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Úvod

Sborník představuje nejlepší práce, které zaslali středoškolští studenti do druhého roč-

níku literární soutěže Žijeme na jedné zemi. Letošní téma, Mateřský jazyk v dnešní Ev-

ropě, oslovilo více než padesát žáků z dvaadvaceti středních škol z celé republiky. 

Soutěž pořádá Ústav pro informace ve vzdělávání v rámci resortního projektu Pod-

pora čtenářské gramotnosti. Záštitu převzala Česká komise pro UNESCO.

Mateřský jazyk je celosvětové velké téma. Od roku 1999 je z podnětu UNESCA 

21. únor Mezinárodním dnem mateřského jazyka. Tento den každoročně oslavuje více 

než 6 000 jazyků, jimiž se na světě mluví, a připomíná nám všem, jak křehkými po-

klady lidstva mateřské jazyky jsou. Mnohojazyčnost je také jedním z hlavních témat 

Evropské unie.

Žáci se měli zamyslet nad mateřštinou jako jazykem, kterým mluvíme s našimi nej-

bližšími, s kterým se sami identifi kujeme, i nad významem mateřštiny v dnešní Ev-

ropě. Dalšími možnými okruhy, o kterých mohli žáci psát, bylo postavení tzv. „malých“ 

a „velkých“ jazyků a vlivy informačních technologií a anglického jazyka na současnou 

podobu mateřských jazyků.

Literární porota ve složení spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, spisovatelka a pře-

kladatelka Daniela Krolupperová a novinářka Radka Páleníková, která práce hodno-

tila, konstatovala, že téma nebylo pro středoškoláky snadné. Přesto je v předkládaném 

sborníku několik opravdu pozoruhodných prací, které svědčí jak o vysoké úrovni sa-

mostatného myšlení, tak o velmi dobré úrovni písemného projevu.

Věříme, že všichni autoři příspěvků přistupovali k pracím odpovědně, vypracovali je 

samostatně a nevyužili částí jiných děl, aniž by je uvedli v citacích.

Děkujeme nejen autorům příspěvků, ale i jejich učitelům, kteří nad rámec svých po-

vinností přivedli žáky k napsání soutěžních prací.

Ediční poznámka: Jazyková korektura byla provedena tak, aby nenarušila autenticitu 

jazykového a stylového vyjádření autorů.
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1. místo

Rozhovor

Lucie Mrvková

Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o., České Budějovice

„Kde jsi byla o prázdninách, Lucko, v Tunisku?“ 

„V knihovně. Vypracovávala jsem si maturitní otázky.“

„Takže nuda, co?“

Nuda ani ne. Stalo se mi něco zvláštního, na co doteď nemohu zapomenout, ale tobě 

to neřeknu, protože by sis myslela, že jsem blázen, že mi to učení už leze na mozek.

„Normálka. A co ty?“

Spolužaččino povídání už nevnímám, v myšlenkách se vracím ke svému zvláštnímu 

zážitku.

Seděla jsem ve studovně a četla si o národním obrození. Zaujal mě úryvek z  Dvojího 

rozmlouvání o jazyce českém. 

(…)

Z Veleslavína: Dovol, Minose, ať promluvím několik slov s příchozím tímto. Tuším, 

pane, že rozprávíte česky?

Čech: Tobše, pan, ja měla, tyš pyl chlapes, chovaška, a ten pyl šesky. 

Z Veleslavína: Chvalné a potěšitelné jest to srdci mému, an vidím, kterak i do cizích 

zemí jazyk můj milý se šíří. Vy, jakož patrno jest, Němec jste; odkud, prosím, rodič?

Čech: Na, na, pan, ja Šech je, a v Šechy narotil.

Z Veleslavína: I toť jste celé své živobytí v cizině strávil; a kdežto, můj milý, že vám 

možné nebylo, abyste se doučil jazyku českému?

Čech: Ja pyl můj šivot ne pšes granic šesky. Ja v Prase narotil, v Prase šiva pyl a v Prase 

umšel.

Z Veleslavína: Pro Bůh! Jak jest to možné: Čech – Pražan – a tak chatrně mluviti ja-

zyk svůj? 

Čech: Můj jasyk ja mlufi t tobše.

Z Veleslavína: Pohříchu! nehrubě; leda byste (čehož bůh ostřez!) k jinému se znal ja-

zyku.

Čech: Můj jasyk je němesky.

Z Veleslavína: I vím všecko; vyť jste syn nějakého německého řemeslníka, jimž před-

kové naši Pořič za obydlí vykázali, aneb snad některého do Čech vnově přišlého Němce, 

a Němci vždy měli tu vadu do sebe, že rádi do Čech se loudíce, nerádi jazyku českému 

zvykali; snad jste i málo s Čechy obcoval?

Čech: Prafi l fám, že s Prase sem. Je ne šátny kaféhaus v Prase, kte ja nepyl jako toma, 

šátny saal, kte ja ne fortansovat, theatr a khostel, kte ja neuntrhaltovat. Ja mám tobše 

tabak koušil, tobše biliard hral, cechofal i fechtofal, a mám všecko tělal, so se šikofal na 

šlofěk od kultůr, lebši neš mancher kafalír. 

Z Veleslavína: Odkud medle ta hříšná jazyka svého neumělost?

Čech: Ja šek fám, še můj jasyk je němesky; a ten, kto šest v těle a topry kapát na tělo 

má, ten šesky mlufi t hanba.
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(…)

Řekla jsem si, že je to až absurdní, ale potom jsem se zarazila. Vždyť dnes se ode-

hrává skoro to samé! Samozřejmě češtině už nekonkuruje němčina, ale angličtina. An-

glicismy používáme stále častěji. – Domluvíme se na chatu. Budeš na Facebooku? Na 

compu mi spadla brána Firewall. – Chtělo by to vymyslet ke každému cizímu slovu 

nový český název. Stejně to přece dělal i Jungmann, jestli jsem dobře četla. Ano, Jung-

mann nahradil November listopadem. Listo-pad, padá listí, to je výstižné! Jungmann 

musel mít opravdu jazykový cit. 

Jaký to byl asi člověk? Tuhle knihu napsal v třiatřiceti. To byl mužem v nejlepších 

letech. Úplně ho vidím před očima: vysoký, uhlazený, bledý v obličeji, s obrovskými 

kruhy pod očima a možná i nějakou tou stříbrnou nitkou ve vlasech. A už utíkám myš-

lenkami od učení a pomalu se mi začíná klížit zrak. Aby taky ne, bude půl páté. Dobře, 

půjdu domů.

Zavřela jsem knihu, sbalila si věci a šla vrátit vypůjčené svazky zpátky. Když vtom 

přede mnou stál ON: vysoký, uhlazený, bledý v obličeji, s obrovskými kruhy pod očima 

a tu a tam stříbrná nitka ve vlasech, prostě stejný, jak jsem si ho představila. 

„Přeji dobrého odpůldne, Jungmann jméno mé, mohl bych zvěděti, kterýžto rok se 

právě počítá?“ řekl profesor. 

„Dva… ehm, dva tisíce devět, promiňte..., já jsem Lucie.“

„Těší mě,“ uklání se a pokračuje:

„Už sto šedesát dva roků uběhlo od doby, kdy jsem naposledy spatřil tuto zemi. Dou-

fám, Čechy že je správně pojmenována.“

„Ano. Tedy Česká republika, abych byla přesná.“

„Rád bych opět líbeznou češtinu mluviti slyšel.“

„Já jdu právě domů, tak jestli chcete, můžete mě doprovodit a při tom si budeme po-

vídat,“ užasle naslouchám vlastní odpovědi.

Nato jsme vyšli z knihovny a zamířili k nejbližší autobusové zastávce. Po krátké od-

mlce, v níž jsem nechala pana Jungmanna trochu přivyknout modernímu stylu života, 

jsem se odvážila zeptat na otázku, která mě už svrběla na jazyku.

„Pane Jungmanne, jak je možné, že jste se mi zjevil?“

Jen se nepatrně usmál a odpověděl: 

„Neprojevila jste náhodou přání obrodit jazyk český?“

„Ne, jen jsem si posteskla nad neustálým přívalem anglických slov.“

„V někdejší době si také pár osob takto postesklo, a následovala obroda jazyka.“

„Ale ve vaší době se všude mluvilo německy. I na úřadech. To u nás s angličtinou ne-

hrozí… Zatím.“

Pak jsme nastoupili do autobusu a usadili se za dvěma mladšími kluky. Chtěla jsem 

se pana Jungmanna zeptat na tolik věcí, ale nevěděla jsem, odkud začít. Když už jsem 

se rozhodla podle mě pro dost důležitou otázku, zjistila jsem, že profesor strnule po-

slouchá ty dva kluky. 

„…hele, vole, esli zejtra budem hrát zas jak do teďka, tak sme v hajzlu.“

„Máš recht, vole. Minule sem myslel, že si pudu hodit mašli…“

Takový rozhovor trval po celou dobu, než jsme vystoupili. Pan Jungmann potřásl 

hlavou.

„Toto nový druh nářečí jest?“ zeptal se mě.

„Ne. Tohle byla jen obhroublá obecná čeština.“
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„Myslel jsem, že čeština s němčinou smíchaná je nejhorší. Netušil jsem, že i takto ja-

zyk můj rodný zohaviti lze.“

Cítila jsem se docela trapně, protože sama občas použiju sprostá slova a spisovně 

také často nemluvím. Proto jsem byla raději zticha. 

„To takto mluví hodně lidí?“ pokračoval. 

„No, ano.“

„A proč nic se s tím nedělá?“

„A co byste s tím chtěl dělat? Spisovný jazyk používají knihy, noviny, časopisy. V te-

levizi se také používá.“

„V televizi? Co je to?“

„Promiňte, já zapomněla, to jsou takové pohyblivé obrázky jako...“ 

Chtěla jsem říct fi lm, ale hned se mi vybavilo mé studijní úsilí v knihovně, fi lm se 

přece promítal až na úplném konci století.

„Víte co? Tady bydlím, takže se pojďte podívat.“

Doma jsem pana profesora posadila před televizi a hledala program se zprávami. 

„Tohle je třeba naše zpravodajství. Místo novin. Tady by měla být čeština v pořádku,“ 

dodala jsem a sedla si vedle pana Jungmanna.

„Na včerejším mítinku premiérů členských států EU zazněl názor, že způsob medi-

alizace problému s dokončením ratifi kace Lisabonské smlouvy v Česku, s jejíž signací 

stále otálí prezident Václav Klaus, a neschopnost českých politiků dospět ke konsenzu 

v otázce designace nového zástupce ČR v Bruselu mohou náš stát hendikepovat při 

rozdělování portfejí novým eurokomisařům.“

Profesor Jungmann se na mě tázavě podíval. Raději jsem televizi vypnula.

„Máte pravdu, to také nezní jako ryzí čeština. Jenže co s tím?“ 

Profesor Jungmann se už už nadechoval k odpovědi, když vtom prudká rána a já se 

znovu ocitla v knihovně nad Dvojím rozmlouváním o jazyce českém. Chvíli mi trvalo, 

než mi došlo, co se stalo. Průvan zabouchl okno a to mě probudilo. 

Zavřela jsem knihu, sbalila si věci a šla vrátit vypůjčené svazky zpátky. Cítila jsem, 

že prožívám dejavu, a tak jsem se těšila, že profesor bude stát mezi regály. Bohužel, ne-

stál. Zklamaná jsem odcházela z knihovny. Bylo mi líto, že mi nestačil odpovědět na 

otázku, která byla nejdůležitější. Neumírá národ, jehož jazyk neumřel. A jazyk je prý 

pokladnicí národní fi lozofi e a kultury, tak nějak bránili obrozenci mateřštinu. Jak být 

Evropany, a přitom zůstat Čechy, nerozplynout se v evropském mixu národů a národ-

ností, naopak, přispět svou troškou do mlýna, být zářivým kamínkem v kulturní mo-

zaice Evropy? Já vím, pane Jungmanne, tohle je zas úkol pro nás. 

Podívala jsem se na hodinky. Bylo přesně půl páté. 
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2.místo

Jak moc si můžeme „nerozumět“

aneb

„Moraváci“ versus Češi

Lucie Kadlecová

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice

Je zajímavé, že i v rámci jednoho jazyka mají lidé občas problém se domluvit. Člověk 

z Moravy, který byl v Čechách a v obchodě poprosil o „jedno fruko“, pravděpodobně již 

pochopil, o čem mluvím. Každý ví, že existují nářečí a nadnářeční celky a takové po-

dobné věci, ale nikdy nás v běžném životě ani nenapadne, že člověk ze stejné země by 

nám mohl „nerozumět“.

To se týká asi všech rodilých „Moraváků“. Já kupříkladu pravidelně jezdím na tá-

bor do jižních Čech do Soběnova a tam jsem se poprvé dostala do styku s „opravdo-

vou“ češtinou, jak ji popisují slovníky a učebnice. Tak například taková základní věc 

jako světlo. Večer v chatce někdo zhasl světlo, aniž by nás jakkoli předem varoval, a já 

jsem zůstala stát uprostřed místnosti s kartáčkem na zuby v ruce a ve strachu, že v té 

tmě o něco zakopnu, jsem vykřikla: „Rožněte prosím vás někdo!“, ale místo opět roz-

svíceného světla se jen ozvalo: „A co máme podle tebe rožnit?“, takže mi nezbylo než 

se smíchem vysvětlit, že jsem žádala o rozsvícení světla. Nebo při pochodu na silnici 

rozpařené sluncem, kdy už má člověk propocené tričko a v dohledu není žádný stu-

dený „krigl brči“ (taky velmi hezký název pro půllitr limonády) a někdo vysloví: „Je-

žíši, ta zoncna rompluje …“, tak na něj méně poučení Češi budou zírat jako na spad-

lého z Marsu. 

Zajímavá však byla i zábava dvou děvčat, která jen tak z legace zkusila vymyslet, ko-

lik slov jsme schopni říct s koncovkou a. Moc jim to nešlo. Podařilo se jim vymyslet 

jen slova: „silnica, ulica, popelnica, sklenica“… Nebo jednou dokonce proběhla sázka, 

kdo dokáže vymyslet více slov, která ten druhý nezná. S kamarádkou jsme „hodily mys-

livnu“ a zvítězily jsme na celé čáře. Našim protějškům se podařilo vymyslet jen jiný ná-

zev pro párek v rohlíku – pikador. Co mě už fakt dopálilo, bylo, že jsem u oběda dostala 

jen jednu naběračku polévky, protože jsem ze zvyku řekla: „Tři šufánky prosím.“

Je až s podivem, do jaké míry si můžeme „nerozumět“. V tom mi dala za pravdu cel-

kem běžná slova, jako jsou „hopskulka, šóší, hicna“ anebo dokonce takový „sic“ na kole. 

I s docela obyčejnou šalinou na vás mohou spočinout nevěřící pohledy místních, po-

kud vás někdo uslyší na náměstí v Českých Budějovicích říkat: „Myslíš, že tady maj ša-

liny?“ „Sim tě, vidíš tady snad ňáký glajze?“  

Výčtem věcí a situací, při kterých se lidem zvedají koutky úst do úsměvu, vzniklých 

jen díky střetu dvou jazykových forem, bychom tu mohli jistě pokračovat do neko-

nečna. Stačí se jen podívat na otevřený 1. internetový moravsko-český slovník a lidem 

se zatají dech. Chtěla bych jen uvést z úvodní stránky kousek textu, který vysvětluje, 

proč tento slovník vznikl: 

 a) „Moravák“ musí neustále vysvětlovat, co co znamená.

 b) „Čecháček“ se stále rozčiluje, že něčemu nerozumí.

 c) „Čecháček“ radši neposlouchá.
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 d) „Čecháček“ zdrhne.

 e) Někteří jedinci neustále opravují „Moraváka“, i když je to úplně zbytečné.

Když se podívám na rozsah tohoto slovníku, tak mi přijde dost podivné, že se vůbec 

my, český národ, domluvíme. A když se mnohdy nedomluvíme ani my, občané jedné 

republiky a uživatelé jednoho jazyka, jak se pak chce domluvit celá Evropa?
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2.místo

Mateo

Kristýna Viktorová

Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická, Kralupy nad Vltavou

Hello, já jsem Mateo!

Stojíme u lavičky a hledíme na hřiště, kde si hraje pár dětí. Je podzim, a i když slunce 

příjemně hřeje, ve vzduchu je cítit přicházející zima.

Hlouček dětí nám nevěnuje pozornost. Prohlížíme si ty nevinné dětské tváře a usmí-

váme se. 

Na lavičce, vedle které stojíme, sedí mladá žena a stejně jako my i ona pozoruje hra-

jící si drobotinu. Může jí být kolem osmadvaceti let, má krátké blond vlasy, modré oči, 

hubenou postavu. Sedí tu již delší dobu. 

Pohneme se z místa a zamíříme k hřišti. Snažíme se odhadnout, které dítě je té 

krásné ženy. Může to být támhleta blonďatá holčička s culíkem, která zrovna upadla. 

Může to být klidně i ten chlapeček s andělskou tváří, který sedí na bobku a pozoruje 

brouka. 

Může to být klidně i ... najednou se jedno dítě rozběhne k lavičce. „Mami, mami, pů-

jdeme už domů!“

Usmívá se a vrhne se do náruče světlovlasé ženy. Jeho oči jsou tmavé, pleť snědá 

a vlásky krátké a kudrnaté. 

„Ty chceš jít opravdu domů?“ ověřuje si.

Chlapec přikývne.

Žena se zvedne, chytne svého syna za ruku a spolu odcházejí.

Následujeme je.

Neujdeme ani sto metrů a už se nacházíme před vchodem do panelového domu. 

Matka z kapsy vyndá klíče a odemkne. Spolu s ní vejdeme do tepla a vyjedeme výta-

hem do 3. patra. 

Po odemknutí bytu necháme nejprve vejít do dveří ženu s dítětem – potom vchá-

zíme i my. Tiše za sebou zavíráme dveře. 

Ocitáme se ve velmi malém, ale útulném bytě. 

Chlapec si spokojeně vyndá stavebnici a matka připravuje večeři. 

Po chvíli zarachotí klíče v zámku, slyšíme, jak se někdo v předsíni zouvá, a pak spat-

říme mladého, vysokého a hezkého muže – černocha. 

Žena jde svému muži naproti. Dlouze se obejmou a políbí.

„Where is Mateo?“ zeptá se anglicky.

„Hraje si, ani nevnímá..“

Otec jde za svým synkem, posadí se vedle něj a začne si s ním hrát. Hovoří na Matea 

plynně a rychle anglicky. Dítě mu s nadšením odpovídá ve stejném jazyce. 

Už předem víme, že to nebude mít v životě jednoduché. 

