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V prvních dnech po vypuknutí války na Ukrajině za-
znamenalo Česko jednu z největších vln solidarity za
svou historii. Nejenom český stát, ale i nevládní or-
ganizace se snažily najít ubytování pro několik stovek
tisíc uprchlíků, žen a dětí. Sdružení pro integraci
a migraci vzneslo otázku, proč by nemohli uprchlíci
v Česku sdílet domácnosti s místními lidmi, a začalo
realizovat projekt Uprchlíci vítejte, který vznikl
v Německu a Rakousku v roce 2017. Hned na straně
4 si můžete přečíst o tom, jak se česko-anglický pár
Tichotových rozhodl prostřednictvím tohoto projektu
nabídnout spolubydlení ukrajinské rodině Pesto-
lovských.
Po nějaké době ale nadšení ve společnosti opadlo

a někteří Češi začali vnímat uprchlé ukrajinské ženy
a děti jako hrozbu. Petr Baroch, který již šestým
rokem pracuje v Organizaci pro pomoc uprchlíkům,
říká, že tyto tenze jsou očekávatelné. Podle něj může
dojít k určité deziluzi, do Česka totiž přichází velmi
různorodá skupina lidí, kteří mezi sebou mají kromě
tragické zkušenosti málo společného. O své
zkušenosti s prací s uprchlíky se Baroch podělil
s našimi čtenáři v rozhovoru na straně 10.
Na stranách 11–13 najdete kresby autorky Kateřiny

Kosmatové, které ilustrují a komentují některé nega-
tivní jevy v české společnosti týkající se uprchlíků.
Na svůj příchod do Česka před 30 lety vzpomíná

Hadis Medenčević, který uprchl před válkou v Bosně
a Hercegovině. V rozhovoru s naší spolupracovnici
Margaretou Troševou na straně 6 naznačil, že „Česko
nás přijalo velice lidsky“, ale ČR v té době ještě nemě-
la vypracovanou potřebnou legislativu. Dnes je tu pro
ukrajinské uprchlíky vládní program, systém – eva-
kuace, transport, registrace, státní pomoc, legalizace
pobytu, pojištění, školy, výuka jazyka…
Válka na Ukrajině stále trvá a uprchlíci mají příliš

mnoho problémů na to, aby mohli myslet na svou
budoucnost: jejich manželé a otcové stále bojují na
frontě a oni se zatím dozvídají v televizi o bom-
bardované infrastruktuře – zjišťují, jestli je zničen
jejich byt, nebo dokonce celá ulice, jestli se budou mít
kam vrátit a kde hledat zaměstnání, nebo budou
muset zůstat tady a žádat o pomoc…
Vážení čtenáři, srdečně vás zdraví

Dragoljub Matić
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Text a foto: Goranka Oljača

„UPRCHLÍCI VÍTEJTE“
VE TŘECHDĚJSTVÍCH
Dějství první
Proč by nemohli uprchlíci v Česku sdílet domácnosti
s místními lidmi? Tato zásadní otázka stála na začátku
projektu Uprchlíci vítejte. Projekt známý od roku 2014
z Německa a Rakouska získal svou aktivní podobu
v Česku v roce 2017 díky Sdružení pro integraci
a migraci (SIMI), které ho zaštítilo. V roce 2022 pak
prakticky dokázal, že lidé jsou ochotní ubytovávat
uprchlíky u sebe doma. Jak se k tomu rozhodují? To
jsem vyzvídala v rozhovoru s česko-anglickým párem
Tichotových, kteří nabídli spolubydlení ukrajinské
rodině Pestolovských. Týden po jejich nastěhování
jsme se setkali v prostorách SIMI – díky velké
vstřícnosti Davida Tichoty, který většinu rodinných
příslušníků vzal s sebou.

„Rozhodovala se celá rodina, ale první myšlenka
přišla od paní Phillippy,“ prozradil David, když vy-
světloval, jak se dohodli přijmout ukrajinskou rodinu
k sobě domů. „Protože bydlíme v domě spolu s tátou,
tak on musel také souhlasit. Dohodli jsme se poměrně
rychle během několika dnů.“
Potom ještě zbývalo provést úpravy domu. „Ten

dům je pro nás zbytečně velký. Dva pokoje a koupelna
v podkroví byly prázdné, tak jsme rychle přidělali
malou kuchyň, aby to mohlo fungovat jako byt. Bo-
hužel noví obyvatelé nemají úplné soukromí, protože
musejí chodit po schodech přes naše patro.“ To, že
Tichotovi úpravu financovali, považuje David za
samozřejmě. „Zaplatili jsme, nebyl to pro nás
problém,“ uzavírá krátce. Zní to neobvykle, že v tomto
světě, který nám příliš často nabízí svůj nevlídný ob-
raz, něco lidumilného a dobročinného není problém.
Paní Philippa coby Angličanka žijící v Česku pokládá
pomoc ukrajinským uprchlíkům za přirozenou věc.
Pochází z Newcastlu a v roce 2002 si myslela, že
v Praze stráví jen jeden rok. Už je tady však dvacet let
a získala i české občanství. „Kamarádka mi vyprávěla,
jak nabídla bydlení uprchlíkům. A protože jsem také
dobrovolnice v UNICEFu a UNHCRu, myslela jsem si,
že i my pro ně můžeme něco udělat.“
„Vyplnili jsme formulář na internetových stránkách

Člověka v tísni, a tak jsme se dostali k SIMI. Zbývalo
jen seznámit se s paní Julií a dětmi,“ přibližuje celý
administrativní proces David. Při této vzpomínce na
tváři jeho paní hned zazáří úsměv: „Přišli se s námi
seznámit do Dolních Břežan minulý týden a za
chvilku se rozhodli, že u nás chtějí bydlet. My byli
také pro.“

„Vypadali sympaticky,“ svorně souhlasí Tichotovi.
„Kira se trochu bála pejsků, ale teď už je má ráda.
Oba, Timur a Kira, jsou hodné děti a zdá se, že náš
způsob spolubydlení funguje dobře.“

Dějství druhé
Celá rodina Pestolovských žila do války ve Vinnici, ti-
chém, hezkémměstě, které bylo několikrát prohlášeno
za nejkomfortnější město Ukrajiny. Máma Julie pra-
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covala v bance jako manažerka pro komunikaci s klien-
ty. Žák páté třídy Timur rád sportoval, prvňačka Kira se
věnovala tanci. „Ještě 23. února děti šly normálně do
školy. 24. února ve čtyři hodiny ráno jsme dostali zprá-
vu, že Ukrajina je ve válečném stavu, a exploze krátce
nato potvrdily její surovou pravdivost,“ vzpomíná Julie
Pestolovská. „Neočekávali jsme, že zaútočí na města.
Nad Vinnicí létaly rakety a kvůli tomu se muselo utíkat
do krytů, což je obtížné, zvlášť v noci a s dětmi.“ Když
se táta a manžel Pestolovský zapsal do městské armády,
přišel domů a sdělil rodině, že si mají sbalit věci, že už
jim koupil autobusové jízdenky do Varšavy. Paní Julie
říká, že neměla na vybranou, protože má dvě dětí,
které bylo třeba zachránit.
Kira si s odstupem času vzpomíná, jak si cestou

hrála hry na mobilu a že volala tátovi. Z celého roz-
hovoru si s jistotou pamatuje jen to, jak jí táta říkal, že
ji má rád. Vzpomínka na Varšavu má tvar kin-
dervajíček a croissantů, které jim rozdávali
dobrovolnici. O tom, co má říci o Česku a jak se jí tady
žije, tato drobná černovláska nepřemýšlela ani

chvilku: „Ideálně.“ Její matce se také líbí ubytování
u rodiny Tichotových, je s dosavadním pobytem
spokojená.
Společný život kromě spolubydlení vždy obsahuje

i něco navíc. Není možné přehlédnout fakt, že se rodi-
na Pestolovských ocitla v České republice poprvé,
neumí česky, neví skoro nic o zdejších zvyklostech.
Tichotovi představují jejich první kontakt s tímto
novým světem.
„Snažíme se jim to maximálně ulehčit. První den

jsme jim pochopitelně ukázali vesnici, domluvili
jsme, že děti mohou chodit do školy. Zkoušíme najít
nějaké aktivity pro děti, například odpolední kroužky.
Nabízíme pomoc, jak můžeme, stále se ptáme, jestli
něco nepotřebují, ale já myslím, že oni chtějí mít své
soukromí, nechtějí být na obtíž a pořád s námi. Po-
chopitelně, že si chtějí sami vařit a trávit čas, nic zlého
v tom nevidím. Trošku možná ještě definujeme para-
metry spolupráce, ale myslím, že to funguje dobře.“
Tak jednoduše a s upřímným přesvědčením popisuje
David Tichota první týden spolubydlení.

Dějství třetí
Po skoro dvou měsících je všechny opět vidím. Ten-
tokrát v Dolních Břežanech. Smutné až křečovité
výrazy tváří u Pestolovských mezitím zmizely. Děti
volně pobíhají v krásné zahradě domu a jaro jim do-
přává své idylické obrysy. I psi se předvádějí štěká-
ním. Matyáš, syn Tichotových, vytvořil už s Timurem
dobře sehranou dvojku v různých míčových
a počítačových hrách. S jazykovou bariérou si hezky
poradili: Matyáš říká, že mluví většinou anglicky,
občas jim pomáhá Google Translator. Naučili se ho
používat i starší, takže dorozumívání probíhá bez
větších problémů.
Paní Julie nám sděluje hlavní novinku: „Dnes jsem

začala pracovat v jednom ze státních technologických
institutů jako uklízečka.“ Směna trvá od páté do osmé
hodiny a budou jí platit 150 korun na hodinu. Paní
Phillippa se mezitím začala angažovat kolem ženské
podpůrné skupiny pro ukrajinské uprchlíky a byla by
ráda, kdyby se přihlásilo více zájemkyň. Jedná se
o terapeutická sezení, která vedou dva ukrajinští psy-
choterapeuti každé úterý večer od 18 do 20 hodin
v ReCompose Studiu v pražských Holešovicích. Všech-
no včetně hlídání dětí finančně zajišťuje její americká
kolegyně.
Díky tomu, že Tichotovi mají pejsky, chodí spolu na

procházku každý den. To je příjemná povinnost pro
všechny, zvlášť pro Kiru, která si je velice oblíbila.
A tak je nostalgie po městě Vinnice snesitelná.

