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Milý čtenáři, s příchodem slunnějšího počasí vychází druhé 

číslo Voďori. Stejně jako posledně je i tentokrát nabité články a rozhovory 

z dílen tvých kolegů z českých základních škol a zajímavými příspěvky zkuše-

nějších redaktorů nebo odborníků.

Druhé číslo věnujeme světadílu, který čím dál více přitahuje pozornost, ale 

o němž víme pořád ještě poměrně málo. Většina lidí si pod Asií představí 

zejména země jako je Vietnam, Čína nebo Japonsko. My jsme těmto repre-

zentantům samozřejmě věnovali dostatečný prostor, a to hned v několika 

článcích. Zajímalo nás především, 

jak se lidem z těchto zemí žije 

v České republice.  Z jednoho 

z nich se například dozvíš, kdo 

a jak se může stát takzvaným 

banánovým dítětem. 

Vedle toho jsme ale vybírali i ze 

zemí ostatních, které jsou občas 

trochu neprávem ve spojitosti 

s Asií opomíjeny. Přinášíme ti 

jedinečný rozhovor se zpěvákem 

Alim Amirim, který v něm více 

než o svých pěveckých úspěších 

hovoří o Íránu, zemi, v níž se před 

třiceti lety narodil. Stejně jako 

řada ostatních cizinců u nás má 

i Ali ve svém repertoáru několik 

špatných zkušeností s životem 

v ČR, o které se s tebou podělí.

Neméně zajímavý je i článek 

Jany Hradilkové o Čečensku, 

další asijské zemi, jež je čas od 

času v našich médiích skloňo-

vána ve spojitosti s válečnými 

konflikty, ale o které toho asi 

běžný Evropan ví jen velmi málo.  

Naši kladrubští redaktoři přišli 

s nápadem zařadit do aktuál-

ního čísla dvoustranu o adopci 

na dálku, která se v posledních 

letech stává celospolečenským 

fenoménem. Dozvíš se, jak si i ty můžeš dítě  

z některé z rozvojových zemí adoptovat  

a jaké zkušenosti s takovou adopcí mají známé  

osobnosti obyčejní lidé.

Závěrem bych vám všem rád poděkoval za dopisy, které k nám do redakce 

došly a jejichž prostřednictvím jste se s námi podělili o nápady, jak časopis 

zlepšit. Vedle většího prostoru věnovaného módě jsme se rozhodli na vaše 

přání zařadit i soutěž o zajímavé ceny.

Optimisticky můžeme prohlásit, že školní rok bude už brzy za námi, a tak si 

budeš moct přes léto odpočinout od všech čtvrtletek a závěrečných prověrek. 

Hned po prázdninách se ale přihlásíme s dalším číslem. Na něm se můžeš 

podílet i ty. Stačí napsat e-mail na romano.vodori@gmail.com.

Vzhůru do čtení! Třeba to do těch prázdnin rychleji uteče!
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Pojem „banánové děti“ se u nás do 
obecného povědomí vžil coby meta-
fora vystihující současnou generaci 
vietnamských dětí, které se narodily 
nebo žijí odmalička v České republice. 
Sice vypadají jako Asiati, jenže uvnitř se 
tak vůbec necítí; jsou jako banány – na 
povrchu „žlutí“, tedy vietnamští, uvnitř 
„bílí“, tedy čeští. Možná máte ve třídě 
vietnamského spolužáka nebo spolu-
žačku, kteří češtinu ovládají jako rodilý 
mluvčí, dost možná mají i české jméno, 
a kdybyste je neviděli, vůbec byste ne-
poznali, že jejich rodiče jsou Vietnamci. 
Napadlo vás někdy, že doma musí mlu-
vit a chovat se úplně jinak než ve škole, 
a že není vůbec jednoduché pohybovat 
se mezi dvěma tolik odlišnými světy 
a oběma se zavděčit? 
Zatímco česká, potažmo euro-ame-
rická kultura vyzdvihuje individualitu 
a svobodu člověka-jedince, asijská kul-
tura vnímá člověka vždy jako součást 
větší společenské jednotky (rodiny, stá-
tu), které se jedinec musí podřídit. Na 
vnímání rodinných hodnot ve Vietnamu 
má velký vliv konfuciánské učení (Kon-
fucius byl čínský mudrc, jehož pohled 
na rodinu a společnost ovlivnil myšlení 
prakticky celého Dálného východu), 
které povinuje úctu k rodičům, ke star-
ším a k autoritám, a také ke vzdělání. 
Vietnamští rodiče opustili domov, aby 
zde téměř nonstop pracovali a zajistili 
tím svým dětem kvalitní vzdělání a celé 
rodině lepší budoucnost. V souladu 
s vietnamskou tradicí proto po potom-
cích vyžadují, aby svůj čas věnovali 
hlavně učení, ve škole měli výborné 
známky a přijali je na gymnázium a po 

Život v Čechách je moc hezký. Jsou tu 

velmi pěkné památky a různé jiné věci, 

které třeba ve Vietnamu nemáme. Ale 

má to i druhou stránku. Moje maminka 

prodává v obchodě, kde má spoustu 

zboží. Jenže někteří lidé jsou na nás 

nepříjemní, a někteří dokonce hrubí.

Já ve škole s učením nemám moc 

problém, ale problém mám se spolu-

žáky nebo vrstevníky. Někdy na chodbě 

slyším narážky a podobné věci. Jiní lidé 

s námi mají soucit a chovají se k nám 

velmi slušně.Vietnamští lidé nejsou takoví, jak si 

mnoho lidí může myslet. Vietnamci 

pracují velmi tvrdě a i já sama je velmi 

obdivuji. Někteří, co tady jsou poměrně 

dlouho, a vydělávají si hodně peněz, 

posílají do Vietnamu příspěvky na  

charitu – postiženým lidem, nemoc-

ným, ale i na povodně, kdy tvrdě  
pracující lidé ztrácejí svůj majetek, 

dům, peníze a někteří dokonce  
ztratí i své blízké.Čechy jsou mou rodnou zemí. Kdyby 

se mě někdo zeptal, abych si vybrala 

mezi Vietnamem a Čechami, tak nevím 

jak odpovědět. Obě země pro mě moc 

znamenají.
Lenka Pham Hai Yen  ZŠ Mánesova, Stříbro

Banánové děti

Můj život v Čechách

Dokážete si představit, že vyrůstáte ve dvou různých kulturách? 
Ve snaze uspět ve škole a zapadnout mezi spolužáky se přizpůso-
bujete kultuře jedné, ale doma s rodiči musíte respektovat jazyk 
a zvyky kultury jiné?

Jmenuju se Lenka a jsem viet-
namské příslušnosti. Bydlím 
ve Stříbře a chodím tu také do 
školy v Mánesově ulici. Žiju tu 
od narození se svojí maminkou, 
sestrou a kdysi ještě s tatín-
kem, jenže ten zemřel, když mi 
bylo 9 let.

Stáhni si Voďori 
do svého počítače. www.romanovodori.czSleduj náš interaktivní web

něm na vysokou školu. Ve Vietnamu 
často celá rodina šetří peníze na to, aby 
nejnadanější potomek mohl vystudovat, 
na základě toho získal dobře placenou 
práci a finančně podporoval zbytek 
rodiny. „Banánové děti“ se však díky 
škole a českým kamarádům daleko 
více ztotožňují s českou mentalitou, 
a není pro ně lehké plnit představy 
rodičů. Ba co víc, svým rodičům se 
vzdalují i jazykově, když celý den mluví 
česky a rodiče vídají jen pozdě večer, 
kdy se vracejí z práce. 
„Banánové děti“ přitom nezápolí jen 
s přechody mezi češtinou a vietnam-
štinou, mezi prostředím českým 
a prostředím svých krajanů. Součas-
ně totiž hledají odpověď na otázku, 
kdo vlastně jsou? Vypadají jako 
Vietnamci, ale přemýšlí jako Češi. 
Doma se cítí tady, nemálo čes-
kých „patriotů“ jim ale nevybíravě 
dává najevo, že jejich domov je 
ve Vietnamu. Na základní škole 
tak „banánové děti“ obvykle 
potlačují svůj vietnamský původ 
a odmítají se učit i mluvit viet-
namsky, nechtějí se od ostat-
ních spolužáků lišit. Teprve 
v pozdějším věku přicházejí 
na to, že znalost vícera kultur 
a jazyků jim přináší výho-
dy. Záleží však na mnoha 
faktorech (na rodině, škole, 
kamarádech aj.), kdy 
a zda k takovému poznání 
„banánové dítě“ dospěje, 
i jak s ním naloží.

