
 

Hör mal, česky! 1 

 

 

 

 

 

Skript 2 – Reisen : :  Cestování 

 

Ahoj zusammen. Hier sind Jasmin a Kačka. Posloucháte Hör mal, česky! den dvou-sprachlichen 
Podcast für alle, kdo se učí německy nebo česky.  
 
Heute werden wir euch ein paar sehenswerte Orte in Deutschland und Tschechien vorstellen.  
 
Představíme dvě města - Brno a Münster. Und dann werden wir über sehenswerte Orte in der 
Natur sprechen - die Insel Rügen a pohoří Krušné hory. A na závěr vám dáme ještě tip na 
hudební festival z Ostravy.  
 
0:38 
 
Nun, Kačka, was kannst du mir denn in Tschechien empfehlen? 
 
Jako první bych vám ráda představila Brno. Pár faktů na začátek. Je to druhé největší město 
České republiky, hnedka po Praze. Má zhruba 400 000 obyvatel a leží na východě České 
republiky.  
 
Za mě je to jedno z těch měst, kde mám pocit, že se opravdu žije. Možná je to tou spoustou 
kaváren a menších hospůdek. 
 
O Brně se mluví také jako o studentském městě. Je tu dohromady 14 univerzit. Dá se tu studovat 
prakticky cokoliv, takže pokud nás poslouchají studenti, na Erasmus můžete zavítat právě sem.  
 
A co v Brně vidět? Já mám svoje tipy, ale možná bych se zeptala nejdřív tebe Jasmin.  
Co stojí za návštěvu?  
 
Also, bei meinem letzten Besuch in Brünn habe ich die Burg Spielberg besucht. Von der Burg hat 
man einen wunderschönen Blick über die Stadt. Sie ist wirklich einen Besuch wert. 
 
Jo Špilberk, ten je nádherný. Určitě bych doporučila si vyjít také ke katedrále svatého Petra a 
Pavla, odkud je nádherný výhled na město. Místní sem mají ve zvyku chodit na večerní skleničku 
vína.  
 
Na Brně je skvělá taky architektura. úplný skvost je vila Tugendhat. Autorem je německý 
architekt Ludwig Mies van der Rohe. Němečtí posluchači by ho mohli znát třeba jako ředitele 
umělecké školy Bauhaus. Pokud budete chtít jít na prohlídku, plánujte hodně hodně dopředu. 
Lístky je fajn zarezervovat tak 2 měsíce v předstihu.  
Pokud místa na prohlídku neseženete, třeba stejně jako já, nevadí. Studenti architektury 
vytvořili web s tematickými okruhy po Brně.  
 
Oh eine Karte mit allen Sehenswürdigkeiten klingt sehr praktisch. Wo kann ich die denn finden? 
 



 

Hör mal, česky! 2 

Web se jmenuje bam.brno. Odkaz najdete v popisu videa a také na Facebooku. 
 

So eine coole Website gibt es für Münster zwar nicht, aber als ich in Brünn war, hat mich die 
Stimmung in der Stadt sehr an Münster erinnert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass beides 
Studentenstädte sind.  
 
Super! Kde leží? 
 
3:10 
 
Ja also, Münster liegt im Westen von Deutschland, in der Nähe von Holland. Wie auch Brünn, ist 
Münster als Studentenstadt bekannt. Besonders beliebt bei den Studierenden ist das alte 
Schloss. Darin  befindet sich nämlich heute ein Teil der Universität. Und direkt hinter dem 
Schloss ist ein botanischer Garten, der im Sommer in vielen bunten Farben blüht. 
 
Wow, škola v zámku a ještě s botanickou zahradou hnedka pod okny! 
Čím nás město ještě překvapí? 
 
Eine weitere Besonderheit in Münster ist das Fahrrad. Junge und alte Menschen nutzen das 
Fahrrad als Hauptverkehrsmittel, um zum Einkaufen, zur Arbeit oder zu Freund*innen zu 
fahren. Weil es im Münsterland so gut wie keine Berge gibt, ist das Radfahren auch nicht so 
anstrengend. So kannst du dir z.B. einfach bei einem Besuch in Münster ein Rad mieten und ganz 
entspannt die Stadt erkunden. Die Innenstadt ist sehr klein und damit die Wege auch nur sehr 
kurz. 
 
