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Člověk
bez problémů
je mrtvý člověk

Čeština
pro cizince

ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZY PRO CIZINCE ZAHÁJENY!

Od konce června se cizinci mohou hlásit na termíny prvních adaptačně-integračních kurzů
Vítejte v České republice.
Kurzy jsou od 1. 1. 2021 povinné pro vybrané skupiny nově příchozích občanů ze třetích zemí
(mimo EU). Cílem kurzů je seznámit cizince s právy a povinnostmi souvisejícími s jejich
pobytem v České republice a zároveň jim představit místní a kulturní poměry. Kurzy
administruje komplexní síť 18 Center na podporu integrace cizinců, která jsou ve všech krajích
ČR. Kurzy jsou zpoplatněny a přihlašovat se na ně je možné přes webový portál FRS.GOV.CZ.
Všechny informace naleznete v deseti jazycích na
VITEJTEVCR.CZ

Praha Metropole všech
Webová stránka nejen pro migranty
www.metropolevsech.eu
Prague for all
A website not only for migrants
www.pragueforall.cz
Прага для всех
Сайт не только для мигрантов
www.pragadlavsech.cz
		
Praha của mọi người
Trang web không chỉ dành
cho người di cư
www.prahacuamoinguoi.cz
Прага для всiх
Веб-сторiнки не тiльки для мiгрантiв
www.prahadlavsich.cz

www.metropolevsech.eu
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Úvodní slovo:
Za rok a půl trvání pandemie byly po celém světě
narušeny jedny ze základních hodnot civilizace – přímá
komunikace mezi lidmi a společenské dění: divadla,
kina, oslavy, svatby… Lidé, příbuzní, ani nejbližší
přátelé se nemohli přímo setkávat, koronavirus jim to
nedovolil, kontakty se proto udržovaly výhradně
online. To vše platilo samozřejmě i pro Česko a ani
cizinci se nemohli setkávat a připravovat akce, na nichž
tradičně prezentovali svou kulturu a své gastronomické
speciality, akce, které si zvykla navštěvovat i většinová
společnost. Atmosféra akcí a vzájemná výměna
pozitivní energie významně přispívaly k integraci
cizinců a odbourávání předsudků. Pro obsah bulletinu
to dočasně znamená větší orientaci na portréty cizinců,
kteří zde žijí. V tomto čísle jich přinášíme hned několik.
Naštěstí již přišlo rozvolňování, léto snad bude plné
společenských akcí. A tak třetí, následující číslo, bude
plné zajímavých reportáží a pestrobarevných fotek.
Chuť jídel z různých krajin světa vám můžeme jen
popsat, ale pro skutečný zážitek se musíte vydat
přímo na místo.
V tomto čísle si dovolím doporučit například jeden
ze zmiňovaných portrétů. Chcete-li vědět, jaké to je,
když se z války (v Bosně a Hercegovině) najednou
ocitnete ve středoevropském klidu a začnete se
přizpůsobovat normálním životu, přečtěte si na straně
7 rozhovor s Edibem Jaganjacem, chirurgem
traumatologie v pražském Motole a člověkem
svébytné životní filozofie, kterou vystihuje název
článku Člověk bez problémů je mrtvý člověk...
V úvodním článku Uspěli byste u zkoušky pro získání
českého občanství? na straně 4 Filip Davydov popisuje,
jak obtížná může být pro cizince cesta k občanství ČR.
Podle některých srovnávacích studií je proces jeden
z nejnáročnějších v celé EU: cizinec zde většinou musí
žít nepřetržitě více než deset let, transparentně
prokázat dostatečnou výši příjmů a od roku 2014 musí
složit zkoušku z českého jazyka a reálií. Deset z těchto
otázek si můžete pro zajímavost vyzkoušet v tomto
čísle bulletinu.
A pokud neuspějete na výbornou, náladu vám
tradičně zlepší vedle dalších článků naši blogeři:
Samira Sibaiová – O kouzlu hudby, Do Thu Trang –
Srkat, či nesrkat a Marwan Alsolaiman – Tři věci, které
zásadně změnily můj život.
Příjemné čtení vám přeje
Dragoljub Matić

REDAKCE:
Dragoljub Matić – šéfredaktor
ADRESA VYDAVATELE:
Slovo 21, z. s.
Blanická 2028/15
120 00 Praha 2
tel.: + 420 222 522 070
slovo_bulletin@centrum.cz, www.slovo21.cz

GRAFIKA: Zuzana Chourová
JAZYKOVÁ REDAKCE: Marianna Smlsalová
ILUSTRACE TITULNÍ STRANA: Sibel Rhea

Projekt Kvalitní informace = lepší integrace AMIF/29/01 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního
a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Text: Filip Davydov
Foto: istockphoto.com

USPĚLI BYSTE
U ZKOUŠKY
PRO ZÍSKÁNÍ
ČESKÉHO
OBČANSTVÍ?
Každý rok získává české státní
občanství v průměru přes pět tisíc
cizinců, což se na první pohled může
zdát jako velké číslo, ale ve srovnání
se statisíci cizinců u nás žijícících se
jedná jen zhruba o jedno procento.
Proces „naturalizace“ cizinců je
u nás podle některých srovnávacích
studií jeden z nejnáročnějších v celé
EU. Cizinci musí žít v zemi
nepřetržitě často více než deset let,
transparentně prokázat
dostatečnou výši příjmů a od roku
2014 musí také až na některé
výjimky složit zkoušku z českého
jazyka a reálií. Na tu se nejvíce hlásí
občané Ukrajiny, Ruska a Slovenska.

O

rganizaci zkoušky má v gesci Ústav jazykové
a odborné přípravy Univerzity Karlovy
(ÚJOP UK). Jazyková část se koná zpravidla
jednou měsíčně. Od uchazeče o občanství se
očekává, že bude ovládat slovní zásobu, kterou používá
při běžné komunikaci či v práci, dokáže bez přípravy
mluvit o tématech, jež ho zajímají, převyprávět příběh,
popsat své dojmy z filmu, knihy apod. Psaný text na
úrovni B1 má logickou strukturu, větnou a myšlenkovou
návaznost, a to především v oborech, které spadají do
uchazečova pole zájmů. Připravit se na jazykovou
zkoušku lze samostatně, nebo pomocí placených offline
či online kurzů, které nabízí přímo ÚJOP UK. Poplatek
za zkoušku činí 3 700 Kč a hradí jej sám cizinec.
04 Slovo II/2021

Testové úlohy z českých reálií pro občanství
připravuje Národní pedagogický institut. Na rozdíl od
jazykové zkoušky, která ověřuje komunikační
schopnosti cizince, má test z reálií za cíl zjistit, do jaké
míry má uchazeč o občanství povědomí o dění
v České republice, zda má přehled o důležitých
místních tradicích a obyčejích, jinými slovy, jestli je
dostatečně integrován do majoritní společnosti.
Všechny otázky, které se v testu z reálií mohou
vyskytnout, jsou dopředu známy. Je tedy možné se na
test připravit pomocí databanky, jež obsahuje 300
testových otázek z 30 témat rozdělených do tří
základních okruhů: občanský základ, zeměpisné
informace, dějiny a kultura České republiky. Velkou

Úspěšnost uchazečů u zkoušky. Zdroj: ÚJOP UK.
Rok
Český jazyk
Reálie

2015
81 %
99 %

2016
78 %
98 %

2017
78 %
99 %

2018
78 %
99 %

Roční přehled nabytí státního občanství ČR. Zdroj: ČSÚ.
Rok
Počet

2015
4925

výhodou je, že každá úloha obsahuje čtyři uzavřené
varianty odpovědí, z nichž správně je vždy právě
jedna. Při náležité přípravě a dobré paměti si tedy
cizinci dokážou otázky namemorovat a nezbývá než
doufat, že získané informace nezapomenou hned po
opuštění zkušební místnosti. Tato část zkoušky stojí
1 800 Kč (obě části tak vyjdou cizince na 5 500 Kč).
Zajímavé je vnímat, jak se liší náročnost
jednotlivých úloh. Najdeme zde jak jednoduché
otázky typu „Kterým dnem začíná v českém kalendáři
rok?“, tak i např. obtížnější „Jaká je přibližně rozloha
Česka?“, které by dokázaly uvést do rozpaků i nemalou
část Čechů, pokud si otázky předem nenastudují.
Nesmíme také opomíjet fakt, že to, co se pro nás

2016
5536

2017
6440

2018
5260

2019
4456

Průměr
5232

místní (nebo v širším kontextu Evropany) zdá být
samozřejmostí, může pro přistěhovalce působit jako
španělská vesnice. Odlišný pohled na svět a na
obyčejné věci je to, co obohacuje každou společnost
a dělá ji rozmanitou a svébytnou. Integrace je však
obousměrný proces, a tak každý cizinec, který chce
být součástí české společnosti, by měl také vědět, na
jakých základech se budovaly její hodnoty a o jaké
historické události se opírají ta či ona přesvědčení.
V minulosti například proběhl pokus položit
vybrané testové otázky například českým poslancům,
mezi nimiž byl také současný ministr vnitra Jan
Hamáček. Ani on, stejně jako ostatní politici,
neodpověděl na všechny otázky správně.
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I vy se můžete vžít se do role
žadatele o české státní občanství
a absolvovat minitest z reálií, který
obsahuje 10 vybraných otázek.
Skutečný test se pak sestává z 30
úloh.
1. Den české státnosti je také
svátkem svatého Václava. Kníže
Václav z rodu Přemyslovců je
patronem Čech a Moravy. Kdy se
slaví Den české státnosti?
a) v září
b) v říjnu
c) v dubnu
d) v květnu

2. Výpovědní doba se počítá ode
dne doručení výpovědi. Jak
dlouhá je výpovědní doba
u dohody o pracovní činnosti
(DPČ)?
a) 15 dní
b) 30 dní
c) 60 dní
d) 90 dní
3. Pan Novotný je občanem České
republiky, je nezaměstnaný a je
registrovaný na úřadu práce jako
uchazeč o zaměstnání. Kdo platí
jeho povinné zdravotní pojištění?
a) stát
b) finanční úřad
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c) platí si ho sám
d) jeho poslední zaměstnavatel
4. Od kolika let se může občan
České republiky stát starostou?
a) od 18 let
b) od 21 let
c) od 30 let
d) od 40 let
5. Památce zesnulých se v Česku
lidově říká Dušičky. Je to den, kdy
se podle české tradice zdobí
hroby květinami, rozsvěcují se
svíčky a vzpomíná se na zemřelé.
Ve kterém období se slaví tento
svátek?
a) na jaře
b) v létě
c) na podzim
d) v zimě
6. Ve kterém kraji je atomová
elektrárna Temelín?
a) v Ústeckém kraji
b) v Jihočeském kraji
c) v Jihomoravském kraji
d) v Moravskoslezském kraji
7. Paní Svobodové se rozbil nový
počítač. Šla jej proto reklamovat.
Do kolika dnů musí prodejce
vyřídit její reklamaci?
a) do 7 dnů

b) do 14 dnů
c) do 30 dnů
d) do 60 dnů
8. Kolik volených zástupců má
Senát Parlamentu České
republiky?
a) 27
b) 81
c) 200
d) 281
9. Pan Novotný žije sám a má
nedostatečný příjem. Na kterém
úřadě bude žádat o příspěvek na
živobytí a doplatek na bydlení?
a) na úřadu práce
b) na správě sociálního
zabezpečení
c) na sociálním odboru obecního
úřadu
d) na ministerstvu práce a sociálních věcí
10. Které z těchto míst není na
seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO?
a) Hrad Karlštejn
b) Historické centrum Prahy
c) Zámek a zahrady Kroměříž
d) Historické centrum Kutné Hory
Správné odpovědi naleznete na
straně 30. Výhradním vlastníkem

