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Přílohy 

Příloha 1 

Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 1 

a 2. 

 

Vysvětlivky: 

Díl = Číslo epizody ve výzkumu. 

Komentář = Text komentáře, který uživatel publikoval pod danou epizodu na Stream.cz nebo na Facebooku 

Relevance (R)= Byl-li komentář vyhodnocen jako relevantní, v tomto sloupci je jeho příslušný kód. Byl-li 

vyhodnocen jako nerelevantní, tento sloupec je prázdný. 

Nerelevance (N) = Byl-li komentář vyhodnocen jako nerelevantní, v tomto sloupci je jeho kód N. Byl-li 

vyhodnocen jako relevantní, tento sloupec je prázdný. 

Komentáře jsou ponechány v původní podobě, tj. bez oprav gramatických či pravopisných chyb. 

 

Díl Komentář Relevance Nerelevance Díl Komentář  R N 
1 Jak můžeme jíst omáčku 

vidličkou? No jednoduše, 
namočíme tu hnedlu, ta se napije 
a mi papáme :-D 

R2 
 

2 Ta Autralanka byla hloupá a nafoukaná. 
Zřejmě jste se ptali lidí, kteří se o sport 
nezajímají. Němka taky úplně vygumovaná. 
Sáblíková je několikanásobná olympijská 
vítězka, Kvitová dvojnásobná Wimbledonská 
vítězka, Jágr - největší hvězda NHL, Gabča je 
mistryně světa, druhá na ZOH v Soči, a oni je 
neznají ? Třeba se ptát lidí, kteří sport milují. 

 
N 

1 jak první co Australany napadne s 
čím to porovnat, tak to je hambáč 
z mekáče nebo hranolky se 
steakem . kdyby mekáč zavřel , 
tak asi umřou hlady nebo co.. 

R2 
 

2 Však tam Jágr nebyl 
 

N 

1 Další křupan,co žere v klobouku. 
 

N 2 Ty si myslíš,že v Austrálii se hraje 
hokej?Nebo biatlon.A rychlobruslařskou 
dráhu tam jistě také nemají.Celái jižní 
polokoule je bez zimních sportů.Tak se nediv 
. 

 
N 

1 nejlepší je ovšem to, jak nechápe, 
že můžeme jíst omáčku 
vidličkou :D jsem si až teď 
uvědomil, že tomu fakt schází 
logika, ale prostě jde nám to :D :D 

R2 
 

2 Stanislav Janis A co tenis? Ten snad v 
Austrálii znají ?! 

 
N 

1 A jíst omáčku hůlkam dáva 
smysl? :) 

R2 
 

2 Ziz Dan Ale byl. 
 

N 

1 Omáčka se jí knedlíkem, který se 
vidličkou drží :P 

R2 
 

2 je srandovní jak každej tady furt říká jak je 
někdo uplně mimo nebo že to je uplnej buran 
nebo cokoliv dalšího , dokážete pochopit že ti 
lidi nejsou češi a nežijí tu? že neznají 
všechny detaili o česku? vy znáte celebrity 
např z Indonésie ? nebo z Jižní Korei? 
Neříkám že každej názor cizince musí bejt 
stejný jako ten můj , ale to není důvod jim 
nadávat do hloupých nafoukaných nebo 
vygumovaných lidí. 

 
N 

1 Porad je to uzasny!!! Jen bych 
podotkla, kdyby jste jim pritom 
rekli, ze knedliky nejsou chleb, 
nebo ze ta omacka je i z 
rozmixovane zeleniny..treba jako 
v “americke verzi” Kids try 
(ochutnavaji jidlo z celeho sveta) 
a pritom jim vse vysvetli:) takhle 
delate z cechu a z ucinkujici 
trochu blbce(treba v dile kde jedli 
chlebicky jako sendvic) 

R3 
 

2 klidně řeknu že neznám ale už jen ta 
pohrdavá věta němky ... ,,vy tu máte nějaké 
slavné sportovce ? .... tak jestli tohle 
obhajuješ tak bych tě předal okamurovi a 
landovi ať se vyřáděj. 

 
N 

1 Jedná se o zábavný pořad, nikoli 
naučný. A ani nesnažíme se dělat 
kopii jiných pořadů. 

R3O 
 

2 Kdyby našim lidem ukázali hvězdy 
amerického fotbalu,baleballu,kriketu,super 
hvězdy pozemního hokeje,skákání na 
trampolíně,badmintonu a další desítky 
skutečných sportovních hvězd.tak by to 
dopadlo podobně.Jen si nemysleme,že jsme 
pupek světa. 

 
N 

1 Jak nás vidí svět No aby z toho i 
ti cizinci něco měli, a neměli třeba 
strach to jídlo jíst, asi by bylo 
dobré jim o tom přece jen něco i 
povyprávět ;) 

R3O 
 

2 Ta tlustá australanka měla jedinou možnost v 
životě říct svůj názor a po zbytek jejího života 
po ní už ani pes neštěkně :DDD 

 
N 

1 Každý by měl poznat rozdíl mezi 
pečeným chlebem a vařeným 
knedlíkem,těstovinou a pod. To je 
základ. 

R3O 
 

2 Mě by zajímalo kde jste si všimla ''TLUSTÉ 
AUSTRALANKY'' když tam je jenom Němka , 
Brazilka a TLUSTÁ holka z Jižní Korei. Jinak 
by mě taky zajímalo jak by jste si vedla vy v 
takovémto experimentu. 

 
N 
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1 Jak nás vidí svět:proč máte ten 
chleba namočený v omáčce :-) 

R1 
 

2 Chápu že ty sportovce neznají, ok. Ale uráží 
mne jejich nafoukanost a jistota že v ČR přeci 
nic dobrého nemůže být ! 

 
N 

1 Meho kamarada a byvaleho 
kolegu z Indie, ubytovali v kdysi v 
Pruhonicich. Kdyz jsem pro nej 
jel, rikal mi jmeno ulice: 
Trzesnjova ... chudak se u toho 
hnedle zlomil vejpul. 

 
N 2 No nato, že jsou všichni světoví a olympijští 

vítězové, tak si troufnu říct, že omezení jsou 
vybraní účastníci. Kdo sport trochu sleduje, 
tak známé tváře zná. 

 
N 

1 a sorry preskocilo mi to na 
predchozi dil ... 

 
N 2 haha ta australanka je omezena 

 
N 

1 To maso vypadá jako vařené, 
nikoli zaležené na kořenové 
zelenině a koření přes noc a pak 
teprve upečené. To je ostatně co 
mi vadí na běžných hospodských 
svíčkových. To maso se má lehce 
rozpadat pod vidličkou. 

R1 
 

2 myslím, že by těmto individuím měli ted 
udělat osvětu v podobě výčtu všech uspěchů 
oněch sportovců aby si připadali velmi 
hloupě. Kromě australanky která evidentně 
velmi úspěšně podstopila lobotomii. Ta by 
takový pocit asi neměla. 

 
N 

1 Bože, žerou v tý Austrálii taky 
něco jinýho, než hranolky s 
masem? :D 

R2 
 

2 Podle me by Cesti fanousci vedeli taky uplny 
houbeles, kdyz by jim ukazali nejakeho 
znameho Nemeckeho hazenkare, ragby 
hrace, petibojare, krasobruslare nebo 
hokejistu, kterej je sice na vrcholu 
historickych zebricku kanadskeho bodovani, 
ale nejlepsi leta zazival pred vice nez deseti 
lety. 

 
N 

1 Hranolky s rybou! :D A k tomu 
určite kečup alebo majonézu 

 
N 2 přesně tak , každej tady nadává jak jsou 

uplně tupý namyšlení atd, ale kdyby se ti lidi 
zamysleli , tak by si uvědomili že nikoho ze 
světa nezajímají nějaký český celebrity. 

R1 
 

1 Když si vzpomenu, kolik umu do 
toho vaření vždycky babička dala, 
tak jsem vděčný za naši kuchyni. 
Je tu zima a byla tu dřina. 
Nedivím se lidem, že kritizují 
namísto aby si zkusili každé jídlo 
vychutnat. Ale chápu, každý 
máme jiné pocity. Ale zastávám 
názor, že Česká kuvhyně je 
kvalitní. Když chceme. Dokonce i 
Australanovi se nedivím. Mají 
své, je to o chutích. 

 
N 2 Nejblbejsi je ta Australanka , potvrzuji p. 

Mencla a Nemka take nic nevi. Ten z te Litvy 
dela machra a vi take ho.no! 

 
N 

1 Chtělo by , aby byl Australan 5 
dní bez jídla a to by koukal jak by 
mu svíce chutnala ;) 

 
N 2 Už bych chtěl vidět tebe pane chytráku jak 

bys na 100% věděl něco o Indonésii nebo 
severní Korei když by ti ukázali jejich 
celebrity :D 

 
N 

1 Ja nechapal proc ostrovni anglani 
berou australany za burany a uz 
me to dochazi. 

 
N 2 Australanka dle verbální komunikace na 

hraně demence, i když může být v určitém 
oboru geniální. 

 
N 

1 Kamil Dostálek Tak, stačí si 
vybavit něco z historie osídlení 
Austrálie, a je jasno :D ;) 

 
N 2 by me zajimalo jak dlouho hledali takovy 

mimoradny lemply :D 

 
N 

1 Nechutnala a skapal by. 
 

N 2 Ta Australanka je fakt... Nevadí mi, že nikoho 
nepoznala, ale ty její kecy jsou fakt na 
přeshubu! 

 
N 

1 Střelit ty Australany 😣 
 

N 2 To byl tak záměrný výběr osob že mě to až 
uráží ! ! Ty ženy kolem 20 - 25 roků jsou  a 
možná ani nejsou na určení zpěváků.Rád 
bych věděl která z nich chodí se dívat 
na některý sport ? ? 

 
N 

1 Američanka dobrá, ta kdyby žila u 
nás, bude za chvíli jak koule. 

 
N 2 holky se nemlátěj, ale ta australanka by 

zasloužila neskutečně 😀 

 
N 

1 Jako každý průměrný 

Američan 😂 

 
N 2 Krome jagra podle fotek sem nepoznal nikoho 

ale jmena znam sablikova apod.,meli jste tam 
dat zname osobnosti za hranicema 
cech,nedved,hasek,zelezny,loprais apod 
krome jagra ostatni zname jenom u nas :-) 

 
N 

1 Jdem jedinej komu nechutná 
svíčková ? :D 

R1 
 

2 Kvitovou musi znat kszdy, kdo vifel za posl 10 
let tenis (2x wimbl) Soukalovou kdo videl 
biatlon za oosl 5 let (olympiada) Jagr - ne 
treba komentovat Rosicky- chapu, ze soccer 
nesleduji tak mocSablice - pokud videli 
rychlobrusleni… 

 
N 

1 Jsem* R1 
 

2 Angel Bratovanov Ne kazdeho zajima sport. 
Po 50 letech v Americe jsem se vratila a ani 
ja bych nevedela kdo jsou. Proste neni to pro 
me dulezite. (Proc by take melo byt)? 

 
N 
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1 Ne nejsi, mas tu k sobe jeste 
australana :D Jinak to je tak 
luxusni omacka, ze proste 
nemuze krom tebe a cele 
australii, nekomu nechutnat. :D 

R1 
 

2 Angel Bratovanov já se jim moc nedivím, taky 
jsem si kdysi myslel, že Jágr je známý po 
celém světě. Byl jsem těžce vyveden z omylu, 
když jsem strávil několik měsíců v Americe. 
Nejenže tam většina lidí neznala Jágra, ale 
spousta neznala ani týmy z NHL, Hokej je 
tam jen jeden z populárních sportů a postav, 
které se tam v něm pohybují je mnoho. 
Podobně jsou na tom sporty jako 
rychlobruslení nebo biatlon, cca před 15 lety 
tyhle sporty nesledoval nikdo ani u nás. A 
tenis? Upřímě řečeno, pokud nesledujete 
tenis velmi aktivně, tak se vám Kvitová uplně 
v pohodě v záplavě turnajů, postupů, 
žebříčků apod. ztratí. 

 
N 

1 Taky ji nejim 😂😂😂 R1 
 

2 ja ziju v USA od svych 19 a kromne Jagr taky 
nikoho neznam 

 
N 

1 Ja nejim to maso ve svickove ale 
ta omacka je uzasna. 

R1 
 

2 Souhlasim s Vami. Ja je taky neznam- 
nektera jmena jsou mi povedoma ale z fotek 
bych je nepoznala a jake sporty delaji take 
moc nevim. (Jsou dulezitejsi veci nez 
rozpoznat sportovce). 

 
N 

1 Ani mně ne. Ale to bude tím, že 
mi jí totálně zhnusila školní 
jídelna a pak už jsem se k tomu 
prostě neodhodlala to zkusit od 
někoho jiného. 

R1 
 

2 ja neznam ani jednoho hrace NBL.NFL, NBA 
 

N 

1 pečená koala a klokan je po 
pžáru nejlepší jídlo v Austrálii 

 
N 2 hlavne hlupak amik,nevi jaky je rozdil mezi 

ceskem a cecenskem 

 
N 

1 Ježiš nekdy me fakt štvou ! 
Docela by me zajimalo zda ty 
nafoukaný babi vůbec vedí co je 
to vařit ! 

R2 
 

2 Kdo je Dominika Myslivcová ? R1 
 

1 Nemají ten výběr v Austrálii nějak 
omezený? Nebo to je výchovou či 
leností uvařit nějaké složitější 
jídlo a tak tam kvete fastfood a 
primitivní jídla udělaná za pár 
sekund? Pořád kecají jen o 
hranolcích a nějakých smažených 
blafech, případně BBQ a gril. To 
když to není flákota masa na 
grilu, tak to automaticky není 
dobré? Myslím, že jsou 
zapouzdřeni v tom co celý život jí 
a vůbec se nedokáží otevřít pro 
jiné pokrmy. Nemyslím nutně 
všichni, ale ten vzorek co je tu 
prezentován je takový vždy. 

R2 
 

2 Boha jeho , Petra Kvitová : Kdyby chtěla, aby 
s ní šel ven tak řeknu ne ! Ty wole, ona by s 
tebou nešla ani na WC. 

R2 
 

1 Abych nezapomněl, samozřejmě 
vše červené je prostě kečup a sýr 
není jídlo :D 

R2 
 

2 ''Kdyby se mnou chtěla jít ven, NEŘEKL 
BYCH NE. Takže by s ní šel :D 

R2 
 

1 Člověk jen kouká, jací jsou 
Australané primitivní burani. 

 
N 2 Už vím, proč jsou na tom v každém díle 

chlapy hůř a ženy lépe.Námět a režii, má na 
starost žena..:D :D :D 

 
N 

1 Taky si říkám. Ať si jde dát 
nějakou tu vačici)) 

 
N 2 Větrník miluji, ale je to bomba kalorická. 

 
N 

1 asi ne všichni. Tenhle vlasatec je 
divný vůbec. 

 
N 2 Tak pár odpovědí. Ano, Lucka Bílá je napůl 

asiatka. Taťána Kuchařová má cizí prsa, a 
Halina se opravdu stala slavnou svou 
postavou, určitě ne kvůli literárním 
dovednostem. 

R2 
 

1 Marie Říhová No pokud uvidite 
vetsinu dilu, tak zjistite, ze kazdy 
Australan by vsechno udelal lepe 
a maji tam vsechno lepsi :D 

 
N 2 pobavilo :D R2 

O 

 

1 Za mě super, jsem kuchař, můžu 
pochválit 

R1 
 

2 Cestují po celém světě. Češky jsou mic moc. R1 
 

1 na svete jsou milion yruzných lidí, 
tak se nedivte, že neznají nekteré 
jídla, jinak i v nemecku dost 95 % 
stejných jídel jakov čeasku a bez 
hranolek a kečupu a čili...výchova 
nekterých je strašná..jednou jsem 
videl ind. rodinu obedvat u 
niagar...bylo mi na 
blití...prasata.Nech si ž....co 
chtejí.... 

 
N 2 Individuální názor...plošné statistiky ale mluví 

jinak ;-) 
R1 

 

1 Porad mluvi o knedlicich jako o 
chlebu, co takle jim dat ochutnat 
pravy chleb, se sadlem a soli 

R2 
 

2 Jiří Procházka , Ano je to tak, mám stejný 
názor , stačí se rozjet do světa ! 

R1 
 

1 Je to úžasný pořad! Netrpělivě 
přehrávám další díly, abych 
zjistila jak nás ve světě cizinci 
vnímají. Hodně cestuji a ráda, ale 
kdybych měla odpovídat na 
otázky k vzdálené zemi a 
ochutnávat jejich národní 
jídla....???Nevím..... 

 
N 2 Slavné české ženy? To jsou pro mne dámy, 

jako byly Eliška Junková, nebo jsou Blanka 
Matragi či Gabriela Demeterová. Tedy 
takové, které svůj "talent od boha" uměly 
zhodnotit i v cizině. 

R1 
 

1 natáčel mi někdo když jsem 
poprvé ochutnal sushi? 

 
N 2 Ta individua mají být slavné ženy? To 

nemyslíte vážně. 
R1 
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1 Hroznej pořad místo aby mě 
pobavil mě nas.rá , nevěřim těm 
reakcim, ochotnicke divadlo. Už 
to jak někdo ji tim přiborem přesto 
že u nich se používá taky. 

 
N 2 Mě se hrozně líbí, jak si o každých 

většíchprsou (až na Halinu) myslí, že jsou 
umělý :-D :-D 

R2 
 

1 Ono zase tolik lidí neumí jíst 
příborem - dokonce ani ti ne, o 
kterých bychom to předpokládali. 
Vlastně naprosto drtivá část světa 
to neumí. 

 
N 2 proč jste jim pouštěli tohle?proč jim nepustíte-

a.dvořáka,priessnitz,tata bojs,-prostě 
opravdový muzikanty? 

 
N 

1 to by mě zajimalo co ty australani 
žerou když jim dobrá jidla 
nejedou 

 
N 2 Absolutne nejlepsi dil " Jak nas vidi svet". 

Bohuzel ti lide maji pravdu. Soucasna ceska 
muzika je bohuzel o nicem. Totalni upadek. 

 
N 

1 Až na výjimky ta jejich jídla nic 
moc. 

 
N 2 České ženy jsou nejkrásnější na celém světě 

a ty co nemají tolik krásy , tak mají vnitřní 
lásku a moudrost. 

R1 
 

1 Koukám,že kdysi nevozili do 
Austrálie jen trestance,ale i 
největší blbce. 

 
N 2 Není to pravda paní R1 

O 

 

1 to je strašné, proč se ptáte 
takových hlupáků s IQ 70, 
NEDĚLEJTE TO 

 
N 2 Je to tak, nejkrásnější jsou Bára Štěpánová a 

Sandra Pagodová. 
R1 
O 

 

1 jo, jo, dnes večer budu mít 
znojemskou s knedlíkem, vezmu 
si k tomu hůlky,místo knedlíků 
dám nudle, zaleji kečupem a jsem 
zvědav jestli mně to bude chutnat 

 
N 2 Co takhle Melania Trump? 

 
N 

1 Pane, jste dement? Nebo jste v 
zivote nebyl v zahranice a 
nepoznal jinou kulturu? PS: 
Komunismus neni kultura... 

 
N 2 myslivcova takova slavna ceska zena :DDD 

to si zaplatila, aby tam byla? :D a ja ze 
slavna=je i v zahranici..a za chlapy by mohl 
byt:babica, paroubek, reditel ceskych drah, 
samer issa, stejk :DDD 

R1 
 

1 A ještě to flakni na gril co v ty 
Austrálii jedí to není normální 

 
N 2 BULLSHIT! jsou české celebrity 

 
N 

1 co tak dil jenom s Chrisem ? R2 
 

2 Všechny naše holky jsou super a ti blbečci to 
nedokážou posoudit. Třeba na takovou Lucku 
v jejím věku nemá absolutně nikdo ve světě, 
myslím tím jako na její postavu. 

R1 
 

1 Videl jsem všechny vaše videa ... 
a ty Australani mi přijdou dost 
divný ... nebo snad vybírate jen 
exoty .. protože ke všemu by 
neradši hranolky ... nic jim 
nechutná . atd... co tam vůbec 
jedí ?? 

R2 
 

2 Madona R1 
O 

 

1 Klokany a zajíce. 
 

N 2 Nepředhazuj veřejnosti jakousi svou přítelkyni 
Lucku. 

 
N 

1 Jaroslav Zidka a vačice 
 

N 2 Vladimír Blažek když si přečteš pořádně ten 
článek, tak zjistíš o jaké Lucce je řeč. 
Dodávám, je to hned na začátku. Snad už 
chápeš. 

 
N 

1 Jaroslav Zidka Zajíci tam 
nejsou.Dovezli králíky. 

 
N 2 Josef Kramoliš moc roztahuje pusu kdyz se 

smeje a koukaji ji dasne. To neni atraktivni. 
Ale umelkine to je. 

R1 
 

1 Australan prostě nezklame nikdy. 
Tak ať si jde dát hamburger a 
bude mu dobře, jakou dobrotou 
se cpe. 

R2 
 

2 Dominika je hezká ženská, ale.....to co má v 
hlavě zabije celou její krásu. 

R1 
 

1 Takovýho kuchaře je v Austrálii 
škoda 

R1 
 

2 A znáte ji osobně? Jak víte , že to nehraje? R1 
 

1 toho s mauricuusu by měli dat do 
všech dílů s jídlem, ten je úplně 
boží, někteří australané naopak 
pohrdnou vším,ale co člověk to 
chut.... jen by mě zajímalo, zda 
jim pak řeknou, jak a z čeh bylo 
vařeno jídlo co jedli.... 

R2 
 

2 Martin Múčka A vy si jí omlouváte tímhle 
jo? :D 

R1 
 

1 Australané - tupci co žerou 
klokany a nic jím není dobré. Hold 
nabubřelí pitomci 

 
N 2 ani pekna nieje R1 

 

1 Dobře udělaná svíčková je 
královské jídlo. 

R1 
 

2 Podle mě není krásná Kvitová, její obličej 
ano, postava ne. 

R1 
 

1 Jeden známý zbohatl v Austrálii 
na cukrářských výrobcích, dorty a 
tak. A to neuměl vůbec vařit. Oni 
ti zabedněci v Austrálii jak znají 
jen hranolky, kečup, hambzrgery 
a podobné sračky. Protože to umí 
uvařit každej blb. 

 
N 2 Tak ještěže to na funkci nemá vliv :D 

 
N 

1 Nebo jim to prostě naservírují za 
pár sekund na ulici a je to pro ně 
oběd. Pro normálního člověka je 
to teda spíš absolutní nouzovka, 
aby přežil než se dostane k 
nějakému normálnímu jídlu :) 

 
N 2 Mně docela vadí, jak je v dnešní době 

všechno vyumělkované. Před nedávnem 
odešla na věčnost francouzská herečka Jean 
Moreau. Nemůžu si pomoci, ale z ní 
vyzařovala ženskost a osobnost i v 
pokročilém věku. Takže krásná žena i v 
osmdesáti letech. Snad to bude i tím, že jsem 
ji měla ráda odjakživa. 

 
N 

1 Vždycky když je tam Australan 
těm to moc nechutná, nebo jinak 
těm nic nechutná, ale burger a 
hranolky ach jo xD 

R2 
 

2 Nemůžeš si pomoct? Tak si nepomáhej. 
 

N 

1 "Nechápu jak mohou jíst takové 
maso s džemem" :-D 

R2 
 

2 Karel Inzulín - Polib si, inzulíne!!! 
 

N 
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1 Ja jsem ceska,mam rada nasi 
kuchyni,ale stejne nejvic miluji 
Vietnamskou 

 
N 2 Karel Inzulín A já myslel, že Inzulín je lék... 

 
N 

1 Češka od hlavy až k 
patě :D Turistka jsi a né 
Češka :D :D :D 

 
N 2 Nevypovídá to něco o malosti? Ta touha po 

tom, aby o nás svět věděl? Nemáme vlastní 
hrdost, proto nám, jak vesničanům, záleží na 
tom, co si o nás druzí myslí. Ještě máme 
hodně co dohánět, abychom se naučili být sví 
a hrdí! Jinak pomlouvat někoho, jak vypadá, 
to přece není ani slušné, ani moderní. 

 
N 

1 Petr Blažek turistka?jsem ceska 
jako poleno..podle ceho soudite? 

 
N 2 Jsem vesničan a je mi uplně u zádele, co si o 

mě myslíš ;) 
Doufám, že to tak máme jako Češi obecně.. 
Tenhle pořad je super. 

 
N 

1 Mno tak jste asi zatím nejedla nic 
dobře připravenného leda tak z 
mekáče co a nebo doma nějaké 
romské jídlo.Mně neva že jste 
romka ale očividně by ste asi 
mněla bít vietnamka. 

 
N 2 �opět ukázka jak nás zná svět.Prd.Hlavně 

že nám cpou ty jejich celebrity. 

R1 
 

1 John Tent Ale ona nechtěla 
nikoho ,,bít" 

 
N 2 je hezké že to hodnotí lidí s indonesie, filipín, 

brasilie a.... Polska ... exotická země... 

 
N 

1 John Tent tak Mekac a podobne 
fast foody moc nejim.Nase 
kuchyne je chutna,ale 
tezka..kazdej at si ji co chce.A 
romske jidlo jsem jeste 
nechutnala 

 
N 2 No jo, Malina Pawlovská nesmí chybět... R1 

 

1 Každý má svůj názor! 
 

N 2 Lukáš Bahounek prdel s očima 
 

N 

1 Co s Tím mohu dělat??? 
 

N 2 Jedna z mála krásných žen, které jsem kdy 
viděl, bývala Claudia Cardinale. Z nynějších 
třeba Penelope Cruz, Salma Hayek nebo 
Winifer Fernandez. Nikdy nepochopím, co 
kdo může vidět na blondýnkách. Jsou jen 
přešlechtěné. Jako když z vlka udělali časem 
pudla nebo jinou mini zrůdičku, která se 
psovitou šelmou nemá co dělat. Ale každému 
po chuti. Tak. 

 
N 

1 možná by nebylo od věci,ukázat 
jak se které jídlo jí. o použití 
příboru nemluvě 

R3 
 

2 Jako by snad blondýnky mohly, že se narodily 

se světlými vlasy.� chápu, že každý má své 
osobní preference, ale dalo by se to podat 
mnohem lépe, především neurážlivě a 
nehulvátsky. :) 

 
N 

1 Australopithecus nezklamal, když 
učinil svou fastfoodovou 
protinabídku. Jinak se dalo čekat, 
že Svíčková zabere. 

 
N 2 Nic urážlivého či hulvátské na svém textu 

neshledávám. Ale chápu, že se to může 
dotýkat někoho, kdo žije tím, že si na FB 
musí přidat alespoň jeden kačeří pysk denně. 
Slovo zrůdička se týkalo přešlechtěných psů. 
Asi ti Bůh neřekl, že původní obyvatelky 
Země byly černovlásky. Tak pac a pusu. 

 
N 

1 To je prostě tradičně volotrk. 
 

N 2 Petr Gassi Gassmann moje žena i dcera jsou 
blond a tohle mi říct do očí tak sežereš vlastní 
zuby ,takhle ti jen můžu říct že seš prostě jen 
debil 

 
N 

1 Hamburger a hranolky, steak a 
hranolky. Ukazuje se omezenost 
toho člověka. Naše knedlíky je 
překvapily. Jinak mě potěšilo, že 
všem naše národní jídlo chutnalo 
a někteří ho označilo za skvělé 
nebo nejlepší co jedli. 

