Příloha 1 – rozhovor Enchsaichan (žena, 48 let)
Má 3 děti, žije v Ulánbátaru, pracuje v místním muzeu, kde přednáší o historii.
Jak jste oslavovali narození dítěte? S kým a jak dlouho?
„Нөхөр маань цэцгийн баглаатай ирж, эмнэлгээс гарсны дараа гэр бүлээрээ гэртээ
хооллож, долоо хоногийн дараа нэрийг нь өгч байлаа.“
„Můj manžel přišel s pugetem kytic, a pak po propuštění z nemocnice jsme s rodinou
povečeřeli. A po týdnu jsme dali jméno dítěti.“
Kdo, jak dal dítěti jméno?
„Аав нь гурван хүүхдийнхээ нэрийг өгсөн. Өмнө нь өөрөө охин бол хүү бол гээд л
бодчихсон байсан.“
„Otec dětí pojmenoval všechny tři děti. Dopředu si promyslel jména podle toho, jestli to bude
holka nebo kluk.“
Jaká jména jste měli vybraná?
„Утга бэлгэдэл, амжилт дагуулсан нэрс сонгосон.“
„Vybrali jsme jména, která mají význam a přitahují hodně štěstí.“
Znáte nějakou tradici, která je obecně spojená se svatbou?
„Сайн мэдэхгүй гэхдээ нутаг нутгийн ёс заншил өөр өөр байдаг. Бэр гуйх, сүй тавих,
хуримын товыг ахан дүүстээ хэлж тараах.“
„Moc neznám, ale kraj od kraje jsou tradice jiné. Žádání o ruku nevěsty. Zasnoubení.
Oznámení o svatbě svým blízkým, známým.“
Kdo se stará o nemocného?
„Гэр бүлийнхэн болон үр хүүхдүүд нь. Харах асрах хүн байхгүй бол асрамжийн газарт
асруулдаг байх.“
„Rodinný blízcí nebo děti (dotyčného). Pokud není nikdo, kdo by se o něj staral a hlídal ho,
tak se o něj postarají v pečovatelském ústavu.“
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Existují rituály, které následují bezprostředně po úmrtí?
„Будаалга хийдэг. Маани мэгзэм хөгжөөдөг.“
„Dělá se budalga (obřad). Očištění duše (pomocí čtení manter).“
Jak takový obřad probíhá?
„Будаа агшаагаад үзэм масло элсэн чихэр хольж хийгээд ирсэн хүмүүстээ өгнө. Буян
хураадаг.“
„Podusí se rýže, přidá a smíchá se s rozinkami, máslem, cukrem. Dává se lidem, kteří dorazili
(na obřad). Je to dobrý skutek.“
Jak se pohřbívá?
„Эх газарт нь жижигхэн хөшөө босгоод оршуулдаг.“
„Ve vlasti (kraji) dotyčného se postaví malá soška, tak se pohřbívá.“
Jaké jsou role matky a otce?
„Үр хүүхдүүдээ эрдэм мэдлэгтэй хүн болгох, сайн аав, ээж болгох, зөв хүн болгоход
үлгэр дууриалал үзүүлэх.“
„Jdou jim ukázkovým příkladem v tom, aby se z nich stal vzdělaný člověk, dobrý otec, dobrá
matka a správný člověk.“
Jak vychováváte své dítě?
„Зөв зүйлийг нь дэмжин туслаж, буруу зүйл хийхэд нь зохих шийтгэлийг нь
хүлээлгэдэг.“
„Snažím se je ve správných věcech podporovat, pomáhat jim a ve špatných věcech, které
dělají, aby si nesly následky.“
Kdy se děti osamostatňují?
„Хүүхэд хүүхдээсээ шалтгаалах байх гэж бодож байна. Доороо дүүтэй хүүхдүүд
харьцангуй эрт биеэ дааж сурсан байдаг.“
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„Myslím si, že to záleží dítě od dítěte. Děti, co mají mladší sourozence bývají osamostatnění
poměrně mnohem dříve než ostatní.“
Jaké jsou oblíbené pokrmy mezi Mongoly?
„Эртнээс л махыг хүнсэндээ түлхүү хэрэглэж ирсэн учраас махан хоол /хуушуур, бууз,
цуйван гэх мэт/. Сүүлийн үед цагаан хоолтон, эрүүл зөв хооллолтыг чухалчилдаг
болсон.“
„Odjakživa primárně používanou surovinou bylo maso, proto masitá jídla např. húšur, búz,
těstoviny s masem. Poslední dobou se klade důraz na vegetariánství a zdravou výživu.
Jak vypadá mongolská oslava? Co se dává na stůl?
„Их өргөн дэлгэр болдог. Цагаан сар, наадам гэх мэт үндэсний баяраа өргөн
тэмдэглэдэг. Морь уралдах, бөх барилдах, амар мэндээ эрж ахан дүүстэйгээ золгох,
хурим найр.... Ширээн дээр голлох хүндэтгэлийн идээ шүүс нь хонины ууц, ул боов,
айраг цагаа, чихэр, ундаа боов тавьдаг.“
„Bývá velmi široká a velkolepá. Cagán sar a Nádam a národní svátky se slaví velmi široce.
Dostihy, wrestling, přivítání se na Nový rok s rodinou, svatby… Pokrmem, který se dává
doprostřed stolů pro uctění hostů je skopový trup, pečivo, airag, bombóny, limonáda.“
Vážou se k pokrmům či nápojům nějaké zvyklosti?
„Цай хоолны дээжийг ахмад настан болон гэрийн эзэнд эхэлж өгдөг гэх мэт монгол ёс
заншил дуусашгүй билээ.“
„Z čaje a jídla se dává to nejlepší nejstaršímu členovi nebo hlavě rodiny a tak
dále…Mongolské tradice jsou nekonečné.“
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Příloha 2 – rozhovor Müngünceceg (žena, 32 let)
Pracuje jako průvodce v muzeu, původem je z Ulánbátaru.