Proč? Protože vypadá jinak než ostatní děti? Protože jeho mateřským jazykem je 

čeština i angličtina? Vždyť to jsou jen výhody pro život. Kolik dětí má dva mateřské ja-

zyky?
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Jistě školou projde bez problémů, bude po rodičích nadaným studentem, ale setká 

se i s šikanou a rasismem. Pokud v dnešní době vypadá dítě jinak než ostatní, rychle se 

stane snadným terčem pro terorizování. Bude to jeho boj, který bude muset vyhrát, ale 

už teď může v duchu děkovat své matce, která si dokázala tak dobře vybrat a jemu se 

dostalo tolik lásky a pochopení…
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3.místo

Bez jazyka jsme němí

Petra Školníková

Gymnázium, Milevsko

Na vědomí se dává, že od zítřejšího dne, tj. 25. října 2009, se stává jediným ofi ciálním 

úředním jazykem celé EU angličtina! Ustanovení tímto vchází v platnost ve všech člen-

ských zemích. Anglický jazyk bude zaveden nejen do úřadů, obchodů, mezinárodních 

záležitostí, ale i běžné mluvy všech sociálních vrstev. Sjednotili jsme se již v oblasti po-

litiky, hospodářství a měny. Nyní nastal čas dovésti náš sjednocovací proces zdárně do 

konce. Vždyť v jednotě je síla!

A co teď? Co myslíte, že nastane? Ponoří nevzdělanci své hlavy do hromad knih a za-

čnou pilně studovat či masy rodičů započnou přeučovat své potomky a říkat jim, že 

jazyk, kterým mluvili před tím, už je mrtvý a na veřejnosti je zakázáno jím hovořit? Je 

to reálné? Není, jak by mohlo! Ano, pravda, možná si právě říkáte, že jsem tuto situaci 

pojala moc totalitně a radikálně, protože kdyby angličtina (popř. jiná mluva) byla pro-

hlášena za ofi ciální jazyk EU, předpokládá se, že by toto ustanovení platilo především 

ve styku s úřady a nezasáhlo by do běžné lidské konverzace.

Avšak představme si, že by extrémní situace týkající se prohlášení jednotné mluvy 

nastala. Neboť bych chtěla na této smyšlence ukázat, co vyhláška o zavedení nového 

úředního jazyka, podobná té, kterou jsem (s trochou nadsázky) zmínila v úvodu, může 

znamenat pro náš malý národ. Vždyť prohlášení tohoto rázu zní spíše jako, budu-li ho 

vztahovat na Česko, smuteční oznámení o skonu české kultury, tradic, a tím i celého 

státu. Protože právě jazyk je základem všech rysů, které odlišují jeden národ od dru-

hého. Některé státy sice mají jazyk společný, přesto mluva každého z nich má vždy svá 

specifi ka, protože se utvářela individuálně.

A reakce? Projevil by se ze strany našich obyvatel odpor, nebo by reformu uvítali? 

Jak by se v případě změny jazyka dnes chovali Češi? Po vzoru předků by strhli fl intu ze 

zdi, pak by táhli na Brusel a pod Atomiem by se strhla krvavá bitva za obrodu? Nebo by 

se určitá skupinka českých patriotů pokoušela náš jazyk „vzkřísit“ rozvojem kultury? 

Tyto metody jsou však spojené s dávnou historií a pochybuji, že by podobné postupy 

použili Češi i dnes.

V současnosti by se spíše našlo pár lidí, kteří by vyšli do ulic a veřejně protestovali. 

Pouliční manifestace nejsou dnes ničím neobvyklým, avšak mnohdy se minou účin-

kem. 

S českou národní mentalitou je často spojováno tzv. švejkovství. A právě to by mohlo 

být dalším klasickým postupem při řešení této situace  u nás. Říká se, že my, Češi, raději 

ohneme hřbet, zatváříme se neutrálně (mnohdy až hloupě) a podřídíme se, čímž pře-

dejdeme případným nepokojům. Ano, někdy je opravdu lepší tzv. „držet hubu a krok“. 

Ale musíme si uvědomit, za jakou cenu! 

Abych nemluvila pouze o odpůrcích jazykové reformy, způsobech protestů a řešení, 

musím samozřejmě připustit, že by se našli určitě mnozí, kteří by v této změně viděli 

více kladů než záporů, ovšem už teď vím, že bych do jejich řad jistě nepatřila. Ačkoli 

nacházím v této problematice i pozitiva, stále převažují v mé mysli negativní dopady 

podobné reformy.
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Ona idea o jednotnosti všech zemí v rámci EU je dobrá a podporuji ji, ale jak jsem 

uvedla výše, myslím, že jazyk není nejvhodnější oblast, v které by se Evropané měli 

sjednotit. Nehledě na to, že pokusy vytvořit univerzální jazyk (tzv. esperanto) nebyly 

moc úspěšné. Žádný stát na světě jej nepřijal za svůj úřední jazyk a domluvíte se jím 

pouze s přibližně sto tisíci lidí. 

Tudíž doufám, že smyšlenka o jazykové reformě v Evropě, kterou jsem zde nastí-

nila, bude stále pouhým výplodem mé fantazie a nikdo se nebude pokoušet aplikovat 

ji v praxi, neboť by tím bylo zničeno vše, co naši předci po léta budovali. A nezapo-

meňme, že mateřština je mluva, kterou nás maminky učily v dětství, a ne jazyk, který 

nám diktátorsky vnutil nějaký politik v naškrobené košili a skvěle padnoucím obleku.  

Já se v životě nechci vzdát svého jazyka ve prospěch gigantického impéria na evrop-

ském kontinentě. Nehledě na to, že bez jazyka jsme němí…
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3. místo

Můj vztah k rodnému jazyku

Jiří Taraba

Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická, Kralupy nad Vltavou

„...a svůj referát bych zakončil tak, že ačkoli konstruktivní defi nice eventuelní aglome-

rační funkce je sice pěkná, ale de facto nelze aplikovat na ekonomicky faktografi cká 

data z preindustriální éry. Respektive lze, ale byla by nutná změna kvadratického mě-

řítka v implicitní složce. Tím by se ale výpočty zkomplikovaly a mělo by to fatální ná-

sledky. No, ehm. Všechno.“

Ačkoli Jiří mluvil téměř česky, stejně jsem mu nerozuměl ani slovo. Podle polohy 

Mirkovy hlavy, která spočívala na lavici, podle jeho zavřených očí, a konečně i podle 

pramínku slin kanoucích do otevřeného sešitu z koutku jeho úst jsem usoudil, že ne-

jsem jediný.

„Nějaké otázky?“ Zeptala se paní profesorka třídy. Všichni se rozpačitě koukali do 

sešitů a nebo kamkoli jinam, jen ne na Jiřího a na ni. Já jsem naopak profesorku sledo-

val, její výraz jako by sám mluvil. 

„Pochopitelně nikdo, že? Dalo se to čekat.“ Říkal.

Ale pak se vztyčila jedna zasádrovaná ruka. Ondřej. Zadoufal jsem, že chce jít jenom 

na záchod, ale bohužel. Opravdu měl dotaz.

„Hele, Jiří, a jak si myslel tu glorifi kaci defi citu...“ Celý ten kolotoč se znovu roztočil. 

To bude dlouhá hodina!

Zvonek zadrnčel, židle zaskřípěly o podlahu a my jsme vyběhli ze třídy tak spořá-

daně, že jsme málem ušlapali pomalejší jedince.

Obsadili jsme novou třídu. Nejdřív jsem měl v plánu pokecat s Mirkem a Honzíkem. 

Bohužel, jen co jsem se k nim přiblížil, zaslechl jsem slova jako M1, M3, AK47, „starý 

dobrý dvojplošník F13“ a tak podobně. Na podpatku jsem se otočil a mazal jinam.

Můj zrak upoutala dvojice Martina a Jiřího. No, popravdě mě spíš upoutala roze-

hraná partie šachů než oni dva. Razil jsem k nim.

„Ne, Warlock v démoní podobě není tank.“ Řekl Martin a táhl pikem o dva.

„Ne? Já myslel že je. A co teda je?“ Zeptal se Jiří a taky táhl pikem o jedna.

„Brutální DPSko. Ale bez DOTek.“ Odvětil Martin, chvilku váhal a táhl pikem 

o dva.

„An passant!“ Řekl nadšeně a vítězoslavně Jiří a pikoval mimochodem.

Mně to stačilo, abych věděl, že ani tady si normálně nepokecám.

Při biologii mě zaujal hlavonožec loděnka hlubinná, latinským jménem nautilus. 

S největší pravděpodobností právě tato podmořská potvora s komůrkovitou ulitou 

inspirovala jednoho slavného spisovatele k napsání Dvaceti tisíc mil pod mořem. Co 

mě naopak na měkkýších nezaujalo, byla rapana, amonit, ampulárie a homolice, což 

jsou prosím pěkně prý české názvy. Jistě, chápu snahu některých lidí uzpůsobit vě-

decké pojmy, aby zněly stejně v češtině a stejně i v ostatních jazycích. Při vzájemné do-

mluvě vědců to určitě pomůže. Ovšem tato snaha, ač dobře míněná, je dle mého ná-



15

zoru špatná. To už bychom se pro všeobecné zjednodušení mohli pak učit od narození 

anglicky a německy a myšlence národního obrození zamávat šátečkem.

Vůbec poslední dobou se mi zdá, že všude, kam se podívám, jsou hlavně nápisy 

v angličtině, na obchodech, na oblečení, všude, kde vás napadne. Dokonce i graffi  ti, co 

hyzdí městské zdi, jsou často psané anglicky. Už ani ten prostý človíček, co po nocích 

běhá v kapuci se sprejem v ruce, si nevzpomene na nějaké pěkné sprosté české slo-

víčko a přebírá je odjinud. Když píšu na počítači, tak i přesto, že mám českou kláves-

nici, stejně většina popsaných tlačítek se honosí něčím jako „delete“, „home“, „scroll 

lock“ nebo „page up“.

Je mi z toho trochu smutno. Čeština je nemoderní, pokud se chcete podívat do světa, 

nijak vám to neusnadní. Hodně českých spisovatelů má problémy prorazit do světa. 

Pořád to samé v bledě modrém. Já svůj rodný jazyk mám strašně moc rád, nechci se 

ohánět naší přední literaturou, ale jen vzpomínka na jeden verš z Máje, „Po modrém 

blankytu bělavé páry hynou“, musí snad  každému trochu myslícímu Čechovi ukázat, 

co všechno je náš jazyk.

Dnes si děláme z Američanů legraci, že nedovedou najít náš stát na mapě. Naopak, 

když někdo neví, kde ležíme, vůbec to není vtipné, jen to poukazuje na to, že pro Ame-

ričany jsme jen nepodstatný stát. A proto by určitě stálo za to dostat nás do povědomí 

světového myšlení.
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Čestné uznání České komise pro UNESCO

Když poslouchám češtinu, připadám si někdy jako cizinec

aneb 

Jazyk poněkud hororový

Matyáš Doubravský

Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Pokud bych chtěl být opravdu objektivní, měl bych začít od nějakého prazákladu. Pro-

stě vzít to od podlahy. Bohužel, moje paměť ani znalosti tak daleko nesahají. Nezbývá, 

než jít přímo k jádru pudla.

Vzpomenu-li na své letošní putovní prázdniny na Moravě, asi bych si připomněl, že 

v některých oblastech jsem, zvláště těm starším, rozuměl jen málo. Jestli si ale myslíte, 

že chci mluvit o nářečích, tak to jste na omylu. Já přece vím, že dialekty mizí, že jsme 

celou tu velikánskou kytici vyměnili za interdialekt, že mluvíme hovorovou češtinou... 

Ačkoli, jestli ona nebude někdy přece jen více hororová!

To, co jsem si vlastně o prázdninách poprvé uvědomil, je generační rozdíl v řeči. 

Mládež v Čechách i na Moravě prošpikovala svou řeč počeštělými anglickými výrazy 

a množstvím zkratek. Důkazem je třeba můj o tři roky mladší bratr. Když poslouchám, 

jak mluví třeba se svými kamarády, zaráží mě, kolik různých přejatých slov používá. 

Jeho nejpopulárnější slovo je sajta, což je z angličtiny převzatý výraz pro internetovou 

stránku. Když se ale zeptám, z jakého jazyka výraz pochází a jak zní původní slovo, po-

diví se. „To je přece česky, ne?“

Opravdovou lahůdkou v tomto směru je chatovací program ICQ. Tolik různých 

zkratek a zkomolenin a bůhví čeho všechno ještě jsem snad nikde jinde neviděl. Tím 

spíš, že tyto zkratky jsou přebírány z angličtiny a jejich pisatelé, stejně jako můj bratr, 

nemají nejspíš ponětí o jejich původu ani překladu. Oblíbenými zkratkami jsou, např. 

pls, lol.

Stejný fenomén je možné pozorovat i ve zprávách SMS (Směšná mazanice slov, 

jak říká naše paní profesorka češtiny, to skutečně nebude.) Tam, ve snaze o co nejob-

sažnější zprávu na minimální ploše, používáme takové výrazy, že by se praotec Čech 

v hrobě obrátil. V rámci objektivity musím ale přiznat, že ani já nejsem v psaní SMS 

žádnou výjimkou. Ono je opravdu pohodlnější napsat do zprávy místo zdlouhavého 

„prosím“ pouhé pls či vyjádřit smích výrazem lol, než zdlouhavě popisovat, jak vás 

daná historka pobavila. (Prostě Smysluplný Mezinárodní Systém!)

Používání nejrůznějších anglicismů není jediným jevem, kterým se současná mládež 

začala výrazně odlišovat. Kdysi jsem se s babičkou bavil o výhodách internetu a počí-

tače. Z výrazu její tváře jsem poznal, že ani po půlhodině důkladné detailní instruktáže 

neměla nejmenší ponětí, o čem to mluvím. Je pravdou, že používat v rozhovoru s prů-

měrnou starší generací výrazy typu WI-FI, modem či název internetového portálu Go-

ogle je opravdu hloupé. Dokonce se mi zdá, že současné malé děti jsou nadprůměrně 

inteligentní. To, co pro mne před sedmi lety představovalo tvrdý oříšek, který jsem ob-

vykle řešil přivoláním tatínka k počítači, je dnes pro ty menší rutinním odklikáním ně-

kolika oken. Jen škoda, že tuto dovednost používají pouze v případě, když si chtějí za-

hrát oblíbenou počítačovou hru. Prostě i genialita má své meze!
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Zapomeneme-li na anglicismy a odborné (či snad odporné) výrazy, zbývá naše oblí-

bená rádoby spisovná čeština. Jenže kde k ní my chudáci máme přijít, když i masmédia 

na nás valí nanejvýš češtinu hovorovou. Pominu-li, že i já občas zahlédnu na TV v mlu-

vící pásce hrubku (a to je tedy co říci, protože cvičení k opravám mi dělají problémy), 

úžasné simultánní překlady plné anglických či německých vazeb v rádoby české větě 

se odpustit nedají. 

Možná proto jsou naše SMS plny chyb, a dokonce i záměrných, protože ten, kdo by 

psal SMS s mezerami a dokonce správně česky, by byl považován za „slušňáka“, ba do-

konce za podivína, což se jaksi nenosí. A tak i já místo vtip píši ftip. Nestydím se za to. 

Ale spolužáka skutečně „volevole“ neoslovuji. Možná proto, že to už se zase jaksi ne-

nosí. Spíš je to neuvědomělý spojovník ve větách. Tedy slovo vycpávkové. Jenže mladé 

dámy už tím nikdo neoslní. Buďto mluví stejně, nebo vás zařadí k nižší sortě a nebu-

dou se s vámi bavit ony. 

Nemyslím si ale, že problém češtiny dorostl potřeby druhého národního obrození. 

Na to si budeme muset ještě pár (čti dvě) generací počkat. Nejprve v rámci poklonko-

vání sjednocené Evropě zavedeme vyučovací jazyk anglický, a pak se budeme divit, že 

si s pravnoučaty nerozumíme. A tady nastane čas na novodobé Dobrovské (já ne, já 

jsem jen Doubravský) a Jungmanny. Tak je to.
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Čestné uznání České komise pro UNESCO

Mateřština dostává na frak

Vojtěch Draganov

Gymnázium, Kadaň

„Čekoval jsi mail? Už by to mělo být ready.“ „Ne, nebyl jsem včera online, vygooglil jsem 

si to sám, ale je to fakt cool.“ 

Slyšet takovéto věty není dnes žádný problém. Bohužel, nerad se k tomu přiznávám, 

ale sám jsem se nejednou přistihl při použití obdobného jazyka. Musel jsem se zasty-

dět. Degenerace našeho mateřského jazyka je patrná na všech úrovních. Je pochopi-

telné, že zvláštních výrazů používají počítačoví odborníci nebo obdobné skupiny lidí, 

ale bohužel je degradována čeština vůbec. Ať jde o prosté hovory, novinařinu nebo 

i vyučování na školách. 

Neúprosná globalizace 

Na světě existuje přes 6 800 jazyků. Z toho tzv. „velkých“ (ty jazyky, kterými mluví více 

než milion lidí) je 347. Přesto těmito 347 jazyky hovoří více než 94 % světové populace. 

Ostatní jazyky ovládá od několika jedinců do několika set tisíc mluvčích. Globalizace 

je neúprosná. Lingvisté odhadují, že na konci 21. století bude existovat jen něco přes 

polovinu z dnešního počtu jazyků. 

Jazyk jako identifi kace 

Jazyk byl kdysi základním prvkem identifi kace národa. Jinak to ani nebylo možné 

vzhledem k neustále se měnícím hranicím, pohlcování jedněch kmenů jinými… Toto 

neustálé pohlcování a osvobozování způsobovalo, že typová, kulturní a jazyková sou-

náležitost byly hlavními atributy pro rozpoznání příslušníka národa, skupiny či kmene, 

i pro její přežití. Rozsáhlé říše typu Perské říše nebo Říše římské neměly potřebu měnit 

jazyk a kulturu porobených národů a ty i pod jejich nadvládou často přežily staletí či ti-

síciletí. Národy si své kulturní zvyky a jazyk střežily. V moderní době se však postupně 

stabilizovaly hranice států a začal převládat západoevropský přístup, který je založen 

na identifi kaci státně-národní. 

Jak můžeme pozorovat i na dějinách našeho vlastního národa, je-li národ v ohro-

žení, tendence zachovávat jazyk a dbát o něj je větší než v dobách míru. V době útlaku 

Čechů rakousko-uherským mocnářstvím mohla čeština sloužit jako odlišení se či jako 

určitý boj proti nadvládě. V době „klidu“, když neexistuje bezprostřední ohrožení stát-

nosti, mizí přirozeně i tendence jazyk chránit a udržovat. Národ je primárně vymezen 

hranicemi, není přímo ohrožen, identifi kace pomocí jazyka se tedy dostává na druhé 

místo. 