„ČLOVĚK BEZ PROBLÉMŮ
JE MRTVÝ ČLOVĚK“,

ŘÍKÁ CHIRURG Z BOSNY A HERCEGOVINY EDIB JAGANJAC
Text a foto: Anastasia Kriušenko

Na setkání s Edibem Jaganjacem, chirurgem traumatologie v pražském
Motole, jsme čekali měsíc. Pracuje v průměru 10 hodin denně včetně
víkendů v Motole a v největší pražské poliklinice Kartouzská. I přes
dlouholeté maximální pracovní nasazení vydal v roce 2015 úspěšnou knihu
Sarajevská princezna, ve které popisuje své zážitky z obléhaného Sarajeva
v 90. letech, kde dva roky pracoval v ostřelované nemocnici jako chirurg.
Povídali jsme si o tom, jak zvládal těžká období a jak prožíval své první roky
v Česku jako cizinec.
Když jsem četla o vašem příběhu a o tom, co jste
zažil v sarajevské nemocnici, nemůžu si pomoct, ale
zdá se mi, že toto nelze nechat za hlavou
a zapomenout na to. Spíte po nocích v klidu?
To, o čem mluvíte, je posttraumatický syndrom. Ten
jsem měl možná deset let. Pak jsem napsal knihu
Sarajevská princezna, zanalyzoval, co se stalo, a přešlo
mě to. Tím jsem se z války vyléčil. Obzvlášť když teď
vidím, že to, za co lidé bojovali, nakonec nedopadlo
dobře. Měl jsem pocit, že jsme válku vyhráli, pak se
ale ukázalo, že ji vyhráli kriminálníci, kteří si na ní
vydělávali a jiné posílali na smrt.
Jak se lišili Češi od lidí v Sarajevu, když jste se
přestěhoval do Prahy?
Měl jsem pocit, že tento národ je bezdůvodně
ustaraný a nešťastný. Přitom lidé mají vodu, jídlo,
střechu nad hlavou – mají všechno základní, co
potřebují. Mají starosti z toho, že je šéf nemá rád nebo
že má kamarádka hezčí šaty. To opravdu nejsou
problémy.
Je to ale přirozené, po naplnění základních potřeb
přichází další, všichni známe Maslowovu pyramidu.
Jasně, ale jakmile vyřešíte základní potřeby, pak
nesmíte brát ty ostatní tak vážně. Sice to problémy
jsou, ale pouze formální. Jsou řešitelné a za nějakou
dobu bude po nich. Takže proč si z toho dělat starosti?
Když jsem byl v Sarajevu, kde na mě stále někdo

střílel, život v cizině, kde nemám práci ani peníze, mi
připadal jako ráj, v němž řeším takové normální
lidské problémy. Člověk se musí naučit, že problémy
tu stále jsou. Člověk bez problémů je mrtvý člověk.
Pak jste se nakonec do té situace dostal. V cizině,
bez práce, možná bez peněz...
Měl jsem u sebe 300 marek (tehdy kolem 5 tisíc korun
– pozn. red.). Manželka a děti přijely o 15 dní dřív na
pozvání našeho českého kamaráda. Sice ho nikdo
z nás předtím neviděl, ale byl kamarádem našeho
bratrance. To je rok 1994, kdy se čerstvě rozpadlo
Československo, a země měla jiné starosti než pro nás
zavádět nějaká víza. Nemusel jsem tedy ze začátku
přemýšlet, kam půjdu. Chtěl jsem jet dál: do Anglie,
Norska – kam jsem měl pozvání. Manželka ale
nechtěla. Líbilo se jí v Česku. Jezdila sem ještě před
válkou, takže na toto místo byla emočně vázaná.
Jak jste to rozhodnutí vnímal?
Zlobil jsem se na ni 10 let, protože nám po celou tu
dobu nestačily peníze, které jsme vydělávali. Oba
jsme pracovali, a přitom dostávali sociální pomoc, což
jsem tehdy netušil. Zjistil jsem to až na policii, když
jsem zažádal o občanství. Ptali se mě, zda pobírám
dávky, já řekl, že ne. Hned vytáhli nějaký papír s mým
podpisem, který vypadal jako daňové přiznání. Na
papíru bylo vidět, že je z nemocnice. Pak jsem zjistil,
že můj zaměstnavatel sám spočítal, že naše platy pro
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rodinu se dvěma dětmi nestačí. Já jsem to podepisoval
automaticky s ostatními dokumenty, aniž bych
přemýšlel, o co se jedná. A takhle to dopadlo.

„Málokdo z naší profese se
může věnovat čemukoliv
jinému než své práci.“
Byl z toho problém?
Ne. Tehdy jsme se museli vzdát svého pasu a občanství,
abychom dostali české. Řekl jsem pracovnici cizinecké
policie, že je to ostuda českého státu, ne naše, že my,
dva pracující doktoři, musíme dostávat dávky,
abychom měli dost na obživu. To je strašné. Ta žena se
pak styděla. Řekl jsem jí, že kdyby bylo na mně, tak ten
pas nechci, ale s tím svým nemůžu nikam cestovat.
A proto jsme ho taky dostali velmi rychle. Bylo jí jasné,
že nejdu do této země krást a s cestováním to bude taky
obtížné. Málokdo z naší profese se může věnovat
čemukoliv jinému než své práci.
Co konkrétně jste s manželkou tehdy dělali za práci?
Měli jsme odlišné pozice. Už tehdy jsme ale byli
odborníci, já chirurg, ona internistka. Když jsem
přišel do Čech a chtěl pracovat, tak jsem zprvu
nemohl. Nostrifikace diplomu se zavádí teprve tento
rok, tehdy jsem musel projít zkouškami a půlroční
praxí. Chirurgie je specifický obor. Na sále jste vždy
dva nebo tři a jakmile začnete pracovat, tak je pro
ostatní jasné, jestli to umíte, nebo ne. Během 15 dnů
jsem se dostal do pozice, kdy už mě nikdo
nekontroloval a všichni věděli, že to půjde. Oficiálně
jsem ale na té úrovni nebyl a s tím samozřejmě
souvisela i výplata. Plnou atestaci jsem získal až po
osmi letech. Manželka v té době nemohla mít takové
pracovní nasazení jako já, protože zůstávala doma
s dětmi, aby mohly mít normální život. Postupně se
ale stala primářkou a ředitelkou nemocnice. Teď je
soukromou internistkou v Poliklinice Kartouzská.

Jak to období vnímaly vaše děti?
Když jsme přijeli, Nině byly čtyři roky, Sáře skoro osm
let. Sára šla do první třídy zrovna v ten den, kdy jsem
za nimi přijel do Česka, bylo to 1. září. Učitelka nám
řekla, abychom si nelámali hlavu s jazykem, protože
to určitě zvládne. První dva měsíce nepsala úkoly,
protože nerozuměla zadání. Na konci první třídy ale
byla ve srovnávacích testech a testech zralosti
nejlepší. Ve škole vyučovala i angličtinářka
z Bulharska, která znala i náš jazyk. Na naše děti
dohlížela. Pak jsme se skamarádili a navštěvovali jsme
se do té doby, než se odstěhovala zpět do Bulharska.
Jak jste se vypořádal s jazykovou bariérou, když jste
musel čerstvě po příjezdu absolvovat medicínské
zkoušky v češtině?
Brali jsme to vážně. Denně k nám docházela učitelka
češtiny, ale za dva měsíce jsme se stejně česky

nenaučili. Lékařský jazyk je spíš v latině, a tu
zvládáme dobře. Používáme ji totiž mnohem víc než
Češi. Byli jsme navíc mladí, plní znalostí, specialisté.
Vzpomínám si, že na první zkoušce nás bylo 28 a dál
prošlo jenom šest, z toho čtyři Jugoslávci. Na ústní
zkoušce pak vypadla Bulharka, která měla velkou
trému, protože jí na tom prý moc záleželo. My,
Jugoslávci, jsme byli po válce, takže nám to bylo
jedno: bude zkouška, nebude zkouška, jde se dál. Byli

„Denně k nám docházela
učitelka češtiny, ale za dva
měsíce jsme se stejně česky
nenaučili.“
jsme připraveni na všechno.
Jak jste ale komunikoval s pacienty? Latinským
výrazům asi nerozuměli.
Mám spoustu vzpomínek. Největší problém pro mě
byl rozdíl mezi slovy „děti“ a „dieta“. Máte děti? Ne,
dietu nedržím. Takové konverzace jsem vedl, protože
to „je“ a „ie“ se mi pletlo. Ale i spousta dalších věcí.
Musel jsem pozůstalým oznámit, že někdo umřel, ale
neuměl jsem vyjádřit soustrast. Nebo si
naposloucháte žargon a nevíte, jak to říct jinak.
Jednou jsem přišel za pacientkou se slovy: „Žrala jste
dnes něco?“ Kolega se mi tehdy smál, protože mě to
naučil on.
Co české zvyky, kultura, ale i zdravotnický systém?
Bylo těžké si na to zvykat?
Je to jiné, ale člověk to musí brát sportovně. Pamatuji
si, jak nás pozval rodinný kamarád na oslavu Vánoc.
My jsme neslavili Vánoce, ale Silvestra, takže jsme tam
šli bez dárků. Oni nás ale přivítali s dárky. Manželka
z toho pak byla špatná, ale řekl jsem jí, že o nic nejde.
My je pozveme na Silvestra, dáme jim dárky od nás,
a příští rok už budeme vědět. Nemyslím si, že Česko je
vůči cizincům nepřátelské. Já jsem nikdy v životě
nezažil xenofobní výpadek. Moji kamarádi to zažili
a říkají, že mě chrání moje profese. Možná ano. Ale
i v mé profesi máte různé situace. Celkově si ale
nemyslím, že je Česko xenofobním státem.
Založil jste organizaci Lastavica, která se za ta léta
velmi rozrostla a prosperuje. Jen málo cizincům se
to povede a jen málo z nich má o podobnou veřejnou
službu zájem. Co vás k tomu vedlo?
V Praze je dva až tři tisíce Jugoslávců, kteří se většinou
znají. Dřív jeden druhého podezíral, že je zlý. Teď se
to trochu změnilo, protože dostali možnost se setkávat
a mluvit spolu. Když se v Česku bavíte s člověkem
z Jugoslávie, sotva poznáte, z jaké části je. Všem totiž
chybí to stejné. Ukázalo se, že věci, které máme
společné, jsou mnohem silnější, než naše odlišnosti.
Do Česka utekli lidé před nacionalismem. To, co nám
vadí na Jugoslávii, je tedy také stejné. Utíkali jsme
i před politikou a náboženstvím, protože právě to jsou
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ČEŠTINA PRO CIZINCE:
NĚCO MEZI DRILEM A VYMÝVÁNÍM MOZKŮ

Text: Markéta Vojanová
Lidé se často ptají, jaké to je, učit cizince česky. Vždycky si (Gymnázium
Jana Keplera
a
FD
ČVUT),
Foto:
Kajenzi
vybavím svou vyučující na českou morfologii doktorku
Palkoskovou, která nám při první hodině řekla, že celý seminář bude něco
mezi „drilem a vymýváním mozků“. To je příměr, který je velmi přesný ve
výuce češtiny pro cizince, hlavně pro mluvčí neslovanských jazyků.