Jak jste oslavovali narození dítěte? S kým a jak dlouho?
„Манай анхны хүүхэд охин. Охин маань 2012 оны 8 сарын 3-ны өдөр төрсөн. Намайг
төрсний дараа эмнэлэгт найзууд маань ирээд хүүхдэд бэлэг өгөөд, надад цэцэг өгч
байсан. Хүүхдээ эмнэлгээс гарсны дараа аав ээж, эмээ, ойр дотныхоо хүмүүсийг уриад
хүүхэддээ нэр өгсөн.“
„Naše první dítě je holka. Moje holčička se narodila dne 3.8.2012. Pamatuji si, že po mém
porodu přišli do nemocnice moji přátele a dali dítěti dárek a mně kytici. Po propuštění dítěte
z nemocnice, jsme pozvali rodiče, babičku, lidi z nejbližšího okruhu a dali dítěti jméno.“
Kdo, jak dal dítěti jméno?
„Хүүхэддээ нэр өгөхөд том аяганд будаа хийгээд будаан дотор хүмүүс өөрсдийнхөө
өгөхийг хүссэн нэрийг бичиж хийсэн. Тэгээд будаагаа сэгсэрч хамгийн түрүүнд дээд
талд нь гарч ирсэн нэрийг охиндоо өгсөн. Манай охиний нэрийг Алунгоо гэдэг. Энэ
нэрийг манай хадам ээж бичиж хийсэн байсан. Бусад хүмүүсийн нэрсийг сонирхож
харсан чинь Анунгоо, Нандинцэцэг, Анир гэх мэт нэр байсан. Миний бичсэн нэр бол
Сорхугтани хэмээх нэр байсан.“
„Při dávání jména dítěti jsme dali do velké misky rýži a lidé do ní dávali papírky s napsanými
jmény, která by chtěli dítěti dát. Potom jsme protřepali rýži a to jméno, které bylo jako první
na povrchu, jsme ji dali. Jméno naší holčičky je Alungoo. Tohle jméno napsala a dala do rýže
moje tchýně. Když jsem si ze zajímavosti prohlížela jména ostatních, tak tam bylo Anungoo,
Nandinceceg, Anir atd. Já jsem napsala jméno Sorchugtani.“
Znáte nějakou tradici, která je obecně spojená se svatbou?
„Бэр гуйх ёс мэднэ. Нөхөр бид хоёр 2011 оны 9 сарын 21-ний өдөр хуримаа хийж
байсан. Өглөө нь бид хоёр хуримын ордонд ёслол үйлдсэн. Хуримын ордноос гараад
Зайсан орсон. Тэгээд хуриманд маань хүрэлцэн ирсэн зочдыг гэртээ урьж найр хийсэн.“
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„Znám tradici žádost nevěsty. S manželem jsme se brali 21.9.2011. V to ráno jsme se šli do
Paláce svateb na obřad. Potom jsme odtamtud šli na Zaisan. Pak jsme pozvali domů všechny,
co se účastnili naší svatby a oslavili to.“
Jaká je dostupná zdravotnická péče? Kdo se stará o nemocného?
„Байдаг. Өвчтөнийг хэн асрах вэ гэдэг нь харилцан адилгүй. Ихэвчлэн өндөр настай
өвчтэй хүнийг хүүхдүүд нь асрана. Хүүхэд өвдвөл аав, ээж нь асарна.“
„Je. Otázka, kdo se bude starat o nemocného není vždy stejná. Většinou se o staršího
nemocného člověka starají jeho děti. O nemocné dítě se starají rodiče.“
Existují rituály, které následují bezprostředně po úmrtí?
„Ламд үзүүлээд алтан хайрцаг нээлгэдэг.“
„Jde se za lámou, aby se podíval a nechá se odkrýt zlatá truhla.“
Jak se pohřbívá?
„Монголд одоогоор ихэвчлэн газар ухаж, нас барсан хүнээ авсанд хэвтүүлээд
оршуулдаг бөгөөд зарим тохиолдолд чандарлаж оршуулж болно.“
„V Mongolsku v dnešní době většinou pohřbívají tak, že udělají díru do země a zesnulého
položí v leže do rakve. A v některých případech je možné nechat spálit a dát do urny.“
Jaké jsou role matky a otce?
„Аавууд ажил хийж мөнгө олох үүрэгтэй, ээжүүд хүүхдээ хүмүүжүүлэх, хичээл номыг
нь зааж өгөх, хоол унд хийж өгөх, хувцас хунарыг нь угаах, гэр орноо цэвэрлэх
үүрэгтэй. Аав, ээжүүд ээлжлээд аль завтай, боломжтой нь хүүхдүүдээ цэцэрлэг,
сургуульд нь зөөдөг.“
„Otcové jsou povinní chodit do práce a vydělávat peníze. Matky jsou povinné vychovávat
děti, pomáhat jim s úkoly, vařit, prát jim oblečení a uklízet domácnost. Podle toho, jak mají
matky nebo otcové čas, tak doprovázejí děti do školky, školy.“
Jak vychováváte své dítě?
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„Ахмад настай хүнийг хүндлэх, бусад хүмүүсийг мөн адил хүндэтгэн харьцах, хүний
үг сонсож сургах, хичээл номоо сайн сурах гэх мэт зүйлсийг зааж сургадаг.“
„Aby mělo úctu ke starším lidem, s ostatními vycházelo se stejnou úctou, aby poslouchalo,
co mu říkají lidé, aby se vzdělávalo a podobné věci učím a ukazuji.“

Kdy se děti osamostatňují?