Projekt Uprchlíci vítejte má výrazný integrační
aspekt. Nejde jen o novou střechu nad hlavou. Propo-
jování s místními lidmi se jeví jako skutečný most
k začleňování do širší české společnosti. Sociální prá-
ce a podpora, kterou SIMI v rámci projektu zajišťuje,
nebyla v případě naší rodiny dosud potřeba. Když se
s nimi loučím, vybavuji si, jaké slovíčko vybrala před
dvěma měsíci Kira pro hodnocení svého nového
života: „Ideálně.“ V rámci možností.
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Text:Margarita Troševa
Foto: soukromý archiv Hadise Medenčeviće

„NEJPODSTATNĚJŠÍ
JE POCIT LIDSKÉ
DŮSTOJNOSTI“
HadisMedenčević do Prahy uprchl před válkou v Bosně před 30 lety.
Vypráví barvitě, živě, promyšleně. Otázky jsou pro něj pouhou pobídkou,
aby něco nevynechal. Poslouchejte semnou.

Jsem z města Derventa v Bosně a Hercegovině.
Když v dubnu 1992 vypukla válka, studoval jsem
v Sarajevu. Po půlroce jsem se dostal do
Chorvatska a pak jako zázrakem do Prahy. Znal

jsem ji z dob bratrových studií, proto mi byla blízká.

S čím jste přijel?
Se dvěma košilemi, dvěma tričky, jednou bundou,
jedním párem bot a prázdnými kapsami. Spadl jsem
z válečné zóny do velkoměsta, kde jsem skoro nikoho

neznal. První dny byly nesmírně těžké. Dříve jsem si
v Praze mohl ledacos dovolit. Teď jsem seděl na Vác-
laváku, za mnou byl reklamní panel „SOS Sarajevo –
Sbírka pro Bosnu a uprchlíky“ a mně došlo, že jsem
jedním z nich. Je to strašný zásah do duše. Občas to
bylo drsnější než válka, třeba uvědomit si, že jsem
pouhý válečný emigrant z úplně jiného světa. Pak jsem
se dostal na školu, učil se jazyk, hledal práci. Česká
republika nám umožnila studium zadarmo. Prodával
jsem knihy, po nocích jsem šil batohy a přes den je
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prodával po buticích. Většinu krajanů lákala vidina
výdělku, takový pud přežití… Já investoval do vzdělání
a dal jsem se na inženýrskou a informatickou dráhu.

Byl jste tu hned doma?
My jižané jsme vázáni na půdu, domov a hroby
předků. Vykořenění bylo těžké. Dlouho jsem cítil krizi
identity a řešil, kde mám domov, kam si položím kabát
nebo pověsím rodinnou fotku. Postupně mi došlo, že
mít dvě vlasti je bohatství. Proč bych tedy nemohl
patřit celému světu a celý svět by pak patřil mně? Ubi
bene, ibi patria – domov je tam, kde vám je dobře.

Nechtěl jste se vrátit?
Zpočátku to bylo jednoznačné. Bosna byla ideálem,
sluncem, které vychází z jihu, hřeje a čeká. Když jsem
pak přistával v poválečném Sarajevu, bylo to strašné –
z výšky vypadalo jako Hirošima. Všechno se tam změ-
nilo a ideál se rozplynul jako pára nad hrncem. Nako-
nec žiju tady a často tam jezdím.

Jak jsme se k vám chovali?
Česko nás přijalo velice lidsky, byť jsme od státu nedo-
stali třeba byt nebo podporu. Mohli jsme ale studovat
a pak pracovat. Česká republika byla válkou na Balká-
ně zaskočena, neměla vypracovanou legislativu.
Dostali jsme dočasné útočiště, což byla kategorie šitá
horkou jehlou. Jako student jsem získal dlouhodobý
pobyt, časem trvalý a poté i občanství. Jedním z mých
traumat je čekání před cizineckou policií na Olšanské,
minimálně jednou ročně. Jsem rád, že to moje děti
nemusí zažít.

Nevraživost?
Nic, co by stálo za zmínku. Jsem teď nesmírně po-
těšený tím, jaké pochopení projevili Češi pro utrpení,
kterým teď prochází ukrajinský národ. Vláda hraje
velkou roli v tom, jaká bude společenská nálada, jestli
se vzedme vlna solidarity, nebo bude nenávist. To, jak
se Česká republika zachovala vůči běžencům ze Sýrie
a Iráku, a dokonce vůči dětem, je skvrna na svědomí
tohoto státu. Život kohokoliv je totiž univerzální
hodnota a neměl by být předmětem politiky. Ani otáz-
ka víry a národnosti není tak důležitá, dokud se do
toho nezaplete politika. Když se tu objevila antiislám-
ská hysterie, bál jsme se jako muslim mluvit otevřeně
a byl to nepříjemný pocit nesvobody.

Někdo řekl, že jste bývalý uprchlík…
Uprchlík je stav vědomí, ne kategorie. V okamžiku,
kdy oběma nohama vstoupíte na půdu, kam vás
uprchlický vítr zanesl, a rozhodnete se jít dál, už
uprchlík nejste. Jste lidská bytost, která chce žít, něco
vykonávat, tvořit. Má to emoční i praktickou rovinu.
Pokud se míra uprchlictví měří tím, že v sobě vždycky
ponesu svou vlast, tak budu věčný uprchlík. Ale jsou
tři možnosti, jak si uspořádat život. První je ghettoiza-
ce – žít ve skupině krajanů, držet se svého jazyka,
zvyků a kultury, ignorovat a odmítat okolní svět, mlu-
vit o návratu, jakmile bude možný. Někdo tak prožije

celý život. Druhou je asimilace. Člověk je natolik zne-
chucený, že rezignuje na svůj původ a všechno, co se
stalo, nechce s tím mít nic společného, maximálně
splyne s novou společností a snaží se zapomenout.
Znám pár lidí, kteří mluví jen česky, nikdy se už do
Bosny nepodívali a straní se naší komunity. Jako třetí
je tu střední cesta – integrace, kterou šla většina váleč-
ných uprchlíků z bývalé Jugoslávie. Spojuje to, co
zdejší společnost umožňuje a má, se vším zdravým,
kvalitním a unikátním, co nám dává náš původ.

V čem se vaše situace lišila od nynějších běženců?
Ukrajinští uprchlíci a my, to je nebe a dudy. Dnes je tu
vládní program, systém – evakuace, transport, regis-
trace, státní pomoc, legalizace pobytu, pojištění, ško-
ly, výuka jazyka. Několik mých kamarádů sem tenkrát
přišlo s dětmi. Pro mě bylo neuvěřitelné a až šokující,
jak je školy i tenkrát okamžitě přijaly. Děti se naštěstí
přizpůsobí daleko rychleji než my… Dnes jsou
z uprchlických prťolat herci, vědci, inženýři, podnika-
telé, vrcholoví sportovci, reprezentanti České repub-
liky, lidé mimořádně úspěšní, kvalitní a užiteční pro
zdejší společnost.

Co vám tehdy pomohlo nejvíc?
Pomáhali jednotlivci. Obecněji však byl nejpod-
statnější pocit lidské důstojnosti. Uprchlíci potřebují
pocit lidské hodnoty – že nejsou ubožáci nebo ztra-
cené existence. Nedávno žili důstojným životem
a najednou jsou odkázáni na pomoc cizích lidí. Dale-
ko víc, než ztráta věcí je bolí situace, ve které se na-
cházejí. V Praze jsem se fakt cítil lidsky dobře, i proto
jsem neodešel dál na Západ. S uprchlickými zážitky
jsem se ale vyrovnával velmi dlouho. Nevyprávěl jsem
o nich, nechtěl jsem zatěžovat své děti. Promluvil
jsem o nich až v knize Krev, med a chmel, kterou jsem
nedávno vydal.

Jeden z vášnivých koníčků Hadise Medenčeviće je foto-
grafie. Má za sebou již několik výstav svých uměleckých
fotografií. Tento snímek pochází z jedné z nich.
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Text: Barbora Pohořská
Foto: Poradna pro integraci

ZASTÁVKAKACPU,
ÚSTÍ NAD LABEM
Kdesi na pomezí dvou ústeckých čtvrtí, Skřivánku a Severní Terasy, za
bujnou houštinou, vedle bývalého hoteluMáj, stojí původní budova
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ještě před nedávnemočkovací
centrum, nyní se zde nachází Krajské asistenční centrumpomoci Ukrajině
(KACPU).

„KACPUmá za úkol centralizovat orgány a úřady,
které cizinci prchající z území Ukrajiny musí navští-
vit, aby mohli legitimně fungovat na území České
republiky,“ vysvětluje můj kolega Václav, který se na
KACPU v Ústí pohybuje od jeho zřízení dne 3. března
2022.
V polovině března, když přicházím do KACPU po-

prvé, všechno už působí zaběhnutě. Před vchodem na
mě čeká kolegyně Lucie, aby mě po budově provedla.
Než vejdeme dovnitř, míjíme dva stany s humanitární
pomocí. Kdo nemá, může tu najít potřebné oblečení
nebo třeba i kočárek. A pak už jen projdeme červený-
mi vraty a jsme uvnitř.
Hned nalevo mají stanoviště hasiči. U nich Ukrajin-

ci vyplní první registrační formuláře. Následně
dostanou lístek s pořadovým číslem. Na základě barvy
a čísla svého lístečku pak nově příchozí navštěvují
horní patro KACPU, kde se nacházejí přepážky jednot-
livých úřadů. Cizinecká policie a Odbor azylové
a migrační politiky Ministerstva vnitra vyznačují ví-
zovým štítkem či razítkem oprávnění k pobytu
v České republice, Úřad práce ČR poskytuje základní
pracovní poradenství a vyplácí humanitární dávku. Je
tu také několik zdravotních pojišťoven, které Ukrajin-
ce registrují do veřejného zdravotního pojištění. Ča-
sem přibydou i přepážky několika bank, u nichž si
mohou zájemci zřídit bankovní účty. Tomu, kdo nemá
kde bydlet, nabídnou hasiči ubytování.
Než se nově příchozí dostanou na řadu, mají možnost

počkat v přízemí v odpočinkové zóně, která se nachází
v prostorách dvou bývalých tělocvičen univerzitní bu-
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dovy a v přilehlém zázemí. Nyní v podvečer je tu
celkem klid, během dne to tu ale prý docela žije. Vždy
záleží na tom, jestli zrovna přijedou autobusy, to se pak
rozbzučí chodby i tělocvičny třeba i o půlnoci.
Ve větší tělocvičně hned nalevo bývá obvykle

