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Bye bye Iida 
Pohádka o finské princezně 

Byla jednou jedna finská princezna, která se jmenovala se Iida. Objevila se 
z čista jasna minulý rok v září. Přiletěla letadlem z Helsinek, jezdila na 
koloběžce nebo na kole. Její oblíbenou barvou byla růžová. Ze začátku 
byla poměrně nejistá, neznala náš jazyk ani nás. Mátly ji zdrobněliny 
našich jmen (Věrka, Věruška) i zdrobněliny jiných slov (židle, židlička). 
Byly i další kulturní rozdílnosti, které Iidu překvapily. Že součástí oběda je 
vždy polévka a dost často i pivo, že děti odmalička pijí čaj, zatímco ve 
Finsku pijí mléko nebo džus. V parcích že volně běhají velcí ptáci – pávi, a 
po ulicích psi. Boty že necháváme na zápraží a některé záchody se nedají 
zamknout. Že součástí WC není vždy umyvadlo a na veřejných ani papír. 
Nadšená byla z množství našich tradic – prožila s námi příjezd svatého 
Martina na bílém koni, potkala se s Mikulášem, andělem a čerty, 
koledovala při tříkrálové sbírce. Báječně si užila plesy a protancovala první 
plesové střevíce. A zazvonil zvonec a půlročnímu pobytu finské 
dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby byl konec. Zanechala 
ovšem v našich srdcích stopu, svět růžovější a její zemi bližší.  

Více informací na blogu Princess diaries (My life as an EVS in the Czech 
Republic) http://iidatenolahti.wordpress.com/ 

 

The Czech Republic by the eyes of a Finnish girl 

  Extremely difficult language 

 Many words with few consonants and only one or two vovels...? 

 Almost everyone has like 4-5 different names, which can be a little confusing 

 The word changes when the size of the person or the thing changes: ziddle=>zidlicka, Iida=>Iiduzka 

http://www.klubickokm.cz/
http://www.facebook.com/klubickokm
http://iidatenolahti.wordpress.com/


11. 3. 2014 

2/2014 
 

Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
Tel.: 602 793  748, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 
 

But not so difficult if you compare it to Finnish 

English reserved 

Spanish reservado 

Italy riservato 

Latvian reservets 

Lithuanien reservuotas 

Norwegien reservert 

French réservè 

Romany rezervat 

Swedish reserverad 

German reserviert 

Estonia reserveeritub 

Czech ans Slovak rezervovaný 

FINNISH VARATTU 

 

   Food culture 

 All the children drink tea, even at the age of two?! 

 Tea with lunch or having lunch without drinking and afterwards having tea? 

 Beer at any time,any situation; in the middle of the day with the children! 

 Chicken is NOT rated as a meat  

 Eating duck? 

 Having soup before every meal and eating a lot of dumplings 

 

   Manners 

 Children call me „paní učitelko“ ( Miss teacher) when speaking 

 People say „dobrý den“ more often to each other and they talk to strangers 

 Cheek kisses when meeting your friend or saying goodbye 

 When you speak English in a shop, you have more space  
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   Animals 

 Dogs everywhere! 

 Monkeys and all sorts of animals in the park?! 

 Big birds walking around the garden free 

 

   Living 

 Houses built really close together without any space between 

 Somekind of fence or gate around every yard 

 The houses are full of colours 

 Every town or city has it`s own castle and few churches 

 Shoes on the doorstep not inside the house? 

 Toilets and sink in seperate rooms? 

 Toilets without any locking possibility 

 In public places you have to remember to take paper to the toilet  

from the hallway, there is no in the actual toilet 

 

   Shopping 

 Do it on weekends! 

 It`s not possible to go shopping on weekdays,”special”shops  

are open only until 4 or 5pm 

 

   ”Traditions” 

 Saint Nicolaus, little Jesus, devils and angels instead of Santa Claus 

 Three kings, Saint Martin 

 Balls on winter time and going there with no man and no dancing  

 

   To je skoda! 

 Czech are produsing Skoda which means a pity in Czech language 
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Tervehdyksiä/Pozdravy 

Hyvää yötä!    Dobrou noc! 

Hyvää päivää!/Päivää!   Dobry den! 

Hyvää ruokahalua!   Dobrou chuť 

Hyvää Joulua! Jaonnelista uutta vuotta!  Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!) 

Hyvää ystävänpäivää!   Hezkého Valentýna! 

Hyvää syntymäpäivää!   Všechno nejlepší 

 

Kiitos paljon!/Děkuji moc! 

I just want to say thank you to all the people in Klubicko for taking me in your lives with open hearts! I feel priviledged to 
spent the time with the people like you! There are really no words to describe how thankful I am for this time that I`ve spent 
among all of you.I will carry the memory of these six month with me for whole my life. Thank you to all my co-workers, 
parents and especially the children; you literally stole my hearth. I`ll miss you so much.  
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