
MANUÁL: Jak být v kontaktu se španělštinou i v Praze 

 

Studovat v Praze znamená poznávat. Praha nám nabízí mnoho možností, je zde velká hispánská 

komunita, a na své si tedy můžeme přijít i my, hispanisté. Tento manuál nabízí tipy, jak se 

v Praze dostat do kontaktu se španělštinou a jak ji začlenit do každodenního života.  

INSTITUTO CERVANTES 

Centrem španělštiny v Praze je bezpochyby Instituto Cervantes, který byl otevřen v roce 

2005. Nachází se kousek od tramvajové zastávky Štěpánská. Podporuje výuku španělštiny a 

přispívá k šíření španělské kultury a kultury španělsky mluvících zemí. Vedle různých 

kulturních akcí Institut pořádá zkoušky DELE, kurzy španělštiny, školení pro učitele 

španělštiny, různé semináře a workshopy.  

Obrovským přínosem IC pro nás hispanisty je knihovna Carlose Fuentese, která sídlí 

v budově Institutu. Po založení čtenářského průkazu (studenti mají slevu) máte nejen přístup ke 

knihovnímu fondu a k elektronické knihovně, ale můžete si vypůjčit i film, CD s hudbou nebo 

časopisy. Knihovna má často ve své sbírce knihy, které nejsou dostupné v naší románské 

knihovně na fakultě, proto ji studenti využívají jako další cenný zdroj při hledání bibliografie 

pro svou seminární či diplomovou práci.  

Institut je často místem konání různých přednášek, seminářů či prezentací knih, na kterých se 

podílí vyučující z Ústavu románských studií nebo Ústavu translatologie FFUK. Často je i 

místem setkání s významnými osobnostmi z celého hispánského světa. O takovýchto akcích se 

můžete informovat na webové stránce IC či Ústavu románských studií nebo na facebookových 

stránkách IC a hispanistiky. 

  

https://praga.cervantes.es/cz/spanelska_knihovna/obecne_informace_spanelska_knihovna.htm
https://praga.cervantes.es/cz/default.shtm
https://urs.ff.cuni.cz/
https://www.facebook.com/InstitutoCervantesPraga/
https://www.facebook.com/hispanistikaffuk


KNIHY 

 

Co se týče oborové literatury, k dispozici jsou nám na fakultě dvě knihovny. Knihovna 

anglistiky a romanistiky sídlí v hlavní budově FFUK v 1. patře (č. dveří 107) a její 

součástí je fond obsahující publikace vztahující se k románským jazykům. Knihovna 

Šporkova paláce se nachází v budově FFUK v Hybernské ulici a její součástí je fond 

iberoamerikanistiky, translatologie a rumunistiky. Dále je cenným zdrojem již zmíněná 

Knihovna Carlose Fuentese v Institutu Cervantes.  

V souvislosti s knihami určitě nezapomínejte na Světový den knihy a autorských 

práv, který připadá na 23. dubna. Proč právě toto datum? Tento den v roce 1616 zemřel Miguel 

de Cervantes y Saavedra, William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega. Oslavy mají 

původ v katalánském svátku La Diada de Sant Jordi – každý, kdo si tento den zakoupí knihu, 

je obdarován růží. Lidé se v tento den mohou účastnit různých přednášek, besed s autory nebo 

autorských čtení.  

Dále můžete zavítat na mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha, 

který se každoročně koná v květnu na Výstavišti Praha. V rámci festivalu probíhají různé 

besedy, autogramiády, autorská čtení, dílny a výstavy, často na něj zavítají právě autoři ze 

Španělska nebo Latinské Ameriky.   

  

https://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/knihovna-anglistiky-a-amerikanistiky-ff-uk/knihovna-anglistiky-amerikanistiky-ff-uk/
https://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/knihovna-anglistiky-a-amerikanistiky-ff-uk/knihovna-anglistiky-amerikanistiky-ff-uk/
https://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/knihovna-sporkova-palace/provozni-doba-knihovny-sporkova-palace-2/
https://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/knihovna-sporkova-palace/provozni-doba-knihovny-sporkova-palace-2/
https://praga.cervantes.es/cz/spanelska_knihovna/obecne_informace_spanelska_knihovna.htm
http://sk2019.svetknihy.cz/


KULTURNÍ FESTIVALY A AKCE 

Den flamenka (Día del flamenco) je oslavou mezinárodního dne flamenka (16. 11.). 

Festival se koná v listopadu a program trvá několik dní. V rámci festivalu se 

můžete těšit na taneční i hudební vystoupení, na workshopy se španělskými 

lektory, besedy, projekce filmů, den otevřených dveří flamencových 

akademií, výstavu tanečních fotografií nebo kurz španělské gastronomie. 