R2 
 

2 Martin Cestr :D Není nad násilnické typy, co 
inteligence moc nepobrali. 

 
N 

1 Pardon, ale Vincentovi byl jednu 
plesknul .... 

 
N 2 Petr Gassi Gassmann Takze ted cekame na 

Vas nasilnicky projev, protoze by to na 
prirovnani vyse celkem sedelo. 

 
N 

1 Než to uděláte, skoukněte film 
"Slunce, seno, erotika" (scénu z 
italské restaurace). Myslím, že 
mezi tím australanem a některými 
našinci není až tak velký rozdíl. ;-) 

 
N 2 Petr Gassi Gassmann škoda pro tebe že 

hloupost není měna páč bys byl za vodou ... 
tobě asi nic neříká genetika ... nebo mi chceš 
říct že v moři je stejná ryba jako v řece ?? .. 
pokud se člověk narodí s zrzavou hlavou tak 
je potom vyšlechtěnej ?? :DD no tvl .. mam 
takovej pocit že původní obyvatelky země 
měly z větší části tmavý vlasy jinak blond i 
zrzky byly a jsou stále -_- měl by si přestat 
hlavou mlátit o stůl a jít občas mezi lidi ... je 
fajn byt nejsilnější pravák na světě ale život ti 
to nezachrání a v mozku by si měl mít taky 
trošku krve ;) 

 
N 

1 Nyky Nowak : nechtěla jste tím 
říct že srovnáváte film s realitou 
21 století ..... 

 
N 2 Petr Gassi Gassmann Chlape ty máš nějáký 

komplexi z dětství ? :D Já se tomu jen směju 
ale člověk arogantní je taky maximálně jen k 
smíchu. :D 

 
N 

1 Jarek Malina Po několika dílech 
na streamu mám pocit, že spíš 
než o realitu jde taky o film, takže 
to je v pohodě 

 
N 2 Ten Polák byl zřejmě pasák 

 
N 
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1 Nyky Nowak Komedii máte za 
realitu? c c c 

 
N 2 Takze z toho jak nas vidi svet jsme se 

nedozvedeli vlastne nic. Celej tenhle porad je 
postavenej dost blbe. Napad ok, ale 
provedeni priserny. Casto u nekterych lidi ani 
nevite kdo a co jsou zac. Zacnete s nekym a 
pak tam v pulce vrazite nekoho noveho. Tak 
nejdriv seznamte divaky s temi lidmi. Kdo 
jsou, co jsou zac, odkud jsou, proc jsou tu 
atd. Utrzkovite odpovedi dost casto asi i 
vytrzene z kontextu. Nechte ty lidi chvili 
mluvit. Ten kdo to reziruje je v tom ztracenej 
a prijde mi to site horkou jehlou. Udelejte 
zajimavejsi scenar i pro divaky. Pusobi to cele 
dost levne a odflaknute. 

R3 
 

1 Australani žerou dobytčarny 
stejně jako Američani .Znaj jen 
steak ,hranolky a burgery . 
Vrcholem jejich gastronomie je 
kečup. Ten australan je 
opravdovej blb kterej nepochopil 
že v každe zemi je jiné jídlo a že 
má moznost ho ochutnat .On 
ujede tisíce kilometrů a pak by si 
debil dal pro změnu steak s 
hranolkama který žere celej život 
beze změny. 

 
N 2 Nýmandi od nikud hodnotí, tak to má jistě 

váhu! :) 

 
N 

1 Točí se to v Austrálii. Takže on 
nikam jezdit nemusí . Možná 
právě proto, je v pořadu kazdej 
australan za balíka. Být to točené 
v Evropě, tak se australani budou 
vyjadřovat jinak. 

 
N 2 Je fakt ze bílá by se měla krotit vypadá v mini 

už vysloužile pavlovska je strašná vůbec 
nechápu jak někdo tak obézní ještě může 
vůbec chodit a fungovat kvitovy KVITOVA A 
KUCHAROVA KRASNE ZENY TO JE BEZ 
KONENTARE 

R1 
 

1 Každému občes něco 
nechutná.To je běžné.Ale 
Australanům nechutná NIC.Ani 
české jídlo,ani české pivo.Není to 
nějaká jejich národní úchylka? 

R2 
 

2 Kvitová? To snad ne. Ta je známá, top 
tenistka, ale krásná, alespoň podle 
současných měřítek, rozhodně není. 
Normální průměrná ženská. 

R1 
 

1 stovky let izolace na ostrově 
udělalo svoje :D 

 
N 2 Jan Novák Slečna Kvitová je nádherná 

žena.Nevím čím měříte Vy.To je hodnocení i 
z jiných zemí.Doporučení:kouknout do 

studánky,zrcadlo mne uráží.� 

R1 
 

1 Mrzí mě, že česká kuchyně není 
tak známá jako ostatní kuchyně. 
Miluji mezinárodní kuchyni, varim 
si ji a zkouším, ale ta česká je 
prostě nejvíc. A to jsem na půl 
řekyne. 

 
N 2 Myslím, že by bylo zajímavější, kdyby těm 

cizincům stream ukázal normální ženský z 
normálního každodenního života, co jsou 
většinou přirozenější, ač si většinou nehrajou 
na to, co nejsou. A kolikrát jsou pohlednější a 
působivější než nějaké celebrity, ač jejich 
vzhled je přirozený bez různých plastických 
modifikací, díky nímž pak hodně celebrit 
vypadají jako nepovedená hříčka přírody, až 
na nějaký excepce, co nepodstoupěj 
(většinou) irelevantní plastiku obličeje. 

R1 
 

1 ten teepek z Mauriciu je nejlepší, 
už byl i v jiných dílech a líbí se mi 
jak si užívá, že je to něco jiného, 
co má možnost vyzkoušet, 
protože steak a chips může mít v 
Austrálii na každém rohu. 

R2 
 

2 Přesně tak. Vídám řadu "obyčejných" žen, 
které jsou krásné a neobyčejné a mnohem 
hezčí a sympatičtější než celebrity. 

R1 
O 

 

1 By mě zajímalo, jestli jim pak 
řekli, z čeho je ta omáčka :D A 
hlavně jejich reakce, když zjistili, 
z čeho to opravdu je :P 

R1 
 

2 Tak to se podařilo ,dlouho jsem se tak 
nenasmála.Ta Pawlovská je nejlepší. 

R1 
 

1 Taky by mne to zajímalo)) Chybí 
tomu zelenina))) 

R1 
 

2 halina, to je moje peřina 
 

N 

1 To říct Pohlreichtovi tak no na 
místě vykucha 

 
N 2 Vyloženě trapné, opravdu mě mrzí, že 

redakce Streamu podporuje takové povrchní 
smýšlení. 

R1 
 

1 Největší blb je ten nakonec, prej 
fuj, pitomec. 

 
N 2 Tak za prve,ti lidi co to komentovali jsou 

úplně mimo a ty holky tam ze závisti Tatane 

nevěřili přírodní krivky�Typické baby 
vsechno musí byt silikon Kdyz to nemám ja 
tak ty taky ned 

R2 
 

1 a? tak mu to nechuti. nam by asi 
nechutil tenich vegemite. nejaka 
rastlinna hnusna natierka ci co to 
je. 

 
N 2 no toto, vždyť furt omílame, že Češky jsou 

nejkrásnější na celičkém širém světě :-O tak 
kde je pravda??? the truth is out there, 
probably 

R1 
 

1 Peter Deboot Nemšák Vegemite 
je dělaný z kvasnic. Opravdu :D 

 
N 2 "A ja som počula že najkrajšie sú Slovenky", 

povedala najkrajšia Slovenka Adéla 
Banášová. 

 
N 

1 všechny jídla, co tam vaříte, 
vypadají moc dobře, dal bych si :-
D, a to že jsou z toho cizinci 
zděšení se moc nedivím, neznají 
to, i já jsem bych v thajsku jen 
vykulenej, čím se tam cpou :-D, a 
to že v austrálii znají jen burgry a 
stejky s hranolkama nebo s 
rybou....., jsou to prostě 
gastronomický analfabeti........, 
pořad se super, jen tak dál :-) 

R2 
 

2 ale vy jste dáma ane chlap kterej sleduje 
alespon semtam sport ale tohle byli neznalci 
ty by nepoznali ani messiho a ronalda a ze to 
jsou nekake hvezdy ano kvitova neni hvezda 
jako oni ale tady v uk ano a ne jen ona s CR 
.jo pane pelikan v dobe internetu a dalsich 
moznosti si delate srandu ze jo musim vam 
rict ze vsechny cose tice sportu bych poznal 
jak biatlon tak tenis atd. a to nemam ta\kovou 
skolu jako vy ale staci to puze sledovat psal 
jan 

 
N 
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1 No udivili, že většině svíčková 
chutná. A nejvíc je ten knedlík s 
hůlkama. 

R2 
 

2 omlouvám se, ale skoro mám problém presně 
prozoumět tomu co jste napsal/a, nebo tím 
chtěl/a říct... možná používání čárek na 
oddělení vět a diakritická znaménka by 
pomohli... rozhodně nechci nikoho 
zesměšňovat anechápu proč reagujete tak 
podrážděně... jen jsem reagoval na váš 
příspěvek, kde se divíte, jakto že nikdo 
nepoznal Kvitovou... ;-) nevím z čeho 
usuzujete že jsem "dáma ane chlap kterej 
sleduje sport"... :-) 

 
N 

1 Českou kuchyni miluji,nenechám 
si jí nikým kazit.Jíst denně 
hambáče s hranolkami,by mě 
šouplo.To ale není vaření,to 
zvládne i malé děcko proříznout 
sladkou housku,mleté maso s 
cibulí a pepřem.Kulinářká 
katastrofa to je,nebo si myslíte že 
nás to nějak obohatí? 

 
N 2 Radek Pelikán no ... znaménka pomohli ???? 

a co váš pravopis ? 

 
N 

1 Josef Cyrany Asi jsi je hlupáčku 
nikdy nejedl,že? No jo,uklízeči 
nemají na cestování ,že? 

 
N 2 Jirka Balek já vůbec netuším kdo píše.... jestli 

to je žena, či muž, jestli je to čech i cizinec.... 
pokud je to cizinec, tak se dá pravopis určtiě 
prominout, to máte pravdu... ale co stejně 
neprominu, tak je to co pán/paní píše o mě 
jakési jeho vydoměnkované úsudky.... já 
nenapsal nic špatnýho, ani útočnýho, ani 
jsem nechtěl nikoho zesměšňovat... 

 
N 

1 Josef Cyrany bez se lecit! 
 

N 2 Jana Malá pravopis mi nidky nešel.... tím se 
nechci samozřejmě nijak omlouvat, ani 
vymlouvat... kdyby nešlo o internetovou 
diskuzi, tak si dám možná i více záležet a 
třeba to po sobě i zkontroluji.... ale tady to je 
internetová diskuze, kde až taková 
důslednost není mylsím potřeba... snažím se 
psát včetně háčků, čárek, oddělovat věty 
atd... aby tomu co píši bylo dobře rozumnět a 
bylo to k pochopení.... snažím se jak v dané 
možnosti umím.... ;-) 

 
N 

Tabulka 1: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po nejstarší 

a jejich kódování za epizodu 1 a 2. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných 

pod danými epizodami na Stream.cz 
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Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 3 

a 4. 

 

 
Díl Komentář Relevance Nerelevance Díl Komentář R N 
3 Nějak nevím jestli toto jsou 

nejslavnější lidi v ČR. 
Nechápu proč se u 
prezidenta a Jágra ukazují 
aktuální fotky a u Mareše 
fotky staré x let. Asi se měli ti 
lidi hodně polekat ale na to by 
stačil Dan a Franz :D 

R1 
 

4 Držkovou mám nejraději bez držek a to 
s hlívou ... 

R1 
 

3 Tak horší výběr outfitů vybrat 
nemohli,dělají tím ostudu celé 
české  zemi,když tam 
vyberou takové děsi a pak je 
představují cizincům.... 

R1 
 

4 Pitomost australanů nahradil nový 
zéland. No co čekat je to oboje jen 
odpad ze spojeného království. 

 
N 

3 Jak nás vidí svět Chtělo by to 
i reakce, když zjistí, kdo to je. 
Je to zbytečně krátký. Např. u 
Jágra bych i řekl, že pár lidem 
to i něco řekne (bohužel i u 
Zemana :D ) 

R3 
 

4 Co ten Ind, když se dozvěděl, že dlabe 

krávu 😂 Ale je fakt, že v jiním díle indka 

a maso ze skotu jí šmakovalo 😄😁 

R2 
 

3 Myslíte? No, tak se podívejte 
na díl, který vyjde tuto 
sobotu ;-) 

R3 O 
 

4 V Indii žije asi 20milionů křesťanů, kteří 
jedí i hovězí. Jedná se zejména o jih 
země. 

R2 
O 

 

3 Kdyby těm cizincům dal 
někdo ochutnat opravdovou 
slivovici, a ne tu sračku 
od  Jelínka, tak by možná 
reagovali jinak. Od Jelínka 
bych ji taky nikdy nepil, 
protože jsem ji už ochutnal.Je 

to děs. 

 
N 4 Mastnej Kurt by si dal asi radši Burger a 

hranolky :D :D 
R2 

 

3 Klucí měli slušný hlášky: Matt 
z Jordánska prý Čecha nikdy 
v životě neviděl. Tak my k 
tomu dodáváme: "Rádo se 
stalo, kámo, a nebudeme na 
tom nic měnit!" A ten klučina 
z Indie, jak doporučil Milošovi, 
aby začal co nejdřív 
cvičit....taky slušný. Začal 
bych ale pozvolna, třeba 
chůzí rovně. 

R2 
 

4 Mnamka Žaludky :) R1 
 

3 Odporné. R2 O 
 

4 to bych do pusy nedala:/...je fakt jedno 
že to může být super užasný,ale ta 
konzistence...na to kašlu 

R1 
 

3 Vaše volba otázek, obrázků 
atd atd mě zaráží, snažíte se 
předvést naší zemi a přitom z 
toho děláte jeden velký 
výsměch. Taky by bylo dobrý 
kdyby tam s těma cizincema 

někdo mluvil a říkal jim kdo 
kým je atd aby celá show byla 
zajímavější o jejich reakce na 
realitu. Ale ta volba lidí... 
nebo ten absinth z jednoho z 
minulých dílů... Jasně je 
českej, ale ČR fakt není 
známá pro absinth to spíš pro 
Becherovku. Mám rád 
takovýhle show, ale ta vaše je 
popravdě zatím spíš výsměch 
ČR než nco zajímavého a je 
tedy velmi podprůměrná. 

R3 
 

4 Je podobný jako když máš v puse 

péro..😀😀😀 

 
N 

3 Škoda, že těm cizincům 
zároveň neřekli, čím ten který 
člověk je, ti by koukali. Zvlášť 
u Franze. 

R3 
 

4 Lukáš Mochomůrek Mišner no tak do 
toho taky nemáš chuť 
kousat:D:D..pokud tě někdo nenaštve 
pravda 

 
N 

3 Další trapný díl této trapné 
rubriky. 

 
N 4 po dobry drstkovy se utlucu ale tohle? R1 

 

3 Lepší výběr extrémů nemohli 
vybrat, pak se nám nemají 
cizinci posmívat! 

R1 
 

4 Existuje veganská varianta této polévky 
a je fantastická. Ovšem najít v lese 
kotrč kadeřavý není jednoduché. 

R2 
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3 Ten NovoZelandan to zabil. 
Milos by mel nosit vice 
barevneho obleceni. Sam 
kompletne v cerne... Jarda 
Jagr vypada skoro jako on... 
Vazne??? 

R2 
 

4 nemusíte hledat kotrč, stačí ji udělat z 
hlívy ;-) 

R2 
 

3 Chvilku mě to bavilo, ale pak 
vyberete jednoho jedinýcho 
zmalovanýho jako zástupce 
ČR, jedno funky období 
Leoše - přitom je to módní 
ikona Blažka a jednoho 
mentálně narušenýho 
sluníčkáře... myslím že z 
extrému do extrému a akorát 
cizince děsíte... To samé díl s 
hudbou... 

R1 
 

4 Jiří Chocholáč Jako dá se, ale to už je 
spíš guláš :) Kotrč těmi záhyby 
připomíná dršťky mnohem víc a 
barevně taky. Ale to čištění každého 
záhybu.... :) 

 
N 

3 slušně vyhozený prachy za 
pořad o ničem stejně jak 
hudební masakry stupidní 
semestr Cuky Luky raději 
nevyslovuji Fízlárna totální 
brak Odvážné palce a další 
podobný komereční hnůj. 
Nechápu jinak poměrně 
inteligentní vedení Stramu jak 
může financovat a vůbec 
nechat natáčet takové braky 
o ničem když na druhou 
stranu umí vyrobit docela 
hodnotné minipořady. 
Nerozumím nechápu 

 
N 4 Robert Bureš Dobrý den, ja dělam s 

nasušenych masáku a manželovy 
nestačí 4 litrový hrnec:-DDDDD 

 
N 

3 Naprostý hovádka - je vidět, 
že si myslí, jaký jsou to pupci 
světa - ale vědí hovňajs - z 
hlavy ještě ze školní lavice 
základky dám dohromady víc, 
a správně, o kterémkoliv ze 
států které prezentovali jako 
jejich domovské, než oni, a 
špatně, o našem státu 
dohromady! 

 
N 4 České jídla vůbec nejim jsou tučná a 

hodně kalorická ale DRŠTKOVOU 
POLEVKU tu miluju ..nejlepší české 
jídlo 

R1 
 

3 lol 
 

N 4 Pitomci. :D Já se můžu po držťkovce 
umlátit. :D 

R1 
 

3 ten kdo to vybíral očividně 
chtěl aby cizinci reagovali 
stylem že česká muzika 
víceméně patetickej shit, jinak 
by nemoh vybrat takovýhle 
sračky 

 
N 4 No,můj manžel pracoval v německu na 

velkých jatkách a mimo jiné jsem byla 
překvapená když mi říkal, že tu krev z 
prasat zamražují do kostek (jako cihla) 
a ve velkém prodávají do číny. Dokonce 
tam byla čínská delegace a libovala si 
jaká že to je mňamka. ...co dodat. Prý 
východní evropa. Jinak nevím o tom, že 
by Australie měla nějak proslulou 
kuchyni...Vlastně si bohužel 
nevzpomenu na jedno jediné jídlo o 
kterém se říká, že je Australské...a to je 
to celej kontinent (i když ztak řídce 
osýdlen).. To se ani o USA říci nedá...i 
když nejznamější jsou právě hambáče, 
hranolky a chipsy. Nechci nikoho 
zhazovat, ale když příjdu do 
,,nějakého´´ pořadu komentovat jídlo, 
tak bych ho ochutnala i kdyby to bylo ve 
vzhledu dršťkové (jednak protože jsem 
slusně vychovaná ale také oproto, že 
zdání často klame....tomu už jmse mohli 
být vícekrát svědky i v jiných dílech), 
nebo tam nalákali Novozélanďana na 
něco jiného? 

R2 
 

3 Ciznici pobavili:-D díky.. R2 
 

4 Kupte si letenku do USA nejlépe 
Georgia,Virginie,Carolína,Florida,New 
Orleans,Texas projedte to všechno a 
poznáte tu pravou Americkou 
kuchyni.Všechno domácí,žádná chemie 
a žádné ochucovadla.. 

 
N 

3 myslím že hodnotíci jsou 
sami velice trapní a 
kdybychom se podívali do 
jejích zemí co bychom asi 
viděli? 

 
N 4 David Pech Všechno domácí,žádná 

chemie a žádné ochucovadla. Tak tomu 
nevěřím. 

 
N 

3 Když jim pouštíte to nejhorší 
z české scény, není se čemu 

divit ��� 

 
N 4 Co tak pozvat Kurta z Nového Zelandu 

na Rakvičky se šlehačkou 
R3 
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3 Doba Flamenga a Matadors 
je dávno pryč, pak už to jen 
klesalo. Gott je sice kvalitní 
stálice, ale souhlasím, že už 
je ve věku, kdy by měl 
odpočívat - zvláště s ohledem 
na zdravotní stav...Rappery 
nesnáším, ale to je jen moje 
nazírání, jsou lidé, kteří to 
milují, stejně jako techno, 
nebo hip hop. S hudbou už to 
nemá moc společného, ale 
mnoho mladých to "bere" 

 
N 4 Za mě super.Màm tento pořad velice 

rád a urcite varite skvele!.Držìm vám 
palce 🙂 

R3 
 

3 Co takhle další díl, jak vidíme 
svět (tuhle bandu primitivů) 
my? To jste (kromě Amy) 
vybrali ty nejpovrchnější 
prosťáčky, na které jste 
narazili? Sajeeve, určitě, 70-ti 
letý člověk v prezidentské 
funkci by určitě měl chodit do 
posilovny. To je zásadní! A 
nosit barevné věci. 
(mimochodem co ta 
doprovodná hudba? náhodný 
výběr??) Odborník z Nového 
Zélandu zase pozná podle 
dvou fotek, kdo je sobecký a 
arogantní a opět náš indický 
hošík dokáže odhadnout, jaký 
je Mareš vrah zvířátek. 
Zbytek škoda hodnotit. Tohle 
video je spíš jejich vlastním 
hodnocením. Jak je vidět u 
Amy, člověk nemusí být i přes 
negativní názory arogantním 
idiotem, jak se projevovala 
většina ostatních. 

R2 
 

4 Vždyˇexistuje vegetaránská verze s 
kotrče a nebo z hlívy. 

R2 
 

3 "V životě jsem žádního Čecha 
neviděl." Tudíž by mě 
zajímalo složení vašeho 
štábu a místo natáčení. 

R2 
 

4 nevim ale ta posledni hlaska mi prisla 
dost rasisticka :D 

R2 
 

3 Místo natáčení: Austrálie. 
Složení štábu: dvě Češky 
(nikoli však Čech - muž), 
Australan, Ukrajinec. 

R2 O 
 

4 Ten trotl z toho Zélandu by zasloužil 
nakopat do zadnice 

 
N 

3 Jak nás vidí svět V tom 
případě by bylo zajímavý 
zeptat se na názor nějakého 
českého emigranta, který tam 
už nějaký ten pátek žije. A 
především by to htělo 
zapracovat na vzorcích, 
protože ve šech dílech jsou 
velmi zavádějící a směřují k 
negativním reakcím. Sorry, 
ale předhodit jim fotky Leoše 
Mareše v kostýmu starém 
několik let, skoro desetiletí? 
To je jako ptát se na názor 
ohledně módy Angličanů a 
předhodit tázaným fotku 
Eltona Johna ze 70. let. 

R1 
 

4 A přitom můj přítel byl Australan a 
všechno mu u nás strašně 

chutnalo 🙂🙂♀️ 

 
N 

3 Chtelo by to vic interakce s 
tema lidma. Meli byste Fine 
Brothers vykrast lepe. 

 
N 4 asi nresil z ceho je to uvareny..)) ve 

finsku ve fabrice jsem si jednou vzal 
nastrouhanou okurku...bez chuti tak se 
shanim po octu...vubec nechapali co 
chci...)) pak fin v cesky hospode si dal 
vareny hovezi s bramborem a okurkovy 
salat...jednou ho ochutnal .. nechapal 
ze to tak ma chutnat...))) ja jsem si dal 
smazenej veprovej jazyk....a rikam 
mu..nejlepsi jsou veci ktery uz mel 
nekdo v hube...)))) 

 
N 

3 Úplně špatně zvolené fotky 
např. u Mareše. Zrovna on 
má naprosto vynikající styl 
oblékání, proto nechápu, proč 
byl prezentován takhle. 

R1 
 

4 Pochopil bych, že někomu dršťkovka 
nejede, dokonce pochopím i syrečky. 
Ale někteří, zvláště ti z Austrálie, by u 
nás asi pošli hladem. Někteří mi 
připadají, že se nevzdalují ud Em sí 
Kačera na větší vzdálenost, než kterou 
jsou schopní ujet taxíkem za pět minut. 
Je pravda, že já bych zase nežral ty 
jejich pražený brouky, všelijaké potvory 
s osmi i více končetinami či třeba ani 
britský pudink-krásně potopený v tuku 
se svou typickou vůní, připomínající mi 

 
N 



12 
 

školní jídelnu, ve které se měsíc 
neuklízí zbytky. Brrr... 

3 Mi neříkejte že neznaly Jágra 
docela vtipný... 

R2 
 

4 k držtkovce chleba ne k ní bílé pečivo 
rohlíky a pivo 

R1 
 

3 Jako..pár dílů už jsem viděla. 
Ale tohle??jako dáváte tam ty 
největší extrémy..jako když 
chutnali dršťkovou..tohle jídlo 
není ani většina Čechů. A 
když jim ukazujete známé 
muže, dáte tam 20 let starou 
fotku Mareše a ty největší 
extrémy. Jako chtělo by to 
zlepšit.. Jinak tenhle pořad 
ztrácí..... 

R1 
 

4 Viděl jsem všechny díly. Byť v tomto 
konkrétním nebyl žádný Australan, jsem 
nucen konstatovat, že Australané jsou 
skutečně největší, nabubřelí idioti, 
kterým z našich jídel vůbec nic 
nechutná. Dost by mě zajímalo co v 
Austrálii, že to tak musím napsat, 
žerou? Krom bifteků s hranolkama. 

 
N 

3 Ochutnávky jídel...to mělo 
smysl, ale tohle? Ukázat 
Leošovi 10 let starý fotky je 
zavádějící, jsou stovky fotek 
kde by Leošovi dali všichni 
palec nahoru, předpokládám 
že účelem bylo zvýšit 
sledovanost u méně 
inteligentní části národa, tak 
jen tak dál a hlouběji :-) brzy 
už budete na dně žumpy :-
))))) 

R1 
 

4 Oni zerou hambace s hranolkama.Co 
neni jejich stoji za prd,To rikaji Ti 
pomyleni.Jinak Australane jsou dobri a 
veseli chlapi,co je hlavni maji radi 
pivo.Hodne se snim chvali a nejde jim 
pod nos ze je nekde lepsi.Jinak jsou v 
pohode. 

 
N 

3 kde mam teho Babicu??? 
jsem nevedel ze leosek je tak 
slavny po svete..vyraz slavny 
je hodne zavadejici u obou 
videii..jagr a uz i zeman 
popravu 

 
N 4 Nic jenom hranolky, hranolky a zase 

hranolky. Na nic jiného nemají huby. 

 
N 

3 Pro toho Inda jsou prostě 
všichni idoti. Přitom on sám 
vypadá na dost vymetenýho 
týpka. 

 
N 4 Ty jejich koláče, "pie", stojí za hov no. 

Je to hamburgr bez housky v kalíšku z 
těsta. Normálně je nakopat do prd€l€, 
knedlík to nežere, pivo je u 
nich(prý)100x lepší slivovice jim nevoní. 
Naházet je krokoušům a basta! 

