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Finnish afternoon with Iida
Finské odpoledne s Iidou

v rámci Open Clubu

Discover the beauty of Finland
with our volunteer Iida Tenolahti

Objevte krásu Finska s naší dobrovolnicí Iidou Tenolahti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně 

autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 

informací, jež jsou jeho obsahem.

www.klubickokm.cz

MC Klubíčko vás zve v pátek dne  20.9. v 16.30  h 

 

 

V pátek jsme se sešli v MC Klubíčko a v rámci Open Clubu (projet EVS,  Mládež v akci) 

nám naše dobrovolnice Iida Tenolahti představila svou zemi - Finsko. Dověděli jsme se 

nejen něco o městech Helsinky a Lapua (Iidino rodné město), ale také o stereotypních 

představách, které cizinci o Finech mají, např. že "všichni Finové pijí finskou 

vodku", avšak Iida ne, "většina Finů je blond s modrýma očima" a opět Iida sama ne aj. 

Popovídali jsme si o finské gastronomii a  některé z typických potravin ochutnali. 

 

 



 

Děti objevily pohádkové postavičky Mumínků a Angry Birds, zkusily si zahrát mumínkové 

pexeso, prolistovat knížku o Mumíncích finské autorky Tove Johansson.  

  



 

Mládež zjistila, že Finů je méně než Čechů, že hlavním městem Finska jsou Helsinky a že 

mohou jet navštívit Santa Clause a jeho soby do severního finského města Rovaniemi. 

 

 



 

Dospělí nahlédli do finské knižní tvorby a jejich překladů do češtiny a podiskutovali na téma 

finština a její srovnání s češtinou. 

Bylo možné ochutnat také zmiňovanou finskou vodku  

 

 



 

Finské odpoledne s Iidou 
 

Bude to krásné páteční odpoledne, 
časově mi to zrovna sedne! 

V Klubíčku bude beseda o Finsku, 
moje vědomosti budou opět v zisku! 

 
Byl jsem tam… a fakt super věc! 

Nepřišel jen jezevec, 
ten neví, co se ve Finsku teď nosí 
a jestli jim tam vůbec zpívají kosi. 

 
Je tam prý krásně, 

rostou tam hojně stromy, 
a víš, jak se finsky řekne Finsko? 

No přece Suomi! 
 

Mně se líbí skupina HIM, 
ti jsou prý také z Finska, teď už to vím! 

No, a také ty finské dobroty! 
 

A vůbec, já nebojím se nahoty: 
koupím si ve Finsku saunu, 

v ní budu opěvovat finskou faunu. 
K té sauně koupím srub 

a každé ráno nasbírám si košík plný hub. 
 

No, není to krásný sen? 
Děkujeme Iido, za krásný „finský“ den! 

 
 

Katka a Ríša 