Festival se pyšní mezinárodní účastí, můžete tedy vidět španělské hvězdy 

flamencové scény.  

 

Ibérica – festival iberoamerických kultur je festival, který se koná v létě v Brně, ale 

v rámci festivalu jsou některá vystoupení k vidění i v Praze. Jedná se o festival plný hudby, 

tance a gastronomických zážitků.  

 

Iberoamerický týden je několikadenní kulturní akce, kterou zaštiťuje ČESTA (Česko-

tichomořská aliance). Akce se koná na půdě Ministerstva zahraničních věcí, Galerie Českých 

center, Institutu Cervantes a Portugalského centra v Praze. Program Iberoamerického týdne je 

velmi bohatý: koncerty, prezentace knih, projekce filmů, výstavy, diskuze se zajímavými hosty 

z různých oborů, taneční vystoupení, konference a přednášky. Pro bližší informace můžete 

sledovat i facebookovou stránku Iberoamerický týden.  

 

Merkádo je festival latinskoamerické kultury. Můžete 

zde okusit latinskoamerickou gastronomii a ve stáncích 

zakoupit latinskoamerické produkty. Pokud jste nikdy 

neměli odvahu přihlásit se do kurzu latinskoamerických 

tanců, zde se naučíte základní kroky pod širým nebem. 

Merkádo se koná na náměstí Jiřího z Poděbrad. Festival 

můžete sledovat i na facebooku (Merkádo). 

  

http://www.denflamenka.cz/
http://www.iberica.cz/
http://cesta.lat/cs/home/
https://www.facebook.com/IberoamerickyTyden/
http://www.merkadofest.cz/
https://www.facebook.com/merkadofest/


FILMOVÉ FESTIVALY 

 

La Película je festival španělských filmů. Skrze plátno můžete nahlédnout do španělské 

kultury. Zároveň nechybí ani nejvýraznější filmové počiny Latinské Ameriky. Festival pořádá 

Velvyslanectví Španělska v Praze ve spolupráci s Instituto Cervantes a Kinem Světozor. 

Festival se každoročně koná v únoru a informace naleznete na webových stránkách nebo na 

facebooku (La Película).  

 

Festival argentinského filmu (Cine argentino) je přehlídka 

argentinského filmu, kterou pořádá Velvyslanectví Argentinské republiky 

spolu s pražským palácem Lucerna. Festival se koná vždy na konci října a 

láká na zajímavé hosty.  

 

 

Febiofest je mezinárodní filmový festival, který se koná vždy v březnu v kině Cinestar Anděl 

na pražském Smíchově. Festival nabízí bohatý doprovodný program, během posledních let zde 

osobně uvedli své filmy slavní tvůrci. Febiofest tak nabízí i španělské a latinskoamerické filmy.. 

Více informací naleznete na webových stránkách nebo na facebooku (Febiofest).  

 

Instituto Cervantes pořádá různé filmové cykly, kde nabízí přehlídku španělské filmové 

produkce. Projekce probíhají v kinosále IC a vstup je zdarma. Aktuální informace sledujte na 

webu nebo na facebookové stránce Institutu Cervantes.  

 

  

http://www.lapelicula.cz/
https://www.facebook.com/LaPeliculaCZ
https://www.cineargentino.cz/
http://www.febiofest.cz/
https://www.facebook.com/febiofest/
https://praga.cervantes.es/cz/spanelska_kultura/spanelska_kultura_program_mesice.htm


UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

a) Slovníky, časování sloves, gramatika 

 

Na webových stránkách Španělské královské akademie (RAE) je k dispozici 

Diccionario de la lengua española. Po zadání určitého slova vám slovník nabídne 

výčet všech významů i etymologický původ slova. U sloves slovník nabízí možnost  

conjugar – otevře se vám kompletní přehled španělského slovesného časování.  

Pro online časování sloves můžete použít i web www.conjugacion.es.  

Váháte, zda je cafés korektní plurálová forma substantiva café? Jste na pochybách, jestli 

v daném případě napsat před porque čárku? Nejste si jisti, zda používáte správný tvar 

ustáleného spojení? Fundación del Español Urgente nabízí tzv. buscador urgente de 

dudas, který vám pomůže vaše pochybnosti vyřešit. Fundéu byla založena ve spolupráci s RAE, 

je tedy zdrojem ověřených a platných informací.  

Kvalitní slovníky nabízí Lingea, ale i seznam.cz: www.dict.com/spanelsko-cesky, 

www.slovniky.lingea.cz/spanelsko-cesky, www.slovnik.seznam.cz/es/. 