Č

eský jazyk je flektivní,
studenti se tudíž učí
skloňovat, časovat, používat
správně přípony, předpony
apod. Pro mluvčí slovanských
jazyků je čeština samozřejmě
jednodušší, hlavně co se slovní
zásoby týče. Nicméně naučit se
česky není nemožné, jak píše
americká autorka Karen von
Kunes v příručce Vše, co jste chtěli
vědět o češtině a báli jste se zeptat/
Everything You Wanted to Know
About Czech and Were Afraid to Ask
(Práh, Praha 1995). Podle ní naučit
se česky trvá stejně jako naučit se
kterýkoli jiný cizí jazyk. Když se
budete dva roky denně učit,
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dokážete se už celkem dobře
domluvit. Čeština je nejobtížnější
na začátku a studenti musejí
vytrvat.

Nebude to jednoduché
Češtinu pro cizince jsem začala učit
zhruba před dvaceti lety, když mi
jazyková škola, kde jsem tehdy
učila angličtinu, nabídla učit
češtinu pro velkou českou firmu
s narůstajícím počtem
zahraničních zaměstnanců. V té
době jsem studovala Pedagogickou
fakultu UK obor český a anglický
jazyk, takže jsem neváhala tuto
slušně placenou nabídku přijmout.
Můj první student byl Argentinec,

a i přes to, že jsem s ním trávila
čtyři hodiny týdně, výsledky byly
i po půl roce bídné. Jako
zprostředkující jazyk jsme
používali angličtinu, kterou ovládal
velmi dobře, v tom jsem problém
neviděla. Už s ním jsem si
uvědomila, že učit češtinu cizince
nebude jednoduché. Učebnice byly
tehdy hlavně akademické pro
zahraniční studenty vysokých škol,
metodické příručky neexistovaly.
Sama jsem na studentech různých
národností zkoušela, co funguje
a co ne. Moji první studenti
nemluvili slovanskými jazyky. Byli
to Američané, Angličané,
Holanďané, Norové apod., čeština

pro ně byla velmi složitá. Když
jsem se rozhodovala, na co psát
diplomovou (a o pět let později
i rigorózní) práci, vybrala jsem si
právě češtinu pro cizince, abych
spojila teorii s praxí.

Patriarchální pravidlo
Zatímco začátečníci vidí ve studiu
např. angličtiny nebo španělštiny
pokrok z týdne na týden,
zahraniční studenti češtiny to mají
složitější. Začátky jsou náročné,
často velmi frustrující, protože říct
si správně o cokoli v obchodě nebo
si objednat v restauraci se
zpočátku většinou neobejde bez
mnoha chyb, často
i o neporozumění. Cizinci si musí
uvědomit, jakého rodu je to které
pití nebo jídlo, v jakém pádě je
podstatné jméno třeba použít, proč
se řekne „dám si čaj“, kde se tvar
nemění, ale u spojení „dám si
panáka“ se tvar podstatného jména
mění, i když jsou obě podstatná
jména mužská neživotná.
Češi jsou na chyby cizinců velmi
citliví, hlavně na ty nejobtížnější
jevy češtiny. Zahraniční studenti si
stěžují, že nemají moc šanci
procvičovat si češtinu, protože
Češi často začnou mluvit anglicky
ve snaze cizinci ulehčit situaci.
Studenti nejčastěji chybují
v těchto oblastech české
gramatiky: skloňování, časování,
slovesný vid, slovosled
a zmnožený zápor. Skloňování se
na začátku věnuje asi nejvíce času.
Kromě 1. pádu se začíná s nejčastějším 4. pádem a pokračuje se dál
s ostatními pády podle četnosti
užívání. Německy mluvící cizinci
mají samozřejmě výhodu oproti
anglickým mluvčím, protože mají

4 pády ve své mateřštině.
Začátečníci mají potíže s tvary
vlastních jmen v různých pádech,
z věty Bydlím v Praze často nezjistí,
o které město se jedná.
Slovesný vid je pro cizince
oříšek, čehož si všímá i Pavel
Eisner ve své stati Kde je
nejchoulostivější (Chrám i tvrz.
Kniha o češtině., LN, Praha 1992).
Věty Já vám to budu ukázat,
Choďte dál! budí u Čechů nelibý
dojem. Vidové dvojice lze
nacvičovat příjemnou a oblíbenou
formou pomocí pexesa s vidovými
dvojicemi.
Slovosled v češtině se ve srovnání např. s angličtinou definuje jako
volný, v mnoha případech však
zjišťujeme, že má také své pevně
dané pořadí. Cizincům dělají
problémy při skládání vět hlavně
příklonky (tj. většinou krátká slova
bez vlastního přízvuku). Studenti
dělají časté chyby např. v těchto
větách: Smál se. – Petr se smál.
Nebo Byl jsem tam. – Včera jsem
tam byl. K procvičení slovosledu
doporučuji používat puzzle
s napsanými slovy na daných
dílcích, lze tak tvořit nejen celé
věty, ale i odstavce.
Zmnožený zápor je další česká
specialita a vzbuzuje u cizinců
údiv, např. ve větě Nikdy jsem
nikomu nic neřekla. Potíže mají při
tvoření záporu v minulém
a budoucím čase, v budoucím čase
negujeme pomocné sloveso
(Nebudu psát.), kdežto v minulém
čase nikoli (Nepsal jsem.).
Pokročilejší studenti češtiny se
potýkají stejně jako čeští žáci se
shodou přísudku s podmětem.
„Patriarchální pravidlo“ je názorně
uplatněno ve větě Její Veličenstvo
královna anglická a císařovna
indická a řidič Pepa Žambourek
vypadli z vozu. Studenti tuto
mužskou nadvládu v českém jazyce
často okomentují ve smyslu, že to
české ženy nemají lehké.

„J-sem Engličan a bydlim
v Prase“
Anglicky mluvící studenti často
špatně rozlišují vokály a/e, proto
Angličan většinou řekne, že je
Engličan. Dále také nesprávně
vyslovují i, nejčastěji jako e (např.

v práce mluvim česky). Studenti
různých národností měli dále
potíže s ě, vznikají chyby jako např.
težký, pro me, v Neměcku.
Největším problémem pro
cizince je u samohlásek
dodržování délky (např. dobry den,
řidim, učim se). Mají to o to
složitější, že Češi v nejrozšířenější
obecné češtině délku také
nedodržují.
Ze souhlásek komplikuje
cizincům život samozřejmě naše
specifické ř. Studenti ho vyslovují
různě: kaderžnice, pršítel, farmáš.
Je zajímavé, že jedna ze dvou
kodifikovaných jazykových variant
norštiny má podobnou hlásku
českému ř, takže mluvčí této
varianty nemají s výslovností
problém.
Pro anglicky mluvící cizince je
složitá výslovnost českého r,
čemuž se nelze divit, protože
anglické r se výrazně liší
a vyslovuje se úplně jinak.
Další potíží je odlišné vnímání
znělých a neznělých souhlásek.
Slyšíme pak chyby typu: ve České
republice, ve Nemecku, ve praci,
kde Čech vysloví f práci. Další
častá a úsměvná věta anglických
mluvčích je např. Nemám penise.
místo Nemám peníze.
Kromě souhlásek ď, ť, ň, č, š, ž je
složité rozlišit mezi s a c. Studenti
často neslyší (a tím pádem ani
sami nedokážou vyslovit) rozdíly
ve výslovnosti slov práce – Praze –
prase.
Komolením slov vznikají také
úsměvné chyby. Pamatuji si, jak se
jeden norský student zahleděl
z okna a řekl: Je krásne, slunce
slince.

Píle a trpělivost
Jazyk je komunikační dovednost,
bez níž se nikam nedostanete.
Zmiňovaná Karen von Kunes píše,
že člověk může být i třeba
matematický genius, ale když se ho
někdo zeptá, kolik je jedna plus
jedna jazykem, kterým nemluví,
bude považován za hlupáka. Podle
ní toto Češi vědí, proto se učí
mnoho cizích jazyků. Naopak jsou
na omylu cizinci, kteří si myslí, že
se naučí česky pomocí několika
frází v konverzačních příručkách.
I ti cizinci, kteří se učí česky
jednou dvakrát týdně a očekávají,
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Text: Goranka Oljača
Foto: archív Zahide Senterzi

TÛBA NEBOLI
STROM V RÁJI
Existují lidé, s kterými je snadno mluvit – nenuceně vám nabízí
řadu nápadů a témat. Například jak v ráji rostou stromy, jak
se řídí česká pobočka Greenpeace, sochařina jako terapie
anebo migranti jako aktéři rozvoje. Dříve než se ti naposledy
zmínění stanou přínosní v rozvoji nějakého města a země,
musí se stát lidmi v pohybu. V případě Zahide Tuğba Şenterzi
nebyla Česká republika, kam se měla přestěhovat a žít, její
volbou. Poprvé se totiž podívala do Prahy jako devítiměsíční
miminko. Na přínosy bylo příliš brzy.

„O

ba rodiče pracovali pro Ministerstvo
zahraničích věcí Turecké republiky
a měli působit v Čechách, v Praze, tak
jsem v roce 1984 přicestovala s nimi“,
vysvětluje okolnosti, které zná většina dětí migrantů.
„Narodila jsem se v Turecku, ale v Praze jsem strávila
velkou část svého dětství. Vychovávala mě česká teta,
díky které jsem měla spíše české dětství než turecké.
Prázdniny jsem ale trávila v Turecku, kde jsem se více
setkávala s tureckou kulturou a jazykem. Postupně se
tento dvojí život začal projevovat v celé mé osobnosti.“
S odstupem času se zdá, že mladá Zahide to měla
poměrně snadné. Odjezdy a příjezdy se jaksi střídaly.
V Praze zůstala do šesti let a pak odjela k babičce
do Turecka, což znamenalo, že se ocitla i na turecké
škole. Vrátila se v roce 1993 a získala tady
středoškolské vzdělání. Po gymnáziu začala studovat
politologii v Praze. Dokončila ji ale spolu s oborem
veřejná správa a mezinárodní vztahy v Turecku, kde
žila dalších deset let. K tomu je třeba připomenout
i zahraniční studijní pobyty ve Vídni a v Berlíně.
„Kočování je asi v mé DNA. Tento způsob života se se
mnou nese dlouho. Po čase jsem si všimla, že přibližně
po třech čtyřech letech mám nutkání měnit město,
zemi, prostředí, začít od nuly, posunout se dál“,
popisuje přitažlivou vizi svého kočovného života. To
neznamená, že se jí běžné potíže vyhýbaly obloukem.
Zažila tady třeba byrokratické problémy na vysoké
škole v souvislosti s povolením k pobytu. Tyto
a podobné osobní migrační zážitky mohla v klidu
přidat ke svým teoretickým znalostem o migraci.
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Určitě přispěly k pochopení a rozšířenému vnímání
společenského jevu, který vyvolává tolik
kontroverzních názorů.
„Ráda pomáhám, ale co se týká práce mi jde spíše
o smysl. Mně dává smysl pomáhat lidem, organizacím
nebo projektům s vizí a hodnotami, se kterými se
dokážu ztotožnit.“ Proto jí dával smysl projekt MIND
v rámci Charity Česká republika. Jeho součástí byl
i loňský festival WeMind na Střeleckém ostrově
v Praze.
„Na realizaci projektu MIND, který se zaměřoval na
migraci a udržitelný rozvoj, se podílelo 12 evropských
zemí. Rok 2020 měl být jeho třetím a zároveň
závěrečným rokem, ale pokud se nemýlím, prodloužili
ho z důvodu pandemie až do roku 2021. Loňský Festival
WeMind na pražském Střeleckém ostrově měl za cíl
upoutat pozornost veřejnosti skrze různé kulturní akce
– divadlo, hudbu, známé osobnosti, většinou migranty,
kteří v Čechách žijí nebo Čechy, kteří žijí v zahraničí –
a přiblížit jim svět lidí v pohybu. Záměrně jsme se
vyvarovali nadměrnému užívání slov jako je migrace,
integrace, protože si myslím, že všichni vnímáme pod
těmi slovy jiné věci a máme k nim různý vztah. Pro nás
jsou to lidé, kteří jsou odvážní, schopní vycházet ze své
komfortní zóny, měnit prostředí ve kterém žijí a svojí
odvahou měnit i společnost. Může to být skrze umění,
vědu nebo sport, možností je nekonečně. Je ale
důležité sdílet jejich příběhy s veřejností, která se
s nimi nesetkává každý den.“