„Ихэвчлэн 14-с дээш насны хүүхдүүд ойр зуурхан гэрээ цэвэрлэх, аав ээждээ туслах, ус
зөөх зэргээр тусалдаг. Бүрэн биеэ дааж сурна гэвэл хүүхэд бүр харилцан адилгүй. Зарим
хүүхдүүд 16 наснаасаа ажил төрөл хийдэг, зарим нь 22 нас хүртлээ сурдаг. Ихэвчлэн
22 настай их сургуулиа төгcөөд биеэ даах нь элбэг болдог болов уу.“
„Většinou od 14-ti let výše by dítě mělo sem tam uklízet domácnost, pomáhat rodičům třeba
s nošením vody domů. Úplné osamostatnění nelze srovnávat, není to stejné u všech dětí.
Některé děti pracují v 16ti letech, některé studují až do 22 let. Je možné, že většinou ve 22
letech po vystudování vysoké školy se osamostatňují.“
Jaké jsou oblíbené pokrmy mezi Mongoly?
„Миний хувьд дуртай хоол бууз, хуушуур, гурилтай шөл, цуйван. Уух зүйл бол сүүтэй
цай.“
„Moje oblíbené jídlo je búz, húshur, polévka s těstem, cuivan. K pití čaj s mlékem.“
Jak vypadá mongolská oslava? Co se dává na stůl?
„Монгол найр өргөн дэлгэр сайхан болдог. Ширээн дээрээ идээ засдаг. Идээ засна гэдэг
нь ихэвчлэн хэвийн боовыг 5 эгнээ дээш нь өрж, түүнийхээ дээр ааруул, чихэр тавина.
Мөн хонины бүтэн мах чанаж тавьдаг. Үүнийг ууц гэж нэрлэнэ. Тавгийн идээ, ууц хоёр
бол ширээн дээрх чухал зоог юм. Эдгээрээс гадна айраг, сүүтэй цай, ааруул, өрөм,
чихэр, төрөл бүрийн салат, хиам, огурцы зэргийг ширээн дээрээ тавьж зочдоо дайлдаг.“
„Mongolské oslavy bývají krásně velké a široké. Na stůl se dávají pokrmy. Dát pokrmy
znamená většinou pečivo se vzorem, které se poskládá se do výšky 5 pater, na to se dá sušený
tvaroh a bonbóny (sladkosti). Také se dává celé uvařené skopové maso. Říká se tomu úc.
Pokrmy na talíři a úc jsou dva nejhlavnější pokrmy na stole. Kromě toho také airag (kobylí
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kvašené mléko), čaj s mlékem, sušený tvaroh, sladkosti, různé druhy salátů, salámy, okurky
atd. To vše se dává na stůl.“
Vážou se k pokrmům či nápojům nějaké zvyklosti?
„Монгол хүний биед хамгийн шингэц сайтай хоол бол гурилтай шөл, борцтой шөл. Уух
юмны хувьд бол сүүтэй цай, аарц, саам /цагаан гүүний сүүг эрүүл мэндэд сайн гэдэг/.
Сүү сааж байхад зочин ирвэл саасан сүү нь сав дүүрэг гэж хэлнэ. Монгол архи нэрэх ёс
байна. Айраг исгэх, айраг бүлэх ёс бас байна.“
„Jídla s největším obsahem tekutiny pro tělo mongolského člověka je polévka s těstem, vývar
se sušeným masem. Z pití se říká, že čaj s mlékem, vařený tvaroh, kobylí mléko/ mléko z bílé
klisny jsou dobré pro zdraví. Když přijde host při dojení mléka, tak se říká že nadojeného
mléka plný kýbl. Je tradice destilování mongolské vodky. Také je tradice kvašení, míchání
kobylího mléka.“
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Příloha 3 – rozhovor Batmünch (muž, 80 let)
Žil celý život na venkově, žije kočovným životem, má 12 dětí, jeden syn mu zemřel v mládí
ve věku 21 let - havárie na motorce, spadl ze srázu a druhý nedávno při autonehodě ve věku
56 let. Pochází z kraje Selenge.
Jak se oslavuje narození dítěte? S kým se slaví? Jak dlouho oslavy trvají?
„Шинэ хүн гарч, бүл нэмэгдэхэд их баяр хөөр хийн, хот ах дүү нар бүгдээрээ цугларна.
Тэгээд яах вэ дээ шинэ хүн угаалга чинь угаалга сайхан ёс журмаа билэгдээд л өнөө
хонго шаантараа хурайлаад тэгээд угаачхаад тэгээд хоол унд идээд л чихэнд нь нэрийн
хэлээд бэлгэ сэлтийг нь өгөөд тэгээд нэг хэдэн таван цаас арван цаас хорин цаас юу
байдгын одоо эд бараа ч байдаг юм үү тийм юм өгөөд л тэгээд л угаалгын үйл явдал
дуусна даа.“
„Když se narodí nový člověk, příbuzenstvo se rozrůstá, tak se dělá hodně oslav. Shlukují se
všichni příbuzní z města. No, a tak mytí nového člověka, to si krásně připravíš tradice a
způsoby mytí, usuší se prdelka a umyje (obřad), potom se popíjí a jí, pošeptá se do ucha
jméno, dají se dárky a dá se několik, 5 nebo 10 nebo 20 papírovky nebo co máš, jestli máš
něco hmotného, tak takové věci dáš a takto končí událost mytí.“
Jak probíhá výběr jména? Existuje tradice pojmenovávání potomka po předcích?
„За нэрийг одоо их хуучны настай тийм улсуудаар өгүүлж байсан юм. Одоо ч хамаагүй
болсон шүү дээ нэг нь. Хоёрдугаарт эх барьж авсан эмч нь нэр өгдөг болсон юм одоо.