Šárka Martínková 
Občanské sdružení Hanoj
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Pojem „banánové děti“ se u nás do 
obecného povědomí vžil coby meta-
fora vystihující současnou generaci 
vietnamských dětí, které se narodily 
nebo žijí odmalička v České republice. 
Sice vypadají jako Asiati, jenže uvnitř se 
tak vůbec necítí; jsou jako banány – na 
povrchu „žlutí“, tedy vietnamští, uvnitř 
„bílí“, tedy čeští. Možná máte ve třídě 
vietnamského spolužáka nebo spolu-
žačku, kteří češtinu ovládají jako rodilý 
mluvčí, dost možná mají i české jméno, 
a kdybyste je neviděli, vůbec byste ne-
poznali, že jejich rodiče jsou Vietnamci. 
Napadlo vás někdy, že doma musí mlu-
vit a chovat se úplně jinak než ve škole, 
a že není vůbec jednoduché pohybovat 
se mezi dvěma tolik odlišnými světy 
a oběma se zavděčit? 
Zatímco česká, potažmo euro-ame-
rická kultura vyzdvihuje individualitu 
a svobodu člověka-jedince, asijská kul-
tura vnímá člověka vždy jako součást 
větší společenské jednotky (rodiny, stá-
tu), které se jedinec musí podřídit. Na 
vnímání rodinných hodnot ve Vietnamu 
má velký vliv konfuciánské učení (Kon-
fucius byl čínský mudrc, jehož pohled 
na rodinu a společnost ovlivnil myšlení 
prakticky celého Dálného východu), 
které povinuje úctu k rodičům, ke star-
ším a k autoritám, a také ke vzdělání. 
Vietnamští rodiče opustili domov, aby 
zde téměř nonstop pracovali a zajistili 
tím svým dětem kvalitní vzdělání a celé 
rodině lepší budoucnost. V souladu 
s vietnamskou tradicí proto po potom-
cích vyžadují, aby svůj čas věnovali 
hlavně učení, ve škole měli výborné 
známky a přijali je na gymnázium a po 

Život v Čechách je moc hezký. Jsou tu 

velmi pěkné památky a různé jiné věci, 

které třeba ve Vietnamu nemáme. Ale 

má to i druhou stránku. Moje maminka 

prodává v obchodě, kde má spoustu 

zboží. Jenže někteří lidé jsou na nás 

nepříjemní, a někteří dokonce hrubí.

Já ve škole s učením nemám moc 

problém, ale problém mám se spolu-

žáky nebo vrstevníky. Někdy na chodbě 

slyším narážky a podobné věci. Jiní lidé 

s námi mají soucit a chovají se k nám 

velmi slušně.Vietnamští lidé nejsou takoví, jak si 

mnoho lidí může myslet. Vietnamci 

pracují velmi tvrdě a i já sama je velmi 

obdivuji. Někteří, co tady jsou poměrně 

dlouho, a vydělávají si hodně peněz, 

posílají do Vietnamu příspěvky na  

charitu – postiženým lidem, nemoc-

ným, ale i na povodně, kdy tvrdě  
pracující lidé ztrácejí svůj majetek, 

dům, peníze a někteří dokonce  
ztratí i své blízké.Čechy jsou mou rodnou zemí. Kdyby 

se mě někdo zeptal, abych si vybrala 

mezi Vietnamem a Čechami, tak nevím 

jak odpovědět. Obě země pro mě moc 

znamenají.
Lenka Pham Hai Yen  ZŠ Mánesova, Stříbro

Banánové děti

Můj život v Čechách

Dokážete si představit, že vyrůstáte ve dvou různých kulturách? 
Ve snaze uspět ve škole a zapadnout mezi spolužáky se přizpůso-
bujete kultuře jedné, ale doma s rodiči musíte respektovat jazyk 
a zvyky kultury jiné?

Jmenuju se Lenka a jsem viet-
namské příslušnosti. Bydlím 
ve Stříbře a chodím tu také do 
školy v Mánesově ulici. Žiju tu 
od narození se svojí maminkou, 
sestrou a kdysi ještě s tatín-
kem, jenže ten zemřel, když mi 
bylo 9 let.

Stáhni si Voďori 
do svého počítače. www.romanovodori.czSleduj náš interaktivní web

něm na vysokou školu. Ve Vietnamu 
často celá rodina šetří peníze na to, aby 
nejnadanější potomek mohl vystudovat, 
na základě toho získal dobře placenou 
práci a finančně podporoval zbytek 
rodiny. „Banánové děti“ se však díky 
škole a českým kamarádům daleko 
více ztotožňují s českou mentalitou, 
a není pro ně lehké plnit představy 
rodičů. Ba co víc, svým rodičům se 
vzdalují i jazykově, když celý den mluví 
česky a rodiče vídají jen pozdě večer, 
kdy se vracejí z práce. 
„Banánové děti“ přitom nezápolí jen 
s přechody mezi češtinou a vietnam-
štinou, mezi prostředím českým 
a prostředím svých krajanů. Součas-
ně totiž hledají odpověď na otázku, 
kdo vlastně jsou? Vypadají jako 
Vietnamci, ale přemýšlí jako Češi. 
Doma se cítí tady, nemálo čes-
kých „patriotů“ jim ale nevybíravě 
dává najevo, že jejich domov je 
ve Vietnamu. Na základní škole 
tak „banánové děti“ obvykle 
potlačují svůj vietnamský původ 
a odmítají se učit i mluvit viet-
namsky, nechtějí se od ostat-
ních spolužáků lišit. Teprve 
v pozdějším věku přicházejí 
na to, že znalost vícera kultur 
a jazyků jim přináší výho-
dy. Záleží však na mnoha 
faktorech (na rodině, škole, 
kamarádech aj.), kdy 
a zda k takovému poznání 
„banánové dítě“ dospěje, 
i jak s ním naloží.

Šárka Martínková 
Občanské sdružení Hanoj
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Dívali se na mě, jako bych zabíral místo

Proč jste se rozhodl studovat v zahra-
ničí? A proč jste si vybral právě Českou 
republiku?
U nás je zvykem, že když chce chlap něco 
dokázat, musí odejít od rodičů. Můj otec 
takhle odešel, můj bratr taky, takže když 
mi bylo dvanáct třináct let, začal jsem 
plánovat. Věděl jsem, že až dokončím 
gymnázium, někam odejdu.
Česko byla náhoda. Hledal jsem mezi 
evropskými univerzitami, kde bych mohl 
studovat, a Karlova univerzita mi přišla 
velmi zajímavá tím, jak je stará. 

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl 
v Čechách zůstat i po dokončení studií 
– byla důvodem rozjíždějící se pěvecká 
kariéra, nebo jste o tom uvažoval již dříve?
Určitě to hodně pomohlo, protože když 
jsem dokončil studium medicíny, chtěl 
jsem si udělat nějakou specializaci. 
Bylo na mně, jestli se rozhodnu zůstat 
a udělám si specializaci tady nebo někde 
v Evropě. A jelikož jsem byl už trošku zná-
mý, mohl jsem si vybrat, které místo chci 
a jak to chci. Takže to bylo jednoduché 
a zůstal jsem.

Vy jste se narodil v Íránu, ale pak jste s ro-
dinou žili v Kuvajtu. Jak k tomu došlo? Ve 
které z těchto zemí jste chodil do školy?
Chodil jsem do školy v Kuvajtu, ale když 
mezi Íránem a Kuvajtem nastala válka, 
odstěhoval jsem se zpátky do Íránu. Tam 
jsem strávil čtyři roky,  pak jsem se zase 
vrátil do Kuvajtu a potom do Dubaje. Bylo 
to komplikované. Když jsem skončil gym-
názium, odjel jsem do Čech.

Jak na vás působí Češi a v čem myslíte, že 
jsou jiní než Íránci?
Lidi jsou v Íránu vášnivější, trochu víc 
horkokrevní. To znamená, že se rychleji 
naštvou a mnohem víc se smějí. Milují 
cizince. Tím je tato země známá. Jsou 

třeba věci, které neuvidíte nikde jinde, než 
v Íránu. Stojíte ve frontě na lístek, a pokud 
jste cizinec, všichni vás pustí dopředu a ni-
komu to nevadí. Nikdo s tím prostě nemá 
problém, což je v České republice naopak. 
Všichni se na vás dívají, co tu děláte. Neří-
kám, že se takhle chová i mladá genera-
ce, ale u starší generace to tak je pořád. 
Aspoň já jsem to tak cítil, když jsem jel 
občas tramvají. Starší lidé se na mě dívali 
tak, jako bych tu zabíral místo. V Íránu je 
to pravý opak. Musíte ho navštívit, abyste 
to pochopili.

Írán je muslimská země. Dodržujete vy 
sám nějaká náboženská pravidla?
Jsem člověk, který věří, že existuje nějaká 
zvláštní síla. Pro někoho to může být 
Bůh, pro někoho třeba Ježíš, pro někoho 
zase něco jiného. Nepatřím tedy mezi lidi, 
kteří si myslí, že vše se děje náhodně. Ale 
abych dodržoval nějaké zákony a pravidla, 
nějaké náboženství, to ne.