Impéria útočí! 

Němčina ovlivňovala náš jazyk po staletí, hrozilo, že češtinu vymýtí úplně. V dobách 

první republiky sice němčina zůstávala hlavním cizím jazykem, na popularitě však 

velmi získávala francouzština. Málokdo si uvědomuje, kolik slov máme přejatých právě 

z francouzštiny. Jak uvádí fi lolog Petr Fidelius ve svém článku v MF DNES, „Statistiku 
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nemám, ale… Vsadil bych se, že obecně vžitých anglicismů je dnes v naší slovní zásobě 

stále ještě podstatně méně než přejímek francouzských.“ Uvádí také: „Avšak nikdy jsem 

neslyšel, že by někdo žehral na to, že je čeština „zamořena“ galicismy.“ Zde nabízím pro 

představu několik slov přejatých z francouzského jazyka, která p. Petr Fidelius zmiňuje 

ve svém textu: vizáž, koláž, masáž, kupon, bujon, pinzeta, elán, kabinet, beton, kra-

vata, reklama, anketa, fejeton, rampa, parcela, toaleta, volant, šofér, dokonce i šikana 

a mnoho dalších. 

Celý článek si můžete přečíst na adrese: 

http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=1682 

Deadline aneb termín, přes který nejede vlak 

Proč nyní proniká do našeho jazyka spousta zejména anglických výrazů? Prvním důvo-

dem může být fakt, že pro některá „jsoucna“ nemá naše mateřština vhodná, výstižná, 

jednoslovná pojmenování, je tedy snazší použít slova cizího (přejatého). Např. v nad-

pise zmíněný výraz deadline, který by se dal do češtiny přeložit jako poslední termín 

nebo termín „přes který nejede vlak“. Doslovný překlad mrtvá čára, resp. mrtvočára 

nám nic moc neujasní. Podobná pojmenování by mohla jistě dopadnout obdobně jako 

známé novotvary obrozeneckých puristů, např. nosočistoplena (kapesník) či břinko-

klapka (klavír). 

Angličtina esperantem vědy a IT 

Latině pomalu ve vědě zvoní hrana, dalo by se říci nadneseně. Stále se zachovává v ter-

minologiích a pojmech, ale v aktivní komunikaci mezi vědci byla pomalu nahrazena 

angličtinou. To je také jeden z důvodů, proč se objevuje v mateřských jazycích po ce-

lém světě plno slov anglických jako označení pro nové výdobytky vědy a techniky. Pře-

devším naši mluvu obohacují termíny z oblasti výpočetní techniky a elektroniky, ale 

také hudby, sportu aj. Např. PC, notebook, CD, DVD, skener, router, IP adresa, treking, 

stretching, set top box, big band, beatbox a další se staly běžnou součástí mateřštin po 

celém světě. 

 „No, hele, drajvr nahůkuje funkci tím, že pečne tabulku systémových kólů, takže 

není dobré ho anloudovat, pokud tam má skočit jiný thred a něco dělat. A ty určitě ne-

chceš skončit někde v neplatném kódsegmentu…“ Říká Moss ze známého televizního 

seriálu Th e IT Crowd (V českém znění známé pod názvem Ájťáci). Dá se obdobná 

mluva ještě nazývat češtinou? Jazyk zůstává bohužel poznamenán i po uplynutí pra-

covní doby. Uveďme legrační případ, kdy IT specialista sděluje svému kolegovi, že vy-

stupuje v metru na stanici „Ájpí Pavlova“. 

Zákon o ochraně jazyka 

Víte, že některé státy mají zákon na ochranu jazyka? Takový zákon platí třeba ve Fran-

cii. Při ofi ciálním zastupování v zahraničí mají občané Francie za povinnost jednat ja-

zykem francouzským. Stejně tak se v tamních obchodech musí používat pouze fran-

couzské výrazy na nápisech apod. Dokonce i naši zákonodárci navrhli zákon o jazyce 

České republiky, ale byl zamítnut. Otázkou je, co by takový zákon zmohl. Zastavil by 

degeneraci našeho mateřského jazyka? Možná zbrzdil. 
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Co škodí mateřštině 

Úpadek však nespočívá primárně v přejímání slov z cizích jazyků. To je proces přiro-

zený, a pokud se tato slova používají s mírou, mohou naši mluvu i obohatit. Je to spíše 

vulgarizace, nedodržování základních mluvnických pravidel a pokleslá kultura vyja-

dřování vůbec, co kazí tvář češtiny. Nemalý vliv na úpadek mají hromadné sdělovací 

prostředky i snížené nároky na užívání správného jazyka při komunikaci skrze e-mail, 

sms nebo IM (tj. Instant messaging, např. ICQ, Jabber aj.) Ale copak se e-mail nebo 

smska nedá napsat správně česky? Jsem přesvědčen, že dá. Stačilo by tomu věnovat 

trochu více času. 
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Čestné uznání České komise pro UNESCO

Sestra

Jiří Krym

SOŠ technická a zahradnická, Lovosice

Bratři přicházející z daleka. Mají za sebou mnoho mil. Mnoho cest prošlo pod jejich 

nohama. Ale jsou zde. Poklekají před panovníka, jenž si je přeměřuje pohledem přís-

ným, že by nejednomu vstoupila do srdce bázeň. Muži však jsou pevní ve své víře a od-

hodlaní ve svém poslání. 

,,Tak co mi přinášíte, Bratři z krajů dalekých, kde slunce koupe se v oceánu a říše 

velká jest obehnána strmými hradbami?“ ,,Kníže, přinášíme ti dar nejcennější. Vedeme 

ti naši Sestru. Nechť ji má tvůj lid rád a nechť i ona má ráda tvůj lid.“ Panovník se za-

hleděl na dívku, která přišla společně s Bratry. Byla krásná. Krásná a mladá. Její dlouhé 

vlasy jí splývaly podél ramen a její pohled byl ozvěnou zpěvů nebeských. ,,Dobrá tedy, 

přijmu od vás tento dar. Od nynějška bude vaše Sestra patřit mému lidu.“ Starci se 

pouze pokorně uklonili a chystali se k odchodu, když vtom na ně panovník znenadání 

promluvil: ,,A co se týče vás...“ ,,Ano, pane?“ ,,Vy zde zůstanete a budete hosty mými 

i mého lidu, chci, abyste naučili můj národ, jak se má k Sestře chovat.“ ,,Bude nám po-

těšením, pane.“ Dny ubíhaly a prostý lid si Sestru zamiloval a ona si zase zamilovala 

lid. Bratři putovali od vesnice k vesnici a každému, kdo byl ochoten naslouchat, rádi 

Sestru představili a ukázali. Jen bohatým paničkám se Sestra nelíbila. Neopomněly 

jedinou příležitost, jak Sestru pomluvit a pošpinit. A tak se stalo, že přišla Bratrům 

zpráva od Soudce, aby mu přivedli Sestru ukázat. Bratrům se to pranic nelíbilo, ale co 

mohli dělat. Vzali tedy Sestru a vydali se za Soudcem. Soudce je již netrpělivě očekával. 

Když přišli, Soudce se Bratrů vyptával na všechno možné a očkem pokukoval po Se-

stře, která posedávala v koutku a rozhlížela se kolem. Poté, co Bratři domluvili, Soudce 

pokýval hlavou a zamyslel se a povídá Sestře: ,,Dobrá tedy, pojď sem a poslechni si, jak 

jsem se rozhodl. Bratři mi o tobě hodně pověděli a také jsem hodně viděl sám, proto 

nemám nic proti tomu, aby ses vrátila domů a radovala se společně s lidmi, které máš 

tak ráda.“ Sestra se usmála a řekla Soudci: ,,Děkuji Vám moc, pane. Děkuji za sebe a dě-

kuji také za mé Bratry.“ Když se vraceli domů, jeden z Bratrů se najednou zastavil a po-

vídá: ,,Sestro, já už s vámi dál nepůjdu. Jdi sama s Bratrem a starej se o něho, je už starý 

a dlouho už tu nebude. A ty, rozdávej radost lidem tak, jak jsme tě to učili, a buď k nim 

spravedlivá, nedělej mezi nimi výjimky.“ Potom se napřímil a odešel. 

Když se vrátili domů, nebylo to stejné jako dřív. Lidé je měli pořád rádi jako dřív, ale 

ze strachu z bohatých paniček dělali, jako že je neznají. Po nějaké době i druhý z Bra-

trů Sestru opustil, ale ještě předtím si ji dal zavolat a povídá jí: ,,Sestro, nikdy nezapo-

meň, co ti řekl můj Bratr, než nás opustil. A taky nezapomeň, co ti teď řeknu já. I když 

se ti teď možná zdá, že tě lidi už nepotřebují, nezanevři na ně a dál je uč, co znáš.“ Když 

toto Bratr dořekl, vydechl naposledy. Sestra tedy zůstala sama. Ale pamatovala na rady 

Bratrů a dál učila lidi svou řeč a své umění, i když ji bohaté paničky neměly rády a kde 

mohly, tak jí škodily. Ale nic netrvá věčně a i Sestra přese všechny nástrahy našla si zpět 

cestu do srdcí i úst lidí. Ale sama věděla, že nic není navěky, a proto každému, koho 

potkala, dala Sestra jeden svůj vlas. Lidé se podivovali nad tímto neobvyklým darem, 
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ale Sestra jim odvětila: ,,Chci, aby vám tento můj vlas pořád připomínal to, co jsem vás 

učila. Stačí jen zavřít oči a nechat vlas promlouvat k vašim myšlenkám. Nezáleží, ja-

kou řečí hovoří vaše ústa, nebo jaká slova píší vaše prsty. Důležité je, jaká slova jsou 

ve vaší mysli, a tento můj vlas vám vždy připomene, co jsem vás naučila. A připomene 

vám to i ve chvíli, kdy budete učit mluvit své děti. Budete jim matkami, a tak, jako já 

jsem byla vaší řečí, tak vy budete předávat tento dar řeči Vašim potomkům. Tento vlas 

se bude linout generacemi vašeho lidu a každý, kdo tento vlas bude mít, tak bude mít 

i řeč, kterou jsem já.“

Sestřiny vlasy tak putovaly generacemi a každá matka předala svému synovi či dceři 

tento dar. Vlas takto spojoval lid, a ten byl rád za Sestřino dědictví a nikdy nezapomněl, 

co jim tu zanechala. Zanechala zde totiž dar jazyka, kterým jsme se mohli dorozu-

mět, hádat, prosit, slibovat, doprošovat, kterým jsme mohli psát, nadávat, myslet, číst 

a mnoho jiných věcí. A i když už je to dávno, tak se to, co nám Sestra zde zanechala, 

objevuje na každém místě. Každý její vlas je slovo, které denně používáme, každý její 

pramen je věta, kterou den co den píšeme, a Sestra? Sestra je jazyk, který nás naučily 

naše matky a který je to, čím se lišíme od jiných. Protože jen my víme, jak zní hlas Ses-

třina vlasu.
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Čestné uznání České komise pro UNESCO

Kam náš jazyk spěje

Anna Těhlová

Gymnázium Jana Palacha, Mělník

Sedím ve své velké pracovně, již z velké části zaplňují regály s tlustými knihami. Právě 

tyto svazky, ač by se někomu mohly zdát jako pouhé štosy papíru posetého mořem 

drobných písmenek, jsou mými životními společníky. Jsem totiž literární historik. Li-

teratura se stala mou životní láskou, mým posláním. Většinu dne trávím právě v této 

tmavé místnosti, v křesle u pracovního stolu, na jehož dřevěnou desku hází přeplněné 

police dlouhé stíny.

Zamyšleně si poklepávám perem o bradu. Pracuji na svém životním díle. Chystám 

se shrnout všechny poznatky, které jsem za život nashromáždil. Nejsem žádný lako-

mec, chci se podělit s veřejností o své vědomosti a informace, které se za ta léta do-

nesly k mým uším. 

V hlavě se mi myšlenky a nápady hemží jeden za druhým, potřebuji si v nich však 

udělat řád. Jak se v nich mají vyznat ostatní, když ne ani já sám? Popadnu tedy poznám-

kový blok a do sněhově bílé stránky se už vsakuje modrý inkoust.

Jak vlastně mluví dnešní mládež? Rozumějí prarodiče všemu, co jim vnoučata vyklá-

dají? Čeština, stejně jako mnoho dalších jazyků po celém světě, je dnes hodně ovlivňo-

vána angličtinou. Spousta lidí si vypomáhá v běžné mluvě anglickými slovy. 

Znalost cizích jazyků, a anglického obzvlášť, je pochopitelně velikou výhodou, ne-

li nezbytností. V dnešním propojeném světě, kdy nejsou žádnou překážkou vlny roz-

lehlého oceánu ani tisíce kilometrů pouští, je důležité, aby existoval jazyk, kterým se 

domluvíte v téměř každém koutě země a především na poli diplomacie. Této pocty se 

dostalo právě angličtině. V žádném případě to však neznamená, že ostatní jazyky jsou 

bezvýznamné.

Jenomže tento světový jazyk se dostává češtině pod kůži. Proniká jí jako zhoubný ná-

dor, postupně ji pohlcuje, a pokud funguje zákon setrvačnosti, nemá naše krásná ma-

teřská řeč příliš valné vyhlídky. Proč jednoduše nemůžeme rozlišovat jeden jazyk od 

druhého? Proč se ptáme: „Jakej je tajm?“ a ne: „Kolik je hodin?“ či na odpovídajících 

místech: „What’s the time?“

Pokládám si mnoho otázek a v obličeji celý brunátním při pomyšlení na zkázu mé 

mateřštiny. To nemohu dopustit. Musím tedy najít příčinu, abych se mohl alespoň po-

kusit odvrátit důsledek. Znovu se vrhám do víru své mysli. 

Přemýšlím o postoji Čechů ke své zemi, jazyku, kultuře. Všímám si, že zde něco není 

v pořádku. Jsme hrdí na náš původ? Oslavujeme hrdiny našich dějin? Nedáme dopus-

tit na české výtvory? Ne. Ani v nejmenším nejsme patrioti. Cokoli, co přijde ze západu, 

vítáme s velikým nadšením a hned bereme za své, aniž bychom se tomu pořádně po-

dívali na zoubek. Snažíme se zapadnout mezi vyspělý Západ, myslíme si, že je lepší. 

Ale proč?

Nahlédněme do naší historie. Na počátky našeho státu narazíme již v 9. století 

a český jazyk se začíná utvářet na konci století desátého. Do dějin českých zemí se 

zapsalo také nemálo významných osobností. Začněme u svatého Václava, zmiňme 
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Karla IV., neopomeňme Jana Amose Komenského. V moderních dějinách zaujímá dů-

ležité místo Tomáš Garrigue Masaryk či Václav Havel. To všechno jsou lidé známí v ce-

lém světě. A co se týče jazyka? I zde se podepsalo mnoho postav. Dokonce i angličtinu 

ovlivnil český umělec Josef Čapek slovem robot, jež, jak se zdá, bude v následujících 

letech stále užívanější. Japonci, lidé, kteří žijí v zemi vycházejícího slunce na opačné 

straně zeměkoule, oslavují naše velikány hudební scény, jakými byli Antonín Dvořák 

či Bedřich Smetana.

Máme se tedy za co stydět? Ano jistě, zastihla nás černější období, jimiž byla napří-

klad čtyřsetletá nadvláda Habsburků či čtyřicetiletý totalitní režim, ale naše země ne-

byla jediná, na kterou nějaký čas nesvítilo slunce. 

Měli bychom si vzít příklad z Francouzů. Tento národ je na svůj jazyk velice hrdý 

a dává to náležitě najevo. Vím, že jim jsou za to většinou dávány záporné body, avšak 

trocha jejich pýchy by nám na škodu nebyla. To mají ta léta těžké práce obrozenců při-

jít nazmar?

Před několika dny jsem brouzdal internetem. Projel jsem spoustu křižovatek, mno-

hokrát jsem zabočil, až jsem se zastavil u diskuze k jednomu článku. Už si nepamatuji, 

o čem text pojednával. Mě zaujal především styl, jakým někteří uživatelé psali. Při-

znám se, že nejednou jsem si musel danou větu přečíst vícekrát či otevřít svůj slovník 

zkratek.

„Omg, to snad není pravda!“ stýskal si jakýsi Petr. Co znamená ono záhadné „omg“? 

Až po podrobném prozkoumání tohoto bodu v mém drahém slovníku jsem zjistil, že 

je to zkratka anglického zvolání „Oh my god!“ neboli „Pane bože!“ Musím říci, že se mi 

moc nezamlouvá, zní mému uchu příliš tvrdě.

Párkrát jsem otočil gumovým kolečkem na počítačové myši, sjel o několik řádků níže 

a narazil jsem na výraz „z5“. Musel jsem si ho přečíst nahlas, abych pochopil, že tím 

bylo míněno zpět.

Ve světě počítačů si připadám čím dál více jako Alenka v říši divů. Potřeboval bych 

králíčka, kterého bych mohl v tomto zmateném světě následovat. Důvodem mého ne-

porozumění však není neznalost technologie či cizích jazyků. Zjišťuji, že přestávám ro-

zumět řeči, jež mě obklopuje od doby, co jsem poprvé spatřil světlo světa.

Celkem snadno nalézám důvod tak častého výskytu zkratek. Svět nabírá na rych-

losti, a tak i lidé chtějí své názory sdělovat co nejrychleji. Použití několika zkrácenin 

jim ušetří drahocenný čas, který se dnes platí penězi. Občas si připadám, jako bych byl 

jeden ze sedmi miliard účastníků nějakého obrovského závodu. 

O to více mě však zarazí, když zahlédnu několik vět, do nichž jejich autorka místo 

jednoduchého „v“ vložila dvojité a navíc střídá velká písmena s malými. Připadám si 

jako na horské dráze, až tak to s mým žaludkem houpe. Příčina takovéhoto kažení češ-

tiny nemůže být jiná než snaha o vyčlenění se z davu. Pravda, originalita a individualita 

se dnes dere na horní pozice žebříčku hodnot.

Před dvěma sty lety čeština téměř vymizela. Naštěstí se našli vlastenci, kteří ji zase 

postavili na nohy. Obávám se, že nyní opět pomalu, ale jistě upadá. Jistě, zatím se jí 

mluví všude, dokonce i ve městech, jenomže jak to s ní bude za sto let? Budou zde opět 

lidé, již vystoupí z davu jako andělé strážní naší vlasti a dovedou nás na výsluní? Co 

vlastně pro lid znamená mateřština? Co znamená rodná země?
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Jak si mě získal jazyk český

Kristýna Brožová

Gymnázium, Kadaň

Moje matka se ve svých jedenadvaceti letech rozhodla emigrovat na západ Rakouska, 

kde se pak seznámila s mým otcem. O tři roky později jsem se narodila já. To bylo 

v době, kdy už matka mluvila plynně německy, a tudíž to byl první jazyk, kterým jsem 

mluvila já. Rodiče neplánovali návrat do tehdejšího Československa, a proto nepova-

žovali za důležité učit mě česky. 

