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Obsah I/2022: Úvodní slovo:
Vážení čtenáři,
jistě sledujete tragické zprávy a snímky z války na
Ukrajině. Ukrajinci prchají před válkou, kterou vyvo-
lala ruská invaze. Evropa kvůli tomu čelí největší
uprchlické krizi od konce druhé světové války, zemi
opustilo již přes 4 miliony Ukrajinců.
Premiér Petr Fiala uvedl, že k nám uprchlo ke konci

března zhruba 300 000 občanů Ukrajiny a že jim bylo
uděleno kolem 250 tisíc víz za účelem dočasné ochra-
ny. Někteří z nich požádali o pobyt, někteří
pokračovali nebo budou pokračovat do jiných států,
většina z nich se ale pravděpodobně po válce vrátí
zpět na Ukrajinu.
Na vývoj situace na Ukrajině česká vláda reagovala

schválením zákona „Lex Ukrajina“. Tento právní akt
ošetřuje zajištění základních životních potřeb uprchlí-
ků: druh pobytu, zaměstnávání, zdravotní pojištění,
péči o děti, dostupnost sociálních služeb i víz, hu-
manitární dávky či podporu ubytování (na straně 5).
Obsah tohoto čísla jsme začali plánovat již před

začátkem války a připravili jsme statistiky a grafy
počtu cizinců s přechodným nebo trvalým pobytem
v České republice v minulém roce (strana 6). Ze sta-
tistik ministerstva vnitra vyplývá, že nejvíce cizinců
pocházelo z Ukrajiny (196 875). Podle statistik je Česko
pro Ukrajince atraktivní dlouhodobě, ale, jak říká
Bohdan Rajčinec, zástupce ukrajinské menšiny
v Radě vlády ČR (strana 5), neplatí, že by bylo Česko
hlavní zemí ukrajinské migrace.
Přinášíme i článek o představení Žij tam dobře diva-

dla utlačovaných, které má za téma cizince, tj. in-
tegraci migrantek (strana 9). Jsou to skutečné příběhy
žen, jež přišly do Česka z Ukrajiny nebo Ruska.
Scénky na jevišti vypovídají mnohé o tom, jak
migrantky prožívají integraci do české společnosti.

Příjemné čtení vám přeje
Dragoljub Matić

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

Fotka na titulní straně: Uprchlíci z Ukrajiny
v Kongresovém centru Praha
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UKRAJINCI JSOUVDĚČNÍ
ZA SOLIDARITUAPOMOC,
S INTEGRACÍ POMŮŽE I DIASPORA

Rozhovor s BohdanemRajčincemvznikal hekticky v Doměnárodnostních
menšin v centru Prahy, kde spolukoordinuje sbírky pomoci pro Ukrajinu
předevšímpřímo pro domobranu a nemocnice. Rodák z Prahy, jehož prarodiče
přišli po druhé světové válce z Haliče a Volyně, je zástupcemukrajinskémenšiny
v Radě vlády ČR a předsedouUkrajinské iniciativy. Jedná se o největší organizaci
sdružující Ukrajince žijící u nás. Těch bylo loni podle statistik (viz strana 6) téměř
200 000 a tvoří dlouhodobě největší cizineckou diasporu. Jejich počet se od
konce února začal výrazně zvyšovat v důsledku uprchlické vlny před ruskou
válečnou agresí.

Troufnete si nyní odhadnout, kolik Ukrajinců k nám
nakonec uprchne, a především jak dlouho tu
zůstanou?
Momentálně to neví nikdo, ve hře je příliš neznámých.
V té první vlně přichází hlavně ti, kteří zde mají rodiny
a známé, zvlášť ženy a děti. Ale přichází i ti, pro které
bude Česko spíše tranzitní zemí. Pokud se nebudou
moci vrátit rychle do vlasti, budou pokračovat za svý-
mi kontakty v dalších zemích Evropy nebo i v zámoří.
Obrací se na nás rodiny, které hledají pouze dočasný
pobyt, aktuálně jedna, která má v plánu pokračovat až
do Portugalska. Část Ukrajinců odchod zvažovala již
dříve a události odchod urychlily. Ti budou zůstávat, ať
u nás nebo jinde, spíše trvale.

Jak ukazují statistiky, Česko je pro Ukrajince atrak-
tivní dlouhodobě. Co v tom podle vás hraje roli a jak
si stojíme ve srovnání s jinými zeměmi?
Roli hraje samozřejmě kulturní, jazyková a geo-
grafická blízkost, ekonomické možnosti. Od 90. let se
zde formuje diaspora. Vminulosti přicházeli pře-
devším lidé ze západní Ukrajiny, ale postupně začali
přicházet i další. Současně ale neplatí, že by bylo
Česko hlavní zemí ukrajinské migrace. Pokud pomine-
me Rusko, tak na západě žije více než 20 milionů
ukrajinských emigrantů, včetně lidí narozených již
mimo Ukrajinu. Největší staré diaspory jsou
v Kanadě, Brazílii či Austrálii, nezapomeňme ani na
autochtonní Ukrajince na Slovensku, v Rumunsku či
v Polsku. V Evropě je pro novou migraci nejatrak-
tivnější opět Polsko, dále například Německo, Španěl-
sko nebo Itálie.

Zmiňoval jste vývoj od 90. let, ale jak se emigrace
z Ukrajiny vyvíjela historicky?
Shodou okolností bylo loni stoleté výročí tak zvané
Masarykovy ruské pomocné akce, kdy do mladého
Československa přišly tisíce Ukrajinců. To jim v roce
1921 nabídlo azyl před sovětskými bolševiky a občan-
skou válkou. Po druhé světové válce do Českoslo-
venska mimo jiné přicházeli vojáci 1. českoslo-

venského armádního sboru, v němž většinu tvořili
obyvatelé meziválečné Podkarpatské Rusi a také
volyňští Češi. V době komunismu se pak v omezené
míře dařilo slučovat rodiny. Při sčítání obyvatel
v roce 1991 se k ukrajinské národnostní menšině
hlásilo zhruba 40 tisíc osob, nyní se po sčítání lidu
v roce 2021 statistiky upřesňují, nová migrace ještě
čísla ovlivní.

Nyní je třeba se soustředit na pomoc uprchlíkům,
ale pokud i část zůstane déle, je třeba pracovat na
jejich integraci. Co by se podle vás mělo udělat pro
dlouhodobé začlenění Ukrajinců do společnosti?
Především bych chtěl poděkovat za solidaritu a po-
moc, která je obrovská. Snad se ještě více prohloubí
vztahy mezi Čechy a Ukrajinci. Je to také důležitý před-
poklad pro integraci. Někdy s nadsázkou říkám, že za
třicet let Ukrajinci postavili půlku Prahy, ne-li Česka.
Ale k ocenění jejich přínosu, a to nejen ekonomického,
začalo docházet až postupně, v poslední době.
Konkrétně se ze strany státu udělalo v oblasti in-

tegračních politik mnohé a jsme za to vděční. Nedaří
se nám ale stále například prosadit projekt ukrajin-
ského kulturně-integračního centra, kde by pomáhali
s informováním a vzděláváním svých krajanů přímo
zástupci menšiny a kde by mohly sídlit sobotní školy
a kroužky.

Vidíte nějaké problémy, které by se mohly při soužití
Čechů a Ukrajinců nyní objevit?
Uvědomujeme si těžkou situaci utečenců, kteří si musí
zvykat na nové prostředí. Řada z nich skromně přijme
nabízenou pomoc s vizí návratu domů. Řada z nich se
domů už možná nevrátí. Majoritní společnost může
být vystavena jistému diskomfortu a nepochopení,
jednoduše nárůstu počtu občanů Ukrajiny v ČR. Něk-
teré zvyklosti a způsoby chování mohou zpočátku vyč-
nívat, ale při troše snahy to všichni zvládnou. Velké
nadšení z pomoci a situace kolem Ukrajiny postupem
času opadne, proto bude velmi důležitá osvěta nových
příchozích z Ukrajiny i majority.

Text: Jan Schroth
Foto: UIČR
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Zkráceno a upraveno redakcí

LEX
UKRAJINA

Česká vláda reagovala na aktuální
vývoj situace spojený s válkou na
Ukrajině a schválila část návrhů
v rámci dokumentu takzvaného
„LexUkrajina“, který upravuje
pravidla zaměstnávání uprchlíků,
zdravotního pojištění, financování
péče o děti v dětských skupinách,
využívání sociálních služeb i víza,
humanitární dávku či podporu na
ubytování.

Ukrajinským občanům, kteří přišli na naše
území po ruském vpádu 24. února 2022, se
prodlužuje lhůta pro registraci po vstupu na
území ze tří na třicet dnů.

K registraci byla zřízena Krajská asistenční centra
pomoci Ukrajině (KACPU). Zde mohou ukrajinští
občané požádat o vízum za účelem dočasné ochrany,
získat zdravotní pojištění nebo informace o zaměstná-
ní. Je jim poskytnuta pomoc při zajištění ubytování
a další asistence.
Ukrajincům, kterým bylo uděleno vízum za účelem

dočasné ochrany (nebo dříve speciální dlouhodobé
vízum), se ze strany České republiky dostává mimo
jiné následující pomoci:
• Mají nárok na humanitární dávku ve výši
5 000 Kč na osobu. Tuto dávku jim vyplatí úřad
práce v hotovosti nebo na bankovní účet.

• Domácnosti, jež běžence ubytují, mají od státu
nárok na solidární příspěvek ve výši 3 000 Kč
měsíčně na každého ubytovaného uprchlíka,
zároveň ale nesmí přesáhnout 12 000 Kč za měsíc
na domácnost.

• Mají volný přístup na trh práce a mohou si najít
zaměstnavatele. Nepotřebují pracovní povolení,
jako některé skupiny cizinců, ale musí být za-

městnáni za stejných podmínek jako čeští občané
na základě písemné smlouvy dle zákoníku práce
a dalších norem.

• Získávají přístup do systému veřejného zdravotní
pojištění. Obdrží náhradní průkaz pojištěnce
u pojišťovny VZP. Ten zaručuje bezplatnou péči ve
stejném rozsahu jako má občan ČR.

• Děti mohou navštěvovat české školy, předškolní
děti se mohou přihlásit do tzv. dětských skupin.
Studenti mohou podávat přihlášky k přijímacím
zkouškám na střední a vyšší odborné školy a místo
dokladů ze svých předchozích škol mohou před-
ložit čestné prohlášení.

• Více informací na NASIUKRAJINCI.CZ
• Nabídky pomoci POMAHEJUKRAJINE.CZ

Premiér Petr Fiala v projevu na bezpečnostní konferenci
10. března: „Musíme se postarat o ženy, děti a rodiče těch
mužů, kteří na Ukrajině bojují. Neutíkají proto, aby si
zlepšili životní podmínky, neutíkají za lepším životem,
utíkají proto, aby si ten život zachránili. Tohle musíme
mít na paměti. Musíme vědět, že tím pomáháme i těm,
kteří bojují za svou vlast.“

Foto: UNHCR
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Za rok 2021 přibylo v České republice přes 25 000 cizinců s přechodným
nebo trvalýmpobytem. Na konci roku 2020 bylo podle statistikMinisterstva
vnitra evidováno 634 790 cizinců, na konci roku loňského již 660 849. Z toho
byly tři čtvrtiny (430 491) občanů třetích zemí a 230 358 občanů Evropské
unie. Migrace do Česka dlouhodobě roste, za posledních deset let o zhruba
třetinu (o 226 695 osob od konce roku 2011).