 
N 

3 pan frederick celkem hezky 
vystihl mareše 

R2 
 

4 Fuj, tak tu opravdu nesnáším :/ Mamka 
dělává z hlívy a ta je výborná, ale 
jednou jsem si jí dala u babičky a 
myslela si, že je to také z hlívy, ale byla 
to ta pravá :D no hned první lžíce 
skončila vyplivnutá a byla jsem hodně 
ráda, že s ní nešel i zbytek obsahu 
žaludku :D :D :D Od té doby se raději 
ptám z čeho je :D 

R1 
 

3 Cizinci by se měli hodnotit 
sami.A at Zeman vypadá jak 
vypadá,hlavně že mu to 
mysli.Co s krasavcem co má 

v palici nulu.� 

R1 
 

4 Pro chlapika z Iranu...falesna drstkovka 
z Kotrce je taky vyborna. No ale pravda, 
vegansky to taky neni :D 

R2 
 

3 To máte pravdu, emanovi to 
opravdu myslí, dneska už by 
možná bylo lépe říci myslelo. 
Tenhle prevít uměl malou 
domů vždy výborně.A krmit 
uši hloupým lidem kravinama 
byl jeho majstrštyk. 

R1 O 
 

4 Taky bych to nejedla. Neznam snad 
nikoho, komu tato polevka chutna. 

R1 
 

3 Tak te´d sem se fakt zasmál, 
prej že Zemanovi to 
myslí :D :D :D :D :D 

R1 O 
 

4 Už jste to někdy ochutnala? R1 
 

3 Zasloužíte si co máte...., 
reprezervativního prasidenta ! 

 
N 4 Ivo Liška Ano, bohuzel. R1 
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3 Toho Franczza si mohli 
ušetřit. Je to jen pár lidí, kteří 
si o nás budou myslet, že 
jsme jako národ kreténi, ale 
jako Čecha (nerozlišuji Čechy 
a Moravu) mě docela mrzí, 
jak se vůči světu 
prezentujeme. Dlouho jsem 
poslouchal, že na Ukrajině 
jsou samí bezďáci a naopak 
ve Švýcarsku nosí bezďáci 
rolexy. Sice jsem tam nebyl, 
ale rád bych si myslel bez 
ohledu na národnost, že to 
jsou lidé stejně hodní jako 
my, akorát mluví jiným 
jazykem a nemají potřebu si 
dokazovat před ostatními, že 
jsou něco víc. 

R1 
 

4 Jedna z nejlepších polévek. R1 
 

3 Velmi 
reprezentativní :D Zeman :D 
Dobrej fór... 

R2 
 

4 Daniel Heršic Ale tahle vypadala hrozně 
hustá, zrovna tak jako ta prdelačka, 

R1 
 

3 První občany z volený 
prezident se zcela osvědčil. 
Co se týká otázky, obléká se 
dobře, jeho slabinou je slovní 
projev. Říká pravdu a hovoří 
nám z duše, ale slovní projev 
má slabší. Při té bídě s 
našimi prezidenty před ním, 
je hvězda. 

R1 
 

4 Šalý Jaroslav A prdelačka je hustá? 
viděl jsem ji a jedl na vícero místech v 
Československu-od středního 
slovenska po jižní čecha alevšude byla 
v podstatě jen vývar s krví a 
kroupami!!!takže o hustotě se u ní nedá 
vůbec hovořit!!! 

 
N 

3 A vy tady štěpař prosím vás 
pěkně píšete za koho? 
Tenhle parchant notoricky 
lže, manipuluje a z duše 
hovoří jenom jedincům ducha 
mdlého. Po komunistickém 
běsu to nejhorší, co nejvyšší 
ústavní funkci v této zemi 
zastávalo. Takže za mě určitě 
nepíšete. Za koho tedy? 

 
N 4 Kurt z Nového Zélandu je evidentně 

zvyklej ochutnávat špičkou jazýčku. 
Mapovat terén. A ten Ind, prý jestli 
neexistuje vegan verze?:)))) Sojové 
dršťky by asi šly na dračku. 

R2 
 

3 Tys taky hvězda. To se mi 
zdá,kdo ty exkrementy vůbec 
může pouštět do éteru. Jdi se 
zahrabat. 

 
N 4 Existuje z Hlívy a je to celkem totožný 

mě teda z ty Hlívy chutná mnohem víc 
R2 

 

3 Štěpaři.... 
 

N 4 DAvid Rastezz neexistuje bez sádla se 
udělat nedá 

R2 
 

3 Roman Hroch A ty, hrochu, 
mluvíš za koho? Kdyby 
mluvil, jak píšeš, jen k 
jedincům ducha mdlého, 
mluvil by hlavně k tobě. 

 
N 4 Zdenek Chval vegan pozná prd, 

poctivávrchovatá lžíce by se tam 
schovala a mlaskal by jako čuník šrot s 
vodou a zbytky.. :D 

 
N 

3 Roman Hroch zamě taky 
ne............si 

 
N 4 Ten 4% Novozélenďan byl na ránu. 

Ostatní to hodnotili podle svých pocitů. 
Asi to odpovídá i hodnocení dršťkovky 
Čechů. 

 
N 

3 A čím je ta první osoba 
slavná? 

R1 
 

4 Co by asi řekli na pořádně silný oukrop 
 

N 

3 Že by zhruba tím, že je to 
český prezident? A že by tím, 
že prezident je naše 
reprezentativní postava? 

R1 
 

4 Indovi dávat hovězí...... :( R1 
 

3 Auston Matthews- no s 
pánem bohem,,,,,siola 

 
N 4 Ze všech těch videí o jídle mám pocit, 

že ti američani jsou úplně retardovaní. 

 
N 

3 Pavel Andre - vzal jste mi 
všechna slova ! Souhlas !!!!!!! 

 
N 4 Také bych jim dal ochutnat syrečky a 

chleba s drožďovou pomazánkou,jaká 
by asi byla reakce? 

R3 
 

3 Souhlas s čím janinko? Vy 
také ráda tancujete jak 
kdejaký darebák a zloděj 
píská? 

 
N 4 Bude ;-) R3 

O 

 

3 co je nam do nějakych 
pruzkumu kavaren,cizincu a 
jinych trotlu Zeman a Babiš 
jsou jednicky už aby bylo po 
volbach a zacne 
tanec.Kalousku,Sobotka 
Fiala, vedeni policie,naučte 

se taneček ala Babiš 

 
N 4 Jak nás vidí svět Na syrečky se opravdu 

těším - myslím, že by se někdo i mohl 
po.lít... :-) 

R3 
O 
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3 Ty rád tancuješ, jak někdo 
píská že? Aby to nakonec 
nebyl tanec sv. Víta. 

 
N 4 ano varime z krve,cernou polevku 

 
N 

3 Víra ve sluníčkářsko-
kavárensko-havloidní 
příslušnost je vedle 
konspiračních teorií takové 
novodobé náboženství. Věřící 
tvrdí, že se jim kavárník zjevil, 
ale nikdo další ho nikdy nikde 
neviděl. Je to jenom další z 
možných přístupů, díky 
kterému mají lidi pocit, že na 
složité otázky existuje 
jednoduchá odpověď, což 
není pravda. Kdyby ses 
narodil v 15. století, věrně bys 
upaloval čarodějnice jen z 
důvodu, abys mohl soustavně 
lézt do zadku vládci. 

 
N 4 Dršťkovou mohu bez dršťek.Ale jiné 

národy jedí i horší věci třeba v tom Íránu 
a Egyptě určitě.Kecali a pořádně 
neochutnali.A protinožcům nechutná nic 
od nás, ani pivo ani alkohol ani 
svíčková...(Viz jiné díly) 

R2 
 

3 Při těch odpovědích jsem se 
dost pobavila. Některé byly 
opravdu velmi velmi trefné. 

R2 
 

4 Nechápu toho kluak, co to ani 
neochutnal. Takové lidi nesnáším. -
_- Jak může hodnotit něco, co nikdy 
neměl? Je mi ho opravdu líto. 

R2 
 

3 Absolutně mě nezajímá, zda 
se prezident Zeman líbí 
cizincům. Nám nepodlézavým 
občanům České republiky 
ano !! 

R1 
 

4 Ja ji taky nikdy neochutnala a je mi 
odporna uz od pohledu, nedej boze, 
kdyz ji mamka varila. To jsem zdrhala 
do lesu a vracela se az bylo po 
obede :D 

R2 
 

3 Mluvíš za sebe a zbytek 
ožralů kolem stolu,co? Jdi se 
vycpat s těma 
nazorama,jednou se za tebe 
potomci (jestli nějací vůbec) 
budou za tohle stydět. 

 
N 4 na jednu stranu souhlasim !! mate 

pravdu.. kdyz neochutnal nema co 
soudit.. ale v tomto pripade bych asi 
vyjimecne stala pri nem :D . ja to taky 
nikdy nemela a predstava ze v te 
polevce neco podivnyho plave.... asi 
bych to taky nedala. mozna bych max 
ochutnala tu omacku -polevku, ale ten 
zbytek bych nedala.. 

R2 
 

3 Pane Mašku, já mám 
rozsáhlou korespondenci 
nejen se svými vrstevníky, ale 
i lidmi mladšími /kamarády 
mých vnuků/. Všichni mají 
obdobné názory jako já, že v 
každém státě je tolik 
problémů, že by měli cizinci 
nechat naši zemičku na 
pokoji a věnovat se svým 
problémům, Moc Vám děkuji, 
že jste se mě zastal. Velice 
mě to celý den mrzelo, když 
jsem si to přečetla od té paní. 

 
N 4 Caty Cat Black Teda, taková 

dobrota :P Chápal bych Vás, kdyby šlo 
o rajskou nebo špenát (puke) 

 
N 

3 Další z mnoha zbytečných a 
marných nonverbálních útoků 
na Zemana. (hudební 
podkres) 

R1 
 

4 Achjo a já tady brečím že už mi ji nemá 

kdo vařit.. 😖 No nic, budu muset si ji 

udělat sama, úplně jsem dostala 

chuť. 😁 

 
N 

3 Jeden by řekl, že se ten 
hudební podkres odvíjí od 
toho, jak kdo vypadá, ne jaké 
má společenské postavení. 
Nebo snad v minulém díle 
chtěli "zaútočit" na 
Pawlowskou třeba kvůli tomu, 
jak vaří? To snad ne... 

R1 
 

4 Kristýna Borkovcová souhlas asi 
budeme muset syn v práci nějaké 
dršťky koupit (řezník) 

 
N 

3 Auston Matthews Kometář byl 
k tomuto ano k tomuto videu 
milý anonimní grafomane s 
nutkavou potřebou na 
všechny reagovat a všechny 
umravňovat. 

 
N 4 klasicky cesky namky.... :) priste zkuste 

krvavou tlacu s chlebem a cibuli... 
R3 

 

3 Martin Krabec Já nejenže 
mám to nutkání, já musím! 
Co by si bez mých 
ofenzivních rad někteří lidé s 
myšlenkovými pochody 
tukana počali? Hm, co by sis 
počal? :D "Anonime", když už 
chceš brečet nad mým fake 
nickem, nauč se alespoň 
trefovat i/y. Bude ti lépe a 
celý národ si oddychne. 

 
N 4 Mňááám, hned bych si ji dala :-D taková 

dobrota... 
R1 
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3 Nezajímavé. R1 
 

4 Drskovka-ryzovy nakyp-segedin-
veprove v mrkvi- plice na smetane-jsem 
Čech ale touto petici me krmit a nic 
jineho-stali by se dve veci zemrel bych 
hlady-nebo se naucil jist vzduch.Ani se 
nedivim..zkouseno cca poslednich 50 
let-a lepsi to opravdu neni. 

 
N 

3 potencial tenhle pořad má, 
ale zpracované je to teda 
trapně. 

 
N 4 Víš ho..o co je dobrýho.Hlad na tebe 

abys věděl se svojí roztažeností co je 
dobrý jídlo. 

 
N 

3 to asi vymyslel nejaky 15 lety 
youtuber jinak si to nedokazu 
na streamu vysvetlit :D 

 
N 4 to bych nemohla :-D 

 
N 

3 Paní Bínová, nepodceňujte 
názory třeba i důchodců. 
Demokracie spočívá v tom, 
aby si každý vyslovil svůj 
názor ve slušné formě a to 
hlavně za sebe. 

 
N 4 "ja jedl něci žaludek? Oooou 

nooou"😂😂😂😂😂😋 

R2 
 

3 Vlasta Dostálová:Právě že 
názory důchodců nepodceňuji 
narozdíl od vás a proto 
nemám potřebu jako vy za ně 
psát.Takže si opakujte svoje 
vlastní slova (i když si 
protiřečíte): vyslovovat své 
nazory pouze za sebe... 

 
N 4 Jde vidět jak ve světe maji kuchiny 

opravdu pomíchanou : každý podle 
sebe namísto chuti která už je hotová k 
podávání :D a takové polévky bez 
chleba ?? :D Však oni všichni vyrostli 
bud na plackách nebo toustáku a 
nudlích :D neznají Namky 

R2 
 

3 Horný Chuji Petr Co k 
vašemu výblitku dodat.Že jste 
hoden svého jména chuj.Ale 
možná jste jenom ožralej a 
potřeboval jste to dát vědět 
světu.Tak brzké vystřízlivění. 

 
N 4 Je mi z komentářů poněkud smutno, 

většinou se týkají jiných věcí než 
daného tématu... Ale dovolte mi jednu 
glosu o tom, jak díky kočičce (čtyřnohé), 
která mne chodila navštěvovat 
(polodivoká kočička, která ve mně našla 
zalíbení a chodila se ke mně napapat, 
pomazlit a vyspinkat se mi v náručí) 
jsem vyvinula NEJpolévku, Nejsem 
milionář, a tak jsem pro kočičku 
kupovala u řezníka masa levnějšího 
druhu. Jednou jsem uviděla vepřové 
žaludky za velice přijatelnou cenu, i 
koupila jsem jeden, omyla a nakrájela, 
nicméně kočička u misky zatřepala 
pravou tlapkou a odkráčela; 
samozřejmě jsem jí rozmrazila kousek 
ryby, ale vyvstala otázka, co s oním 
nešťastným žaludkem. Protože 
nenávidím plýtvání, napadlo mne, když 
my Češi ochotně pojídáme kravské 
žaludky, proč to nezkusit i s prasečím. 
Tehdy bylo mému synovi asi deset let a 
přiznávám, že jsem mu neprozradila, z 
čeho tato úžasná polévka pochází 
(zpracovala jsem to jako křížence mezi 
gulášovou a dršťkovou), od té doby ji u 
mne jedla spousta návštěv a všem moc 
chutnala. Nu, Japonci tvrdí, že jíst se dá 
cokoliv, co nastavuje slunci záda... 

 
N 

3 Ano, ano, ano... Jágr by se 
měl ostříhat. Je to pěkný 
chlap, jen ty ulízlý vlasy alá 
stárnoucí slizoň to kazí. To 
zřejmě okoukal od Růči. 

R1 
 

4 Určitě by bylo vhodnější,kdyby 
přispěvovatelé používali buď vlastní 
jméno,nebo alespoň trochu ruzumnou 
přezdívku a ne ty "orginální"anonymy. 

 
N 

3 Od nikoho to neokoukal. On 
se totiž vrátil k účesu, který 
měl již v době, kdy začal hrát 
NHL, tj. od r. 1990. 

R1 
 

4 Vladimír Blažek i s certifikátem pravosti 
jména ...a fotky. 

 
N 

3 Auston Matthews Ani 
náhodou... Teď je má dlouhé, 
dozadu sčesané. Dříve měl 
krátké a vzadu licousy. Asi 
tak jako můj oblíbený 
MacGyver :)https://www.yout
ube.com/watch?v=V9QM6Xo
gqvU 

R1 
 

4 "Kdosi mi řekl, že ve Východní Evropě 
vaříte z krve". No. Malejch dětí. Jako 
každá země bejvalýho východního 
bloku... 

R2 
 

3 Marie Borovičková Sám říkal, 
že to udělal právě z tohoto 
"nostalgického" důvodu. 
Možná si účes ještě upravil, 
to netuším. Ono taky při 
sledování jeho zápasů v NHL 
si člověk všimne spíš jeho 
hokejového umění než vlasů 
pod helmou :D 

R1 
 

4 :D :D R2 
O 

 

3 Nekonečný- žluté strašidlo. 
Celkem výstižné. 

R2 
 

4 :D :D R2 
O 
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3 ste trapní s tou hudbou u 
prezidenta, holt kavárna 

R1 
 

4 Musim rici ,ze drstkovou polevku 
nemam rada a nejim . Vzahranici se 
drstky plni ryzi a masem a je to vyborna 
pochoutka pro ruzne narody.Ale 
bohuzel pri predstave ze je to drstka 
jsem nemohla toto jidlo pozrit,Ale 
dobrou chut vsem kteri tuto pochoutku 
maji radi. 

R1 
 

3 Jen se nám tu nerozbreč ;) 
 

N 4 veganska verze .. s hlivou ustricnou.. 
jeste lepsi jak drzky 

R2 
 

3 Auston Matthews je to trapne, 
jak mu davaji debilni fotky a 
hudbu na netu. to stejne u 
trumpa. leoskovi aspon meli 
dat jeho prvni pecky 

R1 
 

4 Přesně... miluju ji!! R2 
 

3 Hele, ale blbější fotky jste 
nenašli, že ne? Ne, že bych 
toho troubu měla nějak ráda, 
ale kožichy už deset let 
nenosí. 

R1 
 

4 ještě lepší je s kotrčem (Kotrč 
kadeřavý). Má to jediný problém - nalézt 
ho :-) Ale jinak vážně luxus 

R2 
 

3 tam mohli dat vsecky rovnou 
kdyz jim bylo 20 let, i 
zemana :D 

R1 
 

4 Jsou jídla zeleninová(chcete-li 
veganská) a masová.Nahrazovat 
něco,aby to vypadalo "jako"je totální 
pitomost. 

 
N 

3 Nám do názorů cizinců na 
naše politiky nic není, mohou 
je pronášet, ale k ničemu 
nám to není. My také politiky 
z celého světa většinou 
neznáme a naše názory 
nikoho by nezajímaly. Cizina 
by se ráda pletla do 
obsazování funkcí v malých 
státech, ale do svých věcí si 
mluvit nedá. Viz Trump z 
USA. 

 
N 4 Vladimír Blažek V tomto konkrétním 

případě není. Chuť zde nedělají dršťky, 
ale ostatní ingredience. 

 
N 

3 Vlasta Dostálová: Za koho to 
tady vlastně píšete?Za 
důchodce?Ti by vám jistě za 
váš názor poděkovali.Přístě 
radši pište jen za sebe. :) 

 
N 4 Libanon jede :D Dobře on. To jsem 

nečekal 
R2 

 

3 Michaela Bínová  Vy za ně 
píšete koukám taky, když 
přesně víte, že by paní 
Dostálové poděkovali :) 

 
N 4 Oni neví co je dobré, protože tomu 

hovno rozumí. 

 
N 

3 Pokud jste cizinec, můžete 
hodnotit všechno. Jen je to 
úplně jedno :) 

 
N 4 Tak ono taky každý dělá tu polévku 

jinak, takže těžko říct, jak to chutnalo. 
Na mě byla docela hustá 

R1 
 

3 Ps je to uboha reportaz,klise 
jak kdo vypada???soudime 
knihu dle obalu....halooo???! 

R1 
 

4 Štěpán Louie Vrána Ona vůbec ta jídla 
co zde nabízejí,jsou pochybné 
kvality.Dost se liší od orginálů. 

R1 
 

3 Kdo by taky čekal, že se pod 
pořadem "¨Jak nás vidí svět" 
bude hodnotit i vzhled 
některých příkladových, 
známých postav z ČR, že? 

R1 
 

4 Jak v pořadu Prostřeno? Lidi se přihlásí 
do pořadu o jídle a pak mají hrůzu něco 
sníst,nebo normálně ochutnat? 

R2 
 

3 Fráze jak hrom 
 

N 4 I love this soup ,I miss it in USA R1 
 

3 jak nás (?) vidí svět (?) 
 

N 4 a best soup R1 
 

3 Co je na tom k nepochopení? 
Nás - jako občany (potažmo 
některé reprezentativní či 
příkladové postavy) České 
republiky. Svět - jako prostě 
lidé z jiných koutů planety 
Země, než je ten náš. 

 
N 4 Doufám, že ste tomu Indovi řekli 

předem, že to jídlo je z krávy... Jinak 
nutno říct, že většina z nich se chová 
jako idioti... 

R2 
 

3 Zeman je muž???? 
 

N 4 Uchazeči před natáčením vyplní 
dotazník, kde zaznačí, co nesmí jíst. 
Podle toho jim pak servírujeme jídla. 
Nicméně mnoho Indů hovězí jí, zejména 
ti z jihu Indie. 

R2 
O 

 

3 Není. Zeman je bílá 
koloběžka. 

 
N 4 Držťková je humus. R1 

 

3 Řaset:Zeman je slavný 
muž???? 

R1 
 

4 Dámo, zjistěte si laskavě, co je to 
humus. Pak nebudete srovnávat 
nesrovnatelné ;o) 

 
N 

3 Michaela Bínová , proslavit se 
lze i činy nechvalnýmí, takže 
odpověď zní ano.  Ano, 
Zeman je nechvalně slavná 
figura. 

R1 
 

4 Jeden by z dršťkový polívky odfiltroval 
dršťky protože je végan další se bojí 
aby ho náhodou nekousla no alespoň 
se nepřetvařují. 

R2 
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3 Eva Pokorná :Stejnak mi to 
nesedí,směšný ano,slavný 
ne.Ale já nejsem cizinec.... 

R1 
 

4 Tak pokud vím, vegetariánská varianta 
je. Použije se hlíva ústřičná a netrvá to 
vaření 2 hodiny :) 

R2 
 

3 Michaela Bínová Na vás jistě 
nemá :) 

 
N 4 Štěpán Louie Vrána to jsem jedl a 

myslím že to nebyla hlíva ale žampion 
ale nejsem si jist . Čím si ale jistý jsem 
je to že to nebylo ani trochu tak dobré 
jako s dršťkama. 

 
N 

3 Michaela Bínová Vy jste 
slavná žena. 

 
N 4 Pavel Zítka jestli to bylo ze žampionů 

tak to byla žampionová. ale jinak se to 
děla jak píše Štěpán z hlívy ustřičné 

 
N 

3 vy nám tady nedávejte 
hodnocení nějakých 
demntních amíků,my si názor 
umíme udělat sami! 

 
N 4 Štěpán Louie Vrána To není veganská 

varianta,ale polévka z hlívy 
ústřičné.Dobrou chuť. 

 
N 

3 Pane Pohoda nevím na co 
jste koukal,ale amík ani 
jeden.Jinak tam máte rusku. 

 
N 4 to víííš sladká houska s gumovou 

plackou a tuna hořtice + kečup to není) 

 
N 

3 Je to z Austrálie. 
 

N 4 Mám docela rád tu polévku, někdě ji 
připravují hodně zahuštěnou ale ta 
Vaše už vypadá spíš jako "vomáčka".. :-
D 

R1 
 

3 Zdenek Pohoda: ve videu, 
které jste okomentoval, není 
žádný Američan. Spletl jste si 
video, nebo jedete čistý 
trolling? :) 

 
N 4 aby jste se neposrali 

 
N 

3 Pavel Gawliczek Spíš čistá 
stupidita. 

 
N 4 So Kurt from NZ is a weirdo! Didnt have 

a courage to taste it! Kurt put some hair 
on your chest! 

R2 
 

3 Presneeeee, kdo mluvi 
anglicky je zasranej amik. 
Американский ублюдок! 
Nebud guma pane z Karviné. 

 
N 4 sorry man but that soup is shit and taste 

so bad I wouldn´t taste it again 
R1 

 

3 Nezáleží na tom,jak člověk 
vypadá, ale jaký je! Každý z 
nás má nějaké chyby i pán 
president,který byl 
demokraticky zvolený 
lidem(referendem)! President 
je skutečný, který hájí zájmy 
své země a občanů, nikoliv 
cizákům,kteří drancují a 
rozprodavaji naší republiku!!! 

R1 
  

Omlouvám se za špatně napsaný název 
té polévky. Připletl se mi tam totiž ten 
vtip: "Máte mražené držky?" ... "Ne, my 
si tady topíme!" ... Takže, promiňte! 
Dršťková polévka. :-))) Ale názor to 
nemění - nikdy bych to nepozřela. Sorry 
jako! 

R1 
 

Tabulka 2: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po nejstarší 

a jejich kódování za epizodu 3 a 4. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných 

pod danými epizodami na Stream.cz 
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Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 5 

a 6. 

 
Díl Komentář R N Díl Komentář R N 

5 Je faktem to, že kdykoli potřebuji od 
někoho pomoc, nemyslím finanční, myslím 
např. fyzickou, něco odvést, přivést, 
naložit,... Opravdu nikdy nikdo zrovna 
nemůže,.... Jééé, já jdu k doktorce, já 
musim jet nakoupit, zrovna nejsem 
doma,... Jen samé výmluvy, proč teď 
nemůže. Další pravdou je i to, že opravdu 
jako Češi umíme zrušit dohodnutou věc i 
několik měsíců předem na hned,... Bez 
jakéhokoli vysvětlení,.... 

R1 
 

6 Fakt je že žemlovka s jablkama neni moc dobrá 
.Lepsi je to se švestkama ale prakticky se tam dá 
dát cokoli . Banany ,jahody ,maliny ,merunky 
,broskve atd . 

R1 
 

5 prej ta němka: nikdy se neperou :D kdyby 
jen věděla jak to vypadá při nejmenší na 
školách jak základkách, středních, tak 
vejškách... ono stači klidně i pohled na 
sourozence :D 

R2 
 

6 Charon Vlasta má pravdu....dost lidi už nemá 
predstavu ajk vypadala jejich jidla od babičky 
anebo maminky....byla to vždy nejlepší 
jídla....jablkový tahaný štrudl, pérky, kynutý 
knedlíky....táče, boruvkový táč, to je nebe, ale bez 
vyhoneneho testa !...dnes v obchodech to dost 
bolí, kilo prášku do pečiva, kyselý nebo politý 
sladidlemm.. Meli by sme být vdeční za jídlo a 
lidem co ho udelají... 

 
N 

5 Upřímně 100* víc mám rád Slováky než 
Čechy a to jsem z větší části Čech. Slováci 
nejsou tak falešní jak drtivá většina Čechů. 
Ale co se týče zdravotnictví a školství tak 
máme opravdu nejlepší na světě a drtivá 
většina zemí hlavně ve Zdravotnictví nám 
nesahá ani po paty. 

R1 
 

6 co to je nejaky tvaroh a v zemlovce,vi vubec jak 
vypada zemlovka nekdo kdo to delal 

R1 
 

5 Chris by se měl stát přinejmenším 
"čestným občanem České republiky" :-D 

R2 
 

6 Ta rádoby žemlovka vypadá odpudivě už na 
pohled a to raději nechci vědět jak asi hrozně 
chutná,myslím že by neškodilo vyměnit kuchaře. 

R1 
 

5 Zajímalo by mě, v kterých městech ti 
cizinci tady žili. Jestli to třeba nebylo jen 
jedno město a lze to skutečně považovat 
za názor cizinců na celé Česko nebo spíše 
na jedno město. 

R2 
 

6 V Praze žemlovka asi znamená něco jiného R1 
 

5 Pražský alchymista se předvedl, mastné 
hranolky a mouka ve směsi! Opravdu 
profíci/vojenští kuchaři/! Pikantnost až 
ostrost , zahuštěná cibulí a hranolky na 
sucho!!! 

