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Obsah III/2021: Úvodní slovo:
Můj přítel – Čech –, který čte náš bulletin Slovo už
sedmnáct let, mi řekl: „Spousta mých spoluobčanů si
vůbec není vědoma, jakou cestou prochází cizinec,
který přišel do Česka za prací, aby tu mohl zůstat,
naučil se jazyk, získal pobyt a nakonec se integroval.
A čím je země, ze které tento cizinec pochází,
vzdálenější od České republiky, tím je tato cesta
k přizpůsobování trnitější a náročnější“.

Má pravdu. O tom jsme my, kterým je Evropa
domovem, ani nepřemýšleli. Rychle jsme se tady při-
způsobili a cítili se jako doma, protože sdílíme stejné
hodnoty, máme podobnou úroveň kultury, máme
podobné životní filozofie, naše předsudky jsou „evrop-
ské“ – nejsou nijak zásadně odlišné, žijeme ve známé
sociální atmosféře…

Abyste porozuměli cizincům pocházejícím ze
vzdálených zemí, musíte mít dostatečnou před-
stavivost. Představte si například, že jste odešli pra-
covat do velmi vzdálené země, jejíž jazyk neznáte, jejíž
zákony jsou tak složité, že se v noci budíte strachem, že
uděláte větší chybu a přijdete o pobyt, hodnotový
systém je úplně jiný a pro vás neznámý a ještě jste, jako
cizinec jiné barvy pleti, neustále vytlačováni na okraj
společnosti.

Zvlášť těžké je pro cizince přizpůsobit se životu
v Česku a integrovat se, když jsou pořád myšlenkami ve
své původní zemi, v níž zuří válka. To je případ dvou
cizinců z Jemenu v tomto čísle bulletinu (str. 10).

V každém čísle Slova přinášíme rozhovory s cizinci,
kteří si tu určitým způsobem „zvykli“. Pokud si tyto
rozhovory pozorně čtete, najdete v nich, mezi řádky
a pod oponou zdvořilosti vůči hostitelské zemi, právě
tato velká úsilí a vytrvalost: uspět a zůstat. Když se ale
cizinci naučí jazyk (na který si všichni stěžují, že je moc
komplikovaný), když si najdou české přátele, když se
vracejí ze své původní země a mají pocit, že jdou domů,
když dokážou normálně komunikovat s českou společ-
ností a ukázat, jak jsou pracovití, inteligentní a vtipní –
je to důkaz, že se integrovali v plné míře.

Někteří naši čtenáři říkali, že v této černé a dusné
atmosféře pandemie měli vždy radost a cítili optimis-
mus, když četli blogy našich stálých spolupracovníků:
Asi.Jatky, Samiry Sibaiové a Marwana Alsolaimana.
V tomto čísle se na ně můžete znovu těšit (na stranách
15, 19 a 23).

Příjemné a zajímavé čtení vám přeje
Dragoljub Matić

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.
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Text: Anastasia Kriušenko
Foto: Farid Yar, Pixabay

Poté, co padl Afghánistán, Česko evakuovalo
169 tamních občanů. Po příletu vojenským spe-
ciálem museli strávit deset dní v karanténě
a vyřešit povolení k pobytu. Někteří ho v Česku

už měli, 152 evakuovaných však požádalo o azyl. Af-
ghánci, kteří uprchli do Česka, jsou ale oproti jiným
tuzemským menšinám znevýhodnění. Nemají tu totiž
pevnou komunitu spoluobčanů, kteří by mohli krajany
navigovat v novém prostředí. Podle Farida Yara, ředi-
tele Centra pro česko-afghánské vztahy, který se do
země přestěhoval před 27 lety a velkou část českých
Afghánců zná, většina z nově příchozích krajanů
v Česku nezůstane. Zdejší komunita je podle něj roz-
tříštěná. Jednou z největších a zároveň nejvíce izo-
lovaných skupin je ta, kterou spojuje Rádio Svobodná
Evropa, jež sídlí v Praze. Rozhlasová stanice už přes
70 let poskytuje disentu ze zemí, kde jsou demokra-
tické hodnoty a svoboda médií popírané, prostor pro
vysílání. Její pracovníci nejen z Afghánistánu jsou
proto často držiteli politického azylu a z bezpeč-
nostních důvodů omezují své kontakty.

„Další skupinou jsou ti, kteří přišli v 80. či 90. letech
studovat a založili zde rodiny. Mají české občanství
a žijí úplně jinak,“ říká Yar. Ještě silnější propojení
s českým životním stylem pak mají ti, kteří se v Česku
narodili. „U nich ani nejde poznat, že jsou z Afghánis-
tánu,“ vysvětluje a dodává, že dalšími skupinami jsou
například žadatelé o azyl, kteří se v případě zamítnutí
budou muset vrátit zpátky, nebo ti, kteří mají doplň-
kovou ochranu. Ta znamená stejný režim, který mají
uprchlíci s azylem, ale na rozdíl od nich pouze do té
doby než nebezpečí v zemi, odkud prchají, pomine.

Podle veřejných dat ministerstva vnitra ke konci
letošního července na stálo v Česku žije 328 Afghán-
ců. Přes 70 procent z nich má trvalý pobyt, zbytek pak
přechodný. „Jsou plně integrovaní. Jako všichni
ostatní ráno jedou do práce, večer domů, mají české
přátele a kamarády. Mezi sebou ale komunitní kontak-
ty nemají,“ říká Yar. Azyl obdrželo dalších 19 lidí, do-

plňkovou ochranu pak má 17. Zároveň ti, kteří získali
české občanství, v oficiálních statistikách započtení
nejsou. Za posledních dvacet let českou občanku
dostalo 119 Afghánců. „Mám asi 50 kamarádů, na
které se nahlíží jako na Čechy. Já je ale vnímám jako
Afghánce, pozdravíme se v našem jazyce a pocházíme
ze stejné země,“ popisuje.

Aby zapadli, vzdají se tradic i kultury
Farid Yar říká, že většina místních Afghánců se své
kultury a tradic nakonec vzdá. „Všichni ví, že je česká
společnost uzavřená a nemá ráda ‚jinéʻ lidi. Nechceme



být viditelní, abychom zbytečně neprovokovali,“ vy-
světluje. Negativního postoje si ale všímá spíše od
méně vzdělaných nebo zcestovalých lidí. „Když se
stane nějaký teroristický útok v Americe, pak si všich-
ni myslí, že Afghánci jsou teroristé. Pokud se ale po-
hybujete ve vzdělané společnosti, nic takového nezaží-
váte,“ upozorňuje.

Podle Yara nejde mluvit o afghánských tradicích
a kultuře, protože oblast sdružuje kolem osmi
národností. „Afghánský národ neexistuje. Lidé žijí na
stejném území, ale mají úplně odlišnou kulturu, tradi-
ce a mentalitu. Dokonce vypadají jinak,“ vysvětluje.
Připouští však, že někteří jedinci v Česku stále do-
držují své zvyky, i když je takových lidí málo. „Pokud
náhodou dvě nebo tři rodiny tradice dodržují, tak
pouze v soukromí za zavřenými dveřmi, na veřejnosti
to vůbec neukazují.“

Zřeknutí se vlastních tradic, které si mnohé menši-
ny nedokážou připustit, Afghánci podle Yara vnímají
s pokorou. „Pokud se rozhodují o odjezdu ze své pů-
vodní země, většinou s tím počítají. Ten, kdo se toho
vzdát nechce a komu jeho tradice budou chybět,
migruje dalších 200 kilometrů a dostane se do Ně-
mecka, Belgie, Francie nebo Anglie,“ říká. Tyto země
totiž mají mnohem větší počet Afghánců, a proto
i silnější komunity s pevnějšími vazbami. Mnozí
uprchlíci, kteří dostali v Česku azyl, podle něj v zemi
nezůstali a pokračovali dále na Západ. „Lidé tam ví,
jak mají uprchlíky přijímat, jak s nimi spolupracovat
a jak být sousedé. Když ale Afghánec bydlí v českém
paneláku, všichni se ho bojí. Jednou jsem pomáhal
známému hledat bydlení a 90 procent pronajímatelů
ho odmítlo. Na Západě už to tak není,“ vysvětluje Yar
důvody, proč mnozí Afghánci v Česku nezůstanou.
Svou roli podle Yara hrají i lepší platy a kvalitnější

životní prostředí. „To ovšem dělají i Češi, pokud mají
možnost pracovat a žít v zahraničí za lepších podmí-
nek, odchází,“ dodává.

Vstřícnost vůči cizincům se vyplatí
Farid Yar však v Česku plánuje zůstat navždy. „Svého
rozhodnutí nelituji. Od prvního měsíce, co tady žiji,
tak pracuji. A pracovití lidé zvládnou žít kdekoliv,“
říká technický specialista na vodní elektrárny. Pra-
covních pozic za třicet let vystřídal hned několik. Vy-
vážel technické výrobky do Afghánistánu, do Česka
pak dovážel afghánské koberce. Teď si přivydělává
jako tlumočník a provozuje hotel v Praze. Yar je
členem několika organizací, které se zabývají in-
tegrací cizinců, zároveň si ale našel své místo i mezi
Čechy. „V naší vesnici poblíž Prahy jsem jediný Afghá-
nec. Lidé si na mě ale zvykli, jsem jako oni a mám
spoustu kamarádů,“ říká. Jeden z jeho synů se narodil
v Česku, druhý se přistěhoval, když mu byl jeden rok.
Teď oba vystudovali vysokou školu a stejně jako otec
považují Česko za svůj domov.

„Když jsme emigrovali v devadesátých letech,
spousta afghánských rodin zamířila do Německa,“
vzpomíná Yar. „Měli někdy i pět dětí a Němci jim po-
skytovali bydlení a stravování. Za 20 let se z těchto
dětí stali vysokoškolsky vzdělaní právníci, lékaři
a odborníci v různých odvětvích,“ říká a dodává, že
kromě profesionálů země získala velké množství
daňových poplatníků.

Farid Yar proto připouští, že kvůli stárnutí populace
a bezproblémovému soužití mohou Češi v budoucnu
změnit svůj názor na Afghánce. „Můžeme být dobrou
pracovní silou, ale aby nastala změna v tom, jak
společnost vnímá cizince, bude potřeba ještě hodně
času a trpělivosti,“ odhaduje Yar.
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CELOSVĚTOVÉ
ESPERANTO

JMÉNEM FOTBAL
Text: Daniela Vrbová
Foto: Prague Raptors
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Představte si situaci: Přistěhujete se do cizí země, jejíž jazyk je vámnaprosto neznámýa kultura
je navázaná na jazyk. Anebo se jen přestěhujete na českou nebomoravskou vesnici. Jakémáte
možnosti, abyste se tam začlenili? Můžete to zkusit přes jídlo nebo hudbu. Cíleně hledat partnera
nebo partnerkumezimístními. Oboje bývá časově, společensky a citově náročné. Anebomůžete
vytáhnout vhodnou obuv, rozšířit řadymístního sportovního klubu a ještě se odreagovat. Sport,
jakožto soutěživý pohyb podle univerzálních pravidel, je geniální dorozumívací prostředek.
Zejména když jde o celosvětové esperanto s názvem fotbal.

Fotbal je už dávno víc než sport. Mluvíme o celé
fotbalové kultuře, jež dokáže ovlivnit
společenskou náladu. Právě to, že velká část
aktuálně žijícího rodu homo sapiens fotbal milu-

je a ví, jak ho hrát, dává fotbalu obrovský integrační
potenciál. Velké fotbalové týmy jsou dnes běžně
složené z hráčů různých národností. Ti samozřejmě
potřebují základy společné řeči, aby se domluvili na
přihrávkách, ale nad ní vždycky stojí metajazyk fot-
balu. Nemůže tohle tedy fungovat i v nižších patrech
ligy? Jak ukazuje následující reportáž, některé týmy
v Evropě a Česku se o to snaží.