Text: Lucie Hošková
Grafy: autorka dle statistik MVČR

Poprvé od roku 2012 převyšoval loni
počet cizinců s přechodným pobytem
(338 957) počet těch, kteří již získali
trvalý pobyt (321 892). Dlouhodobě

početně převažují muži (373 463) nad žena-
mi (287 386).

Nejvíce nadále přichází Ukrajinců
Ze čtvrtletní zprávy o migraci Ministerstva
vnitra vyplývá, že v loňském roce u nás žilo
nejvíce občanů Ukrajiny (196 875), Slo-
venska (114 630), Vietnamu (64 851) a Ruska
(45 365). Jejich počty se zvýšily i meziročně,
přičemž nejvíce přibylo opět Ukrajinců.
Téměř polovina občanů Ukrajiny (90 776)
u nás již dostala trvalý pobyt.
Pravděpodobně i vlivem pandemických

opatření ubylo za minulý rok dle statistik
občanů Slovenska, Německa nebo Polska.

Po brexitu ubylo Britů
K výraznému poklesu došlo také meziročně
u občanů Velké Británie, kterých bylo loni
evidováno 7875 oproti 9084 o rok dříve. Bri-
tové nyní uzavírají žebříček patnácti
nejpočetnějších skupin cizinců (viz graf). Na
to mohl mít vliv mimo jiné brexit. Na Brity,
již neprokážou skutečnost, že na území po-
bývali před 31. 12. 2020, je pohlíženo jako na
občany třetích zemí, a musí si podat žádost
o pobyt či vízum.

Směřují hlavně za prací
Nejvíce cizinců žije tradičně v hlavním
městě, kde tvoří více než 15 procent obyva-
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tel. Mezi 237 120 „pražskými“ cizinci mírně převažovali dle sta-
tistik muži nad ženami. Dalšími atraktivními městy jsou Brno
s 41 398 cizinci (cca 6 %) či Mladá Boleslav s 13 389 cizinci
(cca 2 %). Důvodem koncentrace cizinců v těchto i dalších
městech jsou především pracovní příležitosti. U cizinců z třetích
zemí s přechodným pobytem převažuje z více než poloviny účel
pobytu zaměstnání, čtvrtina zde pobývá v rámci sloučení rodiny,
necelých 15 procent je studentů nebo výzkumníků, zbytek cizinců
především podniká (detailněji viz graf).
Nejčastější účel pobytu, tedy zaměstnání, opravňuje cizince v ČR

pobývat především na základě zaměstnaneckých a modrých karet
(ty druhé jsou určeny pro vysoce kvalifikované). Nejvíce cizích
státních příslušníků evidovaly úřady práce z řad Slováků (209 273),
Ukrajinců (195 116) či Poláků (47 001). I mezi zaměstnanci převažu-
jí muži nad ženami. Cizinci pracují dle statistik Ministerstva práce
a sociálních věcí nejčastěji ve zpracovatelském průmyslu, dále
následují administrativní a podpůrné činnosti a stavebnictví.

Vliv pandemie
Na zpomalení nárůstu migrace v po-
sledních dvou letech, které je patrné
v grafu, mělo vliv i omezení mobility
v souvislosti s protipandemickými
opatřeními. Některé zastupitelské úřady
omezily či pozastavily během pandemie
vydávání pobytových oprávnění.
Pandemická situaceměla vliv i na cizince,

kteří vízumnebo pobyt získali po příjezdu
do Česka. Dočasně platily benevolentnější
podmínky pro registraci po příjezdu, jelikož
bylo třeba dodržovat nařízenou karanténu
po vstupu na území. Pandemieměla vliv
také na držitele zaměstnaneckých karet při
změně zaměstnavatele. Standardně platí, že
cizinec, který přicestuje na základě za-
městnanecké karty, nesmí běhemprvních
šesti měsícůměnit zaměstnavatele. Během
nouzového stavu však bylomožné změnu
uskutečnit i dříve a cizinci mohli obecně
rychleji začít pracovat pro zaměstnavatele,
který prováděl krizová opatření nebo napo-
máhal k jejich provádění.

Porody a sňatky
Zahraniční migrace stojí podle dat
Českého statistického úřadu dlouhodobě
za nárůstem počtu obyvatel Česka. ČSÚ
sleduje také počty narozených cizinců na
našem území. Ke konci předloňského
roku bylo evidováno celkem 4940 naro-
zených cizinců, z toho nejvíce Ukrajinců
(1238), Slováků (1137) a Vietnamců (856).
1189 cizinců u nás naopak předloni
zemřelo, roli hrála opět pandemie.
Ze statistik také vyplývá, že došlo k 4337

sňatkům cizinců. V 2046 případech byl
muž cizinec a žena Češka, v opačném
případě bylo 1796 sňatků a v případě, kdy
šlo o oba cizince, se jednalo celkově o 495
sňatků.

Mezinárodní ochrana
Celkový počet žádostí o mezinárodní
ochranu činil loni 1409, oproti roku 2020
vzrostl o 245. Ve srovnání s rokem 2019 se
naopak jednalo o pokles z čísla 1922, které
bylo za poslední léta rekordní. Nejvíce
žadatelů minulý rok pocházelo z Ukrajiny
(375), Gruzie (226) a Afghánistánu (176).
Azyl nebo doplňková ochrana byly uděle-
ny celkem 304 osobám. Ačkoliv se jednalo
o výrazný meziroční nárůst, valné většině
žádostí nebylo vyhověno. Nejvíce azylů
bylo uděleno občanům Sýrie a Běloruska.

Autorka studuje migraci na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy.
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Text: Goranka Oljača
Foto: archiv divadlaŽIJ TAM

DOBŘE
Kdyby se nejednalo o divadlo utlačovaných, neodolala bych a použila výraz
migrantky-herečky. Ale…Divadlo utlačovaných je známé jako ne-divadlo,
které hrají ne-herci pro ne-diváky. Jak roste počet používaných „NE“,mohl
by se ze všeho vyklubat i ne-text. A to bychNErada. Ztratil by se totiž
zajímavý příběh.

„Olga přijede do České republiky za svým
manželem, který zde před nějakou
dobou začal pracovat. Má velká očekává-
ní, doma její cestu vnímají jako výhru

a ona sama je odhodlaná vše dobře zvládnout.“ To je
v kostce začátek pravdivých příběhů některých

migrantek, které přišly do Česka z Ukrajiny nebo
Ruska, a v tomto případě začátek hry ne-hereček
v představení Žij tam dobře. Kromě divadla
utlačovaných, což je známá divadelní metoda, hraje
významnou roli také Divadlo Dvě na třetí, které ve-
dou Dana Moree i Líza Urbanová.
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Jiné, stejně důležité, koordináty této práce zná do
detailů právě Dr. Dana Moree z Katedry studií občan-
ské společnosti FHS UK: „To, jakým způsobemmy
s kolegyní Lízou Urbanovou děláme Divadlo
utlačovaných, je hodně spojeno s Fakultou hu-
manitních studií, při které existuje Divadlo Dvě na
třetí. To je ta hlavní instituce, jež za tím stojí, a během
let se střídaly skupiny, s nimiž pracujeme.“ Většinou
se jednalo a spolupráci mezi fakultou a nějakou, často
neziskovou, organizací. Že některá představení rea-
lizují i se studenty považuje Dana Moree za pozitivum:
„Já si myslím, že to je jeden hezký příklad toho, jak
univerzita může být otevřená, jak může vstupovat
mezi běžné lidi i se s nimi potkávat.“ Představení Žij
tam dobře vzniklo ve spolupráci s organizací Meta,
a tím pádemmá za téma cizince, tj. integraci
migrantek.

Zkouška
Mimochodem zkouška ne-divadla probíhá tzv. nor-
málně jako každá jiná divadelní zkouška – řeší se
mimo jiné technické záležitosti v novém prostoru,
kvalita a hlasitost zvuku, kam postavit kufr, hlavní
rekvizitu a podobně. Ten nový prostor je v pražském
Kampusu Hybernská. Na scéně je jen šest židliček
a červený kufr pro drobné rekvizity. Nic jiného se
nepoužívá. Hudba je produkovaná a ovládají ji sami
herci. Ti se na scéně i převlékají, popřípadě si vy-
měňují žlutý nebo červený šátek. Co to znamená?
„Tohle představení se na šátcích hodně profiluje,“
vysvětluje laskavě Líza Urbanová. „Na rozdíl od ob-
vyklých divadelních zvyků ztvárňují v této inscenaci

jednu osobu tři herečky, během představení se stří-
dají. Aby se v tom diváci dobře orientovali, migrantka
Olga má vždycky na sobě žlutý šátek. Červený šátek
naopak figuruje jako protipól a označuje vždycky
agresora v té scéně.“
Jak příběh pokračuje? Jistě si to někteří migranti

a migrantky mohou vybavit jako vzpomínku. Třeba na
chvíli, když sami mluvili mateřským jazykem
v tramvaji nebo metru. Mnozí jako odezvu slyšeli: „Jak
takhle můžete mluvit? Tady jste v Čechách. Tady sluš-
ní lidi chtějí slyšet jenom českou řeč, žádnou ruštinu.
Vypadněte, ty kráso.“ Nazkoušet si takové reakce na
jevišti nebylo úplně snadné. Stejně jako ledové řeči
úřednice na přepážce ministerstva vnitra.
„Prosím vás, jsme v Česku, mluvte česky prosím!“
„OK.“
„Žádné OK. Tak to teďko nevyřešíme. Takže, příště

prosím vás s tlumočníkem. Víte aspoň, kdo to je tlu-
močník? Víte, super! Běžte! A další, další.“
Aktérům představení tento dialog šel hladce přes

pusu – autentický zážitek je přece silným kořením
inspirace a interpretace. „Ony opustily na Ukrajině
své fungující životy. Většina z nich nebo všechny vy-
studovaly vysoké školy, měly nějakou pracovní praxi
a odjely,“ přibližuje Líza Urbanová skutečné a scé-
nické charakteristiky hlavních postav. „Většina z těch,
které tady hrají, následovaly své manžele. Jenže u nás
tvrdě narazily na to, že jim nikdo tu možnost za-
čleňování nechce dát – přestože jsou to vzdělané
ženy, nabízejí jim v nejlepším případě práci pro-
davačky. Ty bariéry jsou různé a obrovskou překáž-
kou je i ruský přízvuk.“
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Za oponou
Inga Kyndlová přijela studovat před 12 lety teologii
křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě.
Během studia se zamilovala do Čecha a přes něj i do
češtiny a Česka. Přirozeně sešlo z původních plánů na
návrat do Ruska. „Teď pracuji jako administrativní
pracovnice ve firmě, která se zabývá pojistnými udá-
lostmi, ale sním o něčem jiném. Přeji si právě tu prá-
ci, kterou dělá Meta, chci pracovat s cizinci,“ říká od-
hodlaně za oponou první interpretka migrantky Olgy.
Druhá tvář stejné divadelní osoby je Anna Zabrodi-

na také z Ruska. Tvrdí, že má bohužel stejný život jako
Olga. Poprvé sem přijela studovat vysokou školu, ale
měla problém s integrací. Podruhé už přijela
i s manželem a zapojení do nového prostředí bylo
znovu tvrdým oříškem. „Neměla jsem tady žádnou
kamarádku a žádné kamarády. Neměla jsem svou
rodinu a to bylo fakt hnusné. Celý rok jsem seděla
doma jako květinka a přemýšlela, jestli existuje aspoň
něco, co tady můžu udělat. Nedávno jsem našla diva-
dlo utlačovaných a cítím, že jsem na místě, které jsem
potřebovala. To bylo fakt skvělé, je to kouzlo.“ Mezitím
začala studovat sociální práci, zároveň pracuje jako
komunitní pracovník v Centru na podporu cizinců
v Benešově. „Chtěla bych pomáhat i Čechům. Klidně,
bylo by to super,“ dodává vesele.
Scénky na jevišti hodně vypovídají o tom, jak