nejplněji. U vchodu nabízí dobrovolnické centrum
občerstvení. Na táckách se lesknou koláčky a buchty.
Kdo má rád slané, může si dát chléb se sýrem a salá-
mem. Hned vedle občerstvení pak zástěny oddělují
prostor pro zdravotnickou pomoc a pro pomoc psy-
chologickou. V zadním koutě haly si několik menších
dětí hraje v provizorním dětském koutku, po pravé
straně pak mohou návštěvníci zdarma využít počítače
s internetovým připojením. Střed tělocvičny je zasta-
ven stoly, lavicemi a židlemi, které během dne ožívají.
Lucie mě vede chodbou dál. „Tady nalevo jsou

toalety a zázemí pro dobrovolníky, sklad zásob. Je tu
i krmivo pro mazlíčky. Občas jsme někomu rovnou
tady na KACPU připravovali humanitární balíčky.
Třeba přijela paní s kočičkou, tak jsme jí rovnou měli
co nabídnout,“ pokračuje, ale to už vstupujeme do
druhé z tělocvičen. V té je klid. Je to možná tím, že
v zadní části tělocvičny, za bílou plentou, hasiči zřídili
provizorní nocoviště. Několik skládacích lůžek,
polštáře a deky. Nyní zeje prázdnotou, ale sama budu

v následujících dnech svědkem jeho využití. A to zej-
ména, přijedou-li Ukrajinci v noci. Nechybí tu ani
druhý, menší, dětský koutek a také „kaple“ – kout za
zástěnou, kde se mohou uprchlíci modlit či rozjímat.
V rohu před spací zónou se nachází posuvnými
nástěnkami oddělený kout sociálního poradenství,
který tu zajišťuje Poradna pro integraci, zpočátku
prostřednictvím tzv. panelu humanitárních or-
ganizací. „Víceméně jsme tady dole pro nově příchozí
jeden z prvních kontaktů. Dostanou se k nám dříve
než k zástupcům úřadů nahoře. Obraceli a obracejí se
na nás se základními dotazy. Například k čemu je
opravňuje udělené vízum, také se občas ptají, jak to
bude se zajištěním ubytování. Hned od začátku byl
rovněž velký zájem o zápis dětí do škol a školek.
V takovém případě jsme buďto kontaktovali přísluš-
nou organizaci v místě jejich nového bydliště, nebo
jsem zájemcům předala kontakt na vzdělávací pra-
covnici Poradny pro integraci,“ vysvětluje Lucie.
Má první návštěva na KACPU se chýlí ke konci.

V následujících měsících se tam ještě několikrát
vrátím, sama budu Ukrajincům poskytovat potřebné
poradenství. Stanu se tak svědkem toho, jak se KACPU
stává stále klidnějším, ne však méně potřebným
místem.
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Text: Anastasija Kriušenko
Foto: archiv Petra Barocha

NIKDONENÍ DOKONALÝ,
ANI UPRCHLÍCI
PETRBAROCHZORGANIZACE
PROPOMOCUPRCHLÍKŮM
CHCEBOŘIT STEREOTYPY

V prvních dnech až týdnech po vypuknutí války naUkrajině Česko
zaznamenalo jednu z největších vln solidarity za svou historii. Lidé posílali
občanůmnapadené zeměpeníze na humanitární i vojenskou pomoc, jezdili
k hranicím, aby dopravili uprchlíky do bezpečí, celé dny i noci dobrovolničili,
a někteří dokonce ubytovali Ukrajince u sebe doma. Po nějaké době ale
nadšení opadlo a někteří hostitelé uprchlíky ze svých domovů vystěhovali,
jiní změnili vlajku na sociálních sítích z ukrajinské na českou a spolu s tím
i slovník. Tři stovky tisíc příchozích, především žen a dětí, kteří nemají práci
ani zázemí, už někteří Češi začali vnímat jako hrozbu.
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Podle Petra Barocha, který již
šestým rokem pracuje v Or-
ganizaci pro pomoc uprchlí-
kům, jsou tyto tenze očekáva-

telné. „Může dojít k určité deziluzi,“
říká. Do Česka totiž podle něj při-
chází velmi různorodá skupina lidí,
kteří mezi sebou mají kromě tra-
gické zkušenosti málo společného.
Diskuzi však podle něj negativně
ovlivňují nejen vžité představy
o migraci, ale také sociální atmosfé-
ra, do které uprchlíci přicházejí.
Dlouhodobě neřešené problémy
jako podfinancování sociálních
služeb či krize bydlení totiž výchozí
pozici pro dialog ztěžují.

Zdá se, že mnohá nedorozumění
a tenze mezi Čechy a přicházející-
mi Ukrajinci či běženci z jiných
zemí jsou způsobeny idealizovaný-
mi představami o uprchlících. Jaké
tyto představy jsou?
Taková představa „ideality“ se dá
vypozorovat z veřejných debat nebo
i z dotazů účastníků našich
přednášek o migraci. Nejspíše byste
brzy našli pár opakujících se prvků,
které často vycházejí z mediálního
obrazu, z obav společnosti napří-
klad ohledně ekonomické stability,
případně z nějaké kolektivní vžité
představy o určitém „národu“. To je
do určité míry pochopitelné. Nej-
spíš pak vysledujete požadavky
směrem k migrujícím, aby „si
hlavně našli práci“ a „rychle se
naučili česky“. Pod tím vším se dá
určitě najít podtón touhy po vděku
za přijetí.

Jak tyto představy lidí na vás jako
člověka, který pracuje s uprchlíky,
působí?
Já osobně se vlastně snažím vůbec
s nějakou představou ideálního
uprchlíka ve veřejném diskursu
nepracovat a nehledat ji. Mám po-
cit, že bych tím jednak sám umo-
cňoval stereotypy vůči migrujícím,
ale jednak i vytvářel zobecněnou
představu o Češích, kteří jsou „ta-
koví a takoví a říkají to a to“. Což by
nebylo vůbec fér, vždyť denně na-
hlížíme obrovskou různorodost
obou skupin. Zajímavější mi přijde
bourat jak zobecněnou představu
Čechů o migrujících, tak i představu
o „typickém“ Čechovi zamýšlejícím
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se nad migrací. A namísto toho poukazovat na různo-
rodost a zamýšlet se nad tím, kde a proč takové před-
stavy vznikají.

Co se tedy stane, pokud se člověk s takovými před-
stavami potká s uprchlíkem a třeba ho i ubytuje
u sebe doma?
Může dojít k určité deziluzi. V horším případě se zač-
ne sám sebe ptát, jestli jsou prchající dostatečně vděč-
ní, zda by neměli mít v ruce CV a obíhat denně po-
hovory a jestli by čeština konkrétního cizince už
neměla mít úplně jinou úroveň. V lepším případě
nezačne tyto otázky motat sám v sobě nebo v nenávis-
tném prostředí, ale zeptá se empaticky a napřímo.
A v ideálním případě si je od počátku vědom, že při-
chází traumatizovaný člověk, který má plnou hlavu
starostí různé škály hrůznosti a ocitá se v neznámém
prostředí. Není to vůbec ideální start k navázání
empatického dialogu, a přesto je takový dialog cílem.
Ať už na úrovni osobní, veřejné, nebo státní.

Mohou se prohloubit i tenze ve společnosti?
Samozřejmě. Pak je otázkou, jakou atmosféru po-
psanému dialogu na různých úrovních nastavíme
a zda ho vůbec umožníme. Dialog totiž probíhá
v nějak přednastavené atmosféře. Je velmi podstatné,
jak o migraci informují média, jací politici jsou
veřejně vidět a jaký slovník používají, ale i do jaké

společenské situace migrující přicházejí. Teď napří-
klad čelíme totálně podfinancované sféře sociálních
služeb, neřešené bytové krizi, rozsáhlé praxi ne-
legálního zaměstnávání cizinců, ale i neschopnosti
státu pomoci lidem bez domova či zajistit na svém
území důstojné pracovní podmínky. To všechno jsou
rovněž důležité faktory, které ovlivňují dialog.

Ilustrace k uprchlické vlně
Autorka Kateřina Kosmatová (@staypilgrim) k dů-
vodům vzniku kreseb:
„Chápu, že se někteří z nás nemají dobře. Že krize na ně
dolejhá jak těžká peřina. Taky chápu, že má někdo
šílenej vztek. Je napumpovanej emocema a jeho vnitřní
papiňák přetejká… Jenže jsou věci, který se mě lidsky
opravdu dotýkají.
Nemám zkušenost s válkou, ale mám zkušenost s tím,
když se namě lidi dívali skrz prsty. Když jsme žili v za-
hraničí, stávalo se to poměrně často… Teď jsme tady
domamy a ti, na který někdo ukazuje, se sice můžou roz-
brečet, ale utéct nemají kam. O to větší cejtím povinnost
je podporovat. Hejty a zlost nevytlačíme, ale laskavostí
a pozitivníma zprávama je můžeme vyvažovat.
Vím, že spousta z nás se nechce pouštět do ne-
příjemných rozhovorů a diskuzí. Bere to energii, sílu,
sama to nerada dělám… Jenže ti, co přichází, mají ener-
gie ještě mnohemmíň. Každej z nás může bejt ten, co se
za někoho postaví a pomůžemu tak vydržet…“
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Co je potřeba s těmito představami dělat?
Velmi zjednodušeně – bourat je. Jako nezisková or-
ganizace, která denně přijde do přímého kontaktu
s velkýmmnožstvím cizinců, se nám samozřejmě ku-
muluje obrovskémnožství znalostí a zkušeností. Pak je
naším úkolem nenechat tyto informace za-
konzervované, ale předávat je jak státním orgánům, tak
veřejnosti.

Jak to vypadá v praxi?
VOrganizaci pro pomoc uprchlíkům již druhým rokem
funguje projekt Představení migrace a integrace cizinců
a uprchlíků mladým a seniorům, který spolufinancuje
Ministerstvo vnitra. Název stojí za starou bačkoru, ale
obsahově je to krásný projekt. Díky němu objíždíme
celou Českou republiku a hovoříme se studenty, se
širokou veřejností i se seniory o migraci obecně, ale
i o aktuální situaci. Zároveň se projekt věnuje tématu
šíření dezinformací a snaží se dál předávat to, s čím
my se denně potkáváme.