Něco dělat, nějak se zapojit, něčemu pomoci

Zahide Šenterzi má současnou pracovní základnu
v nezávislé mezinárodní ekologické organizaci
Greenpeace, kde je ředitelkou české pobočky.
„V Greenpeace se cítím doma. Jako globální
organizace se zaměřujeme na největší problémy,
které ohrožují existenci lidstva či života na planetě,
jak ho známe. Mezi ně patří změna klimatu, úbytek
biodiverzity, kácení lesů a devastace oceánů.
Rozhodující jsou pro nás vědecké poznatky
a predikce, na kterých zakládáme vlastní kampaně.
Mezinárodní problémy mají své lokální důvody a na
těch pracujeme zde v České republice. Ty
nejaktuálnější jsou odlesňování původních bukových
lesů v Krušných horách, odčerpávání vody z českého
území pro provoz polského hnědouhelného dolu
Turów, financování uhelného průmyslu, odklon od
uhlí, který bude férový/citlivý pro lidi v uhelných
regionech a mnoho dalších.“
V organizaci prý neexistuje hierarchická struktura
ani řízení lidí. „Moje role je tak především o hlídání
celkové integrity, strategie a směru a o vytváření
prostoru pro všechny, jejichž motivací je vášeň, láska
ke všemu živému, chuť zachránit svět, nejlépe hned
druhý den.“
Otázkou je, kdo ji seznámil s takovými myšlenkami
a takzvaně naočkoval ideami, že je potřeba být
aktivním občanem. Jak to vzniklo? „Já si myslím, že se
s tím narodíte. Nebo je to výchovou? Nevím, nikdy
jsem se nad tím nezamyslela, ale vím, že jsem vždycky
měla nutkání něco dělat, nějak se zapojit, něčemu
pomoct, někoho podpořit. Jsem člověk, který je hnaný

smyslem, a pokud mi nějaká otázka nedává smysl, tak
se tam necítím doma. S tím jsem se asi narodila, ale
možná to mám i po tatínkovi.“ (směje se)
Zpátky k tématu migrace a tomu, jaký dojem
můžeme získat, pokud propadneme mediálním
obrazům lidí v pohybu, kteří se na nás valí. Zahide
doporučuje podívat se na statistická čísla, která se
týkají migrace. „Například existuje fáma, že migrují
spíše muži. Realita je, že po Evropě migruje více žen
než mužů – je to kolem 52 procent. Také je zajímavé
číslo podílu migrantů ve světové populaci – najednou
zjišťujeme, že ve světové populaci jsou jenom tři
procenta migrantů, přestože když se člověk podívá do
médií, má pocit, že celý svět se posouvá a že všichni
migrují. Není divu, že se kvůli tomu někteří lidé často
necítí bezpečně. Ale tři procenta z celkové populace je
známka toho, že většina lidí chce zůstat doma
a preferuje svoji domovinu a nemá potřebu se
posouvat, jít někam dál nebo migrovat.“
Kočovnický nerv a migrace jako témata se stále
prolínají naším rozhovorem. Napadá mne, že se
možná znovu už blíží čas, kdy musí opět někam jet.
Zůstane v Praze?
„Zatím ano. Globální aspekt a propojenost
Greenpeace mi zčásti vynahrazuje moje kočování. Ale
nemohu nic slíbit, nevím, co bude za pár let (znovu se
směje). Jednoduše nebo trochu stereotypně řečeno,
nezapře ani svou mentalitu ani temperament.
Vzpomenu si, jak mne na Střeleckém ostrově, kde
jsem ji poprvé viděla, na uvítanou poctila srdečným
objímáním. Z každého uvítacího slova čišela dobrá
nálada, otevřenost a pozitivní energie. Asi něco
podobného měl na mysli její tatínek, když jí kdysi
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KOUTEK SAMIRY SIBAIOVÉ:

O KOUZLU
HUDBY
Foto: archiv autorky

N

a Česku je krásné, jak bohatý je tu kulturní
život a jak velký význam zde hraje především
hudba. Ne nadarmo se říká, že co Čech, to
muzikant. A ještě krásnější je, že pokud má
člověk zájem a talent, hudbou nebo uměním se může
úspěšně živit (aspoň v dobách před covidem a snad
brzy zas). Zní to banálně, ale v mnoha rozvojových
zemích nadané děti tento luxus nemají. Hudba je ve
školách i rodiči brána jako přepych, zábavná
zbytečnost, která není pro praktický život důležitá.
Nejinak je to v Sýrii, mojí druhé vlasti. Synek se naučil
brnkat na loutnu? Hezké, bude moct hrát kamarádům
k písničkám na výletech, ale rodinu tím neuživí. Dcera
má krásný hlas? Milé, ale radši ji v tom moc
nepodporujte, umělecké prostředí je prohnilé a pro
dívky nevhodné. Ať si zazpívá při ženských
společenských sedánkách. Lidé mají hudbu rádi,
poslouchají jak západní, tak arabské klasiky, ale
neberou ji jako vážnou kariérní možnost pro své děti.
I můj otec ponuře prorokoval bratrovi, když cvičil na
klarinet: „Jestli to budeš chtít dělat profesionálně,
budeš jednou v Česku hrát na Karlově mostě. Už
troubějí s kloboukem před sebou na zemi!“ Inu, bratr
vystudoval medicínu, ale i tak je jeho život díky hudbě
bohatší.
V minulosti tento pohled nejspíš převládal
i v Zemích koruny české. V jedné lidové písničce
například matka táhne synka z hospody, kde mu hráli
muzikanti celou noc, se slovy:

„Pojď synečku domů, zanechej muziku
muzikanti ať hrajú, roboty nemajú
ale ty máš doma oračku, kopačku.“
Muzikanti tedy mohli hrát, jak usilovně chtěli, za
práci to prostým lidem považováno nebylo. Nebyla to
zkrátka ta poctivá oračka kopačka, no.
Zcela svérázný přístup byl k výuce hudby na
syrských školách v době, kdy jsem byla dítko školou
povinné. Sýrie byla po krátkou dobu (od roku 1920 do
roku 1946) okupována Francií. Po této okupaci toho
zbylo opravdu pramálo, ale ze záhadných důvodů se
do dnešního dne jako hlavní hudební nástroj,
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přítomný v každé škole, udržela tahací harmonika.
Když měla jednou přijít nějaká inspekce, vrazili mi ji
do ruky se slovy: „Ty hraješ na piano, tak tohle jsou
přece ty samé klapky, tak jim na uvítanou zahraj
hymnu.“ No, nějak jsem to dala…
Syrský režim se tehdy v devadesátých letech ze
setrvačnosti ještě pořád zhlížel v Sovětském svazu,
všichni jsme tedy byli povinně v pionýru a místo
lidových písní nebo klasiky jsme se v hodinách hudby
učili písně budovatelské – hodně boje
s imperialismem a kolonialismem a budování
socialistické vlasti. Nám dětem to nevadilo, melodie
byly pěkně úderné a výborně se to vyřvávalo. Měli
jsme pak ještě vlastní, soukromé verze, kde se verše
vlastenecké měnily na zábavnější, většinou o jídle
nebo o tchyních. Například místo začátku hymny
Obránci vlasti, buďte pozdraveni se zpívalo: Obránci
vlasti, já škrábu brambory, umřela mi tchyně, skopl jsem
jí do nory. Ale to se zpívalo tajně, protože to bylo
„politické“.
Hudba ovšem může být součástí každodenního
života, i když se jí člověk profesionálně nevěnuje. Své
místo má na výletech a při společenských sedánkách
a amatérští muzikanti mají při těchto příležitostech
důležité postavení. Jako doprovod ke zpěvu někde
slouží banjo, někde balalajka… V arabských zemích je
nejběžnější bubínek durbakkah, dále je populární
dvanáctistrunná loutna. Arabským přátelům při této
příležitosti velmi doporučuji, aby o tomto nástroji
českým přátelům povídali zásadně s použitím českého
názvu a vyvarovali se počeštělého arabského
ekvivalentu. Když totiž někde řeknete, že rádi hrajete
na úd, může dojít k celkem zajímavým
nedorozuměním.
V Česku v tomto ohledu jednoznačně vede kytara
a u táboráků si můžete zazpívat mnohé písně s typicky
českou tematikou, jako jsou kovbojové, osamělí
jezdci, šerifové a jiné fenomény Divokého západu.
Američany to zajisté potěší, stejně jako ocení, jak se
u českých táboráků tradičně bojuje proti rasismu, viz
písně Černý muž pod bičem otrokáře žil nebo Práci
nedostanu, černou kůži mám. Škoda jen, že si na to
někteří Češi nevzpomenou i v běžném životě.
Hudba je ve své rozmanitosti společnou řečí
národů. Využijme tedy v Česku jejího bohatství
a pěkně si ji užívejme!

KDYŽ CHCETE DRUHÉ POCHOPIT,
NEPOTŘEBUJETE SLOVA
Text: Margarita Troševa
Foto: archiv Oleny Dolhova

Olena Dolhova pochází z Ukrajiny. Má za sebou
studium ekonomie, kandidaturu věd, výuku
financí na kyjevské vysoké škole, nyní se však
věnuje psychologii a arteterapii. Před pěti lety
se přestěhovala do České republiky s celou
rodinou – s manželem, čtrnáctiletým synem,
kočkou a psem.