migrantky prožívají integraci do společnosti v sou-
kromí. Občas to ovlivňuje i manželské soužití. „Fakt
tomu nerozumíš,“ říká hlavní postava, když se jí
manžel ptá na to, proč pláče, co se stalo. „Jsem
dospělá ženská a já tady nemám nikoho. Nemám tady
své přátele. Jak myslíš, že je najdu? Že přijdu někam
do hospody a rovnou řeknu: Tak ty budeš mojí ka-

marádkou!
A ona mi řekne:
Přijďte příště
s tlumočníkem,
nerozumím.“
Pod břemenem
své osamělosti
Olga nevidí
východisko.
„Jaký kurzy?! Já
tady platím
šílené peníze za
svoje magis-
terské studium.
A ještě k tomu
šílené peníze za
to pojištění.
A tady nevydělá-
vám. A nemám
tady práci.
A prostě jsem
závislá na tobě“.
Scénka ukazuje
nejen přecitlivě-
lost, ale také
naznačuje

problém neinformovanosti o možnostech, které nabí-
zejí mnohé nevládní organizace.
„Já bych řekla, že je to typická holka, která přijela

z Ukrajiny, a poprvé má takové problémy. Každá
holka, která přijela do Česka nebo do jiné země, má
s Olgou něco společného. Studovala jsem
programování a na začátku jsem vůbec nepoužívala
češtinu. Ve své práci jsem ani nemusela, protože lidé
ve firmě mluvili anglicky, česky, rusky. Teď jsem
projektová manažerka, nemám problém s porozumě-
ním nebo čtením, s vyjadřováním a mluvením ale
ano,“ vypráví po sedmi letech svého zdejšího pobytu
paní Tatjana, třetí ne-herečka v roli migrantky Olgy.
Její manžel Alexander Maško hraje svou roli úspěš-

ného, pozorného a chápajícího muže i v představení.
Na jevišti se proto cítí docela přirozeně. „Hraju z větši-
ny sebe, mám totiž manželku, kterou musím podpo-
rovat a nějak odbourat těžkosti v její integraci, které
vznikají asi z nedostatku znalostí, osamělosti atd.“ Jestli
je to těžší úkol než výroba vodních turbín, na kterých
se podílí jako inženýr hydroenergetiky, ukáže čas.
Tři skutečné příběhy se staly takzvanou modelovou

situací. To podle Dany Moree znamená, že jejich
jednotlivé zkušenosti jako stavební kameny tvoří
nový, tentokrát divadelní příběh. Po představení se
v divadle utlačovaných vede debata s publikem.
„Snažíme se společně hledat nějaká řešení, jak
konkrétní situaci pojmout jinak, změnit nebo co může
kdo z nás udělat v tom kontextu, v kterém jsme. To je
nedílná součást téhle taškařice.“
Mimochodem i představení ne-divadla probíhá tzv.

normálně jako každé jiné divadelní představení. Když
ne-herci dohrají, ozve se potlesk. I v tomto případě
zaslouženě.
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Text: Geti Mubeenová
Foto: OPU

PŘEDNÁŠKYOMIGRACI VDOMOVECHPROSENIORYPOČESKU

„VYALEMLUVÍTE
DOBŘEČESKY!“

„Naši klientimají rádi, když k námchodí na besedy spíš policisté nebo
hasiči“, odpovídá naší lektorce do telefonu pracovnice domova pro seniory
vMoravskoslezskémkraji. „Nezlobte se, ale bojíme se covidu,možná až
později v letníchměsících. Určitě bychombyli ale za přednášku rádi.“

Podobné odpovědi slýcháme od zaměstnanců
domovů pro seniory v různých koutech repub-
liky poměrně často, takže jsme si už zvykli.
Odmítavé odpovědi pracovníků domovů pro

seniory jsou sdíleny s dalšími členy týmu na projek-
tové schůzce. Jako Organizace pro pomoc uprchlí-
kům, z. s., realizujeme projekt Představení migrace
a integrace cizinců a uprchlíků mladým a seniorům,
který je financovaný z evropských fondů a z fondů
Ministerstva vnitra. Právě název organizace, pro kte-
rou pracujeme, je pro mnoho lidí odpuzující. Často
vysvětlujeme, že pracujeme s různými cílovými skupi-
nami cizinců. Je ale pravda, že uprchlická problema-
tika představuje jádro naší práce. Kromě sociálního
a právního poradenství se nicméně zaměřujeme také
na volnočasové aktivity dětí s odlišnýmmateřským
jazykem, na práci s mladistvými nebo na problema-

tiku osob bez státní příslušnosti.
Při krátkém telefonickém hovoru s nabídkou se-

minářů o integraci a migraci ale není čas vysvětlovat
zaměstnancům domovů pro seniory celou paletu
našich aktivit. Slova jako „migrace“, „cizinci“,
„uprchlíci“ často vzbuzují nedůvěru široké veřejnosti.
Právě senioři představují cílovou skupinu, se kterou
se dlouhodobě při naší práci potkáváme nejméně.
Tváří v tvář se tak potkáváme s tvrdou realitou v téma-
tu migrace a problematiky cizinců ze strany české
společnosti.
Od začátku projektu jsme byli nadšení, že můžeme

realizovat přednášky právě pro seniory. Všichni
v projektovém týmu se shodujeme na tom, že senioři
zůstávají dlouhodobě na okraji zájmu veřejnosti.
Nízký zájem o přednášky s tématemmigrace a in-
tegrace svým způsobem chápeme. Naše nadšení to ale
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nebrzdí. Naopak. Snažíme se nabí-
zet přednášky o to víc. Vědomí
toho, že bychom nezavolali byť do
jednoho jediného domova pro
seniory, kde by mohli mít zájem
o podobnou přednášku, nás žene
dál. I to je totiž další věc, co se
během tohoto projektu učíme.
Tam, kde vítají vzdělávací aktivi-

ty pro seniory, zaznamenáváme
velmi pozitivní zpětnou vazbu jak
od klientů, tak od pracovníků
domovů pro seniory. A oni nám
pak po nějakém čase znovu volají
a žádají další přednášky. Třeba
i pro seniory, kteří na předchozích
přednáškách chyběli.
Na přednášky dojíždí také lek-

toři cizinci původem ze Sýrie,
Ukrajiny nebo Venezuely. Ti tak
často představují pro seniory zají-
mavý prvek přednášky, protože
daní lektoři mohou hovořit přímo
o své zkušenosti v Česku. Senioři
často oceňují jejich vysokou
úroveň češtiny, perfektní znalost
českého prostředí nebo reálie ze
zemí původu lektorů a lektorek
z řad cizinců. „Vy ale mluvíte dobře
česky!“ diví se často senioři během
přednášek.
Náš projekt nám umožňuje rea-

lizovat přednášky pro seniory po
celém Česku, takže vyjíždíme
i z krajských velkých měst, kde
máme regionální pobočky naší
organizace. Senioři se často potý-
kají s masivními dezinformacemi
ohledně migrace a cizinců, které
v čase sílí, třeba v období voleb.
Během přednášek tak mají senioři
možnost diskutovat o zcela
konkrétních tématech nebo dez-
informacích. Lektoři se snaží se-
niorům odpovídat na to, kolik
cizinci „berou peněz z českého
rozpočtu“ nebo zda „konkrétní
politické strany dávají byty zdarma uprchlíkům“. „Na
každé přednášce pro seniory se učím něco nového“,
říká lektorka Elvíra původem z Ukrajiny, která pro
seniory přednáší. „Čelím otázkám ohledně toho, co já
jsem zažila, co já si nemůžu pamatovat ze socialismu.
Často třeba narážíme na to, že jsem příliš mladá,
abych o migraci a cizincích něco věděla“, dodává.
Kromě vyvracení dezinformací o migraci tak musí
svým přednášením také přesvědčit seniory o své od-
bornosti.
Aktuálně proběhlo 31 přednášek pro více než

230 seniorů po celé republice. Koronavirová epidemie
se ale zásadním způsobem promítla do samotné rea-

lizace přednášek. Zatímco přednášky pro školy nebo
pro veřejnost probíhají téměř bez problému,
v domovech pro seniory je kvůli covidu náročné
přednášky realizovat. Ačkoli od začátku epidemie jsou
dnes téměř všichni klienti domovů pro seniory i lek-
toři očkovaní, různé mutace koronaviru testují naši
vynalézavost. Některé přednášky pro seniory proběh-
ly například v online podobě. Vzhledem k cílové sku-
pině se ale jedná spíše o výjimky, protože jak senioři,
tak lektoři preferují kontakt mimo virtuální svět.
„Lépe se tak daří navázat důvěru a kontakt se seniory,
protože vidí, že jsme reální lidé“, uzavírá lektorka
seminářů pro seniory.
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Ptala se: Anastasija Kriušenko
Foto: Národní galerie Praha

„UMĚNÍ NÁSUČÍ PŘIJÍMAT
JINAKOST“,

ŘÍKÁGENERÁLNÍ ŘEDITELKANÁRODNÍ GALERIE

Tento rozhovor začal netradičně. S Alicjí Knast, která pochází z Polska,
studuje doktorát v Londýně a je generální ředitelkouNárodní galerie
Praha, jsme se předemdomluvili, že si budemepovídat o umění ze třetích
zemí. Alicja Knast se ale zeptala jako první. Zajímalo a fascinovalo ji, proč
jsme se rozhodlimluvit zrovna o těchto „vzdálených“ zemích. Bylo to
jednoduché, chtěli jsme se na témapodívat očimaprofesionála, pro
kterého je umění život, a dozvědět se, jaký přínosmůže tvorba umělců ze
třetích zemímít pro obyčejné lidi jako jsmemy.

Jak často v Národní galerii vystavují svou práci
umělci ze třetích zemí?
Když se rozhodujeme, co budeme vystavovat, řídíme
se jinými principy. Žijeme ve světě kultury, idejí
a hodnot. V našem slovníku tedy výraz „země třetího
světa“ neexistuje a měli bychom proti tomuto koncep-
tu a vnímání bojovat. Pokud půjdete do Národní gale-
rie, nikdy se s takovým rozdělením nesetkáte. Snaží-
me se spíše spojovat než rozdělovat. A tento výraz si
zakládá na rozdílech mezi „námi“ a „nimi“. Naše

výstavy se mohou týkat jiného kontinentu, kultury,
náboženství, genderu, ale vždy se díváme spíše na to,
kde jsou společné body, jež nám umožňují se nad
něčím zamyslet, něco objevit či zahojit nějaké rány.
Může se to zdát jako všechno a zároveň nic, ale hlavní
je, že naše motivace je spojovat.

Jakým způsobem lákáte návštěvníky na expozice
zaměřené na toto téma, aniž byste použili nějaký
konkrétní výraz, ať už geografický nebo politický?
Pokud se podíváte například na to, jaký používáme
marketing pro výstavu Buddha zblízka, dostanete
perfektní příklad. Mluvíme tam o fenoménu, ne-
mluvíme o státech jako takových. Geopolitická roz-
dělení jsou totiž tak fluidní, že už nás pomalu nezají-
mají. Pokud třeba mluvíme o buddhismu a umění,
které je jím inspirováno, geografie jde stranou.
V rámci výstavy nabízíme například lekce jógy nebo
hodiny skládání různých motivů z papíru zvané origa-
mi. Někomu se to může zdát jako přílišné zjedno-
dušení, ale pro jiné to je dobrá forma, jak poznat urči-
tý fenomén.

