
Multikulti aneb oborový den očima deváťačky

V tento velmi slunečný a horký den jsme se vydali kolem deváté hodiny do rušného centra 

Prahy ve velmi malém počtu 5 dětí včetně mě, jediného žáka devátých tříd toho dne. Šli  

jsme do  muzea Karlova mostu.  Viděli  jsme tam třeba,  jak  se  stavěl  Karlův  most,  jak 

vypadaly manželky Karla IV., vyslechli jsme pověst a pravdu o osudu Jana Nepomuckého 

a  spoustu  dalších  zajímavých  věcí.  Po  prohlídce  jsme  nastoupili  do  loďky,  která  nás 

provezla po Vltavě. Zajeli  jsme i  do Čertovky s trochou drama, jelikož předešlého dne 

spadl do cesty strom a dnes tam ještě ležely větve. Naštěstí jsme propluli bez úhony, jen 

za praskání větví. Po zhruba třičtvrtěhodinovém vyprávění o tom, co můžeme vidět kolem 

Vltavy a po tom, co jsme si dali nanuk a pití zdarma, jsme opouštěli palubu.

Nyní je čas odchytávat turisty. Čas na výzkum. Na Karlově mostu bylo přelidněno, zamířili 

jsme tedy pod něj, kde byly obsazené lavičky, což znamenalo, že naše "oběti" (turisté) 

nikam  nespěchají,  a  proto  s nimi  můžeme  pohovořit.  Mé  otázky  byly  ohledně 

mezinárodních specialit a o tom, co si lidé myslí o české kuchyni. Začali jsme u vlídné 

asijské skupinky z Bali. Pokračovali jsme dál přes estonskou rodinu, Italy, Rusa, Maďary a 

jiné národy. Rozpovídali jsme se, a tak jsme se odvážili k Prašné bráně na jednom z konců 

Karlova mostu, který nebyl natolik frekventovaný turisty, ale stále jich bylo dost. Trochu 

více jsme se tady ostýchali, a není divu. Když oslovíte asi tři lidi, a oni jdou bez povšimnutí  

dál nebo se k vám otočí zády a dělají  prostě, že vás neslyší ani nevidí, je to opravdu 

"povzbuzující pocit". Konečně s námi někdo začal komunikovat, byl to pár z Austrálie. Poté 

jsme oslovili  mladou dívku z Korey a nakonec jsme to vše zakončili  Američany. Slunný 

výlet byl příjemný, i když mi přišlo, že odpovědi na mé dotazy byly většinou dost podobné. 

Hlavně otázka ohledně typu jídla – dávala jsem jim jako příklad asijskou a italskou,  a 

jelikož se zřejmě nikomu v tom horku nechtělo moc myslet, vybrali si jednu z nich. Akorát 

Američané  přidali  k italské  řeckou  a  Estonci  estonskou,  a  tak  byli  tedy  aspoň  trochu 

originální. Fotogalerie zde.
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