
Praha, kultura a pivo 
 

Tak jsme se dočkali a máme je tu. Jako na trní čekáme v mrazivém říjnovém ránu 

na výstupní stanici autobusového nádraží Florenc. Když se konečně objeví kanárkový 

autobus, vypotácí se jich z něj místo avizovaných šesti pouze pět, poněvadž jeden dostal 

rýmu. Naši Frankfurťané.  

Mezi rozespalými obličeji hledáme známé tváře. Poznáváme dva nám již dobře známé 

„parťáky“ z Kronbergu. S novými tvářemi a jejich profesorem se hbitě seznamujeme 

a odvádíme si spánkem opilé studenty do svých domovů. Čeká nás dlouhý den. 

Doma vyzvídáme, co naši hosté jedí, nejedí, čeho se bojí, co jim vadí a tak dále, abychom 

zabránili konfrontaci se subjekty, které by jim pobyt mohly znepříjemnit. Má slečna 

je nevybíravá a pochutná si na všem mimo rybu, kterou doma beztak servírujeme jen 

na Vánoce. Vše máme pod kontrolou a vyčerpaní cestovatelé se odebírají do svých 

prozatimních lůžek. 

V poledne se všichni znovu setkáváme ve škole, kde naše hosty zveme na oběd do školní 

jídelny. K obědu se podává ryba. Naštěstí moje Němka po domluvě s panem kuchařem 

Bohoušem vyfasuje buchty, které jí její kolegové zpoza svých rybích filé patřičně závidějí. 

Odpolední program tvoří procházka za architekturou Prahy. Cílem je poskytnout studentům 

aspoň základní orientaci po centru města, přičemž později zažíváme pedagogický éros, když 

zjistíme, že si perfektně zapamatovali, kde se nachází nákupní centrum Palladium. 



Další dny ukážeme návštěvě Staré a Nové město, všechny židovské synagogy (v tomto 

případě doufáme, že nejsou nijak vztahovační), Pražský hrad (neuvěřitelná fascinace hradní 

stráží jako z vosku, dlouhé focení), Karlův most (ztrácíme je v útrobách babylonské věže), 

Staroměstské náměstí s orlojem (remcalům nabízíme možnost ubytovat se příště v Pařížské 

ulici) a mnoho dalších úctyhodných památek. Zahlcujeme vnímání skupiny předem 

připravenými projevy o historii Prahy a začínáme přemýšlet, že dobudeme svět jako průvodci.  

V rámci seznamování se s českou 

kulturou navštívíme Horní Počernice, 

kde pro nás náš milý Lions Club 

přichystal hostinu. Vysvětlujeme, jak 

chutná svíčková a popisujeme knedlo-

vepřo-zelo. Za okamžik si již všichni 

pochutnáváme, a i když v plánu žádná 

sladká tečka není, uprosíme člena Lions 

Clubu, díky kterému nám vzápětí slečna 

servírka přinese palačinky, poháry, 

trhance a kávu.  

Mimo zážitky gastronomické 

poskytneme Němcům i zážitky kulturní. V městské knihovně navštívíme výstavu o graffiti 

scéně, pomalujeme pár zdí, každý z nás zde zanechá na památku svůj „tag“ a v rámci 

multikulturalismu se odebíráme na italskou pizzu.  

Dále pak navštívíme kurz pro budoucí dýdžeje, který je bohužel v češtině, a tak se toho 

návštěva z Frankfurtu moc nedozví. Proměníme se tedy radši v kavárenské povaleče 

a vydáme se na okruh po všemožných kavárnách a útulných hospůdkách. Dáme svým 

protějškům líznout českého piva, ze kterého jsou unešení o poznání více než z mistra Jana 

Husa.  



Když nadejte čas loučení, musíme 

si povzdychnout, že odjezd přišel 

zrovna v tom nejlepším. Nezoufáme 

si však moc, jelikož víme, že 

se rozhodně nevidíme naposledy 

a Praha má stále co nabídnout. 

Frankfurťané totiž ještě zdaleka 

neochutnali všechny druhy našeho 

piva. 