„R

ozhodnutí o přesídlení do Prahy posílilo
mé odhodlání změnit obor a dále se
věnovat psychologii,“ vyprávěla mi
během jarního lockdownu. „Dálkově jsem
dokončila magisterský stupeň na ukrajinské
univerzitě a přijela jsem už jako arteterapeutka. Jsem
členkou ukrajinské asociace arteterapeutů a podařilo
se mi spojit ji s Českou arteterapeutickou asociací.
Využila jsem tu své znalosti jak při práci s babičkami
v Klubu aktivního stáří, ale také ve chvílích, kdy jsem
se potřebovala vyrovnat s vlastními těžkostmi. Mé
osmdesátileté holky byly velmi tolerantní a pomáhaly
jsme si navzájem. Snažily se mi porozumět,
neopravovaly mě, dokonce se pokoušely o ruštinu.
Bylo to báječné seznámení se zdejším životem.
Pražský dvouletý kurz arteterapie, který jsem později
absolvovala, mi také pomohl porozumět českému
prostředí. Po příjezdu jsem se natolik soustředila,
abych Čechům porozuměla, že mě z toho neustále
bolela hlava. Zdálo se mi, že znám každé slovo, ale
vůbec jsem nechápala, co lidé říkají. A to jsem se
v Kyjevě půl roku učila česky! Teď je to mnohem lepší
Migrace je náročná záležitost. Psala jsem o tom
magisterskou práci a vím, jak je to složité, znám
krizové okamžiky při zapojování do nové společnosti
a problémy, které s sebou nese začínat vše od začátku.
Lidé mají potřebu vědět, že nejsou jediní, kteří takové
problémy mají. Když vidíme, jak to zvládají jiní,
motivuje nás to a cítíme, že to můžeme zvládnout
taky. Snažím se být s ostatními a pomáhat podle svých
možností, proto mám mezi imigranty hodně
kamarádů. I já je totiž stále potřebuji. InBáze mi
umožnila absolvovat akreditovaný kurz pro
pracovníky v sociálních službách a právě v InBázi
jsem pracovala jako aktivizační pracovník pro
imigranty a vedla jsem terapeutický kurz pro ženy.
Vytvořili jsme společenství lidí se zájmem
o psychologii, zvládání krizových situací v emigraci
nebo arteterapii. Mluvili jsme různými jazyky, ale
arteterapie odstraňuje bariéry. Když chcete někoho
pochopit, nepotřebujete slova. Vzájemnou podporu

mezi přistěhovalci považuji za velmi důležitou.
Podobné skupiny mají velký význam, protože
vytvářejí a udržují vztahy. Třeba běloruská diaspora je
velmi pospolitá a její členové si navzájem pomáhají.
Přestože tu ještě nemám nostrifikaci a nesmím
působit oficiálně jako psycholog nebo arteterapeut,
můžu ostatním pomáhat zvládat těžké chvíle. Každý
z nás vnímá jiné těžkosti v závislosti na své povaze.
Pro mě je dosud nejnáročnější realizovat se ve svém
oboru, složit všechny zkoušky, udělat nostrifikace
a najít si dobrou práci. Musím splnit hodně
podmínek. Psychologie je v ČR licencovaná činnost.
Mám sice diplomy a certifikáty, ale musím absolvovat
povinnou praxi, nostrifikovat osvědčení a najít si pak
práci s normálním platem, kterou navíc může
vykonávat cizinec. Když jsem dokončila kurz pro
pracovníky v sociálních službách, oslovila jsem řadu
míst a nepřišla ani jedna odpověď. Bylo to
deprimující. Zatím jsou příležitosti spíše
dobrovolnické, ale můj muž naštěstí práci má. Teď se
učím gestalt terapii a připravuji se na třetí stupeň.
Certifikát je mezinárodní a umožní mi pracovat
a založit si tu soukromou praxi. Doufám, že než

Mám sice diplomy a certifikáty, ale
musím absolvovat povinnou praxi,
nostrifikovat osvědčení a najít si
pak práci s normálním platem,
kterou navíc může vykonávat
cizinec.
studium dokončím, zdokonalím se i v češtině.
Samozřejmě se mi stýská po mamince nebo
bratrovi v Kyjevě a vzpomínám na dětství u babičky
v Jaltě. Ale nechci se vrátit. Od začátku bylo naším
cílem zůstat tu natrvalo. Prožila jsem jednotlivé etapy
migrace, to nejtěžší mám za sebou a nechci to tam
prožívat znovu. Nejhorší jsou první tři roky, kdy se
psychicky adaptujete na nové prostředí, ale tlak
odeznívá až po 5.–6. roce. Covid to může trochu
zpomalit, ale jsem stále v Česku. Náš syn se tu
vzdělává a bude časem pracovat v jiných, lepších
podmínkách než na Ukrajině. Je uzavřenější a změna
pro něj nebyla jednoduchá, ačkoliv jeho první česká
škola byla velmi vstřícná.“
Ptám se na nepříjemné zkušenosti, ale Olena je
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rychle odbyde. „Setkala jsem se s negativním
přístupem k ruskojazyčným osobám. Jeden pán mi
vyčetl, že jsem okupantka, a nezajímalo ho, odkud
jsem. Nelíbí se mi, když je člověk odsuzován na
základě jazyka, kterým mluví. Pro mě je podstatné,
jací jsou lidé uvnitř, nikoli prostředí, ze kterého
pocházejí. S Čechy mám však většinou dobré
zkušenosti a ty jsou pro každého migranta zásadní.
Musíme se soustředit na to dobré! Zajímavý zážitek
máme z italského hotelu, kde bylo plno lidí odsud.
Mnohem méně jim vadila naše nedokonalá čeština,
protože tam také nebyli doma, byli stejně cizinci jako
my, uvolněnější a mnohem vstřícnější. To lidi sbližuje.
Kyjev je velmi hlučné město, proto mě v Praze
překvapil klid. Lidé jsou tu také klidnější a hodnější.
Když potkám někoho ve výtahu, v lese nebo na
horách, pozdraví mě. Čechy podle toho poznáte
i v zahraničí. Líbí se mi jejich vztah ke zvířatům. Pro
mě je neuvěřitelné, že tu v parku nebo městském lese
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vidím zajíce nebo srnky a tolik různých druhů ptáků.
V Mladé Boleslavi jsme krmili z ruky sysly, kteří běhali
kolem nás, v Blatné jsme si pohladili daňky. Kontakt
se zvířaty pomáhá, je to zdroj pozitivní energie,
života, způsob meditace. Ráda je taky maluji, zejména
opice, protože jsou nám podobné a na jejich tváři lze
vyjádřit emoce. Úžasná je rovněž pražská zeleň – ve
všech částech města jsou velké parky. V Hostivaři
jsem chodila pěšky na metro kolem jezera, přes pole
a les a cítila jsem se šťastná.
Miluji cestování a historii, což je další důvod, proč
se mi tu líbí. Z Prahy lze vyrazit jakýmkoliv směrem
a kdekoliv zastavíme, vždy je tam něco zajímavého –
zámek, hrad, jiná památka nebo jednoduše nádherná
příroda. Jezdíme každý teplý víkend, kdykoliv
můžeme. Poznáváme tak svůj nový domov.“
Inspirující povídání s milou a energickou
blondýnkou mě navedlo na důležité myšlenky o mém
vlastním životě. Olena ví, co chce, a cestou k naplnění
vlastních cílů pomáhá ostatním. A příklady táhnou...

Blog Do Thu Trang
Ilustrace: Ladislava Gažiová
Foto: Kajenzi

ASI.JATKA
Jednou rukou jím pho, druhou píšu špatné básně.
A ty se usměj, ukaž dásně.

Srkat, či nesrkat?
Co vám proběhne hlavou, když potkáte ve vietnamské
restauraci asijského strávníka? Že jste šli do správného
podniku? Sledujete, co si strávník objednává? Nedej
bože vietnamsky. Ha! Je to příbuznej majitele? Dostane
podpultovku? Bude mít víc masa? Exotičtější bylinky?
Co vám budu povídat, někdy to je pravda. Já si
zásadně vietnamsky objednávám kuřecí pho a prosím
si o maso s kůžičkou, ale tuhle autentyš variantu
dostanu už jen málokde (třeba v Rememberu na Bílé
Labuti). To je moje jediná podpultovka.
Sledujme ale asijského strávníka dále… Dostane
jídlo. Ha! Phočko? Sem to říkal! Vezme si hůlky? Má
speciální grif? Dává si do jídla další vomáčky? Žádnej
citron? Cože? Jí to jinak? Bude srkat?!
A tu se na chvilku zastavme. Nedávno jsem zašla
v Karlíně do jedné takové typické
vietnamské restaurace, žádné novoty ani nóbloty.
Objednala jsem si kuřecí pho (bohužel bez kůžičky)
a chtěla se pustit do jídla po „našem“. Tedy s hlasitým
srkáním. Kolem mě sedělo něco kolem sedmi lidí
a nehrála žádná hudba. Úplný ticho. Tak zas taková
typická vietnamská restaurace to asi není, když tam
nehrála ani instrumentální hudba.
Takové ticho, u kterého nemůžete probírat práci ani
život. Natož srkat vývar. I rozhodla jsem se ho tedy jíst
nenápadně. Byla to moje nejtišší a nejtěžší pholévka.
Soustředit se na každé sousto a tiché usrknutí dalo
dost práce. Přiznávám, taky to bylo dost divný. Takže
příště nasrkanou.
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Úděl vietnamského
jedináčka

Být jedináčkem ve vietnamské rodině je dost nezvyk.
Teda pokud na vaší rodině neexperimentovali čínští
sociální inženýři. Společnost se na tuhle tříčlennou
rodinku dívá podezřívavě. Obzvláště těžké to máme
my, jedináčkovské dcery.
Gratulujeme, ke kulturní rozdvojenosti nabízíme
taky nereálná očekávání, krásný materiál pro
terapeuta. No a v čem tkví to dvojsečné kouzlo
jedináčkovství?
Nepříbuzné tetičky a strýčkové se ptají, proč
nemáte sourozence. A nechtělo by to bratra? Bylo mi
přes 20. Oscilka přeskakovala mezi dvěma póly. Proč
nemám mladšího sourozence – a kdy budu mít děti?
Na péči o rodiče, až budou starší, budete sami.
Pokud si navíc vezmete asijského muže, očekává se, že
budete pečovat i o jeho rodiče. BTW 8. 5. je Den matek.
Protože budete jediní, kdo bude dědit. Ka-ching!
Rodiče jsou na vás apriori
pyšní, protože jste jejich
jediné dítě.
Zároveň s vámi budou
navždycky nespokojení,
protože je nemá kdo jiný
zklamat.
Na jednu stranu dostanete
veškerou pozornost a péči, na
druhou stranu si musíte ve všem
vydupat cestu jako první. Není tu
sourozenec, který vám kryje záda.
Dopsala jsem těch pár řádků sem,
abych si uvědomila, že na vás mám
prosbu. Neptejme se žen, rodin, párů, proč
ještě někdo nemá děti, kdy a kdo
bude konečně ty děti mít a kdy se chystá to
druhé…? Byť máme dobré úmysly, prostě se
neptejme.

Bananananana
Mluvit divně vietnamsky?
Nemít samé jedničky?
Asi budeš banánen…
Co na to řeknou tetičky?
Nic se neboj, je nás víc,
hlavně uvnitř zdravej a zralej,
jde hlavně o to. A víc nic.
Špatná báseň věnovaná mladým
Vietnamcům se vzkazem, že každej
„banán“ jednou dozraje a že v tom hledání
identity nebyli a nebudou sami. Díky
organizaci Viet Up za pozvání na Banán fest,
festival Vietnamců 2. generace.

KAŽDÉ RÁNO
MĚ TĚŠÍ BARVY,
KTERÉ TU
KOLEM SEBE VIDÍM
Text a foto: Markéta Skočovská

Než se Fariba Šumanská rozhodla otevřít galerii Anar Persian Art
v Charvátově ulici v Praze, pracovala od roku 2008 jako distributorka
íránského filmu. „Žili jsme tehdy ve Spojených arabských emirátech, můj
český manžel tam pracoval. Cestovala jsem po festivalech, do Íránu za
umělci, žila jsem s kufrem v ruce, skoro jsem neviděla vyrůstat mého
mladšího syna.“ Do Čech se vrátili v roce 2017 a Fariba ještě s prací
pokračovala, ale plánovala si najít něco jiného.