Teda, to kolo mi připomíná Holandsko. Asi jak Müster leží blízko u hranic, tak převzalo něco z 
jejich kultury. 
 
Ja das stimmt wahrscheinlich. Holland ist, wie Münster ja auch sehr flach. Da macht das 
Fahrradfahren richtig Spaß :) 
 
Und mit dem Rad kann man in Münster auch einfach durch die hübsche Altstadt fahren. Hier 
findet man auch viele Studentenkneipen und süße kleine Cafes wie in Brünn auch. Am Dom 
vorbei kommt man nach wenigen Minuten auf eine grüne Promenade. Das ist ein Fuß- und 
Radweg, der zwischen Bäumen hindurch, einen Kreis um das Zentrum bildet.  
 
Je v Münsteru také prostor na sportování? 
 
Na klar! In der Nähe der Promenade, befindet sich nämlich der Aasee. Um den See herum führt 
ein 8 km langer Weg, der gerne zum Inline Skaten, Radfahren oder zum Spazierengehen genutzt 
wird. Der See ist besonders im Sommer sehr beliebt zum Schwimmen, Bootfahren und 
Picknicken.  
 
 Jé, pikniky u jezera! A dá se na něm v zimě také bruslit? 
 
Na klar. Also wenn der See im Winter zufriert, wird er auch gerne zum Schlittschuhlaufen 
genutzt. Aber in den letzten Jahren war es leider nicht kalt genug dafür.  
 
Vielleicht hast du ja noch einen Tipp für mich, wo ich in Tschechien Ski fahren kann. 
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5:27  
 
Přesně tak, mám. V mém druhém tipu bych chtěla představit Krušné hory. Sama jsem v nich 
vyrůstala. Takže jsem nemohla jinak, než vám o nich něco povědět.  
 
Ich bin schon gespannt, was du mir über das Erzgebirge zu berichten hast. 
 
Krušné hory jsou pohoří na západě čech, leží na hranicích s Německem. Moc turistů je zatím ještě 
neobjevilo, takže pokud chcete být v přírodě opravdu sami, jsou tím správným místem. 
 
Ach cool, wenn du dort aufgewachsen bist, kannst du mir doch bestimmt ein paar Ausflugsziele 
empfehlen, oder? 
 
Uričtě! Tip číslo jedna je rozhodně Klínovec. Je to nejvyšší bod Krušných hor. Není to úplně 
velehora, její vrchol leží v nadmořské výšce 1244m, ale i tak se trochu zapotíte cestou nahoru. V 
zimě je tu otevřený skiareál.  
Cestou na Klínovec budete projíždět městem Jáchymov. Je to větší lázeňské město, které je 
známé hlavně i díky těžbě uranu.  
Za návštěvu určitě stojí i takový přírodní úkaz jako jsou Vlčí jámy poblíž Abertam. Dříve se zde 
těžil cín. Dnes už je těžba zastavena, ale v hlubokých propastech se celý rok pohybuje teplota 
pod bodem mrazu a drží se zde sníh. A to i v létě! 
 
Wow, Schnee im Sommer: das gibts echt nicht überall. Ich wusste gar nicht, welche 
Auswirkungen der Bergbau haben kann. 
 
Jojo, máš pravdu.  
A co ty? Chodíš také ráda do přírody? A máš nějaká oblíbená místa?  
 
7:16 
 
Ja, also ich gehe auch gerne in die Natur. Besonders gerne bin ich am Meer und deshalb möchte 
ich euch auch gerne die Insel Rügen vorstellen.  
 
Tady bych asi jen doplnila, že ostrov Rügen, se překládá do češtiny jako Rujána.  
Jasmin, kde ho vlastně najdeme?  
 
Die Insel liegt in der Ostsee und hat einen wunderschönen Nationalpark namens Jasmund. Der 
Park hat eine Größe von 3.000 Hektar und besteht aus Wäldern und den einzigartigen 
Kreidefelsen direkt am Meer.  
 
Moment Jasmin, Kreidefelsen, to jsou takové ty bílé křídové útesy na pobřeží?  
 