Diverzita a fotbalová rodina
Na prvním tréninku na jaře 2018 překypoval tehdy
šestatřicetiletý Angličan Darren Moss ambicemi. Láska
k fotbalu ho vyburcovala k tomu, aby založil a finan-
coval nový fotbalový klub Prague Raptors (v překladu
Pražští dravci). Ženský a mužský tým se měl skládat
z cizinců a Čechů žijících v Praze, každý rok měl postou-
pit o ligu výš a v plánu byla také akademie pro děti
a hraní pro charitu.

O tři roky později se scházíme na pražském Andělu,
kde právě trénují malé holky a kluci. „Kdo letos vyhrál
Copa Américu?“ burcuje je kouč. „Argentina! Takže
teď budeme hrát jako Argentinci!“ V běžném týmu
okresního přeboru by tahle věta možná zněla sarkas-
ticky, ale tady je to prostě pokyn. Latinskoamerické
děti v akademii běžně trénují, stejně jako malí Korej-
ci, Američané a další národnosti. V mužském týmu
Raptorů se zase klika Jihoameričanů z legrace popi-
chuje s evropskými hráči kvůli rozdílnému stylu hry
i prožívání zápasu.

V roce 2021 se akademie pro děti otevřela snad už
definitivně. V předchozích letech totiž musela vždy
skončit kvůli protiepidemickým opatřením po pár
týdnech. Složitá byla situace i pro mužský a ženský
tým. Dvě sezóny byly zkrácené, nehrálo se dost zá-
pasů a k těm několika, co se odehrály, narostla
neúměrně administrativa kvůli potvrzování bez-
infekčnosti každého hráče. „Ale pořád bylo lepší moci
si přijít zahrát fotbal než sedět doma. To byl náš po-
hled,“ vzpomíná prezident klubu Darren, kterému tu
všichni říkají Daz.

Omezení rodinných a společenských kontaktů bylo
těžké pro mnoho lidí v Česku. Zahraniční hráči Prague
Raptors – expati, pracovníci nadnárodních firem nebo
studenti – měli navíc rodiny a přátele v obtížně
dostupném zahraničí. Proto pro ně bylo důležité si
alespoň občas moci přijít zakopat. Bonusem bylo, že se

mužskému týmu i tak podařilo postoupit do vyšší ligy,
aktuálně tedy do sedmé.

Poznávámneznámámísta Prahy
Bolivijskému útočníkovi Mauriciu Sotovi se líbí, že
během zápasů poznává zákoutí Prahy, kam by se asi
jinak nevypravil. „Líbí se mi vidět místní, jak udělají
grilovačku, dají si pivo,“ říká. Často se prý Raptoři dají
po zápase s protihráči do řeči, anebo se o české kultuře
dozvídají více díky Dazově ženě Petře.

Mauricio se prý dnes již v základech domluví česky,
pořád ale víc používá angličtinu. Do Prahy přijel před
čtyřmi lety za studii, dnes pracuje v oblasti marketingu
a plánuje tu ještě nějaký čas pobýt. „Líbí se mi zdejší
mezinárodní atmosféra. Na tu nejsem z Bolívie zvyklý,“
uvádí. Kopané se věnoval už doma. A v čem se liší Rap-
toři od bolivijských klubů, za něž hrál? „Tady je to
mnohem organizovanější. Asi tak tisíckrát,“ směje se
Mauricio. Další velký rozdíl mezi (nejen fotbalovou)
kulturou v Česku a v Bolívii spatřuje v množství piva,
které se tu vypije.

Beru si z kultur, co semi líbí
Organizaci klubu, kterou bolivijský hráč chválil, bu-
doval Daz a jeho spolupracovníci od úplného začátku.
Využili svých zkušeností z profesionálních klubů jako
Real Madrid nebo Slavia Praha a položili základy struk-
tur, díky nimž se klub může posouvat nejen po ligovém
žebříčku, ale může odolávat i personálním změnám
v týmu a jeho vedení.

Raptoři se totiž jako každý amatérský klub potýkají
s fluktuací. V začátcích klubu tvořili jádro týmu za-
hraniční studenti medicíny. Ti už ale postupně promují
a Prahu opouštějí. Noví hráči se rekrutují hlavně díky
sociálním sítím. Náborové video oslovilo i Jana Chvoja-
na, obránce a také manažera a trenéra dětské akade-
mie. Zkušenosti hráče nasbíral v akademii Viktorie
Plzeň a následně v americké univerzitní lize, kde poslé-
ze pracoval i jako trenér. „Když jsem se vrátil z Ameriky,
začalo mi chybět to prostředí, kde jsem měl kamarády,
trenéry a učitele z různých koutů světa. A najednou
jsem objevil, že Raptoři se snaží dělat přesně totéž.
Snaží se přivést lidi z celého světa dohromady.“

Univerzální jazyk fotbalu sice vybízí k domluvě, vyvo-
lává však také velké emoce. Neprojevují se přeci jen ve
vypjatých herních situacích jasné národnostní hranice?
„Je to tak. Já třeba už umím nadávat asi v osmi svě-
tových jazycích,“ směje se Jan a mimoděk tak potvrzuje
poučku, že integrace je oboustranný proces. Tedy že
příchozí se musejí adaptovat do stávajícího prostředí,
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avšak i prostředí se jejich příchodem promění, o něco
se obohatí. „I když je oficiálním jazykem angličtina,
pokud se něco nepovede, tak každému sem tam ujede
nějaké to slovíčko v jiné řeči. A i když si myslí, že mu
ostatní nerozumí, tak je každému jasné, co v tu chvíli
říká,“ vysvětluje.

Považuje se v týmu za ambasadora české kultury? „Já
to tak neberu. Času mimo Česko už jsem strávil strašně
moc. Osobně to mám tak, že si od lidí z různých kultur,
které potkám, snažím brát něco, co se mi na té kultuře
líbí.“ Samozřejmě prý vždycky rád pomůže, když je
požádán: „Ale abych za nimi chodil a říkal, tohle je to
Česko, to ne.“ V klubu prý dávají přednost tomu, ať si
všichni vezmou z české kultury, co se zase líbí jim.

Žiju fotbalem a odmítám stereotypy
Devatenáctiletá Tijana Bojadžija je jednou z nových
brankářek a do Česka přijela jen kvůli fotbalu. Ráda
by se jím jednou živila. Z FK Rad Bělehrad, velkého
srbského týmu, přešla vloni do Dukly Praha. „V Dukle
jsem byla jediná cizinka. Jen pár hráček umělo ang-
licky. Samozřejmě že to bylo těžké, protože se
zbytkem jsem se nemohla na hřišti dorozumět. Občas
jsem jim říkala něco srbsky, ale nevím, jestli mi
správně rozuměly. Takže na hřišti jsem mluvila buď
anglicky s vybranými hráčkami, nebo jsem nemluvila
vůbec,“ ohlíží se Tijana za tímto obdobím.

Působení v Dukle jí zkomplikovala pandemie. Tija-
na proto přešla k Pražským dravcům. „Hned na
prvním tréninku u Raptorů jsem se cítila jako součást
rodiny, jako bychom se znali už dlouho. Atmosféra
v klubu je důležitá, protože díky ní dokážete víc, než
čekáte, a hráčsky rostete,“ pochvaluje si.

Srbský, respektive balkánský ženský fotbal, je stále
zatížen mnoha stereotypy, který hráčky posílá od
„meruny“ zpátky do kuchyně. I když se podle Tijany
situace pomalu mění, jsou české fotbalistky ve stále
lepší pozici. Její plán je proto v Česku ještě pár let

zůstat. Vedle fotbalu tu i pracuje, takže administra-
tivní stránku svého pobytu nemusí řešit. „Musím jen
chytit co nejvíc gólů,“ usmívá se.

Snášet se a ventilovat konflikty
Covid-19 bral i dával. Díky němu teď Raptory trénuje
dlouholetý profesionální hráč z anglické ligy a repre-
zentant Ghany, který trenérské zkušenosti sbíral v Asii
a Africe. Kim Grant žil díky své partnerce čtrnáct let
také v Česku. Před třemi roky přijal místo hlavního
kouče v jednom z největších afrických klubů, Accra
Hearts of Oak SC. Covidová situace ho ale donutila
vrátit se do Prahy. Ozval se tedy starému známému
Dazovi a dostal nabídku rozvinout jeho klub. I když to
je pro Kima profesní sestup, nestěžuje si. Raptoři jsou
podle něj unikátní tím, kolik tu je národností (ak-
tuálně přes čtyřicet) a jak se všichni snášejí.

„Je ovšem všechno skutečně tak růžové?“ ptám se
Daze v růžové mikině. Klubový prezident přiznává, že
konflikty v týmu byly a vždycky budou, jako ostatně
všude, kde se potkávají lidé různých národností, věku
a výchovy. Důležité je podle něj problémy rychle ven-
tilovat a vyžadovat, aby noví hráči respektovali nasta-
vení týmu. „My své hodnoty neskrýváme. Naopak je
dáváme dost najevo: ano diverzitě, ne diskriminaci.“
K dalším hodnotám patří férová hra, podpora dětí
v nouzi a boj proti homofobii. „Hráči podepisují
i kodex chování,“ dodává Daz.

V letošní sezóně se Raptoři těší především na zápa-
sy. Své síly poměří i v nové soutěži Fenix Trophy za-
ložené milánským klubem Brera Calcio. V turnaji se
utká osm evropských amatérských týmů, které byly
přizvány pro svoji sociální, historickou nebo kulturní
výjimečnost. Fenix Trophy chce podporovat to nej-
lepší z amatérského fotbalu: sportovní chování, napo-
jení na lokální komunitu, udržitelnost, využití techno-
logií a přátelství. Raptoři nastupují do soutěže jako
jediný český klub.
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NOVELA CIZINECKÉHO
ZÁKONA PŘINESLA
DŮLEŽITÉ ZMĚNY

Vážení čtenáři, věnujte prosím
pozornost následujícím změnám
zákona, které se týkají nejen cizinců,
ale i jejich rodinných příslušníků,
a případně o nich informujte vaše
známé. Zde uvádíme stručný
přehled nejzásadnějších změn,
které přináší novela
zákona o pobytu
cizinců platná od
2. 8. 2021.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROZSAHU
KOMPLEXNÍ PÉČE
Cizinec, který vstupuje na území a bude na něm pobý-
vat déle než 90 dnů, je povinen uzavřít do 90 dnů od
vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění
v rozsahu komplexní zdravotní péče.

Povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky
veřejného zdravotního pojištění, případně je jim
zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní
smlouvy nebo jsou držiteli platných průkazů
zdravotního pojištění EHIC a GHIC. Dále tato po-
vinnost neplatí pro občany Evropské unie a jejich
blízké rodinné příslušníky.

