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PRZEDMOWA 
 
 
Zbiór tekstów prasowych „Rok 2010 w Polsce“ jest pierwszą publikacją z przygotowywanej serii 
zbiorów fragmentów autentycznych czeskich tekstów prasowych.  
 
Inspiracją do stworzenia takiego zbioru były studia autora na Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz 
rozmowy z Polakami studiującymi język czeski na prestiżowych polskich uczelniach. Wnioski płynące  
z moich obserwacji jednoznacznie wskazują na to, że studia filologiczne w obecnej formie to całkowita 
strata czasu i niszczenie osobowości studenta. Nauczanie języka sprowadza się do wkuwania tabelek 
odmian, uczenia się z bajek lub poezji. Studenci nie mają pojęcia o wydarzeniach na świecie, 
ewentualna ich wiedza sprowadza się do modnych sloganów lub wiadomości z portali plotkarskich.  
Chlubnym wyjątkiem jest tutaj  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, gdzie zajęcia 
były bardzo zróżnicowane i lektoraty obejmowały najróżniejsze tematy . 
 
Po pięciu latach studiów  na  prestiżowych uczelniach studenci nie znają nawet podstawowego 
słownictwa z zakresu polityki, biznesu, bezpieczeństwa publicznego itp. tematów. Postanowiłem więc 
napisać serię publikacji, które pomogą w samodzielnej analizie fragmentów autentycznych tekstów 
prasowych.  Pierwsza z serii poświęcona jest informacjom o wydarzeniach w Polsce pojawiających się 
w czeskiej prasie. W roku 2010 bez dwóch zdań najważniejsza jest katastrofa w Smoleńsku.  
Czeskojęzyczne media, po latach naśmiewania się z  braci Kaczyńskich,  uparcie forsują tezę, że to 
śp. Prezydent, załoga lub generał Błasik spowodowali katastrofę. Nie mnie oceniać wiarygodność tych 
tez, lecz warto zwrócić uwagę na tendencyjność mediów w dobieraniu tematów, rozmówców i 
wyrażaniu opinii. To media tworzą rzeczywistość i media mówią ludziom, co mają myśleć. A 99% osób 
bezkrytycznie to wszystko przyjmuje.  
 
Zawartość tej publikacji to krótsze lub dłuższe fragmenty artykułów o Polsce pojawiających się w 2010 
roku na internetowych wydaniach czeskich dzienników. Wiadomości dobierałem w taki sposób, żeby 
pojawiało się w nich jak najwięcej słownictwa pomijanego na studiach filologicznych.  Zbiór nie 
wyczerpuje tematu. 
  
Przy czeskich słowach podałem tylko tłumaczenia najlepiej pasujące do konkretnego tekstu, w 
rzeczywistości niektóre słowa mogą mieć nawet kilkanaście znaczeń w zależności od kontekstu. Przy 
tekstach wprowadzałem kosmetyczne poprawki tylko wtedy, kiedy było to niezbędne. Za błędy 
stylistyczne czeskich redaktorów nie odpowiadam, podobnie jak ewentualne błędy w tłumaczeniu 
artykułów przez czeskie redakcje.  
 
Celem publikacji nie jest zastąpienie lektury czeskojęzycznej prasy. Fragmenty artykułów zostały 
zamieszczone tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych, przede wszystkim w celu wzbogacenia 
słownictwa studentów języka czeskiego w Polsce.  
 