 
N 6 Asi jste nepocholi o čem je tady řeč a toje to 

smutné vy vlastenci z žemlovkou:-) 

 
N 

5 I kdyz nam lichoti, stejne opet negace....to 
nemuzete rict, jee to je super, ze nas tak 
vidi svet? o co vam jde, poukazovat na to 
jaci Cesi jsou zavistivi, zli atd. Uz tohle 
mysleni useknete, neumim si predstavit, ze 
by Nemec nebo Francouz takhle shazoval 
svuj narod. 

 
N 6 teda když to vidím co jim uvařili tak mě to taky 

nějak nechutná:)) tohle přec nejní žemlovka brrrrr 
R1 

 

5 Musím se smát 😂😂 Podívala jsem se na 

pár dílů, tohle je asi nejpozitivnější díl ze 
všech. Jakmile něco cizinci řeknou 
negativního, všichni nadavate. Jakmile 
řeknou něco hezkého, je to taky špatně. 
Buďme rádi za to, že nás cizinci vidí 
hezky. Vím, jaké máme povahy, ale cením 
si to. 

R2 
 

6 Manželka do žemlovky snad ty bílky nedává, 
takovou pěnu děávala matka na rýžovém nákypu. 
Po pravdě, nijak si na tom nepochutnám, ale sním 
to. 

R1 
 

5 Souhlasím, já jsem rovněž chválou 
českého národa z úst cizinců potěšen, 
protože přece je nad slunce jasné, že 
spolu s Moravany jsme nejlepším národem 
na světě. 

R2 
 

6 Tak u nás je teda žemlovka dělaná z rohlíků a 
chutná mi,jak je každé vrchní kolečko rohlíku 
dobře upečené lehce do křupava. 

R1 
 

5 Miroslav Štrop 😂😂😂😂 R2 O 
 

6 to je humus,co? 
 

N 

5 To bylo povedené! To se vám povedlo!! R1 
 

6 Adrian Preclík to je pravá dobrota kdo ještě snese 
sladký jídlo, pro mě už jedině maso a všechno z 
brambor. Sladký už asi nejím nic 

 
N 

5 No vzhledem k tomu že je Česko nejvíc 
xenofobní země v europě tak je to docela 
dobrý :like: 

R1 
 

6 Žemlovka jde z volačeho... rohlík, tousťák, nebo 
klidně i vánočka... Ale pokaždé bych tam strčil 
patro tvarohu... a na vrch hodně másla.... 

R1 
 

5 ty jsi ještě moc po evrope nenacestoval, 
co? že tu jen papouškuješ sluníčkářskou 
propagandu. Česká republika je jednou z 
nejtolerantnějších zemí v evropě a zatím 
ještě stále jedna z posledních skutečných 
demokracií na světě, i když se nám to 
snaží omezovat jak to jde. Doporučil bych 
víc cestovat, víc mluvit s lidma v jiných 
zemích, víc přemýšlet a pak teprve 
vynášet takové soudy. 

 
N 6 Britove maji bread anc butter puddng coz je neco 

na zpusob nasi zemlovky jen bez jablek ale na 
sladko a rozinky. 

 
N 
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5 Honya Pinalove ale cestoval, a nemluvim o 
turistech jako takových... Turisty maj rádi 
ve všech zemích :) a hezky se na ně 
usmívaj, přece jen turista to je takovej 
chodící pytel s penězma :) Vím jak se Češi 
chovají k cizincum kteří sem přijely za 
lepším životem... 

 
N 6 Prej je to umělé, radši bych si dala nějaké 

ovoce :D holka asi ještě nejedla neumělé jídlo 
nebo co 

R2 
 

5 Honya Pinalove Někdo se na Vás křivě 
podíval v Rakousku, že tady píšete ty 
nesmysly? Když porovnáte Francouze, 
Němce, Nora, Švéda, Holanďana, Švýcara 
- a vlastně kohokoliv kromě Slováka - tak 
má běžný Čech ke skutečné toleranci ještě 
hodně daleko. A to jsou všichni Evropani 
vlastně domácí skupina, se stejnou historií, 
kulturou i zvyklostmi. Co teprve, kdybyste 
vyrazila na jiný kontinent, to byste zírala, 
co to znamená tolerance! To není 
sluníčkářská propaganda. Naopak, 
"sluníčkářství" je typické slovo 
dokumentující českou xenofobii. 

 
N 6 Já dělám žemlovku se sladkokyselými jablky, 

skořicí a rozinkami a cukrem, pokapu máslem, a 
vrchní díl z dobře nassátých rohlíků v mléce a 
vajec ještě zakapu máslem a krásně do zlatova 
upeču. Pak zasypu moučkovým cukrem. 
Žemlovka vypadá nádherně, voní nádherně a 
chutná nádherně. To, co vidím na videu...no, co to 
je?! 

R1 
 

5 Vlada Zvelebil aha, takže označit nějakým 
názvem skupinu militantních, 
netolerantních jedinců je důkaz české 
xenofobie? Že někdo veřejně hlásá 
toleranci a snaží se ji prosazovat 
fašistickými metodami a potíráním 
demokracie....tak jak to činí sluníčkáři....tak 
se nesmí takovou skupinu nijak 
pojmenovat? To, že se z například 
posměšného názvu stane terminus 
technicus není nic nového. To už jsme 
viděli například u NSDAP, kteří byli 
posměšně nazýváni nacisty a dnes už je to 
termín bez posměšného zabarvení.A 
argument "on se na Vás někdo špatně 
podíval" je naprosto debilní. Jde o to mluvit 
s místními lidmi, poznat kulturu a poznat 
pod povrchem zakořeněnou nenávist. 
Když tu melete o naši netoleranci.....Kolik 
bylo v čr například útoků na homosexuály 
pro jejich orientaci? Nevím o 
žádném.....což je dle Vás...v porovnání s 
tisíci útoků v západní evropě důkazem 
naši netolerance a jejich tolerance? Nebo 
to, že si němci v 80 letech vozili turky jako 
levnou pracovní sílu je důkaz tolerance? 
Vykořisťování je důkaz tolerance? Nikdy 
bych nechtěl žít ve světě, kde by se 
uplatňovaly Vaše představy o toleranci. 
Názory jako Vy mají dle mých zkušeností 
právě jen lidi, kteří se nikdy do zahraničí 
nepodívali...nebo maximálně s nějakou 
cestovkou a s místním životem nepřišli do 
styku. 

 
N 6 My děláme to samé, až na ty vajíčka a podáváme 

posypané grankem. To na videu se spíše 
podobalo lasagním nebo nějakému koláči. 

R1 
 

5 Omyl, Češi jsou nejméně xenofobním 
národem na světě, což je závěr obsáhlého 
mezinárodního výzkumu vztahu domících 
populací k cizincům. Ani skutečnost, že 
většina odmítá muslimskou migraci do 
Evropy a především do Česka, tyto závěry 
nezpochybňuje, neboť zde svou roli 
sehrává vědomí, že afričtí aasijští 
muslimové nejsou schopni integrace do 
evropské civilizace (ostatně ani jinam). 
Faktem je, že právě v Česku připadá na 
počet původních obyvatel nejvíce cizinců z 
celé EU: ačkoli je nás kolem 10 milionů, 
máme tady téměř 600 tisíc přistěhovalců. 

 
N 6 Žemlovka z jablek?? Fuuj.. Jedině ze švestek! A 

co třeba rýžový nákyp?? 😁😁💪 

R1 
 

5 Vlada Zvelebil Nesouhlasím, protože znám 
svět. 

 
N 6 Rýžový nákyp se švestkami...ok! Ale žemlovku se 

švestkami???!!! 
R1 
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5 Honya Pinalove Původně jsem chtěl 
reagovat jen jen takto: "Co to je? To máte 
v prohlížeci náhodný generátor slov na 
zadané téma?" ale řeknu to nakonec 
docela uměřeně:  Česká xenofobie má 
vlastní ultra parametry. Ale spíše bych ji 
zejména nenazval xenofobií ale domácí 
malostí. Když odsunu stranou prvoplánové 
fašouny, ignoranty a individua vykřikují nic 
než národ (mimochodem všem vám 
doporučuju testování DSN zejména ve 
smyslu určení genetického původu. možná 
se vaše "češství" smrskne jako penis po 
4°C koupeli.), tak Češi primárně neřeší 
barvu a vzhled... i když u nás vypadat jinak 
automaticky znamená být "divný" Jen se 
spokojíme se stereotypy, asi i proto, že 
vnímáme svět a vzorek toho co 
stereotypizujeme jen úzkým pohledem. 
Francouz do prdele prdele taky nenosí 
jenom pruhované triko pod paží bagetu, na 
hlavě baret a mezi pyskama rámovanýma 
úzkým knírkem taky nemá furt natlačenou 
Gouloisku... Obecně lze říci, že jsme jako 
hobiti. Máme rádit teplouŠko své nory, rádi 
se umíme vyděsit z neznámého a na tuto 
notu stačí brnka společensky.... pak už 
jsou mili Hobitci schopní brát vidle do ruky 
a jít bránit hranice. Našim problémem není 
xenofobie, našim problémem je 
intolerance, strach z neznámého, 
omezená schopnost sebereflexe a 
nedostatek sebevědomí. Protože 
seběvědomý národ nevyděsí hlásání děsu 
a zkázy. Na druhou stranu nekritické 
uvažování je přiznačné oběma stranám jak 
fašounům tak sluníčkářům (i když tenhle 
výraz osobně nesnáším). Pokud si sami ve 
společnosti neumíme vytvořit pravidla a 
vyžadovat jejich dodržování a obecnou 
slušnost tak se musíme jen bát. Pokud 
jsme společnost, která umí dát příležitost i 
neznámému a zároveň se nebát říci tohle, 
tohle už se nám nelíbí tak obstojíme vždy. 

 
N 6 Ano, jinou neznám 😁😁 R1 

 

5 Pavel Mousan S většinou se dá 
souhlasit...problém je v té poslední větě. 
když totiž tady většina řekne "dost, tohle 
tady nechci" a je to výsledkem rozumové 
úvahy na základě zkušeností jak 
historických, tak současných z okolních 
zemí...tak se okamžitě zvedně ukřičená 
měnšina a začne řvát o netoleranci, 
xenofobii, fašizmu. A pak se začne rozvíjet 
debata, že by se to, či ono nemělo říkat, 
nebo ty či ony témata by se neměly 
otevírat.....a to je začátek skutečného 
fašizmu (nebo jakéhokoli jiného 
izmu). Minulý týden byla v televizi debata o 
dezinformacích na internetu a jedna paní z 
publika tam pronesla otázku "proč to 
facebook nemaže, ty nepravdivé 
informace, tu propagandu".......té hloupé 
paní měli vysvětlit, a všem jim 
podobným..že facebook je veřejný prostor, 
náměstí, hospoda...kde si každý mele co 
chce. není to zdroj informací, ale zdroj 
drbů a blbých keců. 
Pak tady máme najednou takovou 
historickou paralelu s 50 léty....a opět nám 
tady soudružky volají po cenzuře. 
Jen diskuze, veřejný prostor, kde se dá 
mluvit o všem....včetně krajně pravicových 
témat nebo krajně levicových....je 
důkazem svobody a demokracie. Nikdo 
rozumný nebude podporovat žádnou 
extrémní skupinu, pokud témata, které ho 
zajímají a trápí budou veřejně diskutována. 
Žádná extrémní ideologie nemá šanci v 
argumentaci , v demokratické diskuzi, 
uspět, protože oni sázejí na emoce a 
hesla. 
Pokud se o něčem mluvit nesmí, pokud se 
nějaké téma označní za nepřijatelné 
(myslím tím téma, které zajímá většinovou 
polulaci) pak to právě tyto lidi můžu získat 
k podpoře "kohokoli" kdo se nebojí to téma 
otevřít, byť jen na úrovni hesel. 
Takže právě ti největší "ochránci 
demokracie" , kteří tak bojují proti těm 
hnusným fašistyckým, koministickým a 
podobným zlým názorům a hlásající to 
"dobrou a prospěšnou" cenzuru....ti jsou 
vrahy demokracie a náhončími 
extremistických skupin. 

 
N 6 Petr Lr Lorenc Mazli mazli mazličky 

 
N 

5 Honya Pinalove klídek nejsme v americe 
 

N 6 ta holka z Finska..jak to tam tlačila do té pusy :-D R2 
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5 yup thats true .... Czech Republic peoples 
are so nice .. i talked some ... 

R1 
 

6 Ta žemlovka vypadala opravdu krásně, 
nadýchaná, hned bych si ji dala... 

R1 
 

5 Zdravotnictví nejlepší na světě? Ha, ha, 
ha.... 

R2 
 

6 taky miluju žemlovku:) R1 
 

5 Vincůre,,čteš jenom Reflex a Blesk? 
 

N 6 Pane Weissi nehodnotili jsme IQ ale reakce a 
hodnocení určitě znáte rčení o potrefené huse za 
mě chudák 

 
N 

5 Jan Vincúr:...žiju v UK už 14 let, žil jsem 
několik let v USA a také ve Španělsku...ani 
jedna z těchto zemí nesahá zdravotní péči 
v Čechách ani po kotníky...to je něco, na 
co by jsme měli být pyšní... ;) 

R2 
 

6 ona řekne proč mám jíst něco co mě děsí to já 
kdybych jedl argentínskí dezert a řekl proč mám 
jíst něco co vypadá jako 2X vyblití 

R2 
 

5 Zkus prezit neco vaznyho v UK.. GP - 
vseobecny doktor si te pekne vyslechne.. 
posle na 5 min za dvere a hleda podle 
symptomu na Googlu.. ale vysledek je 
vzdy stejny - Paracetamol.. a to snad na 
vsechno.. To jsem jednou dostal i na 
vyhozeny koleno, no proste parada ;)  
Kamoska mela tezky zapal plic, kdyz uz 
ani po 3h cekani na pohotovosti s ni nic 
nedelali, tak si vymyslela, ze ma 
zloutenku.. a to bys videl ty fofry ;)  
 
Jinak jsem delal v nemocnici ochranku a to 
co se tam delo, by jen tak nekdo nepobral..  
Za dalsi, staci se podivat na umrtnost, jen 
na dehydrataci tu v UK umira pres 1000 
pacientu Mesicne!! a to se nebavim o 
jinych cislech, kdy doktor predepise spatny 
leky..  
https://www.telegraph.co.uk/.../Thousands-
die-of-thirst... 

 
N 6 Škoda, že nenatáčíte reakce účinkujících, když jim 

řeknete, co to vlastně jedli... 
R3 

 

5 A kde přesně je zdravotní péče lepší než v 
Česku? Moc by mě to zajimalo! 

 
N 6 já nechápu proč jsou někteří tak strašně ofenzivní 

v tom hodnocení, líbila se mi reakce pána z Jířní 
Korei kde řekl svůj názor aniž by měl potřebu 
někoho urážet a pak že v Česku sme rasisti a 
hovada 

R2 
 

5 jj, a holky, které jsou v UK dlouhodobě a 
jsou těhotné, tak se vrací rodit do ČR. 3D 
ultrazvuk, který je v ČR standard je v UK 
skoro sprosté slovo. 

 
N 6 A co se týče jídla je zajímavé že lidem z 

exotických zemí většina našich jídel nevadí ale 
Američanum Australanum Angličanum není nic po 
chuti tomu se říká nadřazenost žádná ucta pokora 
prostě nic 

R2 
 

5 Ivana Juríšinová V celkovém přístupu...to 
se nedá vysvětlit...to se musí zažít... 

 
N 6 nadrazenost jsou ty Vase komentare, s tim ze se 

chcete vsem ve svete zalibit.... IQ sumici trava. 
Chtel bych Vas videt jak chvalite kureci paraty 
namocene ve sladkysele omacce z Korei. A 
korejci si o nas Cesich reknou, ze jsem nadrazeny 
narod, protoze nam to nechutna ... :D za me 
blbec.... 

 
N 

5 Zkuste zit v Itálii nebo v Řecku. Zlate 
české zdravotnictví i školství.... 

 
N 6 Adam Michael Weiss -- Kecy . Když se tupá kráva 

ohání výrazy , že Čeští sportovci nejsou známí ve 
světě ale jen v naši zemi a má před sebou Jágra,. 
Kvitovou. Rosického, Sáblíkovou atd pak se 
nejedná o žádné zalíbení se někomu ale o projev 
který se nadřazuje někomu druhému. A byla to ta 
hloupá Australanka. Australané jsou národ tupců 
kteří si myslí, že nic nemůže být na světě lepší 
než to co je jejích . Přitom o Kvitové řekla, že se 
zabývá nějakým sportem který vůbec není v 
Australii. Jasně - Australian open se hraje v 
Gronsku. Věř mi, že jsem procestoval řádný kus 
světa a dokonce i Australii. 

 
N 

5 Ne-li nejlepší, pak jedno z nejlepších, a 
rozhodně nejdostupnější. I nejchudším 
lidem se u nás dostává takové zdravotní 
péče, že bohatí Američané blednou závistí 
a němečtí bankéři vyhledávají lékařskou 
pomoc v Česku. 

 
N 6 Adam Michael Weiss 

 
N 

5 Máš alespoň základní představu o 
problematice, kterou chceš diskutovat ? 

 
N 6 Američané zatím hodnotili všechno za výborně a 

užasný...nevšimhl jsem si v žádném videu 
negativní reakci .. 

 
N 

5 musíte se na to dívat optikou někoho kdo 
žil v mongolsku... 

 
N 6 Ta Australská slepice prohlásila že ty co viděla asi 

nejsou moc dobří když je nikdo nezná to jsou lidé 
zahledění jen do sebe jsme malá země a po 
pravdě na počet obyvatel jsme na tom v uspěších 
stejně jako ta austrálie nemyslíte?  

 
N 

5 Jop, v Americe se plati mrte za 
zdravotnictvi jedna znejvetsich palek je 
kdyz nekdo rodi.Mimochodem kdyz se 
neco stane cloveku v Americe tak ho radej 
nechaji umrit nez aby za nej platili. 

 
N 6 Jste ocas 

 
N 

5 Češi že si na nic nestěžují? Stěžovat si 
pořád na něco, je naše národní povaha a 
řekl bych že i národní sport. Nikdo v tom 
není tak dobrý jako my. Být to olympijský 
sport, jsme v tom první. 

R2 
 

6 ty lidi 100 procetne nejsou ani z ameriky ani z 
anglie ani z jiny anglicky mluvici zeme :-D 

 
N 
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5 Češi jsou milý a ohleduplný jen k cizimcum 
u kterých vidí, že se snaží něco dělat i 
když nejsou z naší země a neuměj náš 
jazyk(nebo když jsme v cizině) nicméně 
mezi sebou jsme jen banda uřvaných 
blbců a každej bych chtěl každýmu 
nejradši bodnou kudlu do zad. Nicméně si 
myslim, že oproti slovákum jsme na tom 
ještě dobře, ty jsou uřvaný jak opice 
všude... 

R1 
 

6 Žemlovku a lečo nejím, zhnusila mi to školní 
jídelna. Ale těm cizincům to přeji, škoda, že tam 
nenacpali zase nějakého klokanského bušmena. 

R1 
 

5 tak ono asi hodně záleží na tom s jakýma 
lidma se stýkáš. :-) 

R1 O 
 

6 Jo nejlepší jsou burgry, ty vám jídelna nezhnusila 
co? 

 
N 

5 Andrés s Chille je hotovej mazel a 
zábavnej filuta k tomu. Přesně typ, kterýho 
zavoláš, když potřebuješ pohlídal děti. 

R2 
 

6 Kdybyste jedl mou žemlovku, tak byste si opravdu 
pochutnal. A to, co se dalo těm cizincům, nebyla 
žemlovka, ale něco, co se za žemlovku vydávalo. 

 
N 

5 si si, pokut to byt 16 a vice pekne kocicky. 
no problem... jo venga! 

 
N 6 Taky bych chtěl ochutnat ty jídla a porovnat s 

našimi jidly jak to děláme domací a porovnat to s 
šéf kuchařem. 

 
N 

5 To je lež 
 

N 6 Žemlovku a bublaninu bych nejdl ani já a to jsem 
Čech :-D 

R1 
 

5 Proc by mela? Rekla bych, ze prumerny 
cesky pepik s nevymachanou pusou a 
nepratelskym az xenofobnim 
vystupovanim vystrcil svuj nos leda do 
hospody mezi sve. Ergo cizinci poznali tu 
lepsi cast naroda. Proto takove nazory. 

 
N 6 Mám semlbábu a rejžovej nákyp s meruňkama 

rád a to odjakživa. Je informace: Bublanina je 
obyčejný piškot do kterého se přidá třeba 
rebarbora, jahody, třešně atd. Mimo jiné je to 
základ všech dortů tzv korpus, nevím co vám na 
ní nechutná, už jste jí jedl? 

 
N 

5 Janina Borovcová no kopukám, že ty jsi 
ukázkový příklad nesnášenlivého 
sluníčkáře. Kde jsou ti tvý imaginární 
průměrní čeští pepíci? ČR je jednou z 
nejtolerantnějších zemí v evropě. 
Nepřátelské a xenofobní 
vystupování....které ty tady označuješ za 
"ukázkový příklad čecha" je v ČR v daleko 
menší míře než v jiných zemích 
evropy.....a to mnohonásobně. Což bys 
věděla, kdybys vytáhla pady z ČR. Ale 
možná že se pohybuješ mezi těmi několika 
zanedbatelnými procenty lidí jaké jsi tu 
popsala. Mimochodem.....zkus si vygooglit 
význam slova xenofobie. Zjevně to slovo 
používáš pouze jako nadávku nebo 
urážku…Zjevně to slovo používáš pouze 
jako nadávku nebo urážku, ostatně jako 
všichni sluníčkáři. Ale to je holt výsledek 
špatného školství a nízké úrovně vzdělání. 
Oni totiž odpůrci nelegální migrace 1) 
nejsou xenofobové.....a za 2) ve valné 
většině nejsou odpůrci cizinců a migrace 
legální. 
Každopádně tvůj příspěvek je vyloženě 
nesnášenlivý...takže jestli ty se považuješ 
za tu lepší část národa......tak žiješ v 
sebeklamu. ? :-) (samozřejmě tě neznám, 
dělám soudy podle dostupných informací a 
vzhledem k tomu, že vidím jaký nenávistný 
příspěvek jsi napsala, paušalizující (navíc 
zcela chybně) průměrného čecha....a 
rozdělování lidí na horší a lepší...tak k 
jinému závěru dojít nelze.) 

 
N 6 Jan Malkus s tou bublaninou máte naprostou 

pravdu 

 
N 

5 Honya Pinalove Téměř ve všem s vámi 
souhlasím, ale podívejte se na své 
příspěvky. Taky nepůsobíte zrovna 
snášenlivě.... Každý kdo projeví jenom 
trochu jiný názor, je podle vás sluníčkář.... 
Myslím, že většina lidí má na věc svůj 
názor, který nevoní ani "sluníčkářům" ani 
"vlastencům" ..... 

 
N 6 Jan Malkus Nelíbí se mi ta konzistence a nemám 

rád sladká jídla na oběd :-D 

 
N 

5 Honya Pinalove ale ale už je to zase tady 
zase jse zapla generátor náhodných 
slov..? 

 
N 6 Robert Mikulka Robertku, ale to je váš problém! 

 
N 

5 Proč slýchám úplně něco jiného? R2 
 

6 Charon Vlasta To není můj problém. To je můj 
postoj k žemlovce :D 

 
N 

5 Nemka to vystihla recht :-) R2 
 

6 Ruska ví co je dobré. R2 
 

5 Presne tak.. ale smaz si tu muchu, nez si 
nekdo rozmlati monitor :D 

 
N 6 Když "zemlbábu", tak co třeba štrůdl nebo rýžový 

nákyp? 
R3 

 

5 Richard Filuta taky jsem ted 
přemýšlela,jestli ta moucha je u mě nebo u 
obrázku :-D 

 
N 6 Česká republika v Jižní Americe. To je docela fór. 

 
N 

5 Tohle byl super díl. Jsem ráda, že nás 
cizinci vnímají stejně, jako je vnímám já 
sama. A s tou přátelskostí: v zahraničí jsou 
Češi přátelští. Doma hrůza! 

R2 
 

6 kdo si to nemyslel pred timto dilem tak v tomto dile 
je jasny ze je to vsechno nahrany, produkce jim 
namluvila buhvi co, protoze normalni clovek 
nemuze prece rict na ocividne sladky dezert, ze 
ho to desi a ze se boji vubec to ochutnat. nezlobte 
se na me, ale trochu jste to uz vyhypovali a uz 
vam (ani tem trapnym hercum) neverim ani slovo. 
hlavne zas nezapomente najmout nejaky 
australany, kterym nechutna uplne nic i kdyby to 
bylo sebelepsi 

R2 
 

5 njn, dyk je to samej Čech vokolo 
 

N 6 Je to, jak říkáš. Herci, no. 
 

N 
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5 ono je ještě nějaké jiné česko?:D 
 

N 6 Nemyslím si, lidi prostě jsou blbí a z vlastní 
zkušenosti "zápaďáci" jsou mnohem cáklejší. 
Hambrger co neni z Mekáče se jim nezdá, mezi 
knedlíky cpou výpečky a zelí, aby to měli jako 
burger, ke všemu Colu, všechno je dle nich 
nezdravý a všechno mají oni lepší (a jsme zase 
hamburgeru z mekáče). Obecně to nejvíc chválil 
týpek z Mauricia, pak asi výchoďáci a Asiati. 
Dokonce i nějakej Libanonec byl nadšenej. No a 
Zápaďáci měli akorát spoustu keců, nemyslim si, 
že je to nahraný, lidi prostě jsou blbí, někde 
evidentně víc než jinde 

 
N 

5 Jinak souhlasím.... Z 98% jenom kecy... 
Češi nejsou vůbec přátelští a milý. A kdo 
říká ze ano, tak by si měl zajet třeba do 
Barcelony....tam to je úplně jinej svět oproti 
Praze např. 

R2 
 

6 Ondřej Čiviš to je přesně můj pocit 
 

N 

5 Mou kamarádkou v Barceloně přepadli , 
zmlátili a okradli. Ty naivni představy o 
tom, jak je to jinde lepší jsou celkem 
legrační. 

 
N 6 Kdo je blby,ten je ztraceny a Ty jsi extra blb 

Rehne 

 
N 

5 Hynek Hout V USA se zase nesmíš nikoho 
dotknout a dodržovat vzdáelnost od 
osoby. :) 

 
N 6 Mimo nějakých debilních burgrů, protože nic 

jiného neznají! Už jsem na to přestal koukat. 

 
N 

5 Hynek Hout vsude chleba o dvou 
kurkach....to, ze jsme nekonfliktni a jedem 
si svoje je fakt. To, ze jsme ustepacni a 
pomlouvacni lide spis nezjisti. 