Nově může být komplexní zdravotní pojištění
cizinců sjednáno jen u Všeobecné zdravotní pojišťov-
ny ČR (VZP, a. s.) Pokud má cizinec uzavřené (před
2. 8. 2021) pojištění u jiné pojišťovny, zůstává i nadále
v platnosti a není třeba uzavírat novou smlouvu. Změ-
na se jej bude týkat při prodloužení povolení k pobytu
a sjednávání nového pojištění.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE NAROZENÉHO
NA ÚZEMÍ
Děti narozené v ČR rodičům s dlouhodobým pobytem
mají do 60 dnů od narození veřejné zdravotní pojiště-

ní, poté rodiče uzavírají komplexní pojištění. Pojistné
za dítě hradí jeho zákonný zástupce (tedy zpravidla
rodič). Narození dítěte je nutné ohlásit do 8 dnů
zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítě-
te. Nemá-li matka veřejné pojištění, pak je třeba naro-
zení ohlásit pojišťovně otce. Pokud ani on nemá
veřejné pojištění, potom je nutné ho registrovat
u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE OBČANŮ EU
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Doklad přechodného pobytu pro občany EU se mění –
nově bude vydáván doklad „osvědčení o registraci“.

Nově se rodinní příslušníci občanů EU dělí na
„blízké rodinné příslušníky“ a tzv. „vzdálené rodinné
příslušníky“. Rozdíl se týká zejména náležitostí
k žádosti o povolení k pobytu na území ČR.

Nově budou i rodinným příslušníkům občanů EU
vydávány doklady obsahující biometrické prvky.

Občané EU a jejich rodinní příslušníci nově platí za
podání všech žádostí o pobyt na ministerstvu vnitra
poplatek 200 Kč formou kolku.

Detailní informace naleznete na imigracniportal.cz

Úprava textu: redakce
Foto: Pixabay
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ZKOUŠKA Z ČEŠTINY
PRO TRVALÝ POBYT
SE ZPŘÍSNILA
Text: Národní pedagogický institut (redakčně upraveno)

Cizinci ze zemí mimo Evrop-
skou unii, kteří v Česku
požádají o trvalý pobyt, musí
nově složit zkoušku z češtiny

na vyšší úrovni A2 namísto před-
chozí základní úrovně A1. Vláda
zpřísnila požadavek vyhláškou od
1. září.

Dobrá znalost českého jazyka je
pro cizince jednou z největších
výhod, která jim umožňuje aktivně
komunikovat s místními obyvateli
a samostatně se zapojovat do
veřejného života. V ČR požadovaná
úroveň znalostí pro získání
trvalého pobytu je stále jednou
z nejnižších v EU. Společný evrop-
ský systém pro hodnocení znalostí
jazyka má celkem šest stupňů,
nejvyšším je C2.

Cílem změny je, aby znalost na
úrovni A2 umožnila cizincům lépe
porozumět sdělovaným infor-
macím a komunikovat v oblastech,

které se týkají potřeb každo-
denního života jako např. požádat
souseda o pomoc nebo si vyřídit
cestovní i osobní doklady. Znalost
jazyka země pobytu je důležitá pro
orientaci v prostředí, pro aktivní
zapojení se do sociálních a ekono-
mických aktivit a v neposlední
řadě také pro lepší orientaci
v oblasti vlastních práv a po-
vinností. Cizinec na úrovni A2 by
měl být schopen například vést
rozhovor s lékařem o základních
zdravotních problémech, infor-
movat se o prospěchu svých dětí ve
škole, umět klást jednoduché otáz-
ky týkající se třeba bydlení či naku-
pování. Udělením trvalého pobytu
získává cizinec řadu práv, měl by
tedy zároveň mít také dostatečné
jazykové schopnosti na to, aby jich
mohl využít a nepotřeboval v běž-
ném životě tlumočníka či
jakéhokoliv jiného prostředníka.

JEMENCI V ČESKU
Text: Tomáš Dvořák (úvod Jan Schroth)
Foto: soukromé archivy

Jako druhémenšině v Česku jsme se v našem seriálu rozhodli věnovat nevelké, ale pestré skupině lidí
původem z jihozápadního cípu Arabského poloostrova. Jemen bohužel v posledních letech čelí občanské
válce a humanitární katastrofě, což samozřejmě těžce nesou i Jemenci v Česku, včetně učitelky anglického
jazyka Khadii Ibrahim a studenta Ahmeda Salema. Podle statistik u nás žilo na konci loňského roku
191 občanů Jemenu, ženy tvořily necelou polovinu. Zajímavé je, že diaspora zůstává zhruba stejně velká
poslední čtvrtstoletí od vzniku České republiky, osciluje kolem dvou stovek. Postupně ale výrazně vzrostl
počet těch, kteří mají trvalý pobyt, což dnes platí u více než dvou třetin. Není náhodou, že oba
z představovaných Jemenců jsouminulí nebo současní studenti. Z Jemenu sem přicházeli studovat mladí lidé
již v éře bývalého Československa v rámci spolupráce se socialistickým Jižním Jemenem. Stipendia jsou ale
poskytována i nadále, Jemen byl dokonce prioritní zemí české rozvojové spolupráce a humanitární pomoc
tam pravidelně míří i v posledních letech. Jemenskámenšina u nás není příliš organizovaná a známá, do
médií se asi nejvýrazněji dostala díky teplické studentce Eman Ghalebové. A skrze hudbu šíří popularitu již
dvě desetiletí zpěvačka Ashwaq Abdulla Kaláb se skupinou Al_Jaman (Jemen).
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„První měsíce v Česku
byly těžké“, svěřil se
Ahmed
Pro studenta pardubické univerzity nebylo zpočátku
jednoduché prolomit bariéry, které občas Češi při
setkáních s cizinci mají.

Pochází ze země, kterou v současné době sužuje
válka. „Myslím si, že lidé v České republice by měli
být hrdí na to, že žijí v jednom z nejbezpečnějších
států na světě,“ konstatoval Ahmed Salem, jenž od
roku 2015 studuje na pardubické univerzitě obor
zdravotní laborant. „Jakmile jsem tehdy dostal ozná-
mení o přijetí, začal jsem si vyhledávat spoustu infor-
mací o České republice. Zdejší systém vzdělávání mi
přišel velmi zajímavý. Zaujaly mě i metody výuky
s důrazem na praxi,“ odpovídá na otázku, proč padla
volba nakonec na Česko. „Abych byl upřímný, první
měsíce byly velmi těžké, skoro až děsivé. První den
jsem se dokonce ztratil v Praze na Hlavním nádraží
a pak i v Mariánských Lázních,“ svěřil se mladý muž,
pro něhož byla největší překážkou jazyková bariéra.

Pomáhat a mluvit…
„Bojoval jsem hlavně s tím, že jsem se zpočátku bál
mluvit česky. Rychle jsem zjistil, že jedinou cestou,
jak se naučit jazyk, je potkávat se s lidmi a hovořit
s nimi“. I proto začal dobrovolně pracovat v pečovatel-
ském domě. „Snažil jsem se tu pomáhat druhým
a současně se zbavit svých obav z toho, že při kon-
verzaci udělám chybu,“ podotkl.

„Občas bylo zábavné vidět, jak se mě někteří lidé
snaží povzbuzovat, abych mluvil česky. A přestože
moc dobře vím, jak je to obtížné, uvědomuji si, že je
čeština krásný jazyk“.

Prolamování bariér
Jak přiznal, zpočátku nebylo jednoduché prolomit
bariéry, které občas Češi při prvních setkáních s cizin-
ci mají. „Je pravdou, že někteří Češi by mohli být
otevřenější, například k mezinárodním studentům,
ale moje zkušenost je, že jakmile vás Češi lépe poznají
a začnou se s vámi víc bavit, jsou milí, pohodoví, las-
kaví a vstřícní. Věřím, že většina Čechů cizince vnímá

pozitivně, ale kvůli některým, kteří tu porušují zákony
nebo se nechovají, jak by měli, si o nich mohou udělat
špatný obrázek,“ přemítal Ahmed Salem. „Celkově si
však myslím, že od roku 2015, kdy jsem do České
republiky přijel, jsou Češi mnohem otevřenější,“
podotkl. Postupně se také přizpůsobil nové zemi
i odlišné kultuře.

Střídání kuchyní
„Jsem vděčný za všechny příležitosti, jež se mi v České
republice naskytly. Cením si toho, že tu můžu získat
kvalitní vzdělání. Zároveň mi tato životní zkušenost
přinesla i větší samostatnost, které jsem se tady
naučil,“ dodal Ahmed Salem, pro něhož se Česká
republika stala druhým domovem. „Tato země nabízí
tolik možností, jak objevovat stále nové a nové věci
a užívat si života. Miluji úžasnou českou přírodu
i nádhernou architekturu. Vždycky se cítím báječně,
když se mohu procházet po krásných českých
městech, jako jsou třeba Praha, Karlovy Vary nebo
Mariánské Lázně. Rád sleduji také události, jež se
v nich dějí,“ uvedl Ahmed Salem. Ten si oblíbil
i českou kuchyni. „Miluji hovězí guláš, pečené kuře,
svíčkovou na smetaně, smaženou krkovici i sýr, kobli-
hy a kynuté koláče“. Přesto ale říká, že „z Jemenu mi
tu nejvíc chybí moje rodina a kulinářské mistrovství
mé matky a sestry. Kdykoliv se mi po domově za-
steskne, vařím si naše typická jídla.“ Dle svých slov
ale příliš času na splín nemá.

Učitelka angličtiny
Khadiamiluje sport
i kulturu
Měla na výběr, jestli zvolí Spojené státy americké,
Jordánsko nebo Českou republiku. Nakonec se rozhodla
pro třetí variantu.

„Evropa mi přišla jako zajímavá možnost, ale přiznám
se, že předtím, než jsem dostala šanci v Česku stu-
dovat, jsem o této zemi věděla jen to, že dříve byla
součástí Československa, že hlavní město je Praha
a že tu existuje známá Karlova univerzita. Když jsem
to tehdy líčila příbuzným, tak se mě jeden z nich ze-
ptal, kde to je, jestli někde v Africe,“ svěřila se Khadia
Ibrahim.

Nadšení, ale ten jazyk!
„Škola na nás už na začátku kladla docela velké
nároky, tak jsem si nebyla jistá, jestli je dokážu splnit.
Ale naštěstí se mnou studovalo i dost zahraničích stu-
dentů, takže jsme si vzájemně pomáhali a byli
nadšení z toho, že poznáváme novou zemi, lidi a kul-
turu. Jen ten jazyk! Byla jsem hodně překvapená, jak
moc je čeština těžká,“ přiznává.

„Česky jsem se učila, ale víc jsem se zdokonalovala
v angličtině, protože v ní jsme měli vyučování na
univerzitě. Postupně se snažím zlepšit i svou češtinu,
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ale když jde o nějakou složitější situaci, v níž se člověk
ocitne, není to jednoduché. Největší problémy jsem
měla, když jsem musela do nemocnice. Zkoušela jsem
se dorozumět pomocí překladače, ale ne vždy to bylo
ideální. Naštěstí už dnes chodím k doktorovi, který
umí anglicky. V obchodech to nebylo zas až tak hroz-
né, v supermarketu jazyk není tolik potřeba, tam si
člověk může vybrat to, co vidí,“ uvedla. „Mám to tu
ráda, zvykla jsem si tady a každý rok se zde cítím lépe
a lépe,“ zdůraznila Khadia, která žije v Česku již
sedmým rokem.