Тийм. Миний үед одоо яах вэ дээ одоо тэр настай томчууд нутгийн сайн хүнээр л одоо
сайн явдаг, ажил төрөл сайнтай олон түмэндээ хүндлэгдсэн тийм хүнээр нэр өгдөг
байсан юм урд. Одоо бол тийм юм байхгүй. Гэхдээ одоо маниар Батсайханы дөрөв
хүүхэд бол дөрүүлээ надаар нэр өгүүлсэн шүү дээ өнөө Бүрэнжаргал, Бүрэнчимэг,
нөгөө Буянхишиг, Батсуурь гээд энэ дөрөв. А тэгээд нэр өгсөн хүн баруун талын чихэнд
нь: „Би чамд одоо дуудах нэрийг чинь ийм нэр өглөө дуурсах нэрээ өөрөө олж аваарай.
“ гэж тэгж шивнэдэг юм. Баруун чихэнд нь. Тийм.“
„No jména se nechávala dávat tehdejšími staršími lidmi. Za prvé v dnešní době už je to jedno.
Za druhé teď je to tak, že jméno dává ten, kdo jako první držel v ruce dítě, dotyčný doktor.
Ano. No a tenkrát za mých dob dávali lidé starší, z vyšších vrstev, někdo dobrý z kraje,
takový, kterému se dařilo, s dobrým povoláním, vážený mezi ostatními lidmi, tak to bylo
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dříve. Teď nic takového není. Ale všechny 4 děti od Batsachna mají jméno ode mě, víš. Tam
ten Burendžargal, Burenčimeg ta Bujanchišeg, Batsuir takto tyhle 4. A ten, kdo dává jméno,
šeptá do pravého ucha: „Já ti teď dávám jméno, takové jméno, kterým se budeš volat, to
jméno, které budeš poslouchat si najdi sám.“ Takto se šeptá do pravého ucha. Je to tak.“
Existují rituály, které následují bezprostředně po úmrtí?
„За яах вэ. За нас барсан хүнийг болвол одоо ерөнхийд нь биеийг нь засаад л өөд нь
сайхан чигээр нь харуулаад л ам ам ангаасан бол амыг нь хамиулаад нүдээ нээллтэй
байсан бол нүдийг нь аниулаад за тэгээд одоо хадгаар толгой нүүрийг нь бүтээгээд л
тэгээд л юу яадаг даа. Тэгээд бусад үйл явдал бол одоо ерөөсөө бол хүн бүр янз бүр
хийдэг болсон юм. Дээр үед бол нас барсан хүнийг чинь тэргэн дээр ачиж байгаад л
оршуулахад эл хаяж задгай онхолдуучаад тэрийгээ одоо тийм л байсан юм. Одоо тийм
ёстой ихтэй болсон юм. Дээр үед бол тийм л байлаа. Морь тэргэн дээр ачиж аваачаад
нэг даавуугаар бүтээгээд тэгээд л оршуулчдаг өөр юм байхгүй байсан юм. Одооны энэ
оршуулгатай адилгүй дээр үе чинь одоо тийм байлаа.“
„Noo. Tak zemřelému hezky srovnáme a položíme vzpřímeně tělo čelem nahoru, pokud má
otevřenou pusu, tak zavřeme. Pokud má otevřené oči, tak také zavřeme, hlavu i obličej
pokryjeme hadagem (buddhisticky hedvábní šál) a no a pak se pohřbí. V podstatě každý ty
ostatní události dělá různě. Tehdy za mě jsme mrtvého naložili na vozík a někde na stepi se
tělo vyklopilo, takové to bylo. Až teď je mnoho různých obřadů. Jinak tehdy to bylo takhle.
Naložilo se na koně, vozíky, zakrylo nějakým hadrem a tak se pohřbívalo, nic víc. Nic
podobného se současnou dobou, tehdy to bylo takto.“
Jaké jsou tradiční role v rodině? Matka vs. otec…
„Гэр бүл дотроо аав хүн чинь одоо их үүрэгтэй шүү дээ. Одоо тэр гадуур дотуур юмыг
чинь бэлдэж оруулна, одоо юу яана… Гэрт доторхийг эмэгтэй хүн нь бэлддэг, гаднахыг
нь эрэгтэй хүн нь одоо цуглуулж байдаг тийм л ёстой юмдаа.“
„Otec má v rodině mnoho povinností. Musí připravit, nanosit ty věci z venku i uvnitř
domácnosti a pak ještě… vnitřek domácnosti má na starost ženská, muž si shromažďuje
vnějšek domácnosti, tak by to mělo být.“
Jak probíhá výchova – je přísná, tvrdá? Jak se to projevuje?
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„Одоо яах вэ дээ. Одоо өөрийгөө дураар ажилтай төрөлтэй одоо олон түмэнтэй тийм л
хүн болгож л хүмүүжлнэ шүү дээ. Хэн хэн ч бол тэгэжл хүмүүжүүлнэ.“
„Noo…podle sebe, aby byli pracovité, společenské – takovými, aby se staly, tak se
vychovává. Kdokoliv by vychovával stejně.“
Jak dlouho děti zůstávají doma? Kdy se osamostatňují? Kdy začínají pracovat?
„Ааа ер нь дөө манай хэд чинь одоо бие даагаад явж айл гэр болохоороо л яах вэ дээ 18,
19 би ч одоо 20той нийлсэн.“
„Noo…no přeci naši se osamostatní v 18ti, v 19ti mají rodiny. Já jsem se dal dohromady ve
20ti (se svou ženou).“
Jaké jsou oblíbené nápoje, pokrmy?