Co lidem, kteří chodí na vašeworkshopy a přednášky,
říkáte v souvislosti s příchodemuprchlíků?
Doporučujeme jim připomenout si věci, které mohou
na první pohled působit banálně. Do Česka přijelo
určité množství lidí, neboť na Ukrajině propukla
válka. Ta si nijak nevybírá a vyhnala ohromně různo-
rodou skupinu osob za hranice. Nespojuje je zase tolik

věcí: pouze země, odkud přicházejí, a tragická
zkušenost. Pokud máte potřebu hledat, co jsou společ-
né znaky pro všechny uprchlíky, moc jich nenajdete.
Sám pracuji v hotelu, kde je ubytováno 280 osob pr-
chajících z Ukrajiny, a samozřejmě je každá a každý
z nich úplně jinačí osobností. Stačí si představit třeba
jen to, jak různorodou skupinu tvoří vaši vlastní
známí a jak těžké je najít nějaký souhrnný popis ta-
kové skupiny. O to hůře vám něco takového půjde
v případě popisu všech osob, které prchly z Ukrajiny.
Spojuje je tragédie obřích rozměrů a touha vrátit se co
nejrychleji domů. Proto je třeba být trpělivý, po-
skytnout všem bezpečí a naslouchat.

Je v Česku i nějaký další velký problém, který se
týká přijetí uprchlíků?
Tak ten úplně zásadní se vynořil poměrně rychle. Když
se podíváme, jakým způsobem je zacházeno s romský-
mi uprchlíky, ale i jaké problémy měly osoby, které
nemají bílou pokožku, na hranicích, tak slovo rasis-
mus skutečně křičí ze všech koutů. Další věci jsem už
nastínil: máme podfinancované sociální služby, vy-
tváříme společnost s obrovskými příjmovými rozdíly
a jsme v krizi bydlení. Nechci končit negativně, neboť
vnímám obrovskou vlnu solidarity, snahy a pomoci,
ale je třeba si uvědomovat, že běžíme běh na dlouhou
trať, a proto je třeba pracovat na sociálně spravedlivé
politice, ať si sami neházíme klacky pod nohy.
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Centrum pro cizince nabízí v Brně a Jihomorav-
ském kraji bezplatné kurzy češtiny pro dospělé
i děti přicházející z Ukrajiny. Díky kurzům se
Ukrajinci naučí základní české fráze a dovedou

se dorozumět v situacích, jako je návštěva obchodu,
restaurace, pošty, úřadu nebo prohlídka u lékaře.
Centrum už zahájilo 41 jazykových kurzů pro přibliž-
ně 600 příchozích z Ukrajiny.
„Ve svých hodinách se vždy snažím vytvořit

příjemnou atmosféru. V tomto ohledu je práce
v kurzech s uprchlíky poněkud náročnější – vzhledem
k okolnostem, za jakých se v Česku ocitli. Díky naše-
mu společnému slovanskému jazykovému základu ale
v kurzech uháníme tryskem,“ říká lektorka jednoho
z kurzů Simona Michlová.
Simona se během lekcí často i zasměje, a to při ob-

jasňování rozdílného významu na první pohled
stejných slov. Například když mluvíte s Ukrajinci
o ženách, může z toho vzniknout vtipná situace.
„Holka“ v ukrajinštině totiž znamená „jehla“, „žínka“
je naopak „žena“. A pokud v ukrajinštině řeknete
„matka“, význam je „děloha“.
Další zmatek nastává, když se mluví o jídle. Pokud

na Ukrajině řeknete o chlebu, že je „čerstvý“, zna-
mená to, že je tvrdý. „Ovoce“ znamená „zelenina“.
Když v ukrajinštině řeknete, že něco „páchne“, tak to
znamená, že to voní, a naopak. Ukrajinsko-české roz-
hovory na lekcích tedy někdy mohou vyvolat salvy
smíchu, nakonec si ale vždycky všichni porozumí.
„Nemám problém se v Česku domluvit. Mám zatím

jen dobrou zkušenost. Když mi například na poště
paní u přepážky nerozuměla, lidé kolemmi pomohli

Text a foto: Kateřina Malec Houfková

CENTRUMPROCIZINCE
UČÍ ČESKYUŽ 600UKRAJINCŮ
Výrazy jako „dobrý den“ nebo „pivo“ jsou v češtině i ukrajinštině skoro
stejné. Oba jazyky jsou slovanské a jsou si blízké. I přesto některá z dalších
českých slovmohouUkrajincům, kteří přijeli do Česka, pěkně zamotat
hlavu. O lekce češtiny v Brně je ze stranyUkrajinců enormní zájem. Chtějí se
učit česky, nejen aby simohli najít práci, ale také aby se domluvili
v běžných situacích.
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s překladem,“ říká Oleksander Bezzubets, který do
Brna přijel v březnu a teď se učí česky. „Čeština mě
baví, lekce jsou skvělé, mám fajn spolužáky a vý-
bornou lektorku. Jediné, co mi dělá trochu problém,
je minulý čas. Jinak je čeština hodně podobná ukra-
jinštině.“
Díky lekcím češtiny se studenti učí nejen jazyk, ale

seznamují se i s českou kulturou, tradicemi a zvyky.
„Jsem ráda, že se během lekcí ozývá i smích a že
můžu být tím, kdo lidem, kteří museli opustit svůj
dosavadní život, rodinu či přátele, pomůže na chvíli
zapomenout a zároveň jim otevře nové dveře,“ dodává
lektorka Simona.
Vyučování probíhá nejen v Brně, ale i po celém

Jihomoravském kraji. V reakci na poptávku po lekcích
češtiny Centrum otevřelo kurzy také v Blansku, Černé

Hoře, Rosicích a Boskovicích. Několik kurzů lektoři
vyučují také online. Na vzniku kurzů se finančně
podílí Organizace pro pomoc uprchlíkům. Výuka je
určena nejen dospělým, ale i dětem. Vznikly skupiny
pro předškolní věk, mladší a starší školní věk a pro
teenagery.
Děti se hravou formou učí základní česká slovíčka

a výrazy, seznamují se s českou kulturou. Lekce češti-
ny jsou pro ně vítaným rozptýlením. Výuka dětí za-
sažených válkou má ale i svá nelehká specifika. „Do
kurzu jsme museli jedné holčičce zajistit asistentku,
protože má úzkostné depresivní stavy,“ poznamenává
lektorka Iva Gajdošíková Orsillo, která vyučuje kurz
pro děti ve věku od 6 do 10 let. „Děti baví hlavně
básničky doprovázené pohybovou aktivitou. Zkoušíme
pomalu i čtení a psaní. Dělají pokroky,“ dodává Iva.
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„POMÁHÁMEUPRCHLÍKŮM,
JAKNEJLÉPEDOVEDEME“

Jitka Koudelková jemetodička kurzů češtiny proUkrajince v Centru pro
cizince Jihomoravského kraje. Uprchlíky učímluvit česky už pět let. V jejich
průběhu učila příchozí z Afghánistánu, Iráku, Čečenska, Běloruska, Sýrie,
Ázerbájdžánu i Ukrajiny. Mluvily jsme spolu o práci učitele češtiny pro
cizince, výuce uprchlíků i pomoci Ukrajincům.

Text a foto: Kateřina Malec Houfková

V čemmyslíš, že je výuka češti-
ny pro cizince jiná než výuka
češtiny na českých školách?
Hlavní rozdíl je v tom, že cizince
učímmluvit v běžných životních
situacích. Seznamuju je s novou
slovní zásobu, kterou mohou
využít u doktora, v obchodě
nebo na nádraží. Pády se cizinci
učí úplně jinak, než se je učí dítě
ve škole. Nememorují se všechny
nazpaměť, ale učí se je postupně
používat v konkrétní situaci.
Například čtvrtý pád si pro-
cvičují pomocí dialogů, kdy si
host v restauraci objednává jídlo.

Jaký je rozdíl mezi tím, když
učíš uprchlíky z arabských
zemí a z Ukrajiny?
Zásadní rozdíl je v tom, že
arabština je diametrálně odlišná
od češtiny a mnohdy se setkávám s lidmi, kteří ne-
ovládají latinku. Například pro uprchlíka z Afghánis-
tánu je hrozně těžké mluvit česky, protože neovládá
ani písmo a absolutně nerozumí. Někteří Ukrajinci
také neumí latinku, ale většinou zvládnou nějakým
způsobem komunikovat. I když v životě neslyšeli češ-
tinu, rozumí třeba 70 % toho, co říkám.

Jak se dorozumíváš s někým, kdo ti absolutně nero-
zumí?
Mluvím česky a používám pantomimu. Je to taková
čeština v pohybu. Gestikuluju víc, než jsem normálně
zvyklá, a mluvím hodně pomalu. Všechno ukazuju,
buď na sobě, nebo na obrázku. Je jasné, že student
nemusí vždycky pochopit úplně všechno, co chci říct.
Snažím se mu toho ale zprostředkovat co nejvíc.

Co tě na učení baví?
Baví mě interakce a komunikace s lidmi. Když vidím,

že se něco naučili a že to byla
zábava, tak mám radost.

Jak Centrumpro cizince Jiho-
moravského kraje, kde působíš
jakometodička, pomáhá
příchozím zUkrajiny?
Jak nejlépe dovede. Mo-
mentálně běží celkem
jednačtyřicet kurzů češtiny pro
příchozí z Ukrajiny. V Centru
pomáháme Ukrajincům nejen
naučit se česky, ale řešíme
i pobytové záležitosti, slučová-
ní rodin a pořádáme informač-
ní školení, kde se Ukrajinci
například dozvědí, jak zapsat
dítě do školy nebo kde sehnat
práci.

Budete otvírat i další kurzy
češtiny pro Ukrajince?

Otevřeli jsem tolik kurzů češtiny, kolik bylo v našich
silách. Momentálně už neplánujeme otevírat další, ale
doplňujeme ty stávající. Dochází k tomu, že lidé od-
chází, protože si najdou práci v jinémměstě. Proto
doplňujeme kapacity stávajících kurzů. Další kurzy
češtiny budeme v Brně otevírat na podzim s tím, že
budou přístupné všem cizincům, nejen uprchlíkům
z Ukrajiny.