Jaké to mají z vašeho pohledu ženy 
v Íránu?
Ženy všude na světě bojují za svá práva, 
protože v minulosti si muži, kteří většinou 
působili v armádě, nastavili zákony a na 
ženy zapomněli. Ale dnes se za ženská 
práva bojuje i v Íránu. Ženy tam mají svo-
bodu a dělají, co chtějí. Ale když chtějí jít 
dívky třeba do bazénu, mají jeden den, kdy 
chodí jen dívky. V jiný den chodí jen muži 
a v jiný chodí společně. Dívky v Íránu stu-
dují na univerzitě častěji než kluci. Pracují 
tam, kde chtějí – v supermarketu nebo 
ve špitále, prostě kdekoli. Práva mají, 
ale i nadále za ně bojují, což je správně. 
Takhle by to mělo být.

V muslimských zemích fungovalo odjakži-
va mnohoženství. Je v Íránu časté i dnes? 
Jak se na to díváte vy?
V Íránu, dá se říct, mnohoženství už nee-

xistuje, protože když se člověk podívá na 
zákon, který ho upravuje, je velmi přísný. 
Pokud chce totiž muž druhou ženu, musí 
o tom manželka vědět, musí s tím sou-
hlasit a musí podepsat, že s tím souhlasí. 
Muž k tomu navíc musí mít důvod, např. 
že svoji ženu sice miluje, ale ona nemůže 
mít děti, nebo že se zbláznila (smích). 
Ale pozor – má povinnost dávat oběma 
manželkám stejně. Takže když jedné 
koupí auto, druhé ho musí koupit taky. 
Jinak by mohl skončit u soudu. Na druhou 
stranu tu ale nenajdete muže, který by 
měl šest milenek, které pak otěhotní 
a stanou se z nich svobodné maminky. To 
je vážná věc. Ženy pak trpí, když jsou na to 
samy. Můžete se zeptat dívek, které mají 
děti a zůstaly svobodné. Pochopíte, jak je 
to pro ně těžké. V Íránu takové problémy 
nejsou tak časté.

Setkal jste se před tím, než jste se stal 
známým, s nějakou negativní reakcí lidí 
kvůli vašemu původu?
Čas od času ano. Občas se ke mně někdo 
nezachoval hezky, ale je to hodně indivi-
duální. Jednou v Plzni, to už bylo pár mě-
síců po SuperStar, jsme si s kamarádem 
vyšli ven a někdo začal na ulici vykřikovat 
moje jméno, takže jsem na něj zamával. 
Když ke mně ale přišel, začal mi nadávat. 
Řekl jsem tedy jeho kamarádům, ať ho 
odvedou domů, že už má dneska dost. On 
zaslechl, že jsem řekl „domů“, a zakřičel: 
„Domů? Já jsem tady doma! Doma tady 
nejsi ty!“ A začal znovu nadávat. Nakonec 
jsme se trošku poprali. (smích)
To jsou situace, ke kterým dochází 
v zemích, které byly nějaký čas uzavřené. 
Musíme pochopit, že to potřebuje čas 
a nakonec to bude pryč. Vaše generace 
chodí do školy s lidmi s jinou barvou pleti 
a zajímá se o jiné kultury. Dřív to takhle 
nebylo a to musíme pochopit. Je jasné, že 
za deset patnáct let to bude jinak. 

Zpíval jste veřejně už před SuperStar, 
v Čechách nebo i doma v Íránu?
Zpívám celý život. Zpěv miluji. Vlastně 
zpívám od té doby, co jsem si začal uvě-
domovat sám sebe. O víkendech jsme si 
s bratrem hráli na zpěváky – do ruky jsme 
vzali cokoli, co vypadalo jako mikrofon, 
a na posteli jsme zpívali moderní písničky. 
A naše maminka hrála šílenou fanynku, 
tancovala a tak. V té době to tedy začalo. 
Později jsem hrál profesionálně basketbal 
a pořád jsem musel chodit pěšky – ze 
školy do klubu a zpátky. Tak jsem si po 
cestě většinou zpíval. Zjistil jsem, že mi 
zpěv dělá vnitřně dobře, a když na mě 
přitom ani nikdo nic neházel, ani mi za to 
nenadával, poznal jsem, že mám asi dob-
rý hlas. Když jsem tu pak začal studovat, 
zpíval jsem jednou za týden v restauraci. 
No, a potom přišla SuperStar, tak jsem se 
přihlásil.

Myslíte si, že vám ve vašem úspěchu 
v soutěži pomohl exotický vzhled?
V něčem určitě ano, ale v něčem ne. To, že 
jsem jiný, způsobilo, že hned, jak jsem se 
ukázal v televizi, mě lidé registrovali. Pa-
matuju si, že hned druhý den mě lidé na 
ulici zdravili. To se Čechů netýká, protože 
většinou vypadají stejně, takže v tom jsem 
měl plus. Problémem ale byla jazyková 
bariéra. 

Jak váš pěvecký úspěch v Čechách vnímá 
vaše rodina? Jste doma v Íránu populární 
podobně jako v Česku?
Když jsem přijel domů a ukázal jsem táto-
vi moje cédéčko, podíval se na něj a řekl: 
„Jo, dobrý.“ A dal mi ho zpátky. Můj táta 
totiž vždycky chtěl, abych se stal lékařem. 
Hrál jsem pět let v divadle, činohru, a on 
se nikdy nepřišel podívat. Vždycky říkal, že 

chlap musí být lékař. Nikdy v tomto ohledu 
neprojevil podporu. Moje sestry byly ale 
samozřejmě nadšené, rozdávaly všude 
moje cédéčka a ukazovaly videa. Ale táta 
moc ne. A maminka k tomu vždycky poví: 
„Já věděla, že něco dokážeš.“ V Íránu 
jsem ale nikdy veřejně nezpíval, protože 
jsem tam žil jen pět let.

Myslíte si, že je výhodou to, že jste známý, 
když jednáte s pacienty?
Zezačátku jsem si myslel, že ne, ale dnes 
vidím, že to má svoje výhody. Na dveřích 
v nemocnici máme napsaná jména, takže 
když lidi přicházejí do ordinace, mají pocit, 
že toho člověka, který je bude ošetřovat, 
znají. Pacienti se na mě usmívají, povídá-
me si spolu, krásně mi v ordinaci zpívají 
a tak. Je to prostě takové přátelštější. 
V tomto ohledu to tedy strašně pomohlo.

Kdybyste někdy stál před rozhodnutím, že 
si budete muset vybrat mezi prací lékaře 
a zpěvem, čemu byste dal přednost?
Abyste zpíval, nemusíte být profesionální 
zpěvák. Já můžu být zpěvák i v tuhle chvíli 
– když budu chtít, zazpívám si. Je mi úplně 
jedno, jestli za to dostanu peníze, nebo 
mě někdo poslouchá jen tak.  Být lékařem 
je na celý život, je to nádherné povolání. 
Představte si, že některé práce, které jsou 
super, jsou časově omezené. Například 
modeling. To je taky krásná práce, ale jen 
na čas. U medicíny je to naopak – čím jste 
starší, tím je to hezčí. 

Plánujete se do Íránu jednou vrátit?
Vyrůstal jsem v hluboké lásce ke 
svým rodičům a naopak. Nikdy se 
ke mně nechovali špatně a na to 
nezapomenu. Ať se stalo, co se 
stalo, vždy jsme společně večeřeli. 

I když jsme museli někdy čekat třeba 
do půl jedenácté, na tátu jsme počkali. 
Takhle jsme vychovaní. Čím jsem starší 
a čím starší jsou i moji rodiče, tím víc se 
mi stýská. Nechci, aby zůstali ve stáří 
sami a jednou mi někdo zavolal, že táta 
dostal infarkt. Natrvalo bych se odstě-
hovat zpět do Íránu asi ale nechtěl. Spíš 
bych chtěl být tak nějak napůl v Čechách 
a napůl tam. 
 Nikola Brzobohatá, Šárka Tycarová, 
 Bára Šedivá a Šárka Stará
 ZŠ Kladruby

Ali Amiri je jednou z předních tváří české populární 
scény. Narodil se před třiceti lety v íránském Te-
heránu. Vystudoval plzeňskou Lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy, což předznamenalo jeho dnešní 
zaměstnání ve Fakultní nemocnici na Bulovce, kde 
se specializuje na kožní onemocnění. V roce 2005 se 
stal finalistou soutěže Česko hledá SuperStar. V sou-
časnosti vystupuje se skupinou Amirante a realizuje 
vlastní sólová vystoupení.   

Rozhovor v celém znění najdete 
na www.romanovodori.cz
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to komplikované. Když jsem skončil gym-
názium, odjel jsem do Čech.