„Za tu dobu se toho hodně změnilo. Pozoruji i na
sobě, že jsem přivykla zdejšímu životnímu stylu. Jsem
víc aktivní než v Jemenu, dělám hodně sportů, jezdím
na kole, kolečkových bruslích a nadchlo mě lyžování,
které jsem poprvé v životě zkusila tady. Hodně
chodím na procházky a jezdím i na víc výletů. Na
České republice se mi líbí také to, že se dá snadno
projet a nezabere to tolik času a prostředků. Města
jsou blízko sebe a dopravně dobře dostupná.“

Láska nejen k Poděbradům
Khadia si zamilovala hned první město, kde žila
v době svých studií – Poděbrady. „Poděbrady jsou pro
mě takovým rájem,“ usmívala se mladá Jemenka.
„Mám ráda menší města, kde je zároveň blízko do
přírody. Pořád se tam něco dělo, akce, koncerty. Své

kouzlo má i Praha. To velké množství věží z ní dělá
naprosto unikátní metropoli. Pokaždé, když jsem do
Prahy zavítala, jsem objevila nějakou zajímavost, o níž
jsem předtím nevěděla,“ podotkla.

Momentálně působí v Pardubicích, kde učí angličti-
nu. „Jsem vděčná za to, že tu můžu být. Je prima, že
všechno je zde kousek, když chce člověk do města
nebo do přírody. Velmi snadno se tady dá pohybovat
i na kole.“

Hudba, tradice, kuchyně
„Přiznám se, že poprvé jsem se s Janem Komenským
setkala na české dvoustovce. Ale když jsem si o něm
začala shánět informace, zjistila jsem, že jeho motto
‚škola hrouʻ je mi velmi blízké,“ usmívá se Khadia, jež
ráda čte citáty od Franze Kafky. „Zúčastnila jsem se
jednoho kurzu, který představoval českou kulturu
a seznámili nás tam mimo jiné s hudebním skladate-
lem Bedřichem Smetanou. Jeho Vltava je nádherná.
A mám také ráda folklor, zejména ten moravský, kroje,
hudbu i tance“ dodává. „Těší mě také, když můžu po-
znávat zdejší zvyky. Zpočátku mě hodně překvapil
Mikuláš, to, že si lidé dobrovolně zvou k sobě domů
čerta, aby vystrašil jejich děti. Stejně tak i Velikonoce,
kdy muži vlastně de facto bijí ženy a ty jim za to ještě
dávají různé dárky. Chápu, že je to součást kultury, ale
vím, že i někteří Češi souhlasí, že je to divný zvyk.
Dnes už se ale na tyto zvyky vždycky každý rok těším,“
sdělila Khadia, která má celou řadu dalších koníčků.
„Učím se hrát na kytaru, ráda čtu, dívám se na filmy
a fotografuji,“ přiblížila.

A je také milovnicí českých dezertů. „Chutná mi tu
například jablečný závin, medovník, vánočka. Z kla-
sických jídel jsem zkusila smažený sýr, bramborový
salát nebo třeba houbovou polévku, ale musím se
přiznat, že mi v Česku opravdu hodně chybí typická
jemenská kuchyně. A bohužel jsem zatím nikde neob-
jevila restauraci, která by nějaká typická jemenská jídla
nabízela,“ posteskla si. Pochází z Adenu, jehož název
vychází z arabského slova adan, což znamená ráj.

S Čechy tušíte, na čem zhruba jste…
„Aden se nachází v jižním Jemenu. Je tam teplo
a moře, které mi v České republice chybí. Tradiční
jemenská kultura je opravdu bohatá. Prakticky
v každé z 22 gubernií najdete její typický folklor, hud-
bu, tanec, oděvy, jídlo i architekturu,“ přiblížila usmě-
vavá Arabka, která se v Česku setkala s různými způ-
soby přijetí.

„Někteří lidé byli nadšeni a přijali mě skvěle. Jiní si
nechávají trochu odstup, protože třeba neumí tolik
anglicky a bojí se komunikovat nebo možná nechtějí.
Nevím, proč to tak je. Možná proto, že Češi nebyli
zvyklí, že by se ve své zemi setkávali s cizinci. Občas
jsou znát rozdíly mezi většími a menšími městy. Ale
jakmile člověk promluví česky nebo se o to aspoň
snaží, tak to bývá fajn,“ popisovala své zkušenosti
Khadia. „Češi většinou hned dají najevo, co si myslí,
takže je výhodou, že prakticky od první chvíle tušíte,
na čem zhruba jste,“ uzavřela.
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„JÁ JSEM ADAM A JSEM KLUK.“
NA NÁVŠTĚVĚ V KURZU PRO PŘEDŠKOLÁKY

Text: Barbora Pohořská
Foto: Poradna pro integraci

Párminut po půl desáté je vstupní hala Poradny pro integraci v Ústí nad
Labem již zaplněna dětským švitořením. Dětí je tu všeho všudy jen několik,
ale i to postačí k rozruchu. Dva vietnamští kluci se z dlouhé chvíle
pošťuchují, jedna z dívek hraje pexeso. Čeká se ještě na někoho?Ne, pro
dnešek jsme všichni, projíždí paní učitelky Eva aMája zrakemděti. „Tak
pojďte dál!“

Učebna, do které vejdeme, je velká a klasicky
vyhlížející konferenční místnost s interaktivní
tabulí a flipchartem. Uprostřed stolu ale potře-
by šité na míru dětem předškolního věku pro-

zrazují, že se při výuce kurzu českého jazyka pro
předškoláky, který Poradna pro integraci v Ústí nad
Labem v posledních čtrnácti srpnových dnech
pořádá, hlavně hodně vybarvuje, stříhá a lepí. Cílem
kurzu je připravit děti na školu ve všech ohledech,
nejen po stránce jazykové.

Dnes – druhý den kurzu – přišli čtyři účastníci, dva
vietnamští chlapci a dvě dívky z Ukrajiny a z Egypta.
Pátá žačka z Mongolska je nachlazená, šestý
chlapeček z Ukrajiny nedorazil. „Nakonec je dobře, že
dětí je méně, máme větší šanci, že se něco naučí,“
komentuje situaci Eva. Děti si sedají kolem stolu na
určená místa, každé ke svým zeleným deskám, do
nichž si budou po celou dobu kurzu zakládat mate-
riály, s nimiž pracovaly při hodinách. Za čtrnáct dnů
si pak desky společně se všemi pracovními listy
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a obrázky odnesou domů, kde se k nim budou moci
s rodiči vrátit.

„Všechny děti, co tu máme, jsou předškolní, v září
nastupují do první třídy. Dvě z nich jdou kvůli jazy-
kové bariéře teprve do přípravky,“ dodává Mája. „Něk-
teré z dětí jsou v Čechách jen krátce. Holčička z Egyp-
ta přijela před dvěma měsíci, druhá z Ukrajiny před
třemi či čtyřmi měsíci. Ta ale stihla ještě chodit do
školky, takže se naučila česky relativně rychle. Je to
i tím, jak jsou si oba jazyky podobné.“

A co se budeme dnes učit? Všechno možné. Děti si
sedají. Paní učitelka Mája mi před začátkem při vystři-
hování materiálů pro dnešní lekci prozradila, co všech-
no děti čeká. „Včera jsme dělali základy, děti se učily
představovat se. Říkaly, kdo jsou a co jsou, jestli holka
nebo kluk. Dnes budeme mít hodně aktivit, zahrajeme
si třeba pexeso, ale hlavně budeme opakovat.“

„Kdo ví, co budeme dělat s tím míčem? Co jsme
dělali včera?“ ptá se Mája.

„Házeli a kdo chytil míč, říkal svoje jméno,“
přispěchá copatá Ukrajinka s odpovědí.

„Výborně. Já jsem Eva, kdo jsi ty?“
„Já jsem Asmaa,“ odpovídá dívka s neposednými

kudrlinami v ohonu a hází míčem dál. Postupně zazní
jména Aliny, Adama, Tomáše i Máji.

„Já jsem Mája a jsem holka, kdo jsi ty?“ začíná další
kolečko Mája.

Dnešní nová látka se týká rodů. Nejprve Mája dětem
představí mnemotechnickou pomůcku. „Oko končí na
o, proto říkáme to oko. Pusa končí na a, proto je to ta
pusa.“ Následně se přesouvají k velké kartonové des-
ce, na níž jsou nalepené čtyři barevné papíry, odlišu-
jící jednotlivé skupiny rodů. Papír se zájmenem „TEN“
je modrý, „TA“ červený, „TO“ zelený a záludné „TY“
bílý. Eva s Májou ukazují dětem obrázky kluka, holky,
nosu, oka, ucha a děti je řadí do jednotlivých skupin.
Kdo obrázek zařadí správně, smí jej na karton nalepit.

„Umíte hrát pexeso?“ obrací se na malé žáky Eva.
Pro dnešek je tematické, po odkrytí kartičky se odhalí
části těla. Začíná Tom. Otočí postupně dvě oči a dvoji-
ce je jeho. Následují páry obočí, vlasů či krku. „Vy to
vidíte skrz!“ pozná Eva klíč jejich úspěchu. Nevadí,
děti si alespoň zopakují názvy částí těla, pokaždé na-
hlas řeknou, jakou kartičku obrátily a přiřadí k nim
správné ukazovací zájmeno. A kdo nakonec vyhrává?
Tom, má čtyři páry!

Pracovní list naučí děti písmenko „U“. Pečlivě kreslí
předtištěnému obličeji na papíře veliký úsměv do
oblouku a pod něj pak i klasická „U“. Děti je nejprve
obtahují, následně píšou samostatně. „Budou se učit
i další písmenka?“ zajímá mě. „Spíše ne. Chceme je
hlavně naučit, aby uměly napsat své jméno, to se jim
bude do školy hodit,“ odpovídá Eva. „Tohle bylo spíše
jen uvolňovací cvičení.“

K psaní křestních jmen se dostaneme ještě v druhé
části dnešního dne. Teď po přestávce přichází na řadu
nejprve opakování. Úkol zní jasně – doplnit do ob-
ličejů na papíře před sebou ty části, které v jednot-
livých kresbách chybí. Všichni společně dokreslují
pusu. „Já už udělala oči!“ hlásí dopředu Alina. „A teď
vybarvíme jednoho kluka a jednu holku,“ instruuje
dále Eva. Děti energicky vybarvují a při tom štěbetají,
Adámek s Tomem vietnamsky. „Já vás slyším,“ před-
stírá káravý hlas Mája. „Tyše, tyše,“ pokřikuje na kluky
neumně Alina.

Konečně přicházejí na řadu jména! „Už jsme se
představili verbálně, ale dneska chceme, aby se děti
naučily psát své jméno, protože některé to ještě neu-
mí, takže jim na papírek napíšeme jejich jméno, oni si
ho potom složí z dřevěných písmenek a nalepí na své
desky,“ vysvětlila mi předem Mája. „Kdo umí napsat
své jméno?“ „Já ne, já neumim.“ „Já taky ne.“ Asmaa
to zvládne, dokonce malým tiskacím písmem. Všichni
ostatní se to teď naučí.

Ve zbývajícím čase dne si děti osvojí názvy dalších
částí těla, zahrají si s nimi pantomimu a bingo, které
vyhraje Adámek. Protože je druhý den kurzu, naučí se
správně psát i číslici dvě. Dnešní lekce spěje ke konci se
známou písničkou Hlava, ramena, kolena, palce, všichni
zpívají, ukazují, překřikují nahrávku a při zrychlení
slok vyjekávají tak, že jsou slyšet až na chodbu.