Je pravda, že je teď nedostatek lektorů češtiny?
Na výuku Ukrajinců se nám hlásila spousta lidí.
Ideálně jsme sháněli bohemisty se zkušeností s výu-
kou češtiny jako cizího jazyka, dále také bohemisty,
kteří vyučují češtinu na základních a středních ško-
lách, případně učitele jiných jazyků. Obecně je oprav-
du učitelů češtiny jako cizího jazyka nedostatek, proto
jsme využili nabídky lektorování i od pedagogů, kteří
s výukou cizinců neměli zkušenost, ale měli zájem
učit uprchlíky z Ukrajiny.
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Ať už se nám to líbí nebo ne, žijeme v převratné době. Satelitní vysílání,
internet a sociální sítě propojily svět způsobem, o jakém se lidem ještě
počátkem tisíciletí ani nesnilo. I v Česku se tak poslední dobou neoficiálně
slaví svátky, které dřív znali jenmilovníci anglosaské literatury. Část Čechů
– se sobě vlastní podezíravostí ke všem cizáckýmnovotám– se k těmto
fenoménům staví spíše nevraživě: po Santa Clausovi střílí v reklamním
spotu česká armáda a naHalloween se pořádá (nebo pořádal) protestní
průvod Antihalloween (protožemymámepřece Dušičky!).

KOUTEKSAMIRY SIBAIOVÉ:

LÁSKYČAS
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Proti valentýnským oslavám nikdo tak vehe-
mentně neprotestuje, i když je část populace
afektovaně odmítá jako nesmysl a části je celý
Valentýn upřímně lhostejný. To jsem zjistila,

když nikdo z mých kolegů lékařů při rozpisu nočních
služeb v nemocnici nepochopil mou narážku, že
čtrnáctého února asi budou chtít službu jenom neza-
daní. Svátek lásky je ovšem komerčně vděčnou
příležitostí, takže na něj cizinec žijící v Česku určitě
narazí. Poněkud zdraží rudé růže, restaurace a hotely
nabídnou zvláštní valentýnské akce, v kinech a te-
levizi se objeví romantické slaďáky. Nejedná se ale
o záležitost, která by byla ve společnosti nějak pevně
zakořeněná, takže pokud vás s českým partnerem
nebo partnerkou čeká první Valentýn, asi je nejlepší
se prostě zeptat, jaké očekávání váš partner nebo
partnerka má. A pozor, sehnat dvoumetrového ply-
šového medvěda (běžný arabský atribut lásky) není
v Česku záležitost, kterou by bylo možné nechat na
poslední chvíli! V hračkářství se tak velcí medvědi
většinou neprodávají, takže je nutné objednat je přes
specializované internetové stránky, kde medvěda
objímá slečna v erotickém prádélku se sloganem
„Řekni to medvědem!“.

Ne všude na světě se k tomuto svátku přistupuje
tak střízlivě. V některých zemích jsou jakékoliv
oslavy zakázány a dokonce trestány, ať už z ná-
boženských důvodů, nebo jako produkt prohnilé
západní civilizace (co chce zničit jejich tradiční
hodnoty, jak už to bývá). Do Sýrie (mé otčiny) vtrhnul
svatý Valentýn jako velká voda spolu s dostupností
satelitního vysílání, ovšem ne přímo z toho prohni-
lého Západu, ale od našich sousedů, „pokrokověj-
ších“ Libanonců. A můžu říct, že žádný jiný svátek
tak vizuálně nezměnil tváře celých měst. Ani
v tom nejkomunističtějším komunismu jste neviděli
tolik rudé barvy na každé volné komerčně využitelné
ploše. Záplava medvídků třímajících srdce, srdcí jako
takových i srdcí ve spojení s jakýmkoliv rudým
předmětem působila až surrealisticky. Rudé květy
všech druhů, přírodní i obarvené, šly na dračku.
Moje kamarádka karikaturistka nakreslila vtip, ve
kterém zelinář uhání za slečnou s kyticí ředkviček
a říká si: „Jsou rudé? Jsou rudé!“

V rámci tohoto prvotního šílenství moje sestry na
Valentýna volaly tátovi do práce, že musí určitě mat-
ce koupit nějaký dárek. Totálně zmatený a dezorien-
tovaný otec vlétl narychlo do nejbližšího obchodu
s mlhavou představou, že musí koupit něco rudého
se zamilovanýmmotivem. Domů hrdě přinesl řvavě
červenou sádrovou noční lampičku s plastovým srd-
cem, jejíž světlo by odvedlo skvělou službu
v lecjakém vykřičeném domě (prodavač to označil za
sexy atmosféru). Můžu potvrdit, že tím matku oprav-
du velice překvapil.

S pozdějšími lety se celková atmosféra trochu

uklidnila, ale Valentýn se stal nedílnou součástí
místních zvyklostí, v úspěšnosti s ním může soutěžit
pouze Svátek matek. S ohledem na konzervativní
společnost však během něj zamilovaní adolescenti
čelí mnohým úskalím. Předávání dárků tak často
připomíná sofistikovanou špionážní akci, včetně
použití kontaktních osob („Nechám ti dárek u mojí
sestřenice, která je údajně tvoje kamarádka“), mrt-
vých schránek („Dárek bude v sedm večer za zadním
kolem té bílé dodávky na rohu“), nebo přímo terénní
operace, kdy hoch s dárkem v neutrálně vyhlížejícím
pytli kráčí pustou ulicí a jeho vyvolená ho zpovzdálí
sleduje, on pak, krytý parkujícím autem, pytel nená-
padně upustí a jde dál, zatímco dívka stejně nená-
padně pytel sebere. A o takový adrenalin se Češi
prosím připravují. Kletému liberalismu obětovali své
tradiční hodnoty, které tak přežívají už jen v lidových
písních, jako je tato:

Když jsem šel za pannou
pantáta šel za mnou
nesl si karabáč
pod halenou

Pantáto, nechte mě
já myslím upřímně
já myslím upřímně
s vaší dcerou

Když už ale mluvíme o tradicích, musím neznalé
upozornit, že lásky čas pro Čechy není čtrnáctého
února, ale prvního máje. Ano, zatímco většina světa
slaví Svátek práce a v socialisticky laděných zemích
pochodují dělníci, rolníci a angažovaní intelek-
tuálové, Češi se líbají pod rozkvetlou třešní (pokud
možno na Petříně). Třešně jsou sice také symbol
komunistů, ale souvislost to nemá. První máj jako
den lásky proslavil český básník Karel Hynek Mácha
se svou básní Máj, kterou vřele doporučuji každému
cizinci zdatnému v češtině. Začíná slibně:

Byl pozdní večer – první máj
večerní máj – byl lásky čas.

A objeví se v ní i další témata typická pro takový
lásky čas, jako jsou svedené panny, loupežníci, ot-
covražda a vplétání do kola. Zkrátka, jak říkávala
moje babička, romantika jako noha.
Ať už v únoru nebo květnu, oslavovat lásku je

krásný zvyk. Tak proč ne rovnou dvakrát do roka?



TVŮRČÍ AFRIKA
PŘEDSTAVILA FERDINANDAVAŇKA
ZNIGÉRIE, NOVÝPOHLEDNA
OTROCTVÍ I SLAVNÉHOHERCEGREGA
GERMAINAAFILMAŘE JEANAROUCHE
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Letošní, již osmnáctý ročník (nejen) divadelních
setkání Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani
měl dvě části. V rámci festivalového prologu,
konaného 26. a 27. dubna, vzdali organizátoři ze

spolku Komba ve spolupráci s FAMU poctu Jeanu
Rouchovi, francouzskému filmaři a antropologovi,
který „umožnil filmu vydat se novými směry a přinesl
nový pohled na Afriku i na svět obrazů“. Těmito slovy
přiblížil Rouchův význam znalec jeho díla Andrea
Paganini, který společně s Davidem Čeňkem, od-
borníkem na africké kinematografie, uvedl v Praze
a Olomouci dva Rouchovy filmy. První z nich, filmový
dokument beze slov Horendi, zachycuje rituál posed-

losti dvou žen v nigerském Niamey. Druhý se jmenuje
Batabu: Tři rady a je jediným Rouchovým historickým
filmem. Líčí válečnou epopej z 19. století o náčelní-
kovi jménem Babatu, který dobyl zemi Gurunsiů
a prosperoval díky obchodu s otroky. Film vznikl pod-
le scénáře nigerského historika, spisovatele a politika
Bouboua Hamy a je aktuální i dnes. V roce 1976 byl na
festivalu v Cannes oceněn Zlatou palmou.
Od 19. do 24. května pak osmnáctá Tvůrčí Afrika

přivítala v Praze, Brně, Hradci Králové a Plzni diva-
delníky z Afriky, Karibiku i Evropy.
Festival, který dlouhodobě podporují Státní fond

kultury a hlavní město Praha, zahájilo v Knihovně

Text: Lucie Němečková
Foto: Irena Vodáková
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Václava Havla divadelní představení Havlovy Audience
v podání herců Jos Repertory Theatre. Tento soubor je
výjimečný tím, že se v nigerijském Josu specializuje
na českou dramaturgii. Kromě Havla najdeme v jejich
repertoáru také Erbenovu Kytici, Cimrmanovo Dobytí
Severního pólu nebo Čapkovo RUR.
Samozřejmě ani letos nemohli na festivalu chybět

autoři z Martiniku. Véronique Kanor je již reno-
movaná dramatička, filmová dokumentaristka a vy-
znavačka pict dub poetry, která vystupovala třeba
s rapperem Abd Al Malikem. Její poetickou a zároveň
řezavou hru o identitě, otroctví, rasismu a ženách
Moře bylo nebi komplicem přeložila do češtiny Kateřina
Neveu. Ve scénickém čtení ji uvedl režisér Akram
Staněk s herečkou Jitkou Smutnou. Druhým hostem
z Martiniku byl Ali Babar Kenjah, nezávislý sociolog,
rastafarián a básník. Jeho historická hra Samuel aneb
Noc svobodných přinesla nový pohled na dobu otroctví.
Kenjah čerpá z polozapomenuté historie povstání
otroků na Martiniku na Vánoce roku 1830. Toto
dokudrama přeložili do češtiny Matylda a Michal Lá-
zňovští, režíroval jej Filip Jan Zvolský s herci Divadla

Apropo. Čtení obou her se uskutečnilo symbolicky
v neděli 22. května, v den 174. výročí zrušení otroctví
na Martiniku.
Oblíbená panafrická slavnost Benso proběhla ten-

tokrát v prostoru Starého purkrabství na Vyšehradě,
tedy trochu v jiném hávu a s charitativním pozadím.
Nechyběla africká hudba, tanec, módní přehlídka,
pohádka, dílny pro děti, stánky s občerstvením
a řemeslnými výrobky, mír a pohoda. A to vše ve
spolupráci s Centrem Narovinu, s nímž jsme tak
společně oslavili 20 let jejich záslužného projektu
Adopce na dálku.