Jak na vás působí Češi a v čem myslíte, že 
jsou jiní než Íránci?
Lidi jsou v Íránu vášnivější, trochu víc 
horkokrevní. To znamená, že se rychleji 
naštvou a mnohem víc se smějí. Milují 
cizince. Tím je tato země známá. Jsou 

třeba věci, které neuvidíte nikde jinde, než 
v Íránu. Stojíte ve frontě na lístek, a pokud 
jste cizinec, všichni vás pustí dopředu a ni-
komu to nevadí. Nikdo s tím prostě nemá 
problém, což je v České republice naopak. 
Všichni se na vás dívají, co tu děláte. Neří-
kám, že se takhle chová i mladá genera-
ce, ale u starší generace to tak je pořád. 
Aspoň já jsem to tak cítil, když jsem jel 
občas tramvají. Starší lidé se na mě dívali 
tak, jako bych tu zabíral místo. V Íránu je 
to pravý opak. Musíte ho navštívit, abyste 
to pochopili.

Írán je muslimská země. Dodržujete vy 
sám nějaká náboženská pravidla?
Jsem člověk, který věří, že existuje nějaká 
zvláštní síla. Pro někoho to může být 
Bůh, pro někoho třeba Ježíš, pro někoho 
zase něco jiného. Nepatřím tedy mezi lidi, 
kteří si myslí, že vše se děje náhodně. Ale 
abych dodržoval nějaké zákony a pravidla, 
nějaké náboženství, to ne.

Jaké to mají z vašeho pohledu ženy 
v Íránu?
Ženy všude na světě bojují za svá práva, 
protože v minulosti si muži, kteří většinou 
působili v armádě, nastavili zákony a na 
ženy zapomněli. Ale dnes se za ženská 
práva bojuje i v Íránu. Ženy tam mají svo-
bodu a dělají, co chtějí. Ale když chtějí jít 
dívky třeba do bazénu, mají jeden den, kdy 
chodí jen dívky. V jiný den chodí jen muži 
a v jiný chodí společně. Dívky v Íránu stu-
dují na univerzitě častěji než kluci. Pracují 
tam, kde chtějí – v supermarketu nebo 
ve špitále, prostě kdekoli. Práva mají, 
ale i nadále za ně bojují, což je správně. 
Takhle by to mělo být.

V muslimských zemích fungovalo odjakži-
va mnohoženství. Je v Íránu časté i dnes? 
Jak se na to díváte vy?
V Íránu, dá se říct, mnohoženství už nee-

xistuje, protože když se člověk podívá na 
zákon, který ho upravuje, je velmi přísný. 
Pokud chce totiž muž druhou ženu, musí 
o tom manželka vědět, musí s tím sou-
hlasit a musí podepsat, že s tím souhlasí. 
Muž k tomu navíc musí mít důvod, např. 
že svoji ženu sice miluje, ale ona nemůže 
mít děti, nebo že se zbláznila (smích). 
Ale pozor – má povinnost dávat oběma 
manželkám stejně. Takže když jedné 
koupí auto, druhé ho musí koupit taky. 
Jinak by mohl skončit u soudu. Na druhou 
stranu tu ale nenajdete muže, který by 
měl šest milenek, které pak otěhotní 
a stanou se z nich svobodné maminky. To 
je vážná věc. Ženy pak trpí, když jsou na to 
samy. Můžete se zeptat dívek, které mají 
děti a zůstaly svobodné. Pochopíte, jak je 
to pro ně těžké. V Íránu takové problémy 
nejsou tak časté.

Setkal jste se před tím, než jste se stal 
známým, s nějakou negativní reakcí lidí 
kvůli vašemu původu?
Čas od času ano. Občas se ke mně někdo 
nezachoval hezky, ale je to hodně indivi-
duální. Jednou v Plzni, to už bylo pár mě-
síců po SuperStar, jsme si s kamarádem 
vyšli ven a někdo začal na ulici vykřikovat 
moje jméno, takže jsem na něj zamával. 
Když ke mně ale přišel, začal mi nadávat. 
Řekl jsem tedy jeho kamarádům, ať ho 
odvedou domů, že už má dneska dost. On 
zaslechl, že jsem řekl „domů“, a zakřičel: 
„Domů? Já jsem tady doma! Doma tady 
nejsi ty!“ A začal znovu nadávat. Nakonec 
jsme se trošku poprali. (smích)
To jsou situace, ke kterým dochází 
v zemích, které byly nějaký čas uzavřené. 
Musíme pochopit, že to potřebuje čas 
a nakonec to bude pryč. Vaše generace 
chodí do školy s lidmi s jinou barvou pleti 
a zajímá se o jiné kultury. Dřív to takhle 
nebylo a to musíme pochopit. Je jasné, že 
za deset patnáct let to bude jinak. 

Zpíval jste veřejně už před SuperStar, 
v Čechách nebo i doma v Íránu?
Zpívám celý život. Zpěv miluji. Vlastně 
zpívám od té doby, co jsem si začal uvě-
domovat sám sebe. O víkendech jsme si 
s bratrem hráli na zpěváky – do ruky jsme 
vzali cokoli, co vypadalo jako mikrofon, 
a na posteli jsme zpívali moderní písničky. 
A naše maminka hrála šílenou fanynku, 
tancovala a tak. V té době to tedy začalo. 
Později jsem hrál profesionálně basketbal 
a pořád jsem musel chodit pěšky – ze 
školy do klubu a zpátky. Tak jsem si po 
cestě většinou zpíval. Zjistil jsem, že mi 
zpěv dělá vnitřně dobře, a když na mě 
přitom ani nikdo nic neházel, ani mi za to 
nenadával, poznal jsem, že mám asi dob-
rý hlas. Když jsem tu pak začal studovat, 
zpíval jsem jednou za týden v restauraci. 
No, a potom přišla SuperStar, tak jsem se 
přihlásil.

Myslíte si, že vám ve vašem úspěchu 
v soutěži pomohl exotický vzhled?
V něčem určitě ano, ale v něčem ne. To, že 
jsem jiný, způsobilo, že hned, jak jsem se 
ukázal v televizi, mě lidé registrovali. Pa-
matuju si, že hned druhý den mě lidé na 
ulici zdravili. To se Čechů netýká, protože 
většinou vypadají stejně, takže v tom jsem 
měl plus. Problémem ale byla jazyková 
bariéra. 

Jak váš pěvecký úspěch v Čechách vnímá 
vaše rodina? Jste doma v Íránu populární 
podobně jako v Česku?
Když jsem přijel domů a ukázal jsem táto-
vi moje cédéčko, podíval se na něj a řekl: 
„Jo, dobrý.“ A dal mi ho zpátky. Můj táta 
totiž vždycky chtěl, abych se stal lékařem. 
Hrál jsem pět let v divadle, činohru, a on 
se nikdy nepřišel podívat. Vždycky říkal, že 

chlap musí být lékař. Nikdy v tomto ohledu 
neprojevil podporu. Moje sestry byly ale 
samozřejmě nadšené, rozdávaly všude 
moje cédéčka a ukazovaly videa. Ale táta 
moc ne. A maminka k tomu vždycky poví: 
„Já věděla, že něco dokážeš.“ V Íránu 
jsem ale nikdy veřejně nezpíval, protože 
jsem tam žil jen pět let.

Myslíte si, že je výhodou to, že jste známý, 
když jednáte s pacienty?
Zezačátku jsem si myslel, že ne, ale dnes 
vidím, že to má svoje výhody. Na dveřích 
v nemocnici máme napsaná jména, takže 
když lidi přicházejí do ordinace, mají pocit, 
že toho člověka, který je bude ošetřovat, 
znají. Pacienti se na mě usmívají, povídá-
me si spolu, krásně mi v ordinaci zpívají 
a tak. Je to prostě takové přátelštější. 
V tomto ohledu to tedy strašně pomohlo.

Kdybyste někdy stál před rozhodnutím, že 
si budete muset vybrat mezi prací lékaře 
a zpěvem, čemu byste dal přednost?
Abyste zpíval, nemusíte být profesionální 
zpěvák. Já můžu být zpěvák i v tuhle chvíli 
– když budu chtít, zazpívám si. Je mi úplně 
jedno, jestli za to dostanu peníze, nebo 
mě někdo poslouchá jen tak.  Být lékařem 
je na celý život, je to nádherné povolání. 
Představte si, že některé práce, které jsou 
super, jsou časově omezené. Například 
modeling. To je taky krásná práce, ale jen 
na čas. U medicíny je to naopak – čím jste 
starší, tím je to hezčí. 

Plánujete se do Íránu jednou vrátit?
Vyrůstal jsem v hluboké lásce ke 
svým rodičům a naopak. Nikdy se 
ke mně nechovali špatně a na to 
nezapomenu. Ať se stalo, co se 
stalo, vždy jsme společně večeřeli. 

