
VIETNAMSKÝ DEN V ČAJOVNĚ ALIBABA

V rámco projektu „Kdo jsi TY a kdo jsem JÁ…MY“ se žáci měli seznámit s různými komunitami žijícími 
mezi námi. Vzhledem k možnostem jsme si vybrali celkem příhodné místo a celou aktivitu přesunuli do 
čajovny Alibaba. Než jsme však do čajovny přišli a mohli besedovat, přednášet, promítat a diskutovat, 
rozhodli jsme se vydat na malý průzkum a udělat několik reportáží s místními vietnamskými občany.

Někteří byli velmi milí a pustili se s námi do rozhovoru, jiní zas tvrdili, že neumí, že nerozumí a někteří  
vyloženě mluvit nechtěli…zdálo se nám, jako by měli z něčeho strach.

Dokonce, když jsme se jedněch ptali jak slaví vánoce a jaké je jejich sváteční jídlo, donesli nám tři veliké 
bonboniéry a řekli… „To ne naše jídlo.“ Bylo to zajímavé. Dokonce jsme si vytvořili i malý vietnamsko-
český vánoční slovníček.

Vánoce      Giáng sinh
Dárek           quà tặng
Stromeček            Cây
 Svátky      Các ngày lễ
Oslava       lễ kỷ niệm

Rodina                  gia đình
Lidé                 người dân
Přátelství   tình hữu nghị
 Láska                    tình yvu
Nenávist              hận thé
 Zlo                                 ác



V jednom obchodě jsme se opravdu rozpovídali. Obchodníka zajímalo, co to děláme za rozhovory a nás 
zase jak si tu žije, jak vychází s lidmi u nás a jaké má zkušenosti. 

Říkal, že má i pár kamarádů, kteří ač jiní, chovají se jako sobě rovní.

 

Pavel se během rozhovoru osmělil  a požádal o vietnamský časopis. Obchodník mu jej s radostí dal. 
Také paní ve vedlejším obchodě byla milá. Vyprávěla, že tu žije již 5let a má dceru, která studuje na 
místním gymnáziu. Protože chce, aby se dcera zapojila mezi naše občany, dodržují i všechny naše zvyky  
a tradice. Na vánoce dělají salát a řízky. Pravda je, že ale dodržují i ty své oslavy. Říkala nám, že věřící  
slaví v únoru. Také je veliký rozdíl v tom, že se jich schází veliká skupina a všichni slaví pohromadě.

Také nám říkala, že se jí tu moc líbí, že je to lepší než u nich. 
Tam je všechno moc složité a nemohou se uživit.



 
Než otevřeli čajovnu, tak jsme si pěkně zařádili ve sněhu. Snaha o vytvoření nějaké vietnamské stavby 

však ztroskotala na koulovačce.

 
Danek se na to nemohl dívat a tak se jal otestovat kvalitu místního sněhu. No a pak nastal okamžik, kdy 

jsme vešli do čajivny a pustili se do prezentací, ochutnávek a naslouchání.

 



První nám začal vyprávět Dominik.

 

Do čajovny jsme si donesli i dárečky, abychom si zpříjemnili poslední školní den. V tomto kalendářním 
roce. Samozřejmě nechybělo ani tradiční vánoční cukroví, které nám napekly naše maminky.



Jako osobu nejpovolanější jsme si nemohli zajistit snad nikoho lepšího, než pana Ing. J. Jarolímka, který 
ve Vietnamu jistou dobu pobýval a který zde zařizoval vybavení pro místní nemocnici.



  

  



Ochutnávka a přednáška o čajích byla zajímavá. Byli jsme překvapeni, kolik druhů čajů je a to zdaleka 
nebyly všechny. Také jsme zjistlili, jak se který čaj upravuje a jak se pozná čaj kvalitní a nekvallitní.



Během ochutnávek a přednášek přišel čas i na naše referáty o Vietnamu.

   
Pavel přinesl vietnamský časopis a Terezka zas typický oblek, ve kterém se ženy v této zemi pohybují.



Pan Jarda nám vyprávěl i o národním oděvu a ukazoval spoustu fotografií.

 
Majitel i zaměstnanec z čajovny nám přednášeli o čajích. Také nám ukázali, jak se takový čaj připravuje.



Po dlouhém přednášení jsme se všichni těšili na oběd, který byl opět ve stylu Vietnamu…



Uvnitř čajovny je velmi příjemné prostředí, stále jsme se vyptávali a koukali co tu mají. 



Přednáška o čajích byla velmi poutavá.



Mandaly se také povedly. Během projektu jsme jich vytvořili spoustu a na různá témata.
Ty nejlepší pak budou zdobit chodby školy.



Prosinec 22.12.2010
Poslední den v roce jsme byli v čajovně. Líbilo se mi to. Dostali jsme ochutnat 2 druhy čajů. Pán,který 
nám přednášel o Vietnamu říkal hodně zajímaví věci. Třeba, že běloši mají vše 2x dražší, že tam jezdí 
téměř všichni na kolech a motorkách. Mají tam drogu (betel), kterou žvýkají a z  toho mají černé zuby. 
Pak jsme dostali  oběd – nudle,  maso a zeleninu.  V závěru jsme si  rozdali  dárečky a popřáli  hezké 
Vánoce.

Co jsem si zapamatoval z přednášky???
Čajka  kde  jsme  byli  se  jmenuje  Alibaba.  Čaje,  které  jsme  ochutnali,  byli:  Vietnamský  a  zelený.  
Přednáška o Vietnamu byla doplněna spoustou fotografií a historek. Doprava ve Vietnamu je založena  
na skútrech, kolech a pěší dopravě. Zelenina, ovoce a jídlo se prodává normálně mezi stavbami na ulici.  
Prodávají i ryby a místo chleba a mají patáty. Student, který zde dostuduje, jeho jméno je vytesáno do  
kamenné desky. 

22.12.2010 jsme byli  v čajovně na Příkopech.  Měli  jsme prezentaci  o  Vietnamu.  Bylo  to  zajímavé,  
dozvěděli jsme se např., že Vietnam je malý. Já jsem přinesl Vietnamské noviny. Potom jsme ochutnali  
mátový čaj a Vietnamský zelený. Byl dobrý, ale stejně mě moc nechutnal. Pán nám povídal o tom, jak  
byl ve Vietnamu vybavovat nemocnici a ukazoval, jaké tam mají podmínky pro život a jaká jídla jedí.  
Dále jsme měli prezentaci o čajích.                                                                                                               

V  čajovně jsme kreslili mandaly – přátelství, meditace, spolupráce, radosti, smíchu a další…