Jaký vztahmá Národní galerie kmenšinám
a cizincům?
Jako galerie chceme být národní, ale ne nacionalis-
tická. Chceme, aby se menšiny cítily v Národní galerii
komfortně. Je zde vietnamská, ukrajinská, ruská ko-
munita a chceme všem vyjít vstříc. Nesmíme na ně
zapomenout, a to nejen z pohledu programu, ale také
z hlediska přístupu k našim výstavám. Mým velkým
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přáním je, abychomměli expozice přeložené také do
jazyků největších místních cizineckých skupin. Třeba
v Polsku, odkud pocházím, jsou texty přeložené do
ruštiny a ukrajinštiny, protože tam je velká komunita
lidí z těchto zemí. Myslím, že i tady by to bylo
vzájemně obohacující a pro menšiny by to byl znak
toho, že na ně myslíme a že jsou pro nás nedílnou
součástí naší společnosti.

Snažíte se k cizincům žijícím u nás promlouvat?
Pro mě například byla velká vietnamská komunita
překvapením. V Polsku je dvakrát menší. Ale tady
bychom s nimi určitě měli pracovat. Je to na nás,
abychom je oslovili. Máme spoustu skvělých ambasa-
dorů, kteří by mohli tuto úlohu mít na starosti. A je to
zároveň na mém seznamu věcí, kterým se chci vě-
novat. Nemyslím si, že to bude těžké, protože máme
13 tisíc uměleckých předmětů asijského umění a jak
už jsem zmínila, zrovna teď máme výstavu, která je
věnovaná buddhismu. Součástí této výstavy je filmový
dokument Janka Rouse o současné praxi buddhis-
tického učení různých směrů v České republice,
z nichž část je věnována lidem z vietnamské komuni-
ty, kteří v Česku praktikují buddhismus. Všechno do
sebe najednou zapadá, mám husí kůži, když o tom
mluvím. Mohlo by se zdát, že buddhismus je vzdálený
koncept, ale ne, je to u našich dveří, jsou to naši sou-
sedé, tady v Česku.

Jak přistupujete k politickým tématům?
Pokud mluvíme například o dnešním Rusku, tak se
zaměřujeme na kulturní aspekty, nikoliv politické.
Nicméně pokaždé pro kontext uvádíme i to, jaká je
situace v zemi, protože je to mnohdy důležité pro
pochopení díla. Ale nechceme už tak do jisté míry
znevýhodněné skupiny lidí ještě víc trestat tím, že
budeme stále dokola říkat, že jsou na tom hůř. Umění
ale může být využito, aby komunikovalo i politická
témata a je k tomu spousta důvodů jako například
chudoba nebo znevýhodnění.

Napadámě obraz na Berlínské zdi, kde Brežněv líbá
Hoeneckera.
Ano, třeba tento obraz je dobrým příkladem toho, jak
nás umění nutí přemýšlet, jak nás posouvá a má svůj
určitý význam. Jeho úlohou je dostat nás z komfortní
zóny, to je také velká síla vizuálního umění. Pro lidi,
kteří ho ale vnímají doslovně, může být nepochopi-
telné. Mnozí si pak pokládají otázky, zda některé umě-
ní už nepřekračuje hranice povoleného a přija-
telného, zda uráží něčí náboženské představy nebo
jejich pojetí sebe sama.

Nebojíte se i vy překročit hranice a dát zelenou
něčemu, co společnost nepřijme?
Když jsemměla méně zkušeností, hodně jsem se bála,
že umělci překročí ty pomyslné hranice. Teď se ale
řídím především tím, že umělci ví lépe, jak se vy-
jádřit, a proto jim také věřím. Samozřejmě ovšem
pokud umění neporušuje zákon, pokud někoho třeba

nepomlouvá nebo není nebezpečné, jako například
u Mariny Abramovič, která si během svých
uměleckých představení ubližovala a podstupovala
i riziko smrti.

Proč je pro Čechy důležité zajímat se o umění jiných
národů a o vzdálené kultury?
Je to o přijetí, pochopení a respektu k jinakosti.
A nemusí se to vztahovat pouze na lidi z daleka,
vztahuje se to i na souseda, který seká trávu jinak.
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Čím více se snažíme být otevření jinakosti, tím lépe
pro nás, protože život je pak jednodušší. Nikdo se pak
nemusí bát a může žít svůj život, jak bude chtít.

Vy sama jakožto cizinka jste po nastěhování do
Česka zažila situace, kdy vás lidé právě kvůli vašemu
původu a jinakosti odmítali přijmout jako novou
ředitelku galerie. Jaký je váš pohled na Čechy, umí
přijmout jinakost?
Je to skvělý příklad. Zprvu se mi zdálo, že se jedná

o to, že mě nechtějí přijmout, protože jsem Polka
a neumím česky. Ale nakonec to byla spíše chyba
v komunikaci. Vůbec jsme totiž kvůli epidemické
situaci neměli šanci se s umělci potkat. Myslím, že
z jejich strany to byl strach, že bych nebyla ochotná
s nimi komunikovat a diskutovat, což se později uká-
zalo jako neopodstatněné. Ujasnili jsme si to až
osobně. Tato situace mi ale pomohla si odpovědět na
otázku, zda v Česku opravdu chci žít a pracovat.
A odpověď zněla ano, vidím se tady.
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„MILUJU PRAHU
AZÁROVEŇ JI
NENÁVIDÍM“
říkáMorvarid Ramezani, divadelní herečka a režisérka z Íránu, která již
sedm let žije v České republice. Pro české publikum ji objevil režisér Akram
Staněk a jeho pražský festival Apostrof, kamMorvarid s její inscenací My
Soufiya pozval v roce 2014. V současnosti jeMorvarid pravidelnýmhostem
festivalu NadPrahou půlměsíc, kde kromě již zmíněné inscenace uvedla
loni své poetické videoWhenweare done! (dosud lze zhlédnout na
YouTube). Loni na podzimměla ve Studiu Paměť českou premiéru její nová
inscenace s názvemThe Lost Paradise.

Text: Lucie Němečková
Foto: soukromý archiv

Proč se věnujete divadlu? Odkdy?
Na tuhle otázku nemám přesnou odpověď. Nevím,
odkdy se věnuju divadlu. V profesionálním divadle
pracuju asi patnáct let. Ale vzpomínám si, že už od
svých sedmi nebo osmi let jsem režírovala řadu před-
stavení pro naši školu. Zkrátka při každé akci, kterou
škola organizovala, ředitel naší školy očekával, že
Morvarid přijde s nějakým novým divadelním před-
stavením. Upřímně řečeno, v té době jsem ještě ne-
věděla, že jsem režisérka a že to, co dělám, je diva-
delní režie!

Takže nakonec jste šla studovat divadelní školu?
Na střední škole jsem studovala grafický design
a pokračovala v tom dva semestry na vysoké škole.
Ale pak jsem se rozhodla studovat jiný obor, abych si
zajistila stabilnější budoucnost. Tak jsem dělala půl
semestru práva. Jenže jsem zjistila, že nejsem pro
takovou bezduchou budoucnost stvořená. Studovala
jsem také na italské škole italský jazyk a literaturu
a získala jsem dokonce i diplom. Nakonec jsem zjisti-
la, že jsem se narodila pro umění, a zcela vážně jsem
se rozhodla studovat to, co miluju, tedy divadlo.
Věřím, že pokud se člověk celý život věnuje tomu, co
miluje, nikdy duševně nezestárne. Prostě jdu za svým
srdcem a nikdy jsem nebyla kvůli svému rozhodnutí
zklamaná. Srdce nikdy nelže! Takže jsem vystudovala
divadelní režii a herectví v Íránu a Itálii.

Je divadlo v Íránu o hodně jiné než v České republi-
ce?
Nechci srovnávat divadlo v Íránu jen s Českou repub-
likou. Ale pokud chci mluvit o rozdílech mezi diva-
dlem v Íránu a divadlem v Evropě, musím říct, že
myšlení na Východě je mnohem hlubší než na Západě.
Pohled člověka z Východu na život, přírodu, vztahy,
okolí atd. je velmi odlišný a hlubší než pohled člověka
ze Západu. Dalším rozdílemmezi íránským a evrop-
ským/českým divadlem je kreativita. Myslím, že kvůli
cenzuře jsou íránští umělci kreativnější. Musí najít
způsob, jak co nejlépe realizovat svůj nápad, aniž by
cenzura zničila jejich původní myšlenku. Cenzura
v Íránu se týká politiky, náboženství a sexuální tema-
tiky. Existuje takové rčení, které říká: „Z omezení se
rodí kreativita.“ V tomto případě to sedí.

Jaké je postavení žen-hereček ve společnosti?
Ženy-herečky pracují v íránském divadle po boku
svých hereckých kolegů. Íránské herečky jsou silné
a kreativní osobnosti. Cenzura se však na ně zaměřuje
víc než na muže. Zkoumá jejich kostým, účes, tanec
atd. Herecké povolání obecně si ještě nenašlo své
stálé místo v íránské společnosti a je jedno, zda jste
muž nebo žena. Divadlo obecně není společností
a vládou tolik podporováno.

Jak jste se dostala do České republiky? Pokud vím,
přivedl vás sem režisér Akram Staněk na festival
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Apostrof…
Ano, rozhodla jsem se v té době spolupracovat
s mezinárodními festivaly a divadelními společnost-
mi, protože v Íránu jsem čelila mnoha cenzurním
zásahům, které zpomalovaly mou práci. Tak jsem
začala produkovat inscenace pro mezinárodní diva-
delní festivaly po celém světě a v roce 2014 jsem byla
s inscenací My Soufiya pozvaná na divadelní festival

Apostrof do Prahy a poté jsem
dostala od ředitele Akrama Staňka
i dočasnou pracovní nabídku.

Co jste věděla o životě v České
republice před tím, než jste se tu
rozhodla žít?
Život v České republice je jako
všude jinde na světě. Hodně jsem
cestovala a navštívila spoustu zemí
v Evropě, Asii, Africe a USA. Od
dětství jsem poznávala různé
životní styly a kultury. Abych byla
upřímná, moje přestěhování do
České republiky byla náhoda.
Česká republika byla po Itálii
a Argentině mojí třetí emigrací.
Můj otec, když byl mladý, Česko-
slovensko navštívil, ale nikdy mi
neřekl, že Praha je krásné město.
Já jsem ani tenkrát, když jsem sem
poprvé jela, nevěděla, kde Česká
republika na mapě leží, protože je
to malá země. Takže za to, že jsem
tady, může tak nějak osud. Vzpo-
mínám si, že jsem před lety
režírovala krátký film s názvem
P jako Praha. Tehdy jsem už věděla,
že Praha je název krásného města
v Evropě. Znala jsem to jméno taky
proto, že v Teheránu byla kavárna,
která se jmenovala Praha! Tenhle
příběh je asi třináct čtrnáct let
starý. Nikdy bych si nepřed-
stavovala, že jednou budu žít ve
městě jménem Praha! Je to zvláštní
a tak trochu magické. Ale zatím
jsem tady. Myslím, že krása Prahy
okouzlí každého, a to okouzlení
stále trvá.