I když jsme museli někdy čekat třeba 
do půl jedenácté, na tátu jsme počkali. 
Takhle jsme vychovaní. Čím jsem starší 
a čím starší jsou i moji rodiče, tím víc se 
mi stýská. Nechci, aby zůstali ve stáří 
sami a jednou mi někdo zavolal, že táta 
dostal infarkt. Natrvalo bych se odstě-
hovat zpět do Íránu asi ale nechtěl. Spíš 
bych chtěl být tak nějak napůl v Čechách 
a napůl tam. 
 Nikola Brzobohatá, Šárka Tycarová, 
 Bára Šedivá a Šárka Stará
 ZŠ Kladruby

Ali Amiri je jednou z předních tváří české populární 
scény. Narodil se před třiceti lety v íránském Te-
heránu. Vystudoval plzeňskou Lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy, což předznamenalo jeho dnešní 
zaměstnání ve Fakultní nemocnici na Bulovce, kde 
se specializuje na kožní onemocnění. V roce 2005 se 
stal finalistou soutěže Česko hledá SuperStar. V sou-
časnosti vystupuje se skupinou Amirante a realizuje 
vlastní sólová vystoupení.   

Rozhovor v celém znění najdete 
na www.romanovodori.cz
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Jak naše práce vypadala?Hned na začátku se rozplynula bublina zvaná „fundraising a pro-jektový management“. S Katrin nám trvalo téměř měsíc, než jsme organizaci více poznaly, navštívily většinu projektů a tak nějak se usadily. To jinými slovy znamená, že už jsme se tolikrát neztrácely při každodenních cestách hanojskými autobusy – zastávky sice existují, ale nikoli už názvy zastávek. A tak pravděpodobnost, že vy-stoupíte, kde potřebujete, bez vědomí, jak místo vypadá, je poměrně nízká. Já se velice rychle začala orientovat v místních, většinou delikatesních, pokrmech. Má úplně první vietnamská věta používa-ná několikrát denně byla: „Bez masa prosím!“ Ne vždy se zadařilo. Přece jen pro mnohé Vietnamce trocha masa není maso.Po měsíci adaptace nám nezbývalo než suše konstatovat, že nám už zbývají jen dva měsíce, a tak jsme se vrhly do akce. Tou stěžejní byla pomoc s přípravou velké oslavy „Středu podzimu“ konající se v půlce září (svátek je pohyblivý). Dřív se jednalo o oslavu sklizně. Dnes je tato oslava určena především dětem. Je to takový vietnamský dětský den. Ulice jsou plné lidí obdivujících nejkulatější a nejjasnější měsíc v roce. Každé dítě má svůj lampion. K vidění jsou tzv. lví tance a jí se speciální koláčky plněné např. pastou z lotosových semínek. Snad každý vypouští obrovské lampiony, kterých se pak nad Hanojí vznáší několik tisíc. Krásná podívaná. SJ Viet-nam připravil 
tuto oslavu pro 
děti ze svých 
projektů. Pro 
nás dobrovolní-
ky bylo krásné 
vyvrcholení 
příprav vidět 
šťastné děti 
pobíhat okolo 
s lampiony, 
ochutnávat ko-
láčky a mít mož-
nost vystoupit 
v rámci předsta-
vení, které si pro 
ně dobrovolníci 
připravili.

Mládežnické centrum
Mládežnické centrum je hlavním projektem organizace a jediným, který funguje už od samotného 
založení organizace v roce 2005. 
Ve Vietnamu se nemůžete jen tak přestěhovat z místa na místo, ale potřebujete na to povolení od míst-
ních úřadů. Dostat povolení odstěhovat se z vesnice do města je téměř nemožné. Takto vznikla v Hano-
ji pod mostem Long Bien kolonie přibližně pětadvaceti plovoucích domů. Jejich obyvatelé se rozhodli 
přestěhovat se za vidinou lepšího života ve městě. Většina z nich má potomky. Tyto děti ale vzhledem 
k tomu, že nebydlí v místě svého oficiálního bydliště, nemohou chodit do školy v Hanoji.
Na tuto situaci zareagoval SJ Vietnam založením mládežnického centra, kam mohou tyto děti každý 
den přijít a získat alespoň základní vzdělání. Místní dobrovolníci vyučují matematiku, vietnamštinu 
a mezinárodní dobrovolníci angličtinu. Motivací účastnit se vyučování je oběd zdarma. 
Výuka je stěžejní aktivitou organizace, ale ne jedinou. Rodiny žijí ve velmi chudých poměrech, a proto 
SJ Vietnam mimo jiné organizuje i sbírky oblečení, pořádá různé festivaly, pomáhá s opravou plovou-
cích domů a dává rodinám s dětmi každý měsíc rýži zdarma. 

Bánh gai
Kamarádka Chi mě pozvala k sobě domů a hned po příchodu mi s ra-
dostí oznámila, že mi dovezla tradiční koláč ze svého regionu Nam 
Dinh. Do ruky mi podala něco, co tvarem a barvou připomínalo zelený 
kvádr. Začala jsem se potit a v hlavě mě strašily představy o tom, co 
to bude. Začala jsem přemýšlet nad únikovými cestami. Já vím, bylo 
to naprosto zbabělé, ale z minulých zkušeností jsem věděla, že v ba-
nánovém listu může být zabalené prakticky cokoli. Nezbylo mně nic 
jiného, než list začít pomalu otevírat a po chvíli na mě vykoukl černý 
koláč! V duchu jsem si říkala: „A je to tady! Teď budu muset sníst 
něco zvláštního a úplně černého. Kdo ví, co je uvnitř!“
Chi mi nebyla schopna popsat, z čeho je koláč vyroben, a já se tedy 
odhodlala a… kousla. Hm, nebylo to vůbec špatné. Vlastně to bylo 
nakonec moc dobré. Černá vrstva byla jen tenká a uvnitř se 
skrývala hustá sladká kokosová směs. A proč ta černá? 
Jen prosté potravinářské barvivo.  
Ale uznejte. V Česku na černý koláč jen tak 
nenarazíte. Proto ty mé obavy… Nyní vám mohu 
„bánh gai“ jen vřele doporučit! 
Když mě Chi při nedávné druhé návštěvě Hanoje 
dala opět typickou sladkost ze svého regionu, kte-
rá byla zabalená v neprůhledném obalu, už jsem 
se vůbec nebála a s úsměvem jen poděkovala.
 Petra Vymětalíková

S.
 O

. S

5

S.
 O

. S

6

V roce 2008 jsem byla vybrána na tříměsíční stáž v rámci pro-
gramu rozvojové spolupráce GLEN. Červenec až říjen téhož roku 
jsem tedy strávila v hlavním městě Vietnamu, Hanoji. Do Hanoje 
jsem vyrazila s německou tandem kolegyní Katrin a naší „misí“ 
bylo pomoci malé místní neziskové organizaci SJ Vietnam s fun-
draisingem (hledání financí pro chod organizace) a projektovým 
managementem (řízení jejích aktivit).

Tep hanojských ulic

Blízký i vzdálený Vietnam
Vietnam je pro nás blízký i vzdálený. Na jedné straně vidíme úspěšné vietnamské podnikatele v České republice, na stra-

ně druhé víme o této zemi minimum. V čem se Vietnam liší? Pohodlně se posaďte a představte si, že vystupujete z letadla 

a najednou Vás ovane třicetistupňové teplo a vysoká vlhkost, což se okamžitě projeví nadměrným a neustálým pocením ve dne 

i v noci prakticky beze změny. Jedete z letiště přeplněným autobusem a začínáte nasávat místní atmosféru – ulice plné života, 

neustálý ruch motorek, chodníky zabrané pouličními holičstvími, restauracemi a mnoha dalšími službami. Prach je všudypří-

tomný a občas je těžké slyšet vlastního slova. Kolem sebe narážíte na pohodové Vietnamce vždy ochotné pomoci, ať už najdete 

společnou řeč, či nikoli. Těšíte se, že se po dlouhé cestě konečně najíte. A hle, žádný příbor, ale jen hůlky. Nezbývá nic jiného 

než bojovat a ono se to poddá. Příští den vás kolem páté ráno budí hlasy z právě se otevírajícího trhu pod vašimi okny. Rozhod-

nete se jít si zaběhat a zjistíte, že rozhodně nejste sami. Ba naopak. Lidé kolem vás hrají na ulici badminton, cvičí tai chi apod. 

Příjemné ranní naladění. Pak už nezbývá, než si dát typické pho (nudlová polévka) a vyrazit objevovat krásy Hanoje.

Cizinec a vietnamské jídlo

Pravidelně jsem si užívala malé vietnamské obchůd-

ky otevřené od časného rána do pozdního večera. 

Zpočátku jen ne a ne najít mou oblíbenou čokoládu. 

Pak jsem pochopila, že vietnamské děti mají jiné 

oblíbené sladkosti. Ať už se jednalo o různé tyčinky 

či zmrzlinu, populárními příchutěmi byly zelená či 

červená fazole, kokos, taro, rýže a podobně. Ať už 

tyto příchutě zní jakkoliv, nebyly špatné. Vzhledem 

k tomu, že zmrzlinu miluju, jsem si je pravidelně 

dopřávala.