„Ай би ч одоо янз бүрийн хоолонд дуртай шүү дээ. Лавшаа иднэ гуляш иднэ тарган
өөхтэй мах иднэ, боов боорцог иднэ одоо өөр юу байх вэ дээ.“
„Aj.. já teda mám rád různá jídla. Jím rád lavša (polévka s trhaným těstem), guláš jím, tučné
s tlustým masem papám, pečivo papám, co ještě…“
Jak vypadají slavnostní hostiny?
„Заа одоо миний үед яах вэ дээ ууцаа тавина, тавагтай идээгээ тавина, архиа тавина,
цайгаа тавина, аа тэгээд жимс мимс тийм айхтар одооныхтай адилхан тийм янз бүрийн
юм болвол тавьдгүй. Тэгээд л найр ч бай, хурим ч бай за нэг тийм л маягтай л даа.“
„Tak. Za mě se dával na stůl skopový trup, obložený talíř s mléčnými výrobky, vodka, čaj.
Ovoce, a tak honosné, různé věci jako dnes se nedávaly (na stůl). A to se dávalo jak na oslavy,
tak na svatební hostinu atd. Nějak tak.“
Existují pokrmy/nápoje, které mají „léčivou moc“?
„Гүй ер нь хоол чинь одоо ер нь бидний энэ идэж байгаа хөдөөний цагаа идээ бүх юм
чинь л одоо эрүүл мэндэд их ачаал бүгдэлтэй юм чинь энэ л байна шуудээ. Цагаан эдээ
одоо ааруул, өрөм, тарга ийм юм чинь л одоо хүний эрүүл мэндэд их ашигтай.“
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„No všeobecně toto jsou všechny tyhle pokrmy, co tu jíme my na venkově, jsou zdraví velmi
prospěšné – mléčné výrobky, arúl (sušený tvaroh), smetana, kefír - toto jsou pro lidské tělo
velmi prospěšné věci.“
Vážou se k pokrmům či nápojům nějaké zvyklosti?
„Ай байлгүй яах вэ, байлгүй яах вэ. Тэр хүндэтгэлийн идээ тавихад бол их явдалтай.
Одоо бүр адаглаад л доод тал нь одоо хүнд ахмад хүн ирэхэд чинь дал дөрвөн өндөр
чанаж тавьж хүндэтгэнэ, за сайхан тавагтай идээгээ сайхан өнгөлж засалж тавьж өгнө,
цай хийж өгнө, доор нь одоо дэвсэх ширдэг тавьж өгнө, дэвсрэг нь дээр суулгадаг ийм
л ёстой юм.“
„Samozřejmě že jsou. Jsou. Tamty pokrmy podávané s respektem jsou hodně pracné. Když
to úplně vezmu z kraje tak na nejníž když přijde starší člověk na návštěvu, tak se mu uvaří
skopové žebro a podá hezký ozdobený talíř s pokrmy, nalije čaj, pod to se dá stůl a prostře se,
usadíme ho na nějakou pokrývku…takové jsou tradice.“
Jaké jsou významné svátky? Jak se oslavují?
„Аа Монголд хамгийн чухал баяр одоо Монголын цагаан сар. Хаврын тэргүүн сарын
шинийн нэг нь. Аа ардын хувьсгалын одоо наадам байна. За тэгээд өөр наадам яах вэ
дээ. Хүүхэд шуухад гарахад одоо шинэ хүн нэмэгдлээ гэж сайхан баяр хийнэ, хүүхдийн
сэвлэг үргээхэд найр хийнэ. За ийм л баярууд байдаг юмдаа. Өөр нээх их баяр цэнгэл
байхгүй.“
„Aaa… v Mongolsku je nejdůležitějším svátkem mongolský Cagán sar. To jest první jarní
den. Aaa… lidově revoluční svátek Nádam. No a další zábavy…když se narodí dítě, pak se
dělá krásná oslava, když je o přírůstek víc, také se dělá oslava při stříhání prvních dětských
vlásků. Tak takové oslavy jsou. Jinak moc zábav a oslav není.“
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Příloha 4 – rozhovor Čancal (žena, 80 let)
Žije kočovným životem se svým mužem. Porodila 14 dětí, z toho poslední 4 byly vždy
dvojčata.
Jak se oslavuje narození dítěte? S kým se slaví? Jak dlouho oslavy trvají?
„Үгүй ээ, үгүй тийм юм юу байдаг юм.“
„Ne, ne. Nic takového se není.“
Jak probíhá výběr jména? Existuje tradice pojmenovávání potomka po předcích?
„Одоо тэгээд өвөө эмээ нар нь л өгдөг шүү дээ. Энэ урдны улс чинь одоо энэ гаригаар
л өгдөг байсан шүү дээ. Даваад гарвал Даваасүрэн гээд л, Лхагвад гарвал Лхагвасүрэн
гээд л одоо манайхан тэгж л өгч байсан шүү дээ.“
„V téhle době dávají jméno prarodiče. Dřívější lidé dávali podle dnů v týdnu. Když se děti
narodily v pondělí, tak Davásuren (Vznešenost pondělka), ve středu Lchavagsuren. Takhle
jsme je pojmenovávali my.“
Vdávala jste se?
„Үгүй ээ, үгүй тэр чинь сүүлийн үед л юу яасан болохоос бид 2 тэр хурим мурим тийм
юм юү мэдэхгүй. Дээр үед болвол тэгэж гуйж байсан юм уу ер нь? Одоо л тэгээд байх
юм байна шүү дээ.“
„Ne, ne. To je výmysl dnešní doby, jinak my dva tu svatbu atd. neznáme. Ani nevím, žádalo
se tenkrát o ruku? Teď to všude tak dělají.“
Existují rituály, které následují bezprostředně po úmrtí?