A jaké budou další dny? Ke skupince dětí se připojí
i chlapec z Ukrajiny, společně se naučí barvy a tvary,
zahrají si Twister a z kostek postaví rozličné ornamenty.
„V plánu toho máme ještě hodně,“ uzavírají Eva s Májou.
Držím tedy palce, aby se jim vše podařilo stihnout.
Pozn.: Jména dětí byla pozměněna.
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Blog Do Thu Trang
Foto: Kajenzi

ASI.JATKA
(VÍCE NA WEBU ASIJATKA.CZ)

U tety Hanh
„Čau, červený máčka.“

Teta Hanh zvedne oči od telefonu a podívá se nepří-
tomně na mladého muže v kšiltovce. Rukou automa-
ticky šahá do regálu a vytahuje červenou krabičku
cigaret, kterou hned namarkuje.
„Všechno?“
„Jo.“
„122 korun.“

Mladý muž pokládá připravených 130 Kč, bere ciga-
rety a po hlasitém „Díky, čau“ se za ním zavírají dveře.
Chodí sem aspoň jednou za týden. Jindy toho nakoupí
víc, ale vždy nechá dýško. Teta Hanh často přemýšlí,
co má asi za práci. Ale bavit se s ním nebude, stejně
by mu nerozuměla.

Její pozornost se vrací k displeji mobilu. Aha,
kalendář ukazuje pátek. To znamená, že u ní dnes
nakoupí méně maminek a babiček, přehrává si
v hlavě. O to víc si užije drzé omladiny, která zkouší
posílat nejstaršího výrostka z party, aby předstíral
plnoletost a koupil láhev nejlevnějšího vína. Ale ona
si pokutu nenechá dát, i když má toho hloupého hádá-
ní se s omladinou někdy plné zuby. Prostě je zase vy-
ignoruje. Tady se hodí, že jim nerozumí.

Rozhlíží se po krámku. Dochází vína a chipsy. Hung
ale naštěstí ráno přivezl tři krabice chardonnay a dvě
krabice slaných chipsů. Výhodný kup. Ty jdou zrovna
o víkendu nejvíc na dračku. Pro tvrdý alkohol chodí
hlavně chlapi v montérkách. Teta Hanh si od nich drží
odstup, snaží se být milá, ale ne moc, aby jí nebivakovali
před obchodem a nenechávali po sobě špačky. Ty totiž
uklízí nerada. Mnohem raději se dívá na to, jak jí před
vchodem běhají děti z okolních paneláků.

Taky je už půlka měsíce, musí dnes ještě stihnout
připravit ovoce na oltář, zapálit předkům vonné
tyčinky, pomodlit se a požádat je o ochranu. Jí, jejího
manžela a dvou malých dcer. Dělá to tak každý měsíc.
Je to tradice, kterou si přivezla ze své domoviny.

Vzpomíná si na první týdny v devadesátém osmém,
kdy se sem přistěhovala ze severního Vietnamu jako
čerstvě vdaná paní. S manželem Hungem začali byd-
let v malém bytě na šedém sídlišti a přemýšleli o tom,
že si jednou otevřou něco vlastního. Kolem měla jiný
výhled, než na který byla zvyklá. Beton, stovky oken,
málo stromů a hlavně nikde žádné jezírko, kolem
kterého by se mohla projít.

Byla zvyklá ze svého rodného města, že se od-
poledne, když zapadlo slunce, sešly s kamarádkami
kolem jezera na čerstvě vymačkanou šťávu z třti-
nového cukru a povídaly si o škole, plánech a klucích.
Ale co, vždyť by na procházky stejně neměla čas.
Raději bude vydělávat peníze a na procházky může
jednou chodit s vnoučaty. Kdo ví, jestli se do té doby
nevrátí do Vietnamu? A navíc tolik kamarádek nemá.
Všechny mají navíc tolik vlastní práce. Alespoň si
každý týden volají na Viberu a posílají si fotky toho, co
kdo uvařil.

Občas myslí na to, jak by se jí teď vedlo tam, v zemi,
kde rozumí každému slovu a kde má velkou rodinu.
A cítí se tu po těch letech na sídlišti vůbec doma?
Z přemýšlení ji přeruší sousedka Jana. Teta Hanh se
naučila jí říkat babi Janička. Občas jí pohlídala dcery
a nikdy za to nic nechtěla. Jezdí za ní ještě syn? Mohl
by častěji, přeci jen babi Janička je už starší, myslí si
teta Hanh. Nese na ochutnání čerstvé buchty, že je má
přece sníst za tepla. Příště, až bude prodávat Hung,
půjde teta Hanh usmažit závitky. Holky je milují. Ne-
zapomene samozřejmě zabalit babi Janičce několik
kousků na oplátku za buchty. A k tomu přibalí pytlík
kávy za to poslední hlídání.

Pozornost tety Hanh se vrací k displeji mobilu.
Bude mít ještě 5 hodin otevřeno. Dneska si půjde leh-
nout o něco později. Zítra ráno ale musí s Hungem
vybalit přivezená vína a chipsy. Ty jdou přece o víken-
du nejvíc na dračku.

Povídka vyšla původně v srpnové Elle.
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Mini
průvodce
neignoranta
Občas phópáčko, protože se
v těch kulturních rozdílech
nevyzná ani obyvatel španěl-
ské vesnice. Tohle je malý prů-
vodce, který vám pomůže
vybruslit dvojitým axelem
a dopadem stojnou nohu,
a ještě vám za to zatleskáme.

Když neumíte vyslovit cizí
jméno, neříkejte, že ten
člověk má děsně složitý
jméno (protože nemá)
a hlavně ho schválně ze
srandy nekomolte (už to
dělali mnozí před vámi).

Když něco podáváte, zkus-
te to podat oběma rukama.
Je to milejší a ukazujete tím
respekt. Lehký úklon jen
v případě, že chcete udělat
fakt hlubokej… dojem.

Když chcete svému
večerkáři, vietnamským
známým nebo rodičům
partnera/ky něco přinést,
nešlápnete nikdy vedle
dobrým červeným vínem.
Kytky se na návštěvu moc
nenosí, ale časy se mění. Co
ale ocení každý, je určitě
nějaký domácí dezert. To si
vaši vietnamští přátelé bu-
dou čvachtat.

Už jsem to zmiňovala
několikrát, ale pro ty, kteří
jdete poprvé na vietnam-
skou svatbu (protože je sezó-
na svateb), vězte, že se čeká
hezká obálka s chechtáky.
Ale to je už takový standard
kdekoliv.

A co můžete čekat na
vietnamské svatbě, si může-
te zopakovat v tomhle
článku.

Tož, pro začátek taktož.
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ČEŠTINA JE
I MŮJ JAZYK

Tvůrčí a literární soutěžText: Duc Anh Le
Foto: META

Umíte si představit jeden den
někoho, kdo je úplně nový
v nějakém cizímprostředí? Jaké to
pro něho je? Čemumusí čelit a co je
pro něj náročné? V čem je jeho den
naopak zajímavý? A jaký na něj
můžemít vliv okolí? Nad těmito
otázkami se zamýšleli žáci druhého
stupně českých základních
a středních škol, kteří se přihlásili do
5. ročníku tvůrčí a literární soutěže
Čeština je imůj jazyk organizace
META. Slavnostní vyhlášení
proběhlo 17. června 2021 poprvé
online v rámci dvoudenního
minifestivalu s názvem ...a odkud
jsi doopravdy?!, který se věnoval
tématu integrace a identitymladých
lidí s odlišnými kořeny. Autoři
vítězných děl obdrželi hodnotné
výhry v celkové výši přes 20 tisíc
korun.

Ve školním roce 2020/2021 se do soutěže přihlási-
lo 125 zájemců. Tvůrčí jiskru mělo podněcovat
motto „Podívej se někdy na svět jinýma očima.
Zjistíš, že ne každý to vidí jako Ty“. Jednotlivci

a skupiny soutěžili ve třech kategoriích. V první li-
terární kategorii pro jednotlivce Jinýma očima se
soutěžící zamýšleli nad tím, jaké to je se na svět podí-
vat pohledem druhých. Ve druhé, pro letošek nové,
audiovizuální kategorii Jeden den jako Ty se zamýšle-
li nad tím, k jakým nedorozuměním nebo i zají-
mavým situacím může dojít, když někdo cizí vstoupí
do nového prostředí. Ve třetí kategorii Průvodce naší
školou bylo úkolem soutěžících vytvořit pomůcku
v libovolné formě pro orientaci v prostředí školy pro
nové spolužáky bez znalosti češtiny.

Porotu tvořili nakladatelka Tereza Horváthová, spi-
sovatel Marek Šindelka a umělecké duo Ňun a Ví.
V audiovizuální kategorii Jeden den jako Ty se stejnoj-
menným videem zvítězili Vojtěch Jakubík, Dan Juroš-
ka, Apolena Halamíčková, Jáchym Chroust, Zdeňka
Drimajová, Lucie Konečná a Veronika Charuzová
z Vítkova. V kategorii Průvodce naší školou porota
ocenila dvojici Evelínu Šmidingrovou a Terezu Cibul-
kovou a jejich Průvodce pro cizince. První místo li-
terární kategorie obsadila Andrea Kempná, s po-
vídkou Odlišný. Porotkyně Tereza Horváthová se vy-
jádřila následovně: „Text Odlišný začíná nenápadně
a nedramaticky, vlastně docela suše. Záhy však po-
chopíme, že odtažitost je metoda, kterou autor použí-
vá k tomu, aby v ich-formě popsal jednu situaci chlap-
ce s Aspergerovým syndromem. Text je psán se zna-
lostí a pochopením pro člověka, který se celý život
cítí ve společnosti jako cizinec.“

Vítězný text: Andrea Kempná, 15 let, Gymnázium
PORG, Ostrava
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Odlišný
Naše třída je průměrná. Chodí do ní dohromady
30 žáků, 16 dívek a 14 chlapců. Všichni jsme narozeni
v letech 2005 nebo 2006. V naší kmenové učebně stojí
16 lavic. Ve čtrnácti z nich sedí dvě osoby a ve dvou
sedí jen jeden člověk. Jeden z těch dvou jsem já.
Jmenuji se David, je mi čtrnáct let a mám Aspergerův
syndrom, což je ten důvod, proč sedím sám. Nesnesu,
když se někdo vyskytuje v takové blízkosti, jako je to
v lavici vždycky. Co jsem se o ostatních už naučil, je
fakt, že nikdy nevíte, co udělají. Neřídí se žádnými
pravidly, jen vidět všechno to porušování, všechen ten
hluk, bývá k nesnesení. Nemám rád, když někdo mění
zaběhnutý řád, ale už se mi párkrát stalo, že se to na-
konec nevyvinulo tak špatně, jak jsem předpokládal,
a jednu takovou situaci vám teď popíšu.

Stalo se to před 3 měsíci a 16 dny. Ráno jsem vstal,
nasnídal se, převlékl se, vyčistil si zuby a ustlal si po-
stel. Po vykonání všech těchto úkonů ve správném
pořadí jsem se vydal do školy. V šatně jsem si přezul
boty. Přesunul jsem se do třídy, kde jsem se usadil na
svou židli přímo před katedrou. Na tomto místě sedím
již od prvního dne mé první třídy. Přesně v 8.00 do
třídy vešel pan učitel Přeučil a já jsem se postavil. Pan
Přeučil nás pozdravil, všichni jsme si znovu sedli. Dělá-
me to tak každý den. Pan Přeučil nás učí dějepis.
Z dějepisu mám samé jedničky. Pamatování dat mi
přijde velmi jednoduché. Pan Přeučil ten den přednášel
o husitech. V jeho výkladu jsem nenašel žádnou chybu,
takže jsem jej nemohl na žádnou upozornit. Hodina
skončila v 8.45. Zvedl jsem se a došel si na záchod. Na-
chystal jsem si pomůcky na příští hodinu, matematiku,
a znovu aplikoval stejný postup jako první hodinu.
V osmé minutě druhé vyučovací hodiny jsme dostali za
úkol vypočítat rovnici z tabule. Opsal jsem si ji do seši-
tu a za minutu a deset sekund jsem měl výsledek. Bylo
to x=78. Přihlásil jsem se. Pan učitel mi naznačil, že
mám jít k němu. To se mi nelíbilo, v hodině se přeci
nevstává. Pan učitel mi pokynul ještě jednou. Pochopil
jsem, že on za mnou asi nechce přijít. Vstal jsem. Přišel

jsem k panu učiteli. Ten se mě poti-
chu zeptal: „Kde máš sešit?“ Byl jsem
zmatený. O sešitu předtím nic neří-
kal. To je další vlastnost ostatních
lidí, nevyjadřují se přesně a čekají od
vás, že budete vědět, co tím mysleli
oni. V tomto ohledu je téměř vždy
zklamu. Učitel otázku zopakoval.
Díval jsem se na podlahu a zakryl
jsem si uši. Bál jsem se, co přijde.
Porušil jsem pravidlo o nevstávání
a očividně se po mně čekalo, že si
přinesu sešit. Učitel na mě přestal
mluvit a sám si zašel pro můj sešit.
Další špatná věc – neberu si cizí věci.
Pak jsem si ale vzpomněl na to, co
mi minule říkala mamka. Učitel je
výjimka. Učiteli to musím dovolit,
pracuje tímto způsobem. Přesto se
tento den nevyvíjel vůbec dobře.