SJ Vietnam je malá místní nezisková organizace zabývající se především projekty v sociální  
oblasti, jako je provozování mládežnického centra, projekt v dětské nemocnici a škole pro nevido-
mé apod. Organizace staví své aktivity na pomoci dobrovolníků, ať už místních či mezinárodních. 
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Výuka v mládežnickém centru 
SJ Vietnam

Pouliční kadeřnictví  
(Foto: Petra Vymětalíková)
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Jak naše práce vypadala?Hned na začátku se rozplynula bublina zvaná „fundraising a pro-jektový management“. S Katrin nám trvalo téměř měsíc, než jsme organizaci více poznaly, navštívily většinu projektů a tak nějak se usadily. To jinými slovy znamená, že už jsme se tolikrát neztrácely při každodenních cestách hanojskými autobusy – zastávky sice existují, ale nikoli už názvy zastávek. A tak pravděpodobnost, že vy-stoupíte, kde potřebujete, bez vědomí, jak místo vypadá, je poměrně nízká. Já se velice rychle začala orientovat v místních, většinou delikatesních, pokrmech. Má úplně první vietnamská věta používa-ná několikrát denně byla: „Bez masa prosím!“ Ne vždy se zadařilo. Přece jen pro mnohé Vietnamce trocha masa není maso.Po měsíci adaptace nám nezbývalo než suše konstatovat, že nám už zbývají jen dva měsíce, a tak jsme se vrhly do akce. Tou stěžejní byla pomoc s přípravou velké oslavy „Středu podzimu“ konající se v půlce září (svátek je pohyblivý). Dřív se jednalo o oslavu sklizně. Dnes je tato oslava určena především dětem. Je to takový vietnamský dětský den. Ulice jsou plné lidí obdivujících nejkulatější a nejjasnější měsíc v roce. Každé dítě má svůj lampion. K vidění jsou tzv. lví tance a jí se speciální koláčky plněné např. pastou z lotosových semínek. Snad každý vypouští obrovské lampiony, kterých se pak nad Hanojí vznáší několik tisíc. Krásná podívaná. SJ Viet-nam připravil 
tuto oslavu pro 
děti ze svých 
projektů. Pro 
nás dobrovolní-
ky bylo krásné 
vyvrcholení 
příprav vidět 
šťastné děti 
pobíhat okolo 
s lampiony, 
ochutnávat ko-
láčky a mít mož-
nost vystoupit 
v rámci předsta-
vení, které si pro 
ně dobrovolníci 
připravili.

Mládežnické centrum
Mládežnické centrum je hlavním projektem organizace a jediným, který funguje už od samotného 
založení organizace v roce 2005. 
Ve Vietnamu se nemůžete jen tak přestěhovat z místa na místo, ale potřebujete na to povolení od míst-
ních úřadů. Dostat povolení odstěhovat se z vesnice do města je téměř nemožné. Takto vznikla v Hano-
ji pod mostem Long Bien kolonie přibližně pětadvaceti plovoucích domů. Jejich obyvatelé se rozhodli 
přestěhovat se za vidinou lepšího života ve městě. Většina z nich má potomky. Tyto děti ale vzhledem 
k tomu, že nebydlí v místě svého oficiálního bydliště, nemohou chodit do školy v Hanoji.
Na tuto situaci zareagoval SJ Vietnam založením mládežnického centra, kam mohou tyto děti každý 
den přijít a získat alespoň základní vzdělání. Místní dobrovolníci vyučují matematiku, vietnamštinu 
a mezinárodní dobrovolníci angličtinu. Motivací účastnit se vyučování je oběd zdarma. 
Výuka je stěžejní aktivitou organizace, ale ne jedinou. Rodiny žijí ve velmi chudých poměrech, a proto 
SJ Vietnam mimo jiné organizuje i sbírky oblečení, pořádá různé festivaly, pomáhá s opravou plovou-
cích domů a dává rodinám s dětmi každý měsíc rýži zdarma. 

Bánh gai
Kamarádka Chi mě pozvala k sobě domů a hned po příchodu mi s ra-
dostí oznámila, že mi dovezla tradiční koláč ze svého regionu Nam 
Dinh. Do ruky mi podala něco, co tvarem a barvou připomínalo zelený 
kvádr. Začala jsem se potit a v hlavě mě strašily představy o tom, co 
to bude. Začala jsem přemýšlet nad únikovými cestami. Já vím, bylo 
to naprosto zbabělé, ale z minulých zkušeností jsem věděla, že v ba-
nánovém listu může být zabalené prakticky cokoli. Nezbylo mně nic 
jiného, než list začít pomalu otevírat a po chvíli na mě vykoukl černý 
koláč! V duchu jsem si říkala: „A je to tady! Teď budu muset sníst 
něco zvláštního a úplně černého. Kdo ví, co je uvnitř!“
Chi mi nebyla schopna popsat, z čeho je koláč vyroben, a já se tedy 
odhodlala a… kousla. Hm, nebylo to vůbec špatné. Vlastně to bylo 
nakonec moc dobré. Černá vrstva byla jen tenká a uvnitř se 
skrývala hustá sladká kokosová směs. A proč ta černá? 
Jen prosté potravinářské barvivo.  
Ale uznejte. V Česku na černý koláč jen tak 
nenarazíte. Proto ty mé obavy… Nyní vám mohu 
„bánh gai“ jen vřele doporučit! 
Když mě Chi při nedávné druhé návštěvě Hanoje 
dala opět typickou sladkost ze svého regionu, kte-
rá byla zabalená v neprůhledném obalu, už jsem 
se vůbec nebála a s úsměvem jen poděkovala.
 Petra Vymětalíková
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V roce 2008 jsem byla vybrána na tříměsíční stáž v rámci pro-
gramu rozvojové spolupráce GLEN. Červenec až říjen téhož roku 
jsem tedy strávila v hlavním městě Vietnamu, Hanoji. Do Hanoje 
jsem vyrazila s německou tandem kolegyní Katrin a naší „misí“ 
bylo pomoci malé místní neziskové organizaci SJ Vietnam s fun-
draisingem (hledání financí pro chod organizace) a projektovým 
managementem (řízení jejích aktivit).

Tep hanojských ulic

Blízký i vzdálený Vietnam
Vietnam je pro nás blízký i vzdálený. Na jedné straně vidíme úspěšné vietnamské podnikatele v České republice, na stra-

ně druhé víme o této zemi minimum. V čem se Vietnam liší? Pohodlně se posaďte a představte si, že vystupujete z letadla 

a najednou Vás ovane třicetistupňové teplo a vysoká vlhkost, což se okamžitě projeví nadměrným a neustálým pocením ve dne 

i v noci prakticky beze změny. Jedete z letiště přeplněným autobusem a začínáte nasávat místní atmosféru – ulice plné života, 

neustálý ruch motorek, chodníky zabrané pouličními holičstvími, restauracemi a mnoha dalšími službami. Prach je všudypří-

tomný a občas je těžké slyšet vlastního slova. Kolem sebe narážíte na pohodové Vietnamce vždy ochotné pomoci, ať už najdete 

společnou řeč, či nikoli. Těšíte se, že se po dlouhé cestě konečně najíte. A hle, žádný příbor, ale jen hůlky. Nezbývá nic jiného 

než bojovat a ono se to poddá. Příští den vás kolem páté ráno budí hlasy z právě se otevírajícího trhu pod vašimi okny. Rozhod-

nete se jít si zaběhat a zjistíte, že rozhodně nejste sami. Ba naopak. Lidé kolem vás hrají na ulici badminton, cvičí tai chi apod. 

Příjemné ranní naladění. Pak už nezbývá, než si dát typické pho (nudlová polévka) a vyrazit objevovat krásy Hanoje.

Cizinec a vietnamské jídlo

Pravidelně jsem si užívala malé vietnamské obchůd-

ky otevřené od časného rána do pozdního večera. 

Zpočátku jen ne a ne najít mou oblíbenou čokoládu. 

Pak jsem pochopila, že vietnamské děti mají jiné 

oblíbené sladkosti. Ať už se jednalo o různé tyčinky 

či zmrzlinu, populárními příchutěmi byly zelená či 

červená fazole, kokos, taro, rýže a podobně. Ať už 

tyto příchutě zní jakkoliv, nebyly špatné. Vzhledem 

k tomu, že zmrzlinu miluju, jsem si je pravidelně 

dopřávala.