Úplný závěr festivalu patřil Gregu Germainovi. Ten
pochází z Guadeloupu a patří mezi první herce tmavé
pleti, kteří se proslavili ve francouzské televizi.
V Praze a Brně jsme se společně s ním vydali po
stopách jeho paměti za frankofonními autory, kteří
ovlivnili jeho život i kariéru – byli mezi nimi Patrick
Chamoiseau, Edouard Glissant, DerekWalcott, Ed-
mond Rostand nebo Victor Hugo. Vynikající filmový
i divadelní herec vede se svou ženou, producentkou
Marie-Pierre Bousquet, známé avignonské divadlo
zaměřené na afro-karibskou dramaturgii, nazvané
Kaple ztělesněného slova. V Praze pak Germain uvedl
dvě své filmové realizace inscenací z tohoto divadla:
Říkají ti Venuše a Bintou. V první z nich vynikající gua-
deloupská tanečnice a choreografka Chantal Loïal
vzdává poctu ženě, které říkali Hotentotská Venuše,
během života zažila obrovské ponižování a ani po
smrti nenašla svůj klid, když její kostru vystavili na
odiv veřejnosti. Bintou je pak oceňovanou hrou
současného francouzsko-ivorijského dramatika Koffi-
ho Kwahulé, jejíž děj nás zavádí do poeticky-krutého
světa jednoho velkoměstského předměstí s ne-
zkrotnou třináctiletou hrdinkou Bintou, která sní
o kariéře břišní tanečnice, velí klučičímu gangu
a bouří se proti všem autoritám.

Havlova audience
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Dnes vás vezmuna krátkou komentovanou túru do vietnamské kuchyně
a domácnosti. Rybí omáčka, rýžovar, karaoke set, hůlky, sriracha, tygří
mast nebo lednička plná krevet a kuřat – to všechno jsou stálice
vietnamských domácností. Ale co jiného uvidíte nebo zažijete ve
vietnamské domácnosti?

Blog Do Thu Trang
Foto: archiv autorky

ASI.JATKA

Padesát odstínů rýže aneb Vietnamská domácnost
1) Jazykem lásky vietnamských rodičů je… jídlo. Velmi
dobré jídlo. Velmi dobré jídlo třikrát denně. Nákup
jídla, příprava jídla, konzumování jídla, mluvení
o jídle. Takže „spižírnu“ (nebo sklad večerky) okupuje
rýže na tisíc způsobů – rýže, kulaté rýžové nudle, plo-
ché rýžové nudle, skleněné rýžové nudle, rýžové
placky. Padesát odstínů rýže.
2) Sušené všechno. Houby, bylinky, minikrevetičky,

ovoce.
3) Nechybí ani hotpot hrnec. Protože nejpraktičtější

jídlo pro větší skupinu lidí je jídlo, které si sami uvaří,
samozřejmě. A cože je to zač? Hotpot je obří hrnec
s vývarem na ohřívači uprostřed stolu. Když se sejde-
me u jednoho stolu, všechny čerstvé suroviny se po-
malu nahází ho hrnce a v průběhu se vytahují a jí –
ryby, bylinky, zelenina, knedlíčky, nudle, houby, tofu.
Naše rodina hotpot miluje.
4) Hrnce různých velikostí. Nechybí obří hrnce.

Moje mamka vám doporučuje nedávat poklice
spodkem k sobě. Prý to do rodiny přináší hádky. Jinak
obří hrnce slouží třeba k uvaření slaného koláče na
Nový lunární rok.
5) Plastové bačkůrky, protože se nepoužívají kober-

ce. A když už ano, tak se bačkůrky nechávají před
pokojem.
6) Štokrle nebo malá stolička, protože se náplň do

závitků seká na zemi. Tedy pokud si modernější rodi-
ny už nepořídily kuchyňského robota.
7) Všude spousta ovoce. Spousta sezónního

i tropického ovoce. Spousta nakrájeného sezónního
a tropického ovoce. Vitamín O.
8) Zajímalo by mě, jestli se to děje i v jiných ro-

dinách. Ale zažila jsem, že ve Vietnamu, když není
k dispozici lednička, je zvykem dávat suroviny na
zem, na studentou podlahu. Nevím, jak mamka skous-
ne podlahové vytápění.
9) Taky můžete zažít, že když o něčem debatujeme,

mluvíme tak, že to vypadá, jako kdybychom se hádali
nebo někdo dostával sprda.
10) Povinností je oltář pro předky s nádobami,

vonnými tyčinkami, květinami, fotkami a různými
ozdobami. Záleží na tom, jak si která rodina na co
potrpí… A nechybí ani tyčinkami vypálené žluté kolo

na stropě. Když nevíte, mrkejte sem. Fajnšmekři řeší
zabarvení od dýmu nalepením alobalu na strop.
A jedeš.

11) Velké krájecí prkýnko, spíš prkno… spíš kus
stromu. A nabroušený sekáček. Všeříkající.
12) A ještě rychlé shrnutí: Obecně hodně věcí. Novi-

ny na prostírání. Bambusová párátka v každé
místnosti. Přímotop. Lahve drahého alkoholu, které
se točí ve všech asijských rodinách jako dary.
Pokud se vám poštěstí jít na návštěvu a přemýšlíte,

co přinést, nikdy neuděláte botu lahví dobrého čer-
veného vína, taškou ovoce nebo něčeho, co napečete.
Více o návštěvě vietnamské rodiny najdete v mém
rozhovoru s Marcelou Vuong, který jsme kdysi natoči-
ly pro Stream.
Opět a tutově – láska prochází žaludkem.

Na kola a na běžky, hezky česky
Minulý rok jsem strávila na své vietnamské poměry
a kořeny docela outdoorově – zkusila jsem si trailové
běhání po českých horách, podzimní kola v Kruškách
a prochodila pohorky na několika krásných túrách.
Nic světoborného. Při provozování těchto bohulibých
aktivit mi ale ještě více docházelo, jak moc rozdílné je
vyrůstání dítěte z imigrantské rodiny. A jak velké
privilegium je mít volnou část týdne na odpočinkovou
aktivitu s rodiči a třeba i na učení se novým
dovednostem a sportům.
Život vezdejší je peřinkový. Pracovní kola se umí na

víkend pro mnohé zastavit.
Pro některé mé české kamarády je trávení času na

chatě sekáním trávy (i když práce na chatě je vždy
dost), lyžovačkou, na kolech, na vodě nebo v letním
autokempu něco zcela přirozeného. Nikoliv ale pro
dítě z imigrantské rodiny. V některých ohledech jsem
měla typické české dětství, ale k volnočasovým (spor-
tovním) aktivitámmě nikdo nevedl.
Měli jsme přirozeně jiné starosti – učit se a jednou

získat rodině čestné místo tím, že si najdeme dobře
placenou práci a případně dobře placeného manžela.
Když zbyl čas, trávili jsme ho s rodiči na tržnici, pro-
tože kdy jindy se můžeme vidět?
Tiše závidím svým kamarádům, že jakžtakž ví, jaké

sportovní vybavení a oblečení vybrat, jak se připravit
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na výlet, jak obstarat chatu. Ani dnešní vietnamské
maminky někdy neví, co svým dětem zabalit, když se
jede na tábor nebo na školní výjezd. Ve věku dospělém
se proto snažím říkat ano na příležitosti, jak nasát z této
„středoevropské kultury“ více. Privilegium, kterého si
naši rodiče neumí a mnohdy ani nechtějí užít.
Vždy mě proto potěší, když vidím u svých vietnam-

ských přátel a známých, že nelení a organizují víken-
dy na chatách, na kolech nebo lyžovačky. Vietnamci

na lyžích, banány na sněhu. Asimilaci můžete pozo-
rovat ve všech ročních obdobích, zimní asimilace je
vzácná, o to cennější.
Proto, máte-li vietnamského partnera, partnerku

nebo kamarády, držte si pohár trpělivosti a pochopení
stále prázdný, respektive plný. Určitě nebudete litovat,
když „nás“, nesamouky s vůlí se něčemu přiučit, vez-
mete na dobrodružství s sebou.
(Více na webu Asijatka.cz)
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Text: Tomáš Dvořák
Foto: Tomáš Kubelka

PARDUBICKÝMULTIKULTURNÍ
TÝDEN JE FESTIVALEMROZLIČNÝCH
KULTURA JEJICH CHUTÍ
Dnes již neodmyslitelnou součástí východočeského kulturního dění vměsíci
květnu jeMultikulturní týden v Pardubicích. Letos se uskutečnil již
11. ročník tohoto festivalu rozličných kultur a jejich chutí. „Cílem
účinkujících i lektorů bylo přiblížit návštěvníkůmnejrůznější kultury
a vytvořit prostor pro netradiční setkání, vzájemné poznávání
a neopakovatelné zážitky,“ uvedla za pořadatele akcemanažerka Europe
Direct Pardubice Andrea Pavlíková.
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Zajímavý program i osobnosti z celého světa
Ve spolupráci s mnoha partnery se podařilo sestavit
zajímavý program. Od 6. do 11. května 2022 nabídl
hudební i taneční vystoupení, sportovní aktivity,
ochutnávky, výstavy, filmové projekce, debaty, au-
torské čtení či výtvarné dílny.
Jako obvykle Multikulturní týden přivítal osobnosti

z celého světa. Objevil se na různých místech Pardu-
bic včetně Příhrádku, Galerie města Pardubic,
Univerzity Pardubice, Divadla Exil, Divadla 29, Kraj-
ské knihovny v Pardubicích či Turistického informač-
ního centra.

Pestrý Příhrádek aneb S chutí do toho
O oficiální zahájení festivalu se postarala akce Pestrý
Příhrádek, která nesla podtitul S chutí do toho. Atrak-
tivní taneční i hudební koktejl doplnila ochutnávka
cizokrajných specialit. Na dračku šla například ko-
lumbijská káva, francouzské delikatesy, mongolský
chušúr či lahůdky z Ukrajiny a Pobřeží slonoviny.
Hodně pozornosti si vysloužily rovněž ukázky pozo-

ruhodných řemeslných výrobků. Velký zájem vzbudila
například textilní výtvarná dílna pod vedením lekto-
rek projektu Colores Mexico, které svou činností pod-
porují tkalce z Mexika a jejich řemeslo, nebo tvůrčí
dílna s bavorskou tematikou.