 
 
         Dariusz Sieczkowski 
         dsieczkowski@mail.az 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Jeśli chce pan napisać słownik czesko-polski, to musi pan znać język prasłowiański” – doktor Roman  
Madecki (Uniwersytet Masaryka w Brnie) podczas egzaminu wstępnego na studia doktoranckie.  
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1. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU 
 

1. Polský prezident Kaczy ński zem řel při letecké katastrof ě 
 
Polský prezident Lech Kaczyński (60) v sobotu ráno zemřel při leteckém nešt ěstí . Jeho letadlo havarovalo  při 
přistání  na ruském letišti Smolensk. V mlze  zavadilo o stromy, spadlo, rozbilo se na několik částí a začalo hořet. 
Podle ruských úřadů zemřelo 132 lidí, polské ministerstvo zahraničí potvrdilo 89 obětí. Neštěstí se stalo asi dva 
kilometry od letiště Severnyj. Letadlo se pokusilo přistát  celkem čtyřikrát, kvůli mlze  se mu to ale nepovedlo, pilot 
to tedy zkoušel znova. Podle informací zpravodaje  České televize dostal pilot letadla doporučení přistát  v 
běloruském Minsku nebo v Moskvě, rozhodl se ale zkusit přistát  znovu, ačkoliv letiště bylo právě kvůli mlze  
uzavřeno. "Při přistávání letadlo s největší pravděpodobností zavadilo o stromy a začalo hořet," řekl polským 
médiím mluvčí ministerstva zahraničí Piotr Paskowski. Podle svědků letěl stroj  nízko nad zemí a byl naklon ěný 
doleva. Křídlem zavadil o strom  a pak narazil do zem ě, vyryl v ní hluboký příkop , pak se letadlo rozt říštilo  a 
začalo hořet. Jeden ze záchranářů prý říkal, že nemá smysl posílat sanitky. Prezident letěl do Ruska uctít oběti 
katyňského masakru , byl na palub ě i se svou ženou. Podle informací polských deníků záchranáři vynášejí z 
trosek  letadla  oběti. Celý prostor je uzavřený a nikdo se k němu nesmí přiblížit. Tupolev TU-154 je třímotorový 
dopravní letoun  sovětské výroby. Prototyp vzlétl v roce 1968, od roku 1972 se stroje  dostaly do běžného 
provozu. Donedávna je provozovala i česká armáda a svého času létaly i ve vládní letce. Stáří stroje  ale zřejmě 
nehrálo při nehodě roli. Velmi pravděpodobně za ni může právě počasí a postup posádky , která chtěla na letišti i 
přes mlhu  přistát . (novinky.cz) 
 
letecké nešt ěstí  – katastrofa lotnicza  
letadlo havarovalo  – samolot się rozbił 
přistání  – lądowanie 
mlha  – mgła 
zpravodaj  – wysłannik 
přistát  – wylądować 
naklon ěný – przechylony 
strom (m.)  – drzewo (n.) 
narazit do zem ě – uderzyć w ziemię 
příkop  – rów, tu: dół, lej 

rozt říštit se  – roztrzaskać 
masakr (m.)  – masakra (f.) 
paluba (f.)  – pokład (m.) 
trosky letadla  – szczątki samolotu 
dopravní letoun  – samolot transportowy 
stáří (n.) – starość (f.), wiek (m.) 
stroj (m.)  – maszyna (f.) 
počasí (n.)  – pogoda (f.) 
posádka – załoga