Proč jste se rozhodla v České
republice zůstat?
Ze začátku jsem neměla v plánu
zůstat v České republice delší
dobu. Přijela jsem sem jen proto,
abych zde odehrála své předsta-
vení pro divadelní festival Apo-
strof. A pak jsem se sem na rok
přestěhovala. Jenže najednou jsem
zjistila, že jsem tu strávila tři a půl
roku a po dalším jeden a půl roce

jsemměla už možnost získat trvalý pobyt. Všichni lidé
na tomto světě chtějí žít ve své vlastní zemi. Já jako
Íránka jsem si jistá tím, že mnoho Íránců, kteří žijí
v zahraničí, milují Írán, milují naši krásnou zemi se
skvělou přírodou, skvělým jídlem, skvělými lidmi,
skvělým počasím, skvělou kulturou, ale jen kvůli eko-
nomické a politické situaci, která je pro lidi nepřija-
telná, zemi opustili.
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Co jste v Čechách dělala? Bylo asi těžké pořád se
věnovat herectví...
Pro herce nebo herečku je velmi těžké začít žít v zemi,
ve městě, kde vás nikdo nezná, nezná vaši práci
a schopnosti. Musela jsem začít od začátku a zvyknout
si na to, že jsem byla najednou cizinka a naučit se
úplně nový jazyk, který jsem nikdy předtím neslyšela.
Bylo těžké přijmout to, že nemůžu pracovat v jiném
divadle tak jako předtím v mé vlastní zemi. Pochopit,
že čeští divadelníci mezi sebe nepouštějí cizince
snadno, s tím jsem se vyrovnávala velmi těžko.
Zároveň jsem se musela postarat sama o sebe, o svou
duši a soustředit se na svůj cíl a na to, co chci. Bylo
těžké přijmout, že být jen hercem nebo režisérem
v cizí zemi/městě nemůže pokrýt životní náklady. Tak
jsem se rozhodla najít si jinou práci, která by nějak
souvisela s uměním a divadlem. Začala jsem učit diva-
dlo v mateřské škole. Poté jsem dva roky spolupra-
covala s jednou ruskou firmou jako konzultant
a zástupce pro dovoz kosmetických výrobků. Tato
spolupráce mi umožnila proměnit pracovní povolení
v oblasti kultury v povolení k podnikání. Byla jsem
zaměstnána u Pošty České republiky. Tento úřad byl
úplně jiný svět než ten můj. Pracovala jsem tam dva
roky na přepážce. Po dvou letech jsem dostala od šéfa
nabídku pracovního postupu, ale rozhodla jsem se
odejít a naplno se věnovat svému umění a divadlu.

Co pro vás život v České republice znamená?
Život v České republice je pro mě „láska“ i „nenávist“.
Miluju Prahu se vším, co k ní patří, a zároveň ji nená-
vidím. Nemohu mezi tím najít přesnou hranici. Po
sedmi letech života se tady cítím svým způsobem jako
doma, ale zároveň necítím, že by Česká republika byla
mým skutečným domovem. Myslím, že důvod, proč to
tak cítím, je ten, že zákony v České republice nejsou
příliš cizincům nakloněny.

Jak se podle vás Češi chovají k cizincům?
Za těch sedm let, co jsem tady, se setkávám s po-
divným chováním Čechů vůči cizincům. Je to smutné
a je mi to opravdu líto, ale chci vám to vysvětlit, aby se
možná čtenáři tohoto rozhovoru mohli na chvíli vžít
do situace cizince a dokázali tuto situaci pochopit.
Jednou jsem šla do Vinohradské nemocnice na
ambulanci, měla jsem stejné pojištění VZP jako Češi
a asi po dvou hodinách čekání na mě přišla řada. Když
jsem vešla dovnitř, mladý lékař se na mě ani nepodí-
val a nepřijal mě, protože jsem cizinka! Dokonce mě
ani nevyšetřil, aby věděl, co mi je, že je mi špatně. Ani
se mě nedotkl! A podruhé jsem zase jela na poho-
tovost do nemocnice Motol, bylo to kolem 21. hodiny.
Po čtyřech hodinách čekání jsem přišla na řadu. Byla
tam stará paní doktorka a také mě nevyšetřila, pro-
tože jsem byla cizinka z Íránu. Když si tyto dvě vzpo-
mínky vybavím, stále nemohu uvěřit tomu, že se tak
někdo může chovat k někomu, kdo nutně potřebuje
pomoc. Vždyť lékaři jsou přece vázáni přísahou!

VČeské republice jste získala trvalý pobyt, v Íránu,
kam občas jezdíte za svou rodinou, je váš domov.
Proč se stále do České republiky vracíte?
Chtěla bych intenzivněji spolupracovat s českými
divadly a tvůrci. Víc tu představit íránské umění. To je
hlavní důvod, proč se stále vracím do České republiky.
A doufám, že situace v českém divadle a společnosti
mi to umožní a usnadní všem umělcům z ciziny cestu
ke svobodné spolupráci, aby vznikalo víc společných
projektů, aniž byste žili v neustálém strachu o svoji
obživu.
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Blog Do Thu Trang
Foto: archiv autorky

ASI.JATKA
(VÍCENAWEBUASIJATKA.CZ)

COČEKAT,KDYŽ
RANDÍTE SVIETNAMKOU?
Občas to vmé e-mailové schránce vypadá jako v redakci Bravíčka. Píšími
„bílí heterosexuálnímuži“ o radu, jak se seznámit s Vietnamkou. Nebudu to
dlouho natahovat a odpovímnaráz – úplně stejně jako s každou jinou
kočkou na světě.

Pokud máte tzv. yellow fever nebo notnou dávku
odvahy a rozhodli jste se ucházet o srdce své
vietnamské princezny, vaše snové představy
mohou postupně ztratit na barvitosti, protože

narazíte na několik rozdílů, které nebudete s to po-
chopit, protože existují věci, na než jsou i YouTube
tutoriály krátké. Chce to hodně cviku, pořádnou
dávku pochopení, tolerance a vůli ustoupit i neustupi-
telnému (You shall pass!). I přesto doporučuji koukat
na všechna videa o Asiatech a případně číst tento
blog, protože každá rada je ve vašem případě… sůl
nad zlato.
Udělala jsem si takový miniprůzkum. Ozvalo se mi

pár českých mužů. Jejich zkušenosti s randěním
s Vietnamkou byly ve výsledku velmi podobné. S jejich
dovolením přidávám anonymizované odpovědi.

Co vásmůže překvapit, když randíte
s Vietnamkou?
Že o svého partnera velmi pečuje.
Ano, většina vietnamských žen umí vařit, jsou vychová-
vány k poslušnosti, jemnosti a oddanosti k partnerovi
a rodině. Ale to neznamená, že neocení guláš, který
uvaříte nebo jakoukoliv pomoc v domácnosti, kterou jí
nabídnete. Ve vietnamských rodinách se muži nezapo-
jují do ničeho, co bylo tradičně určeno ženám
a matkám. Tady snad nejde nic zkazit.

Že je její rodina na prvnímmístě
Dokud nebudete svoji a neumřou její rodiče, vy jako
přítel nebo manžel, ehm, jaksi… rodina ještě nejste.
Buďte na to připraveni. Narazíte mnohokrát na situa-
ce, kdy nebudete chápat, proč slovo nebo přání jejích

rodičů je jakýmsi pravidlem a proč dá přednost ro-
dinným povinnostem před vámi. A nezapomeňte, vaši
slečnu sleduje široká rodina, předci, známí rodičů,
tety ve Vietnamu a samotná karma.
„Překvapily mě každodenní telefonní kontroly.“
„Její neskutečně toxický rodinný prostředí a zároveň její

nezlomná loajalita k rodině a celková fixace na ni. I když
očividně celou tou situací dost trpěla. Taky to, že znala
rodinný i osobní background (a bůhví co ještě) všech členů
asian komunity (což byli Vietnamci s výjimkou jedný
mongolský rodiny) v okruhu cca 100 km.“

Že vás nepředstaví rodičům
Ba bude lhát, že někoho má. V první generaci je stále
spousta rodičů, kteří nedovolují svým dcerám randit,
natož mít českého přítele. V některých rodinách se to
nemění ani poté, co se dívka odstěhuje pryč. Autorita
a strach z reakce tygří matky je veliká. Nedivte se, děti
jsou vedeny k dobrým výkonům, ne k budování
partnerských vztahů. Lze utéct před tygří mastí, před
tygří matkou nikoliv.
„Nikdy neřekla rodičům, že spolu chodíme, a i když jela

za mnou do Prahy, tak si musela vymejšlet nějaký
zástěrky.“
„Co mě překvapilo na randění s Vietnamkou bylo

v první řadě to, že jsme byli v utajení před jejími rodiči,
kteří by prý nepřekousli, že má bílého chlapce.“

Že vás představí rodičům
A vy dostanete manuál. Když se vám poštěstí být před-
staven, vězte, že to s vámi holčina myslí vážně… A od vás
se očekává to samé. Rodiče nechtějí mít dceru, která je
ocejchovaná tím, že randila s Čechem, se kterým se
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rozešla, i když ho představila doma. Been there, done
that. Mimochodem – chodíte s daným člověkem,
i přestože víte, že s ním nebudete chtít zůstat navždycky?
Spousta českých kluků si myslí, že jim bude stačit

balíček, který by uspěl u českého tchána a tchýně. Ne-
bude. Minimálně se začněte preventivně učit vietnam-
sky, protože pokud vás milá vezme před své rodiče, už
se z toho nevyvlíknete. Taky od nich čekejte otázky, co
děláte, kolik vyděláváte, jaké máte vztahy v rodině, co
dělají rodiče a co plánujete s jejich dcerou. Pokud
nejste typ à la já osvoboditel a zachránce vaší dce-
ry (protože i po svatbě vám budou chtít mluvit do živo-
ta), dopadnete dobře – s taťkou si ťuknete whiskou
nebo vodkou a mamka do vás narve 15 závitků.
„Asi to, jak byla hrrr. Z nějakýho důvodu jsem čekal, že

bude opatrnější, ale po prvním rande jsem měl pocit, že
mě představí svýmu tátovi.“

Že umí být skromná
A vy jste z toho paf, že lidi na sebe umí být tak hodní.
„Asi nejvíc až roztomilá skromnost a radost z malič-

kostí, co pro dotyčnou uděláte.“
„To, jak ráda dělala dárky radost ostatním. Nikdy jsem

nezažil, že by někdo tak rád dával dárky.“

Anebo naopak být velmi nóbl
Pokud jste z bohatší vrstvy, zřejmě budete mít větší
šanci randit s nóbl Vietnamkou, jejíž rodiče očekávají,
že budete mít bávo a že vaši rodiče nejmíň tři. A to
buďte ještě rádi, že vás slečna představila, protože bylo
naprosto pravděpodobné, že vás „přeplatí“ nóbl mladý
Vietnamec z nějakého satelitního města u Prahy s mer-
cedesem. Je mi líto, nepřeháním. Slečna Vietnamka
z lepších kruhů (pokud to není šikovná studentka)
většinou ze soukromé školy přechází rovnou do
chomoutu. Chce se totiž bohatě vdát a rodit děti.

Chanel kabelky přestanou kupovat rodiče, protože ta
povinnost přejde na vás, přítele nebo manžu. Gratulki.