R2 
 

6 Iljo, já mám stejný názor už hodně dlouho!!! 
 

N 

5 Hynek Hout mou kamarádku v kanadě 
sežral medvěd. vaše představa je naivní. 

 
N 6 "S banánem by to bylo lepší". Upřímně? Že? Taky 

si myslím :D 
R2 

 

5 A hlavně někteří Češi neumí česky :-D 
 

N 6 Tak zrovna tomuhle hochovi jsem to věřil. R2 
 

5 Andrey Vladimir Kovařík Uštěpační a 
pomlouvační?...cha!...doporučuji 
dlouhodobější pobyt ve Velké 
Británii... ;) urážky, podrazátství a pomluvy 
jsou tu v postatě společenská 
norma...Britové se často upřímně diví...že 
se divíš...že tě někdo podrazil...oni chápou 
"důvěru a upřimnost" jako slabost...a je 
celkem jedno, jestli jde o zedníka, nebo 
manažera... 

 
N 6 Zkusil jsem, ale s jablky je to lepší. R2 

 

5 Lubos Kavka - asi tak.. Anglani se jen jako 
kamosi jevi na venek.. ale pak te 
pomlouvaji za zadama.. nehlede na to, ze 
je to narod bonzaku.. horsi jak u nas za 
komancu. A jak rikas - Duvera a uprimnost 
- to je pro ne slabost.. presne toho 
vyuzivali po staleti v zahranicni politice, 
kdy stvali jednoho proti druhymu ;) 

 
N 6 Zrovna s banánem to peče moje kamarádka už 

dlouho... Nic proti tomu, já nejím žádnou 
žemlovku. 

R2 
 

5 Bikram z Nepálu mě ted slušně rozkopal... 
Asi jsem vzbudila sousedy mým 

smíchem... Kkksssss😂😂😂😂😂😂😂 

R2 
 

6 Rozhodně je jednoušší udělat si to s banánem 
než z jablkem! 

 
N 

5 Asi před tou slečnou nikdo neprobíral 
politiku nebo jiné problémy :D. Ale v 
každém aspektu zde řečeným, ano, jsme 
na tom lépe nebo hůže než jiné státy. 
Jsme méně sebevědomí než američani, a 
je tady bezpečněji než třeba v Indii nebo v 
některých Afrických státech. A vždy se dá 
na věc nahlížet ze dvou stran, záleží jen 
na vás kterou si vyberete. Ale souhlasím, 
že češi neradi jsou do přímého sporu, 
obzvláště s osobou, kterou budou i nadále 
potkávat. 

R2 
 

6 Jan Malkus Jene, banán je mdlé chuti...jablka 
musí být sladkokyselá, posypaná skořicí a 
vanilkovým cukrem, pokapaná máslem. Horní díl 
dobře nasáklý, taky pokapat máslem a upéci do 
zlatova...a posypat moučkovým cukrem. Je to 
kalorická bomba, ale děsně dobrá. Na tom videu 
je pouze paskvil!!! 

 
N 

5 jako kdyby mluvili o jiném národu..o.O :D R2 
 

6 Nic proti lidem,kterým to nechutnalo.Ale 
Australanka se opět projevila jako idiotka 

 
N 

5 Tojou jenom žvasty 
 

N 6 No to je divne ty vole......v tomto dily zadna neni 
 

N 

5 Znají jen velikána velikánů VH.Havel žije , 
Havel nezemřel , Havel bude žít ! 

 
N 6 Jak někdo může jíst chleba z jablkem a cukrem? 

Hmm jak někdo může jíst těstoviny z vajíčkem a 
sýrem. Přidejte k tomu ale tučné maso a máte 
Carbonara, jedna z nejvíce oblíbených Italských 
specialit. V jednoduchosti je totiž krása. Když si 
vemete, co je vlastně hamburger? Chleba, maso 
sýr. Opět tři ingredience, ale nejpopulárnější jídlo 
na světě. Někdy se mi zdá že lidi fakt neví z čeho 
se jejich jídlo skládá. 

R2 
 

5 Jo jasně. Ind, který v jednom videu tvrdí, 
že o ČR nikdy neslyšel, v jiném videu 
hodnotí českou povahu. Celá tato rubrika 
je jeden velký šizuňk a hloupí češi jim to 
žerou. 

 
N 6 To si pište, že lidi neví co jedí a s čeho to jídlo je 

uvařené , to je tou dobou....dnes ani u nás na 
vesnici nevidí děti . to co my, když jsme byli 
mladí... Zabíti prase a vařit a bourat maso , nebo 
kuchat kachnu a husu nebo zabít králíka a 
stáhnout...dnes jsou mladí úplná jelita a do přírody 
se nehodí, neznají žádné byliny ani neví, jak 
cokoliv zasatit a pěstovat... Takový asociálové 
celkově:-))) 

 
N 
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5 Prošel jsem všechna videa zde zveřejněná 
a to, o čem mluvíte, jsem nikde nenašel. 
Možná jsem se přehlédl, ale spíš bych 
řekl, že jde o záměnu. Koneckonců, ten 
Ind v tomto videu, o kterém mluvíte, je 
Nepálec. Našel jsem jednoho člověka zde, 
který tvrdil, že ČR nic neví, ale ten byl z 
JAR a vypadal úplně jinak. 

 
N 6 Dana Šrajbrová Danuško, neznám dítě a mladého 

člověka, který by se sám o tyto věci zajímal...je to 
hlavně ''povinost'' rodičů děcka učit a informovat. 

 
N 

5 Jirka Lukl Přehlédl, tenhle klučík už 
vystupoval v jednom videu, kde přímo 
zminoval že žil v čechách a nebo s čechy 
bydlel... ale nevzpomínám si. I když pořád 
lepší než Mr. Hájek a jeho alternativní 
"SPravodajstí" 

 
N 6 mňaaaam R1 

 

5 Asi trochu přeháněli :) Ale je pravda, že 
generace narozená v 90.-tých letech je 
celkem hezky popsaná. Naštěstí nás asi 
nepotkali na dovolené :D 

R2 
 

6 Me stve, ze tam neni videt reakce kdyz jim 
reknete co to vlastne je :D 

R3 
 

5 "90.-tých"???! Proboha, co jste to vymyslel 
za paskvil? :-D :-D :-D 

 
N 6 V první ředě je chyba na kuchařovi a na majiteli že 

jim neřekne z čeho to maso je ale hlavně jak se jí 
knedlík. Knedlík samotný jak ho koušou jako 
chleba je hnusný ale se zelím a kouskem 
vepřového,,,, balada !!! 

 
N 

5 David Šíša Šisler rika se tomu mileniani 
 

N 6 Ind je borec :-) R2 
 

5 David Šíša Šisler Tak pardon, že pomlčka 
je hned vedle tečky. Nikdy jste neměl 
překlik, že ano.............. 

 
N 6 Do Elizavety z Finska jsem se právě zamiloval :) 

 
N 

5 Štěpán Louie Vrána to uz neokecate. 
Radove cislovky se vzdy psaly, pisou a 
budou psat pouze s teckou. Vse ostatni 
jsou paskvily vytvorene hyperkorektnosti 
nebo blbosti. Preklepy si nechte pro 
nekoho jineho. 

 
N 6 Tak proti gustu žádný dišputát. Ovšem Julia z 

Ruska.... Prostě na slovanský holky nikdo nemá ;-
) 

 
N 

5 Štěpán Louie Vrána stejně tak se píší u 
neukončené věty jen tři tečky a ne třicet :-
D 

 
N 6 Tomáš Nováček Musel jsem chvíli přemýšlet, proč 

jsem to sem napsal... Nejde o to, jak vypadá, mě 
jde hlavně o to, jak se rozkošně cpe ;) 

 
N 

5 Já toho vím spoustu o Němcích, párkrát 
jsem tamtudy projížděl vlakem... 

 
N 6 Michal Bednář taky se mi líbila,jak se cpala:) 

 
N 

5 Taky nevim kde je USA asi na ukrajině 
ne,,,, 

 
N 6 Slečna Julia z Ruska je něžně krásná, vypadá 

skromná a inteligentní. Prostě Slovanka jak má 
být ! 

 
N 

5 to je samej kec 
 

N 6 Nektere komentare nechapu. Vzdyt ne kazdy ji 
priborem a ten asiat se i ommluvil, ze vidlickou jist 
neumi a vezme si na to hulky. Chtela bych videt 
nektera z vas, pokud tedy nekdy vytahnete paty 
dale nez za humna, jak se treba v japonsku 
snazite jist hulkami, mistoho toho, aby jste si 
radeji rekli o pribor :D Sto lidi, sto chuti. 

 
N 

5 No je to hezké slyšet takové chváli na 
českýnárod ale bohužel bych řekla že 
opak je pravdou.... 

R2 
 

6 Normálně, nudle ideál, ale rýži jíst hůlkama, pokud 
to ovšem není sushi je děs. 

 
N 

5 Nejlepší komentář byl že neví nic... a to 
byla docela pravda 8-) 

R2 
 

6 Martin Lizna Pokud mate ryzi vitana z pytliku, tak 
ta se hulkami jist neda. Japonska se jist hulkami, s 
trochou cviku, da jist bez problemu. Ono ani 
priborem se jako dite nenaucite jist hned. 

 
N 

5 Že o nás Američané nic neví, to je známá 
věc - Česko je Čečna a je někde v Asii. 
Překvapuje mně Španělka, dokazuje to 
úroveň školství. To jsou obyčejní lidé, 
horší je, že si Bush jr., americký 
prezhident, plete Austrálii s Rakouskem 
(Austria), že neví, že Slovensko není 
součástí ČR. Přitom to jsou naši "nejlepší 
přátelé", kteří nás ochraňují proti Severním 
Korejcům, Číňanům a Rusům...! 

R2 
 

6 KDE ty cizince berete? To vzdy vyberete tu 
nejhloupejsi co najdete? 

 
N 

5 Já taky nevím, že by Slovensko nebylo 
součástí Československa, nikde jsem o 
rozdělení nehlasoval !!§§ 

 
N 6 Možná že není tolik na výběr. Podle těchto videí 

bych usoudil,že jako Češi se nemáme co 
podceňovat a být spíše hrdým národem. Protože 
jak je vidět,jinde to může být i horší. Každý národ 
má své,ale jak chtěla jíst svíčkovou systémem 
hamburger to mne vždy dostane. Už to zkoušeli i 
u jiných jídel. Tito lidé musí být gastronomicky 
strašně chudí.Jen fasfoody a neschopnost 
používat příbor. Tím nemyslím asiaty,ti mají hůlky 
a také bych se to musel naučit používat. 

 
N 

5 Veskrze mají pravdu, Češi jsou víceméně 
milý a nekonfliktní lidé...alespoň v 
zahraničí. Na sebe už tak fajn nejsme. V 
každém případě, pravdu měla ta Němka v 
tom, že máme pocit, že jsme nuly, 
nemáme žádné sebevědomí... 

R2 
 

6 Pavel Lohberger Dekuji ze jste to napsal. Presne 
o tohle jde. My se stale podcenujeme. Hrdost to 
uz nam nic nerika. 

 
N 

5 nO ALE TO SEBEVĚDOMÍ NÁM HLAVNĚ 
SNIŽIJÍ nĚMCI, U NICH, TAM JSME 
OPRAVDU NULY, PRO NIKDY 
ROVNOCENNÝMI NEBUDEME. 

 
N 6 Příde mi to nebo australanum nic nechutna a na 

vše maj jen kecy že oni mají vše lepší 
R2 

 

5 Miluše Relichová Svým způsobem je to 
tak, ale taky je to částečně i tím, že se 
proti tomu nedokážeme prosadit, jen 
málokdo z nás. Němci jsou prostě takový 
už svou povahou, bohužel. 

 
N 6 Taktiez som si to vsimla :) akurat sa na tom 

rehocem, pozeram vsetky casti, vedla mna 
australsky manzel, tak mu komentujem- oni su 
totizto "uncultured',! 

R2 
 

5 a co je nám do něj???ty jejich přiblbůlý 
texty se nedaj poslouchat. 

 
N 6 Můžete jim vysvětlit kde je východní Evropa? R2 
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5 tak proč to sledujete? jako trochu pasivní 
agrese před spaním? já taky 
nevyhledávám společnost těch, se kterými 
se nechci vídat 

 
N 6 Cesko je temer vsude ve svete vnimano jako 

soucast vychodni Evropy, logicky. Neznam nikoho 
(mimo nas Slovany), kdo by pouzival oznaceni 
stredni Evropa. 

 
N 

5 mě bi hodně zajímalo jakou krásnou 
muziku poslouchají ve svích zemích ať si 
poslechnu písničky z jejich zemí tak je to 
většinou paskvil neuvěřitelný kdo tyhle 
blbce vybíral?to jsou určitě velmi inteligentí 
mladí lidé že ano! 

 
N 6 Mám pocit, že jim to řekli autoři tohoto pořadu... 

 
N 

5 Čeština a pravopis by pomohlo oživit 
 

N 6 Mireck Mikeska no právě 
 

N 

5 Břetislav Šima No tak. Stačilo, že jsem 
pochopil sdělení napsaného. To je 
důležité. 

 
N 6 Ta blonďatá holka z Kanady se mi líbí, taky jsem 

žemlovku nikdy nepochopila a dodnes mi 
nechutná :-D 

R2 
 

5 Jaroslav Nový Máš pravdu, gramatika je 
pitomost. Tvůj názor svědčí o hlouposti, 
která nadnáší...! 

 
N 6 ach 

 
N 

5 Jaroslav Nový Ale jistě, sdělení jsme 
pochopili. Ale to, jak to napíšete, taky o 
vás něco vypovídá a dává to váhu 
sdělenému. 

 
N 6 do dnes ? Češi to píšou dodnes, odkud jsi ty ? 

 
N 

5 Pak že Gotta zná celý svět,řekli pravdu 
hrůza.Proč tam ale nedali Helenu 
Vondráčkovou,nebo Špinárku?Určitě by 
měli lepší názory. 

 
N 6 Alena Žižková překlep, děkuji za upozornění ;-) 

 
N 

5 Kdo vybíral tyhle ukázky, tak už předem s 
cílem, že hodnocení nemůže dopadnout 
dobře (záměr tvůrce?) výsledek trapný až 
komický. Naštěstí realita je jiná. Rozhodně 
toto není obraz naší hudební scény. Vzkaz 
pro autora této epizody, pokud neumíte či 
nechcete sestavit lepší vzorek, tak se na to 
vykašlete! 

 
N 6 tohle je asi třetí díl na který se dívám a 

nevycházím z úžasu.Co jsou tihle lidi zač? přijde 
mi, že všichni přiskákali někde z pralesa. Jíst 
příborem to neumí, s respektem ochutnat cizí 
kuchyní neumí, vařit zjevně mnoho z nich neumí 
vůbec, takže by evidentně byli překvapeni i z jídel 
své vlastní země....jaká disproporce mezi 
kultivovaným vzhledem a projevenou nebetyčnou 
hloupostí u mnohých z nich. Nejde o to, že jim 
předložené jídlo nemusí chutnat, ale o celkový 
přístup k němu a k projevené netoleranci. 

R2 
 

5 Mají prostě pravdu,trapnost nad trapnost a 
tomu velí Kája 

 
N 6 Trochu mě po shlédnutí všech dílů napadá něco 

podobného, lidé z Indie a okolí jsou 
nejotevřenější, pak Němci, Rusové a asiaté. 
Fascinují mě lidé, kteří vlastně znají jen steak, 
hamburger nebo chipsy, musí mít hrozně 
omezený rozhled na spoustu dalších věcí, být v 
životě do jisté míry "ovce". A souhlasím, že 
nejspíše neznají mnohdy svoje vlastní jídlo, neumí 
vařit a jídlo které znají jsou globalizované věci 
jako fastfoody, pizza, těstoviny a nudle. 

 
N 

5 naco s niekto namaha robit toto??? 
 

N 6 Pavel Paajiik Hicl souhlasím, žiju sice krátce v 
cizině, ale mám to štěstí, že už potkavám lidí z 
různých zemí a už dlouhodobě a co se týče logiky, 
ne jen v obasti gastronomie gastronomie, ale 
souhlasím více chytřejších lidi najdete na 
východe, než na západě aspoň co mám 
zkušenosti posledních pár let, co denně potkávám 
a poznávám, takže docela souhlasím, dostalo 
mne to s tím přísadama .. neříkám, že všichni ale 
věšina z toho " západu " ani neví co mele jen něco 
slyší ale je pravda dlouho jsem si myslel že české 
školství je zastaralé a o ničem a teď si čím dál víc 
říkám zlate  české škoslví sice oproti japan :D asi 
jsme namletí ale se vzdělaním a znalostma jsme 
jinde, neberu o tom co o nás ví nebo ne, jelikož 
taky nevím vše o cizích kulturách ale aspoň 
základní obecné dovednosti a znalosti většinou 
my z toho východu evropy jsme lépe ... než třeba 
na zapadě ako US či Kanada ( nechci tím zase 
hazet do jednoho pytle, že tam jsou jen blbci 
pokud by se našel někdo kdo se chytá za každé 
slovo) jen říkám v širším měřítku a svoje 
zkušenosti. 

 
N 

5 A co měli řikat jinyho? :D Zahraniční štáb 
jim zaplatí za to, aby řekli svůj názor na 
jejich národ, o kterým v životě neslyšeli. To 
se chválí sámo, i když je to vesměs 
všechno naopak 

R2 
 

6 Pavel Paajiik Hicl Ti lidé asi opravdu nedovedou 
vůbec vařit a jedí jen ve fastfoodech. 

 
N 

5 Špatný výběr skladeb 
 

N 6 Nevim proč ale ten Koreec mě bavil asi 

nejvíc😅😅😅typek😃...jinak Argentina no koment 

raději... Pipina na Ntou.. Čumí na to jak na něco 
odpornyho přitom doma žere ze země.. Jinak 
pořad mě fakt baví, točte dal:)! 

R2 
 

5 Depresivní česko, depresivní hudba. A 
trapní cizinci :D Taky jsem rád, že nejdu 
cestou uměle vytvořených idolů. 

 
N 6 Slečna z Argentiny byla vážně dost zabedněná, 

ale Vy jste ji svou poznámkou o jezení ze země 
překonala. 

 
N 

5 Tak tenhle díl byl celkem - jakž takž 
zajímavější než ostatní díly, což svíčková 
omáčka je stále na prvním místě, takže 
tento díl (alespoň zatím) bych 
kategorizoval na druhé místo. Tedy, i když 
mám ten pocit, že určité chválořeči od těch 
cizinců byly spíše ze slušnosti, ale pravda 
je, že Češi se jako národ dosti bagatelizují, 
až to někdy přehánějí. Ale odjakživa se 
pravilo, že Češi jsou i přehnaně 
splachovací, že musí být tak nejhůř, že hůř 
už to nejde, a pak teprve se staví proti 
bezpráví (např. ze strany zákonodárců). 

R1 
 

6 co jim dát příště jiternice a tlačenku to zvraceli...... R3 
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5 Njn cizinci prostě nerozumí naší 
muzice,Některé jejich názory mě docela 
nasraly!!! Zm*di!!! 

 
N 6 Zajímavý nápad... ;-) R3 O 

 

5 Výběr byl děsnej, že bych to odsoudil i já. 
Oni slovům nerozumí, tak se museli 
spokojit s nudnou melodií. Kdyby dali od 
těch interpretů jinou hudbu, odstranili tu s 
psama a Vondráčkovou a nahradili 
jinejma, tak by to bylo o hodně lepší 
hodnocení.. 

 
N 6 No, to asi jo 😅😅😅😅 R3 O 

 

Tabulka 3: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po nejstarší 

a jejich kódování za epizodu 5 a 6. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných 

pod danými epizodami na Stream.cz 
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Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 7 

a 8. 

 

Díl Komentář R N Díl Komentář R N 

7 ten chris by jedl i klokana s burakovym 
maslem a k tomu colu 

 
N 8 00:33 Tusita z Indie, skvěle řečeno, taky se mi nelíbí, když není 

poznat, kdo je kdo. 
R2 

 

7 😂😂 
 

N 8 Hlavně že všude slyšíme, jak z nás má celý svět srandu kvůli 
ponožkám v sandálech a ejhle, skoro všem to ve skutečnosti připadá 
v pohodě. :) 

R2 
 

7 Ti autrallani maji vyjebane chute 
 

N 8 Tak tenhle díl mne velmi překvapil, nejen tím, že si mysleli, že se to 
nosí v Německu, také tím, jak považují ledvinky za praktické, ovšem 
u nás už je to dost let trochu out, takže nevím, proč to bylo zařazeno 
jako typické (ty igelitky už jsou taky na ústupu, navíc jen s nákupem - 
ne jako kabelka). Ale k těm ponožkám mám jednu praktickou i já - 
všimli jste si, že jim to až tak nevadí? K žabkám je to blbost - to jsem 
snad ani já tady neviděla. Ale jako malá jsem nosila v sandálkách bílé 
ponožky a klidně i podkolenky, když bylo chladněji a k tomu sukni 
nebo šatičky ke kolenům. Tehdy se to nosilo běžně a bylo to 
praktické: noha zůstala čistá a ponožky se daly vyprat, vnitřek boty 
také zůstával mnohem čistější. Noha se nezranila a neotlačila o obuv. 
Dnes nosím letní boty bez ponožek - ty smrtící zhnusené pohledy 
nemám zapotřebí :D , ovšem vnitřek boty se špiní a ničí, chodidla se 
více potí a lepí k vnitřku boty a z boku více osychají, paty tím celkem 
trpí - chce to více péče, také mívám drobná poranění z bot (otlaky, 
puchýře, atd.). 

R2 
 

7 Opět Chris září.Požaduji jedno velké díky R2 
 

8 Dle mého: 1. Ledvinky už dneska pomalu nikdo nenosí, takže to není 
nějakej aktuální módní prohřešek. 2. Igelitky jsou na nákupy, ne 
móda... U některých dílů se nemůžu zbavit dojmu, že se snažíte ČR 
zesměšnit, ztrapnit, či jinak shodit v očích těch cizinců...Celkově se 
mi váš pořad líbí, ale těch několik dílů, kdy nabývám dojmů výše 
popsaných, mě nebetyčně serou...Viz hudební scéna, dominanty, 
filmy a tento díl... 

R1 
 

7 hned bych si dal také.... R1 
 

8 Ledvinky se právě nosit začali, různé fashion blogerky a youtuberky 
je nosí a převážně v usa 

R1 
 

7 Chris je hvězda R2 
 

8 Budu asi kverulant ... Ale lekar specialista z VS obuvnicke tvrdi: 
ponozka v sandalech krom nepatrneho procenta opravdu kvalitni 
obuvy ktera nepouziva plasty ci lepidla na tehle bazi je velmi zdravym 
prvkem pokud sama ponozka neni z plastu :-) . Duvod je prosty 
vetsina sandalu i tech drahych je ma v sobe. Neparne mnozstvi 
karcinogenu dokazeme docela dobre "vysat" svym potem a tlakem. 
Takze klise ohledne pitomosti lidi s ponozkou v sandalech dostava 
opacny vyznam. Navic pohyb v sandalech v ponozce je mnohem 
zdravejsi nez v uzavrenych botech protoze noha "dycha" a je volnejsi 
trebas na pracovisti. 

R1 
 

7 Proč jinde ve světě... vždyť v Bavorsku,popř 
v Polsku to rozhodně není neznámý pokrm. 
A znovu vařený chleba.To opravdu netuší 
,že chleba se na celém světě peče? Ať je to 
třeba chlebová placka? 

R2 
 

8 ha! je tohle snad jedinej díl, kdy australan není na ránu? :D R2 
 

7 Chris musi bejt cech :D R2 
 

8 Já třeba nosím ponožky v sandálích, protože bez nich bych měl 
zpocená chodidla a klouzala by mi v těch sandálích. 

R2 
 

7 Chrise zvu na obed R2 
 

8 Přesně tak, navíc to je i hygieničtější R2 
 

7 Chris opěd nezklamal,zasloužil by 
vyzkoušet celou českou gastronomii. 

R2 
 

8 Kurew, proč tohle všichni řešijou jenom o nás. Nosili to římani pár 
tisíc let zpátky, ale musí se to řešit tady. (Ponožky v sandálech) 

 
N 

7 Jak nás vidí svět, bylo by fajn, kdybyste 
Chrisovi vyřídili, že je jakousi osobností 
pořadu a že si ho ti co to sledují oblíbili :D, 
je to fakt legenda. 

R2 
 

8 Z té italky mě za chvíli trefí šlak. R2 
 

7 Vyřídili jsme mu to :-) R2 
O 

 
8 Nad tímhle přemýšlím už dlouho, a ráda se k tomu vyjádřim. V květnu 

když jdu brzy ráno do práce, tak si beru sandále, aby mi nebyla zima 
a do nich.... ponožky. Když se oteplí, ponožky prostě jen sundám. 
Jako sorry, když se vracím v pozdních večerních hodinách po velmi 
teplém dni. Ráda si je večer zase nandám. Je mi fuk co si kdo myslí 
jen si do černých sandálů beru černé ponožky ;-). Lepší než 
nastydnout. 

R1 
 

7 miluju knedlo vepřo zelo :D R1 
 

8 Souhlas....cesi nemaji co na praci, nez komentovat jak je kdo 
obliklej....v Londyne to treba neresi vubec....kdybych vysel v pytlu od 
psenice, za mesic by to byl modni hit :-D 

 
N 

7 Čechy a Mauricius, mé země nejmilejší!... :-) R2 
 

8 Chodím tůry v turistickejch sandálích, ne že by mě na tom nějak 
záleželo, co si o mě pomyslej veverky nebo chlapi v hospodě na 
vesnici, ale co bych měl nosit, když bez ponožek mám nohy 
rozedřený? 

R1 
 

7 Chris je proste nejlepší. R2 
 

8 Co takhle zkusit kvalitni a normalne vypadajici boty? Je to takovej 
problem? 

 
N 

7 By mě zajímalo, jak by ta borka křoupala to 
fresh nakrouhaný zelí. 

R2 
 

8 Nic proti ponožkám v sandálích nemám, nosili to už Římští legionáři a 
je to vysoce praktická obuv, která je poškozena několika zdánlivě 
privilegovanými názorotvůrci... Na tůry ideální, ponožky do batohu a 
když je chladněji, tak doplnit. Naopak je dobře, že to provokuje.. 
klidně barevný. :) 

R1 
 

7 Další díl se bude jmenovat České holky..:-
D.No snad Chris žádnou nesežere, ale 
oš...á :-) 

 
N 8 Limi Mili Já mám kvalitní boty. Značkové turistické outdoorové 

sandály si lidé určitě lidé nekupují kvůli tomu aby ušetřili nebo aby se 
předváděli jak jim to sluší. 

 
N 
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7 Hodnocení českých holek (i pánů) najdete v 
díle, který se jmenuje Erotický speciál ;-) 

 
N 8 Když je venku pod nulou, tak přece nebudu chodit bez ponožek. R1 

 

7 chris je top!!!!!! zboznuju jak mu chutna,je 
bozi 

R2 
 

8 Ale ani v otevrenych botech, ze? R1 
O 

 

7 jj ten sežere vše)) 
 

N 8 Poncle v sandálích... Už pomalu české poznávací znamení když jdu 
po městě :-D 

R1 
 

7 jj 
 

N 8 Tak ponožky v žabkách jsem ještě neviděl to snad nikdo nenosí :D R1 
 

7 Už je to jisté - Australani postrádají jakoukoli 
kulinářskou fantazii, jako národ jsou 
bezkonkurečními hranolkáři a kečupáři, 
takže nepatří do civilizovaného světa. 