 
2. Lech Kaczy ński: d ětská herecká hv ězda, bojovník s korupcí i prezident 
 
Lech Aleksander Kaczyński se narodil 18. června 1949 a jeho život ukončila tragická nehoda letadla 10. dubna 
2010. V letech 2002 až 2005 byl primátorem  Varšavy. V prosinci roku 2005 pak po úspěšné kandidatuře na post  
prezidenta Polska slavnostn ě složil přísahu a byl v čele státu až do tragické nehody leteckého vládního speciálu 
v ruském Smolensku. (...) Koncem 80. let dvacátého století  bylo hnutí  Solidarita znovu legalizováno a Kaczyński 
se stal aktivním poradcem Lecha Wałęsy. V březnu a dubnu 1989 se pak podílel na důležitých jednáních  u 
kulatého stolu . V červnu 1989 byl zvolen senátorem a v tomto postu  setrval  dva roky. Roku 1991 byl zvolen do 
parlamentu. V letech 1992 až 1995 Kaczyński vedl polský Nejvyšší kontrolní ú řad. Kaczyński o sob ě dal  znovu 
vědět v červnu 2000, kdy se stal ministrem spravedlnosti a získal si mezi lidmi velkou popularitu  svým 
nekompromisním  bojem proti korupci. V tomto postu však setrval  pouze jeden rok. Roku 2001 tak založil se 
svým bratrem konzervativní politickou stranu  Prawo i Sprawiedliwość (Právo a Spravedlnost) a do roku 2003 byl 
jejím předsedou . V roce 2010 stojí v jejím čele stále jeho bratr Jarosław. V roce 2002 byl Lech Kaczyński jasnou 
většinou zvolen jako primátor  Varšavy.  Kaczyński se však zapsal do historie města i značně kontroverzně v 
letech 2004 a 2005, kdy zakázal homosexuální průvody  známé jako Parada Równości. Oficiálním důvodem  sice 
bylo to, že organizátoři neposkytli městu dostatečné podklady k akci, ale sám Kaczyński uvedl, že by průvod  jen 
propagoval "homosexuální životní styl". Evropský soud pro lidská práva později roku 2007 shledal  Polsko 
reprezentované Lechem Kaczyńskim vinným  z porušování shromaž ďovací svobody . (novinky.cz) 
 
herecký  – aktorski 
primátor  – prezydent (miasta) 
post (m.)  – stanowisko (n.) 
slavnostn ě – uroczyście 
století (n.)  – wiek (m.) 
hnutí (n.)  – ruch (m.) 
jednání  – negocjacje 
kulatý st ůl – okrągły stół 
Nejvyšší kontrolní ú řad – Najwyższa Izba Kontroli 
dát o sob ě vědět – dać znać o sobie 

popularita  – popularność 
nekompromisní  – bezkompromisowy 
setrvat  – wytrwać 
politická strana  - partia polityczna 
předseda  – przewodniczący 
průvod  – marsz 
důvod  – powód 
shledat vinným  – uznać winnym 
shromaž ďovací svoboda  – wolność zgromadzeń
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3. Tragédie, šok i ú čast rodinám ob ětí - světoví státníci kondolují Polsku 
 
Vrcholní představitelé evropských zemí vyjad řují  v kondolencích soustrast  Polákům i rodinám obětí letecké 
nehody, při níž v sobotu zahynul polský prezident Lech Kaczyński a dalších 131 lidí.  Soustrast  polskému národu 
jménem Evropské unie tlumočil Miguel Ángel Moratinos, ministr zahraničí Španělska jako předsednické země EU. 
"Tváří v tvář této tragédii chci vyjád řit  solidaritu s polským lidem," uvedl ministr a dodal, že nynější chvíle smutku  
jsou těžké pro každého Poláka i Evropana . Soustrast  polskému národu  vyjádřil i papež Benedikt XVI., který 
uvedl, že jej smrt Kaczyńského a jeho doprovodu naplnila hlubokým zármutkem . Ruský prezident Dmitrij 
Medvěděv v soustrastném telegramu zaslaném maršálkovi polského Sejmu Bronislawu Komorowskému, který 
nyní převzal vedení země, vyjádřil pocity "hlubokého šoku a účasti ". Ujistil  Komorowského, že osobně nařídil  
pečlivé vyšetření události "v plné a těsné spolupráci s polskou stranou". Soustrast  polskému vedení vyjád řil  
slovenský premiér Robert Fico. Ministr zahraničí Slovenska Miroslav Lajčák se v souvislosti s tragédií spojil s 
polským kolegou Radoslawem Sikorským, aby mu vyjád řil  hlubokou účast : "Je to obrovská tragédie, která 
zasáhla  nás všechny. Slovensko jako soused a dobrý přítel stojí v této těžké chvíli při polském národu," řekl 
Sikorskému Lajčák. (novinky.cz) 
 
účast (f.)  – tu: współczucie (n.), kondolencje (f.pl.) 
státník  – polityk 
kondolovat  – składać kondolencje 
vrcholní  – czołowy, najwyższy 
soustrast (f.)  – współczucie (n.) 
vyjád řit  – wyrazić 
smutek (m.)  – żałoba (f.) 