„Máš to zase dobře,“ řekl mi pan učitel, „Neuvažoval
bys o účasti v Matematickém klokanovi?“ Zeptal jsem
se, jakého klokana má na mysli, a doplnil k tomu
všechno, co o nich vím. Zpoza mě se ozval smích.
Jonáš prohlásil: „No kámo, Dave už se zase předvádí.
Neměli bychom mu názorně ukázat, že na něco ta-
kového nejsme zvědaví?“ Nejsem jeho kamarád, takže
ta otázka nemohla směřovat na mě. Nikdo mu neod-
pověděl. Jonáš se otočil na učitele a řekl: „On tu stojí
jak tvrdé Y, navíc se zakrytýma ušima dlaněmi, když
po něm chcete jen přijít dva metry a přinést s sebou
sešit, to ho opravdu chcete poslat na Matematického
klokana? Vždyť má proboha Aspergera.“ Nechápal
jsem, kde se v konverzaci vzalo tvrdé Y a jak souvisí
s tím klokanem. Co jsem ovšem pochopil, bylo, že se
na mě Jonáš zlobí. Zase jsem si zakryl uši a rozkřičel
se. Když jsem po nějaké době přestal, uslyšel jsem:
„Jonáši, opravdu ho musíš provokovat? A ano, myslím
si, že s jeho výsledky stojí za to zkusit Matematického
klokana.“ Začal mluvit Richard. Richard sedí
s Jonášem několik let v lavici. Oba hrají fotbal za
stejný klub. „Jony, učitel má pravdu, to nebylo nutné.
Tyhle poznámky můžou fakt někomu uškodit. Navíc
on nemůže za to, že má Aspergerův syndrom, vždyť
už se tak narodil! Ty sis snad vybral, jaký budeš?“
Jonáš se díval do stolu. Že by si to taky oblíbil jako já?
Spolužák Jonáš řekl: „Promiň, Davide, bylo to ode mě
hnusné.“ Všichni se přejeli očima z Jonáše na mě. To
se mi vůbec nelíbilo. Sednul jsem si do svojí lavice.
Hodina pokračovala. Odpoledne si mě přišla mamka
vyzvednout. Už věděla o incidentu v matice. Po
příchodu domů se o tom bavila s taťkou. Řekla mu:
„Jsem tak ráda, že se někdo z Davidovy třídy konečně
podíval na situaci jeho očima. Myslela jsem, že si z něj
budou utahovat snad věčně.“ Taťka přikývl.
Tvůrčí a literární soutěž Čeština je i můj jazyk proběhla

v rámci projektu Jako Ty (AMIF/22/11) financovaného
Evropskou unií v rámci národního programu Azylového,
migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva
vnitra České republiky.
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KOUTEK SAMIRY SIBAIOVÉ:

MALÍ NEOMARXISTÉ
Foto: archiv autorky

Zní to směšně, ale až někdy po třicítce jsem zjis-
tila, že někdo dělí hračky na holčičí a klučičí.
Kamarádčina dcera měla narozeniny a pro-
davač ve velkém egyptském hračkářství se mě

snažil nasměrovat na druhou stranu obchodu, kde
měli vystavené hračky „pro holčičky“. A já na něj kou-
kala jako na blázna. Ne snad, že by mě napadlo koupit
klukovi panenku ve svatebních šatech, ale většinu
ostatních hraček jsem na základě bohatých zkušeností
automaticky brala jako vhodnou pro obě pohlaví.

Každé dítě přece potěší stavebnice nebo autíčko na
dálkové ovládání. Anebo ještě lépe hnusný chlupatý
pavouk na dálkové ovládání, to je absolutní hit (toho
jsem koupila a byl na roztrhání). Brala jsem to tedy
tak, že pan prodavač asi pochází z chudých poměrů,
žádné pořádné hračky jako dítě neměl a teď v tom má
zmatek.

Pak jsem se natrvalo přistěhovala do Česka (jsem
z česko-syrské rodiny) a s údivem jsem zjistila, že jsou
tu hračky předmětem kulturní války. Podle některých
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lidí na sociálních sítích budou školky pod diktátem
Bruselu vnucovat dětem hračky bez ohledu na jejich
pohlaví, čímž způsobí kolaps západní civilizace. Těm-
to lidem jaksi unikly parky plné batolících se chlapeč-
ků, co před sebou tlačí holčičkám uzmuté kočárky
s panenkami. Má to kola, jede to, tak co? Také asi
nikdy nezavítali na pískoviště, kde holčičky berou
řvoucím chlapečkům autíčka, a ještě je k tomu mlátí
lopatičkou. Děti jsou totiž – potvory – takoví malí neo-
marxisté a do určitého věku kašlou na to, jak by se
podle společnosti měly správně chovat.

Na druhé straně barikády se pak nacházejí ti, co
jsou přesvědčeni, že zločinní rodiče nekupují holčič-
kám stavebnice, a tím jim neumožní rozvinout prosto-
rové vnímání. Podle nich je také potřeba panenky
chlapečkům nutit i násilím, protože jinak se u nich
nerozvinou sociální dovednosti a empatie. Tito lidé
zase očividně nikdy nevkročili do hračkářství. Jinak
by totiž věděli, že většina známých stavebnic má
kromě neutrálních i série zaměřené zvlášť na dívky.
A že kluci si s panenkami samozřejmě hrají, jenom se
jim v jejich případě říká akční figurky (nemluvě
o plyšácích, že ano). A co se týče té dívčí empatie,
přála bych jim vidět mojí malou neteř, jak něžně volá
na prchající ovečky v dětském koutku:
„Berany, berany! Když budeš hodná, tak tě nezabiju!“
Uvažuji nad svým dětstvím v Sýrii. V devadesátých

letech nebyl v našem městě moc velký výběr. Pár
malých obchůdků s hračkami, které kromě toho
prodávaly dárkové zboží nebo dětské oblečení. Známé
světové značky nebyly k dostání, jen laciné napodo-
beniny z Číny (to se později změnilo). Nakupovala tam
spíš střední vrstva, ti chudší se spokojili s plastovými
šunty od pouličních obchodníků. Ale v přístupu
k hračkám a jejich dělení tu byly oproti Česku dva
velké rozdíly.

Ten první spočíval v tom, že děti na muslimské
svátky od rodičů a příbuzných nedostávají přímo
dárky, ale peníze, za které si pak hračky nakupují dle
vlastního uvážení. Tím mají možnost svůj vrozený
neomarxismus plně uplatnit. Většinou jsme na tyto
nákupy vyrážely v divokých smečkách a kolektivně si
pořídili dělbuchy, kapslové pistole a meče. Ty meče
měly v našich rukou životnost tak půl hodiny, pak už
jsme museli šermovat normálně urvanými větvemi ze
stromů. Hodně populární byly také napodobeniny
zbraní, které střílely různé projektily. Těmi jsme se
vzájemně ohrožovali s náramným gustem. A tím se
dostávám k druhému zásadnímu rozdílu – k počtu
dětí v rodinách. Je celkem běžné mít tři nebo čtyři
sourozence, jestli ne víc. V takovém prostředí je
nějaké dělení hraček na holčičí a klučičí nemožné.
Hračky se dědí, půjčují, vedou se o ně války a souboje.
Případně časem putují k dalším dětem v rodině nebo
v sousedství. Já jsem tímto způsobem jako předškolák
získala od příbuzných i sousedovic puberťáka slušnou
kolekci autíček. Některá z nich nedávno objevila má
neteř u rodičů a odmítla mi je vrátit s tím, že už jsem
velká (i když jsou to moje autíčka!).

Někdy ovšem docházelo mezi mnou a starší gene-

rací k názorovému střetu. Moje česká babička nám
šila hračky: dinosaury, prince, princezny… Mému
bratrovi ušila krásného pravěkého bojovníka v kožené
zbroji a s diadémem na hlavě. Chtěla jsem podobnou
pravěkou ženu, což babička odmítala, protože by pře-
ce mohla mít na sobě jen nějaký kus kůže, a to by
nebylo hezké. Já se pokoušela vysvětlit, že chci hezké
šaty, ale aby v nich šlo bojovat. Babička neznala
japonské animované seriály (můj vzor) a já neznala
slovo „sexy“ (a i kdyby ano, babička by ho nejspíš
považovala za nějakou sprosťárnu), tak jsme se ne-
domluvily. Jako kompromis mi nabídla vílu v dlouhé
říze, co může bojovat pomocí magických schopností.
Tak jo, no…

Vrozený dětský neomarxismus se u mě projevil asi
nejdůrazněji v osmi letech, kdy jsem si dokonce vy-
myslela nebinární postavu. Můj svět fantazie byl zají-
mavý a bohatý, obýval ho například pes Harapes (ano,
po tom slavném českém baleťákovi), mé alter ego
kapitánka pirátů Iris nebo mé další alter ego holčička
Zuzana, jež psala a režírovala hudební divadelní před-
stavení pro děti. A do její party patřila i holčička Saša
(povšimněte si genderově neutrálního jména), která
sice vypadala jako holčička, ale ve skutečnosti nebyla
ani holka, ani kluk, protože se chovala jako obojí,
například se věnovala karate. Nosila vlasy po ramena
a chodila v oblečení na karate. Napsala jsem o ní bá-
seň, kde se mimo jiné praví:

Ani chlapec, ani dívka
srdce jako z plamene
tahle dívka rudé tváře
je cizího plemene

Tou rudou tváří jsem neměla na mysli, že patří k pů-
vodním obyvatelům Ameriky, ale že je pořád červená
v obličeji od toho, jak cvičí karate ( jestli se vám zdá,
že jsem byla jaksi posedlá karate, tak je to tím, že jsem
byla posedlá karate). Mé verše se u dospělých setkaly
s nepochopením, tak jsem je zcenzurovala a z této
sloky se stala má „tajná“ sloka. Podobné složité ex-
perimentování s genderem není ani u dětských neo-
marxistů tak časté, většinou se objeví v mnohem
jednodušší formě. Jako když si moje pětiletá sestřeni-
ce držela lahvičku s mlékem před rozkrokem, stříkala
to mléko před sebe a vykřikovala: „Já čůrám jako
chlapeček!“

Někdy sleduji dospělé a trochu se divím. Opravdu
toho vědí tak málo o dětech? Opravdu si z vlastního
dětství tak málo pamatují? A opravdu jim v Evropě
nedochází, jak jsou privilegovaní, když si mohou
dovolit řešit, zda Toníčkovi vrazit bárbínu? Hračky
v Sýrii slouží k tomu, aby se děti zabavily, nějakou
prostorovou orientaci, rozvoj empatie či vhodnost
nikdo dvakrát neřeší. Pro chudé, kterých není málo,
však představují luxus. Dítě přežije bez hračky, ale ne
bez jídla nebo oblečení. A to bohužel platí pro mnoho
zemí. Snažme se tedy být vděční a nezapomeňme
naslouchat tomu malému neomarxistovi, kterým
jsme kdysi byli.
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Text: Goranka Oljača
Foto: InBáze

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Curacao,
Čečensko, Ekvádor, Guatemala, Itálie, Kolum-
bie, Kyrgyzstán, Mexiko, Německo, Pákistán,
Palestina, Slovensko, Sýrie, Tatarstán, Ukrajina,

Vietnam – troufnete si odhadnout, co mají společ-
ného? Lidé těchto států a regionů se sešli 29. června
na patnáctém ročníku festivalu RefuFest na pražském
Střeleckém ostrově, což je tradiční setkání majority
s uprchlíky a migranty. Spolek InBáze si dává za úkol

umožnit setkání lidí ze všech koutů světa a vyjádřit
solidaritu s uprchlíky.