 
N 8 Právě, že nosí! :-D R1 

 

7 Jako národ jsou bezkonkurenčními 
namyšlenými idioty, snad krom 
bezprostředního Dannyho Ricciarda z F1. 

 
N 8 V Japonsku kde mají na to i ponožky kde je palec samostatně? R1 

O 

 

7 Myslím, že ten borec je reklama na jídlo:)) R2 
 

8 Znám spoustu lidí, kteří přes den mají jen sandály, ale večer, když jde 
od země chlad, tak do nich nazují ponožky... A upřímně mi to nevadí, 
když nejsou potrhané nebo špinavé. Táta třeba bere do černých 
sandálů černé ponožky a nejde tam skoro poznat přechod. Já osobně 
to ale nenosím, protože nesnáším klasické sandály :D  Igelitky nosím 
jen když si doma zapomenu svou látkovou nákupní tašku, ale 
ledvinky nesnáším :D 

R1 
 

7 CHRIIIIIIIIIS 
 

N 8 Felix je k sežrání.... stěhuju se na Kypr 
 

N 

7 Pozvěte Chrise do ČR :-) toho kluka bych 
rád viděl a snad bych i navařil :-) 

R2 
 

8 :D jj je hezký.. 
 

N 

7 Jo. Skvělej kluk. Pro toho bych vařil celej 
měsíc samý nezdravý, ale normální jídla. 
Byl by problém s domluvou, ale myslím, že 
vůně z kastrolu by nám tlumočila. 

R2 
 

8 Ponozky v sandalech jsou v pohode, nechte lidi at si nosi, ma to 
mnoho vyhod, ale to chcipakum co ctou bravo nevysvetlis..... 

R1 
 

7 Joo přesně, ten je nejlepší :) v každém díle. 
Ten chlap je prostě boží :) 

R2 
 

8 Postava jak hajzlovej pavouk, kdyby měli hodit kamenem tak se 
zraněj. Takový jste myslel? 

 
N 

7 Třeba Chris pomůže k tomu, aby ty 
imigranty neviděli všichni lidi jako 
znásilňovače, Islámisty atd:)) 

 
N 8 Ponozky v sandalech.....tak se tady pozna cech nebo polak, obcas 

nemcour nebo turista, ale tady to je no no 
R1 

 

7 Ještě by to chtělo udělat opak, hlasování o 
nejlepšího hodnotitele..sice je jasné, že 
Chris by zvítězil, ale alespoň by viděl, jak si 
jeho vážíme :D 

 
N 8 Ponožky nosím, pokud tedy není vyloženě zima, protože odvádí pot. 

Samozřejmě musí být bavlněné. Žádný nebo minimum polyesteru. 
Pokud je teplo, a to je pro mě od jara do podzimu, tak to v plné botě 
ani ponožka nezachrání, takže plné boty nosím jen pokud je pro to 
nějaký společenský důvod nebo při sportu. Špatný pocit potících se 
chodidel nezachrání ani různá chemie, deodoranty ani antiperspiranty 
na nohy. Pokud jde o nesmyslný, a směšný, módní diktát, že do 
sandálu nesmí přijít ponožka, lze k němu říct jen to, že moje chodidla 
se potí i při relativně nízkých teplotách,  a ještě žádný sandál se s tím 
bez pomoci ponožky nedokázal vyrovnat. Veškeré mé pokusy o chůzi 
v sandálech bez ponožek se velmi rychle stávají vrcholně 
nepříjemným, až nebezpečným podnikem. Kdo takové zkušenosti 
nemá, ať si prosím potře vnitřek sandálů poctivou mýdlovou vodou, a 
zkusí v tom chodit. 
Takže za mě, do sandálů jedině v ponožkách (vyjímku tvoří vodácké 
expedice a bezprostřední pohyb ze souše do vody a opačně). 
Jedinnou další alternativou je pro mě chodit na boso. 

R1 
 

7 Hnusny jidlo R1 
 

8 A teď to důležité: má někdo kontakt na Felixe? :D 
 

N 

7 napodobně R1 
 

8 Mozna kdybys byla Klar Pytelka........ 
 

N 

7 Nejhorší byl Australan, tan asi jí jen klokaní , 
hadí maso , fretky, žížaly a jiné svinstva co 
tam lezou po zemi ,přílohu zná jen čínskou 
rýži a všechno přesmažené, blbec odpornej 
!!! 

 
N 8 Jsem Čech a vadí mi ponožky v sandálech,krosech atd.je to 

děs,ledvinky nenosím ale nic proti nim nemám a igelitky bych 
zrušila ;-) 

R1 
 

7 Mně také chutná trochu ryby obalené v 
hodně strouhanky, ochucené octem, s 
hranolky, všechno smažené ve spoustě 
oleje a zabalené ve včerejších novinách. 
Klasika po celé Británii. 

 
N 8 Kecáš,ve všem. 

 
N 

7 Tak nakrájet do toho uzený na kostičky a 
přidat jako přílohu to zelí je moje nejlepší 
kombinace 

R1 
 

8 Když to přijde dám ponožky 😉 R1 
 

7 pivo 
 

N 8 první australan, který všechno nekritizuje a neříká, jak je Austrálie 
úžasná :D 

R2 
 

7 Kdysi jsme na Novém Zélandu také udělali 
knedlík, zelí, jen místo vepřového byl divoký 
krocan. Mohu říci, že všem našim 
kamarádům ze všech možných koutů světa 
chutnalo. Nejvíc oceňovali zelí. 

R1 
 

8 Hodnotí to vcelku kladně:D a líbí se mi jak marta že španělska se 
snaží ve všem najit pozitivum:-)))) 

R2 
 

7 Moje manželka mívala restouraci na Novém 
Zélandu a všechnu tamní konkurenci 
porážela českou klasikou, vdolky a 
buchtami počínaje, přes buřtguláš, 
bramborový salát s řízky, až po žemlovku, 
nákyp a onu tak úspěšnou svíčkovou či 
pečenou husu s knedlíkem a se zelím. 

 
N 8 Já si myslím, že bychom měli nechat toho sebemrskačství. 

Francouzský pilot stíhačky 2.svět. války Pierre Clostermann ve své 
knize VELKÝ CIRKUS podobně tepe do svého národa pár let po 
válce! Těmi kecy o české závistivosti a malosti  //Já jen tiše sténám z 
lidí,co každý ráno naříkají jen nad počasím. V zimě je moc zima, v 
létě zase moc horko, a když zaprší, tak je děsně mokro, a když 
neprší, tak je děsně sucho ...všechno je špatně, a ti nahoře kradou a 
my nemáme co... Bůh nás ateisty zkouší, a proto se modleme, aby 
každý dostal co si zaslouží! Spravedlivý trest, i pro mně!nic 
nezměníme, jen se sami ničíme. Zkusme se nadechnout a 
optimisticky koukat okolo sebe! Co budeme rozsévat, to se nám vrátí 
- co zaseješ, to sklidíš. 

 
N 

7 Miroslav Štrop tak dcera zrovna na Zéladu 
je a s jídlem po Česku se zatím nesešla 

 
N 8 mas pravdu 

 
N 
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7 Jak sechris omlouva ze ji rukama ze u nich 
nekdy takhle jedí , on těma rukama ji v 
kazdym dile snad :D ale je to typek , jak to 
dosebe tlaci az mu lezou oci z dulku 
vzdycky :D 

R2 
 

8 Ponožky nosím, když mi je zima .... takže v létě to nehrozí a ani 
mnoho lidí, kteří nosí v létě ponožky v sandálech neznám - je to 
mýtus, kterým se bavíme nejčastěji asi my sami - Češi, než kdokoliv 
jiný ve Světě. A ledvinku používám jen o dovolené, protože je to 
pohodlnější, než kabelka přes rameno. A nosím ji na břiše, protože 
nosit ji na "ledvinách" by byla pozvánka pro zloděje - obvykle 
nejčastěji pocházející také z Česka, ale i jiných zemí Evropy - to už je 
totiž dávno také mýtus, že kradou jen Češi, krade se všude - 
obzvláště s přílivem imigrantů!!! A hlavně, kdybych nosila hovénko na 
hlavě, tak mám všechny ostatní, vč. módní policie a podobných 
institucí, totálně v paži :D :D :D :D Nikdo mi nezaplatí zítra chleba, 
když dnes půjdu do lesa a budu cool a in :D :D :D :D 

R1 
 

7 A ten blažený výraz ve tváři, když dojedl :-D. R2 
 

8 A i kdyby nevím co, tak na všechno je univerzální věta mého 
švagra:CHLEBA KVŮLI TOMU NEZLEVNÍ! 

 
N 

7 Lenka Soukupová Hlavne je super, jak se 
treba ani moc dobre netvari na to, jak to jidlo 
vypada, ale pak rekne: Dalsi ceske jidlo, 
parada:D Vypada to, ze mu nase kuchyne 
opravdu chutna. 

R2 
 

8 Vyražte někdy na letní projížďku plzeňským MHD... postarších pánů s 
ponožkami v sandálech uvidíte nepočítatelně... 

R1 
 

7 Lenka Soukupová Zřejmě poslední člověk 
na této planetě, schopný prožívat upřímnou 
radost a neskrývat kladné emoce. 

R2 
 

8 Olda Neumann MHD nejezdím a Plzeň mám příliš daleko .... věřím 
vám a přesto, nevidím v tom žádný problém - starším lidem je prostě 
na nohy větší zima, až budu stará, taky budu chodit v ponožkách i v 
létě do sandálů a všichni mi můžou .... víte asi co! :D :D :D 

R1 
 

7 Lenka Soukupová Mám ho rád. Nejsem na 
kluky, ale fascinuje mě jeho záživnost a 
spokojenost. Prostě Čech, který se narodil 
na opačné straně zeměkoule. :-))) 

R2 
 

8 Teta Jana má jako vždy pravdu 😊 ať si každý chodí v čem chce a jak 

chce 🙂a... tak jako mladí lidé odsuzují starší, tak starší odsuzují nás 
mladší... Už jsem potkala tolik starých lidí, co se na mě koukali jako 

na vraha 😀🙂 

 
N 

7 Nějak nemohu pochopit kde berou ty 
trotly.Hergot když přede mne dají nějaké 
jídlo co jsem v životě nejedl a mám to 
ochutnat ,tak to ochutnám a potom to 
zhodnotím, nechápu proč se snažejí to 
nějak vylepšovat nebo to podávat jako jejich 
jídlo.Kdo ví co jim ti tvůrci pořadu vubec 
narvou do hlav než to před ně dají.Napadá 
mě odpověď na otázku Jak nás vydí svět 
?Asi tak jak mu tvůrci pořadu 
předvedou.zatím to je na po...ní .:-) 

 
N 8 jsou to burani tak co od nich chcete...... 

 
N 

7 vYdí..:-D 
 

N 8 Ty, jako Pražák to musíš vědět nejlíp ze všech. S tím se nedá nic 
dělat, Praha je Praha. 

 
N 

7 bože, neumějí jíst příborem? R2 
 

8 Ota Karel aaaa Brno... klasika :D 
 

N 

7 Kdo si pamatuje mikrokomedii Bohouš, tak 
mi dá určitě za pravdu, že s Chrisem by se 
dala natočit mikrokomedie "Bohouš II." ;o) 

R2 
 

8 Hezké, že ty ponožky vadily jen v Evropě, ve světě nechápali, proč by 
to měl být problém.... i když ty fotky, to byl teda výběr (ty žabky) :D 

R2 
 

7 To je největší borec z celého seriálu. 
Neremcá, všechno zbaští, toho by měla 
moje(asi i tvoje)babička ráda, protože hezky 
papá :-d 

R2 
 

8 Protože v Japonsku je to tisíc let klasický oděv. Práv tyhle "žabky" a 
ponožky s odděleným palcem. 

R2 
O 

 

7 Bohouš II. už existuje (Bohoušův syn) 
 

N 8 První Australan, který se nechová jako nafoukané pako! (v tomto 
pořadu) 

R2 
 

7 S Chrisem bych to prase sežral celý a pak 
bychom vypili bečku plzničky. Možná, že by 
bylo lepší vlítnout na český holky už před 
jídlem :-D 

 
N 8 Slečna dělá z nás čechů uplné burany, asi se v té Australii jinak 

nedokáže uživit.Ledvinka se nosila v devadesátých letech, 
R2 

 

7 Chrise jste již zmínili nejednou a já se 
přidám. Pro toho chlapa musí být radost 
vařit. :-D 

R2 
 

8 Ledvinka je v módě :) 
https://www.facebook.com/pages/Ledvinka/300030496745673?fref=ts 
http://instagram.com/ledvinka.moda_fannypack 
http://ledvinkamoda.blog.cz https://twitter.com/Ledvinka_Moda 

R1 
 

7 Chris - Mauricius, to je největší hvězda 
pořadu. Tomu šmakuje všechno naše. 

R2 
 

8 Do sandálů MUSIM nosit bílé ponožky(Mám cukrovku,pokyn 
lekaře!!!!) 

R1 
 

7 Nechápu všechny ty stupidní komentáře o 
tom, jakým způsobem jedí.. ne všude se 
tolik dbá na etiketu a když je zvyklej jíst 
rukama a je to u nich normální, tak at to sní 
rukama.. v tom je to právě úplně 
geniální..nás by to nenapadlo a pro ně je to 
běžné.. 

 
N 8 taky je musím nosit ze zdravotních důvodů.K cukrovce mám navíc 

ještě lupenku na nohou a paní doktorka doporučila bavlněné 
ponožky. 

R1 
 

7 Ten Chris je nejlepší ze všech. R2 
 

8 já je nosím, protože se zpotím stejně, tak raději do ponožek, než se 
mazlat v botech. ty si denně rozhodně nevyměním. občas chodím 
bez bot. jen aby se módní policie měla čemu divit. 

R1 
 

7 Největší borec je ten z Mauriciusu :-) R2 
 

8 Kdyby žili 20 km od Moskvy jako my (podle nich). Taky by je nosili. R2 
 

7 Proč pokračujete stále v tomto formátu? Za 
mě by tedy stačilo: 5 minut ládování se 
Chrise z Mauritiu + host. :) Nicméně: místo 
toho máme sestřih neomalených "cizinců" + 
nějakej ten Australan/ka, aby bylo na koho 
nadávat. Říkáte, že jim to vysvětlujete poté, 
a že reakce pak nejsou moc zajímavé. Co 
takhle otočit? A před českým jídlem jim i 
vysvětlit: knedlík, maso, omáčka. Takhle a 
takhle. Nejen že oni/vy poté neschytají tolik 
kritiky, ale i divák ocení, když vidí, že ti lidi 
to jí tak, jak se to přeci vždycky jedlo (viz 
tatarák). 

R3 
 

8 To jsou ale opravdu závažné věci.....,třeba problém ponožek v 
sandálech by měl být řešen zákonem,včetně sankcí za 
nedodržení.....,přesně toto jsou pro tuto zem nejdůležitější 
záležitosti,změny nás posunou určitě dál. 

 
N 

7 Já teda knedlo-věpřo nemám moc ráda, dám si 
to maximálně 1 do roka a i to je na mě moc :D 
Ale líbí se mi, jak se do toho Chris pustil :D 

R1 
 

8 Je každého věc, co nosí, pak má problém ne nositel ponožek v 
sandálech, ale ten, kdo kritizuje :) 

 
N 
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7 Chris je prostě nejlepší jedlík R2 
 

8 Cizinci musí být z ponožek v sandálech úplně šílení, celej svět chodí 
naboso, jen ˇ/Ceši v ponožkách. Z hlavy se jim kouří, hlavy se jim 
žhaví, jak přemýšlejí, proč to ti Češi dělají, nakonec se přtehřejí a 
padnou. A ti Češi si dál říkají: vidíte vol., kdybyste měli fištrón, věděli 
byste, že my Češi nosíme ty ponožky proto, abysme se ve světě 
širém navzájem poznali - ha! ( Nespisovné výrazy byly zvoleny 
záměrně). 

 
N 

7 Odkoukal jsem všechny díly....a za 1, velký 
respekt a obdiv ke kuchaři...ta jídla jestli 
chutnají stejně jako vypadají.. tak super....Moje 
připomímka je dost podstatná.Pokud dotyčným 
neukážete alespoň náznakem jak co jíst,tak je to 
děsně laciný fake stream a to považuji za 
strašnou škodu a devalvuje to upřímnost vašeho 
záměru..Největším průserem a nesolidním 
dílem v tomto směru je tatarák...Kriste,když mi 
ukážou deset ingrediencí a a dvoje hýbajícící se 
chobotnice v Japonsku a neřeknou jakým 
způsobem s tím naložit,či jak to jíst,tak přece 
nemohou seriozně hodnotit jak mi chutná a jak 
já vidím jejich gastro kulturu!.Je mi jasné,že je 
tu snaha o "krajní postřehy a názory" ale 
myslím,že nejen u mě to shazuje úroveň tohoto 
pořadu.Přemýšlím pak do jaké míry tu ještě jde 
o nějakou analýzu názorů a do jaké míry o 
zvýšení sledovanosti ve stylu bulváru,ale osobně 
mám dojem,že tato série má sakra navíc. A za 
druhé.. nejsem si jistý zda lze třeba plněnou 
papriku považovat za typicky české jídlo.Mám 
dojem,že je to původem z Maďarska.mě osobně 
by zajímal názor třeba na zabijačkové 
produkty,bramboráky s čímkoliv....nebo 
kombinaci kapr/řízek a bramborový 
salát,poctivá česnečka...či obyčejná gulášová 
polévka....určitě je to typičtější než-li chlebíčky.. 
nebo absinth.... 

R3 
 

8 Zajímavé, asi jste nikdy neslyšel například o Japonsku ;) 
 

N 

7 Souhlas. Největší chyba byl ten tatarák. Měli to 
dostat nachystané ke konzumaci a né se rýpat s 
odporem v syrovém mase a divit se, že to není 
dobré. 

 
N 8 asi prvni dil kde australan nerekl ze neco jejich je lepsi :D R2 

 

7 S těmi chlebíčky si dovolím nesouhlasit. 
Chlebíčky jsou totiž 100% český vynález, 
narozdíl třeba od gulášové polévky. 

 
N 8 Proč se stále kritizují ponožky v sandálech? Ponožky jsou ochrana 

nohy. Pokud jsou sandály ze syntetických hmot, tak ponožka 
zabraňuje smradlavým nohám. Pokud jsou z kůže, tak je ponožka o 
to důležitější. při zpracování kůže se totiž používají sloučeniny 
chromu, jejichž zbytková množství v kůži zůstávají. A pokud se noha 
jen lehce zpotí, tyto sloučeniny chromu pronikají přes kůži do 
organismu a jsou kancerogenní. Když sandály, tak pokud možno 
vždy s ponožkami. 

R1 
 

7 Radim Holík Máte pravdu.Chlebíčky jsou 
opravdu náš výrobek. A Astrálie opět ,jako vždy-
bla bla. Někdy bych' chtěla ochutnat nějaké 
australské jídlo. :-) Chrise asi adoptuji. 

 
N 8 U kůže zpracovávané na letní obuv, u které se předpokládá nošení 

naboso, se chrom ani jiné škodlivé látky nepoužívají, stejně jako u 
kůže určené ke zpracování v oděvním průmyslu.  V EKO kvalitě se dá 
pořídit mnoho druhů letní obuvi, nejen kožené, stačí se zajímat. Tudíž 
je nesmysl aby se člověku v létě zbytečně pařily nohy v ponožkách a 
bylo mu kvůli nim zbytečně horko. Já chodím naboso hned jak to 
počasí dovolí a tak dlouho jak to počasí dovolí. Nohám dělá moc 
dobře, že mohou větrat, je to pro ně přirozené. Dokud chodím 
naboso, krom péče o nehty téměř nepotřebuji pedikůru, nohy mám ve 
skvělé kondici jak vzhledem, tak pocitově i zdravotně. Problémy vždy 
bohužel přijdou s nástupem nutnosti nošení ponožek a přetrvávají 
vždy tak dva měsíce, než si na to nohy zvyknou. Dochází k 
podstatnému zvýšení pocení, začne se tvořit ztvrdlá kůže, většinou 
dochází i ke svědění, to vše i při dodržování pravidelné hygieny a 
používání ponožek výhradně z přírodních materiálů a kvalitní obuvi, 
takže mě nikdo o škodlovsti chození naboso nepřesvědčí. 

 
N 

7 A ne. Místo N, Zelandu jsem napsala Australii. 
 

N 8 Nejlepší letní obuv je ta bosá ;-) 
 

N 

7 Neda mi nez souhlasit se vsemi chcris sympatak, 
super 

R2 
 

8 Tyhle videa mě baví! Akorát u toho ze sírie,že se holky nemají moc 
odhalovat... to ať si zavedou tam u nich! Tady jsou normální ( většina 
) lidi a tak si holky můžou chodit jak chtějí! 

R2 
 

7 Asi bych je nejdřív naučil jíst než jim strkal jídlo. 
 

N 8 Všechny tyhle věci jsou poznávacím znamením na dovolené. Když 
nevíte kudy kam, najděte někoho s igelitkou a většinou je to čech a 
můžete bloudit spolu :) Mě osobně je to jedno, já to nenosím a pokud 
to někomu vyhovuje, tak je to jeho věc. 

R1 
 

7 knedlíku říká ... chleba 🤣👍 R2 
 

8 Nevypadá to zrovna nejlépe ale pořád lepší než se koukat na tvrde 
popraskáne paty a hnusné prsty takže asi tak 

R1 
 

7 Ne kazdy pozna knedlik, neni to typicke jedlo vo 
svete. ;) Takze ano, pre vacsinu ludi je to 
"chleba"... 

R2 
 

8 Pokud si nevezmu podkolenky,ale normál.ponožky,čisté a do 
sandálů...třeba po městě...Tak je to vyloženě má věc a zdrtivé 
většiny,ten komu to vadí,že nejsem in! Tak to je blbec zblblej 
režimem,zblblej ČT a seriály z NOVY,Bleskama a 
Respektama...prostě vyznavač toho všeho povrchního a většinou to 
tak bývá,že kdyby bylo in nosit ponožku přes hlavu...tak tenhle,nebo 
tahle to bude první co tím vyrazí! A vedle u sousedů v EU je In islám! 
Tak kdo začne? :-)) 

 
N 

7 Mauricius.....ten u mě boduje. R2 
 

8 U nás je zase in hloupost voličů SPD ;) to je větší problém než Islám. 
 

N 

7 Přesně. Na něm je patrné, že mu chutná. :-) R2 
 

8 Daniel Ross Pokud je to problém potrefeného postkomančského 
havloidského dítka,je to jedinně velké plus! 

 
N 
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7 Ten by sežral i hovno na talíři 
 

N 8 Hlásím se jako hrdý majitel sportovního opasku/ledvinky, je ohromně 
praktická, hlavně v létě, když si jdete zaběhat a nemáte kam dát klíče 
nebo drobné. Vyloženě nesnáším chrastění klíčů, pocit zátěže v 
kapse když běha a hlavně - nemusím se bát, že mi někde něco 
vypadne. Jinak k tématu: igelitky jsou peklo. Látková taška v kabelce 
na menší nákup nezabere moc místa, neprotrhne se a vypadá o 
hodně líp než igelitka. Co ale nechápu, proč tam nedali síťovku?:-
DDD Sí´tovka je přece ryze český vynález, právem máme být na co 
hrdí :-D 

R1 
 

7 hlavne nedela predcasne zavery. R2 
 

8 skoro si myslím, že ponožky v sandálech odsuzují zejména ti, kteří si 
je nechtějí vzít. Chápu, že je velice "zábavné" vidět člověka, terý má 
světlé sandály a v nich tmavé ponožky do poloviny lýtek. Přivádí to i 
mě k mírnému úsměvu. Ale co mám dělat já! pokud jdu bez ponožek, 
ihned chytím plíseň nebo ekzém. Takže ponožky do sandálů 
používám, ale kupuji si ty nízké - kotníkové a pokud možno i neutrální 
barvy, aby nepřitahovaly pozornost. 

R1 
 

7 Chris je super :) R2 
 

8 To ne, to jsou ti, kteří by si je rádi obuli, ale chybí jim odvaha říci se.. 
na módní polici, nosím to, co chci, 

 
N 

7 Chris z Mauritia je nejsympatičtější týpek ze 
všech!!! Až mě mrzí, že ho nikdy nepoznám! 

R2 
 

8 Už jako malému mně sandály neseděly, ač mě obtěžovaly pořád 
kamínky, co se mi dostaly pod prsty. Ledvinku jsem nosil jako malý 
jen chvíli a igelitka je špatná kvůli ekologii :-D. Když ji používám jako 
racionálně uvažující člověk, určitě nebudu životnímu prostředí škodit. 

R1 
 

7 No jo ale to jenom proto protože tě těší že mu 
chutná vše české )))))))))))))))) Nic víc v tom neni 
)))) 

R2 
 

8 on ještě někdo nosí sandály a ledvinku? 🙂 R1 
 

7 Alexej Weishaupt to není až tak podstatné, mě 
se na něm líbí,že si nehraje na hogo 
fogo..nemele o dietě a o tom co jí a nejí,a než 
něco odsoudí tak to nejdříve párkrát 
spolkne...to,že mu chutná beru spíše jako 
bonus,ale opravdu se mi líbí,že mi přijde jako 
normální kluk ze stavby.... 

R2 
 

8 Tomáš Slovák: Ano, nosí, třeba sexy kočky v zahraničí :) 
http://instagram.com/ledvinka.moda_fannypack 

R1 
O 

 

7 Už jsem si psal s jedním pánem, který zjišťuje na 
Chrise kontakt, že ho pozve do ČR a uděláme 
společný sraz. Snad to vyjde :-) 

 
N 8 Tak ta fotka se svabebníma šatama a ledvinkou je takda mazec. 

Jinak holky hezký. :) 
R1 
O 

 

7 ten z mauricia je dobrej, tam budou asi super 
lidi 

R2 
 

8 Si myslím, že je úplně jedno kdo co nosí, jestli má ponožky v 
sandálech nebo ne. Lidi nemají co na práci, tak řeší takové hovadiny. 

R1 
 

7 Chybí Australan ,ten by si stěžoval že to není s 
hranolkama. 

 
N 8 Typek z Austrálie ma dnes palec hore. Inak ludia nosia igelitku z 

nakupu a nie do opery. Myslim ze to nemá nic spoločné s 

módou. 😉 Ladvinku som videl na čechovi naposledy v socialistických 

komediach. 

R2 
 

7 Z Austrálie nikdo ? 
 

N 8 Super pořad který nám ukazuje že nás svět vidí mnohem lépe, než se 
vidíme samy. 

 
N 

7 Za mě nejlepší pořad na streamu ! Osobně bych 
se chtěl zúčastnit takového natáčení třeba pro 
asijskou kuchyni :D 

 
N 8 Lidi vy jste fakt idioti. Buď jste to nikdo nedokoukal do konce, nebo 

jste úplně blbý a slyšíte tam něco co nikdo neřekl. Ve většině případů 
řekli že to je v pohodě. Češi jsou mnohem kritičtější k těmhle věcem a 
vy tu stejně máte všichni kec yo nějaké módní policii a podobně. 