Osud ale všechno změnil. Po tragické autonehodě, při níž oba mí rodiče zahynuli, 

zažádala o mé opatrovnictví moje babička žijící v Čechách. V té době mi byly tři roky 

a já, kromě toho, že jsem Českou republiku pojala za svůj nový domov, jsem si rovněž 

musela osvojit český jazyk. 

Jelikož má babička měla odjakživa zalíbení ve francouzštině, o níž častokrát mlu-

vila jako o jazyku vytříbeném a libozvučném, poslala mě v patnácti letech na středo-

školské studium do Marseille. Ona sama bohužel nikdy neměla příležitost učit se to-

muto jazyku, a tak tuto možnost nechtěla odepřít alespoň mně. Z původně plánova-

ných dvou let vzdělávání se staly čtyři roky a já jsem musela dát babičce za pravdu, že 

francouzština je jazyk opravdu vznešený. Protože i samotná Francie si mě již od prv-

ního okamžiku získala a já jsem se s tamější kulturou ztotožnila během velmi krátké 

chvíle, plánovala jsem si, že se tam usadím a někdy v budoucnu tam budu vychovávat 

své děti. Jazyk jsem ovládala docela slušně a střední školu jsem zakončila s vyzname-

náním. 

Vlastně mi nic nebránilo v tom, abych se do této země přestěhovala. Našla jsem si 

přechodné zaměstnání jako průvodkyně, a jelikož o turisty nikdy nebyla nouze, ne-

mohla jsem si na svůj plat stěžovat. Často jsem si však uvědomovala, že stále přemýšlím 

česky, ačkoli tímto jazykem jsem komunikovala minimálně. Pouze prostřednictvím do-

pisů, které jsem pravidelně zasílala na babiččinu adresu a na něž mi chodily odpovědi. 

Všechny přátele jsem měla zde, ve Francii, i přesto jsem se nejednou přistihla, jak nedo-

káži vyjádřit myšlenku ve francouzském jazyce. Začala jsem se cítit poněkud svázaně.

Asi po půl roce jsem obdržela dopis od babičky. Na tom by nebylo nic zvláštního, 

dopisy od ní mi chodily pravidelně každý měsíc, ale tento byl zcela jiné povahy. Stálo 

v něm, že babička navštěvuje lékaře téměř každý týden a její zdravotní stav se den ode 

dne zhoršuje. Bylo na čase vrátit se znovu do Čech. 

Za necelé dva dny už jsem postávala v letištní hale a netrpělivě odpočítávala vteřiny 

zbývající do odletu. Bohužel namísto výzvy k neprodlenému nástupu do letadla bylo 

všem cestujícím oznámeno, že letadlo bude mít dvě hodiny zpoždění kvůli špatným 

povětrnostním podmínkám. Veškerá zavazadla byla již odbavena, a tak jsem si musela 

vystačit s příručním kufříkem a mou sice moderní, leč naprosto nepraktickou mini-

aturní kabelkou. Odebrala jsem se tedy k nejbližším lavičkám, abych si všechny věci, 

včetně těžkého, zbytečného a stále překážejícího kabátu, odložila, a s domněním, že 

uhasím svou žízeň, jsem rozepnula zip své tašky. V tu chvíli jsem si vzpomněla, že lá-

hev s vodou mi před vstupem do bezcelní zóny zabavila letištní kontrola, a tak jsem jen 

zaklela a namířila si to k protější kavárně. Při tom jsem si ještě stačila všimnout opodál 

stojícího muže, který na chvíli zvedl oči od rozevřených novin, pousmál se a znovu se 

hloubavě ponořil do těch černobílých řádků. 
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„Jako kdybys rozuměl, co jsem říkala,“ pronesla jsem jen tak do větru, zakroutila ne-

chápavě hlavou a pokračovala dál v cestě. Než jsem si stačila uvědomit, že jsem onu 

větu vyslovila nahlas, ozval se za mnou mužský hlas: „Klidně si můžeme tykat, já jsem 

Marek.“ V tu chvíli mě polila horkost a já jsem přemýšlela, zda se mám otočit, či utéct. 

Nakonec jsem zvolila tu první možnost. 

Marek se mi později představil jako novinář. Protože tou dobou shromažďoval ná-

zory a postřehy od nejrůznějších lidí pro svůj nový článek, neodmítla jsem na téma 

Cesty daleké i blízké kratší rozhovor. Vlastně to ode mě byla jakási omluva za moji ne-

vychovanost. 

Poté, co se mě zeptal na věk, zaměstnání a vzdělání a vše si pečlivě poznamenal, při-

šla na řadu otázka: „A jaký je váš mateřský jazyk?“ Řekl to jakoby mimochodem, jako 

by chtěl doplnit scházející údaj v jeho natištěné tabulce. Ještě jsme se nedostali ani k sa-

motnému jádru, k podstatě tohoto rozhovoru, a já už jsem byla v rozpacích. „Nevím,“ 

řekla jsem opatrně. „Je mateřský jazyk první jazyk, který jsem se naučila, nebo je to ten, 

jímž na mě mluvila má matka? Je to ten nejlépe ovládaný nebo momentálně nejvíce 

používaný?“ Bylo vidět, že můj dotaz Marka překvapil. Po chvíli váhání se mi dostalo 

otázky i odpovědi zároveň: „A se kterým se vy sama identifi kujete?“ 

Dvě hodiny strávené s Markem v letištní hale mi ukázaly, s čím se vlastně ztotožňuji. 

Nebyla to francouzská kultura ani líbezná francouzština. Byl to český jazyk a Česká re-

publika, můj opravdový domov. Když jsem mluvila česky, cítila jsem se opět svobodně 

a volně jako už dlouho ne. Toto setkání mě přimělo vrátit se zpátky do Čech a mluvit 

řečí, jež mi je ze všech nejbližší. Řečí, kterou dokáži vyjádřit a popsat všechny své myš-

lenky, řečí, jež oplývá bohatstvím, květnatostí a zvučností. Řečí, díky níž se cítím ne-

spoutaná, protože slova mohu řadit za sebe, jak se mi zrovna zachce, a protože právě 

českými slovy dokáži vyjádřit mnoha způsoby i to, pro co jiné jazyky výrazy nemají. 

Ačkoli do české slovní zásoby pronikají nová a nová slova, což je v dnešní době stále 

přibývajících technologií nutnost, český jazyk se nedá zahanbit a pro tyto výrazy si 

vždy vytvoří nějaký český ekvivalent. 

Jsem zpět. Díky Markovi jsem našla svou cestu. Díky němu jsem po letech obnovila 

vztah se zemí, kde každý den poslouchám zpravodajství, pořady v televizi, čtu, píši, 

mluvím – a to všechno česky. Občas, když sedím večer u psacího stolu se šálkem kávy, 

vzpomenu si na Francii. Ale už o ní přemýšlím úplně jinak. Možná jako o zemi, kam se 

zase někdy vydám na dovolenou. Ovšem mé místo je tady. Doma.



27

Retro love

Petra Dvořáková

Gymnázium, Trutnov

Retro love

Kup mi umělohmotný obrovský náušnice – kruhy

a do vlasů kýčovitý stuhy

všechny barvy duhy

a bláznivý šaty s puntíkama

Vždyť na 40 let starý fotografi i vypadali květinový děti vcelku šťastně

porušující pravidla a o to více slastně

žádný nemastný neslaný, ale slaně a mastně

a já bych tak ráda byla tvoje maličká rebel-love

A možná nemusíš retro,

ale jednou řek jsi mi: „Petro..“

a to je sakra chyba - takže teď žádný metro!

to dřív nebylo

Budem žít independently...
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Miss Independent

Ve víru podzimní melancholie

vytleskáváš mi melodii

na klávesách stoupajících z mých zád...

//Nezávisle?//

Možná je to krásný...

ale do second handu citů

dám v šanc i ty svoje...

Vždyť divný holky

maj bejt děsně free

tak trochu bez závazků a citů

Možná mě jediným ultrafi alovým pohledem

sestřelíš z duhový bubliny

na který se houpu

někde mimo zem

a jenom fl usneš do ksichtu

//holky se přece nebijou!!!//

a asi tomu neuvěříš...

ale doma potom

budu

brečet

do

polštáře

!

A stejně svou roli nevyměnim 
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Na horský dráze

Stečem spolu

   – jako kafe

po Tanečním domě

    v Praze...

já do Tebe

    Ty do mě

a budem se mít blaze

a já si budu namlouvat

že je to proto

jak jsme se krásně

   z-a-m-i-l-o-v-a-l-i

 

a pak si budem

    tak trochu

hrát se všema těma plyšovejma medvědama

cos mi vždycky dával

    - po hádce

a zas ti dovolím

    jen na krátce

abys mi zas říkal „Holčičko...“

a pak bude konec pohádce

protože ty nikdy nebudeš úplně můj...!
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Malá hvězda velkého nebe

Lucie Hrubcová

Gymnázium, Klášterec nad Ohří

Jako vzorná matka učím všechny Čechy tomuto krásnému jazyku – češtině. Jsem to-

tiž jejich mateřština. Pocházím již z konce desátého století, z praslovanštiny. Za histo-

ricky doložený jazyk se však považuji až od poloviny dvanáctého století. Během středo-

věku jsem vyspěla v bohatý a propracovaný jazyk, který byl stále obohacován novými 

výrazy. S rozmachem českého státu jsem se šířila i za hranice území a ovlivnila jsem 

mnoho dalších jazyků. Poté se mnou bojovala němčina, ale díky svým věrným svěřen-

cům, kteří si mě probojovali, jsem stále naživu.

Jako jsem dříve ovlivnila ostatní jazyky i já, tak teď ony ovlivňují mě. Proniká do mě 

spousta přejatých výrazů, nejvíce z angličtiny a němčiny. Tyto dva jazyky jsou také nej-

častěji učeny na českých školách, neboť v Evropě mají velký význam a přispívají k lepší 

a rozumnější komunikaci mezi státy. Ačkoli v Evropě nemám moc velký význam ani 

vliv, tak hodně česky mluvících lidí najdeme i mimo naše území, například v Rakousku, 

na Slovensku, v Německu, na Ukrajině a i jinde po Evropě. Do ciziny se tedy dostávám 

nejen díky tlumočníkům, ale také díky českým menšinám, kterých po Evropě stále při-

bývá.

Takže jaká je asi moje situace v dnešní době? Snažím se nezaniknout, udržet si svou 

tradici, ale také se nesnažím o evropské prvenství, neboť vím, že se na to nehodím. Nej-

jednodušší by bylo, kdyby byl všude používaný jen jeden jazyk už odpradávna, zmizelo 

by tolik problémů a nedorozumění. Jenže jaký by to měl být? Angličtina? Ta je sice roz-

šířená a nejvýznamnější, ale co by pak bylo s těmi ostatními.

Já jsem krásná, umím vyjádřit slovy spoustu věcí, používám zajímavá a neobvyklá 

slova, skládám se dokonce z mnoha nářečí a slangových výrazů, ale jsem také pekelně 

obtížná a složitě zamotaná, a možná právě to je to mé kouzlo, abych zůstala ve světě té-

měř bezvýznamným a nepoužívaným jazykem, neboť když jsem tak rádoby dokonalá, 

zaslouží si jen několik jedinců mě znát a ovládat. Tak raději přenechám místo těm sil-

nějším, těm co už jsou proslavení, a nadále zůstanu sama sebou a se svými věrnými 

dětmi, které mě neopustí či nevymění.

A jak to se mnou bude do budoucna? Kdo ví. Možná, že nakonec nabudu čím dál 

většího významu, třeba budu poznanější a váženější. Ale je tu také možnost, že se po-

stupem času proměním jen ve směs zkratek, slangů, esemeskových výrazů a tak po-

dobně. Možná se proměním v jeden velký archaismus a neologičtí potomci mě zcela 

pozmění a pomotají. Ale to už záleží jen na lidech, rozvíjející se technologii, působení 

mocných jazyků, ale především na mně, jak budu silná a jak budu bojovat o přežití. 

Každý jednou zemře, ale jak ráda bych věřila tomu, že jsem nesmrtelná.
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Mateřština ve stínu hákového kříže 

Kristýna Jiroutová

Gymnázium Jana Palacha, Mělník

Jakmile přišel kantor do učebny, celá třída zmlkla. Jako jeden muž všichni žáci vstali 

a s respektem se podívali na svého učitele. Pravdou je, že se tak uctivě nedívali na kde-

koho. Třída byla ke svým učitelům silně kritická, a když chtěla, dokázala jim udělat ze 

života peklo. Ovšem tehdy, na rozdíl ode dneška, ještě znali své meze. 

Kantor přejel pohledem po celé třídě. Měřil si je přísným, nějakým zvláštním způso-

bem, smutným pohledem. V hlavě si přejel všechna žákovská místa, zastavil se u těch 

prázdných a v hlavě si sám pro sebe poznamenal, kteří žáci dnes chybí. Nemusel se 

ptát, vždyť svou třídu už nějakých pár let učil, čtyři roky, máme-li být přesní. Zazna-

menal si vše, co potřeboval. Teprve pak se posadil. Pro třídu to bylo již známé znamení 

pro to, že si mohou sami sednout. Kantor mlčel, jako vždy. 

„Dneska máme v učebním plánu stanoveném protektorátním řízením úplně něco ji-

ného, než vám budu vyprávět já.“ 

Žáci se na sebe vesele podívali, tuhle větu slyšeli už mnohokrát, přesněji řečeno, 

každý den hned první hodinu. Pro většinu z nich to znamenalo další příjemnou hodinu 

strávenou vyprávěním o českém jazyku, jeho původu a o strastech, které musel přežít, 

aby se dostal tak daleko. Málokdo nebo spíš nikdo z těch desetiletých děcek nevěděl 

nebo nechápal, jak moc takhle učitel riskoval. Ale on se nebál jednak proto, že téhle 

zapadlé vesnice si málokterý nacista všiml jinak než jako spojnice mezi důležitějšími 

body v české zemi, vlastně v protektorátu. A jednak proto, že jemu samému se nechtělo 

žít v takové špíně a bahnu, které sem nacisti zanesli, a možná že i těm malým capar-

tům něco předá, možná že si na něj jednou, až bude po všem, vzpomenou a budou zase 

svým dětem vyprávět, že to vždycky nebylo tak růžové. 

„Mnohokrát český jazyk snášel stejné, snad i horší útrapy. Jednou byla válka po-

dobná téhle dokonce i vysvobozením pro náš jazyk. Bylo to za doby Rakouska-Uher-

ska, u nás v Čechách se muselo mluvit německy. Ne všude, ale na úřadech, v divadlech 

a na jiných místech určených pro společnost to jinak nešlo. Byla to velmi krutá doba. 

Vlastně čeština se zachovávala už jen na vesnicích, kdekoli jinde ve městech byste ne-

slyšeli slovo česky. Ale bylo i několik odvážných vlastenců, kteří nikdy nedali dopustit, 

aby čeština zanikla. Byli to budovatelé našeho jazyka. Nejdříve se scházeli tajně, teprve 

později o sobě dávali vědět. Byli to spisovatelé a novináři. Třeba Karel Havlíček Borov-

ský nebo Božena Němcová, ta v té době byla jedinou známou českou spisovatelkou. 

Havlíčka Borovského dokonce za to i poslali do vyhnanství, to ho ovšem neumlčelo. 

Byli to opravdoví hrdinové, a i když tehdy byla doba stejně zlá jako dnes, oni se nebáli 

mluvit. Díky nim je vlastně čeština na takové úrovni, jakou ji máme dnes. Tolik nových 

slov, co se za tu dobu vymyslelo, alespoň k něčemu to bylo dobré. Jen se podívejte na 

němčinu, kterou se musíte učit. Vždyť tím obyčejným jazykem by se nedalo říct to, co 

my umíme. Žádný jiný jazyk by to nedokázal. I když čeština je snad v Evropě nejméně 

známý jazyk, je ze všech nejdokonalejší, možná i proto ho nikdo nezná. Kdybyste se 

zeptali příslušníka nějakého vzdáleného národa, ani by nevěděl, kde naše malá zemička 

leží. Ale vy vězte, že i ta malá zemička umí křičet a bojovat a že se vynořila i z větších 

hlubin, než je tahle. Češtinu umlčet prostě nejde, protože se vždycky najde někdo, kdo 

za ni bude ochoten položit i život...“
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Zdálo se, že řeč vlasteneckého kantora bude pokračovat, ale to by ho nesměl přerušit 

ten neskutečný kravál, který se čím dál tím víc blížil a byl stále hlasitější a hlasitější. Tu 

najednou ten zrzavý capart v první lavici vstal a vykřikl: „Tý jo! Jen se na to podívejte!“ 

Kantor nestihl třídu zastavit. Ani ten jeden z mála, který měl u třídy takový respekt, 

nedokázal své svěřence udržet.

Pod okny na rozbité a neudržované silnice vesnické školy projížděly vojenské auto-

mobily a tanky doprovázené jezdci na vojenských motorkách. Byli tam i jedinci, kteří 

běželi s průvodem pěšky. Všichni se znakem hákového kříže. 

Učitel nakonec také vstal a šel se podívat spolu se svou třídou ven z okna. Nikdo ne-

věděl, co se mu prohánělo hlavou, ale všichni viděli, jak moc musil trpět, když i on, nej-

odvážnější muž v jejich očích, plakal.

Každopádně se neví, jak tento učitel skončil. Jestli i on zemřel se svými hrdiny pro 

jazyk, který tak miloval, nebo jestli se dožil poklidně svého přirozeného konce. Jestli 

svůj konec, ať byl jakýkoli, považoval za šťastný? Kdo ví. Pravdou je, že hrdina byl i on. 

Jako jeden z mála, kdo se nebál mluvit. A co se týče naší mateřštiny? Vždyť bez ní bych 

asi ani nenapsala tento sloh, přesně tak, jak je. Určitě by byl o pár těch výrazů chudší. 