Že toho skousne hodně
Zvlášť naše tiger moms od nás vyžadují poslušnost,
vychování a pokoru. Vietnamské ženy toho skousnou
hodně, jsou houževnaté, umí se sebezapřít a oddat se
druhým. Ale když překročíte mez, umí vytáhnout
drápy, a pak lítá čínskej porcelán. A to nechcete. Ano,
je to trošku autobiografickej článeček, co si budeme?
Sice je to na delší povídání, ale vidím u nás ještě něco
– nikdy nebudeme žít samy na/za sebe, a to z hlediska
péče o rodinu, ale též vzhledem k tomu, jaký život se
od nás očekává. Žijeme zkrátka v zajetí společenských
zásad a očekávání. Měla bys být taková a dělat tamto.
„Překvapil mě vsugerovaný názor, že aby byla

v životě šťastná, musí mít vysokou školu a být z ní
doktor, právník a z jejího manžela taky.“

Že to vlastně nebude vůbec Vietnamka
A jaká jste měli očekávání? A co na to říkají stereo-
typy? V Americe asijským dívkám, které „nesplňují
normy tradiční asijské dívky“ říkají Asian Baby Girl.
No, tady bude asi kulturních rozdílů nejméně. Sdílíte
kulturní a společenské návyky, takže vlastně dejtujete
jen exotičtější Aničku z Prahy. (I love you, exotické
Aničkas z Prahy.)

To, že třeba s žádnou nechodíte…
A to je v pohodě, protože český holky umějí být taky
boží.
Musím sem psát disclaimer, že je to vysoce genera-

lizující článek a že pokud jste se v něm našli, je to
náhoda jak Hanoj?

Redakčně zkráceno
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Text:Markéta Skočovská
Foto: Aleš Kosina a Filip Švácha
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Židovská rodina z otcovy strany přišla do Brazílie
roku 1901 z Besarábie, dnešního Moldavska.
Pravděpodobně proto, že tam byly protiži-
dovské pogromy a hlad. V Rio de Janeiru, kde

se usadili, se Ricardův otec seznámil se svou budoucí
manželkou. „Nebyli chudí, byla to považovaná rodina.
Oba se angažovali v charitě, babička v klubu ži-
dovských žen, děda věnoval do tomboly na podporu
židovské komunity diamantové knoflíky.“ Ale začátky
byly těžké. Rodina z matčiny strany žila ve Varšavě,
museli utéct kvůli protižidovským pogromům. „Děda
Kohn byl asi z chudší rodiny, živil se jako podomní
prodavač látek a šperků.“ V Brazílii se živili nejdřív
tím, že prababička vařila kompoty a pradědeček je
prodával před školou.

Z brazilských filmových
ateliérů do Československa
Ve scénografii pracuje Ricardo Hoineff od svých
šestnácti let. Tehdy byl spíš samotář. Rád četl, maloval
a hlavně skládal origami. Rodinný přítel, režisér
v reklamě, mu díky tomu nabídl první pracovní
příležitost. Natáčel reklamu na speciální papír, se
kterým se dalo bez stříhání modelovat, a potřeboval
někoho, kdo bude skládačky předvádět.

„Dostal jsem šek jako art director na částku odpoví-
dající dnešním asi patnácti tisícům. V té chvíli jsem si
řekl, že chci být art director.“ Brzy dostal místo asi-

stenta u jiného scénografa a přivydělával si jako asi-
stent dekorací. „Za 11 měsíců jsem dělal 40 natáčení.
To byla škola jako hrom. V ateliéru jsemměl spacák,
domů jsem se jezdil jen převlékat a osprchovat. Makal
jsem jako blázen.“
U otce se toto úsilí nesetkalo s pochopením. Před-

stavoval si, že se z Ricarda stane také stavební inženýr.
„Otec si myslel, že chodím pařit, já jsem přitom do
rána pracoval na natáčení. Tak jsem se odstěhoval
k babičce.“ V té době už studoval na vysoké škole
prestižní obor – vizuální komunikaci. Později přešel
na katedru scénografie, aby dostal povolení navrhovat
dekorace. Uvědomil si, že studium ho nenaplňuje,
nedokončil ho, a cítil, že by raději studoval v za-
hraničí. Navíc politická situace byla nestabilní, kvůli
stávkám se nevyučovalo. Šéf, který dříve studoval
v Československu, mu poradil, aby šel studovat sem.
Na brazilské škole se o československé scénografii
i vyučovalo a Ricardo znal zemi díky mamince, která
tu v roce 1988 působila na Parazitologickém ústavu AV
ČR v Českých Budějovicích. Ricardo tedy shromáždil
všechny potřebné dokumenty a čekal, že se mu ozvou
z Československa. „Řekli mi, že mezi přijatými stu-
denty mě nemají. Zhroutil se mi svět. Máma řekla:
„‚Když neřekli ano, ale taky neřekli ne, tak tam jedeš
a koupila mi letenku s návratem za rok. Říkám, že mě
tehdy podruhé porodila. Až na místě jsem zjistil, že
mé dokumenty do Československa nikdy nedorazily“.

Největším symbolem demokracie
je promě pitná voda tekoucí z kohoutku
Přijel v srpnu 1991, v lednu 1992 ho přijali na scéno-
grafii na DAMU a nakonec získal i stipendium. Přivy-
dělával si jako dýdžej. „Stipendium bylo 1400 a pak
1700 korun, jako DJ jsem za večer vydělal minimálně
2000 Kč, někdy až 3500 Kč. Žil jsem si jako král.“ V té
době bylo v celém Československu jen 42 Brazilců,
a to včetně zaměstnanců velvyslanectví. Ze začátku
byl jediným cizincem na katedře. Díky své komunika-
tivnosti se už po třech měsících domluvil česky.

Brazilský scénograf a sklář Ricardo
Hoineff (1969) se narodil kousíček od
pláže Ipanema vRio de Janeiru. Se
sklářstvím se setkal až v Čechách ve
svých téměř čtyřiceti letech.
V současné době žije se svým
partneremRadkemvmalebné vísce
uNovéhoBoru na severu Čech, kde
si postavili moderní roubenku
s ateliéremapecí na tzv. fusing,
sklářskoumetodu, které se Ricardo
věnuje.
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Chodil na kurz Univerzity Karlovy určený budoucím
studentům a měl i soukromou učitelku. „Devadesátá
léta v Praze byla neuvěřitelná. Zvlášť, když jsi byl na
umělecké škole. Stačilo ukázat index a měli jsme sko-
ro zadarmo divadla, kina, výstavy. Užili jsme si to.
Nevím, jestli bych tu vydržel, kdybych přijel třeba teď.
Tenkrát tady být cizincem bylo něco.“

Na lidi mám štěstí jako hrom
Po skončení magisterského studia neměl tolik kontak-
tů jako spolužáci, ale už od roku 1994 spolupracoval
s barokním festivalem ve Valticích a to mu dopomohlo
k dalším zakázkám. Jeho sousedkou byla v době studií
novinářka Lenka Hornová. Poradila Ricardovi, na
koho se má obrátit, a tak začala jeho dlouholetá spolu-
práce s televizí zahájená výrobou znělky pro pořad
Občanské judo. Na Nově začínal v roce 1999 pod ve-
dením ředitele Vladimíra Železného. „Měl úžasný čich
na lidi a věděl o každém, jaký má talent, a dokázal lidi
motivovat. Měl vize. Dělat pro pana Železného byla
jedna z největších slastí na světě.“ Coby výtvarník vy-
tvořil například letní kampaň Roztančené léto. „Zažil

jsem nejlepší období Novy.“ Tři roky po odchodu ředi-
tele Železného opustil Novu i Ricardo a zamířil do
České televize, kde vytvořil nové vizuály pro všechny
čtyři kanály a později pracoval třeba na znělce
a kampani pro taneční soutěž StarDance. Po krátkém
působení na TV Barrandov se vrátil do ČT a zůstal tam
do roku 2019. V té době se už věnoval sklu.

Naučit se pracovat se sklem je podobně
náročné, jako se naučit hrát na hudební nástroj
V roce 2007 se Ricardo zúčastnil prvních Česko-brazil-
ských dnů v Novém Boru, kde v rámci exkurze
v místních sklárnách viděl poprvé v životě, jak se
fouká sklo. „Pro mě to byl velký mix emocí. Cítil jsem
velký vztek a říkal jsem si, proč jsem tohle neviděl už
před dvaceti lety?! Celý život jsem to chtěl dělat, ale
nevěděl jsem o tom.“ Ve svých jedenačtyřiceti letech
začal studovat tříletou vyšší odbornou školu v Novém
Boru. „Svět skla mě úplně pohltil. Ve scénografii se
celý výtvor zbourá, když se dotočí, přestane existovat.
Ale plastika, pokud ji někdo nevezme kladivem, tady
zůstane tisíce let. Je to křehký, ale neuvěřitelně
odolný materiál.“

Nechci být tolerovaný, chci být milovaný
Životním tématem i tématem Ricardovy tvorby je
rovnoprávnost. „Jsem gay, Žid a cizinec. Mám štěstí,
že jsem světlý s modrýma očima, tak jsem nezažil ten
nejhorší druh rasismu, ale stejně to není jednoduché.
Když jsem si ve čtrnácti letech uvědomil, že jsem gay,
byla homosexualita ještě na seznamu psychických
nemocí a ve spoustě zemích byla trestná, tak to pro
mě nebylo jednoduché. Nikdy jsem nečekal, že najdu
partnera, natož že budeme mít registrované partner-
ství.“ Ještě by jej rád povýšil na manželství. „Řešíme
úplně stejné problémy jako manželé, máme stejné
povinnosti, ale práva ne.“
V září 2022 se v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci

nad Nisou, kde už Ricardo dřív vystavoval, uskuteční
výstava šperků, kterou Ricardo připraví jako scéno-
graf. Spojí tak obě své profese.
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KOUTEKSAMIRY SIBAIOVÉ:

ZPÍVÁNKY
Poctivě se integrovat je pro každého cizince těžká práce.
Pro spokojený život většinou stačí přijatelně ovládnout
jazyk a najít si přátele, ať užmezi Čechy nebo přistěhovalci.
Pokud si ale chcete krásy a specifika nové vlasti vychutnat
do hloubky,máte ještě hodně co objevovat, od literatury
a dějin po oblíbené televizní pořady,místní celebrity
a populární hudbu. A tady rozhodně nesmíme zapomenout
na lidové písně.