Divadlo Exil plné tance
Potěšily i taneční workshopy v Divadle Exil. Afropop
s Vitorem TavaresemMendesem vycházel ze západo-
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afrického moderního tance a byl určen pro každého,
kdo si chtěl užít radost z tance a pohybu, odreagovat
se a nabít energii. „Vitor je zkušený tanečník
s kapverdskými kořeny, který pochází z Portugalska,“
upřesnila za organizátory Ivona Baklíková.
Mongolská lektorka a tanečnice Saranjargal Mu-

nkhdemberel ze skupiny Sarnai (Růže) zájemce nauči-
la několik základních pohybů tradičního tance
mongolských kočovníků. „Byl plný pohybů, které se
inspirují koňmi. Mongolové jsou totiž známí svou
láskou k těmto zvířatům, která jsou tak typické i pro
Pardubický kraj,“ podotkla Ivona Baklíková.
Divadlem Exil se nesly též španělské rytmy v podání

taneční školy Flamenco Pardubice. „Večerní program
plný hudby, tance, barev, temperamentu, hrdosti
a dobré nálady umožnil divákům ochutnat Španělsko
všemi smysly,“ řekla majitelka taneční školy Flamenco
Pardubice Lenka Jehličková.
Speciální workshop evropského vaření se ko-

nal v režii pardubické pobočky Francouzské aliance.
„Připravili jsme kulinářské recepty z různých evrop-
ských zemí a ochutnali gastronomickou rozmanitost
našeho kontinentu,“ sdělili pořadatelé workshopu,
který byl součástí oslav francouzského předsednictví
Evropské unie.

Letem světem i Mexický a Romský večer
Pořad Letem světem se v prostorách pardubické
univerzity skutečně povedl. „Vzali jsme to přes Brazí-

lii, Indii, Mexiko, Japonsko, Anglii a Řecko. Nechyběly
kvízy, ochutnávky, malování na obličej, indické te-
tování, origami, výroba karnevalových masek a další,“
shrnuli organizátoři Multikulturního týdne a dodali,
že kladný ohlas vzbudil i Mexický večer. Během něj
představila bohatství hispánské kultury sopranistka
Naomi Villegas.
Romský večer, který nesl podtitul O čem se

(ne)hovoří, nabídl autorské čtení romských spisovate-
lek či projekci celovečerního dokumentárního filmu
Jak jsem se stala partyzánkou.
Úspěch sklízel také Sportovní den, tvůrčí dílny

v Galerii města Pardubic pod taktovkou Nikoly Březi-
nové nebo diskuzní program se zástupci Svazu
Vietnamců v Pardubicích. Ti hovořili o příchodu první
generace do Česka a o tom, jak se život této komunity
vyvíjel až dodnes. Tuto debatu hostil Pardubický
podnikatelský inkubátor (P-PINK).

Maraton hudby na EUforia Stage
Několikahodinový maraton hudby, během něhož se
představili známí čeští interpreti a kapely, nabídla
akce EUforia Stage. „V prostorách bývalých jatek
v ulici U Stadionu doplňovaly vystoupení zábavné
aktivity, soutěže, zajímavé besedy a informační sekce
představující priority nadcházejícího českého před-
sednictví Evropské unie,“ podotkli pořadatelé Mul-
tikulturního týdne, který nabídl i bohatý doprovodný
program. Na většinu akcí se vstupné neplatilo. Řada
rodičů pak kvitovala, že byl rovněž „baby friendly“.
„Díky celému organizačnímu týmu Multikulturního

týdne za spoustu zajímavých akcí. Festival opět přine-
sl netradiční zážitky,“ nechala se slyšet pravidelná
účastnice této přehlídky Petra Srdínková.
„Jsme moc rádi, že se Multikulturní týden vrátil po

dvouleté pauze způsobené epidemií koronaviru zpět
a podle reakcí návštěvníků potvrdil, že má stále co
nabídnout,“ uzavřela Andrea Pavlíková.
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Foto: archiv autora

NÁVODPROCIZINCE
KRYCHLEJŠÍ INTEGRACI

BLOGMARWANAALSOLAIMANA:

Je dobře mít na vědomí, vážení cizinci, že in-
tegrace v české společnosti má několik větví,
které fungují současně, a jsou to:
Integrace jazyková, společenská, mentální,

stravovací, klimatická a další.
Vzhledem k tomu, že jste se na této planetě narodili

s určitým plánem, a za předpokladu, že nejste
s vesmírnými zákony rozhádaní a nenosíte na ra-
menou nějakou těžkou karmu, mohli byste žít mi-
nimálně těch 70 let a taková doba podle mě úplně
stačí, abyste podnikli první kroky k integraci v české
společnosti.
Tak abyste neztráceli tolik času jako já, tady vám

uvádím několik vysvětlení, definic a zkušeností, které
jsem získal po dlouhém pobytu v ČR a na které určitě
taky narazíte.
1) Čeština: Je jako absolutní pravda, pochopíte ji

pouze tehdy, když se jí plně odevzdáte, splynete s ní
všemi vašimi buňkami a nebudete se na nic ptát.
Čeština jako jazyk opravdu není vůbec těžká. Budete

mít jenom trochu starosti s výslovností, skloňováním
pádů, časováním sloves, dokonavými a nedokonavými
slovesy, číslovkami, předložkami a slovosledem. Veš-
keré ostatní jazykové záležitosti jsou naprosto v pohodě.
Neptejte se svých českých kamarádů na nějakou

gramatickou záležitost v češtině, protože Češi, i když
se vám zdá, že mluví správně, sami nevědí, proč
správně mluví.
2) České pivo: Je univerzální národní plášť, který

spojuje dohromady všechny české generace, do-
savadní, uplynulé a budoucí.
Stejně jak se to stalo mně, někteří z vás, vážení

cizinci, se budou na začátku pobytu v ČR divit, jak
někdo může vypít celý půllitr piva, ale když začnete
na pivo pořádně chodit, budete se divit, jak někdo
může pít půllitr jenom jeden.
3) Česká jména: Jsou téma, které musíte s vašimi

českými kamarády neustále trénovat. Jestli se nějaký
váš český kamarád jmenuje například František
a někdo přijde k vám a zeptá se „Je tam Franta?“ a za
chvilku přijde někdo jiný a zeptá se „Je tam Fanda?“,
tak František, Franta a Fanda nejsou tři osoby, ale je
to pořád ten váš původní kamarád František, o kterém
jste vůbec nevěděli, že má tolik jmen.
A pokud se vaše česká kamarádka jmenuje napří-

klad Lucie, nelekejte se, když ji někdo bude volat
Lucko nebo Lucinko, protože to jsou taky její další
jména.

4) Pětka: Je původně číslovka, kterou se naučíte
rychle a budete se radovat z toho, že už umíte další
českou číslovku. Ale pokud se vás někdo z vašich
českých kamarádů zeptá, jestli mu můžete půjčit
pětku, berte to sportovně prosím, nechce si z vás
dělat legraci, ale má na mysli deset korun. Pak záleží
jenom na vás, jestli mu chcete půjčit deset korun,
nebo pětku.
Vzhledem k tomu, že v arabštině není písmeno P,

ale jenom B, situace s tou pětkou bude pro arabsky
mluvící cizince daleko horší, protože někteří z nich
vyslovují a slyší tato dvě písmena stejně a nejsou
schopní je od sebe rozlišovat. V tom případě si musíte
se svým českým kamarádem hned všechno objasnit,
zda má na mysli pětku, nebo Bětku, protože Bětka
není deset korun, ale dívčí jméno.
Ještě pozor: pět korun se z neznámých důvodů na-

zývá búra.
5) Vole: Když vám váš český kamarád něco povídá,

bude vám každé třetí slovo říkat „vole“, ale prosím
neberte to osobně ani doslova a pochopte, že to je
jenom nějaký způsob vyjadřování vašeho vzájemného
hlubokého kamarádství.
Integrace pokračuje dál.
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Text a foto: Centra na podporu integrace cizinců (CPIC)

INTEGRACEVREGIONECH
Liberecký kraj
V souvislosti s konfliktem na Ukrajině se CPIC pro
Liberecký kraj zapojilo do vzniku Krajského asistenč-
ního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Centrum vy-
tvořilo a koordinovalo síť dobrovolných tlumočníků,
kteří pomáhali nově příchozím Ukrajincům při regis-
traci. Nyní se CPIC zaměřuje na přímou návaznou
práci s cizinci, jednak v ubytovacích zařízeních for-
mou terénního poradenství, jednak při realizaci
dalších aktivit. Velký zájem je o kurzy českého jazyka,
a to nejen pro dospělé, ale i pro děti. Konají se
v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Harra-
chově. Mimo poradenství fungují také sociokulturní
kurzy Vítejte v Liberci se zaměřením na daný region.
Ve Ville Hrdlička v České Lípě proběhla 19. května

burza práce pro nově příchozí Ukrajince. Akce vznikla
ve spolupráci Okresní hospodářské komory Česká Lípa
a CPIC pro Liberecký kraj. Přihlásilo se na ni celkem
10 zaměstnavatelů, zájem projevilo kolem 150 Ukra-
jinců. Během burzy práce byly prezentovány služby
CPIC Liberec, kontaktní místo v České Lípě a Centrum
zajišťovalo také tlumočení do ukrajinštiny.

Olomoucký kraj
Od prvních okamžiků uprchlické vlny z Ukrajiny, kdy
pracovníci CPIC společně s dalšími institucemi Olo-
mouckého kraje zajišťovali pomoc na KACPU, se jejich
aktivita od primárních služeb, jako je zajištění uby-
tování, dokladů a materiální pomoci, dostala na další
úroveň. Nyní se jejich pozornost kromě poradenských
služeb, které i nadále zůstávají nosným pilířem služeb
pro klienty, zaměřuje na kurzy českého jazyka pro
Ukrajince a také na sociokulturní kurzy.
Počet jazykových kurzů vzrostl na trojnásobek

a byla posílena i nabídka sociokulturních kurzů,
směřujících ke zlepšení kulturní orientace nově
příchozích běženců v České republice. Jedná se
o kurzy zaměřené na konkrétní témata, nejčastěji na

bydlení, hledání zaměstnání, podnikání, mateřství
nebo na české tradice, a též kurzy týkající se lokální
infrastruktury. V květnu byl realizován kurz, který se
věnoval historii města Olomouce. Jeho součástí byla
i společná procházka městem s průvodcem.

