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část první:
gastronomie

protože 
láska

k Mexiku p
rochází

žaludkem



Mexiko na jazyku

Jak baštit
jako Mexičan

# 1 ¡Provecho!

"Dobrou chuť".
Říká se i všem

okolo v
restauraci.

# 2 Una manita

# 3 Con todo

# 4 Mal del puerco

Doslova
"ručička". Pět
prstů = pět
kusů tacos.

"Se vším všudy"
u streetfoodu.
Cibulí, salsou,
koriandrem...

Slovní hříčka
(puerco=prase,
cuerpo=tělo).

Těžko od žaludku.

Mexikopedie, 2020



část druhá:
dějiny

aneb vz
hůru na

pyramid
y!



na pyramidy
jako Mexičan

Mexiko na jazyku

# 1 Exteriér...

...je důležitý.
Nemají labyrint
uvnitř jako ty

egyptské.

# 2 Schody...

# 3 Nahoru...

# 4 INAH...

...byly stavěny
tak, aby se

člověk poklonil
před bohy.

...se leze nelíp
cik-cak. Dolů
stejně tak.

...je institut, co
všechny
pyramidy
spravuje.

Mexikopedie, 2020

Díl třetí



část třetí:
kultura

od fiest 
až po

velryby



Mexiko na jazyku

Dušičkový oltář
jako Mexičan
# 1 Pan de muerto

"Chléb mrtvých".
Vánočkoidní těsto

s vůní
pomeranče.

# 2 Tejocotes

# 3 Drinky

# 4 Lebky

Chutnají trochu
jako hodně zralé

blumy.

Pivko, tequila,
horká čokoláda.
Cokoliv, co měl
zesnulý rád.

Čokoládové,
papírové,
cukrové,
plastové...

Mexikopedie, 2020



část čtvrtá:
jazyk

protože 
i snaha

se počít
á



Mexiko na jazyku

Jak se nadchnout
jako Mexičan

# 1 Qué padre!

Doslova "To je
otec!", možná

varianta
"padrísimo".

# 2 Paike

# 3 Rifado

# 4 Fregón

Odvozenina od
"padre". Prostě
pecka. Lehce
oldschool.

Doslova "vyhraný
v tombole".
Prostě boží.

"Fregar" je sice v
Mexiku

"otravovat", ale
"fregón" je cool.

Mexikopedie, 2020



část pátá:
alkohol

aneb po
 kalíšku

, po

kalíšku..
.

Na zdr
aví!



Mexiko na jazyku

Jak se opít
jako Mexičan

# 1 Tragos

"Drinky".
Jakékoliv.

# 2 Chela

# 3 Peda

# 4 Teporocho

"Pivo". Se
"cerveza" se tu

nechytíte. 

"Kalba". Echarse
una peda = opít

se.

"Opilec". Původem
z "té por ocho",

čaje s panákem za
osm pesos.

Mexikopedie, 2020

Díl první