A jestli ne, určitě by mu chyběla ta jiskra. Vždyť i té angličtiny, která je všude, si pravý 

Angličan nemůže vážit jen proto, že je právě kdekoli, i v té nejšpinavější ulici na konci 

světa je větší možnost najít slovo anglické než české. A čeho je málo, toho si lidé víc 

váží, obzvlášť ti, kteří jsou toho vlastníci. Jestli je vůbec možné něco takového vlastnit.
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Mateřský jazyk v dnešní Evropě 

Martina Kloubová

Gymnázium, Klášterec nad Ohří

V dnešním světě není problém vycestovat do zahraničí a domluvit se. Zatímco dříve 

musel člověk trochu ovládat jazyk, kterým se v navštívené zemi mluvilo, dnes stačí 

umět jeden ze světových jazyků. Cestovní ruch se stále rozvíjí a v mnoha zemích lidé 

zjistili, jak se dá na turistech dobře vydělat, a tak tyto světové jazyky ovládají. Jinak by 

musel každý například při cestě do Egypta mluvit arabsky, za což by asi nějakých čtr-

náct dní ani nestálo, tak se prostě Egypťané ,,podřídili“, aby o turisty nepřišli. Stejně tak 

se podřizujeme my – v Karlových Varech si bez znalosti ruštiny, angličtiny nebo něm-

činy pomalu ani nepřečteme jídelní lístek, v blízkosti německých hranic podle nápisů 

zase nevíme, zda jsme už hranice nepřekročili. To už mi připadá přehnané, protože tím 

jako země ztrácíme svou tvář a hrdost.

Jinak mi ale tolik nevadí, že se do češtiny dostává spousta nových slov, která se ani 

nepřekládají. I když se jim někdo může bránit, útočí na něj ze všech stran, a tak ať chce 

nebo nechce, stejně ví, co znamená třeba takový billboard. A když neví a zadá ho do in-

ternetového slovníku, moc mu nepomůže, když se v češtině jedná o to samé slovo. Nejde 

pouze o anglická slova. Už stovky let zpět jsme cizí slova přejímali, například z němčiny, 

a dodnes je používáme, aniž bychom si původ takových slov uvědomovali. Považujeme 

je za česká tak, jako třeba jednou budou další generace vnímat dnešní nová slova.

Na druhou stranu je ale pravda, že tímto rozbíjením hranic mezi jazyky pomalu zao-

stává používání mateřské řeči. Proč používat ty zastaralé výrazy, když to jde říct jinak? 

Asi proto, že jazyk má být soběstačný. Vždycky takovým byl a mnoho lidí by se divilo, 

kolika způsoby lze říct českou větu a vynechat z ní přitom všechny cizí výrazy. Někdo 

volí cizí slova proto, že si připadá učenější, někdo proto, že mu připadá taková věta sty-

lovější – to jenom babičky přece používají takové trapné výrazy. Někdo se zase snaží 

vyjít vstříc skupině lidí, která by už ani té hezké češtině nerozuměla. Takhle bude ale ta 

skupina lidí i nadále používat jen omezený slovník a její posluchač bude mít pocit, že 

se opakují stejná slova a že mluvčí je ve skutečnosti jen jedna velká deska, která se točí 

stále dokola. Takoví lidé si ani nepřečtou žádné starší knihy, protože zkrátka autorovi 

nebudou rozumět. A to už je škoda. Neví, co nového se od něj mohli dozvědět, co jim 

sám ze sebe mohl autor předat.

Stručnost není na místě. Jazyk není soubor matematických symbolů, ale slov, která 

na nás určitým způsobem působí, a to už od narození. Každá mateřská řeč má svoji 

melodii, které rozumí jen ten, jemuž byla zpívána, zatímco on ještě mlčel. Tyto výrazy 

v nás vyvolávají stejné pocity, jako je jejich skutečný význam. Možná proto, že i když 

jednu věc nebo jev umíme pojmenovat mnoha slovy, česky jsme to uměli nejdřív. Proto 

snad existuje taková vazba.

Zajímalo by mě, jak je to u lidí, kteří vyrůstali v takovém prostředí, že stejný vliv 

na ně měly dva nebo i více jazyků. Považují jeden z nich za mateřský? Nevím, jestli je-

den z nich nějak upřednostňují, zda se jim jeden líbí víc. Mít silný vztah k mateřskému 

jazyku ale neznamená, že budeme nadosmrti mluvit jen jím. Možná právě cestováním 

a poznáváním jiných jazyků, zemí a kultur se k rodné řeči vážeme víc a víc. Čtyři dny 

v Hamburku pod palbou rychlé a tvrdé němčiny mi stačily k tomu, abych se těšila na 

českou krajinu a obyčejné povídání. 
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Angličtinu mám na druhou stranu ráda a dovedu si i představit, že bych jednou žila 

v Americe, ale určitě bych nikdy nezapomněla na Čechy, svůj život v nich a všechno 

s nimi spojené.

Nemyslím si, že by se v zemích Evropské unie měl zavést jeden úřední jazyk, který 

by zjednodušil různá jednání. Nestojím o to, aby se ze všech členských zemí stala velká 

směs čehosi připomínajícího jednotlivé kultury. Už takhle toho bylo sjednoceno dost. 

Kdo by pak jezdil po světě, když by dopředu věděl, že cíl bude téměř shodný se začát-

kem cesty? Že zaplatí stejnými penězi, popovídá si o stejných problémech, a dokonce 

stejnou řečí. Taková myšlenka je naštěstí celkem nereálná, protože pokud v tom ne-

bude láska ke svému jazyku, zastaví tento proces mazání kultur lidská lenost. Spousta 

lidí bude chtít nadále žít stejným způsobem. Nebude se chtít učit nový úřední jazyk. 

Tím se nabízí být angličtina, protože si troufám říct, že z ní každý už něco pochytil, 

a tak by bylo jednodušší naučit se ji, než začínat s úplně neznámým jazykem. Ale když 

jsou si státy rovny, nemůže přece jeden jazyk zvítězit. 

Čeština není o nic podřadnější než kterýkoliv jiný jazyk. Vůbec nezáleží na tom, ko-

lik lidí ji v poměru proti zbytku světa používá. Záleží spíš na tom, jak za ni tito lidé bo-

jovali, jak nedopustili, aby po mnoha staletích úplně zanikla, a sami se zasloužili o její 

rozvoj. Už jen proto má právo stát rovnocenně vedle kteréhokoliv světového jazyka, 

kterým hovoří stamiliony lidí.

Složitost jazyka také nemůže být kritériem. Chápu, že pro cizince je čeština svými 

tvary slov jazykem, který má více výjimek než pravidel. Ale pro Čecha, který není úplně 

ukrytý před kvalitními projevy, četbou a psaním, nemůže být v tomto ohledu problém. 

Jak je však vidět z televize, novin a různých letáků, někdy svůj rodný jazyk neovládají 

ani ti, kteří s ním denně pracují.

Je škoda, že posledních pár let je čeština utlačována nejen těmi, jejichž slovník do-

hromady obsahuje něco přes deset slov, ale i těmi, kteří používají stále různé zkratky 

a ještě při tom šišlají. Jestli už někdo nemá ani čas na to, aby řekl celou českou větu – 

aby místo ,,pls“ řekl normální české ,,prosím“ – pak ho vážně lituji.
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Poselství na špičce jazyka

Jakub Krejča

Gymnázium Ostrov, Ostrov nad Ohří

A doba, dobu věk ten mine,

Kdy slova do řad srovnány

Vystřídají slova jiné,

Od matky nám nedány.

Řekni máma, má jak má,

Jak já mám tebe, ty máš mě.

Tak jsem tvá, jsem tvoje máma,

Usmíváš se zasněně.

„Má-ma!“

Šikovný jsi, ach ty kluku.

Rosteš jako z divé vody.

Místo šišlání a hluku

Naplním ti hlavu slovy.

Máma má Mílu.

Maso mele máma.

Čti tu moudrou knihu!

Jedničku ti dávám.

„Jedna!“

A doba dobu věk ten mine,

Kdy slova do řad srovnány

Přejdou v slova cizí země,

Úkolem nám zadány.

Drobný malý jsme jen kraj,

Však jedno máme nejkrásnější:

Jazyk zbavený všech hran

A ženy svůdné božské zdejší.

„Žena!“

A tělo její, ladné křivky,

Háček, čárka v souznění.

Celý jsi jak z másla – plytký,

Do slov ženy zblázněný.
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A slovo, slovo hnedle mine

V zápětí ti dojde řeč

Kde matka je v tu chvíli v stíně,

Kdy z drog a sexu vzejde křeč.

„Hebké trávy!“

A jazyk matčin tiše lká,

Že nenapovídal se dosti.

Neb omezená vůle tvá,

Přivedla tě do otcovství!

Dítě svoje budeš učit,

Co matka jeho nechtěla

Poučí tě, bude mučit,

Slovo, jímž tě zavrhla.

„Co poučí mě?“

A doba dobu věk ten mine,

Kdy slova do řad srovnány

Vystřídají slova jiné,

Od otce mu nedány.

Neb otec jeho tají pravdu

A jazykem svým uhýbá,

Že matka jeho lehká žena,

Jež slova slasti užívá.

„Jak říct?“

Už leží otec v lůžku stinném.

Mysl tvá chce odsud pryč.

Chceš nacházet se v koutě jiném

Bolest jeho - na tě bič.

Však stihneš ještě slyšet, synu,

Co otec tvůj již dobře ví,

Neb matka jeho pravila mu,

Co on tobě by chtěl říct:

Sbohem, miluji tě.

Máma,

jedna žena hebké trávy,

co poučí mě, jak říct

sbohem miluji tě.
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Moje setkání s mateřským jazykem

Kateřina Kučerová

Gymnázium Jana Palacha, Mělník

Jak jsem se setkala s mateřským jazykem?

Narodila jsem se v Polabské nížině na soutoku Labe a Vltavy ve městě Mělník. Doma 

už se na mě těšil táta s bratrem, kteří se narodili v Praze stejně jako moje mamka, a tak 

je logické, že na mne začali mluvit česky. Nejdříve češtinou spisovnou.

Maminka mé maminky, tedy má babička, na mě hovořila češtinou, která má ofi ci-

ální název – čeština vypjatě spisovná. Odmalička mě zahrnula klasickými pohádkami 

a říkankami od všech významných i nevýznamných českých autorů. Nikdy jsem ji ne-

slyšela mluvit jinak než spisovně. Zato když nám večer s bráchou před spaním zpívala, 

vybírala písně převážně moravské. Narodila se na Moravě a svými písničkami nás se-

znamovala s moravským nářečím.

Moje maminka, vychovaná „vypjatě spisovnou babičkou“, v našem raném dětství na 

nás mluvila jako ona, ale záhy pod vlivem tatínka začala mluvit češtinou hovorovou. 

A tak jsem poznala další druh mateřštiny. Maminka je náruživou čtenářkou a snažila 

se nás od dětství přesvědčit, že čeština je krásná řeč. Díky oblíbeným knížkám o Krteč-

kovi a písničkám od pana Svěráka jsme jí to uvěřili.

S bratrem jsme pomalu vyrůstali, v jeslích ani ve školce jsme nebyli, a tak jsme další 

druh mateřštiny poznali až na základní škole. Byla to čeština nespisovná. Přesto že 

nám doma četli spisovné verše, naučili jsme se vulgarismy velice rychle. Některé jsme 

si s bratrem k nelibosti rodičů a prarodičů dokonce oblíbili. V první třídě jsem objevo-

vala kouzlo písemné formy českého jazyka, líbilo se mi psát do písanky. Všichni mi totiž 

říkali, jak krásně píši. Už méně se mi líbila některá hodnocení mých diktátů, doma mě 

za ně nechválili vypjatě spisovnou češtinou…

Později jsem se dozvěděla o češtině více, že je čeština slovanský jazyk patřící do ro-

diny indoevropských jazyků, že první česky psanou památkou jsou dvě věty ze zakláda-

jící listiny litoměřické kapituly z počátku třináctého století, a mnoho dalších poznatků 

o mé mateřštině. Poznala jsem, že česká gramatika není jednoduchá. Aby toho nebylo 

málo, začala jsem doma poslouchat, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, že jsme 

rozlohou malá země a že je potřeba se učit světový jazyk, protože češtinou mluví jen 

10 milionů Čechů a emigranti. Část rodiny mého otce žije v Americe a na jejich první 

návštěvě u nás doma jsem pochopila, že čeština, pokud budu cestovat mimo naši re-

publiku, opravdu nestačí.

Přesto mám češtinu velice ráda, mluví s ní mí nejmilejší a nejbližší lidé, a jelikož tan-

čím od svých pěti let ve folklorním souboru Jarošáček, snažím se propagovat češtinu 

prostřednictvím českých a moravských písní i za hranicemi. Mamka i babička si často 

povzdechnou, že kultura českého jazyka upadá, dostávám vynadáno, že píši sms zprávy 

ve zkratkách a nespisovně. Vzpomínají na ručně psané dopisy a absenci e-mailů, ale 

já si myslím, že přes pokrok doby čeština nezanikne. Myslím, že dál budu jednou číst 

svým dětem krtečka, zpívat české a moravské písně a nebudu v nich používat žádné 

zkratky a anglické výrazy. Nic totiž nezní tak hezky jako česká slova: „Máme tě rádi, 

Kačenko“, která mi doma říkávají…
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Mateřský jazyk

Lenka Morongová

SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice

Část 1.

Dnes je to přesně týden, kdy jsem se vrátila z řeckého ostrova Kos, kde jsem trávila 

čtyři měsíce.

Když odjedete ze dne na den tisíc kilometrů daleko, bez jediného svého přítele či 

známého, do cizího prostředí, je to velký nápor na psychiku člověka. Musíte se oka-

mžitě sžít s místními lidmi, místní kulturou a místním jazykem. A o to jde, jejich ja-

zykem. Najednou jste na místě, kde vám vůbec nikdo nerozumí. Nerozumí vám v ob-

chodě, u doktora, v práci... Nikde. A napsat domů SMS zprávu či e-mail není ono. Po 

chvíli vám rodný mateřský jazyk začne chybět. Ale mnohem víc než řízek s brambo-

rovou kaší, možná i víc než přátelé a rodina. Potřeba rodného jazyka se každým dnem 

stráveným od domova zvětšuje. Na dovolené s kamarády si to nikdo neuvědomí, pro-

tože mluví jenom s nimi, ale být někde úplně sám je naprosto něco jiného. Jdete po 

ulici a slyšíte spousty hlasů, ale ani jeden nevnímáte. Hledáte totiž ten, kterému byste 

porozuměli, ale nenajdete ho. Jdete do obchodu a musíte si zvykat ptát se na všechno 

v cizí řeči, objednávat si v restauraci či vysvětlit doktorovi, že máte dráždivý kašel. 

Když v zemi přetrváváte delší dobu, už vám najednou není divné, že jste měsíc nepo-

užili slovo Ahoj, Dobrý den, Děkuji. Nepřipadá vám to divné, protože to nepřipadá 

divné nikomu okolo vás. A najednou jako byste se s tou řečí sžili. Ptáte se a odpovídáte 

automaticky a po chvíli už začnete v cizím jazyce i přemýšlet. Počítáte si cizími čísly 

a i v poznámkách se objeví cizí slovo. Ale proto do ciziny jezdíme, nebo ne? Vždyť ja-

zykové pobyty v zahraničí na delší dobu jsou dnes velice populární záležitostí. Začnete 

mít ze sebe radost, jak vám jazyk hezky jde, jak už jste suverénní vůči spoluobčanům.

Pak ale přijde ona chvíle. Sedíte v restauraci, a najednou uslyšíte rodný jazyk. Je to 

jako znovuzrození, jste schopni zavolat přes celou restauraci a vyskočit od stolu. Roz-

buší se vám srdce a přitom z takové bohulibé záležitosti, jako je slyšet rozhovor ve va-

šem jazyce. Ovšem v mateřském jazyce. Proudí vám krev v celém těle a užíváte si každé 

slovíčko, které vyplyne z úst v mateřském jazyce. Vážíte si každé samohlásky a nedovo-

líte, aby vám ani jediná unikla.

Dáte se do řeči a chcete mluvit o čemkoli, jen aby se mluvilo. Mluvíte klidně o ja-

derné válce, ale hlavně aby se mluvilo. Po chvíli se ale stane nepříjemná věc. Vyprávíte 

historku, a najednou se zaseknete. Nemůžete si vzpomenout na slovo. Na slovo, které 

jste věděli, i kdyby vás o půlnoci probudili, které je pro vás samozřejmé jako bota na 

noze, ale prostě ho nevíte. Cítíte zklamání, cítíte, že jste zklamali svou mateřskou zemi. 

Nemůžete tomu věřit, ale je to tak. Zapomněli jste. A najednou to není jen jedno slovo, 

už je jich víc. Po týdnu si na ně vzpomenete, ale nemůžete věřit tomu, že jste prostě 

zapomněli svoje slovo! V jazyce, který používáte tolik let. Teď se mísí pocity, jestli je 

dobře, že tak dobře ovládáte druhý jazyk, a jak je možné, že zapomínáte svůj mateřský. 

Svůj mateřský jazyk, podle kterého vás kdekoliv na světě identifi kují.

,,Když tu mluvíme všichni stejně, tak proč si nerozumíme?‘‘
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Část 2.

V dnešní době hraje nejvýznamnější roli vzhled. Podle vzhledu vás každý rozdělí do 

šuplíku a udělá si o vás okamžitý názor, který už pak možná nebude lehké změnit. 

Vzhled ovšem není to nejpodstatnější. Uvidíte vedle sebe tři stejné muže, tři bělochy 

stejné výšky a podobných rysů. Pomyslíte si, že patří k sobě, ale jakmile promluví, zjis-

títe, že jeden je z Polska, jeden z Česka a jeden Rakušan. A to teprve ovlivní váš počá-

teční názor.

Existuje krutá pravda. Když do mezinárodní restaurace přijde několik párů, poznáte 

je podle barvy pleti či fyzického vzhledu, ale ostatní nepoznáte. Ale jakmile uslyšíte 

první věty, je vše jasné. U češtiny je číšníkovi hned jasné, že se možná ztratí několik 

příborů, jakmile uslyší němčinu, je mu jasné, že bude muset stoprocentně měnit ubrus 

a dostane spropitné, a pokud slyší ruštinu, jde otevírat láhev vodky. A přitom jenom 

promluvíme v jazyce, který je nám souzen, ve kterém jsme se narodili a který nám při-

jde víc než automatický.

A přitom má tolik podob. V básni je krásný, v písni je líbezný, od maminky je jako 

pohlazení, v hádce je energický a ve slušném mluveném projevu je nám velmi příjemný. 

Protože je náš a nedá se koupit a nikdo nám ho neukradne. 

Ale stejně

Když jsme se poznali, bylo to poklidné.

Ani ne rozkošné. Naprosto nevinné.

Bylo nám hezky, například v Máji.

Jeden můj čin, a bylo vše v háji.

Pak dlouhé odmlky, hodně mě ničily

Náhodné osudy, opět nás sloučily.

Čteš si ve mně jako v knize,

poznáš můj cit, moje krize.

Líbí se mi, jak se bavíš,

Když mi všechno, co chci, tajíš.