Jsem syrsko-českého původu a za mého dětství
s námi v Sýrii často pobývala i moje česká babič-
ka. Tehdy koncem osmdesátých a začátkem
devadesátých let byly obvyklé výpadky elek-

trického proudu, často i na dlouhé hodiny (v dnešní
době je to bohužel ještě horší). Když to připadlo na
večerní hodiny, učila nás babička za světla svící lidové
písničky. Poněkud nacionalisticky o nich mluvila jako
o českých lidovkách, i když nejmíň třetina byla slo-
venská a my je ještě komolili do jazyka českoslo-
venského, který později tak proslavil minulý český
premiér Babiš. Ale naučili jsme se jich opravdu hodně.
Cizinci to většinou nemají tak snadné a ještě jim to

můžou komplikovat různá dobová specifika. Můj otec,
Syřan, studoval v Praze za totality a podivoval se, proč
jeho kamarádi v hospodě prozpěvují: Už troubějí, na
horách je Lenin. Proč jeho přátelé antikomunisté opě-
vují Lenina? Až moje máma mu vysvětlila, že původní
verze je Už troubějí na horách jeleni a že se v ní ti jeleni
střílí… Sám od sebe si pak některé písničky začal
kreativně upravovat, a protože je lékař, slýchali jsme
od něj v dětství například Cholera, cholera, Štěpáne
a Eniky beniky B-komplex.
Můj syrský manžel si znalost češtiny doplňoval po-

slechem českých písniček v rádiu, ale lidové tvorbě byl
plně vystaven až když se nám nedávno narodila dcera
a já jsem jí začala zpívat. Nejdřív ho šokovala píseň
Komáři se ženili. Když uslyšel, jak se komáři opili, až
komára zabili, vyjádřil názor, že písnička o opilecké
vraždě na svatbě není ta úplně nejvhodnější uko-
lébavka pro dítě. Pak ho mátla různá nářečí nebo za-
staralé výrazy. Takže místo Žežuličko, kde jsi byla si
zpíval o želvuličce v přesvědčení, že se jedná o malou
želvu. Sice mu bylo divné, jak může želva sedět na
buku a dělat kukuku, ale po ožralých komárech byl
ochotný to prostě brát jako fakt. I u něj se brzy projevi-
lo básnické střevo a když si zrovna nemůže vzpo-
menout na správná slova, nahradí je vlastním výtvo-
rem, takže teď zpíváme: Skákal pes, SOS.
Tady je třeba cizince s malými dětmi upozornit, že

na internetu můžou najít videa prezentující se jako
písničky pro děti, ale ve skutečnosti se jedná právě

o písně lidové, které často nejsou úplně nevinné.
Vraždící komáři nejsou výjimka, ve spoustě z nich se
zpívá o popíjení vínečka, hubičkami se to tam jen
hemží a někdy člověk narazí i na naznačenou drsnější
erotiku. Pro konzervativní rodiče to může být pěkný
šok, zvlášť když si třeba v muslimské rodině začne
předškolní dítě prozpěvovat Ešče si já pohár vína vypi-
jem. Anebo co třeba tato výzva k polyamorii?

Horehron, dolehron, já som horehronka
Poďte chlapci do nás, budem vám galanka

Jinak je možné lidové písně brát jako zajímavou son-
du do zvyků a dějin národů. Něco pochopí každý, bez
ohledu na zemi původu: scénky z vesnického života,
zamilované písně, sedláky jako symbol blahobytu.
Něco je potřeba mimoevropským vysvětlit, jako třeba
že v Česku existují pece, tedy velká kamna, na kterých
se spalo kvůli teplu (neuvěřitelná exotika), nebo kdo je
to myslivec (povolání ve většině světa neznámé). Něko-
ho možná napadne, že dnešní Češi jedí tolik masa,
protože si ho historicky nemohli dovolit, jak praví pí-
seňHrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den.
Pozoruhodné je, nakolik chybí ve zdejších lidovkách

heroické náměty. Žádní hrdinové jedoucí bez bázně
do bitvy, žádné opěvování bojovníků. Naopak, dlouhá
povinná vojenská služba z doby habsburské monar-
chie zanechala v kolektivním vědomí českého ven-
kova hluboké trauma. Znovu a opakovaně lamentují
mladí hoši, že byli násilím naverbováni, jejich matky
truchlí, jejich milenky si zoufají. Z některých písní
čiší rezignace, vesničtí chlapci jedou bojovat, aniž by
věděli proč. Nepřítel je abstraktní, nedůležitý, tím
skutečným zlem je samotná válka. Místo blouznění
o slávě smutná realita.
Žádný cizinec tedy rozhodně neprohloupí, když se

bude českým lidovkám aspoň okrajově věnovat. Je to
další krůček k poznání duše této země. A co ty krásné
melodie! Česká lidová hudba inspirovala už Mozarta,
o Dvořákovi a Smetanovi nemluvě. Někdy veselá
a hravá, jindy melancholická, vždy okouzlující. Přeju
příjemný poslech!
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Text: Petr Soukup
Ilustrace: Sibel Rhea

ABYCHOM
SI ROZUMĚLI

Líbí semi slogan Slova 21 –Nejsme si cizí. Působí sympaticky a spojuje.
Když jsemho viděl poprvé, vybavil jsem si jeden zmých prvních pobytů
umoře. Bylomi dvanáct a byl jsem s rodiči v Řecku. To je věk, kdy už si
člověkmyslí, že je naplno v pubertě, a čas s rodiči rozhodně trávit nechce.
Na konverzaci jsem si našel správce řeckého hotelu, který se občas nudil,
vysedával na vstupních schodech a na rozdíl od nás Čechů uměl nedělat
nic. Tomi bylo sympatické, tak jsem si v jedenmoment k němupřisedl a po
pár vteřinách konverzace jsem zjistil, žemoje angličtina jemnohem lepší,
než bych čekal. Kdykoli jsme se takhle potkali,mluvili jsme o všem
možném, nejvíce o hudbě.
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Čtvrtý den přijela do hotelu početná rodina, která
byla velmi společenská. Když někteří členové
rodiny zahlédli, jak odpoledne opět vysedáváme
na schodech a oba nadšeně mluvíme o Rolling

Stones, Davidu Bowiem atd., přišli se ke konverzaci
přidat. Nerozuměli jsme jim ani slovo. Trapně jsme na
většinu vět kývali hlavou a naše odpovědi většinou
obsahovaly pouhé Yes. Brzy jsme zjistili, kde je
problém. Já i správce jsme ovládali angličtinu do čtvr-
té lekce a oni byli rodilí Britové, takže mluvili na-
prosto jinou angličtinou, než se učí ve školách. Tehdy
jsem si uvědomil, že ve škole se jazyk nenaučím tak,
jak bych chtěl. Z angličtiny jsemmaturoval za jedna

a následující rok jsem šel na pomaturitní studium
angličtiny, kde jsem byl Brity zařazen mezi začáteční-
ky. Nejlépe jsem se učil angličtinu v době, kdy jsem se
ze zvědavosti rozhodl řídit Uber.
V té době jsem si také říkal, že je skvělé, že už se

třemi jazyky domluvím. Česky, slovensky a anglicky.
Pár dnů na to jsem šel do hospody za kamarády. Všich-
ni jsou Češi. Nějaký čas jsme se neviděli a já přišel
v moment, kdy konverzace už probíhala a vyvolávala
záchvaty smíchu, ovšem ne u mě. Připadal jsem si
opět jako ten malý kluk na schodech řeckého hotelu,
když na něho promluvili Britové. Trapným úsměvem
jsem předstíral, že chápu všechny vtipy a narážky, ale

po chvíli mi to stejně nedalo
a musel jsem se na některé české
výrazy, které mi přišly normální,
zeptat. Pánové mi vysvětlili, že
z těch slov se dávno staly metafo-
ry, které se používají i v jiných
významech.
Když jsem šel domů, napadlo

mě, že by měl vzniknout Česko-
český slovník. Ihned mě k tomu
také napadl slogan: Abychom si
rozuměli. Rok 2021 se mi naplnil
intenzivní vědeckou prací. Musel
jsem trávit více času s lidmi
a zapisovat si všechny metafory,
které říkají, a často žádat vysvět-
lení. Připadal jsem si jako Karel
Jaromír Erben, když jezdil po
vesnicích a zapisoval si české po-
hádky a příběhy. V listopadu 2021
jsem slovník dokončil a za pár dní
vydal. Jen se po něm zaprášilo.
Souhlasím s větou „Nejsme si
cizí“, sám si k ní ale přidávám „Ne
vždy si však rozumíme.“ Dovolím
si pro vaši představu zde uvést
několik příkladů ze slovníku (viz
box).
Přátelé se u slovníku dost po-

bavili. Když si k našemu stolu
sedli naši společní přátelé ze
Španělska, jeden kamarád se roz-
hodl, že jim pár příkladů přeloží.
Jejich tváře nezapomenu. Všichni
měli takový pokerface, až jsem
přemýšlel, jestli žijí. Byl to mo-
ment, kdy mě zamrzelo, kolik
vtipů se mezi národy ztratí kvůli
internímu humoru různých států.
Závidím hudebníkům, kteří použí-
vají ten nejlepší mezinárodní
jazyk na světě, který úžasně spo-
juje. My, kteří se zabýváme
slovem, jsme výrazně omezeni.
PS: Nevíte někdo, kdy už bude

nastolen jeden jediný jazyk na
celém světě?

Jitrnice: Žena, která u vás zůstane až do jitra.

Kapesník: Pes, který se vejde do kapsy.
Užití ve větě: „Co to tu štěká?“ – „To je můj
kapesník.“

Lokomotiva: Žena, která dává jeden lok alkoho-
lu za druhým.
Užití ve větě: „Chlapi, já myslel, že mě nic nepo-
razí, ale včera mě na koleji totálně převálcovala
jedna lokomotiva.“

Usazenina: Host, který neví, kdy odejít.
Užití ve větě: „Vždy, když mám doma oslavu, po-
třebovala bych, aby se začaly dělat nějaký spreje
proti usazeninám.“

Tetování: Když vás otravují tety.
Užití ve větě: „Přijela jsem na oslavu, samozřej-
mě jako jediná bez partnera, a hned začalo te-
tování.“

Ředitel: Člověk, který tajně ředí víno vodou.

Pustina: Žena, která svéhomuže pustí večer
ven.

Příště: Nikdy.
Užití ve větě: „Tak se uvidíme příště.“
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Setrvání tohoto problematického stavu má podle mě
dva důvody:
1) Neschopnost všech kultur správně pochopit muže

a ženu jako vesmírné bytosti, přitom je to velmi
jednoduchá záležitost.

2) Vědci naší civilizace ještě neberou vážně moji defi-
nici těchto dvou tvorů, která říká: ženy a muži jsou
naprosto stejné bytosti, ale ten malý rozdíl mezi
nimi spočívá v tom, že jsou úplně odlišní fyzicky,
mentálně, psychicky, duševně, logicky a úhlem
pohledu.
Jestliže by každá kultura přistupovala k řešení

vztahu muže a ženy z této definice, pak bych nemohl
pochopit, že by mohly vzniknout nějaké problémy.
Tato záležitost je pro cizince žijící v ČR dvojnásobně

těžká, protože si cizinec neví rady, zda je lepší si vzít
krajanku, nebo Češku?
Vážení cizinci, pokud budete brát v úvahu moji defi-

nici, bude vám jedno, koho si berete, vesmírná ženská
mysl je jiná než si na první pohled my muži myslíme
a dokážeme rozumět.
Ať si berete Češku, nebo krajanku, určitě mezi vámi

nastanou takové situace, jaké se stávají mně. Když
například sedím u počítače, čtu si buď noviny, nebo
píšu e-mail, nebo poslouchám nějakou hudbu. Když
ale u počítače sedí partnerka, má šestkrát vedle sebe
otevřený Google, v prvním hledá boty, v druhém se
dívá na film, ve třetím se dívá na cestovní kanceláře,
ve čtvrtém čte o hubnutí, v pátém sleduje nějakou
kuchařku a v šestém ještě něco hledá, k tomu si taky
dává kafe, čaj a limonádu, které před ní leží na stole,
a ještě v pravé ruce drží čokoládu a v levé drží mobil
a telefonuje s kamarádkou. Tohle všechno se děje
současně.
Když jsem se jí na začátku vztahu zeptal, proč to

všechno musí dělat najednou, odpověděla mi taky
otázkou: „Už jsi mě přestal mít rád?“

Sedm a půl roku jsem intenzivně hledal ve všech
dostupných encyklopediích v ČR i mimo a prostu-
doval téměř veškerou antropologii od velké potopy do
dnešního dne, abych našel něco společného mezi
mojí otázkou a její odpovědí, ale marně.
Pokud si, vážení cizinci, berete kohokoliv ženského

rodu, těmto nepochopitelným ženským Newtonovým
zákonům se nevyhnete. A pokud máte pocit, že se
jednou stanete hlavou nějaké rodiny a že v této rodině
budete rozhodovat vy, jako muž, tak to jste na velkém
omylu. Staří Arabové na tu moudrost přišli už dávno
a dali ji do jednoho starého přísloví, které říká: Slepice
přesně ví, kdy bude úsvit, ale nechá to oznámit kohouta.