SJ Vietnam je malá místní nezisková organizace zabývající se především projekty v sociální  
oblasti, jako je provozování mládežnického centra, projekt v dětské nemocnici a škole pro nevido-
mé apod. Organizace staví své aktivity na pomoci dobrovolníků, ať už místních či mezinárodních. 
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(Foto: Petra Vymětalíková)
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Stýská se mi po vietnamském sluníčku, 
moři, přírodě. Většinou mi je chladno, 
ale začínám si zvykat i na českou zimu. 
Navštěvuji střední odbornou školu 
a tento rok budu končit. Našel jsem si 
hodně českých kamarádů. Přijali mě do 
české rodiny, takže mám českou ma-
minku a brášku. Naučil jsem se mluvit 
česky. Čeština pro mě byla zpočátku 
hodně těžká. Dnes pomáhám svým 
krajanům překládat, když musí něco 
vyřizovat na úřadech, v bankách, v ne-
mocnicích, na cizinecké policii apod.
Setkávám se s různými životními příbě-
hy, které jsou často smutné. Hodně lidí 
z Vietnamu přijíždí do Čech s vidinou, 
že si tady slušně vydělají. Aby se sem 
dostali, zaplatí velké peníze. Často si 
vypůjčí od svých příbuzných, kteří zastaví 
v bance svůj dům. Věří, že za práci získají 
slušný výdělek, ze kterého mohou poslat 
peníze domů na úhradu svých dluhů. 
Jsou to lidi z chudých rodin a jsou zvyklí 
na tvrdou práci. Většinou sem přijíždějí 
přes zprostředkující agentury, které 
si z jejich výdělků sráží velkou část na 
různé náklady. Často se jim nedostává 
ani na základní životní potřeby, natož na 
vrácení půjček. Nejhorší je, že pokud zů-
stanou bez práce, ztrácí nárok na pobyt 
a najednou se ocitají v situaci, že jsou 
v této republice nežádoucími osobami. 
Nemají peníze na cestu zpět, a i když by 
mohli využít nabídky bezplatné letenky, 
nemohou se vrátit, protože je doma čeká 
ještě horší situace, než tady. 
Nemají totiž prostředky na splacení 
svých velkých dluhů. Jsou většinou odká-
záni na své příbuzné a známé, kteří tady 
již žijí několik let. Tato pomoc je však jen 
dočasná. Každá vietnamská rodina těžce 
pracuje celý týden, od rána do večera. 
Chtějí si pořídit vlastní bydlení, poskyt-

nout svým dětem co nejkvalitnější vzdělání 
a pomoct svým příbuzným ve Vietnamu. 
I když tady žijí, cítí se stále být doma ve 
Vietnamu. Jejich děti, které se už narodily 
v Čechách, se naopak cítí jako Češi. Říkají 
si banánové děti, navrch jsou žlutí a ve-
vnitř bílí, což znamená, že zvenku jsou 
Vietnamci a uvnitř jsou Češi. Pomalu 
zapomínají mluvit vietnamsky. 
Každá vietnamská rodina ale dodržuje 
vietnamské tradice a snaží se své děti 
vést k tradičním hodnotám, které si 
s sebou přinesli z dalekého Vietna-
mu. Vietnam má bohatou historii 
a letos slaví významné výročí 
1000 let od založení města Hanoj. 
I když si často vzpomenu na svůj 
daleký domov, miluji město, ve 
kterém jsem našel svůj druhý 
domov, díky mé nevlastní rodi-
ně, která mě přijala za svého 
člena. Našel jsem hodně přá-
tel, kteří mi často pomáhají, 
a já se na ně mohu spoleh-
nout. Rád se procházím po 
staré Praze a obdivuji její 
architekturu. Jsem vděčný, 
že mi bylo umožněno být 
součástí tohoto města, 
kde jsem našel místo, 
kde chci žít a časem bych 
tady rád našel dobrou 
práci a založil rodinu. 
Srdcem ale stále zůsta-
nu Vietnamcem, který 
chce jednou navštívit 
zemi, kde se narodil. 

Zdenka Dubová 
a Phi Huu Dinh, 
občanské sdružení 
INFO-DRÁČEK 

té
m

a

8

Čečensko je jednou z mnoha malič-

kých republik Severního Kavkazu – na 

mapě ho najdete okolo pásu hor mezi 

Kaspickým a Černý mořem, na samém 

Jihu Ruska. Zeměpisci se dosud doha-

dují, jestli Čečensko patří k Evropě, nebo 

k Asii. V každém případě je to území na 

hranici mezi světy světadílů a snad i to je 

částečně důvodem, proč jsou dějiny a život 

v této malé zemi tak neklidné a proč je 

povaha lidí, kteří se zde narodí, tak prudká 

a vznětlivá. 
Život v horách Kavkazu byl vždy drsný, 

lidé se museli o sebe postarat, v těžkých 

dobách se naučili pomáhat si a také si 

dokázat o pomoc říci. Proto během 

staletí společenství horalů 

vytvořila vlastní systém 

nepsaných zvyklostí – tak 

zvaných adatů –, kte-

rých se v podstatě drží 

dodnes a které jsou pro 

život lidí mnohem důle-

žitější než jakákoli jiná 

pravidla, daná například 

státem či náboženstvím 

(dnes islámem). Velmocen-

ská uspořádání ostatně vždy 

odrážejí potřeby těch, kteří 

potřebují mít „svá“ území pod kontrolou.

Možná i toto je důvodem, proč se na Se-

verním Kavkaze vedou už přes dvě stě let 

velice krvavé války, při nichž vždy zahyne 

mnoho nevinných lidí. Na konci 

2. světové války se například kvůli kru-

tému rozhodnutí diktátora J. V. Stalina 

musel vystěhovat celý čečenský národ 

daleko do Kazachstánu, do krajiny, která 

je zcela odlišná od jejich původní domovi-

ny, kde nebylo nic k žití, ani k práci. Velká 

část národa tam v důsledku nepředstavi-

telného strádání zahynula. 

Jednotlivé režimy přicházejí a zase odchá-

zejí. Změny, které způsobují, jsou ovšem 

velice citelné pro každodenní život lidí. 

I když jsou Čečenci tradičně velice schopní 

stavitelé, houževnatí, pracovití a energičtí 

lidé, jejich život, kulturu i morálku velice 

silně poznamenalo peklo dvou posledních 

občanských válek. Mnoho měst a sídel 

bylo rozbombardováno, hlavní město 

Groznyj bylo prakticky srovnáno se zemí. 

Od začátku devadesátých let dvacátého 

století tam lidé žijí v napětí. Mnoho lidí 

přišlo několikrát za sebou o vše a není 

rodiny, která by neprožila žal ze ztráty 

blízkých, živitelů i dětí. Dnešní gene-

race dvacetiletých vyrostla z války a ve 

Čečensko je autonomní (nezávislou) republikou Ruské federace. 

V roce 1991 vyhlásilo svou samostatnost, kterou ale téměř žádná 

z okolních zemí neuznala. S jeho osamostatněním nesouhlasilo 

hlavně Rusko, které proto roku 1994 zahájilo první rusko-čečen-

skou válku. Ta trvala až do roku 1996, kdy čečenští povstalci zvítě-

zili. Podruhé se Rusko pokusilo Čečensko ovládnout v roce 1999, 

kdy vyhlásilo válku druhou. Ta trvá v podstatě dodnes. V důsledku 

obou válek prchají tisíce běženců na Západ, aby v tamních zemích 

našly útočiště a byl jim udělen azyl. 

Čečensko  
hory, peklo, domov, ráj

Velké sny, 
ještě větší dluhy
Jmenuji se Phi. Kamarádi ve škole mi říkají Filip. Do České republi-
ky jsem přijel za tetou, když mi bylo 14 let. Doma mám ještě bratra 
a rodiče. Za celou dobu, co jsem v Praze, jsem neměl možnost se po-
dívat za svými příbuznými do Vietnamu. Často mi je smutno a věřím, 
že se tam jednou opět podívám. 

Afgánistán, moje vlast!
Donya Rakin

Moje vlast je mi drahá, je mým srdcem.

Moje vlast, rodná země a můj lid 
jsou mojí láskou, mou úctu mají. 
Jsem pyšná na svůj lid – �
důvod k hrdosti mi dává.
Jsem pyšná na mateřskou zem – �

je pro mě nejbohatším přínosem.  

Ach jak je krásné v ní žít,
jak je úctyhodné k ní patřit. Má národnost je nade vše mi vzácná,

k ní patřit chci do konce života.
Každý den si představuji,
jak jsem šťastná, obklopena svým národem – 

to je mým největším snem.
Vážím si toho statečného národa, 

na který můžu být hrdá.
Být jiné národnosti,ztratila bych pocit radosti. Pro svůj národ udělám vše,

co bude v mých silách, 
vždyť k němu patřím, celým srdcem,

celou duší si ho vážím. 
Žít společně teď není možné
a není ani jednoduché a radostné,

když tvůj národ není blízko tebe, 
není vůbec  příjemné a veselé,
když tvůj národ trpí a není šťastný.Mám ráda Afganistan, svoji vlast,

nosím jej v srdci, v krásných 
vzpomínkách,neustále ve svých myšlenkách.

Můj národ, můj lid je mi vším, 
je mou láskou. Milovaný a obětavý národe,

čeká Tě budoucnost jasná, 
čeká nás spojení nekonečné.
Ze srdce a z celé duše Ti přeji
budoucnost nádhernou a šťastnou. 