„S

tudovala jsem islámské umění a v Íránu
jsem viděla, na jak vysoké úrovni je tam
ruční řemeslná práce. V Čechách žádná
podobná galerie neexistuje. Tak jsem se
rozhodla, že ji založím. A strašně mě to baví. S věcmi
i mluvím, kdyby mě někdo viděl, myslel by si, že jsem
praštěná. Otevřela jsem ale v lednu 2020 a po dvou
měsících jsem musela kvůli koronaviru dočasně zavřít.
Snad se časy změní a bude líp.“ Klíčový je pro Faribu
výběr umělců, jejichž zboží se v galerii prodává,
a osobní přístup. Zhruba dvakrát ročně se vydává do
Íránu, jezdí po celé zemi a umělce sama vyhledává.
„V galeriích nemají veškerý sortiment, je to
dražší a neosobní. Takhle znám většinu umělců
osobně, viděla jsem je při práci, znám jejich
příběhy, které se mě dotýkají. Třeba malé
látkové tašky vyrábí hendikepovaná rodina.
Jejich zboží možná není nejlepší, ale mám je ráda,
jsou to fajn lidi, pokaždé s nimi strávím několik

hodin.“ U Šumanských doma
byste jako v každé íránské
rodině našli perské
koberce (na které
bohužel není
v galerii
místo),
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intarzované krabičky nebo ručně tištěné ubrusy.
V galerii však najdete mnoho dalšího. Měděné nádobí,
smaltované i keramické talíře mina, bižuterii,
fotografie, kabelky, šátky, sošky, dečky a další
dekorační předměty. „Jak tradiční, tak moderní
výrobky musí mít perské motivy – ptáčky, rybičky,
kaligrafii… Na tom trvám.“
S manželem se Fariba poznala na mezinárodním
veletrhu v Teheránu, když jí bylo osmnáct a sotva
dodělala střední školu a studovala perskou literaturu.
Bohužel diplom jí vydán nebyl. „Svou zemi jsem
musela opustit urychleně, kvůli našemu vztahu
nebylo vše v pořádku. S manželem jsme spolu
tenkrát chodili, ještě jsme nebyli sezdaní. Ten vztah
totiž nebyl podle íránského práva úplně legální. To,
co je všude na světě normální, se tam nesmí. Jakmile
začala být situace pro mě nebezpečná, přes noc jsem
se rozhodla, že odjedu do Turecka. Manžela pak
vyhostili. Po mnoha letech se situace uklidnila a já
jsem mohla opět svou zemi navštívit. Nemohla jsem
tam ale kvůli tomu studovat, nemohla jsem ani
prokázat, že mám maturitu. Kdyby mi tenkrát
diplom dali, mohla jsem tady pokračovat ve
studiích.“ Místo toho pak Fariba studovala dálkově
islámské umění na Oxfordu.
Maminka o jejím vztahu s cizincem věděla. „Když
jsem odjela z Íránu, manžel stihl matku oficiálně
požádat o mou ruku a maminka to pak tátovi
vysvětlila. Tátovi jsem to slušně napsala, i když jsem
věděla, že si to stejně udělám po svém, když řekne ne.
Ale otec mi napsal, že už jsem dospělá a sama vím, co
je pro mě nejlepší. Otec pak manžela poznal osobně,
když byl pracovně v Sýrii, a měli moc krásný vztah.
Manžel je hodně pracovitý, působí v zahraničním
obchodě, a to bylo pro mého otce to nejdůležitější.“
Dětství strávila Fariba v Teheránu. „Bylo takové,
jako všude jinde na světě. Přes rok škola, pak hurá
prázdniny, jezdili jsme ke strejdovi ke Kaspickému
moři, za sestrou do Francie k moři. Dětství bylo pěkné
až na to, že do něj vpadla islámská revoluce (původně
to byla lidová revoluce). Tenkrát mi bylo deset. Spojilo
se to potom s naším každodenním životem do dneška.
Kdyby nebyla revoluce, zůstala bych v Íránu, nebyl
nejmenší důvod odejít. Ale takhle bych určitě odjela,
když ne do Čech, tak jinam. Pořád mě zajímá, co se
tam děje, ale nezůstala bych tam. Jedna moje sestra je
ve Francii, jedna neteř na Novém Zélandu, jen moje
nejstarší sestra a neteře jsou v Íránu. Vídáme se,
navštěvujeme se, já jezdím do Íránu, díky
technologiím navíc můžeme být v kontaktu každý
den.“
Když v prosinci 1990 přijela Fariba do Čech, bylo jí
dvacet jedna let. Tehdy nevěděla, jak dlouho tu
zůstane. „Zvykala jsem si ale docela dobře. Byla jsem
hodně mladá a chtěla jsem se přizpůsobit. Brala jsem
to tak, že mi to život přinesl a musím si zvyknout,
respektovat kulturu. A jak to Češi viděli, tak mě
respektovali. Nejtěžší ze všeho bylo naučit se jazyk
a vůbec jsem nebyla zvyklá na dochvilnost. S někým
jsem třeba měla schůzku na oběd ve dvanáct a přišla
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jsem ve 12.15 a on se zlobil. Manžel byl mým velkým
učitelem, ale i já jsem byla dobrým žákem a byla jsem
ochotná. Znám spoustu cizinců, co tu žijí, a po
patnácti, dvaceti letech nevědí o téhle zemi nic,
o kultuře, neumí jazyk. Nemají zájem, nebo se jim to
zdá zbytečné. Nevím, jestli je to dobře, ale
nesouhlasím s tím. Myslím, že já se mám líp. Kolikrát
vím možná i věci, co nevědí místní. Něčeho jste si
možná nevšimli, protože jste to odjakživa měli kolem
sebe. My Íránci všeobecně máme takovou vlastnost,
že kamkoliv jedeme, snažíme se integrovat, hned
zapadnout. Rozprchneme se, abychom nebyli vidět.

Třeba v Kalifornii žije přes čtyři miliony Íránců. Mají
své obchody, restaurace, ale nežijí pohromadě.“ Stejně
mluví Fariba i o íránské komunitě v Čechách. „V České
republice je dnes hodně studentů z Íránu, ale na ulici
je na první pohled nepoznáte.“
S manželem má Fariba dva syny. Chce, aby oba
znali českou i perskou kulturu. „Staršímu je dvacet pět
let a dlouho nechtěl mluvit persky, asi se styděl, že je
to jazyk menšiny, bál se, aby se mu děti nesmály.
Později pochopil, jaká to byla chyba, a rychle si to
vynahradil. Persky teď rozumí i mluví velmi dobře.
V Íránu byl jen dvakrát a moc se mu tam líbilo.

Plánuje další cestu, až se situace s covidem uklidní
a dostane vízum. Mladší syn persky moc nemluví, ale
rozumí dobře a nejvíc miluje íránské jídlo. Vařím
perská i česká jídla. Českou kuchyni mám ráda,
myslím, že Íráncům musí hodně chutnat, protože obě
kuchyně nejsou bez chuti, a naopak nemají ostře
kořeněná jídla jako třeba v Indii, chuť je vyrovnaná.“
Do jiné země se Fariba po letech strávených v Sýrii,
Spojených arabských emirátech a Egyptě už nechystá,
v Čechách zapustila kořeny. „Jsem tady doma, když
jedu do Íránu, cítím se tam taky doma, mám tam
vzpomínky. Ale jsem tam i trošku cizí, nemám tam
svůj byt, zázemí. Kamkoliv jedu, strašně se těším
zpátky do Prahy, Praha je moje město, tady jsem
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TŘI VĚCI,
KTERÉ ZÁSADNĚ
ZMĚNILY MŮJ ŽIVOT
Blog Marwana Alsolaimana
Foto: archiv autora
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Narodil jsem se dvakrát, jednou fyzicky a jednou psychicky. Fyzicky to bylo
na jihu Syrské arabské republiky, v Damašku. Porod byl tehdy pohodlný,
plynulý a bez následků. Hned v momentě mého narození jsem viděl tu
velkou radost v očích lidí, kteří byli kolem mě.

J

enže nikdo z těch přítomných ani náhodou
netušil, že se od toho dne za dvacet let budu
muset narodit ještě jednou, tentokrát mimo
Sýrii.
Psychicky jsem se narodil pro změnu na severu
České republiky po konání závěrečných zkoušek
z češtiny, i když to bylo jenom za tři. Porod tady
proběhl velmi těžkým císařským řezem s trvalými
následky. Právě na severovýchodě Čech, ve městě
Dobruška, jsem byl na přípravném kurzu českého
jazyka.
Poté jsem přijel do Prahy, vystudoval jsem vysokou
školu a začal v české společnosti pracovat a fungovat,
jak se dalo. V Čechách jsem docela spokojený a mám
se dobře, akorát mi neustále komplikují život tři věci.
Kupodivu všechny ty věci začínají na písmeno č, jsou
to: čeština, Češky a česneková polévka.
1) Česneková polévka: Od malička nejím česnek
a vůbec mi není příjemná jeho chuť a další vlastnosti.
Přestože naši občané v Sýrii normálně česnek
v různých jídlech přiměřeně používají a dávají ho i do
různých druhů polévky, vždycky jsem před
česnekovými akcemi a milovníky česneku utíkal.
Nikdy mě nenapadlo, že nějaký národ vymyslí
polévku čistě česnekovou. Nedokážu si představit, že
mám před sebou hluboký talíř plný teplé vody a v té
vodě plavou jenom kousky česneku. Když jsem tu
polévku poprvé viděl osobně, říkal jsem si: Měl bych
už pečlivě prozkoumat, na základě čeho Češi myslí
a rozhodují se.
2) Češky: Během celého života v Čechách mám
kolem sebe tři skupiny žen. V první skupině jsou ženy,
o které mám velký zájem, ale ony o mě žádný zájem
neprojevují. Když po nějaké době zjistí, že jsem do
nich zamilován a ony do mě vůbec ne, odcházejí
z mého života, aby nekomplikovaly situaci.
V druhé skupině jsou ženy, které mají velký zájem
o mě, ale já o ně žádný nemám. Když po nějaké době
zjistí, že jsou do mě zamilovány a já do nich ne,
odcházejí z mého života, aby nekomplikovaly situaci.
V třetí skupině jsou ženy, s kterými mám takový
velmi neutrální vztah. Neutrální v tom smyslu, přijdu
nebo nepřijdu, je to jedno. Vidíme se jednou za měsíc

nebo za tři roky, je to jedno. Když zjistí, že náš vztah je
úplně jedno, taky odcházejí z mého života, aby
nekomplikovaly situaci.
3) Čeština: Hned na začátku mého pobytu
v Čechách jsem o sobě zjistil, že jsem životně naprosto
negramotná bytost. Bylo to ve chvíli, když jsem na
jazykovém kurzu češtiny poprvé slyšel české slovo
HOŘČICE. Snažil jsem se ho po učitelce opakovat, ale
nešlo to. Hned po hodině češtiny jsem běžel do svého
pokoje a zůstal tam celých čtrnáct dní. Celou tu dobu
jsem se jenom díval do stropu, meditoval, analyzoval
a snažil se přijít na životní filozofii toho člověka, který
slovo HOŘČICE vymyslel.
Při svém pátrání jsem si představoval, že v životě
jsou jenom tři věci a nic jiného: hvězdy, mezihvězdný
prostor a slovo HOŘČICE. Taky jsem si při pátrání
pomáhal starou i moderní vědou, jako například
stavbou pyramid, babylonskou astronomií
a kvantovou fyzikou. A ještě k tomu všemu, jsem
musel prostudovat historii českého národa od vzniku
hory Říp až ke vzniku slova HOŘČICE.
Když mi veškeré tyto procedury s vysvětlením
logiky vzniku slova HOŘČICE nepomohly, zabalil jsem
svoje kufry a chtěl jsem ukončit studium a vrátit se
zpátky do Sýrie. Tam aspoň hořčici nemáme. Jenže
moji kamarádi v internátu mě přemluvili, abych
jenom kvůli tomu nezanechal studium. V životě jsou
prý daleko těžší záležitosti.
Od té doby už uběhlo přes třicet pět let, a ještě jsem
nikdy nepotkal životní záležitost, která by byla těžší
než vyslovovat slovo HOŘČICE.