„Ээ. Хүн нас барахаар яах вэ дээ одоо...Зул хүж өргөөд л тэгээд л нэг 3 хонуулал яах вэ
сайн өдөр өө харж үзэж байгаад гаргадаг байсан байх. Өө одоо яах вэ дээ. Дээр үед чинь
үхэр тэрэг морин тэрэг тийм юмаар л гаргаж байсан шүү дээ. Өө тэгээд тавчихаад 3
хоноод ирэхэд байхгүй л болцон байдаг юм байна лээ шүү дээ.“
„Ee...Takže když člověk umře…Zapálí se „svíčky“ a tak po 3 dnech podle toho, jaký je
vhodný den, tak se vypravovalo, asi tak no. Tenkrát se vypravovalo na vozíku s koněm nebo
s krávou. Tělo zemřelého se někde položilo a za 3 dny už tam nic nebylo.“
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Jak vychováváte své děti?
„Нэг үхрийн эвэр доргивол мянган үхрийн эвэр доргино гээд эхнээс нь авахуулаад
дуустал нь жагсааж байгаад ороологдог байсан гэсэн“ (ач)(инээд). Наад чинь ярьж
байна аа. Миний өмнөөс хэн ярьж байна шүү. Ороолгож байсан гэжийн шүү дээ. „Зарим
тооноор авирах нь авираад гарч зугтаах нь 2 ихрээс авахуулаад гараад зугтаачихдаг
байсан гэсэн. Тулгаа ах аав 2“(ач).
„Když se otřese jeden roh krávy, tak se budou třást tisíce kravských rohu.“ Těmito slovy jsem
všechny srovnala do latě a od prvního až do posledního dostaly výprask. (vnučka)(všichni
smích).Posloucháš? Tady povídá za mě. Říká, že jsem jim dávala výprask. „Někteří, kdo
mohli, tak utekli vrchním otvorem jurty, prý dvojčata zdrhala. Strejda Tulga a táta.“(vnučka)
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Příloha 5 – rozhovor Munchdžargal (muž, 40 let)
Žije na stepi, má dvě děti. Studoval ve městě, učí na vesnici na základní škole tělesnou
výchovu.
Jak se oslavuje narození dítěte? S kým se slaví? Jak dlouho oslavy trvají?
(smích) „Aa энэ одоо юу яадаг шүү дээ. Хүүхэд гарахаар чинь угааж барьж, нэр мэр өгч
тэгэж л тэмдэглэдэг шүү дээ. Нөгөө юунд оруулаад хонины шөл мөлөнд оруулдаг шүү
дээ.“
„Aa to je tak… Když se narodí dítě, tak se omývá, dává se mu jméno, tak se to slaví. Myje se
v tom…přeci ve vývaru ze skopového masa.“
Jak probíhá výběr jména? Existuje tradice pojmenovávání potomka po předcích?
„Нэрийг чинь одоо олон янзаар өгнө шүү дээ. Сонгосон нэрүүдээ цаас нь дээр бичээд,
будаанд хийж сэгсрэн. Би бол аваасаа нэр асуугаад л өгсөн шүү дээ.“
„Jméno se dává různými způsoby. Vybraná jména se napíší na papír, dá se do rýže a protřepe.
Já jsem se zeptal svého otce a dal jsem jim jméno.“
Jaké tradice se vážou k takové události?
„Өдрийн сайныг харж байгаад л хийнэ шүү дээ. Би өглөө эрт босоод л за тэгээд одоо
нэг талаас эхнэрийн тал ирнэ. Нөгөө талаас манай талынхан цугларсан байна. За тэгээд
эрэгтэй тал нь гэр орноо бэлдэнэ. Аа эмэгтэй тал нь болвол гал тогооны хэрэгсэл, ор
мор гээд л иймэрхүү юм хум цуглууллаа л тэгээд гэр орно тохьжуулаад тэгээд л
хуримын үйл ажиллагаа эхэлнэ шүү дээ.“
„Podle toho, kdy je vhodný den a ten den se to koná. Já jsem ráno vstal a pak z jedné strany
přišla rodina mé chotě. Z druhé strany moje rodina se shromáždila. Mužova strana připravuje
domov a strana chotě kuchyňské potřeby, postel atd. Takové věci se shromáždí a takto se
domácnost zabydluje. Takhle vše kolem svatby začíná.“
Existuje něco jako pohřeb? Jak probíhá?
„Ямар журмаар өнгөрсөн тэр талаасаа эхлэнэ шүү дээ. Одоо өвчний журмаар бол
эмнэлэг мэмлэгт байлгаж байгаад тэгээд л дараагийнх нь үйл ажиллагаа явагддаг шүү
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дээ. Аа аваар осол болвол гэнэтийнх болвол тэгээд л бас л ялгаа байхгүй ноорог
моргоор хийж дамжигдаад л тэгээд л өдөр сараа харж байгаад л алтан хайрцаг
майрцагыг нь нээлгэнэ.“
„Začíná se od toho, jakým způsobem umřel. Pokud umřel kvůli nemoci někde po
nemocnicích, tak nějak se nechá a pak se dodělají další práce spojené s tím. Aa když je to
autonehoda nebo náhlá příhoda tak to také bez rozdílu putuje v přepravce a potom podle
vhodného dne na pohřeb a otevře se zlatá truhla.“
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Příloha 6 – rozhovor Bajandžargal (žena, 32 let)
12let žije v ČR, pracuje ve fabrice na šití potahů. Nemluví moc česky, ale trochu rozumí.
Jak jste oslavovali narození dítěte? S kým a jak dlouho?