Karlovarský kraj
Od 9. dubna probíhají v CPIC pro Karlovarský kraj
každou sobotu od 10 do 17 hodin volnočasové aktivity
určené pro ukrajinské uprchlíky, které vznikly na
přímou žádost ukrajinské komunity v Karlových Va-
rech. Dopolední aktivity jsou určeny pro děti ve věku
od 6 do 12 let. Pod vedením ukrajinské psycholožky se
děti věnují cvičením, při kterých se rozvíjí jejich so-
ciální interakce a děti mají možnost navázat kulturně-
společenské aktivity s vrstevníky.
Aktivity od 12 do 14 hodin se stejnou problematikou

jsou určeny pro ženy. Probíhají při nich konzultace
s psycholožkou a následná hromadná psychologická
cvičení.
Od 14 do 16 hodin se konají aktivity pro ukrajinské

dobrovolníky, kteří vypomáhají na KACPU svým
krajanům s překlady a jinou potřebnou agendou. Zde
probíhá konverzační klub v českém jazyce, který vede
ukrajinský lektor.
Čas od 16 do 17 hodin je určen lidem, kteří potře-

bují nějakou specifickou právní pomoc ohledně dědic-
tví, pověření, certifikátu pravosti podpisů a jiných
listin, manželství, návrhu listin a zákonných práv
nebo i mnoha dalších problematik občanských, ro-
dinných a ekonomických. Konzultace zajišťuje sou-
kromý notář Městského notářského obvodu Kyjev.
Videa z těchto aktivit jsou sdílena na facebookových

stránkách Centra.

Zlínský kraj
Pod záštitou Zlínského kraje bylo 3. března v areálu
Krajské nemocnice Tomáše Bati otevřeno Krajské
asistenční centrum pomoci Ukrajině. Cizinecká poli-
cie, OAMP, HZS, Správa uprchlických zařízení MV,
MPSV, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Český červený
kříž Zlín, Charita Zlín, zástupci zdravotních pojišťoven
a dobrovolníků i další aktéři zde koordinovaně po-
máhali nově příchozím lidem z Ukrajiny legalizovat
pobyt, najít uplatnění na pracovním trhu a získat
vstup do systému zdravotního pojištění. Z počáteční
humanitární fáze se pomoc aktuálně přesouvá do fáze
integrační.
CPIC se na integraci podílí sociální prací s cizinci,

hledáním a koordinací ubytování, pomocí při zapo-
jení dětí do školského systému, kurzy češtiny a další-
mi aktivitami. Zajišťuje tlumočení v KACPU, ale i do-
provody při jednáních s úřady.
Více o práci CPIC najdete na www.integracnicentra.cz
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Text:MPSV

MOBILNÍ APLIKACE
SMARTMIGRATION
OBSAHUJE INFORMACEPROUKRAJINCE

Snadný přístup k důležitým
informacíma odpovědi na situace,
které je potřeba řešit po příjezdu a při
pobytu v České republice. To nabízí
aplikace SmartMigration určená
cizincůma lidemprchajícímpřed
válkou naUkrajině, kterou spustilo
v březnuMinisterstvo práce
a sociálních věcí (MPSV).
V ukrajinštině, angličtině a ruštině
nabízí to nejdůležitější
o zaměstnávání, zdravotní péči či
vzdělávání.

Klíčovou součástí aplikace jsou interaktivní tuto-
riály, které usnadňují nalezení potřebné infor-
mace. Uživatel také může pokládat dotazy virtu-
ální asistentce, která jej provede řešením

problému. Aplikace rovněž obsahuje proklik na onli-
ne rozhraní určené k podání žádosti o humanitární
dávku a příspěvek pro solidární domácnosti.
Přestože byla aplikace Smart Migration vyvíjena

původně pro cizince, kteří k nám přijíždí především
za prací, prošla rychlou aktualizací, aby vyhovovala
potřebám Ukrajinců, kteří u nás hledají útočiště před
válkou. Informuje je o systému registrace, jejich prá-
vech a povinnostech.
„Informace budou postupně aktualizovány a do-

plňovány. Chceme, aby se aplikace Smart Migration
do budoucna stala součástí dlouhodobé informační
strategie MPSV vůči cizincům. Je to další způsob,
jakým digitalizujeme to nejpodstatnější. Podobným
důležitým krokem bylo třeba představení aplikace pro
online žádost o humanitární dávku a solidární příspě-
vek. Pokud jde o funkčnost, i tu chceme postupně
rozšiřovat,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Ma-
rian Jurečka.
Aplikaci Smart Migration vytvořil výzkumný tým

Mendelovy univerzity v Brně v rámci projektu Chytrá

migrace v České republice, na kterém se podílí rovněž
Metropolitní univerzita Praha. Projekt je podpořen
Technologickou agenturou České republiky (TAČR).
Na projektu se mimo dalších partnerů podílí rovněž
Ukrajinská iniciativa (UIČR), která zastřešuje di-
asporní organizace v České republice. Ve spolupráci
s touto iniciativou poskytli zpětnou vazbu k obsahu
aplikace mimo jiné odborníci ze vzdělávacího institu-
tu MIOK při Lvovské polytechnické univerzitě. „Je
skvělé, že taková aplikace u nás vznikla. Může pomoci
mnoha Ukrajincům, mezi nimiž ji budeme našimi
kanály propagovat,“ říká Bohdan Rajčinec, předseda
Ukrajinské iniciativy.
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Text a foto: spolek Zaedno

Spolek Zaedno a zastoupení Evropské komise otevřely 1. června výstavu
12 hvězd proUkrajinu, která potrvá v Evropskémdoměaž do konce srpna.

Obrazy vznikly v květnu 2022 na workshopu
v Domě národnostních menšin. Zúčastnili se
jej nově příchozí výtvarnicí z Ukrajiny, ale
nechyběli ani zástupci dalších národnostních

menšin v Česku. Tvůrci měli během samotného
workshopu, ale i během přípravných setkání možnost
se seznámit, navzájem se inspirovat a nakonec společ-
ně tvořit. Vzniklo čtrnáct velkoformátových obrazů
technikou akryl na plátně o rozměrech 80 × 60 cm.
Téma obrazů bylo volné, ale autoři se přesto domluvili
na způsobu, jak zakomponovat do své tvorby ukrajin-
skou tematiku – jako základ barevné palety zvolili
barvy ukrajinské vlajky. Proto v kolekci vzniklých
obrazů dominuje modrá a žlutá, ale malby obsahují
i další ukrajinské symboly.
Některá díla budou nabídnuta k prodeji a výtěžek

půjde na pomoc Ukrajině, například na nákup
zdravotního materiálu.

Ukrajinské výtvarnice,
které se zúčastnily workshopu:
Natasha Andybur, Tetiana Melnykova, Liubov Litvin, Ka-
teryna Dobroier, Sofiia Poleva, Olena Zahrebina, Grigorij
Skovoroda, Alexandra Bryksa, Larisa Bashkardina, Liu-
bov Bai, Anna Klishen, Olha Machinska a Elena Hryho-
rieva (Elena Klever).
Doprovodní výtvarníci:
Sevda Kovářová, Maxim Kovář.
Výstava potrvá do 31. 8. 2022
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Text: Slovo21
Foto: Ivan Beneš

Vneděli 24. dubna oslavilo Slovo21 s několika
ukrajinskými rodinami pravoslavné Velikonoce.
Zázemí poskytlo Komunitní centrum Třináctka,
podporu zajistila městská část Praha 7. Navzdory

extrémně deštivému počasí dorazilo na akci přes tři-
cet lidí. Dětem se o zábavu postaral klaun František
z inkluzivního kroužku Cirkusárna. Maminky si daly
obzvlášť záležet na prvotřídním foodstylingu. Děti
i dospělí si odnesli i spoustu drobných dárků.

Mezi pokrmy nechyběla ani tradiční paska, což je
pravoslavný velikonoční bochník, bez kterého si ukra-
jinské Velikonoce málokdo dovede představit. Můžete
si jej zkusit upéct i vy, a to nejen na Velikonoce.

Na přípravu budete potřebovat:
1 ½ hrnku mléka
½ šálku a ½ lžičky cukru
½ hrnku vlažné vody
1 balení sušeného droždí
7 ½ šálku mouky, rozdělené na části
3 rozšlehaná vejce
⅓ šálku rozpuštěného másla
1 ½ lžičky jemné soli

Na vaječnou omáčku:
1 velké vejce
2 lžíce vody

V hrnci svařte mléko a nechte ho vychladnout, dokud
není vlažné. Ve velké míse rozpusťte ve vodě ½ lžičky
cukru a nasypte do ní droždí. Promíchejte a nechte
10 minut odstát. Do směsi přidejte vlažné mléko a 2 ½
šálku mouky. Šlehejte, dokud nevznikne hladké těsto.
Přikryjte a nechte vzejít kvásek, dokud nebude světlý
a bublinkový.
Následně přidejte vejce, zbývající ½ šálku cukru,

rozpuštěné máslo, sůl a až 5 šálků zbývající mouky.
Vejce a zbývající přísady přidejte do těsta v míse.
Hněťte, dokud se těsto nepřestane lepit na ruce
a nebude hladké a vláčné (asi 7 minut ve stojanovém
mixéru nebo delší dobu ručně).
Těsto vložte do vymaštěné mísy, otočte, aby se na-

mazalo z obou stran, přikryjte vymaštěnou fólií
a nechte kynout, dokud se nezdvojnásobí. Těsto
v míse naklepejte, aby vykynulo. Třetinu těsta si vy-
hraďte na zdobení. Zbytek vytvarujte do kulatého
bochníku a vložte do vymazané kulaté formy. Z menší
části těsta vytvarujte libovolné ozdoby – kříž, růže,
pletence atd. – a naaranžujte je na těsto.
Troubu předehřejte na 200 °C. Chléb potřete

1 velkým vejcem rozšlehaným se 2 lžícemi vody. Peče-
me 15 minut, potom snížíme teplotu na 180 °C a do-
pečeme dalších 40 minut.
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