Text: Sabina Ali
Ilustrace: Sibel Rhea

#NEJSMESICIZÍ
Pokud jste se někdy ptali, proč se lidé rozhodnou opustit svou zemi a vydat se do Česka, co u nás cizinci
dělají nebo jak se jim v tuzemsku žije, najdete odpověď na tyto otázky (a nejen na ně) na stránkách
www.nejsmesicizi.cz.

T

ým Slova 21 bude na tomto webu a také na
sociálních sítích uveřejňovat (kromě dalších
aktivit) videa takzvaného storytellingu. Pod tímto
názvem se ukrývají několikaminutová videa, v nichž
se zmíněnou vypravěčskou formou představí zajímaví
lidé z celého světa, kteří si vybrali život v Česku.
Budou vyprávět, jaké měli důvody k opuštění své
vlasti, proč si vybrali zrovna Česko, s jakými
překážkami se museli potýkat či zda pocítili nějakou
formu diskriminace.
Na webu se budou objevovat i další články týkající
se života cizinců u nás, pozvánky na nejrůznější
události jako jsou festivaly, přednášky či online
diskuse.
Aktivity v rámci #NejsmeSiCizí jsou součástí
projektu Kvalitní informace = lepší integrace, který je
financován Evropskou unií v rámci národního
programu Azylového, migračního a integračního
fondu a Ministerstvem vnitra České republiky.
Projekt počítá i se zapojením žáků a studentů. Jakou
formou přednášky proběhnou, vybírají školy samy,
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a to ze třech možností. První možnost představuje
film, v němž je Česká republika zasažena ekologickou
katastrofou, kvůli které musí lidé uprchnout na
Ostrov. Obyvatelé Ostrova ale mají z nových
přistěhovalců strach a atmosféra začíná být velice
napjatá…
Druhá možnost je přednáška „Neboj se, zeptej se“,
která přináší zábavnou formou krátkého filmu
odpovědi na nejrůznější otázky týkající se
jednotlivých komunit cizinců u nás. Tento „humorněvzdělávací“ pořad připravil a moderuje známý standup komik Tigran Hovakimyan.
Jako třetí možnost si žáci mohou vybrat tzv. divadlo
utlačovaných. V jeho rámci je formou dramatu řešena
nevyhovující situace skupiny lidí, kteří se cítí být
vyloučeni nebo diskriminováni. Po krátké modelové
scéně, již zahrají herci, mají žáci možnost navrhnout
a také sami improvizačně předvést, jakým způsobem
by se měl hlavní hrdina zachovat.
Pokud jste z organizace, jež by s námi chtěla
spolupracovat, pořádáte akci, na kterou bychom mohli
pozvat v rámci webu www.nejsmesicizi.cz, anebo byste
s námi rádi sdíleli cokoli dalšího, určitě neváhejte
a napište nám na nejsmesicizi@slovo21.

VĚŘÍM
V DOBRÝ
KONEC
Text: Branka Milićević-Mašić
Foto: archiv Rachid Khalil

Březen je pro Kurdy významný měsíc – 21. března
se slaví svátek Newroz – „nový den“. Nový život
v Česku žije už přes třicet let syrský Kurd Rachid
Khalil z Teplic, soudní tlumočník a podnikatel
v oboru lékárnictví, otec tří dcer.

D

ětství prožil s rodiči a osmi sourozenci v rodném
městě Kamechli v Sýrii. Otec byl politicky
aktivní spisovatel, který psal kritické články
o vládě. V té době socialistická strana BASS vládla
zemi železnou rukou. Každý, kdo s ní nesouhlasil, byl
pronásledován a zavírán. Rachidův tatínek byl tou
dobou aktivní v komunistické straně, jež slibovala, že
bude bojovat za práva Kurdů. Syna Rachida přihlásil
k zahraničním studiím, jelikož celá rodina byla
v opozici, zdál se tento krok být jediným řešením.
Rachid úspěšně odmaturoval a zapsal se do
petrochemické školy. „Byl to nejtěžší rok mého
života“, vzpomíná, „neustálé pronásledovaní
a posléze i vyloučení ze školy“.

Diplom z Brna
Naštěstí byl vybrán pro studium v Československu.
Tak se v roce 1988 ocitl v Brně, kde nastoupil ve svých
devatenácti letech do prvního ročníku
elektrotechniky. Za rok na to proběhla sametová
revoluce. Jak Rachid líčí, „pro studenty-cizince to bylo
velmi těžké období, protože jsme byli představitelé
komunistických stran. Proto jsme pořád byli na koleji,
politicky neaktivní a drželi se stranou. Cítím to jako
čest, že jsem to období prožil tady, tu změnu – kéž by
to i u nás tak proběhlo“, říká. V roce 1994 dokončil
Rachid studium elektrotechniky v oboru
„biomedicinské inženýrství“.
V Praze se zapojil do aktivit organizace Svaz
kurdských studentů. To byl důvod, proč mu nebyla
prodloužena platnost pasu. Proto v únoru roku 1993
zažádal Rachid o azyl v České republice. Řízení trvalo
rok a osm měsíců, Rachid tak strávil i pár týdnů

v uprchlickém centru v Červeném Újezdě.
V roce 1994, když se přestěhoval do Teplic, rozjel
obchod s potravinami a papírnictvím. Po čtyřech
letech trápení a tápání „tvrdě zkrachoval“, jak říká,
protože každému věřil. Potom otevřel s bratrem
orientální restauraci, dařilo se, i když to bylo hodně
náročné.

Bydlím v ráji
„Tlumočení a překlady jsem vždycky dělal spíš jako
koníček, ne jako živobytí“, povídá Rachid. Později se
přesto stal soudním překladatelem a tlumočníkem
pro kurdštinu i arabštinu. Restauraci prodal v roce
2001 a věnoval se tlumočení pro Lázně Teplice. V roce
2009 se pustil do oboru lékárnictví a dodnes
provozuje lékárny. Rachid uvádí, že za celou dobu
pandemie koronaviru znatelně poklesl v lékárnách
prodej doplňkového zboží, lidé se dnes bojí utrácet
a do lékáren chodí pouze pro nezbytné léky a roušky.
Před pandemií byl Rachid zvyklý hodně cestovat,
Turecko, Irák, Kurdistán… Když se ho lidé ptali, kde
bydlí, odpovídal: „V ráji!“ Jeho bratři opustili
Kamechli až po roce 2011, čtyři roky poté do Teplic
dorazili i jeho rodiče. „Pro mladé je to dobré“, míní
Rachid, „ale pro staré a nemocné rodiče je to těžké,
pořád se jim stýská po domově. My patříme mezi ty
šťastlivce, kteří mají dobré podmínky života, a ještě
i pomáháme rodinám v Sýrii“, říká Rachid. Když se
člověk dostane do pohody, nesmí zapomenout na
potřebné z rodiny.
„Trápí mě, co se děje s Kurdy, ale pořád věřím
v dobrý konec. Jednou musí přijít ten zlom a otočí se
to k lepšímu“, doufá.
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MOBILITA A INTEGRACE
VYJÁDŘENÁ SKRZE
SLAM POETRY
Text a foto: OPU

Do nového projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům se zapojili dva
významní představitelé slam poetry scény. Jejich cílem bylo představení
migrace a integrace mladým lidem i seniorům.

S

ufján Massalema ve svých textech reflektuje
sociálně-politická témata a právě dva jeho texty
s touto tematikou jsou nyní publikovány na
facebookové stránce OPU. „Píšu vždy o tom, co
považuji za důležité a podstatné, co je mi blízké
a o čem vím, že budu psát upřímně a tak, jak to
opravdu cítím“, říká Sufján, jehož rodina pochází
z Iráku. On sám vyrůstal ve Smržovce, odkud
„emigroval“ na pražský Žižkov. Studuje Právnickou
fakultu UK a třetím rokem pracuje v Člověku v tísni.
„Snažím se divákům přibližovat témata, která ve
veřejném prostoru nedostávají tolik místa, kolik si
podle mě zaslouží,“ říká umělec, který zná Irák jen
zprostředkovaně z médií a vyprávění svého táty.
Sufjánův slam je také o tom, co je nám všem přirozené
a vlastní – MOBILITA:
První překulení, první posazení, první snahy od země

dostat se vzhůru… Může snad být lidský svět bez pohybu?
Tim Postovit se na české slam poetry scéně
pohybuje od roku 2018. Narodil se na Ukrajině a žil
v Izraeli, odkud se ve svých šesti letech přestěhoval
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s rodiči do Česka. Studuje ruskou filologii na
Filozofické fakultě UK a věnuje se poezii. Jeho
převážně poeticky laděná tvorba se snaží vytvářet
i prostor pro aktivaci imaginace diváka. Slam
o kořenech a zkušenostech ze života v pohybu je
autentickou výpovědí člověka, jehož mateřským
jazykem je ruština, ačkoliv jeho praděda byl rodným
jménem Křivánek. Po básnické prvotině Magistrála
(verše z jeho debutní sbírky Magistrála byly zařazeny
do ročenky Nejlepší české básně) mu nyní vychází
i druhá sbírka s názvem Motýlí pavilon. Tři básně jsou
již nyní na facebookové stránce OPU, zde báseň:
O pravidlech:
domovy
šestý pád o kom o čem
o domovach
ne
o domovech
***
radosti
šestý pád o kom o čem
o radosťach
ne
o radostech
***
víza
šestý pád o kom o čem
o vízach
ne
o vízech
***
takže zpravidla ech
ne
zpravidla ne ach
Dvouletý projekt Představení migrace a integrace
cizinců a uprchlíků mladým a seniorům je financován
Evropskou unií v rámci národního programu
Azylového, migračního a integračního fondu
a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky. Jeho
aktivity budou vedle slam poetry zahrnovat například
semináře na školách nebo diskuse se seniory
zaměřené na vysvětlování dezinformací spojených
s migrací.

Tim Postovit
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Text: Centra pro integraci cizinců

INTEGRACE CIZINCŮ
V DOBĚ ROZVOLŇOVÁNÍ
Návrat do terénu v Olomouci

pohádek. Pro dospělé klienty funguje pravidelně
online konverzační klub, ve kterém si klienti zvyšují
svoji jazykovou dovednost konverzací v českém jazyce
vždy na konkrétní okruhy témat. V rámci koordinační
činnosti probíhá série přednášek o sociokulturních
specifikách pro partnery z veřejné správy, které
budou zaměřené na Mongolsko, následovat budou
i další země jako Vietnam, Rusko nebo Ukrajina.

S postupným rozvolňováním epidemiologických
opatření se v květnu v Olomouci opět vrátily do terénu
sociální pracovnice Centra pro integraci cizinců (CPIC).
Ještě předtím, v dubnu, připravily čtyři online
sociokurzy zaměřené především na cizince, kteří
chtějí získat české občanství. Další návazný kurz
klientům umožnil vyzkoušet si nanečisto jazykovou
zkoušku úrovně B1, jež představuje jednu z podmínek
pro získání občanství.
Kromě tématu občanství připravilo centrum dále
nácvik přípravy pracovního pohovoru vedený
zkušenou personalistkou nebo sociokulturní kurz
zaměřený na problematiku bydlení.