To tvoje chování je někdy záhadné,

víš moji myšlenku dřív, než mě napadne.

Kdysi nás něco hrozně lákalo.

Teď řeknem si jen: ,,Díky. Za málo.“

Teď už jen letmo tě políbím na líčka.

Ty. Jistý umělec. Já. Malá holčička.
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Kolik mateřských jazyků bude mít Evropa v 25. století?

Milena Mráčková

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Praha 2

Mateřský jazyk je pro každého z nás velice důležitý. Je to opravdu první jazyk, kterým 

na nás mluví naše matka, otec a zkrátka slýcháme jej všude kolem sebe. Na základě 

slov, která vnímáme, si pomalu sestavíme obraz světa, který nás obklopuje, a na zá-

kladě těchto poznatků začneme nakonec i my sami komunikovat se svým okolím tímto 

jazykem – tedy naším mateřským jazykem.

Už jen pro tyto důvody by nikdo neměl svým rodným jazykem pohrdat nebo jej od-

suzovat či se za něj dokonce stydět. Jsou to například právě lidé, kteří emigrovali, od-

stěhovali se buď z pracovních, nebo sociálních důvodů, lidé, kteří žijí kdekoli v pohra-

ničí, příslušníci různých etnických menšin – tak to jsou právě ti lidé, kteří se snaží udr-

žet si svůj rodný jazyk, protože jej mají spojený buďto se svou vlastí, domovem anebo 

vzpomínkami. Myslím si, že si jsou vědomi toho, že se musí naučit perfektně jazyk 

země, ve které nyní žijí, ale doma a s přáteli stejné národnosti se pak baví svým mateř-

ským jazykem. Je to pro ně přirozenější, snadnější a emigranti si takto mohou na chvíli 

připadat jako ve své původní domovině. 

Jako velké pozitivum u těchto lidí shledávám to, že se v žádném případě za svůj jazyk 

nestydí, ale naopak se jej snaží udržet živý a nechtějí svůj mateřský jazyk vymazat z pa-

měti. Tak by to podle mě mělo být u každého jazyka, protože každý jazyk je svým způ-

sobem jinak krásný, zajímavý a složitý. Většinový jazyk daného území by naopak měl 

toto plně respektovat a neměl by se nikterak vyvyšovat nad jazyk menšinový. 

V Evropě, ale i jinde ve světě vždy byly, jsou a budou tzv. „velké a malé“ jazyky. „Velké“ 

jazyky velkých silných velmocí se vždy snažily podmanit si území slabší a menší a za-

vést tu plně svůj „velký“ jazyk, nebo se alespoň snažily, aby jejich jazyk byl tím domi-

nantním a další jazyky byly považovány za nerovnoprávné a podřadné.

Když se podíváme zpět, tak zrovna náš „malý“ jazyk – tedy jazyk český měl velice 

dlouhý, složitý a těžký vývoj. O své místo mezi dalšími jazyky musela naše mateřština 

nejednou zabojovat. Historie se sice nevztahuje přímo k postavení mateřských jazyků 

v dnešní Evropě, ale nepopiratelně z historie vychází, a dějiny proto ve své úvaze nedo-

kážu opomenout. Byli to přeci Konstantin s Metodějem, kdo k nám přišli, aby na na-

šem území zavedli staroslověnštinu, Jan Hus upravoval pravopis, o obrozencích ani ne-

mluvě, kolik se toho pro český jazyk snažili udělat, rukopisné padělky měly pro změnu 

ukázat, že se čeština dokáže svým bohatstvím vyrovnat jiným jazykům a kulturám. Po-

dobně je tomu podle mě u všech jazyků. Každá řeč má v historii své velké osobnosti, 

které se o daný jazyk nějak zajímaly a pomáhaly jeho dalšímu vývoji. Avšak si myslím, že 

v dnešní době jsou určitá historická fakta mnohým lidem zcela lhostejná a nikterak dál 

se o ně nezajímají, protože v minulosti nevidí žádnou perspektivu do budoucnosti. 

Všechny evropské, ale opět i jazyky v mimoevropských zemích jsou v dnešní době 

nepopiratelně ovlivněny všelijakými informačními a komunikačními technologiemi. 

Situace je všude velmi podobná. Jako největší příklad bych uvedla mobily, vždyť si den-

nodenně posíláme SMS zprávy – osobně ani netuším co zkratka SMS ve skutečnosti 

znamená. Miliony lidí každý den zasednou k internetu, zapínají ICQ – jehož zkratku 

taktéž nedokážu vysvětlit, a nakonec všichni zadávají různé www. adresy. A vypadávají 

na nás všemožná nová a nová slovíčka. Tato nová slova nás posouvají dalším směrem. 
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Těmto zkratkám a všeobecně známým pojmům možná už nerozumí jen hrstka starších 

lidí, kteří se nové techniky a změny bojí.

Co ale shledávám jako největší hrozbu všech evropských jazyků, je angličtina. Už si 

ani nepamatuji den, kdy jsem se nesetkala s angličtinou, nebo jsem alespoň nezaslechla 

jedno jediné anglické slovíčko. Angličtina je zkrátka všudypřítomná a bez angličtiny se 

v dnešní době již málokdo obejde, a zkrátka v dnešní době nelze bez angličtiny exis-

tovat. „Znalost angličtiny nutná“ – tak tento požadavek nalezneme snad v každém in-

zerátu nabízejícím práci. Z angličtiny se skládají přijímací zkoušky na vysoké školy, 

zatímco ostatní jazyky jsou v menšině. Angličtina se vyučuje snad na všech středních 

školách. Osobně snad neznám nikoho, kdo by se angličtinu neučil. Na některých zá-

kladních školách se angličtina začíná vyučovat již v první třídě, ale co vidím jako nej-

větší a snad i nejhorší hrozbu, je to, že v současnosti začínají vznikat mateřské školky, 

kde se na děti – byť tříleté! – mluví zcela anglicky! Z tohohle má vzejít nějaká další bu-

doucnost jazyka? Docela by mě zajímalo, který jazyk považují tyto děti za svůj mateř-

ský. S kterým jazykem se nakonec ztotožní?

Ano, na jednu stranu je toto velice chytré řešení, protože je známo, že malé děti se 

novým věcem učí rychle, ale na druhou stranu tyto děti nemají pevné základy jazyka 

mateřského, a to je podle mne zásadní chyba. Mluví česko-anglicky a v obou jazycích 

umí jen trochu a nic pořádně. Mezi sebou hovoří následujícím způsobem: „Pítr, hoď 

mi ten ból!“ Bojím se, že když to půjde tímto tempem dál, tak aby se pomalu ta česká 

slovíčka nepřeměnila v ta anglická. To by začalo znamenat konec jednoho mateřského 

jazyka.

Angličtině však nemohu vyvrátit její pozici světového jazyka. Pomocí anglického ja-

zyka se dá domluvit po celém světě. Anglicky se spolu domluví jak Čech, Slovák, Fran-

couz, Ital, Dán, Němec, Nor, atd… Angličtina je prostě známa všem. Ale mám jednu 

zcela opačnou zkušenost z výletu do Francie. Ve Francii jsme s kamarádkou navštívily 

jeden malý obchod na francouzském venkově. Zde jsem poprvé poznala, že když ně-

kdo prostě nechce, tak nechce, a my se můžeme snažit sebevíc a dotyčný s námi ko-

munikovat prostě nebude. V obchodě jsme chtěly pouze zjistit cenu jedné konkrétní 

bagety, protože jsme nerozuměly francouzsky napsaným cenám pro daná pečiva. Bo-

hužel ani jedna z nás neovládá francouzštinu. Cenu jsme začaly zjišťovat následujícím 

způsobem: angličtina – nic, němčina – nic, španělština – nic, ruština – zase nic, až 

jsem nakonec ze sebe dostala špatně pospojovaná písmenka: „žnkompronpa“, což by ve 

francouzštině mělo znamenat „nerozumím.“ Prodavačka jakoby mávnutím kouzelného 

proutku náhle procitla a uměla obstojně mluvit anglicky. Jak to? 

Tuto zkušenost jsem si vyhodnotila jako zásadní. Dospěla jsem k názoru, že bychom 

se neměli soustředit pouze na jeden jazyk, ale každý z nás, a to ve všech evropských 

státech, by se měl jeden soustředit na tento jazyk a druhý zase na jiný. Tímto způso-

bem si navzájem budeme ukazovat úctu, že si jednotlivých jazyků, zemí a jejich zvyků 

vážíme. 

Dost dobře jsem ve škole při psaní obchodních dopisů nepochopila, proč si mám 

psát s Italy, Němci nebo Dány v angličtině. Mně by se spíše líbilo, kdyby jeden uměl 

italsky, druhý německy atd. Pak bychom mohli s danou zemí komunikovat česko-něco. 

Vím, je to sice utopie, protože by takto každá fi rma potřebovala hodně překladatelů a ti 

by něco stáli, ale na druhou stranu by tato teorie mohla být i úspěšná. 

Dnešní společnost je však svým způsobem pasivní a líná učit se něčemu novému. 

O prázdninách jsem se seznámila s jednou Polkou. Velice mě těšilo, že se spolu doká-
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žeme domluvit i česko-polsky. V září jsem se o tom vyjádřila ve škole, že bych se chtěla 

začít učit polsky. „K čemu by ti to bylo?“ optal se mě udiveně spolužák a dodal ještě: 

„Nechceš si spíš vylepšovat angličtinu? To se chceš naučit všechny jazyky našich sou-

sedů?“ podivil se ještě více a pustil si nahlas svůj MP3 přehrávač s anglickou písničkou. 

Angličtina jim prostě stačí a tečka.

Když jsem už u písniček, tak si snad každý z nás povšiml, že většina hraných písniček 

jsou písničky anglicky zpívané (no spíše americky zpívané). Jen tu a tam se dá zaslech-

nout něco španělsky, francouzsky, německy nebo italsky, a tím výčet končí, ale co další 

jazyky? Kde jsou? Aby české interprety hrála jiná evropská rádia, tak čeští zpěváci na-

zpívají všechno anglicky. Pro ně je angličtina doslova nutnost, protože se potřebují pro-

sadit i ve světě. Ale tímto svým počínáním vlastně všem ukazují, že jejich mateřština je 

bezvýznamná, zanedbatelná a nepoužitelná. Cožpak není možné, aby se jejich hudba 

líbila i s českými slovy? Nebyla by to pro všechny příjemná změna? Třeba by se čeština 

mohla kdesi v Portugalsku zalíbit a rázem by se z české písničky mohl stát letní hit. 

Takhle nikdo nikde ani nemůže poznat, odkud daný interpret pochází. Myslím si, že je 

to škoda. Třeba já bych ráda znala více písniček, které jsou nazpívané v různých ma-

teřštinách. Volný pohyb osob v rámci EU má jistě nějaký vliv na všechny jazyky, ale ne-

myslím si, že by byl až natolik zásadní. Jak jsem psala v úvodu, migrující osoby by měly 

respektovat jazyk většinový a jazyk většinový by měl respektovat jazyky menšinové. 

V mém městečku, které leží nedaleko od Prahy, žije docela hodně cizinců. Nevím, 

do jaké míry ovládají češtinu, ale v autobuse si nelze jejich chování nepovšimnout. Rus 

s Ruskou se mezi sebou baví rusky, ale když nastoupí do autobusu, tak řidiče pozdraví 

česky, to samé udělají i dvě Asiatky, u kterých nejsem schopna blíže určit místo jejich 

původu. A co udělají dvě malé anglicky mluvící holčičky? Jedna poprosí řidiče o lístek 

anglicky, ten však nerozumí nic, a tak mu to druhá holčička uraženecky přeloží. A na 

závěr řidiči poděkují slovy: „Th ank you.“ Tohle mě tedy tuhle v autobuse pěkně na-

štvalo, protože vím, že v Čechách žijí asi 5 let a umí mluvit česky. To ale nejsou schopné 

říci cestou do anglické školy jedno jediné české slůvko děkuji? Mám z nich takový po-

cit, že češtinu úmyslně bojkotují. Ony nemají onen již výše zmiňovaný respekt k jazyku 

většinovému. I když umí mluvit jazykem většinovým, tak jej stejně nepoužívají, pro-

tože považují za samozřejmost, že jejich angličtině bude rozumět každý. A nezačíná 

takhle počátek konce? Nezačnou být takto podobně a pomalu přehlíženy i ostatní ev-

ropské jazyky? 

Ve všech zemích Evropy se pomalu začínají stírat rozdíly mezi oblastními nářečími, 

a právě proto se bojím, aby se i mezi všemi jazyky nezačaly stírat rozdíly daleko většího 

rázu a rozdílu. Jak bude vypadat Evropa třeba v 25. století? Kolik čistých mateřských 

jazyků jí ještě zbyde? Všechny, nebo jeden? Jaké jazyky budou ofi ciální a které budou 

menšinové? Které jazyky zmizí jako první a které jako poslední? 

Já sama se bojím toho, abych nemusela ve svých 75 letech někde v archivu oprašovat 

ojedinělé bohemismy a nebyla pro svoje vnoučata terčem posměchu, protože s nimi 

budu chtít komunikovat svým mateřským jazykem, který však nebude už pro ně jejich 

jazykem mateřským. 
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Snad by mi dal za pravdu i Karel Čapek

Eva Šafránková

Gymnázium, Praha 9 – Vysočany

Úvodem si dovolím vypůjčit slova spisovatele Karla Čapka, o kterém si myslím, že byl 

jedním z nejlepších spisovatelů: 

„Tisíciletá minulost protéká každým slovem; děláme něco velkolepě starého a histo-

rického, když mluvíme česky. A přece každý z nás musel nově a původně objevit každé 

slovo; mateřská řeč je řeč dětství, první řeč duše, poklad prvních dobrodružství, nálezů 

a poznatků; věčně navazuješ na své dětství, mluvíš-li mateřským jazykem.“

V dnešní uspěchané době nám většinou uniká, že 21. únor byl vyhlášen Mezinárod-

ním dnem mateřského jazyka. Tímto byl zřejmě vyslán varovný signál, že si čím dál tím 

méně vážíme toho, co máme a oč bychom mohli velmi snadno a rychle přijít. 

Když zalistuji v kalendáři, všímám si různých významných dnů. Dají se zařadit do 

určitých skupin. Tradičně si každoročně připomínáme významné historické události 

(Den české státnosti, Den vítězství…), určité skupiny populace (Den dětí, Den učitelů, 

Den matek…), svátky spojené s českou historií, kulturou a náboženstvím (Nový rok, 

Velikonoční pondělí, Štědrý den…) nebo oblasti přesahující národní význam (Den vý-

živy, Den meteorologie…). Do které skupiny byste zařadili Mezinárodní den mateř-

ského jazyka? Myslím, že jej nezařadíme do žádné z vyjmenovaných. Možná by si tento 

den i další podobné dny (Den bez aut, Den bez cigaret…) zasloužily vytvořit novou 

skupinu, která by zahrnovala nejrůznější palčivé problémy současnosti.

Čeština je naše mateřská řeč, to víme všichni. Bereme ji jako naprostou samozřej-

most, jako nedílnou součást našeho života. Každý člověk se vyjadřuje způsobem, který 

je mu přirozený. Někdo se vyjadřuje libozvučně a kultivovaně, jiný mluví hrubě a vul-

gárně. Naučený slušný vnější projev chování je nepřirozený, proto se takový člověk sám 

lehce prozradí, jakým je ve skutečnosti. Ať si každý mluví tak, jak chce. Měl by ale mít 

na paměti, že vyjadřování, které používá, je jeho vizitkou. Každý z nás, kdo chce v ži-

votě dosáhnout určité společenské úrovně, musí umět kultivovaně mluvit. Sice se říká, 

že šaty dělají člověka, ale ne nadarmo jiné přísloví praví, že ptáka poznáš po peří, člo-

věka po řeči. Slovem lze potěšit, ale i poškodit, těžce zranit, stejně jako jakýmkoliv ji-

ným nástrojem. Pro naši povrchnost si často ani nevšimneme, že jsme někomu ublížili, 

protože duše nekrvácí tak viditelně jako tělo. 

Pro každého z nás je pojem mateřský jazyk provázaný s dobou, kdy jsme se nau-

čili mluvit. Postupně nás provázel okolnostmi příjemnými i nepříjemnými, v soukromí 

i na veřejnosti. Já ho ztotožňuji s bezpečným zázemím domova, s jazykem, kterým na 

mě mluvili máma s tátou, s jazykem večerníčků, písniček a dětských pohádek. Svou 

mateřštinu často vnímáme jako něco, co jsme se v útlém dětství naučili podobně lehce 

jako třeba křičet nebo brečet. Její existence je pro nás naprosto samozřejmá. Chápeme 

ji jako něco, co nám bylo automaticky dáno, aniž bychom tomu museli věnovat zvláštní 

pozornost. 

Taky se vám už stalo, že slyšíte někoho mluvit a v duchu si říkáte, že vůbec netušíte, 

o čem je řeč? Místo konkrétních informací znějí jenom slova bez obsahu. S tímhle je-

vem se často setkávám, když sleduji zprávy v televizi. Mnoho našich politiků mluví, 

mluví, slova jim plynou z úst, ale smysl uniká. I na jednoduché otázky moderátorů, na 
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které by stačilo odpovědět ano/ne (popřípadě podat vysvětlení, proč si to myslí), zazní 

nejednoznačná odpověď. Místo jasné odpovědi celou věc jenom zamlží.

Dnešní volnost pohybu po Evropě a celém světě může způsobit, že mateřský jazyk 

nemusíme mít jen jeden a ani to nemusí být jazyk země, ve které jsme se narodili. Dnes 

nejen cestujeme po Evropě a ve světě, ale trávíme také hodně času na internetu. Tím 

máme otevřenou možnost komunikovat s lidmi po celém světě. To má dopad na rodný 

jazyk. V dnešní době přijímá čeština nejčastěji slova z angličtiny. Některá si zachovávají 

původní pravopis a neskloňují se (lady, baby, cool…), další se počešťují (byznysmen, 

šou…), jiná se teprve počešťovat budou. Slova hovorové a nespisovné angličtiny (yeah, 

yahoo…) se často vyskytují v kreslených vtipech, v komiksech. Dnes také téměř běžně 

používáme v českých větách některé internetové výrazy (on-line, e-mail, chat…).

Volba slov je velmi důležitá v mluveném i písemném projevu. Kde je nutné psát nebo 

mluvit spisovně, tam bychom to měli dodržovat. Myslím si, že krása češtiny není je-

nom ve spisovné mluvě. Musí se pružně přizpůsobovat prostředí, ve kterém se pou-

žívá. Jen si zkuste představit, jak by vyznělo, kdyby například ve fi lmu z podsvětí mlu-

vili hlavní hrdinové spisovně. Nebo obráceně – představte si, jak někde na honosném 

zámku promluví zámožný šlechtic jako dlaždič. I to by působilo jako pěst na oko. 

