
Brno! Co dalo češtině?

https://youtu.be/QGAS6mXD5O4

Pozor, řeknu vtip... Přijde Brňák k Pražákovi a říká: Hej! Víš, co se povídá o vás

Pražácích u nás v Brně? Že jste pěkné #$@!%!

A Pražák řekne: Hmmm... A víš, co se říká o vás, u nás? Nic!

Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, hmm jsou hezké, hmm a mladá

Tak tenhle vtip trendoval tak asi před dvaceti lety hlavně u nás v Praze a my jsme se

mu hrozně smáli. Ale jen do té doby než jsme se přijeli podívat do Brna.

Brno je totiž progresivní, mladé, dynamické město. A Praha je taková stará teta.

Něco jako já. 

Ahoj, studenti češtiny! Já jsem Marie z Czech Courses a vítám vás v Brně!  

To, že Brno bylo vlastně vždycky tak trochu lepší než Praha, je ale úplně jasné,

jenom když posloucháte to, jak se nám Brno zapsalo do jazyka.

Proto dnes uslyšíte věci jako "to je super jako Brno", "to je velký jak Brno",

to je něco "jako Brno".
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Je to takový ekvivalent něčeho velkýho, dobrýho.

Někdy taky můžete slyšet Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. To je taky dost

pozitivní, ne? Pojďme se na to podívat!

Trubka jako Brno! Kašna jako Brno! Kůň jako Brno! Flek jako Brno! A hodiny

jako...Brno?

 Architektura v Brně zažívala největší rozkvět za první republiky (1918 - 1938).

O tom, jak vizuální styl meziválečného období vypadal, se můžete přijít přesvědčit

sem do Moravské galerie na výstavu Civilizovaná žena.

Brno je opravdu zlatá loď. A pokud si ho stejně jako já zamilujete a rozhodnete se

se sem přestěhovat a žít tady, tak prosím nepanikařte.

Česky se můžete učit i tady.
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