Výrazným prvkem festivalu byla jako vždy hudba.
Nechyběla opět kapela Ziriab, věrný účastník mnoha
dosavadních RefuFestů. Bylo možné vidět i gruzínské
a kyrgyzské tance a poslechnout si pákistánské
i arabské písně, bosenské písně ve spojení s polskými
a slovensko-arménskými, též klezmer-punk, persko-
španělskou hudební fúzi. Po svém druhém albu se zde
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znovu představila skupina Korjen neboli Kořen
s pianistkou a zpěvačkou Aidou Mujačić původem
z Bosny

Tradicí je i přítomnost organizací pracujících
s cizinci, letos jich bylo osm. U stánku Integračního
centra Praha (ICP) stála Michaela Neuhöferová. „My
tady máme pro děti workshopy výroby guatemal-
ských panenek. Když si ji vyrobíte, dáte pod polštář
a pošeptáte jí nějaké své trápení, panenka ho vyřeší
za vás,“ vysvětlila.

Pro dospělé mělo ICP kvíz českých reálií, v němž si
hlavně Češi mohli vyzkoušet, jaké otázky musí zodpo-

vědět cizinci, když například žádají
o české občanství a podobně. Ve
stejném duchu se nesla i výstava
Movement spolku Amiga, která
paralelně představila příběhy žen
emigrantek z Česka a imigrantek
v Česku.

Kateřina Veselová chodí na Re-
fuFest pravidelně 10 let. „Na
jednom místě poznávám mnoho
různých kultur a je to úžasný záži-
tek, protože je to každý rok jiné.“
Tentokrát se mimo jiné zastavila
u paní z Pákistánu, která nabízela
tetování henou.

Procházka cestičkami mezi
stánky připomínala veselé korzo
a pestrost jídla značně převyšovala
počet zastoupených států. Mnozí
se zajímali o recepty. „Odmalička

to děláme takovým způsobem,“ ukazovala například
paní z Běloruska: „Tohle je dortík do kterého dáváme
mandarinkový krém a oříšky“.

Naučit se exotické tance byl ne tvrdý, ale krásný
oříšek pro všechny, zvlášť pro děti. „Tančící tygři“ – to
už byla vyšší taneční třída. Taneční duo, které spolu
s českými tanečnicemi představilo Bollywood
a rytmy Indie.

„Domácí atmosféra, nerežírovaná, úměrná
a krásná,“ zhodnotila setkání na závěr Věra Rou-
balová-Kostlánová, která se účastní RefuFestu od
prvního ročníku.

BlogMarwana Alsolaimana
Foto: archiv autora, Monserrat Soldú (Pexels.com)

VÁŽENÍ CIZINCI, MÁSLO
SE V ČESKU POUŽÍVÁ
NEJENOM K JÍDLU
Hrdě jsem se přišel na koleje ČVUT ubytovat hned po absolvování
intenzivního přípravného kurzu českého jazyka, který trval osmměsíců.
Během tohoto kurzu jsme češtinyměli více než chleba, čaje, kávy,masa,
knedlíků a zeleniny dohromady. Uvažoval jsemo toma řekl jsem si: ano,
organizátoři kurzumají pravdu, vždyť kdo chce studovat na ČVUT,musí být
jazykově pečlivě připravený.
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Přišel jsem proto na první semestr prvního roč-
níku stavební fakulty s představou, že jsem
pečlivě jazykově připravený.

Jednou ráno jsem se chtěl před svým českým
spolubydlícím předvést, že taky česky umím a můžu
mluvit o čemkoliv, proto jsem se ho zeptal: „Martine,
kolik tě stál ten magnetofon?“ A Martin řekl: „Dvě
kila“.

Nepochopením jsem chvilku naivně mlčel a potom
jsem řekl: „To není tak drahý!“ Martin odešel pryč
a nechal mě úplně vytočeného. Sakra, vím, co je dvě,
a vím, co je kilo, ale něco stojí dvě kila? Dvě kila
čeho??

Ve vedlejším pokoji bydlel taky český student z naší
paralelky a hodně jezdil na kole. Napadlo mě, že
k němu zajdu a zeptám se ho, kolik stojí jeho kolo
a schválně co mi řekne.

Opravdu jsem tam šel a po chvilce povídání jsem se
úplně nenápadně zeptal: „Kolik stojí takové kolo?“
A soused řekl: „Asi tři litry“. Řekl jsem mu: „Aha, dě-
kuji za informaci“.

Vrátil jsem se zpátky do svého pokoje a hned jsem
otevřel učebnici češtiny z pečlivého přípravného kur-
zu a díval se na číslovky, které jsme se dlouho učili.
Byly tam normální číslovky a žádné kilo ani litr mezi
nimi jsem tam nenašel!

Byl jsem z toho hodně nervózní a nechtěl jsem se
toho jen tak vzdát. Zavolal jsem jednomu českému
kamarádovi, abychom se někde v hospodě sešli s tím,
že se ho zeptám na ty záhadné ceny, které jsem dnes
ráno slyšel. Přišli jsme do hospody, dali jsme si pivo
a začali si povídat. Máme jednoho společného ka-
maráda – Luboše. Než jsem se chystal se kamarádovi
se svým jazykovým zmatkem svěřit, zeptal jsem se ho:
„A co dělá Luboš?“ Kamarád odpověděl: „Ale ten má
máslo na hlavě!“

Tvářil jsem se, že rozumím, a čekal, co bude říkat
dál, jestli nepadne ještě nějaké slovo, co má spojitost
s máslem, nebo aspoň s nějakou jinou pomazánkou.

Bohužel, žádné takové slovo nepadlo. V ten mo-
ment už jsem zapomněl, proč jsem se s tím kamará-
dem dnes sešel, a když jsem si vzpomněl, vůbec se mi
nechtělo se ho zeptat na ty dvě záhady, které jsem
slyšel předtím, protože jsem už měl před sebou záha-
du daleko větší!

Vrátil jsem se na koleje z češtiny úplně zoufalý.
Hned, jak jsem tam dorazil, nabral jsem si trochu
másla a dal jsem si ho na hlavu, abych věděl, jak se
cítí člověk, který má na hlavě máslo. Jaké životní změ-
ny to máslo může přinést? K ničemu jsem nedošel,
akorát jsem musel jít do sprchy.

Protože jsem tehdy bral češtinu moc vážně, napadlo
mě, že zavolám Lubošovi, dám si s ním taky sraz
a zjistím, jestli s tím máslem na tom něco je.

Bylo velké horko, říkal jsem si, že pokud Luboš má
opravdu máslo na hlavě, určitě tam v tom vedru
dlouho nevydrží a steče dolů. Bude pak pro mě jedno-
dušší se ho na další souvislosti zeptat.

S Lubošem jsem se ještě ten den večer sešel
v kavárně a celou dobu něco vyprávěl a já jsem se

jenom díval na jeho hlavu a čekal na ten moment, kdy
to máslo z jeho hlavy steče. Bohužel nic nevyteklo.

Zase jsem byl zoufalý. Bože, prosím Tě, co mají Češi
na mysli tím máslem na hlavě?

Za chvilku jsem se nějak probral a v duchu si říkal:
„Když se mi jedná čistě o jazykovou stránku, stydět se
nebudu, já se toho Luboše na to rovnou sám zeptám.
Tak jsem se Luboše zeptal: „Prosím tě, Luboši, někdo
mi říkal, že máš na hlavě máslo, jenom mi řekni, jestli
je to pravda, a pokud ano, proč ho tam dáváš?“

Čekal jsem od Luboše veškeré reakce, ale vůbec
jsem netušil, že bude reagovat takto. Luboš se zvedl,
zaplatil svoji kávu, potom vzal do ruky skleničku vody,
co byla na stole, a vylil ji na moji hlavu. Od té doby
jsem ho už nikdy neviděl.

Takže vážení cizinci, jediné, co vám mohu poradit,
je toto:

1) Nikdy neříkejte, že umíte česky.
2) Když uslyšíte nový nepochopitelný český výraz,

nikdy se na to neptejte toho dotyčného, protože mož-
ná dopadnete daleko hůř než já.
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Text a foto: Filip Davydov

Běhempandemie se již několikrát ukázalo, že dlouhodobě usazení cizinci
umí být neocenitelnou podporoumístnímu obyvatelstvu: šili roušky, vařili
obědy pro záchranáře, organizovali sbírky atd. Teď přišel čas také na
pomoc s úklidemPrahy.

Vlétě proběhly dvě velké úklidové akce, které pořá-
dalo sdružení rusky mluvících dobrovolníků
Synergie. Dne 17. července se uklízel park Divoká
Šárka, poté se organizátoři přesunuli do

Hostivařského parku, kde se 8. srpna odehrála druhá
úklidová akce. Obě akce se konaly formou ekologické
únikové hry: přes 300 účastníků různých národností šlo
po vyznačených cestách, sbírali odpad, který se na-
shromáždil v parku, a po cestě luštili hádanky, odpoví-
dali na otázky a hádali identitu maskotů. Na konci cesty
se účastníci mohli těšit na rozmanitý piknik s národní-
mi kuchyněmi: italskou pizzou, 15 kg uzbeckého plovu,
ovocem, zeleninou, piškoty atd.

Celkem se díky snaze dobrovolníků nasbíralo přes

sto odpadkových pytlů, které TS Praha poté odvezly
na skládku. Cílem akcí bylo jednak uklidit park
v Praze od odpadu a vytvořit tak příjemné prostředí
pro pěší procházky, jednak podnítit integraci cizinců
a majoritní společnosti přes společné pracovní aktivi-
ty. Toto se také povedlo: dvou akcí se účastnili jak
Češi, tak i cizinci z různých zemí – v parcích byla
slyšet mimo jiné slovenština, polština, ruština, ukra-
jinština, angličtina a jiné jazyky.