Evropan  – Europejczyk 
doprovod  – świta, orszak 
zármutek  – smutek  
ujistit  - zapewnić 
nařídit  – zarządzić 
zasáhnout  – dotknąć (o tragedii)

 
4. Na míst ě tragédie se sešli polský premiér Donald Tusk s Vlad imirem Putinem 
 
Do Smolenska přiletěli v sobotu večer polský premiér Donald Tusk i jeho ruský protějšek Vladimir Putin, který 
polskému premiérovi vyjádřil soustrast. S Tuskem se telefonicky spojil i prezident Medvěděv. Je to snad 
nejtragičtější událost v povále čných  dějinách našeho státu," prohlásil ještě v Polsku premiér Donald Tusk po 
mimo řádném zasedání  vlády. Poté, co se dopoledne zprávu  o smrti prezidenta dozvěděl, plakal.  Polsko 
vyhlásilo týdenní státní smutek , v neděli v poledne navíc uctí památku obětí dvěmi minutami ticha . Rusko, na 
jehož území se tragédie stala, vyhlásilo  státní smutek  na pondělí 12 dubna. Celá země je ochromená , mnozí 
lidé si stále nepřipouštějí rozsah tragédie . K prezidentskému paláci v srdci Varšavy se začaly scházet tisíce lidí. 
Před vchodem do sídla hlavy státu kladou květiny, věnce, zapalují svíčky, podepisují se do kondolen ční knihy . 
Zpívají národní písně, modlí se, mnozí mají v očích slzy. Jiní zírají před sebe a snaží se pochopit , co se stalo. 
"Je to pro nás národní tragédie, je to šok, s nímž se ještě nedokážeme vyrovnat ," řekla ČTK Renata.  
Paralelu s událostmi před 70 lety vyjádřil i americký prezident Barack Obama.  "Skutečnost, že tito lidé zahynuli 
jako vůdci silného a svobodného  Polska při cestě za připomínkou devastujícího masakru z druhé světové války, 
je zkouškou síly polského lidu. Tato síla zajistí, že Polsko překoná hloubku této neuvěřitelné tragédie, a že odkaz 
vůdců, kteří dnes zahynuli, bude osvětlovat cestu Polska a celého světa k lidskému pokroku ," uvedl Obama. 
Delegace letěla uctít památku zastřelených polských důstojník ů v katyňském lese v roce 1940. Zločin  provedla 
ruská tajná policie NKVD. Důstojníci  padli do sovětského zajetí  v rámci dělení  Polska mezi nacistické Německo 
a Sovětský svaz v září 1939 na základě paktu  Molotov-Ribbentrop o neúto čení mezi oběma velmocemi . NKVD 
v Katyni i na jiných místech na jaře 1940 post řílela  na 22 000 Poláků, kromě důstojník ů také intelektuály  nebo 
policisty. Sovětský svaz z masakru  až do roku 1990 obvi ňoval  nacistické Německo. (novinky.cz) 
 
sejít se  – spotkać się 
povále čný – powojenny 
dějiny  – historia 
mimo řádné zasedání  – nadzwyczajne posiedzenie 
zpráva  – wiadomość 
státní smutek  – żałoba narodowa 
dvě minuty ticha  – dwie minuty ciszy 
vyhlásit  – ogłosić 
ochromený  – sparaliżowany 
rozsah tragédie  – rozmiar tragedii 
kondolen ční kniha – księga kondolencyjna 
pochopit  – zrozumieć 
vyrovnat se  – pogodzić się 

svobodný  – wolny 
pokrok  – postęp 
důstojník  – oficer 
zločin (m.)  – zbrodnia (f.) 
zajetí (n.)  – niewola (f.) 
dělení Polska  – rozbiór Polski  
pakt o neúto čení – pakt o nieagresji 
velmoc (f.)  – mocarstwo (f.)  
post řílet  – rozstrzelać 
intelektuál  – intelektualista 
masakr (m.)  – masakra (f.)  
obvi ňovat (z čeho?)  – oskarżać (o co?)
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5. Do Moskvy p řilet ělo letadlo s ostatky ob ětí letecké katastrofy 
 