Webová stránka, která nabízí procvičování a vysvětlení gramatiky: 

https://espanol.lingolia.com/es/. Procvičovat gramatiku můžete i zde: 

https://aprenderespanol.org/ 

  

http://www.rae.es/
http://www.conjugacion.es/
https://www.fundeu.es/
http://www.dict.com/spanelsko-cesky
http://www.slovniky.lingea.cz/spanelsko-cesky
http://www.slovnik.seznam.cz/es/
https://espanol.lingolia.com/es/
https://aprenderespanol.org/


b) TV, rádio a noviny online 

 

Na webových stránkách Radiotelevisión Española se vám otevírá mnoho možností. 

Můžete zde poslouchat rádio, přečíst si zprávy nebo se dívat na španělské pořady  

a seriály. Na stránkách najdete opravdu velký videoarchiv se španělskými seriály, výhodou je, 

že si je lze pustit i se španělskými titulky.  

Na webu Telemadrid se můžete podívat na televizní noviny nebo na různé pořady. Tato 

stanice nabízí zprávy z Madridu, ze Španělska i z celého světa.  

Canal Sur je součástí Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). Canal Sur má své rádio i 

televizi. Na webu si můžete přečíst regionální zprávy z Andalusie, poslechnout si regionální 

rádio nebo se podívat na regionální pořady.  

Ve vysílání rádia Los40 můžete poslouchat aktuální populární hudbu nejen z hispánského 

světa.  

Na webu Českého rozhlasu je sekce ve španělštině. Každý článek je zde doplněn 

španělskou nahrávkou.  

El País je španělský deník s hlavním sídlem v Madridu. Podává informace o dění ve 

Španělsku i ve světě. Zprávy si zde můžete přečíst i v katalánštině. Dalším významným 

španělským periodikem se sídlem v Madridu je ABC a El Mundo. La Vanguardia je 

deník se sídlem v Barceloně, každý výtisk má španělskou a katalánskou verzi. El Periódico 

sídlí v Barceloně a publikuje ve španělštině i katalánštině. Můžete si zde přečíst i zprávy 

z Aragonie, Andalusie nebo Extremadury. 

http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/television/series-tve/
http://www.telemadrid.es/
http://www.canalsur.es/
http://www.los40.com/
http://www.radio.cz/es
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.elperiodico.com/es/


HUDBA 

Populární hudba ze Španělska a Latinské Ameriky se čím dál tím více šíří do okolního světa  

a stává se hudbou oblíbenou, zejména u mladší generace. V dnešní době již není překvapením, 

že se z rádia ozve píseň zpívaná španělsky. Nicméně je třeba dodat, že španělsky zpívaná hudba 

není jen ve Španělsku populární reggaeton. Pokud si chcete poslechnout pěknou hudbu  

i smysluplný text, určitě vás nezklame Álvaro Soler, zpěvák se španělsko-německými 

kořeny, který je v dnešní době proslulý po celé Evropě. Popovo-folková kolumbijská kapela 

Morat pohladí na duši krásnými texty a příjemnou neohranou hudbou. Kapela je velmi 

populární v Latinské Americe a ve Španělsku. Pěknými texty a zajímavým hlasem okouzlí 

mexický zpěvák Carlos Rivera nebo španělští zpěváci Pablo Alborán a David Bisbal. 

 

PORADNA PRO INTEGRACI je nestátní nezisková organizace, která pomáhá cizincům 

při integraci do společnosti. Poskytuje poradenství a podporu při vzdělání. Nabízí kurzy 

českého jazyka pro děti i dospělé a kurzy cizích jazyků pro dospělé (angličtina, italština, ruština  

a španělština). Dále poskytuje doučování běžných školních předmětů. Poradna zaštiťuje 

hispánský neformální volnočasový klub Banda Praguense. Členy klubu jsou především 

Španělé, Hispanoameričané a Češi, ale na národnosti nezáleží, spojovacím prvkem je totiž 

španělština. Banda Praguense pořádá různá neformální setkání, společně jezdí na výlety, chodí 

na koncerty nebo do kina. Klub sdružuje španělsky mluvící komunitu, která má chuť trávit 

volný čas aktivně, poznávat nové lidi a bavit se. Aktivity Bandy Praguense můžete sledovat na 

facebookové stránce Banda praguense!. Přidat se může každý.  

 

Možností je v Praze opravdu mnoho a je skvělé je všechny využít. 

Doufáme tedy, že předložené tipy pro vás budou užitečné. Hispanistika 

a studium španělštiny totiž není jen škola, povinnosti a zkoušky, 

španělštinu můžete využít i ve svém volném čase, pro zábavu  

a potěšení. 

 

https://www.facebook.com/groups/161161344566427/?hc_ref=ARQFIqQ0Z-C-8aq_0iOOlgq4KQw5aU4_Rvchqq3kEbK5j4kEh33XX0HRjuuwPoDs2ik