Celý nápad vymyslelo a realizovalo sdružení rusky
mluvících dobrovolníků Synergie, které vzniklo
v rámci tříměsíčního tréninku osobního rozvoje Lead-
ership program pořádaného v Praze již osmým rokem
společností GrowUp Center.
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Poslední prázdninový pátek, 27. srpna, se uskuteč-
nil již X. ročník festivalu Liberec, jednoměsto pro
všechny, a to na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.
Festival pořádalo Centrum na podporu integrace

cizinců pro Liberecký kraj ve spolupráci s Komunitním
střediskem Kontakt za finanční podpory Libereckého
kraje. Záštitu nad akcí přijali náměstci hejtmana Dan
Ramzer a Petr Tulpa, dále náměstek primátora Ivan
Langr. Veřejnost měla možnost ochutnat tradiční pokr-
my z Číny, Indie, Mongolska, Ukrajiny, Ruska, Bolívie,
Kazachstánu nebo Kalmycka. K vidění byly ukázky
národních tanců, hudby a nejrůznějších kulturních vy-
stoupení, například tanečnice z Mongolska, spolek tan-
cujících žen z Vietnamu, zpěvačka z Ukrajiny nebo hu-
debnice z Bolívie hrou na zampoňu.

První zářijový den proběhl venkovní sociokulturní
kurz Prohlídka města Mladá Boleslav s praktickými
tipy. Tlumočení bylo zajištěno do ruského jazyka. Dále
se CPIC v Mladé Boleslavi během letních prázdnin
zabývalo především přípravou na 3. ročník festivalu
kultur, který se konal 16. září v Parku Výstaviště.
Festival je každým rokem větší, získává na prestiži
a podporuje jej i více organizací. Akce je připravována
ve spolupráci s Komisí pro integraci etnik
a národnostních menšin města Mladá Boleslav. Do
projektu se zapojilo více než deset cizineckých komu-
nit a umělců. Návštěvníky čekal bohatý program
a také nevšední kulturní a kulinářský zážitek.

V ostravském CPIC pro Moravskoslezský kraj byly
v průběhu prázdnin pořádány sociokulturní kurzy pro
cizince, ve kterých se klienti dozvěděli zajímavé infor-

mace o historii i současnosti tohoto krajského města.
V rámci dvou kurzů s názvem Seznamte se s Ostravou
se účastníci seznámili s industriální architekturou
městské části Ostrava-Vítkovice. Dále obdivovali
malebná zákoutí historického centra Moravské Ost-
ravy. Na akci se sešli cizinci původem z Mexika, Číny,
Íránu, Běloruska, Kazachstánu, Ukrajiny, Thajska
a Pákistánu, jak jednotlivci, tak i celé rodiny. Kurzy
probíhaly v češtině a v angličtině.

Vzhledem k rozvolnění opatření bylo možno pořá-
dat nejen sociokulturní kurzy, ale také kurzy českého
jazyka v prezenční formě, což je ze strany klientů
vítáno. V následujících měsících plánuje centrum
realizovat další sociokulturní kurzy, např. v oblasti
dluhové problematiky a bydlení.

CPIC pro Jihočeský kraj připravilo Tipy na výlety po
českobudějovických památkách v centru města.
Během komentované prohlídky se účastníci seznámili
se zajímavou historií města a jeho pověstmi. Akce
byla zahájena před Černou věží, kde proběhlo přivítá-
ní účastníků a představení centra. Poté všichni vy-
stoupali na věž, aby si mohli prohlédnout město
z výšky a dozvědět se první zajímavosti o městě. Dále
měli účastníci možnost prohlédnout si například his-
torické věže a domy v okolí náměstí.

Pozvánka – CPIC pro Zlínský kraj vás zve na turnaj v bas-
ketbalu pro týmy cizinců 24. listopadu ve Zlíně. Více
informací na webu a FB centra. Zájemci se mohou hlásit
na telefonních číslech 778 409 862 nebo 607 860 691
nebo psát na iczlin@suz.cz.

Text: CPIC SUZ

INTEGRACE CIZINCŮ
V REGIONECH
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Text: Eva Valentová
Foto: Galerie hl. m. Prahy

Galerie hl. m. Prahy každoročně pořádá Letní
výtvarné dílny ve svém Eko-ateliéru v Trojském
zámku.

Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet rozličné
výtvarné aktivity a techniky. Tvořilo se ze zajímavých
přírodních materiálů a za asistence zkušených lek-
torů. Dílny byly určené pro rodiny s dětmi i pro všech-
ny ostatní návštěvníky, kteří měli zájem o smysluplné
a kreativní trávení volného času během letních
prázdnin.

Díky své nenáročnosti na verbální komunikaci byly
výtvarné dílny lehce přístupné i pro cizince žijící
v Praze či zahraniční turisty, kteří neovládají češtinu.

V minulých letech probíhaly některé výtvarné dílny
například ve spolupráci s dobrovolnicemi z Guatemaly
a Mexika. Eko-ateliér dále navštívili příslušníci
vietnamské komunity či žáci Francouzského lycea
a další zahraniční studenti. Letos poprvé se dílny
cíleně představily mezinárodním návštěvníkům
v letácích dostupných v pěti jazycích – v anglickém,
ruském, ukrajinském, vietnamském a španělském
jazyce. Letáky vznikly ve spolupráci s Magistrátem hl.
m. Prahy, který zajistil jejich vznik v rámci projektu
Praha – Metropole všech 2021, který je zaměřen na
podporu integrace cizinců v hlavním městě a je pod-
pořen Ministerstvem vnitra ČR.

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
V EKO-ATELIÉRU TROJSKÉHO
ZÁMKU PŘIVÍTALY I CIZINCE
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Co je Eko-ateliér?
Eko-ateliér Galerie hl. m. Prahy v oranžérii
Zámku Troja slouží návštěvníkům nejen
k rozvoji kreativity, ale i k relaxaci v turis-
ticky rušné části Prahy. Programy v Eko-
ateliéru propojují umění s tématy ekologie,
environmentalistiky a dalších. Skrze ši-
rokou škálu výtvarných technik se ná-
vštěvníci seznamují s principy recyklace
a využívají přírodní materiály. Vyzkoušet si
mohou například výrobu ručního papíru,
práci s keramickou hlínou, textilní tvorbu,
voskovou batiku, výrobu objektů
z přírodních materiálů, tvorbu experi-
mentálních šperků, land art apod.

Eko-ateliér je otevřený i v průběhu
školního roku, kdy jej navštěvují pře-
devším žáci pražských škol v rámci vy-
učování. Pro ostatní zájemce jsou pak
pořádány výtvarné workshopy a mi-
mořádné programy, například v rámci
Víkendu otevřených zahrad či Trojského vino-
braní.

Bližší informace o aktivitách můžete
najít na webu Galerie hl. m. Prahy nebo
v edukačním oddělení galerie.
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Text: Sabina Ali
Foto: Adam Sochorec

VAŘENÍ
Během léta se u jednoho stolu sešla herečka Linda Rybová,
jejímanžel – herec David Prachař – a několik cizinců žijících
v Česku, aby si společně uvařili a hlavně popovídali o svých
životech. Pojďte se s námi ohlédnout za tím
nejzajímavějším, o čembyla řeč, ale také za chutnými
recepty, o něž nebyla nouze. Ze setkání vznikla hned dvě
videa, kterámůžete zhlédnout celá nawebu
nejsmesicizi.cz.

„Rozhodli jsme se, že uděláme takovou malou
cizineckou sondu, pozvali jsme si čtyři cizince, kteří
žijí v Čechách, abychom se jich zeptali, jak se jim
u nás žije“, říká David. Jedním z těchto hostů byla
i Yessika Alejandra Garcia pocházející ze země kávy –
daleké Kolumbie. „Českou republiku hodnotím roz-
hodně pozitivně, neměla jsem zatím žádnou negativní
zkušenost“, říká. Aktuálně u nás studuje mezinárodní
rozvoj a poté se chce vrhnout do pracovního procesu,
v Česku už plánuje zůstat natrvalo.

Dalším hostem byl Sergei Nosov,
který pochází z ruského města
Orenburg nedaleko hranic
s Kazachstánem. Ten přijel studovat
obor pěstování rostlin. Předtím
Prahu navštívil jako turista a přizná-
vá, že se mu tu moc nelíbilo. Nyní
se ovšem do Česka zamiloval. Sergej
nezačal pracovat ve vystudovaném
oboru, ale stal se realitním
makléřem. „Pěstuji už jen doma na
okně, mám rajčata, ananasy a tak
dále“, dodává.

Ani Sergeje se David nemohl ne-
zeptat, zda u nás chce zůstat.
„V Česku chci zůstat alespoň ještě
pět let, ale mám sen, že budu žít
někde u moře.“ U nás ho prý ne-
přestává udivovat, jak velikou svo-
bodu slova máme. Český humor by
v Rusku dle Sergeje neobstál.

Zatímco si David povídal s hosty,
Linda se pustila do vaření. Nejprve
se srbskou urbanistkou Ivonou
upekla tradiční pitu s višněmi. Jde
o obdobu českého štrúdlu a je
neméně výborná! Jako hlavní chod
pak Linda připravila tradiční českou
kachnu s knedlíkem a zelím.

Dalším hostem byla Cano Shenali

Amatunga, studentka medicíny, která k nám přijela ze
Srí Lanky. Na Karlovu univerzitu se vydala studovat
medicínu v angličtině. I přes to, že cizinci mateřštinu
ovládat kvůli studiu nemusí, naučila se perfektně
česky. Aktuálně už pracuje s dětmi v pražské
nemocnici v Motole na oddělení pediatrie.

Úplnou rekordmankou v počtu strávených let
v Česku je z Davidových hostů rozhodně srbská ur-
banistka Ivona Begović. V Česku je dlouhých 29 let!
Vybaví si vůbec po tolika letech svou první vzpomínku
po příjezdu do Česka? „První asi úplně ne, protože už
je to hodně dávno. Ale pamatuji si, že když jsem byla
na pracovním pohovoru, tak mě společnost přijala
i přes to, že jsem tehdy vůbec neuměla česky. Přišlo
mi krásné, že vzali mladou holku, která vlastně ani
neuměla místní jazyk.“

Vzhledem k tomu, jak dlouho tu Ivona je, mohla už
poznat povahu českého národa. V čem jsme podle ní
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jiní než Srbové? „Líbí se mi, že Češi nejsou tak divocí
jako Balkánci, ale také nejsou tak řádní jako Němci.
V Česku je díky tomu řád, ale i kreativita. To se mi tu
moc líbí,“ chválí si.

Mezi povídáním se už dopekla kachna a dovařil
tradiční srílanský dhál. Linda s Davidem a hosty se
usadili k jídlu. Vy se můžete inspirovat recepty. Tak
dobrou chuť!

RECEPTY: Srbská
višňová pita a srílanský
dhál:
Pita s višněmi
Pita s višněmi je tradiční srbský recept, který se
podobá českému štrúdlu.

Ingredience:
� tažené těsto (kupované v balkánské prodejně)
� višně
� cukr krystal (dle chuti)
� olej

Postup:
Rozložené těsto lehce pokapeme olejem a dle chuti
pocukrujeme cukrem krystal a posypeme višněmi.

Vše pak zabalíme do ruličky (jako klasický štrúdl),
potřeme olejem a dáme péct na 35 minut na
180 stupňů.

Dhál
Ingredience
� cibule
� česnek
� olej
� červená čočka
� kari lístky (nebo bobkový list, který se ale z jídla musí
před konzumací vyndat)

� kurkuma
� kari prášek
� chili
� kokosové mléko
� sůl
� špenát (nemusí být)

Postup
V pánvi na oleji nechte zesklovatět cibuli s česnekem,
přidejte koření. Poté vložte dobře propláchnutou čoč-
ku, zalijte kokosovým mlékem a osolte. Celou směs
vařte do změknutí čočky.
Tip: Pro vylepšení můžete přidat i špenát a vše vařit
společně s ním.
Dhál servírujte s bílou rýží.
Dobrou chuť!
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