Na ruské letiště Domodědovo přiletěl v sobotu večer transportní vrtulník  MI-26 s pozůstatky  části obětí sobotní 
letecké katastrofy u západoruského Smolenska. Při pádu vojenské speciálu TU-154 zemřel ráno polský prezident 
Lech Kaczyński a další členové polského vedení. Do Moskvy míří i pozůstalí , kteří musí těla identifikovat. Podle 
ruského ministra pro mimořádné situace byla na místě neštěstí nalezena těla všech obětí.  Druhou část ostatků 
by měl do Moskvy přepravit  další letoun ještě během noci.  V letadle zemřelo 96 lidí, 88 cestujících a osm členů 
posádky. Příčina katastrofy není jasná, pilot ale přistával v husté mlze a podle ruských úřadů nedbal  výzev , aby 
letadlo otočil a letěl k přistání do Minsku.  "Musíme udělat vše, aby byly v co nejkratší lhůtě objasn ěny příčiny 
tragédie," prohlásil ruský premiér Vladimir Putin na porad ě operativního štábu na místě neštěstí. Šéf vlády rovněž 
nařídil poskytnout  veškerou pomoc  pozůstalým , kteří začínají přilétat do Moskvy k identifikaci obětí. Veškeré  
náklady  spjaté s tímto pobytem uhradí moskevské úřady. "Musíme udělat vše, abychom minimalizovali morální 
škody spjaté s touto strašnou tragédií," dodal. (novinky.cz) 
 
vrtulník  - śmigłowiec 
pozůstatky  – zwłoki 
pozůstalí  – członkowie rodzin zmarłych 
přepravit  – przewieźć 
nedbát výzev  – nie stosować się do  

wezwań/poleceń 

lhůta (f.)  – termin (m.) 
objasnit  – wyjaśnić 
porada  – narada 
poskytnout pomoc  – udzielić pomocy 
veškeré náklady  – wszelkie koszty

 
6. Polsko se zahalilo do smutku, lidé drželi dv ě minuty ticha 
 
Polsko se po sobotní tragické letecké nehodě u ruského Smolenska, při níž zahynul prezident a řada dalších 
osobností, zahalilo do smutku . V poledne se na dvě minuty spustily sirény a rozezněly se zvony . Lidé drželi dvě 
minuty ticha a věnovali vzpomínku obětem. V zemi platí od sobotního podvečera týdenní státní smutek. Po dobu 
trvání státního smutku byly zrušeny  veškeré kulturní  a sportovní akce . Lidé před prezidentským palácem 
podepisují kondolenční listiny. Vlajky  v zemi jsou staženy na půl žerdi  a doplněny černou stuhou . Po celém 
Polsku se také konají  mše za oběti neštěstí. Z věže kostela svaté Marie na hlavním náměstí v Krakově v poledne 
mimořádně nezazněla znělka  hraná každou hodinu. Lidé podle výpovědí svědků, kteří jsou v centru Varšavy, 
mlčí, slyšet jsou jen jejich kroky. "Ten smutek je nakažlivý ," citovala ČTK jednoho z nich. Atmosféru dotváří i 
sychravé po časí. Polská média se nevěnují prakticky jiným tématům. V polských televizích  běží fotografie obětí, 
rozhlas vysílá  vesm ěs smutnou hudbu  a vysílány jsou také přenosy  ze mší. Většina polských zpravodajských  
webů má na znamení smutku pouze černobílé stránky. Vyšla také zvláštní vydání  novin. (novinky.cz) 
 
