
Mówiąc Czechy myślę...
Mam wiele skojarzeń z naszymi południowymi sąsiadami. Słyszałem o tym kraju 
wiele i mimo że nigdy tam nie byłem, Czechy wydają się być bardzo ciekawym 
narodem.
 
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to ich język. Polacy uznają czeski za śmieszny 
język ze względu na brzmienie oraz homonimy - słowa które brzmią tak samo, ale 
mają odmiennie znaczenie.
Odwiedzając piekarnie w Czechach możemy się zdziwić, że będą tam sprzedawane 
czerstwe chleby. To nie tak, że Czesi wolą nieświeże pieczywo. Wręcz przeciwnie, 
bo "čerstvý" znaczy... świeży. To nie jedyna słowna pułapka na jaką możemy trafić u 
naszych sąsiadów.
Innym przykładem zabawnego słowa jest "droga". Pytając Czechów o drogę nie 
używajcie tego słowa, bo możecie wylądować na komisariacie. "Droga" bowiem 
znaczy narkotyki. Jak widać, mówiąc po Polsku w Czechach, możemy zostać bardzo 
źle odebrani. I to dlatego, dla naszych sąsiadów polski jest śmiesznym językiem, tak 
jak dla nas czeski.
 
Krety to zwierzęta inwazyjne które są zmorą wielu podwórek, więc nie kojarzą się 
one przyjemnie. Jedynym przyjacielskim kretem na świecie jest ten pochodzący z 
Czech, stworzony przez Zdeněka Milera. Mowa o "Kreciku", bajce z którą 
wychowywali się nasi rodzice.
Postać ta powstała w 1957r. Miała być bohaterem bajki traktującej o procesie 
produkcji tkaniny. Reżyser chciał przedstawić treść w sposób, który zainteresuje 
małych widzów, dlatego za bohatera chciał uczynić zwierzę. Udał się więc do lasu, 
szukając kandydata na postać swojej bajki. Tam potknął się o kopiec kreta. „To taka 
dziwaczna mysz bez uszu, z długim nosem i do tego nie widzi. Próbowałem 
narysować ją tak, by stał się sympatycznym przewodnik w filmie dla dzieci. 
Rysowałem tak długo, aż postać zaczęła mi się całkiem podobać.” I właśnie tak 
powstał znany na całym świecie Krecik.
 
Oczywiście Czechy to nie tylko śmieszny język czy Krecik. To też bardzo mili ludzie, 
piękne widoki i wiele rzeczy o których przekonamy się 
dopiero po wizycie w tym pięknym kraju.
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