ČEŠKU,
NEBOKRAJANKU?

BLOGMARWANAALSOLAIMANA:

Ilustrace: Sibel Rhea

Vůbec nechápu, proč všechny kultury a civilizace neustále dělají
z problematiky vztahumezimuži a ženami takovou vědu. Píšou se o tom
tlusté knihy, natáčí se dlouhé filmy, organizují se různé besedy, a přesto
problémy tohoto vztahu, klasické imoderní, přetrvávají stejně jako první
Newtonův zákon dynamiky, který říká: těleso setrvává v klidu, nebo
v pohybu přímočarém rovnoběžném, dokud na něj nepůsobí vnější síla.
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Text a foto:Markéta Skočovská

BRAZILSKÝMASOPUST
VNOVÉMBORU
Žil byl jeden člověk, říkalo se o něm, že je duší novoborského kulturního
dění. Jmenoval se RadovanNovotný. Vystudoval filmovou školu, pracoval
v České televizi a v kulturním středisku v Praze. Pak začal organizovat
kulturní akce vNovémBoru. Koncerty, výstavy i premiéry filmů.

Do města dokázal nalákat spoustu zajímavých
lidí ze světa kultury. Chtěl obnovit za komunis-
mu ztracenou tradici masopustu a věděl i to, že
z Libereckého kraje se zejména v 19. století

odstěhovalo mnoho českých rodin do Brazílie. Rozho-
dl se vše propojit a uspořádat masopust v duchu
brazilského karnevalu. Tak vznikly Česko-brazilské
dny. Poprvé se konaly v roce 2007 při příležitosti 260
let povýšení Nového Boru na město. V posledních
letech se organizace ujali zejména jednatelka Kultury
Nový Bor, s. r. o., Ilona Rejholcová a výtvarník a scé-
nograf Ricardo Hoineff.
Letošní šestnáctý ročník zahájil vernisáží svých

papírových masek a loutek brazilský výtvarník
a loutkář Gil Conti. Už ráno učil žáky místní základní
školy, jak si vyrobit masku nebo kostým na karneval.
Pod vedením píšťalky skladatele, perkusisty
a výtvarníka Miloše Vacíka vystoupil jako každý rok
orchestr Tam Tam Batucada složený z bubeníků
a perkusistů. Před deseti lety obdržel na karnevalu
v Rio de Janeiru ocenění za nejlepší karnevalovou
školu mimo Brazílii. Vždy se zve i další hudebník,
který se nevěnuje latinskoamerické hudbě. Tentokrát
to byl Aleš Kudela (ex Laura a její tygři, Sluneční or-
chestr), který nejdříve zahrál sám a pak i s Tam Tam
Batucada. Ke karnevalovým rytmům se připojili
i tanečníci z formace Vibrasil Samba show v čele
s Viviane Matheus. Ve foyer městského kina bylo na-
chystané brazilské občerstvení – fazolový pokrm fei-
jão amigo, likéry batidas, káva a sýrové bochánky pão
de queijo. Večer zakončilo promítání filmu Boží láska
od brazilského režiséra Gabriela Mascara.
Další den se před místním kinem sešli lidé v karne-

valových a masopustních kostýmech a společně vy-
razili do průvodu zakončeného na náměstí Míru.
Samozřejmě opět s MilošemVacíkem, Tam Tam Batu-
cada a Vibrasil Samba show, ale i s Novoborskými
mažoretkami a dětmi ze základní umělecké školy. To
vše za účasti veřejnosti včetně náhodných ko-
lemjdoucích. Na náměstí se pak konal tradiční rece-
sistický závod na historických lyžích a v odpoví-
dajících kostýmech.
Akce se konala pod záštitou Velvyslanectví brazilské

federativní republiky v Praze a starosty města Nový
Bor Mgr. Jaromíra Dvořáka.
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Text a foto:Margarita Troševa

CÍTÍM SE TUVOLNĚ,
PATŘÍM SEM
Pantiya Pibannoi je drobná, usměvavá, jemná. Vděčně a pokorně přijímá
životní radosti, a proto se jímožná v posledních letech štěstí drží. Ochotně
souhlasila, že se podělí o svůj příběh se čtenáři bulletinu Slovo.

Pocházím z thajského města Roi Et, ale pak jsem
žila s rodinou v Bangkoku. Potřebovala jsem
zajistit prostředky pro nemocného otce a zaplatit
výdaje na středoškolské studium svých dětí, pro-

to jsem se rozhodla odjet do zahraničí. Celá rodina mě
podpořila, protože věděla, že chci dětem zajistit lepší
budoucnost. Máme dobré vztahy, jsme v častém spo-
jení, voláme si jednou nebo dvakrát týdně. Každý měsíc
jim posílám peníze. O děti je dobře postaráno – vyrůs-
tají v rodině svého otce a jeho sestry. Nejstarší syn,
kterému je už 22 let, pracuje při studiu v restauraci.
Rozhodnutí odjet nebylo těžké, poněvadž mě při-

tahovala možnost vyzkoušet si život v zahraničí a po-
znat Evropany zblízka. O České republice jsem věděla

z internetu – viděla jsem fotky thajských celebrit na
Karlově mostě. Zatoužila jsem poznat cizí zemi, tak
odlišnou od té naší, vidět sníh. Také jsem tu měla thaj-
ské přátele. Přijela jsem na jaře 2017. Měla jsem
domluvenou pracovní smlouvu a zajištěné ubytování
v Plzni. Zaměstnavatel mi koupil letenku a zor-
ganizoval odvoz z pražského letiště. Byl to první let
v mém životě a všechno pro mě bylo nové a vzrušující.
Neuměla jsem ani česky, ani anglicky, proto jsem se

začala ve volných chvílích intenzivně učit. Angličtina
rozšířila mé možnosti, ale nehovoří jí všichni. Proto
se věnuji oběma jazykům zároveň. Česky umím zatím
málo. Navštěvovala jsem bezplatný jazykový kurz,
poslouchám českou televizi a internetové pořady,
učím se s kolegyněmi v práci i s přítelem doma,
snažím se mluvit a všechno si zapisuji. Přesto není
snadné komunikovat s místními úřady nebo lékaři
a potřebuji vždy někoho, kdo mi tlumočí. Někteří lé-
kaři sice ovládají angličtinu, ale dokumenty, třeba
informovaný souhlas, jsou pouze v češtině. Velký
problém byl sehnat zubaře, protože většina z nich
nepřijímá nové pacienty, nakonec jsemmusela zvolit
drahou zubní kliniku, kde se naštěstí domluvím ang-
licky. Při vyřizování pracovního povolení a za-
městnanecké karty se mnou chodil šéf, dále pak můj
přítel. Tlumočí mi do angličtiny, ale občas použijeme
online překladač do thajštiny.
Hodně nejistoty jsem zažila při vyřizování poby-

tových dokladů během koronavirových uzavírek. Ří-
zení ohledně nové zaměstnanecké karty se zastavilo,
protože jsemmusela ukončit pracovní poměr. Hrozi-
lo, že se budu muset vrátit do Thajska, ale nakonec
vše dopadlo nečekaně dobře. Podařilo se mi najít
novou práci. Na radu plzeňského Centra na podporu
integrace cizinců jsem požádala o povolení k pobytu
z důvodu sloučení s rodinným příslušníkem, tedy
s mým přítelem. Čekali jsme, že budeme muset pod-
stoupit úřední rozhovory, abychom prokázali, že sku-
tečně žijeme spolu. Při samotném podání žádosti nám
pak úřednice řekla, že po dvou letech společného
života můžu žádat dokonce o trvalý pobyt, a já to
samozřejmě udělala. Můj nový průkaz má platnost na
10 let a na žádný pohovor jsme nakonec nemuseli.
Mám teď dva domovy – jeden zůstal v Thajsku

a jeden jsme si vytvořili s mým přítelem v Plzni. V Roi
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Et je důmmých rodičů, kde jsem vyrůstala a kde teď
bydlí moje sestra s dětmi. Svoji rodinu velmi miluju.
Mám v Thajsku dva syny ve věku 18 a 22 let a patnácti-
letou dceru, sestru, dva bratry, mnoho strýců a tetiček
a všichni mi chybí. Původně jsem odjela jen na dva
roky, ale našla jsem v Plzni novou lásku a nové přáte-
le, a proto jsem se tu rozhodla zůstat.
Cítím se tu volně. Přítel mi dává možnost svobodně

myslet a rozhodovat se samostatně. Podporuje mě
v zaměstnání i v domácnosti a dobře se o mě stará.
Jezdíme spolu na různé výlety po Česku. Jeho rodina
mě přijala, cítím se mezi nimi dobře, máme se rádi.
Jsem jim za tento přístup moc vděčná. Cítím, že sem
patřím.
VThajsku jsem pracovala na denní a noční směny,

starala se o děti a neměla jsem čas pořádně se vyspat
ani navštívit rodiče, kteří bydleli daleko. Tady se můj
životní styl změnil a vyhovuje mi to. Ovlivnili mě
místní lidé i kolegové z práce. Většinu dne trávím
v masážním salonu, kde pracuju. Mám thajské kolegy-
ně a pracuje s námi také několik Čechů. Volný čas pak
trávím většinou s českými lidmi. Stále se tedy pohybu-
ji jak mezi Thajci, tak mezi Čechy. V Bangkoku jsou
neustále dopravní zácpy, ovšem tady se dostanu do

práce snadno a rychle.
Tam jsem nikdy nemě-
la jistotu, jak dlouho
pojedu – obvykle mi
cesta jedním
směrem trvala 1–2
hodiny a nezbýval
mi skoro žádný čas.
Tady je to klidnější,
ulice jsou upra-
venější, nejezdí tu
tolik aut a motorek
a díky tomu je
v celémměstě
mnohem čistější
vzduch. Mám
dobrou práci a jistou
mzdu, přátele a více
volného času.
Z české kuchyně mi

chutná domácí brambo-
rová kaše s obalovaným

rybím filé nebo vařené
brambory s vepřovým

řízkem, které dělá maminka
mého přítele. Mám ráda

i vepřovou panenku s brambora-
mi. Doma ovšem vařím podle thaj-

ských receptů, protože je dobře
znám. Do práce si nosím oblíbená

ostřejší jídla a ráda se o ně dělím s kolegy-
němi. Jedním z nich je kuřecí maso na bazalce

s rýží a smaženým vajíčkem, které si snadno udělá-
te sami. Dobrou chuť!

Khao kra pao kai, khai dao
(Kuřecí maso na bazalce s rýží a smaženým vajíčkem)

Ingredience:
250 gramů mletého drůbežího masa
2 kávové lžičky sójové omáčky
2 lžičky ústřicové omáčky
2 lžičky cukru
špetka soli
1 stroužek česneku
1–4 malé chilli papričky
půl lžičky sušené bazalky
trocha oleje na smažení
jasmínová rýže
1 vejce

Postup přípravy:
Olej rozehřejeme v pánvi na středním až prudkém

plameni. Přidáme najemno nakrájený česnek a chilli
papričky a smažíme zhruba 1 minutu. Přidáme maso
a za stálého míchání počkáme, až se propeče – trvá to
přibližně 4 minuty. Pak přidáme obě omáčky, cukr
a špetku soli a ještě cca 2 minuty mícháme.
Jako přílohu podáváme rýži a vajíčko usmažené

jako volské oko.
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