zahalit se do smutku  – okryć się żałobą 
zvon  – dzwon 
zrušit  – odwołać 
kulturní akce  – impreza kulturalna 
vlajka  – flaga  
žerď (f.) – maszt (m.) 
stuha  – wstęga 
konat se  – odbywać się 
znělka  – tu: hejnał 

nakažlivý  – zaraźliwy 
sychravé po časí – słota 
běžet v televizi  – lecieć w telewizji 
vysílat  – nadawać, emitować 
vesm ěs – przeważnie 
smutná hudba  – muzyka żałobna 
přenos (m.)  – transmisja (f.)  
zpravodajský  – informacyjny 
zvláštní vydání  – wydanie specjalne

 
7. Ostatky polského prezidenta jsou už ve Varšav ě, ulice pokryly kv ětiny 
 
Letoun převážející tělo polského prezidenta Lecha Kaczyńského z ruského Smolensku přistálo krátce po 15:00 
SELČ ve Varšavě na letišti Okencie. Na místě přílet očekávali příbuzní  a politické špičky země, stejně jako davy 
lidí. Varšavané se už od poledne shromažďovali na trase, kudy byla rakev  s ostatky prezidenta převážena, a 
podél  cest kladli květy. Přímo na letišti se se svým bratrem přišel rozlou čit  jeho bratr Jaroslaw a Marta 
Kaczyńská, dcera prezidentského páru, která v jeden den přišla o otce i matku. Na letišti se po vynesení rakve  z 
letadla konala smute ční mše  za prezidenta i dalších 95 lidí, kteří v sobotu zahynuli při katastrofě v ruském 
Smolensku. "Smutek, žal a bolest  nyní cítí celá naše vlast  a krajané  na všech kontinentech," zaznělo v jejím 
úvodu z úst arcibiskupa Józefa Kowalczyka. Truhla  s ostatky Kaczyńského byla převezena do prezidentského 
paláce a poté bude umístěna v kapli , do níž bude mít přístup  jen prezidentova rodina. Rozlou čit se  s 
Kaczyńským však budou moci později i obyčejní lidé. (novinky.cz) 
 
příbuzný  – krewny 
rakev  – trumna 
podél  – wzdłuż  
rozlou čit se  – pożegnać się 
smute ční mše  – msza żałobna 
bolest (f.)  – ból (m.) 

vlast  – ojczyzna 
krajan  – rodak 
truhla  – trumna 
kaple  – kaplica  
přístup  – dostęp 
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8. Polsko poh řbilo prezidenta s chotí. Spo činuli na Wawelu vedle král ů 
 