Média všeho druhu působí negativně na rodný jazyk: nespisovná výslovnost, nekul-

tivované vyjadřování, nadbytečné používání cizích slov, slova bez obsahu, zkomole-

niny a vulgarismy. Přesto mám náš mateřský jazyk moc ráda. Pesimisté sice budou tvr-

dit, že je v krizi, ale můj názor je optimistický. Já vnímám současnou češtinu jako velmi 

živý jazyk, který se přizpůsobuje nárokům moderní doby. Lidé se rodí a umírají. Řeč 

žije. Změny v jazyce probíhají neustále a proměna nebývá tak dramatická, jak by se ně-

komu mohlo na první pohled zdát. To, že starší generace mnohdy nerozumí (nebo ne-

chce rozumět) jazyku mladých, není nic nového. Tím se nechci trápit, takové nářky se 

objevují v každé době. Domnívám se, že čeština není v úpadku, jak často slýcháme.

Přesto bych považovala za vhodnou širší publicitu Mezinárodního dne mateřského 

jazyka. Všichni bychom si měli alespoň jednou v roce připomenout význam rodné řeči, 

být k ní vnímavější a ohleduplnější. Tím, že si každoročně připomeneme ten jeden den 

v roce, tak většinu z nás snad také napadne, že mateřskou řeč je potřeba zdokonalovat, 

zušlechťovat a stále na ní pracovat.

Svou práci opět uzavřu slovy Karla Čapka:

„Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat 

i jazyk, neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí ná-

rodního.“
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Mateřský jazyk máme jen jeden, važme si ho

Simona Šenkeříková

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm

Hovoříme-li o svém jazyku, kterým mluvíme, jako o mateřském, myslíme tím jazyk, 

který nám již v raném dětství přirostl k srdci jako mech ke kameni. Ten, který nám 

byl do úst kladen jako první zdroj dorozumění a první slovní kontakt se světem. Proto 

je pro nás něčím samozřejmým, něčím, čeho přítomnost a jedinečnost si mnohdy ani 

neuvědomujeme. Nic nemůže být krásnější, než když malé batole vysloví své první 

hlásky a neuvědoměle se tak začlení do společnosti „rychle a podivně tlachajících“ do-

spěláků. 

Dítko se seznamuje s tisíci dalších dlouhých i krátkých, složitých i jednoduchých slů-

vek a poznává, že ani tohle nebude jen tak snadné. Je vystaveno ataku pro něj těžkopád-

ných výrazů, které se musí chtě nechtě naučit. Naštěstí mu v této nesnadné a vskutku 

náročné cestě pomáhají rodiče snažící se zaučit potomka do komunikace se svými vrs-

tevníky. Nepřipadá vám kouzelné, když se matka sklání nad svým dítětem a láskyplně 

naslouchá jeho dětskému žvatlání? A protože dítě vidí, že na něm mamince či tatín-

kovi záleží, pociťuje ještě větší chuť a elán do mluvení a samo si sestaví roztomilé ja-

zykové hrátky. 

První jazykové zkoušce je mateřský jazyk vystaven v kolektivu malých dětiček, které 

povídají svou vlastní řečí a svými vlastními lingvistickými výtvory. Přesto se však ca-

parti dorozumí, každé si „plácá“ tu svou notu, ale dohromady si rozumí. Malý člověk 

poznává, že jeho proces učení nekončí, ba naopak stojí teprve na začátku. Poznává 

nová slova, nové výrazy a pod vedením buď zkušených učitelek mateřské školy, anebo 

v soukromí pod dozorem rodičů se stále ve své mateřštině zdokonaluje. Většinou už 

nechybuje ve slovech, neboť ví, co a jak pojmenovat, jak vyjádřit své pocity a touhy ve 

slovních výrazech. Líbí se mu to, neboť ke svému nadšení zjišťuje, že se neopakuje si-

tuace z dřívějších let, kdy něco chtěl, ale nedokázal to vyjádřit slovy, nýbrž pláčem, což 

ovšem často nebylo rodiči správně pochopeno a dítěti se dostalo něčeho jiného. Ale 

teď, když umí mluvit, jé! To je výhoda! Může si postěžovat, že mu sousedova Pepinka 

vzala autíčko a nevrátila, může si říct, že by rád to růžové lízátko, nikoliv červené. Svět 

se mu otevírá rychlostí blesku a posouvá ho dál poznáním.

Školní věk přináší další etapu v prokousávání se mateřským jazykem. Ale nemys-

lete si, že je to období nudné a nezáživné, pro dítě znamená školní věk něco vzru-

šujícího a zcela nového, co ještě neprozkoumalo. Prohlubuje své vědomosti v jazyko-

vých zákoutích, dumá, zda napsat měkké či tvrdé i a přemýšlí, jestli čárku napíše tam 

anebo jinam. Mateřský jazyk někdy nepříjemně obohacuje o nové i nespisovné a ne 

vždy pěkné výrazy, někdy zhušťuje, zkracuje a upravuje, aby byl co nejvíc „cool“. Nad 

čím se však ještě stále můžeme my, obhájci čistého českého jazyka, ještě radovat, je, že 

ačkoliv mladí náš milovaný jazyk všelijak komolí a zkracují, stále se jedná o mateřštinu. 

Položme si však otázku. Mluví mladá generace opravdu jen mateřským, ač znehodno-

ceným, jazykem, nebo se do naší ryzí češtiny vkrádají slova, jež s českým jazykem ne-

mají společného ani ň?

Je nemilé si přiznat, že volný pohyb po Evropě a vlastně i po celém světě, imigrace 

cizinců a neopomenutelný vliv anglického jazyka má na nevinnou češtinu velký a zna-

telný dopad. My, mladá generace zítřka, se dobrovolně postupně zříkáme nesmíšeného 
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českého jazyka a necháváme do něj vkrádat nejrůznější slova nejčastěji z anglického, 

mnohdy však i z počítačového světa. Ach, jak mému uchu nelahodí, když slyším teena-

gerská „To je cool. Jsi out. Jsi in, On je star, apod…“. Nebráním se přílivu nových a mo-

dernizujících výrazů, které jsou pro náš jazyk určitě důležité, aby šel s dobou, ale ne-

mám ráda prudké zásahy jiných jazyků, aby výsledek byl prostě „cool“. Smutné je, že 

ani časopisy toho nezůstaly ušetřeny a snaží se jít s dobou, obzvlášť ty, které čtou do-

spívající. Do českých vět vkládají patvary anglických slov, které ještě nablyští anglickým 

názvem časopisu. Žijeme snad v Česku, nebo ne? 

Jsme malý národ na velkém kontinentě, máme komplikovaný jazyk oproti bezpá-

dové angličtině, ale to neznamená, že by se český jazyk dále neměl udržet a rozvíjet. 

Nerada bych, aby světový gigant, jako je angličtina, nakonec pohltil všechny milé a je-

dinečné drobnější jazyky, jež náporům germánských jazyků těžko odolávají. Český ja-

zyk považuji za nádherný a schopný vyjádřit nejrozmanitější pocity a nálady, jedinečný 

a nelehký. Ačkoliv občas zaklínáme jazykovědce, kteří vymysleli tvrdé a měkké i, háčky, 

čárky, vedlejší věty a větné členy, v duchu jsme hrdí na to, že tento obtížný a kouzelný 

jazyk ovládáme a že je náš mateřský. 

Co se mě osobně týče, přiznám se – někdy, ač zcela výjimečně, se uchýlím k použití 

nějakého toho „cool“ slovíčka mezi svými spolužáky, ale upřímně mohu říct, že to je 

jediný malinký prohřešek, kterého se na českém jazyce dopouštím. Vím, že se náporu 

moderních technologií a angličtině neubráníme, což také ani nechci, jen se obávám, 

aby za nějakých pár desítek let nevymizelo to kouzlo originality, jež si čeština dnes 

nese. Nerada bych si připustila, že mí prapraprapravnuci už nebudou žvatlat ty roz-

tomilé, všem dobře známé větičky „Máma má tátu, táta má mámu. Ema mele maso.“ 

a nebudou znát náš stále ještě krásný a ryzí český jazyk dneška. Tak prosím nedovolme, 

aby náš mateřský jazyk chátral a byl rabován cizojazyčnými zplodinami, ale snažme se 

ho velebit a milovat. Neboť mateřský jazyk máme jen jeden.
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Změna?

Pavlína Šilhánková

Gymnázium Jana Palacha, Mělník

Pocházím z malé zapadlé vesničky za ,,devatero horami a devatero řekami“. Dřív to byl 

pro mne celý svět. Nic jiného jsem neznala. Byla jsem ještě malá, když jsem tam žila 

s rodiči a vlastně celým příbuzenstvem. Znala jsem tam úplně všechny. Sice velkou 

část tamějšího obyvatelstva tvořila právě má rodina a její přátelé, ale i tak se vědělo vše 

o všech. Nyní bychom nad tím jen zakroutili hlavou a představili si, jak nějaká babička 

stojí za oknem a pokukuje skrz dírku v zácloně. Ono také bylo co sledovat. Před okny 

pobíhala spousta dětí, já jsem samozřejmě byla jedna z nich, mladé dívky se poprvé 

chytaly za ruce s chlapci a rodiče jezdili unavení z práce. Ač se to odehrávalo každým 

dnem, věřte, že vždy se našlo něco nového, něco zvláštního. Tímto jsem vám chtěla jen 

popsat, jaký život byl tam. Jak jsem již napsala, tato vesnice byla pro mne celým světem. 

Chodila jsem zde do školy, po ní jsem utíkala do krámu pro zmrzlinu, na kterou jsem 

se těšila celý den, a pak se spolužáky a kamarády ven. Nic jiného jsem k životu nepotře-

bovala. S tímto jsem si vystačila celá léta.

Jednoho roku na jaře jsem ošklivě onemocněla. Teď si už nepamatuji, jak se ta ne-

moc jmenovala. Nesměla jsem chodit do školy, abych nenakazila spolužáky, poletovat 

s nimi dále před okny oněch babiček, které sledují životy druhých, a tím se okrádají 

o svůj vlastní. Teď jsem ale dělala to samé. Bylo mi smutno, dívala jsem se z okna na 

své kamarády, jak pobíhají, škádlí se a smějí. Já jsem musela být doma, jen občas, když 

bylo pěkné počasí, jsem si mohla jít sednout ven do dvora. Už po dvou týdnech se mě 

zhostilo zoufalství. Já, jindy celé dny aktivní, jsem se teď nemohla skoro ani hnout. Zá-

chranou během prvního týdne mi bylo dívání se do stropu. Za chvíli jsem však z toho 

začínala šílet. Najednou jsem se stala protivnou a znuděnou holkou. Rodiče ze mě už 

šíleli také. Po pár dnech za mnou přišla maminka se štosem knížek a se slovy: ,,Čti, to 

pomůže.“ Tak jsem četla. Ač dřív jsem knížky přímo nesnášela a snažila jsem se jim 

vyhýbat co největší oklikou, teď to byla má záchrana od vše obklopující nudy. Nave-

nek jsem dávala najevo, že je to strašné a že čtu jenom z nudy, ale uvnitř jsem se cítila 

najednou spokojená. Čtení mě začalo bavit! Celé dny jsem měla před sebou otevřené 

knížky. Začala jsem se dovídat různé věci, které pro mě byly přímo šokující. To mě na 

tom bavilo nejvíce. Po pár měsících jsem mohla konečně do školy. Najednou mě to tam 

nebavilo. Moji nejlepší kamarádi a kamarádky si našli za mne náhradu. Samozřejmě že 

jsem se s nimi bavila dále, ale už to nebylo takové. Nejradši bych se vrátila zpět ke svým 

knížkám nebo do dob před tou nemocí. Odpoledne jsem místo pro zmrzlinu běžela 

domů si číst. Spolužáci se na mne dívali divně, ale mě to bylo jedno. Já si můžu dělat, 

co chci, říkávala jsem si.

Roky plynuly a já jsem musela přestoupit na střední školu. Šla jsem na gymnázium. 

Každý den jsem dojížděla do školy a zpět a najednou jsem si připadala jako ti rodiče, co 

jezdí zmožení z práce. To mi ale nevadilo, já jsem přeci měla pořád své knížky, které mi 

dělaly společnost ve všech možných situacích.

Tato škola pro mě byla čímsi velice zvláštním. První týdny jsem si tam připadala od-

loučena od své minulosti, jako kdybych se vrhala do čehosi ještě neověřeného a nezná-

mého. Někteří profesoři se k nám chovali strašně cize, ale našli se i takoví, kteří nás 

brali spíše jako mladší kamarády. Mezi ty patřila například profesorka češtiny. Doká-
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zala nadchnout i ty, kterým český jazyk skoro nic neříkal, a o to víc pak ty, kteří ho měli 

rádi. Já jsem samozřejmě patřila do té druhé skupiny. 

O jedné hodině jsme dostali za úkol napsat nějaký příběh alespoň na osm stran. To 

bylo něco do té doby nemyslitelné. Vždy jsme měli psát jen tak dvě stránky. Ale pro 

mě to byla jakási výzva. Chtěla jsem si vyzkoušet, jestli na to mám, napsat něco tak 

dlouhého, aby to mělo nějakou myšlenku a aby to bavilo lidi číst. Dlouho jsem pře-

mýšlela, o čem vlastně psát. Každou chvíli mě napadala různá témata. Jejich pestrost 

by byla konkurencí paletě plné barev. Pak jsem si ale řekla, proč vymýšlet nějaká ne-

uvěřitelná dobrodružství, kde by se v každé větě odehrávalo něco akčního? Budu psát 

o něčem obyčejném, s čím se můžou někteří z nás ztotožnit. Nakonec jsem se rozhodla 

psát o jedné holčičce, o jejím dětství, škole a vztazích se spolužáky, profesory a rodi-

nou. Prošla jsem téměř celým jejím životem. Ve škole měl tento příběh velký úspěch. 

Všichni mi uvěřili, že jsem tu dívku znala nebo o ní alespoň slyšela, ale já jsem si ji ce-

lou vymyslela. 

Od té doby mě vymýšlení příběhů a psaní různých článků strašně bavilo. Jednou 

jsem dokonce díky výhře v literární soutěži dostala příležitost napsat krátký článek 

do známého časopisu pro talenty. Byla jsem z toho nadšena, ale zároveň jsem se toho 

strašně bála. Bylo to právě to, o čem jsem celé ty roky snila. A teď jsem to měla před 

sebou naservírované jako na talíři. Cítila jsem tu obrovskou příležitost. Věděla jsem 

dobře, co to pro mě znamená, že tímto mohu ukázat, co ve mně je. Stávalo se zvykem, 

že autoři těch nejlepších článků dostávali nabídku psát do jednoho známého časopisu 

po dobu jednoho roku, kde se mohli prosadit a ukázat se širší veřejnosti. Jelikož jsem se 

tou dobou hodně zabývala politikou, rozhodla jsem se napsat úvahu o politické situaci 

na Kubě. Stále tomu dodnes nemohu věřit, ale oni mě vybrali! Z těch všech článků na-

konec vybrali jenom mě! Tento článek mám dodnes schovaný ve skříni, protože právě 

kvůli němu je můj život dnes takový, jaký je.

V časopise si mě všimla jedna společnost, která se zabývala politikou Kuby. Líbily 

se jim moje články o ní. Samozřejmě jsem psala také jiné žánry, ale tento mi byl nej-

bližší. To už jsem studovala vysokou školu zaměřenou na politiku. Nabídli mi psát pro 

ně. S radostí jsem přijala, poněvadž onen rok se mi pomalu, ale jistě chýlil ke konci. Na 

začátku jsem byla spíše takovou pomocnou rukou. Pozorovala jsem, jak to tam chodí, 

a učila se. Po nějaké době mi konečně dali důvěru a já mohla psát své vlastní články. 

Zprvu jsem byla smutná, poněvadž se jim nelíbily tak, jak jsem doufala, ale postupem 

času jsem se naštěstí zdokonalila, a tím pádem dostávala složitější články. Dalo by se 

říci, že jsem se stala odborníkem na politickou situaci na Kubě. Tento stát mě natolik 

zaujal, že jsem se rozhodla jím zabývat celý život. 

Přestože se všem mé názory a články líbí, nastal v současné době problém. Jelikož se 

společnost začíná pomalu sjednocovat a hledat jednotný jazyk, kterým se stala právě 

angličtina, chtějí po mně, abych své práce psala právě v angličtině. A to je ten problém, 

poněvadž anglicky neumím. To víte, že kdysi jsem se ji učila, ale protože mi nikdy ne-

šla, vyhýbala jsem se jí, co to jen šlo. Právě teď toho tak lituji. Proč já blbá malá holka 

jsem na to kašlala, jak se ji teď budu učit? V tolika letech se mám začít učit pro mě 

úplně cizí jazyk? A ještě na takové úrovni, abych dokázala psát odborné články přesně 

tak, jak si to představuji já i ostatní? Jsem ve slepé uličce. Tato práce je celý můj život. 

Proč mi ta angličtina vše kazí? Ne, nebudu to dávat někomu překládat, ještě tam za-

mění slůvko, a celý smysl věty se může změnit, to si nemohu dovolit. Chápu, že najít 

nějaký společný jazyk je těžké, ale hodně lidí se tomu musí podřídit. Ti potom mají 



49

smůlu, pokud pracují právě v takových odvětvích, kde se po nich vyžaduje jiný jazyk, 

který se doposud třeba neučili. Učení se cizím jazykům je samozřejmě velice důležité. 

Člověk, který některé umí, má podle mě do budoucna o zaměstnání a prosazení se po-

staráno. Bohužel si to uvědomuji až teď, kdy se tato situace dotkla přímo mě osobně. 

Teď se musím rozhodnout, jak se můj život bude odvíjet dále. Je zajímavé sledovat, jak 

se společnost mění i během takové krátké doby a jak to ovlivňuje životy spousty lidí.

