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Knedlíkový / Knedlíky 

workshop 

 

Apricot dumplings 

courses I+II, in English, departure from the faculty 14.30 

During the workshop you will learn how to cook Czech apricot dumplings. You will learn the 

names of the ingredients in Czech and how to prepare the dough; when they are done, we 

will of course also eat them. As the Czech saying goes, if you’ve cooked it, you have to eat it. 

(And this does not apply only to food:-) 

 

Meruňkové knedlíky  

kurzy III+IV, v češtině, odchod od fakulty 15.30 

Během workshopu se naučíte vařit české meruňkové knedlíky. Zjistíte, jak se jmenují 

jednotlivé suroviny a jak se knedlíky připravují, a po uvaření knedlíky také společně sníme. 

Jak se v češtině říká: Co si člověk uvaří, to si také sní. (A neplatí to jen o jídle:-) 

 

Hana Hejlová 

Lásku k češtině, cizím jazykům, cizím zemím a cestování už za doby studií propojila ve svém zaměření 
na češtinu pro cizince. K tomu si odskakuje učit angličtinu pro neslyšící a vést pohybové lekce. Letní 
škola je pro ni srdeční záležitostí zdrojem inspirace. Jako správný Býk miluje dobré jídlo a pití, proto ji 
na letní škole potkáte také při lekcích vaření se studenty. 
Since her university studies, she has focused on teaching Czech for foreigners combining her love not 
only for Czech but also other languages, foreign countries and travelling. She also teaches English for 
the deaf and leads fitness lessons. The Summer School has a big place in her heart and is a source of 
inspiration for her. Since she is a Taurus, she loves good food and drinks so you will also meet her at 
cooking workshops. 