Polsko se rozloučilo s prezidentem Lechem Kaczynským a jeho ženou Mariou. Po zádušní mši  v Mariánském 
kostele v Krakově prošel smute ční průvod  městem na hrad  Wawel, kde manželé spo činuli  v kryptě katedrály . 
Na pohřeb přijelo kvůli paralyzované letecké dopravě mnohem méně zahraničních delegací, než se očekávalo.  
Na hrad  Wawel dorazily rakve s těly manželů Lecha a Marii Kaczynských po páté hodině odpolední. Trasu 
lemovaly  tisíce Poláků, někteří zpívali polskou hymnu . Další volali: Děkujeme, děkujeme. Místy se ozýval 
potlesk . Když se procesí  přiblížilo k hradu , začal odbíjet  zvon Zygmunt. Ten je slyšet pouze při 
nejvýznamnějších svátcích  a mimořádných událostech . Dnes ale ohlašoval lou čení s polskou hlavou státu hned 
několikrát. Kardinál Stanislaw Dziwisz v úvodní řeči během mše v Mariánském kostele zmínil sbližování Rusů a 
Poláků a zacitoval z řeči, kterou měl Lech Kaczynski přednést  v Katyni. Obrátil se  i na prezidenta Medveděva: 
"Před 70. lety Katyně rozžehnala  dva národy. A skrývání pravdy o nevinné prolité krvi nedovolilo, aby se sblížily. 
Tragédie, která se stala před osmi dny, vyvolala i mnoho dobrého. Sympatie a podpora , jaké se nám dostává od 
Rusů, oživuje naději na sblížení a usmí ření našich dvou slovanských národů." V ulicích historického centra 
Krakova truchlily  davy lidí, podle serveru listu Gazeta Wyborcza dorazilo  až 150 tisíc Poláků. Platila přísná 
bezpečnostní opatření, město střežilo na pět tisíc policistů, v pohotovosti byly i protiteroristické jednotky .  
Na Stary rynek v blízkosti  Mariánského kostela, kde se na velkoplošných obrazovkách  promítala zádušní mše, 
se dostalo jen 10 tisíc řadových  Poláků. "Ostatní jsou v postranních ulicích  a nedaleké čtvrti ," popsala 
reportérka MF DNES. Aby se truchlící dostali do blízkosti katedrály, potřebovali vstupenky , které včera zadarmo 
rozdával krakovský magistrát. Vzhledem k tomu, že byl o ně obrovský zájem, našli se podnikavci , kteří se je 
posléze pokusili zpeněžit na internetu. Kvůli mraku vulkanického prachu , který stále paralyzuje nebe nad 
Evropou, na pohřeb nepřijela většina státníků.  
Někteří lídři se zato snažili do Krakova dostat, jak se dalo. Nejbližší sousedé Polska, včetně českého prezidenta 
Václava Klause, vyrazili po zemi. Autem přijel třeba ukrajinský exprezident Viktor Juščenko a stejně dorazil 
rumunský prezident Traian Basescu. Přicestoval i marocký premiér, jenž se na cestu vydal malou cessnou, která 
letěla pod mrakem sope čného  popela. Německý prezident Horst Koehler přiletěl helikoptérou .  Uložení  ostatků 
manželů Kaczynských do krypty wawelské katedrály vyvolalo v Polsku kontroverze. Mnozí si kladou otázky , zda 
zásluhy prezidenta byly takové, aby byl pohřben na tak historicky významném místě, a zda by neměl být pohřben 
ve Varšavě, kde se narodil a kde byl primátorem. Včera se Poláci loučili se všemi oběťmi letecké tragédie u 
ruského Smolenska, kde kromě prezidentského páru zahynulo dalších 94 polských osobností. V 8:56 bily 
všechny zvony v zemi a houkaly sirény . V poledne drželo Polsko minutu ticha a ve Varšavě se konala obrovská 
tryzna . (idnes.cz) 
 
cho ť - małżonka 
zádušní mše  – msza zaduszna 
smute ční průvod  – kondukt żałobny 
hrad  – zamek 
spo činout  – spocząć 
katedrála  – katedra 
lemovat  – otaczać 
hymna (f.) – hymn (m.) 
potlesk (f.)  – brawa (n.pl) 
procesí (n.)  – procesja (f.) 
odbíjet  – bić (o dzwonie) 
svátek (m.)  – święto (n.) 
událost (f.)  – wydarzenie 
lou čení – pożegnanie 
přednést  – wygłosić 
obrátit se (na koho?)  – zwrócić się (do kogo?) 
rozžehnout  – rozpalić, tu: poróżnić  
podpora (f.)  – wsparcie (n.) 
usmí ření - pojednanie 

truchlit  – smucić się 
dorazit  – dotrzeć 
protiteroristická jednotka – brygada  

antyterrorystyczna  
v blízkosti  – w pobliżu 
velkoplošná obrazovka  – telebim 
řadový  – tu: zwykły, zwyczajny 
postranní ulice  – boczne ulice 
čtvr ť – dzielnica 
vstupenka  – bilet wstępu 
podnikavec  – przedsiębiorczy człowiek 
vulkanický prach  – pył wulkaniczny 
sope čný – wulkaniczny 
helikoptéra (f.)  – helikopter (m.) 
uložení  – złożenie 
klást si otázku  – zadawać sobie pytanie 
houkaly sirény  – wyły syreny 
tryzna  – stypa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


