-
mená, spolu s příklady použití), Slovník českých synonym 
a antonym a Pravidla českého pravopisu (jak správně 
psát). A ještě jedna užitečná funkce – doplnění diakritiky. 
Napište zde český text bez diakritiky a program vám sám 
doplní háčky a čárky.  jz

Na co se můžete těšit v příštím čísle?
• Jak se studuje v Česku
• Co sbíráme v lese
• Recept na houbovou polévku
• A další...

Další číslo 2/2016 vychází 12. 9. 2016

Cena:  7 € / 1 číslo, 22 € / 4 čísla
Dostupné na www.casopis-ahoj.cz

Přihlaste se k odběru novinek na www.casopis-ahoj.cz a 
dozvíte se o novém čísle jako první.

PRICE:  7 € / 1 issue, 22 € / 4 issues 
Available at www.casopis-ahoj.cz

Subscribe to the newsletter at  www.casopis-ahoj.cz and 
be the first to hear about the autumn issue.

http://www.mluvtecesky.cz
http://www.nechybujte.cz
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Řešení

strana 8, úkol 1
1. léto, 2. zima, 3. jaro, 
4. podzim

strana 8, úkol 2
1. potápět se, 2. plavat, 3. jít na procházku, 4. chytat 
ryby, 5. číst, 6. grilovat, 7. skákat do vody, 8. cestovat, 
9. stanovat, 10. běhat, 11. opalovat se, 12. psát 
pohlednici, 13. jezdit na kole, 14. hrát fotbal, 15. ležet 
na pláži, 16. dělat táborák, 17. sbírat houby, 18. pít pivo

strana 9, úkol 4

inf. chytat ležet cestovat plavat

já chytám ležím cestuju plavu

ty chytáš ležíš cestuješ plaveš

on/ona chytá leží cestuje plave

my chytáme ležíme cestujeme plaveme

vy chytáte ležíte cestujete plavete

oni chytají leží cestujou plavou

strana 9, úkol 5
1. ty se opaluješ, 2. já čtu, 
3. on se potápí, 4. my jdeme 
na procházku, 5. ty ležíš na 
pláži, 6. on hraje fotbal, 7. ona 
píše pohlednici, 8. vy pijete 
pivo, 9. my grilujeme, 10. já 
skáču do vody, 11. vy děláte 
táborák, 12. ona jezdí na 
kole, 13. oni stanujou, 14. my 
sbíráme houby, 15. ty běháš, 
16. oni dělají táborák

strana 9, úkol 6
1. Jana, 2. Honza, 3. Karel

strana 10, úkol 1
1. skáče, 2. griluje, 3. cestuje, 4. čte, 
5. plave, 6. stanuje, 7. potápí se, 8. jezdí, 
9. opaluje se, 10 sbírá, 11. jde, 12. běhá, 
13. pije, 14. hraje, 15. leží, 16. píše

strana 13, úkol 1
plavat, hrad, prodavačka, sever
strana 13, úkol 2
například: Barvy Ostravy, Rock pro 
lidi, Trutnovský venkovní festival

strana 22, úkol 1
nůž – ano, je prakticky na všechno
zpěvník – ne, všechny písničky zná
moc peněz – ne, musí přežít v lese bez civilizace
šampon – ne, hygiena není nejdůležitější
kytara – ano, na táborové písně
spacák – ano, na spaní venku
sirky – ano, pokud neumí rozdělat oheň jinak 
klobouk – ano, když je ostré slunce
dobré boty – ano, na dlouhé túry po krásách přírody
fotoaparát – ne, pamatuje si vše podle svého
mp3 přehrávač – ne, lepší je poslouchat ptáky a přírodu
mobil – ne, poslouchá přírodu, nepotřebuje civilizaci

strana 24, úkol 3
Tvaroh dáme do mísy.
Přidáme špetku soli, vejce a mouku.
Do velkého hrnce dáme vařit vodu.
Do vody přidáme trochu soli.
Z těsta uděláme „hada“ asi 4 cm vysokého.
Do dílků balíme jahody.
Když voda v hrnci vře, dáme do ní knedlíky.
Knedlíky vyndáme sítkem z vody na talíř.

strana 25, úkol 4
žloutků, těsta
bílků
gramů, moučkového cukru
gramů, másla
gramů, polohrubé mouky
prášku, pečiva
třešní

strana 24, úkol 2
1.–H, 2.–B, 3–D, 4.–O, 5.–F, 6.–M, 7.–C, 8.–J, 
9.–E, 10.–K, 11.–A, 12.–G, 13.–N, 14.–L, 15.–I

strana 7, úkol 1
1. ano, 2. ne, 3. ano, 4. ne, 
5. ne

strana 15, úkol 1
1. hodní hoši, 2. hodných hochů, 3. hodným hochům, 4. hodný 
(spisovně „hodné“) hochy, 5. hodní hoši, 6. hodných hoších, 
7. hodnými hochy
strana 15, úkol 2
1. hodný hoch, 2. hodného hocha, 3. hodnému hochu, 4. hodného 
hocha, 5. hodný hochu, 6. hodnému hochu, 7. hodným hochem

strana 24, úkol 1
A.–4., B.–7., C.–1., D.–3., E.–6., 
F.–5., G.–2.