V květnu navázalo integrační centrum spolupráci s VŠ
Škoda auto, která se v tomto měsíci věnovala
diverzitě. Dále se v Mladé Boleslavi konají například
sobotní konverzační kluby pro bulharskou komunitu.
V době pandemie se snaží oslovovat cizince skrze
videa. Každý měsíc vychází krátké video, tzv.
„Zpravodaj“, který informuje klienty, co se v daný
měsíc bude dít. Jednou měsíčně také začnou vycházet
pravidelná videa Vzdělávací okénko s titulky ve třech
jazycích.

Sčítání obyvatel v Chebu

Cesta za pokladem v Pardubicích

V dubnu se na karlovarské centrum obrátila
mongolská komunita s prosbou o pomoc se sčítáním
lidu. Cizinci chtěli online formulář vyplnit sami, ale
bohužel poté zjistili, že není k dispozici mongolská
jazyková mutace, a potřebovali pomoci. Klienti
vyslovili prosbu, zda by bylo možné se sejít osobně,
proto zaměstnanci centra za dodržení hygienických
opatření vyrazili po čase opět do terénu. Nejvíce
obtíží měli klienti například při uvedení informace
o rozloze svého bytu či specifikování zaměstnání.

Na červnový konec školního roku naplánovali
v Pardubicích outdoorovou Cestu za pokladem
věnovanou především dětem, pro něž není čeština
mateřským jazykem. Cesta má formou postupného
plnění úkolů včetně vyluštění závěrečné tajenky
a odkrytí indicie vedoucí k pokladu provést děti
českými reáliemi a tradicemi. Aktivita byla plánovaná
již mimo online prostředí na čerstvém vzduchu
v pardubickém parku. Pracovnice centra také
připravily vzpomínkovou fotoknihu mapující jedenáct
let centra, které pořádalo nespočet zajímavých akcí,
mezi nimiž se dominantou stal především Pestrý
jarmark.

V Písku vznikne kontaktní centrum pro cizince
Na základě zmapovaných potřeb odborného
sociálního poradenství při terénních výjezdech došly
pracovnice jihočeského centra v Českých
Budějovicích k závěru, že je velmi potřebné zřídit
kontaktní místo také v Písku. Aktuálně zde žije na
3000 cizinců, kteří nemají vždy ideální možnosti
a adekvátní podmínky pro řešení svých problémů.
Dojezd do Českých Budějovic do centra je pro ně často
nemožný a řešení starostí na dálku je nevyhovující.
Jakmile budou vybrány vhodné prostory, brzy budou
moci klienti zavítat do nového kontaktního místa.

Online „Prakticky česky“ na Vysočině
Od začátku března organizuje centrum pro Kraj
Vysočina online setkání, která mají pokaždé různé
téma. První setkání mělo téma Seznamujeme se, kde se
navzájem všichni zúčastnění představili a povídali si
o sobě a svých životech. Další setkání mělo například
téma Poznáváme Česko, kde se mohli klienti navzájem
podělit o zajímavé typy na výlety v ČR. Další náměty
byly Zdraví, Národní jídla, Můj pracovní den a další. Pro
zpestření jsou setkání prokládána kvízy a zajímavostmi.

Čtení českých pohádek v Liberci
Centrum pro Liberecký kraj realizuje pro nejmenší
klienty online aktivitu s názvem Čtení českých
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V Mladé Boleslavi spolupracují s VŠ Škoda auto

Centrum pro Zlínský kraj připravilo svým klientům
možnost účastnit se online aktivity, jejímž cílem je
neformální procvičování českého jazyka. Tzv.
konverzační skupinky probíhají dvakrát do týdne a jsou
zaměřeny na rozšíření slovní zásoby a zdokonalení
konverzačních dovedností cizinců. Procvičují se užitečné
fráze potřebné pro situace v každodenním životě,
probírají se aktuální společenská témata, konverzuje se
o cestování či volném čase, zážitcích, zkušenostech nebo
představách. Například paní Cam z Vietnamu zpracovala
úkol na téma „Co byste dělala, kdybyste mohla
cestovat v čase?“
Kdybych cestovala do minulosti nebo budoucnosti,
nechtěla bych ve svém životě nic měnit, protože by to
ovlivnilo moji přítomnost nebo jiné věci, které nechci.
Kdybych cestovala do minulosti:
Poradila bych svému mladšímu já, abych byla pracovitá,
protože to je v životě nejdůležitější.
Šla bych na večeři se všemi mými prarodiči. Prarodiče
mají důležitou roli v životě lidí, ale já ty své jsem bohužel
nikdy neznala. Často přemýšlím, jací byli ve skutečnosti,
a zajímalo by mně, co by si o mě teď mysleli.
Kdybych cestovala do budoucnosti:
Chtěla bych vidět, jak budou žít další generace, jejich
životní styl a jak velký pokrok udělá technologie po
100 letech. Jakou roli bude hrát umělá inteligence
v každodenním životě lidí.

OTEVŘENÉ KLUBY CIC
SE EPIDEMIÍ ZASTRAŠIT NENECHALY

Text: Karolína Strnadová, Benoit Wyn
(koordinátoři dobrovolníků CIC)

Epidemie koronaviru nezastavila činnost dobrovolnického programu Centra pro integraci cizinců (CIC),
ba naopak, díky solidaritě a elánu dobrovolníků se klientům CIC dostávalo pomoci v neobvyklé míře.
Mezi aktivity, které úspěšně probíhají, patří především otevřené kluby.

K

luby nabízejí bezpečný prostor pro konverzaci
v češtině, sdílení názorů a prohlubování znalosti
češtiny. Jejich cílem je propojit lidi a navazovat
nová přátelství napříč kulturami. Dobrovolníci se snaží
nejen pomoci s osvojováním slovní zásoby a české
gramatiky, ale především chtějí cizince seznámit
s českými reáliemi a zvyklostmi.
„Povídání s návštěvníky klubu je moc příjemná
zkušenost. Společně se bavíme i učíme.“ (Purvi, Indie).
„Díky klubu jsem rozšířila svou slovní zásobu a hodně
jsem se dozvěděla o tradicích Čechů.“ (Nataliia, Ukrajina)
„Je velmi dojemné sledovat, kolik lidí je ochotných si
navzájem pomáhat, jsem za to velmi vděčná.“ (Eli,
Argentina)
„Jsem velká fanynka všech klubů CIC. Potkala jsem
spoustu zajímavých lidí se stejnými zájmy a všechny nás
spojuje čeština. V klubu mluvím česky až dvě hodiny, to je
skvělé!“ (Vláda, Ukrajina)
První kluby CIC vznikly v roce 2013 a od té doby se
jejich nabídka postupně proměňuje a rozšiřuje,
například o kluby dámské, diskusní nebo pro mladé.
Nedávno vznikly kluby Babylon a Klub pro rodiče. Kvůli
epidemii jsme velmi cenný osobní kontakt účastníků

museli nahradit online setkáváním přes videohovory.
Díky nezlomné energii a nasazení dobrovolníků se na
novou situaci adaptovala většina klubů CIC a nenechala
tak mnoho cizinců v izolaci a bez kontaktu s českým
okolím. Konverzační kluby tak nově nabídly unikátní
prostor pro setkávání lidí z různých míst ČR.
Diskutovali tak lidé nejen z Prahy, středních
a severních Čech, kde má CIC kanceláře.
„Formou různých aktivit a her nejen pomáháme mladým
cizincům dozvědět se něco o české kultuře, ale také
poznáváme tu jejich.“ (Jirka, dobrovolník Mladého
klubu)
„Vidím v tom především smysluplné trávení volného
času, pomáhám cizincům s integrací do naší společnosti.“
(Veronika, dobrovolnice Babylonu)
Poslední rok také všem připomněl, jak moc je
sociální kontakt důležitý a zdůraznil velkou solidaritu
ze strany nových dobrovolníků, jak z řad Čechů, tak
z řad cizinců, kteří se nám hlásili v nečekané míře.
Zároveň jsme velmi rádi, že dobrovolnická pomoc se
ukázala jako obousměrná, protože když dáváme,
zároveň také dostáváme: „Babylon rozšiřuje obzory
účastníkům i dobrovolníkům. A o to přece jde, abychom se
inspirovali navzájem“ (Šárka, dobrovolnice Babylonu).
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RECEPTY

BRAZILSKÝ BANÁNOVÝ DORT

Text a foto: Helen Pelipecki, Překlad: Fabiano Golgo

J

sem vděčná za nové začátky a za schopnost
člověka se znovuobjevovat, ať je kdekoli. Jako
rodilá Brazilka s polskými, španělskými,
domorodými a africkými kořeny, která žila tři
a půl roku ve Spojených státech, jsem před devíti lety
z České republiky učinila svůj stálý „domov“.
Přechodem mezi tolika kulturami jsem se stala
chameleonem a byla jsem připravená přijmout
jakékoliv prostředí. Doma mluvíme čtyřmi jazyky –
česky, anglicky, brazilsky, portugalsky a španělsky.
Když jsem přemýšlela, jak propojit kultury a své dvě
děti s Brazílií, vzpomněla jsem si na vlastní dětství:
seděla jsem v malém červeném křesle a sledovala
svou milovanou matku, jak vaří pro mnoho hostů.
Pamatuji si, že naše trouba a sporák byly vždy
zapnuté, v kuchyni voněla káva a vzpomínky, které na
Brazílii mám, jsou vždy spojeny s kuchyní. Snažím se
tuto vášeň předat i svým dětem: naše kuchyně je
srdcem domova a nejlepší čas, který sdílíme v životě,
je při společném vaření. Moje máma viděla vaření
jako akt lásky, který živil nejen tělo, ale i duši. Když
vařím, zejména brazilské jídlo, jsem spojena s ní a se
všemi mými předky a moje děti si připomínají, odkud
jsem přišla, kde máme své kořeny.
Přinesla jsem si něco z brazilského domova do
mého českého: pytle na kávu vyrobené z juty, barevné
látky nebo železné hrnce, které pamatují časy mých
rodičů. A podobné věci mám i v naší malé restauraci
na Malé Straně – z místa degustace vína a lihovin jsem
vytvořila místo, kde se jednou za měsíc setkávají
milovníci brazilské kuchyně, hudby, kultury.

Mezi oblíbená jídla patří feijoada – dušené maso
a černé fazole, kousky vepřového masa a směs koření
– nebo churrasco – grilování, brazilské barbecue.
A také banánový dort, který moje máma často
připravovala – z ovoce, které je tak bohaté na
vitamíny, tak plné barvy a zároveň tak zdravé!
Ať vás tento jednoduchý a zároveň delikátní recept
zavede přímo do Brazílie, stejně jako vůně skořice
a vanilky, která naplní váš dům! Jezte tento dezert
společně s šálkem brazilské kávy – nebudete litovat!

Banánový dort
1 šálek krystalového cukru
2 šálky hladké mouky
1 šálek mléka
1 (čajová) lžička kypřicího prášku
8 (polévkových) lžic másla
4 banány
1 balíček vanilkového cukru
1 balíček skořicového cukru
1. Rozpusťte máslo v hrnci.
2. V jiné misce smíchejte krystalový cukr, hladkou
mouku a mléko.
3. Smíchejte všechny ingredience a velmi dobře je
promíchejte, jako poslední přidejte prášek na pečení.
4. Potřete pečicí nádobu tenkou vrstvou másla
a mouky. Vložte do ní promíchané těsto a na něj
přidejte nakrájené banány, vanilkový cukr
a skořicový cukr.
5. Vložte ji na 45 minut do trouby při teplotě 180 °C.

Správné odpovědi testu ze strany 6: 1a, 2a, 3a, 4a, 5c, 6b, 7c, 8b, 9a, 10a.
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