 
N 

7 Zajímali by mě reakce techto "gurmanu na 
sdeleni, že knedlik neni chleba, že rajska neni 
teply kecup, zemlovka není zakusek a navic z 
chleba a rozhodně že smazak nebo oblozeny 

chlebíček fakt nejsou dietni jídla 😂. Ceskou a 

 
N 8 No to jsou opravdu problémy. Bože, štěstí, že blobost nekvete, to by 

bylo kvetoucích blbů. Ponožky v sandálech nosím a každý den si je 
měním. Ono jde i o zdraví, omezují přístupu bakterií a plísní k 
popraskané pokožce. 

R1 
 

7 Ti lidé se chovají jako burani. To je schválně? 
Působí to velmi trapně. 

R2 
 

8 Tento pořad opravdu upadá díl od dílu. Jako hodnotit fotku na které je 
máma od rodiny která nese nákup v igelitce už je opravdu vrchol. 
Paní Ivanna Benešová má jistě na nákupy krásnou moderní a 
značkovou tašku do které se vejde minimálně 5 kg brambor..... Jděte 
do ........ 

R1 
 

7 Hlavně to spíš vypadá, že je to skupina 
placených herců. Je to moc strojené a jejich 
gestům moc nevěřím. 

 
N 8 Jsem matka 3 dětí, stylová nejsem. Chodím teda čiště oblečená, ale 

pohodlně. Vesměs rifle, triko, mikina, bunda. Ale v létě teda hodně 
šaty - ty jsou nejpohodlnější. Ale igelitky neee, dloooouho ne. Na 
velké nákupy mám vždy látkové tašky. Za jedno šetřím životní 
prostředí (obecně neberu obaly, tam, kde nejsou nutné) a s mým 
nakupem by se mi igelitka rozthla. 

R1 
 

7 choval by ses stejně ..kdby ti dalo na Mauriciu 
sníst něco poprvé 

 
N 8 Ano. Máte pravdu. Tento díl pořadu ale nemá název Minuta ekologie, 

nebo snad Jak velkou zátěž vydrží igelitka. Pokud jsem to dobře 
pochopil hodnotí tam igelitku jako módní doplněk. To mě prostě přijde 
hrozné. 

R1 
 

7 Jsou to herci. 
 

N 8 Raději vyperu ponožky, než abych vyhodila propocené sandály po 
třetím použití! A vy, kritici ponožek v sandálech, jste nechutní, když 
chodíte v propocených a ublemtaných sandálech. 

R1 
 

7 Štěpán Lípa No, u škorpiona nebo spálené opice 
bych se asi nechoval líp no. 

 
N 8 A vy chodíte bez bot? 

 
N 

7 Škoda, že k tomu neměli bramborový knedlík. R1 
 

8 Martin Mates Vyhlídal Hele proč odpovídáš na něco jiného než 
napsala? To jako, že ji chceš zesměšnit nebo fakt v létě chodíš v 
upocených kožených sandálech bez ponožek? To je dost nechutný, 
nejednou jsem takto musel čuchat na chodbě při návštěvě po 2-
3hodinách uležené sandály těch frajerů co nenosí ponožky, fakt 
humáč smrad... 

 
N 

7 Tak že,tento pokrm najdete běžně v Bavorsku i 
občas v Rakousku,není to neznámé jídlo.Jinak 
"naše"knedlíky mají původ v Rakousku. 

 
N 8 Hana Musilová, tak já, jak u sebe, tak u manžela, zažívám (tedy spíš 

zažívala, jelikož ponožky v létě oba už dávno nenosíme) v létě 
zpocené nohy pouze v ponožkách, naboso se nám v 
sandálech/pantoflích vůbec nepotěj, takže smrduté sandály u nás a i 
spousty dalších naboso skutečně nehrozej. Zato u ponožkářů 
zažívám nejen smrduté sandály, ale i smrduté nohy ve smrdutých 
ponožkách. A nejen to, i zvýšenou celkovou potivost, jelikož nohy (a 
ruce) jsou místy z kterých se přirozeně uvolňuje z těla největší 
množství tepla, čemuž ponožky bráněj, což je sice v zimě fajn, ale v 
létě to vede právě k větší celkové potivosti a lidé v ponožkách jsou 
více náchylní ke kolapsům z horka. 

R1 
 

7 neni to nahodou francie ale nechci se hadat 
 

N 8 Obouvat se budu tak jak mi libo. Sandály moc nenosím, ale když už 
tak s ponožkama. Ať si cizinci prdnou do copu. Nehodlám si sedřít 
kůži na chodidlech. 

R1 
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7 A u kolika z nich to odnesl žlučník už neukážete 
:D :D 

 
N 8 Každý, komu se nelíbí nějaké oblečení jen proto, že to není in či ten 

člověk na to není zvyklý, tak jen ukazuje svoji netolerantnost. Mně se 
třeba nelíbí dredy, připadá mi to, že jsou nehygienické, jen do nich 
vetřít bláto proti parazitům, ale když je někdo chce nosit, je to jen 
jehoho věc. Já si zase vezmu ponožky do sandálů, protože nechci 
chodit se psím lejnem mezi prsty, a navíc je každému do mých 
ponožek hovno! 

R1 
 

7 Chris je super. Myslím, že ten by zbodnul celou 
českou kuchyni i se sporákem :-D 

R2 
 

8 Nenechám si nějakými samozvanými magory diktovat co se má a co 
nemá. Sám posoudím a rozhodnu co považuji za praktické a tím se 
budu řídit. A cizinci nebo kdokoli jiný mi může ... víte co? 

 
N 

7 Chris je bombastickej :D R2 
 

8 Dnes se nedá koupit pořádná pánská peněženka. Dřív se tam 
nechala nosit občanka,řidičák a peníze. Vypadala jako malá 
kasírtaška. 

 
N 

7 Super experiment... Výrazy některých 
"ochutnávačů" hovoří za vše... Na celém pořadu 
překvapilo jedině to, že cizinci zřejmě neumí 
použít s vidličkou zároveň i nůž :) 

R2 
 

8 Dá, ale když chcete takovou, jejíž cena nepřesáhne Váš měsíční 
rozpočet, tak je třeba zajít do "Boty potraviny textil" :-) Vyberete si. 

 
N 

7 To je pravda. Ziju v Americe a tady nepouziva 
nikdo pribor, jen vidlicku. 

 
N 8 CH JÓÓÓÓÓ....to je tedy "téma". Já jsem ponožky v sandálech nosil 

ponožky vždycky a nosím je stále... Každému se noha potí, když si 
představím všudypřítomný prach, k tomu pot - HNUS !!!! Navíc, ty 
srágory, kterými jsou sandály napuštěné.... Takže: KAŽDÝ ať si chodí 
jak chce a ať NIKDO nikomu nic nepředepisuje !!!!! 

R1 
 

7 Maruška Ciprová Roland a jak krajej ty stejky? to 
je napichnou a odtrhávaj pusou? Američani 
vubec nepoužívají nuž? :-DDDDDD 

 
N 8 já nosím také ponožky v sandálech, když si představím, jak jsou 

sandáli napuštěný sračkama, a z čeho jsou vyrobený... někteří mají 
různé deformace prstů a nohou, nechutný... fakt žabky a ponošky 
nejdou k sobě... ledvinky jsou GUT, kdo se má tahat s batohem na 
zádech, pak ty spocený fleky pod batohem.... takže, radši budu 
BURAN se zdravou kůží.... 

R1 
 

7 Michal Ristiicz Holub občas ho používají, ale 
většinou na to dost serou... :D Když tady děláš a 
máš někde svuj příbor, furt ti někdo krade 
vidličku :D kdyby ti to aspoň ukradl všechno, ale 
vždycky ti zůstane jen posranej jídelák :D a co s 
tim pak jako máš dělat :D 

 
N 8 Když si představím sušené exkrementy psů, nečistoty, mkikroby na 

zemi, tak je lépe mít ponožky, co večer hodím do pračky a nohy si 
umyji, cítím se více chráněn. 

R1 
 

7 Jan Krasny Kdybys byl na vojně, tak by ti stačil 
"bagr"! 

 
N 8 Ladislav Písařík : nechces si radej koupit boty? :-) R1 

O 

 

7 Zdenek, moja manzelka a ja sme varili a piekli 
cs. vyrobky dlhe roky ( dortiky, chleba, knedle 
atd. ) nie len pre nasu restauraciu ale aj pre 
mnohe ine a jedotlivcou ... byt tebou by som si 
takych "kritikov " ani nevsimal ani by som to 
nepocuval a necital ! To je to iste akoby sme my 
kuchari kritizovali atomovych vedcov ci 
doktorov a pod. Ked to niekto vie musi 
predovsetkym ukazat ze to vie lepsie ako ten 
koho kritizuje a nie len "moje babicka to delala 
lepe " to je argument mudrlantu a blbcu ! A 
pytat sa na nazori cudzincov je tak isto naivne 
bud sa niekomu lubi ceska ci ina kuchyna … 

 
N 8 Ludek Novotny A vačer mýt zapoařený nohy? Nééé děkuji nejsem 

zastánce módy jejíž výsledkem je smradlavá noha... Raděj budu 
nesystémově nosti sandály a měnit ponožky než dodržovat módu a 
mít smradlavě nechutný nohy... 

R1 
O 

 

7 Může mi někdo vysvětlit proč se mi to vůbec 
nenačítá,chvíli to vypadá jako když to video 
zápasí samo se sebou a pak tma a video se 
nepodařilo načíst, v čem je ten fígl aby se to 
načetlo a přehrálo. Ale reklamy nemají problém 
žádný,obraz jako víno. 

 
N 8 ano sandále se nosily na boso, jen Ćeši ne. Pak nějaký chytrák udělal 

ponožkymódní záležitostí a za rok to odeznělo. Ted se chodí na 
boso. Tihle "arbitři" nám budou něco říkat 

 
N 

Tabulka 4: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po nejstarší 

a jejich kódování za epizodu 7 a 8. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných 

pod danými epizodami na Stream.cz 
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Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 9 

a 10. 

 
Díl Komentář R N Díl Komentář R N 

9 Opět to to samé tisíckrát.To opravdu tito 
světoběžníci a všeználci pořád netuší,že se 
chleba na celém světě (ať má jakoukoliv 
podobu) peče? Asi 2000 let. 

R2 
 

10 Tohle je smešne... začal bych nejprve s 
návodem jak se opravdu podává a pije 
Absinth... 

R1 
 

9 Je fakt zvláštní, že se jim to jídlo i nelíbilo, na 
první pohled krásný libový kousek masa a 
omáčka měla taky moc hezkou barvu. Že 
neznají knedlíky chápu, ale když něco neznám, 
tak to přece není rovnou škaredé. Ale hlavně, že 
jim Koprovka nakonec chutnala, u nás je to 
tradiční jídlo pro chudé a uvařit ho, včetně 
knedlíků, zvládne u nás fakt kdekdo, koupit ho v 
běžné restauraci je brnkačka. P.S. Byli tentokrát 
naši ochutnávači velice roztomilí. :-) 

R2 
 

10 Autoři udělali ostudu absinthu i ČR. 
Dostudujte si co je a jak se pije absinth. 

R1 
 

9 Miluji koprovku, koprovku můžu ve velkém, lavór 
koprovky, hodně knedlíků a je šumec, jestli je k 
tomu plátek masa, půl prasete, nebo plato 
vajec. PS: Prča je, že je to na uvaření asi ta 
nejrychlejší a nejlevnější omáčka. 

R1 
 

10 To jsou ty samí cizinci co nevěděli co je P. 
 

N 

9 Jak si dávala to selfie xd R2 
 

10 tahle přealkoholizovaná napodobenina nemá 
s Čechy nic společného, je to sračka 

 
N 

9 🙈😃😃 
 

N 10 So stupid 
 

N 

9 Múj děda vždy říkal že koprovka je nejlepší 
druhej den ráno postavit na práh a kopnout doní 

 
N 10 Nebo říkáme "bububu"... 

 
N 

9 Australani opět nezklamali :D R2 
 

10 ...ti chlapci s tím prostě přestali, protože 
zjistili, že to tak nevypadá... :-)) 

 
N 

9 o Australanech si ymslím své, ani jeden trochu 
normální tam nebyl, všechno případy na hlavu, 
a´t sis trčí své zákusky někam 

 
N 10 ...přestali s těmi "geometrickými obrazci", poté 

co se začali učit s dívkami? ;-D 

 
N 

9 Koprovka je boží,ale jak tak koukám tak většina 
světa neví co je to příbor.Austrálie, tam jsou 
totální dementi. 

 
N 10 pravý český absinth, tedy ne absinth? tohle 

dramaturgické rozhodnutí nechápu, to co se u 
nás vyrábí totiž původní likér jenom trochu 
připomíná, přitom chlastat by nám šlo a 
nabízí se jiné varianty... 

R1 
 

9 prvni australanka co je trochu normalni a uz i 
vim co tam ji asi jen stejky a rybu s hranolkama 
haha 

R2 
 

10 Nikdo z mého okolí absinth nepije a ani jsem 
neviděla, že by si to někdo v baru dával... 

R1 
 

9 Austrálie+Nový Zéland nikdy nezklame. R2 
 

10 Měli si pozvat Rusa :). Ten by vypil celou 
lahev. 

 
N 

9 Nový Zéland je na tom mnohém lépe si myslím 

😂 

R2 
O 

 
10 Rusové jsou zvyklí na tu jejich vodku s cca 

40%. Cokoliv silnějšího už většina z nich 
nedá. 

 
N 

9 Ty bramboráky mohli být určitě ještě lepší a 
chutnější oproti tomu co jsme viděli ve videu. 
Místami vypadali nedosmažené! Jinak mě 
reakce celkem příjemně potěšily ;-) 

 
N 10 Tomáš Pípal v jednom díle tam Rus 

ochutnával slívku od Jelínka a říkal že by to 
určitě udělal silnější :D 

 
N 

9 Viděl jsem všechny pořady, ale nevím snad 
jsme u nás jen selští hřbeti. Nenapadlo by mne 
ani mé děti něco co má omáčku jist rukama 
pokud to není tradice. A hrabat se v jídle 
rukama. A taky něco nazývat automaticky 
hamburger. Tyto omáčky jsem jedl snad 
všechny co se u nás na Moravě vaří, jasně od 
maminky. Co mi taky vadí, že ani jeden neměl 
tendenci se zeptat co to je a jak se to jí a vše 
automaticky vylepšovat. A pan kuchař. Slintal 
jsem před obrazovkou. 

R2 
 

10 Slivovica už byla ale ne domáci v pořádu 
 

N 

9 Ten australan je takovej vůl. Boha jeho. 
 

N 10 Navrhuji dát jim okoštovat pravou moravskou 
slivovicu, vzorek našeho rodinného tekutého 
stříbra zašlu klidně do Austrálie...akorát se 
obávám, že kromě Rusa či jiného 
východoevropana, by ji žádný cizinec 
neocenil. Ale reakce by mohly být zajímavé. 

R3 
 

9 ten krokodýl dandý je pěknej blb. žere jenom 
mekáč. 

 
N 10 Hussain: "Nenávidím vás teď ještě víc". 

Kdybych tohle řekl o Hussainovi já, tak stojím 
před soudem. 

 
N 

9 To nebyla upřímnost ale obyčejná blbost . 
 

N 10 česko je totiž, myslím jednou ze dvou 
evrpských zemí, kde se smí prodávat...kvůli 
halucinogením účinkům.... a v celém světě 
taky není moc zemí, kde se prodává. česko je 
zde bráno,jako jedna ze zemí kde je k dostání 
ve velkém Jednou jsem četl rozhovor s Merlin 
Masonem /rocker-metalista/ který tam 
prozradil, že vyráží tajně, alespoň jednou za 
rok do ČR právě pro bednu Absithu.... 

R2 
 

9 To jsem se opozdil, to bylo k tomu bramboráku . 
 

N 10 Jak už zde někdo píše, takhle se správně 
Absinth vůbec nemá pít. To je jen barbarství 
českých(asi nejen) barmanů. 

R1 
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9 Koukám, že australanky jsou celkem fajn, ale 
vzdaly boj s chlapama a jejich stejkama :-D 

 
N 10 Proč vydáváte absinth za české pití? Vždyť je 

to čistě francouzské pití!! To byste zrovna tak 
mohli vydávat za české pití teqilu !!! 

R1 
 

9 Nevim, proč tolik Čechů na koprovku nadává - 
je prostě skvělá :D 

R1 
 

10 Jardo, víte vůbec o tom, že existuje český 
absinth ? Nebo jste měl jen potřebu rychle 
něco napsat a být za tvrdého chytrolína. 

R1 
 

9 Pokud v ní není vývar ani maso a je jen s 
bramborem ev.s vajíčkem tak super 

R1 
 

10 Dan Král Možná existuje Absinth vyrobený v 
ČR ale neexistuje český absinth ! Český 
absinth by musel mít originální recepturu a 
musel by být v Čechách všeobecně rozšířený 
jako národní nápoj jako třeba slivovice nebo 
rum(pardon EU Tuzemák) což tedy rozhodně 
není! V hospodě na něj nenarazíte v krámě 
jsem ho taky neviděl a jestli ho pár snobů pije 
na mejdanech tak to není české pití! 

R1 
 

9 Novozélaňdanka totálně vypatlaná, to tam 
nevidí ten příbor? žere to rukama jak prase :D 

 
N 10 Absinth neni puvodem z Francie 🙂 to, ze se 

tam zacal vyrabet jeste neznamena ze od 
tama pochází. Mimo to ve Francii a v Česku 
se absinth vyrabi uplne jinak a taky úplně 
jinak chutna. 

R1 
 

9 K hamburgeru ti taky snad v kazdy restauraci 
prinesou pribor a kdo ho pouziva ? :D 

 
N 10 Jaroslav Hes no v jednote na dedine koupite 

akorat tuzemak o tom zadna, a to ze si nekdo 
muze dovolit koupit panaka za cenu sedmicky 
tuzemaku jeste neznamena, ze to je snobske 
piti. 

 
N 

9 Honza Sádlo True, true :D 
 

N 10 Jan Meart Pravda, pochází z údolí na pomezí 
Švýcarska a Francie ale vyrábět a 
konzumovat ve velkém ho začali až francouzi. 
A pokud se v Čechách vyrábí úplně jinak a 
jinak chutná tak to není Absinth ale nějaká 
napodobenina co si absinth pouze říká a mělo 
by proti ní být EU zakročeno jako proti 
našemu rakousko-uherskému RUMU !!! 

R1 
 

9 Honza Sádlo Jenže hamburger nemá na talíři 
rozlitou omáčku. Že se to nejí rukama, musí 
docvaknout i úplnému debilovi. 

 
N 10 Jaroslav Hes já mám pocit, že v nadpisu 

videa stojí, že cizincům podávali český absint. 
Tím přeci nikoho neklamou ne? Dnes je i 
česká receptura absinthu mezinárodně 
uznávaná. Nikdo netvrdí, že pijí francouzský 
absinthe (pravý):))) 

R1 
 

9 České omáčky jsou nejlepší jídlo na světě. R1 
 

10 Jaroslav Hes Prvni vyrobeno Absint 1797 - 
Henri-Louis Pernod otevírá první palírnu na 
výrobu absintu ve Švýcarsku 

R1 
 

9 Sranda, většina lidí co znám to díky omáčce 
nejí, a oni si jí vychvalujou :D :D 

R2 
 

10 Jaroslav Hes Však absinth se dá koupit v 
mnoha obchodech. Jinak je rozdíl mezi 
pravým absinthem (Bylinné přísady jsou 
macerovány v alkoholu, načež je výsledný 
macerát destilován.) a českým (Finální 
macerát se nedestiluje.) Zbytek je na 
wikipedii, je tam i to, že skutečný původ 
absinthu přesně není znám. :) 

R1 
 

9 Ty brďo normální australanka neuvěřitelné. R2 
 

10 Kubí Hladík Absint se dá koupit v mnoha 
obchodech? V jakých? Já jsem teda v 
žádném na něj ještě nenarazil ! Asi nechodím 
do těch pravých speciálek na alkohol ! A na 
Wikipedii si každý může napsat co chce - to 
není ten pravý důvěryhodný zdroj informací . 

R1 O 
 

9 Zde se nabízí, vytvořit z klasické české kuchyně 
celosvětovou síť hotovka food. Ono když je to 
dělané opravdu z kvalitních surovin a správně, 
jak má, tak jde o vyváženou stravu. 

 
N 10 Jaroslav Hes V každém tesku mají 3 různé 

druhy lahví absintu a stojí od 300-500 kč. 
R1 O 

 

9 australan opet nezklamal.to jsou opravdu idioti 
vsichni? ne bo jenom tech par v poradu 

 
N 10 Jaroslav Hes Existuje právý Absinth, 

vyráběný u nás, který je chutí nejbližší 
původnímu. Je to St. Antoine, který nasbíral 
několik cen. ČR je jedna z mála zemí, kde 
není zakázáno ho vyrábět, ačkoliv už se 
nepoužívá postup, kde se uvolňuje 
thujon.Složení bylin je stejné, ale je mírně 
změněná technologie výroby. Kromě toho, co 
tam předvádí je barbarismus, takhle se 
absinth nepije. Ředí se ledovou vodou 
kapanou ze speciální karafy, dokud se 
nezakalí a nezmizí zelený kroužek z vrchu (to 
ředění nevím úplně přesně, je tuším 1:3 až 
1:4 ) . Taky jim k tomu tu vodu mohli dát. 

R1 
 

9 žerou samé fast foody a když dostanou něco 
jiného co není z mekáče tak jsou z toho v ..... :-) 

 
N 10 Dan Král Český absint pochopitelně 

neexistuje.Je to v česku vyráběná 
napodobenina absintu. 

R1 
 

9 Jak se to jí dohromady? Já bych to vylil na 
břicho a cucal slámkou. 

 
N 10 Já měl vždy za to, že absinth je původem z 

Francie. Vždyť to bylo oblíbené pití prokletých 
básníků. 

R1 
 

9 U Candice se ani nedivím, že chutnalo, 
sladkokyselé kreolské omáčky zná z domova. 

R2 
 

10 Však také z něho blbli. 
 

N 

9 Ten chleba chutna presne jako chleba :D to me 
rozsekalo 

R2 
 

10 Did Pakistani also drink Alcohol? R2 
 

9 Mně taky :D R2 
O 

 
10 thanks for like 

 
N 

9 Jamajčanka má krásný usměv toť asi vše k 
tomuhle dílu :D 

 
N 10 Ted zkazili cizincům absint, tahle srajda nemá 

s absinthem nic společného a čistý se nepije. 
R1 
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9 Teda koprovka mi vubec nechybi..... R1 
 

10 Musím se zásadně ohradit proti všem 
názorům, které tvrdí, že český absinth je 
hnus. Pravdou je, že PŘEVÁŽNÁ VĚTŠINA 
českého absinthu je hnus. Ale ochutnejte 
něco od Žufánka. :) 

R1 
 

9 proč se všem vyděj hamburger R2 
 

10 Absinth, Fernet, je to všecko moc hořké a 
chutná to jako hovno z nutrie. Ať se to ředí, či 
ne, to si raději dám slivovicu anebo whisky. 

 
N 

9 Protože jsou to primitivi. 
 

N 10 Stanislav Indruch Správně, místo absintu měli 
ochutnat slivovicu, dobře zaležané šedesátce 
se nic nevyrovná. 

 
N 

9 Já ve tvé větě vidím závažnou chybu :( 
 

N 10 Proc proboha pijou absinth cisty? To nevite 
ze pravy Absinth se redi ledovou vodou z 
fontany ktera se nechava kapat pres kostku 
cukru. Se nedivim ze jim to nechutnalo, 
pritom je to tak dobre piti. No vetsi blbost Vas 
fakt napadnout nemohla. 

R1 
 

9 kdo to vařil? proč je ta omáčka proboha tak 
žlutá? :o 

R1 
 

10 To totiž neví ani většina Čechů jak se to má 
správně pít. Ale zrovna Euphoria se dá pít i 
čístá. Běžně jsme jí pili na baru. 

R1 
 

9 Zdeněk Gleich. R1 
O 

 
10 Ta Francouzka mě dostala. Ta by snad mohla 

vědět, co je to absint. Jinak když už mají 
cizinci ochutnávat nějaký takový "tlamolep", 
tak bych volil něco víc lokálního. Nešel bych 
na ně přímo se "zelenou", ale nabídnul bych 
jim třeba Praděda. 

R2 
 

9 bych chtel jeden dil jak cesi vidi svet at je to 
vetci sranda co a jak budou nekteri zirat jak 
opice ze stromu :-) 

 
N 10 Tak to se povedlo! Jen bych jim to možná 

podal po domácku. Chlebík, máslo, mléko 
nebo pivko..... Pozor! První kladný Australan! 

R2 
 

9 Po shlédnutí několika dílů bych fakt chtěla 
vědět, jak vypadá a chutná autralská kuchyně. 
Těm nejede nic. A překvapuje mně, kolik chutí 
máme společných s Indy ... Skvělý pořad :-D 

 
N 10 Patří k syrečkům. 

 
N 

9 dal bych jim ochutnat porradnou křenovku s 
hovezim a knedlikem. 

 
N 10 Na takové pití je nejlepší domácí slanina nebo 

špek,dobře promastí krk a špiritus mu tím 
pádem neublíží. 

 
N 

9 "po vajíčkách tloustnu" :DDDDDDD Ty vo.e, 
hlavně po těch oplodněných! :DDDD 

 
N 10 Petr Bačavčík Na tvarůžky jedině pivo. 

 
N 

9 Koprovej hamburger .... no comment R2 
 

10 tohle není pravý absinth a navíc se pije uplně 
jinak. 

R1 
 

9 Ta australanka vystihla jejich přístup k jídlu 
naprosto přesně. 

R2 
 

10 Kolik, že se již vynaložilo poeněz na kampaň 

o jednoslovný název....? 😒 

 
N 

9 Kopračka s knedlíkem? Echt? R1 
 

10 tenhle díl je jedna velká lež... 
 

N 

9 To je ještě dobrý, na učnáku jsme ji jednou 
dělali s rýží, mistr vůbec neuměl vařit, rád sem 
utek... 

 
N 10 No, absint sice také zrovna nemusím, ale 

zase tak špatný není, ale chtěl bych vidět 
reakce těch aktérů na to, kdyby jim dali 
ochutnat výbornou moravskou domácí 
šedesátku slivovici??? To by se z toho asi 
pos.rali. 

 
N 

9 Jiří Urvi Dvořák Mistr si na zednících odjebal 
záda a že od kuchařů šla mistrová do důchodu 
tak to s ním zaplácly ne? :-D 

 
N 10 Šedesátka už je moc, tam už pálivost lihu 

přebíjí chuť silic. Nejideálnější ředění slivovice 
při vypálení je tak 53%, pak nechat tak čtvrt 
roku demižon otevřený, ať vyprchají 
přiboudliny, to ztratí tak to jedno procento, ale 
musí být plný, aby nebyla velká plocha 
hladiny. Pak už je to pitné a má to těch 52%, 
což je ideální. 

 
N 

9 Kopračka s rýží je vedle genocidy a apartheidu 
podle OSN zločin proti lidskosti. 

 
N 10 Cítí to až v uších....to asi pan V.van Gogh to 

cítil také tak. 
R2 

 

9 bomba!!! super nápad a super reakce ... R1 
 

10 Absinth - tahák na cizince, kteří přijedou do 
ČR ožrat si hubu. 

R1 
 

9 Já koprovku nesnáším, ale když jsem viděla, jak 
všem chutná, skoro jsem byla ochotná, dát jí 
ještě šanci. :D 

R1 
 

10 Takhle pijou Absinth jen barbaři. Ředí se 
vodou v poměru 3:1 - 5:1 Nedivim se, že to 
nikomu nechutnalo. Takhle si člověk jen spálí 
chutové pohárky. 