„Баярлаад. Гэртээ ирээд. Эмнэлгээс гараад нэр мэрээ өгөөд л тэгээд л тэмдэглэн шүү
дээ. Өөр яаж тэмдэглэх вэ? Нэрийг нь тэгэх дээ эмнэлэгт өгсөн байсан.“
„Měli jsme radost. Přišli jsme domů. Propustili nás z nemocnice a dali jsme dítěti jméno, pak
jsme oslavovali. Jak jinak by se oslavovalo? Jméno ale už dostalo v nemocnici.“
Kdo, jak dal dítěti jméno?
„Нэр сонгож өгөхдөө...Эхнийхээ хүүхдэд болохоор өөрөө нэрнүүд бичээд, өөртөө
таалагдж байгаа нэрнүүдийг бичээд утга учрыг бодож байгаад будаанд дотор хийж
байгаа л будаагаа сэгсрээд тэгээд дээрээ нь гарч ирсэн нэрийг нь өгсөн. Дараагийн
хүүхдэд болохоор эгчтэй нь адил үетэй нэр өгнө гэж бодоод бас нэрнүүдээ будаанд
хийж байгаад тэгээд өгсөн. Тэгээд будаанд сэгсэрсэн чинь яг таалагдсан нэр гарж
ирэхгүй болохоор нь монгол руу залгаад Мөнхцэгц гэдэг нэр өгч болох уу гэж хүнээс
асуугаад таалагдсан нэрээ өгсөн. Эгчээр нь сонгуулсан чинь яг нөгөө дүүдээ нэр өгч
байгаа гэж бодохгуйгаар нөгөө нэг тоглоом маягаар ингээд нэг хүүхэд юу яагаад байдаг
шүү дээ тэгээд байхаар нь тэр хүнээр үзүүлсэн. Энэ нэр таалагдаад байна гэсэн чинь
наад нэр чинь гайгүй юм байна гээл өгсөн шүү дээ.“
„Když jsme vybírali jméno…U prvního dítěte jsem si promyslela význam jména, napsala
jména, která se mi líbila na papír. Dala jsem je do rýže, promísila v rýži a to jméno, které
vyšlo na povrch jako první jsem dala. U dalšího dítěte jsem brala v potaz, aby jméno mělo
stejnou slabiku s jménem jeho sestry. Stejně jako u předchozího jsem napsala jména na papír
a losovala z rýže, ale vůbec nevycházely jména, která by se mi zamlouvaly. Tak jsem zavolala
do Mongolska, zeptala se jednoho člověka, jestli můžu dát jméno Munchcece a dala jsem
jméno, které se mi líbilo. Nechávala jsem jeho sestru vylosovat jméno, ale nesoustředila se na
to, že vybírá jméno pro svého sourozence spíš to brala jako hru. Víte jak, jak děti si hrají. A
tak jsem se obrátila na jednoho člověka, že se mi to jméno líbí a ten mi řekl, že je to dobré
jméno, a tak jsem mu to jméno dala.“
Jaká jména jste měli vybraná?
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„Одоо мартчихжээ нэг Түшиг энэ тэр гэсэн нэрүүд байсан.“
„Už si to nepamatuji. Tüšeg a tomu podobná jména to byla.“

Znáte nějakou tradici spojenou se svatbou?
„Мэдэхгүй шүү дээ. Энд байсаар байгаад одоо бараг монгол ёс соёлоо мартаад байна
аа. Эхнийхээ хүүхдийг гарахаас нь өмнө аавынхаа нэрээр овоглоно гээд л тэгээд л энд
элчин дээр очоод л зүгээр цаг авч очоод л тэгээд л батлуулсан шүү дээ. Өөр нээх юм
хум болоогүй угаасаа төрөх дөхсөн байсан болохоор. Уул нь эхнэр гуйдаг юм тэгэхтээ
намайг гуйгаагүй.“
„Neznám. Od té doby, co tu jsem, tak zapomínám mongolské tradice. Předtím, než se nám
narodilo první dítě, tak jsem chtěla dát příjmení po otci, tak jsme se objednali a tady zašli na
ambasádu a nechali se oddat. Jinak jsme to moc neřešili. Beztak už se mi blížil porod.
Normálně se žádá o ruku nevěsty, ale mě nikdo nežádal.“
Existují rituály, které jsou spojené s pohřbem zesnulého?
„Энд үү? Мэдэхгүй шүү дээ. Монгол рүү л авч явдаг байхдаа.“
„Tady? To já nevím. Asi do Mongolska se odváží.“
Jak vychováváte své dítě?
„Хүүхдүүд ээ нээх хүмүүжлэсэн гэх юм байхгүй. Өөрийнхөө алдааг давтуулахгүй юу
яай гэж бодсон чинь энэ хоёр ч мэдэхгүй. Тэгээл өөрсдөө хүмүүжлэгдэнэ биз. Хааяа нэг
зодчихоол.“
„Nějak zvlášť se nesnažím je vychovávat. Samozřejmě bych nechtěla, aby opakovali moje
chyby, ale tihle dva nevím…Asi se vychovají sami. Občas jim dám na zadek.“
Kdy se děti osamostatňují?
„Хүн хүнээсээ шалтгаалах байх. Би лав 25 насдаа Чех рүү гараад бие даасан. Манай дүү
өнөө хүртэл ээж аав 2-ийн дээр байшинд нэг хашаанд амьдардаг.“
„To asi záleží člověk od člověka. Já jsem ve 25ti letech odjela do Čech a osamostatnila se.
Můj mladší bratr dodnes žije s rodiči na stejném pozemku o patro výše v domku.“
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Jaké jsou Vaše oblíbené nápoje, pokrmy? Jak se doma stravujete?
„Монгол хоолоо л хийж идэж уудаг. Хуурай хоол.“
„Jíme a vaříme si mongolská jídla. Suchá jídla (myšleno druhé jídlo).“
Jak vypadají u Vás slavnostní hostiny?