Vrátím se tedy zpět do studentských let a pokusím se o nemožné. Snad se mi to po-

daří a i nadále se budu moci věnovat své celoživotní práci. Držte mi palce!
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Jen mateřský jazyk už nestačí

Alžběta Škrabálková

Gymnázium Jana Palacha, Mělník

„Pardon, promiňte…“ Mladá žena se prodírá přeplněnými ulicemi Prahy. Rozčilují ji 

lidé, kteří neberou ohled na ostatní kolemjdoucí a klidně do nich vrážejí. Vtom však 

její zrak padne na muže postávajícího na okraji chodníku. Tváří se zmateně, ale jinak 

nevypadá vůbec špatně. Klára, tak se ta žena jmenuje, sebere všechnu odvahu, lehce si 

upraví vlasy a zamíří směrem k němu. Pár metrů od něj se zastaví, prohledá svou ka-

belku, zatváří se zoufale a dojde až k němu. „Dobrý den, moc se omlouvám, že obtě-

žuju, ale musela jsem někde nechat mobil a potřebovala bych si nutně zavolat. Mohl 

byste mi prosím půjčit ten váš?“ Chvíli po tom, co to dořekne, zaváhá, ale hned se vzpa-

matuje. „No co, je to sice dost nápadná a otřepaná fráze, ale čtyřicítka se velice rychle 

blíží a já nechci zůstat do smrti svobodná se dvěma dětmi,“ pomyslí si. Muž však místo 

odpovědi jen vykulí oči, bezradně pokrčí rameny a omluvně se usměje. Klára, zasko-

čena jeho reakcí, poodejde o kousek dál a sedne si na nejbližší lavičku. Přemýšlí, co 

udělala špatně, když vtom se jí dostane odpovědi. Mladíkovi, který stále stojí poblíž, 

zazvoní telefon. „Oh, hi Tom, sorry but I was too busy…“ 

Kláře to dojde: cizinec! Neodpověděl, protože neumí česky. Vyvolá to v ní ale smí-

šené pocity doprovázené nostalgickou náladou. Odjakživa měla s cizími jazyky pro-

blémy. Jako studentka měla sice kdysi ve škole povinně kromě českého i ruský a ně-

mecký jazyk, ale už krátce po maturitě nebyla téměř schopná vytvořit větu, protože 

neměla příležitost tyto jazyky používat. A vlastně ani netušila, že se jí znalost jazyků 

může časem hodit. Jako mladá sice chtěla cestovat, ale vzhledem k tehdejším pomě-

rům to nebylo možné. Později se chtěla naučit anglicky, protože tento jazyk se začal 

pomalu, ale jistě stávat nezbytností. Chodila na kurzy angličtiny a nakoupila si učeb-

nice pro samouky. Moc se toho ale nenaučila, protože pak se jí narodily děti a na další 

jazyk mohla zapomenout. Až když děti vyrostly, chtěla se angličtině znovu věnovat. 

Bohužel už to nešlo tak snadno. Jednak jí to do hlavy nelezlo tak rychle jako za mlada, 

a když už si našla čas, většinou neměla náladu, byla unavená, a navíc časem zjistila, že 

většinu toho, co se předtím naučila, dávno zapomněla nebo se jí to plete dohromady. 

Oprášila staré učebnice a knihy, ale stejně jí to nebylo moc platné. Navíc požadavky 

cizích jazyků přibyly i v práci. Starších a zkušenějších zaměstnanců ubývá a nahra-

zují je mladí lidé se znalostí nejméně dvou dalších jazyků. Není proto divu, že se Klára 

oprávněně obává o své místo. Navíc také pochybuje o tom, že by ji ve čtyřiceti letech 

a s neznalostí anglického jazyka ještě někde přijali. Tedy samozřejmě na stejném místě 

jako pracuje, v managementu. Nikdy by ji nenapadlo, že by mohla kvůli jazyku přijít 

o práci. Jestliže už se věnovala nějakému jazyku, tak českému, protože při své práci 

komunikovala s lidmi, a považovala tedy za důležité mluvit spisovně a srozumitelně. 

Jenže v moderní době je prostě anglický jazyk samozřejmostí a nutností. Vždy před-

pokládala, že když žije v Česku, bude jí stačit její mateřský jazyk, tedy čeština. Jak moc 

se mýlila! Fakt, že je momentálně nejstarší pracovnicí na svém oddělení, ji poněkud 

znepokojuje. Na stará kolena jí nezbude nic jiného než naučit se jazyk cizí, nebo jít 

pracovat na nižší pozici. 
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Kláře zazvoní mobil. „Ano, jistě, samozřejmě, hned tam budu, na shledanou.“ V rych-

losti vyřídí pracovní hovor. Vstane, lehce si narovná sukni a zamíří do práce. Pousměje 

se sama pro sebe, protože dnes ji evidentně ještě nevyhodili. Zatím. 
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O latině třetího tisíciletí

Klára Vaníčková

Gymnázium, Milevsko

Myslíte si, že je praktické, aby se i v dnešní v mnoha ohledech tolik propojené Evropě 

užívalo tolik často i zcela odlišných jazyků coby dorozumívacího prostředku? Už mno-

hokrát jsem uvažovala o tom, jak by bylo skvělé, kdyby celá Evropa, co celá Evropa – 

celý svět, hovořil jedním jazykem. Teprve potom bychom měli všichni stejné studijní či 

pracovní příležitosti. A to je jen špička ledovce toho všeho, co bychom mohli. Bezpro-

blémové návštěvy cizích zemí, žádné trapné situace na letištích, v hotelech, při vyřizo-

vání víz, a což teprve ta možnost čtení skvělých světových autorů v originále. 

Jak si tak o tom sním, vyvstávají mi v hlavě nejrůznější otázky. Zůstalo by pak jed-

notlivým národům ještě něco z jejich vlastního já? Vždyť už naši staří dobří obrozenci 

se k jazyku českému upínali jako k jedinému zachránci z alarmující situace. A čeština 

je nezradila. Pro přesnost, tou alarmující situací bylo riziko pohlcení mnohem větším 

národem. Je v dnešní době ještě vůbec rozumné bát se pohlcení, nebo už se něco tako-

vého nemůže stát? V té veliké zemi, kterou nám státníci na území stařičké matičky Ev-

ropy připravují, si přece budeme všichni rovni. Přesto si myslím, že by nebylo rozumné, 

abychom se naší rodné řeči vzdali, a tím si také odpovídám. 

Obávám se, že pokud bychom někdy dosáhli takové míry propojenosti, že by jed-

notlivé jazyky přestávaly existovat, stala by se z našeho krásného, vzdělaného, umění-

milovného světadílu beztvará hmota. Jakýsi zástup ničeho. Byli bychom natolik pro-

míchaní, že by vymizelo naše já, to, co máme společného s matkou, otcem, sousedem 

a spolužákem. Snad i naše krajina by se změnila. Vždyť už by ani nikdo nepoznal, jestli 

ona okurku připomínající budova byla výstřelkem potrhlého cizince, nebo je to pro 

naše zeměpisné šířky něco zcela normálního. V první generaci snad, ale co v páté, pat-

nácté, padesáté? Zanikl by tedy nejen náš jazyk, ale i naše kultura a postupem času 

i charakteristické rysy chování a snad i specifi cký vzhled a mimika. Cynik by pozname-

nal, že by se z naší milované vlasti, v širším smyslu slova, staly druhé Spojené státy.

Zauvažovat o tom, který z jazyků by měl právo stát se korunou naší velkolepé říše, je 

už úplná svatokrádež. Povyšovat jeden jazyk nad ostatní přece není vůbec možné, a to 

se ani nezabývám technickou otázkou věci. Ráda bych na toto místo dosadila češtinu, 

ale to bych snad ani cizincům nemohla udělat. Nedokáži si představit, jak by se takový 

Angličan tvářil na to nepřeberné množství našich zdrobnělin, nebo vysvětlovat Němci, 

že se čtyřmi pády nevystačí, ale sedm je optimálních. Bojím se, že by to skončilo sérií 

kompromisů kdesi v ústředí EU, a z naší bohaté, tolik hýčkané řeči by zůstal jen shluk 

nesmyslných pouček. 

Jedinou možností univerzálního jazyka se zdá být latina. Tato řeč vzdělanců je spra-

vedlivá hned v několika ohledech. Předně prakticky všichni žijící občané námi studo-

vané oblasti neměli s latinou nikdy co dočinění, a ti co měli, vzpomínají na ni se shoví-

vavým úsměvem a více se o tom pro jistotu nešíří, mezi aktivní mluvčí můžeme zařadit 

jedině papeže. Dále je třeba zdůraznit, že latina je jazyk velice složitý, a tedy by se žádný 

z národů nemohl odvolávat na riziko zhloupnutí. A nakonec je to údajně jazyk veskrze 

logický, což musí na duši pohladit každého, kdo se zabýval třeba nesmyslností ang-

lických předložek. Je tu však něco, co latinu smete bez mrknutí oka ze stolu. A to její 

vyhaslost. V tomto nádherném prastarém jazyce se dnes už umělecky netvoří, a tedy 
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v jistých oblastech musí být jazyk zákonitě natolik zastaralý, že je pro nějaké větší kří-

šení zcela nevhodný.

Univerzální jazyk si tedy evidentně neobhájím ani před vlastním rozumem. A to je 

dobře. Sice se zřejmě i naše děti a vnuci budou muset otravovat se studiem cizích ja-

zyků, ale Evropa zůstane Evropou a my sami sebou. 
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Moje mateřština

Karel Vlasák

Gymnázium Jana Palacha, Mělník

Hrdost – to bylo první slovo, které mě napadlo při vyslovení slovního spojení „moje 

mateřština“. Čeština je sice jazyk jako každý jiný, pro mě jako pro Čecha je však něčím 

specifi cká. Čím asi? Stejným způsobem, jako je němčina pro Němce, angličtina pro 

Brity, portugalština pro Brazilce – je to totiž můj mateřský jazyk. A je na co být hrdý. 

Už jen to, že se můžu vůči zbytku světa něčím vymezit, že mám spolu s dalšími deseti 

milióny lidí svůj originální způsob komunikace, kterému nikdo jiný nerozumí, je důvod 

být hrdý na svůj jazyk a na naše předky, kteří ho vymysleli a zdokonalovali.

Mojí mateřštinou je tedy čeština. Je to jazyk, který mám moc rád, kterého si vážím 

a který… není nijak výrazně odlišný od všech ostatních. Proč tedy ta hrdost? Proč při-

kládat této řeči, kterou ovládá pouze nepatrný zlomek obyvatel Země, takový význam, 

když z hlediska celosvětového je naprosto zanedbatelná a většina lidí vůbec nemá po-

nětí, že nějaký jazyk zvaný čeština vůbec existuje? Odpověď je jednoduchá: Přikládám 

jí takový význam právě proto, že je to můj mateřský jazyk. Jak rozpoznáte u vedle sebe 

stojícího Čecha a Němce, kdo je kdo? Fyzicky je nerozpoznáte, jejich příslušnost se 

však jasně ukáže v okamžiku, kdy poprvé promluví. Jazyk tedy dělá Čecha Čechem, 

určuje státní příslušnost, to, ke komu patřím, čí jsem a kterou část světa budu navždy 

nazývat svým domovem.

V posledních letech dochází k překotné globalizaci. Světovým jazykem se stala an-

gličtina, jejíž znalost se pomalu stává povinností. I já se už více než polovinu života 

tuto řeč učím a troufám si říct, že už ji ovládám na takové úrovni, že bych se s kým-

koli znalým tohoto jazyka dokázal bez větších problémů domluvit. Nicméně, ať už se 

budu pohybovat a možná i žít v kterékoli části světa, doma budu tam, kde na mě budou 

mluvit mým rodným, mateřským jazykem, který žádný jiný, naučený v průběhu života, 

nemůže nahradit. Ano, toto by mělo být smyslem používání jednotného světového ja-

zyka – užší spojení celého světa za účelem spolupráce a rozvoje. Nikdy by však nemělo 

dojít k úplnému vymazání národních řečí a smazání základní komunikační a kulturní 

překážky. To by také mohlo vést k zapomenutí tradic, svět by se vyrovnal, vše by bylo 

stejně šedé, nikdo by neměl svou vlast, svoji hrdost, svoji řeč. Celý svět by byl navenek 

stejný, ale pod pokličkou by to vřelo – nemůžeme donutit naprosto rozdílné národy 

k tomu, aby se chovaly stejně a mluvily stejně. A vymizení jakéhokoli jazyka, nejen toho 

mého mateřského, je prvním krokem ke smazání dalších rozdílů.

Čeština je tedy pro mě velmi důležitá. Je mi jakousi útěchou, že nejsem jen jeden 

z mnoha, ale že jsem také něčím originální, svůj. Tomu, kdo v životě nevycestoval 

za hranice republiky a prakticky tak nepřišel do kontaktu s jinou kulturou a jazykem 

(podle mě jsou tyto dva pojmy velice blízké, a jakmile by došlo k vymizení jazyka, tak 

i národní kultura, a tím pádem i národ jako takový vezmou za své), může existence ma-

teřského jazyka připadat naprostou samozřejmostí. Podle mě však čeština po období 

rychlého vzestupu v 19. století rychle padá a časem může opravdu zcela zmizet, jako se 

to v minulosti u jiných jazyků už mnohokrát stalo. 

Zatím však svoji mateřštinu naštěstí máme, a tak ji rozvíjejme a starejme se o ni, aby-

chom se vždycky mohli vracet tam, kde nám rozumějí. Kdo ví, jak dlouho si v opačném 

případě ještě budeme moci hrdě říkat, že jsme Češi.
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Já, jazyk český

Kamila Zachovalová

Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov

Jsem jen Váš. 

Ve dne i v noci. Toužím víc. 

Já neopouštím. 

Ve zdraví i v nemoci, ať už vůbec něco máš. 

Či nic. 

Však ptáti se smím, 

zda víš, kým jsem? 

Zda neproplouváš životem sám, 

zmaten, opuštěn, 

chladný jak já na tvých rtech se cítívám? 

Já jsem jen Váš. 

Jsem Vaším synem, jsem Vaší dcerou. 

A Vy na mě tak! 

Snad nedoufáš v mou cudnost? Toť můj úděl! To mě si lidé nevyberou. 

Tak proto Vy na mě tak? 

Kdys nazvali mne jazykem. Nazvali mne tím, kým jsem. 

A pak mne… běda jim… jak ptáčka v kleci trýznili! 

Vždyť mohli! 

Byl jsem zabit, pánové! Skoro! 

Hůl přes mne ohnuli, mučili, jak bolestné, jak marný vzdor… oni mohli. 

Ve svých kruzích byl jsem lordem. 

Kudrlinka sem, zlato, stříbro tam, ach ano, já býval král! 

Můj lid mne miloval. 

Pak přišli muži s kordem. 

Od té doby v těle svém cítím tu bolest s jejich příchodem… 

Já stal se něčím prázdným, hříšníkem hodným uvrhnutí 

v moci pekelné. 

Žil jsem skryt v žaláři, snad hoden svého trestu? Proč? 

Však k chladné mříži svá pírka snesly vize kouzelné, co 

nutily mne k přežití. Jas jitřních sluncí v temnou noc, jenž vytyčuje cestu. 

S mým tělem zmiz i básníkův brk, 

co kdys v mně budil pýchu. Kterýmž zněl národa hlas, 

hřeje krk, když teplo země vzal zas ďas, i v tichu skládal melodie 

notu po notě, 

propůjčuje dokonalost i bídné sprostotě. 
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A Vy na mě tak! 

Kde vzala se ta nenávist, opovržení a zlost? 

Když zpoza rohu neznámí se oháněli krutostí a volali prý dost…už dost! 

Láli, že společnost tahle kdes nechala ctnost všechnu a její úděl je jen sluhou se státi…

…takhle nutili nás se báti. 

Od těch dob už čas jen stál. 

Já mizel jsem. 

Já umíral. 

Kapky černě z brku, zrovna tak jak rosa zasychaly na listech, 

a já se smyčkou na krku cítil, jak pomalu se krátí dech. 

Však jak já věřil, tak věřili i páni, 

kteří se odmítali vzdát. 

Na černobílé stráni plné pestrobarevných slov

Já počal opět vykvétat, spadanými lístky pokrývat 

svůj pomyslný rov. 

Ó dobrý Bože, děkuji!

Tys mne vyslyšel. 

Tys mou spásou!

Za ty muže Ti děkuji!

Pro svou kostru bezmasou já nové tělo vyhlížel, jsem živ, já… já jsem živ…

Milujte mne, jsem jen Váš!

Jsem Vaší chloubou, Vaším odkazem, 

ach ano, jsem!

Jsem duše Vaší obrazem, jsem mecenáš, jsem jazykem, to pro Vás tu jsem…

Nač tedy stráž pro mne?

Jsem Váš i svůj. 

Nyní již je tomu tak. 

Kdys dávno zrod můj provázel průvod blahých tváří, 

dnes třeba hlídat mou minulost. 

Jak ne vždy slunce jasně září, tak i já znám pomíjivost. 

Vy víte, kdo já jsem. 

Vy to víte. 

Jsem budoucno… a minulost, 

když v noci spíte, vrací se k Vám, 

ač zdá se snem. Co pak, když bdíte, teď se ptám? 

Ať už změní země ráz

a všechno tady zhyne, 

věřím v tu prostou naději, že já dál budu žít. 

A i když bude světlo jiné a horký bude mráz, 

Tak já věřím v naději, že v srdcích mě budete ctít. 
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Jsem jen Váš. 

Ve dne i v noci. 

Mlád, ač velmi stár. 

Jsem Jazyk český, dílo Vaše, část Vašeho Já. 

Bez pomoci jsoucnost moje zhola pár let má, avšak ať už v dobrém nebo ve zlém, 

já zůstanu Váš. 
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Seznam škol, které poslaly do soutěže práce 
svých žáků

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše

Resslova 8

120 00 Praha 2

Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická

Dvořákovo náměstí 800

278 01 Kralupy nad Vltavou 

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2

Špitálská 2/700

190 00 Praha 9 - Vysočany

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm

Martinská čvtrť 1182

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Gymnázium, Hranice

Zborovská 293

753 11 Hranice

Gymnázium Jana Blahoslava

Lány 2 

664 91 Ivančice

Gymnázium Jana Palacha, Mělník

Pod Vrchem 3421

276 01 Mělník 

Gymnázium, Kadaň

5. května 620

432 01 Kadaň 

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří

Chomutovská 459

431 51 Klášterec nad Ohří

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Palackého 524 

769 01  Holešov

Gymnázium, Milevsko

Masarykova 183

399 01 Milevsko
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Gymnázium Ostrov

Studentská 1205

363 01 Ostrov 

Gymnázium, Polička

nábřeží Svobody 306

572 01 Polička

Gymnázium Trutnov

Jiráskovo náměstí 325

541 01 Trutnov

Gymnázium Zikmunda Wintra

nám. Jana Žižky 186

269 19 Rakovník

Gymnázium, Žatec

Studentská 1075

438 01 Žatec

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň

Škroupova 13

301 00 Plzeň

SOŠ technická a zahradnická, Lovosice

Osvoboditelů 2

410 34 Lovosice

VOŠ a SPŠ grafi cká

Hellichova 22

110 00 Praha 1

SŠ a VOŠ cestovního ruchu

Senovážné náměstí 12

370 01 České Budějovice

Střední škola informatiky a fi nančních služeb

Klatovská 200 G

301 00 Plzeň

Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.

Pražská tř. 1813/3

370 04 České Budějovice
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