R2 
 

9 je jich víc verzí, tak je testni všechny a hlavně 
od někoho kdo to umí :) taky jsem měl spoustu 
jídel zkaženejch jen díky tomu, že jsem je jedl 
od kuchařů, kteří je neuměli 

R1 
O 

 
10 Proč pijí absinth s kostkou cukru? Roman 

Vaněk snad nedělá Jídlo s.r.o. úplně 
zbytečně, když dokonce stejné televize šíří 
tenhle omyl... 

R2 
 

9 V moji rodině koprovku jí pouze švagr a 
Já,takže jí mám maximálně jednou do roka :-( 
moje mamka nemá ráda kopr,sestře to moc též 
nejede.Koprovka je moje nejoblíbenější jídlo :-* 
a jsem ráda,že aspoň Ruska poznala co to je ;-) 
Kamarád(Rus) co v ČR žije od svých 5.let nedá 
na naše České jídlo dopustit ;-) nejvíce miluje 
omáčky,vývary a knedlíky :-D :-* 

R1 
 

10 Tak tohle se taky nepovedlo. R1 
 

9 Chléb se peče opravdu na celém světě(třeba ve 
formě placek).Tak že,každý by mněl poznat,že 
potravina je vařená.Mnozí absolutní diletanti. 

R2 
 

10 absinth jako česká specialita ??? Becher aby 
se v hrobě obracel..... :( 

R1 
 

9 Jeste mi tam parkrat skoci Babis a uz ten 

stream ani otevirat nebudu 🙈 

 
N 10 Ano, sudetský Němec Georg Becher by se v 

hrobě obracel... 

 
N 
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9 Ruska bzla ve výhode tak je snad vše na 
kopru,... 

 
N 10 Opět super díl ....bohužel a musím říct velké 

bohužel jsem zklamán nevědomostí co se 
týče pítí tohoto úžasného alkoholu - náš 
evropský absinth se pije již přes 200 let 
ředěný s vodou a jeho správné podávání si 
můžete kdekoliv najít na webu. Cituji níže.. 
"Ředění není samoúčelné a má své 
opodstatnění. Silně alkoholický absinthe (53% 
– 72%) totiž nebyl zamýšlen jako nápoj přímé 
konzumace, teprve až ředěním dochází k 
rozkvětu aromatických a chuťových látek, 
které jsou v absintu jinak 
skryty".  http://www.absinthe.cz/zaklad/jak-by-
mel-byt-absint-podavan/ Chybu nevidím tolik 
v dílu, ten jen reflektuje naše zvyky, takto se 
tou nás pije, sám jsem správnou přípravu 
absinthu dozvěděl nedávno, od té doby šířím 
.... JE TO OPRAVDU SUPER ! ;) 

R1 
 

9 Nepálec a Chilan velmi mile změnili názor :-) R2 
 

10 Absint rozhodne nema s Ceskou republikou 
co delat.To jste spadli z visne ne? Absint ma 
puvod ve Svicarsku a Francii. Nechapu proc 
jste jim nedali ochutnat treba Becher. 

R1 
 

9 Pustil jsem si tento díl po chvíli znova..za mě 
milý a uklidňující. To opravdové a nehrané 
rozčarování, z toho, jak si doopravdy 
pochutnávají ....to zahřálo ;) 

R2 
 

10 Svicarsku :D 
 

N 

9 hmm..dala bych si, dlouho jsem ji neměla.. R1 
 

10 Alča Fejtová aby ses neposrala..... 
 

N 

9 moc hezky dil :-))) docela jsem se pobavil...ze 
zacatku: nemecky chleba?,je to z ryze?,divna 
barva, ji se to jak hamburger ? :-)))) ale 
nekterym to na konci chutnalo... 

R2 
 

10 Ale má: https://www.stream.cz/.../10017165-
divoka-historie-absintu 

R1 O 
 

9 Je vidět, jak některé národy jsou tupé. Daji jí 
příbor a ona z toho udělá sendvič :-) nána. No 
opět se ukázalo, že západní kultura jsou 
hranolky sendvič, hamburger a dost. Jsem v 
tomto případě hrdý, že jsem Čech. 

R2 
 

10 Nauč se gramatiku, když chceš někan na 
veřejnost psát, toto je průšvih !!! Švýcarsko 
vždy s y, ostudo... 

 
N 

9 Kazdy nàrod mà sve zvyky a to ze jsou velmi 
odlisne neznamenà ze jsou tupì 

R2 
O 

 
10 ...a to se ani nestydíš a ještě ,,prskáš" 

 
N 

9 Hana Husakova no nezlobte se na mě, ale 
myslím, že jíst příborem zná dost zemí na světě 
, ta holčina se chovala opravdu jak blbka 

R2 
 

10 Miloslava Sokolová až ty se naučíš to co já 
umím a budeš mluvit plynule 3 jazyky tak pak 
něco rikej. Do té doby drž pysky, já češtinu k 
ničemu nepotřebuji vzhledem k tomu že v ČR 
nežiji. Pointa vám unikla jen hledáte 
chybičky... jak typicky české. Určitě typictejsi 
než Absint. 

 
N 

9 Jiří Chocholáč MAs pravdu jsou tupi ;) 
 

N 10 absrint :D 
 

N 

9 Taky mě to trochu dostalo, myslel jsem si to 
stejné...po chvíli mě došlo, že v cizině opravdu 
knedlíky nemají a buhužel i náš chleba, který už 
ve Francii neseženete, tak ten už vůbec neznají. 
Brala knedlík jako chléb/housku ...domnívám se, 
že proto to tak brala a hned "sendvičovala" 
:)....nebo má ráda sedvič :)) (pardon) 

R2 
 

10 český absinth je břečka, to vám řekne snad 
každý expert na alkohol, jo a správně se má 
pít ještě naředěný s vodou 

R1 
 

9 Chleba českého typu, tedy tmavý s podílem žita, 
synovci nabídli ve Francii kdesi na venkově 
(tuším v Alsasku) jako ohromnou a drahou 
"místní specialitu", když tam byl coby student na 
výměném pobytu. Když pak byl na oplátku ten 
francouzský student u nás (v Táboře), tak 
docela poulil očíčkama, jak jsou té "speciality" 
plné obchody, veka za cenu kolem jednoho 
eura... HOlt jiný kraj... Jinak z českých knedlíků 
byl také paf, ale třeba se svíčkovou mu ty 
pořádné domácí vůbec nevadily a česká 
"domácí kuchyně" mu evidentně svědčila. 

 
N 10 ano a pije se jako aperitiv před jídlem něco 

jako Pastis 
R1 

 

9 Hana Husakova .....nejsou tupí, ale 
rozežrání....mají více peněz, mně chutná.... 

 
N 10 typicky české pití je snad pivo a slivovice, jak 

jste přišli na absinth?? 
R1 

 

9 Hana Husakova Jakože omáčka je na odlití a 
všechno se dělá na způsob hambáče? Ale 
noták, to je idiocie a ne odlišnost. 

 
N 10 určitě ! 

 
N 

9 Nejí vajíčka, protože po nich tloustne, ale 
knedlík si klidně dá :-D 

R2 
 

10 Hanba Streamu!!! Nejdřív pomocí pana 
Vaňka učí lidi o Absinthu a pak udělají 
tohle???!!! Jen ukázali všem, jak se Absinth 
rozhodně nepije a také dali těm cizincům fakt 
hnus a ne Absinth (reklamu tady nikomu dělat 
nebudu) 

R1 
 

9 tak když netuší, z čeho ten knedlík je, tak proč 
by si ho nedala 

R2 
O 

 
10 taky jsem si říkal R1 O 

 

9 Lucka Rozmarinová Protože je evidentní, že 
knedlík je z mouky. A ať si dá co chce, po 
jednom vejci taky nikdo neřibere. 

R2 
O 

 
10 preco im davate ustnu vodu? :( toto nieje 

absinth 
R1 

 

9 Tomáš Novák evidentní to opravdu není pro 
člověka, který absolutně netuší co má před 
sebou 

R2 
O 

 
10 Jen napíšu, že to automatický skočení na 

další video je sračka. 

 
N 
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9 Vždycky mě hrozně pobavíte, tenhle seriál je 
super. Vybíráte skutečně tak specifická jídla, 
koprovka je zrovna omáčka, která je 
"kontroverzní" i doma. Třeba já ji miluju, manžel 
ji nenávidí :D . Je dobře, že ti lidé zkusí něco 
nového, nakonec zjistí, že to není tak hrozný, 
jak to vypadá. My taky , když vyrazíme do 
zahraničí, musíme sníst ledacos, co nám přijde 
divný a zjistíme, že je to vlastně mňamka (nebo 
ne :D ). Nejvíc se mi líbila upřímnost starší 
dámy z Austrálie. Jako žena v domácnosti se 
navaším fakt hodně. Ona tam by se s tím 
"nesr...". Prostě něco hodit na gril nebo do 
friťáku a je to. Díky za tenhle pořad. 

R1 
 

10 presne tak. aspon ze ty reklamy se daji 
pretacet :D kreteni ze streamu ja to jeste asi 
nedosli 

 
N 

9 Souhlas. ...Jako dítě jsem koprovku nesnášel a 
teď jí i umím vařit. Stejně jako rajskou. Ta je 
taky dost kontroverzní. ... :-) 

R1 
 

10 zvratene sirit tieto bludy o absinthe v 2017 , 
hanba streamu a vsetkym pseudo-absinthom 

 
N 

9 Paolo Fish Ony české klasické omáčky je 
možné dělat jak výborné, tak je totálně "zprasit", 
neb je u nich zpravidla jednoduché složení, ale 
musí se dodržet postup. Takže "totéž" od 
vyvařené zkušené babičky a ze závodky či 
školní jídelny jsou diametrálně odlišná jídla. 

 
N 10 a nestaci vam ze vas to uz vanek raz ucil... 

https://www.stream.cz/.../10017164-jak-se-
spravne-pije... 
https://www.stream.cz/.../10017163-jak-se-
dnes-vyrabi... 

 
N 

9 :-D :-D Zase další odnož z Ameriky - Nový 
Zéland.Ty nic jinýho než 
HAMBBBGGGGGGGGG neznaji a příbor to je 
pro ně velká neznámá. To je uplně stejný jako 
Austrálie. Samej TLUSTOPRD, kteý neumí 
vůbec nic jen žvanit o míru a porozumění a 
slovo vařit nepochopí nikdy!!!!!!!! Ten z Nepálu - 
ty tam žerou jen trávník a jehličí.Ten z Čile 
unich jsou schopný sežrat i PODRÁŽKU Z 
BOTY :-D. Óóóó nóó za to bych mu tam hodil 
čerstvího BOBANA a to by se olizoval a říkal jak 
mu to chutná :-D.Jamajčanka zase "šůůůůne 
selfíííčko" :-) - ty se za chvíli budou fotit na 
zachodě při utírání zadku :-D [samozřejmě že to 
dá na "fejs" :-D ] Ochutnejte SVÍČKOVOU. To 
se poo......erou (positivně) 

 
N 10 Hlavně tohle je nejhorší abshint na trhu. R1 

 

9 Tak tohle je opravdu super! Opravdu jsem si užil 
každého zúčasněného a fakt se bavil. Miluju 
debaty s lidma ze všech koutů světa o všem co 
příjde na přetřes, ale jako hrdý Čech a pražák 
jak poleno vždy rád poslouchám obdiv na 
cokoliv NAŠEHO. Děkuji a jen tak dál. 

R2 
 

10 mysláím, že se slivovicí by udělali líp... R1 
 

9 Koprovka je bezva.J. R1 
 

10 No tak takhle se absinth přesně nepije. R1 
 

9 je to legrační:) R1 
 

10 twe naco ten cukor? mas pravdu.To stym 
zapalovanim je hrozna blbost :(achjo kde je 
voda? 

R2 
 

9 Vubec nechápu proč v každem díle kde se 
ochutnavá jídlo nějakej pitomec řekne, že je 
lepší hamburger, hranolky a podobne sra..., to 
neni umění hodit něco do friťáku, ale udělat 
dobrou koprovku, svíčkovou a jine jidla, to je 
něco co tuty lidi nepochopí, a neuvařit jidlo 
protože se dělá dlouho a misto toho udělat 
rodině hranolky, to je asi matka roku... 

 
N 10 Mozna by to chtelo nejaky opravdu kvalitni a 

ne tuhle alpu:D 
R1 

 

9 Timmy Malý Beránek Hamburger a hranolky to 
neni národní kuchyně, a ani umění přípravě 
jídla, teda to co prodavaj ve stankách a "fast 
fudech" 

 
N 10 ta japonka není upřímná R2 

 

9 Vyjadřuji naprostý souhlas . 
 

N 10 prej "fucking hell" brečím smíchy :D R2 
 

9 koprovka hnus 
 

N 10 ještě jim dejte výčepní lihovinu aby to měli 
komplet 

 
N 

9 Překvapilo mě, že neznají kopr. Pro mě je 
koprovka za trest :-). Ale jinak fajn díl - super 
nápad! 

R1 
 

10 Dávat Francouzům ochutnat "český" absinth 
mi přijde jako docela blbost, divím se, že se 
neozvali, že to je původně jejich nápoj. A pít 
to takhle bez ničeho? Ve dvaceti na diskotéce 
proč ne, případně s red bullem... 

R1 
 

9 Jste super pořad, jen tak dál. 
 

N 10 Proc? Absinth se pije cisty. S red bulem to 
muze michat jen prase. U tohohle je jen 
drobnej problem, ze absinth se redi vodou, 
hodne redi :DMislim ze Vanek o tom ma 
pekne video. 

R1 
 

9 Děkujeme. Na dalších dílech se pracuje. 
 

N 10 Absinth je původně ze Švýcarska. Až pa se 
přetěhovala továrna do Francie. 

R1 
 

9 Alina nejpěknější a nejsympatičtější. 
 

N 10 s redbullem, doprdele... :D pan je 
.....gurman :P 

 
N 

9 Souhlas! 
 

N 10 Marek Köhler jako vážně? továrna? Tvl asi 
bysis měl zjistit proč se přetahujou o to čí je 
patent když si tento nápoj vyráběli vinaři na 
hranicích Švýcarska a Francie, ty továrno. 

R1 O 
 

9 Samozřejmě, každý máme jiné chutě, ale já na 
koprovku nedám dopustit. Ještě mi roste na 
zahrádce nový po vysemenění. Škoda, že ho 
nemůžu ukázat. Spoustu ho máme na zimu v 
mrazáku. 

R1 
 

10 Petr Hemlo Němec Hele frajere, co si zjitit 
historiu a pak hulákat kdo je blbější na ostatní 
a sám nemít ani náznak snahy si o tom něco 
přečíst? A takovej stream s Vankem na to 
udělali krasnej záznam. Ty patente... 

 
N 

9 Takovej mamut na kopru pane Huml , to je 
dobrota ... 

 
N 10 český Absinth? Ach jo, kdo je autor tohtoo 

bulváru? to jste jim měli dát ochutnat český 
rum ¨:-D 

R1 
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9 Miluji Koprovku :D . Už na začátku jsem si 
říkala, že jestli jí pohaní, tak mě naštvou :D :D . 
Měli teda štěstí :D 

R1 
 

10 spíš slivovici, to by byly reakce dost podobné R1 
 

9 Další super díl. Já tedy koprovku moc nemusím 
:-) nepřimíchali jste jim tam něco? :-D 

R1 
 

10 Nechat je pít absinth neředěnej rovnou s 
flašky je ..... smutný!!! proboha koukněte na 
kolegu JÍDLO sro 

R1 
 

9 Osobně děkuji tvůrcům pořadu za tento unikátní 
projekt :-). Díly mě vždy pobaví a je zábavné 
vidět, jak hodnotí cizinec. Přeji tvůrčí nápady a 
na některé negativní či vytýkající komentáře 
nehleďte. Píšou je primitivové. Ale hlavně, že na 
to čumí a pak kritizují....zvykněte si. Typická 
česká povaha. Hodně úspěchů. Jsem vaše 
věrná fanynka :-). 

 
N 10 Jenže, když se podíváš na Jídlo sro.... tak 

není absint jako absint :)... Ten český se 
může pít i na hubu :D 

R1 O 
 

9 Děkujeme, jsme rádi, že se pořad líbí :-) 
 

N 10 Petr Lindauer no co napsat, tvářil bych se 
stejně jako oni :D 

R1 O 
 

9 Jídlo je stejně subjektivní jako hudba. Já miluji 
víc než jeden žánr. Proti gustu žádný dišputát... 

 
N 10 Autori delaji CZ jenom ostudu. Takhle jim 

naservirovat absinth muze jenom hovado. 

 
N 

9 kazdy by mel jist to -co mu doma roste-tkz -
regionalni kuchyne-vedecky prokazano -telo se 
dokaze lepe vyporadat ..jojo.doby kdy nej -bylo 
jit v Praze na Cinu jsou davno passe-Dnes frci 
hezky cesky-a podomacku.. 

 
N 10 Absinth se nepije samotný a to v žádném 

případě. Proboha a zapálit kostku cukru a 
nechat do něho padat karamel je ještě vědší 
hovadina. Správně se ta má řadit studenou 
vodou z absinthové fontány, nejméně 1:2 a je 
na jeho pití dobré použít i absinthovou 
skleničku . Praví absinth, který s v ČR také 
vyrábý se po nařadění vodou krásně zakalí. 
To co tam provozovali oni je fakt hnus, pít to 
samotný. 

R2 
 

9 Petr Sima no jo, ale to co doma roste je přece 
taky dost relativní, ne? většinu české historie 
Čech nevěděl, co je to zemák, teď žereme skoro 
ke všemu.... 

 
N 10 Realy, realy hot. Možná ho příště 

nezapalovat :D :D :D Jinak Absinth je peklo. 
Ale asi jeden z posledních opravdu českých 
alkoholů... Měli jste nabídnout radšji slivovici, 
ale hlavně ne od Jelínka. Nějakou domácí. 
Pravou. Dobrou 

R2 
 

Tabulka 5: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po nejstarší 

a jejich kódování za epizodu 9 a 10. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných 

pod danými epizodami na Stream.cz 
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Příloha 2 

Seznam všech komentářů na facebookové stránce pořadu Jak nás vidí svět pod prvními 

příspěvky, které propagovaly vybrané epizody (bez jmen uživatelů). 

 

Vysvětlivky: 

Díl = Číslo epizody ve výzkumu. 

Komentář = Text komentáře, který uživatel publikoval pod příspěvkem propagující danou epizodu na 

Facebooku 

 

 
Díl Komentář Díl Komentář  
1 Ja se v Cesku vzdy tesim na smazeny syr :-) Drstkovou 

jsem si stale netroufla ani ochutnat. Zajimave jsou ovocne 
knedliky(i kdyz madarske mne chutnaji vice). Jo a tvaruzek 
jsem take jeste neochutnala... Cesko take ma jiny chleb. 
Vsude je to obyc bile pecivo. Cesky chleb byl zpocatku 
strasne kysely. Ale, kdyz jedu za rodici tata vzdy chce 
dovest cesky chleb, tatarku a stangl lovecaku :-) 

7 Váš pořad se mi moc líbí, a baví mě. A nenechte se otrávit různými rádoby inteligenty 
a jejich "chytrými" poznámkami a připomínkami. Někteří lidé si prostě nemůžou 
pomoci, a myslí si, že když mají na něco názor, tak mají pravdu, a umí všechno lépe, a 
vědí všechno lépe, ke všemu se musí vyjadřovat, a nejsou schopni to prostě jen 
vnímat a vstřebat tak, jak to je, že někdo má názor takový, jaký má. Pro mě je to 
skutečně velmi zajímavé vidět názory a pocity lidí z celého světa na naše jídlo, kulturu 
atd., Určitě vydržte co nejdéle! 

1 Joanna & Patrycja 😃 7 To jsem fakt jedinej kdo jde blejt když cejtí kysaný zelí? :- 

1 tak ten z Austrálie byl vyloženě gurmán :-D 7 Prej chleba 😂😂😂 .. jinak super👌 

2 Pár neznámých blbečků z jakýchsi zadelí hodnotí😫 - když už 
nikdo, tak Petra Kvitová snad něco ve světě znamená! A ponětí 
o srdci Evropy u toho čmouda je vskutku vysoké (lidé zde chodí 
po ulici téměř nazí???). 

8 No a co 

4 Námět fajn,ale výsledek strašidelný. Tohle konzistencí a 
vzhledem není dršťková polévka. Je škoda, že s takovým 
námětem na pořad, si nedáte práci i s tou přípravou. 

8 Módní prohřešek - nadváha… To je trubka 

4 Jídla se vaří v Austrálii ze surovin dostupných v Austrálii. Autory 
pokrmů je buď jediná česká restaurace v Sydney, anebo 
soukromá profesionální česká kuchařka s mnohaletou praxí. 

8 Podle posledních zjištění vědců z celého světa, jsou ponožky či punčochy v otevřené 
obuvi (sandálech, lodičkách a pod..) naprostou nutností pokud nechcete dostat 
rakovinu (většinou kůže) ,takže to co je tzv. modní je ve skutečnosti vysoce 
nebezpečné a rizikové chování ! Jít naboso si můžete dovolit jen na venkově, mimo 
asfaltových komunikací , jinak je to Hazard s vlastním zdravím 

4 Jak nás vidí svět v tom případě by možná stálo za to, se vyhnout 
receptům, ke kterým nemáte dostatečně vhodné suroviny. A 
nebo si je nechat dovézt včas. Tímto způsobem, spíše českou 
republiku poškozujete, než ukazujete světu. 

8 Ledvinka je v módě :) 
https://www.facebook.com/pages/Ledvinka/300030496745673?fref=ts 
http://instagram.com/ledvinka.moda_fannypack 
http://ledvinkamoda.blog.cz 
https://twitter.com/Ledvinka_Moda 

4 Яна Кахтикова Шванцарова Případně volit pokrmy, které jsou 
v Česku globálně populární, ne pokrmy, ze kterých se i polovině 
Čechů zvedá žaludek. 

9 Reakce těch cizinců překvapily nás všechny. Na druhou stranu, během natáčení 
nakonec neodolali ani naši zahraniční kameramani - Ukrajinec a Kolumbijec - a po 
natáčení si taky koprovku dali. Oba ji jedli poprvé v životě a chutnalo jim :-) 

4 .....to hle vařila česká restaurace, nebo kuchařka? To jako 
vážně? Vypadalo to na Vitanu, dehydrovaná z pytlíku! Že by 
špatně přečtený návod? Málo zředěno?......dovolím si 
poznámku, máte li tak omezený rozpočet pořadu, že nejste 
schopni uvařit nebo nechat si uvařit jídlo,které se alospoň v 
hrubých rysech podobá deklarovanému, pak se na to 
vybodněte.....mimochodem i té drškové existuje vegetariánská 
varianta z hlívy ústřičné... 

9 Vědej houby co je dobré. 

4 Polévka, kterou nesnáší snad nejvíc Čechů :D 9 Úplně jsem se bála ten díl si pustit. Říkala jsem si Chudáčci, takhle je trápit! A pak 

jsem byla paf, jak jim chutnalo! Musela být fakt dobrá. 😊 

5 Pobavilo .... ale je fajn že je ještě dost těch co dělají česku dobré 
jméno .. :) 

9 fuj koprovka....necekala bych, ze jim bude vubec chutnat :D 

5 Tady je vidět že nás cizinci vůbec neznají, nebo se jen umíme tak 
dobře před nimi přetvařovat. Každopádně tak dobří rozhodně 
nejsme. 

9 Hmmm... prekvapili...😊 

5 Já si myslím že většina z nás je. 10 Ale takhle se to přece pít nemá! Absinth se pije ředěný vodou (jeden díl absinthu, 3 
vody), která kape přes cukr. 

 
A já sem si vzdicky myslela ze se žemlovka děla z housek a ne s 
chleba...... 

10 Nemudruj 
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6 T.. jaky housky?😂 😃 .....prej housky 😂😂 ti rikam rohliiiik 10 jo, český Absinth... Takovou sr..ku tady v Čechách skoro nikdo nepije, proč jim nedáte 
třeba české pivo nebo slivovici? 

6 Mě napadly zrovna ty kulatý raženky.....to sou housky ne? ! 😂 10 Pro příště. https://www.stream.cz/.../10017163-jak-se-dnes-vyrabi... 

6 No, tak s touto žemlovkou bych měl asi také problém ... ach jo, 
škoda, to nešlo udělat klasickou domácí žemlovku, křupavou, s 
máslem, hmmm ... kde vzali tento recept? Ta domácí jim mohla 
chutnat více :D Na tu "pravou" jsem právě dostal chuť, asi si ji 
doma udělám :-) 

10 Tak to si snad robite srandu , toto okolo absinthu ani neprebehlo ! 

6 Před natáčením tohoto dílu si udělala naše kuchařka krátkou 
research, jak má vypadat tradiční žemlovka. Proto se nakonec 
rozhodla pro tuto verzi, se sněhovou krustou na povrchu. 
Většina tradičních receptu ten sníh nahoře má. Samozřejmě, že 
ji každý dělá jinak a my se nemůžeme zavděčit všem. Kdyby tam 
ten sníh z bílků nebyl, zase by druhá polovina diváků psala, že to 
tam chybí. 

  

6 Jak nás vidí svět Možná máte pravdu, asi ano ... možná je to jen 
vzdáleností od Moravy, u nás jsme sníh neviděli, ani 

nepamatujeme 😁 kolem sebe neznám nikoho, kdo to dělá jako 
Vy, ale jak se říká, "jiná země", jiný mrav :-) Tím jsem chtěl jen 
říci, že ta žemlovka co znám by jim možná chutnala více ... mějte 
se a přeji hodně vydařených videí.  

  

6 Jsou všechny jihoameričanky takový nafrněný krávy na 
přesdržku, nebo je vybíráte shválně aby se vytvářela 
kontroverze a pořad měl sledovanost? Fakt mi nejde na mysl, že 
90% lidí v tomhle pořadu jsou arogantní namyšlený tupci, který 
potkat v reálnym životě, tak mě snad zavřou... 

  

6 Ty lidi nevybíráme takto úmyslně. Zájemci o natáčení se hlásí 
prostřednictvím emailů a my pak vybíráme pouze tak, aby 
vzorek národností byl co nejrůznorodější. Dotyčné vybrané 
účastníky vidí produkce poprvé naživo většinou až v den 
natáčení. Takže nelze říci, že úmyslně vybíráme arogantní nebo 
takové či onaké lidi. To, jací jsou, se zjistí až v průběhu natáčení. 

  

6 Tak tentokrát vypadalo to jídlo božsky...povedlo se Vám. 👍👍 
  

Tabulka 6: Seznam všech komentářů pod prvními příspěvky propagujícími vybrané pořady na facebookové 

stránce pořadu Jak nás vidí svět. Vzhledem k tomu, že jsme se pro nedostatečné množství dat rozhodli 

vypustit kvalitativní analýzu, neobsahuje tabulka kódování. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu 

z dat nasbíraných na Facebooku. 
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