„Жимс, чихэр, хоол, закусак, тавган дээр тийм л юмнууд тавина шүү дээ.“
„Připraví se na talíř ovoce, bonbóny, jídlo a zákusky. Takové věci se dávají“.
Jaké významné svátky slavíte doma, zde v ČR? Jak je slavíte?
„Цагаан сар, шинэ жил тэгээд хаяа хүүхдийн төрсөн өдөр. Ширээгээ засаад, хоолоо
хийгээд тэгээд л болоо шүү дээ. Ганц нэг найз нар ирдэг.“
„Slavíme Cagán sar, Nový rok a někdy narozeniny dětí. Ustrojí se stůl, uvaří se jídlo a to stačí.
Pár přátel se pozve.“
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Příloha 7 – rozhovor Ojunbileg (žena, 42 let)
V roce 2000 sem přijela se sestrou kamaráda na základě pracovní smlouvy do fabriky, kde se
šilo. Má jednoho syna, který se narodil zde. Je mu 15 let. Původně byla návrhářkou.
Jak se oslavuje narození dítěte? S kým se slaví? Jak dlouho oslavy trvají?
„Яах вэ тухай үедээ баярлаж байсан тэгэхтэй тэмдэглэж байгаагүй.“
„No. V té době jsem měla radost, ale neoslavovalo se.“
Jak probíhá výběr jména? Existuje tradice pojmenovávání potomka po předcích?
„Би нөхөртэйгээ тохиролцож байгаад өгсөн.“
„Dohodli jsme se s manželem a dali dítěti jméno.“
Vdávala jste se? Jak probíhala Vaše svatba? Povězte mi o tom.
„Хуримаа хийж байгаагүй тэгэхтэй батлуулж байсан. Элчин дээр очоод хадаг сүүтэйгээ
авч очоод батлуулсан.“
„Nedělali jsme svatbu, ale nechali jsme se oddat. Zašli jsme na ambasádu s hadagem
(buddhistická hedvábná látka) a mlékem a nechali jsme se oddat.“
Jaký je postup v případě úmrtí Mongola v ČR?
„Ямар газар үйлдвэрт ажиллаж байсан тэрнээс шалтгаална тэгээд энд чандарлаад
монголоос ар гэрийхэн ирж чандрын авч явдаг. Үйлдвэрээс зардлын даана.“
„Záleží na tom, v jakém závodě pracoval. Potom se tělo tady spálí a z Mongolska přijedou
příbuzní a vezmou si jeho ostatky s sebou. Všechny náklady hradí závod.“
Jak probíhá výchova – je přísná, tvrdá? Povězte mi o tom něco, prosím.
„Би хүүхдээ нээх загнаад байдаггүй. Болох юман дээр нь дэмждэг болохгүй юман дээр
нь болохгүй гэж хэлдэг.“
„Moc své dítě nekárám. V dobrých věcech podporuji a ve špatných věcech se umím ozvat, že
se to nedělá.“
Jak dlouho děti zůstávají doma? Kdy se osamostatňují?
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„За ерөнхийдөө бие даана гэж...Эндхийн хүүхдүүдийн юмнүүд бэлэн болохоор их орой.
За 14 энэ тэртэй.“
„No obecně jejich osamostatnění… Zdejší děti mají všechno přímo před nosem, takže začínají
být samostatnější až ve 14ti letech.“
Jaké jsou Vaše oblíbené nápoje, pokrmy? Jak se doma stravujete?
„Би гэртээ монгол хоолоо хийж иддэг бууз, хуушуур, цуйван, гурилтай шөл, банштай
цай. Манай монгол үндэстний хоол.“
„Doma si děláme mongolská jídla – búz, húšur, cuivan, polévku s těstem, čaj s masovými
taštičkami. Naše tradiční jídla.“
Jak vypadají u Vás slavnostní hostiny?
„Би ширээн дээр үндэстнийхээ баяраар Цагаан сараар хэвийн боов хийж тавгаа засдаг,
буузаа хийдэг, ууц тавдаг. Монголоос авчруулдаг. Баяр болгон бага зэрэг тэмдэглэнэ.“
„Na naše lidové svátky Cagán sar dělám tradiční pečivo, naše búzy a skopový trup dávám na
hostinu. Z Mongolska se nechávám poslat. Všechny svátky slavíme v menším měřítku.“
Dodržujete nějaké mongolské zvyklosti spojené s pokrmy či nápoji?
„Бурхандаа цайныхаа дээжийг өргөнө.“

„Když uvařím čaj, tak nejprve dám Bohu (mongolská tradice, při které se uvaří čaj nebo třeba
jen mléko a lžící se „cáká“ na sever k nebi pro Buddhu nebo Boha našeho, je to jako uctění).“
Kde si zde v ČR sháníte tradiční mongolský oděv?
„Өөрийнхөө хэмжээг монгол руу өгөөд тэгээд захидаг. Наадам цагаан сар 2-оор
өмсдөг.“
„Pošlu své míry do Mongolska a objednám si. Oblékám si to na Nádam a na Cagán sar.“
Jaké významné svátky slavíte doma zde v ČR? Jak je slavíte?
„Цагаан сар Наадам шинэ жил яах вэ тэмдэглэдэг. Настай хүмүүсээ очиж хүндэлдэг
очиж золгодог.Тавагаа засаад үндэснийхээ хоолоо хийгээд найр хийдэг.“
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„Slavíme Cagán sar, Nádam a no i Nový rok. Starší lidi se navštěvují a tím se jim vzdává holt
(úcta) a zdravíme se (tradice zolgolt). Připravím hostinu a uvaříme tradiční jídla a veselíme
se.“
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