Hm, ja genau. Die Wälder und Moore alias vřesoviště  erinnern an ein Märchenland. Die 
einmalige Landschaft ist besonders beliebt bei Wandernden. Es führen viele verschiedene 
Wanderwege durch den Nationalpark. Die Wege führen vorbei an mehreren Aussichtspunkten. 
Das Highlight im Park sind die weißen Kreidefelsen. Sie stehen direkt am blauen Meer und sind 
beeindruckende 120 m hoch.  
 
Wow 120 metrů, to už je teda výška.  
 
Ja, das ist wirklich etwas besonderes. Und das fand auch Caspar David Friedrich, der 
bekannteste deutsche Maler der Romantik. Kacka, kennst du eigentlich seine Bilder?  
 
Musím se přiznat, že jsem nikdy o něm ani o jeho obrazech neslyšela.  
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Ach, das macht nichts. Einige seiner Lieblingsmotive waren die berühmten Kreidefelsen. Und 
auch die USECO findet den Nationalpark beeindruckend und hat ihn zum Weltkulturerbe 
erklärt.  
 
Tak to se tam musím někdy vypravit! 
 
8:56 
 
No a já na závěr mám také jedno beeindruckende místo, teda spíš akci. A to hudební festival 
Colours of Ostrava. Slyšela jsi o něm někdy Jasmin?  
 
Na klar, ich habe schon oft von diesem Festival gehört und möchte und möchte auch irgendwann 
gerne mal selber hin. Kacka, warst du denn schon mal dort? 
 
Jojo, byla. Zúčastnila jsem se posledních dvou ročníků. A byl to vážně zážitek.  
 
Celý festival trvá 4 dny. Každý den má podobnou strukturu, kdy se dopoledne konají zajímavé 
přednášky. Je to fajn start do nového festivalového dne a můžete se dozvědět spoustu nových a 
zajímavých věcí. Odpoledne a večer pak probíhají koncerty na více než 20 stagích. Vystupují jak 
známé světové kapely, tak ty české a jsou tu kousky i z undergroundu.  
 
Tak mě napadlo, který interpret by nalákal do Ostravy tebe Jasmin? 
 
Gute Frage. Also ich höre gerne Pop Musik, sodass mich z.B. Twenty One Pilots nach Ostrava 
locken würden. 
 
Pokud jsem vás doteď nenalákala, což doufám že ano, tak se příští rok můžeme společně těšit na 
Twenty One Pilots, The Killers, Martin garrix, The Lumineers, LP, Wardruna a dálší. No já 
myslím, že toho je víc než dost. 
 

 

Brno, Münster, Krušné hory, Insel Rügen a Colours of Ostrava. Myslím, že tipů bylo více než dost.  
 
Da hast du Recht. Aber bevor wir uns verabschieden, möchten wir noch ein Sprichwort mit euch 
teilen.  
 
Přesně tak. Je to fráze: Kdo se bojí, nesmí do lesa.  
 
Hm..Ok, aber was bedeutet das, Kacka? 
 
Znamená to, že občas musíme překonat strach a svojí komfotní zónu, abychom něco zažili a 
dokázali. A to si myslím, že při cestování platí dvojnásob.  
 

Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, zu verreisen und eure Komfortzone zu verlassen, dann 
schreibt uns doch auf Facebook, welchen Ort ihr gerne besuchen würdet. 
 
Tak, bis zum nächsten Mal a ahoj. 
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Vokabelliste/Redewendungen : : Slovíčka/Slovní spojení 

 
• hospůdka : : eine kleine Kneipe 

• Blick über : : výhled na 

• ist einen Besuch wert : : stojí za návštěvu 

• mít ve zvyku : : eine Angewohnheit haben 

• als ich in Brünn war… : : když; “als” používáme, když mluvíme o nějaké události v minulosti 

(jinak se používá wenn) 

• liegen an : : záležet na 

• gibts :: gibt es (Umgangssprache) 

• přírodní úkaz : : eine Naturerscheinung 

• jak, … tak : : sowohl, … als auch  

 

Links 
 

• BAM Brno: https://www.bam.brno.cz/ 
 
 

 

https://www.bam.brno.cz/