Afgánistán je jednou ze zemí 
Blízkého východu, která se 
zejména od roku 1973 zmítá 
v politických nepokojích. V dů-
sledku dlouholetého vládnutí 
extremistických skupin nebyla 
v zemi dodržována základní 
lidská práva v takové míře, jak 
jsme zvyklí u nás. Ze země již 
více než třicet let odchází stále 
více lidí, aby našlo útočiště 
v bezpečnějších zemích. Jed-
nou z nich je i 12 letá Donya, 
autorka básně, která do České 
republiky se svými rodiči ode-
šla již před několika lety.

hory, peklo, domov, ráj

Čečensko je autonomní (nezávislou) republikou Ruské federace. 

V roce 1991 vyhlásilo svou samostatnost, kterou ale téměř žádná 

z okolních zemí neuznala. S jeho osamostatněním nesouhlasilo 

Čečensko
válce. Nejlepší lidé střední generace buď 

zahynuli, nebo emigrovali do ciziny. Ti, co 

zůstali, chtějí jediné – normálně a slušně 

žít, zapomenout.  

Je velice těžké najít pravé příčiny znovu 

a znovu propukajícího násilí v této zemi. 

Někteří to vysvětlují tím, že je v této kraji-

ně ukryto veliké bohatství v podobě nale-

zišť cenné suroviny – ropy. Také se ovšem 

jakoby zdá, že Čečenci jsou již zakletým 

národem – v okolním i vzdáleném světě 

mají pověst divokých a necivilizovaných 

lidí. Setkávám se s lidmi tohoto národa 

již desátým rokem a mohu zpříma říci, 

že opak je pravdou. Uznávám, že, viděno 

našima očima, jsou v mnohém skutečně 

starodávní – a to především smyslem pro 

přátelství a čest –, jakkoli je pravda, že 

války i tyto kolektivní výrazné vlastnosti 

poničily. Pokud ale máte mezi Čečenci 

přátele, poznáte velice milý, ba dokonce 

ušlechtilý způsob radosti a humoru, který 

rádi v soukromí uplatňují. Nikdy jsem 

neslyšela nikoho tak často se smát jako 

své kolegyně a přítelkyně v Grozném. Ni-

kdy jsem necítila tolik mezilidského tepla 

a pohody jako v jejich rodinách. 

Lidé, kteří z Čečenska odešli a žijí v Evro-

pě v emigraci, působí naopak často smut-

ně. Nevím, jestli se to změní v příštích 

generacích. Čečenští uprchlíci jsou ale 

daleko svázanější s domovem než uprch-

líci z jiných zemí. Když je navštívíte, hned 

zjistíte, že prostředí, které okolo sebe 

tvoří k životu, je prostě čistě čečenské. 

Nepoznala jsem zatím nikoho, komu by se 

po domově nestýskalo. Zároveň platí i to, 

co jsem poznala tam – pokud se vám po-

daří se s někým spřátelit, slyšíte: „Chtěli 

bychom  vám předat ze sebe to nejlepší, 

co v nás je... Ale víte, my už možná ani 

nejsme normální...“  
 

Jana Hradilková

Jana Hradilková společně s no-

vinářkou Petrou Procházkovou 

v roce 2000 založila sdružení Berkat, 

které mimo jiné pomáhá lidem posti-

ženým válkou v Čečensku. Čečensko 

pravidelně navštěvuje a aktivně se 

podílí na informování české veřejnosti 

o jeho současné situaci. 

foto archiv Jany Hradilkové
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Stýská se mi po vietnamském sluníčku, 
moři, přírodě. Většinou mi je chladno, 
ale začínám si zvykat i na českou zimu. 
Navštěvuji střední odbornou školu 
a tento rok budu končit. Našel jsem si 
hodně českých kamarádů. Přijali mě do 
české rodiny, takže mám českou ma-
minku a brášku. Naučil jsem se mluvit 
česky. Čeština pro mě byla zpočátku 
hodně těžká. Dnes pomáhám svým 
krajanům překládat, když musí něco 
vyřizovat na úřadech, v bankách, v ne-
mocnicích, na cizinecké policii apod.
Setkávám se s různými životními příbě-
hy, které jsou často smutné. Hodně lidí 
z Vietnamu přijíždí do Čech s vidinou, 
že si tady slušně vydělají. Aby se sem 
dostali, zaplatí velké peníze. Často si 
vypůjčí od svých příbuzných, kteří zastaví 
v bance svůj dům. Věří, že za práci získají 
slušný výdělek, ze kterého mohou poslat 
peníze domů na úhradu svých dluhů. 
Jsou to lidi z chudých rodin a jsou zvyklí 
na tvrdou práci. Většinou sem přijíždějí 
přes zprostředkující agentury, které 
si z jejich výdělků sráží velkou část na 
různé náklady. Často se jim nedostává 
ani na základní životní potřeby, natož na 
vrácení půjček. Nejhorší je, že pokud zů-
stanou bez práce, ztrácí nárok na pobyt 
a najednou se ocitají v situaci, že jsou 
v této republice nežádoucími osobami. 
Nemají peníze na cestu zpět, a i když by 
mohli využít nabídky bezplatné letenky, 
nemohou se vrátit, protože je doma čeká 
ještě horší situace, než tady. 
Nemají totiž prostředky na splacení 
svých velkých dluhů. Jsou většinou odká-
záni na své příbuzné a známé, kteří tady 
již žijí několik let. Tato pomoc je však jen 
dočasná. Každá vietnamská rodina těžce 
pracuje celý týden, od rána do večera. 
Chtějí si pořídit vlastní bydlení, poskyt-

nout svým dětem co nejkvalitnější vzdělání 
a pomoct svým příbuzným ve Vietnamu. 
I když tady žijí, cítí se stále být doma ve 
Vietnamu. Jejich děti, které se už narodily 
v Čechách, se naopak cítí jako Češi. Říkají 
si banánové děti, navrch jsou žlutí a ve-
vnitř bílí, což znamená, že zvenku jsou 
Vietnamci a uvnitř jsou Češi. Pomalu 
zapomínají mluvit vietnamsky. 
Každá vietnamská rodina ale dodržuje 
vietnamské tradice a snaží se své děti 
vést k tradičním hodnotám, které si 
s sebou přinesli z dalekého Vietna-
mu. Vietnam má bohatou historii 
a letos slaví významné výročí 
1000 let od založení města Hanoj. 
I když si často vzpomenu na svůj 
daleký domov, miluji město, ve 
kterém jsem našel svůj druhý 
domov, díky mé nevlastní rodi-
ně, která mě přijala za svého 
člena. Našel jsem hodně přá-
tel, kteří mi často pomáhají, 
a já se na ně mohu spoleh-
nout. Rád se procházím po 
staré Praze a obdivuji její 
architekturu. Jsem vděčný, 
že mi bylo umožněno být 
součástí tohoto města, 
kde jsem našel místo, 
kde chci žít a časem bych 
tady rád našel dobrou 
práci a založil rodinu. 
Srdcem ale stále zůsta-
nu Vietnamcem, který 
chce jednou navštívit 
zemi, kde se narodil. 

Zdenka Dubová 
a Phi Huu Dinh, 
občanské sdružení 
INFO-DRÁČEK 
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Čečensko je jednou z mnoha malič-

kých republik Severního Kavkazu – na 

mapě ho najdete okolo pásu hor mezi 

Kaspickým a Černý mořem, na samém 

Jihu Ruska. Zeměpisci se dosud doha-

dují, jestli Čečensko patří k Evropě, nebo 

k Asii. V každém případě je to území na 

hranici mezi světy světadílů a snad i to je 

částečně důvodem, proč jsou dějiny a život 

v této malé zemi tak neklidné a proč je 

povaha lidí, kteří se zde narodí, tak prudká 

a vznětlivá. 
Život v horách Kavkazu byl vždy drsný, 

lidé se museli o sebe postarat, v těžkých 

dobách se naučili pomáhat si a také si 

dokázat o pomoc říci. Proto během 

staletí společenství horalů 

vytvořila vlastní systém 

nepsaných zvyklostí – tak 

zvaných adatů –, kte-

rých se v podstatě drží 

dodnes a které jsou pro 

život lidí mnohem důle-

žitější než jakákoli jiná 

pravidla, daná například 

státem či náboženstvím 

(dnes islámem). Velmocen-

ská uspořádání ostatně vždy 

odrážejí potřeby těch, kteří 

potřebují mít „svá“ území pod kontrolou.

Možná i toto je důvodem, proč se na Se-

verním Kavkaze vedou už přes dvě stě let 

velice krvavé války, při nichž vždy zahyne 

mnoho nevinných lidí. Na konci 

2. světové války se například kvůli kru-

tému rozhodnutí diktátora J. V. Stalina 

musel vystěhovat celý čečenský národ 

daleko do Kazachstánu, do krajiny, která 

je zcela odlišná od jejich původní domovi-

ny, kde nebylo nic k žití, ani k práci. Velká 

část národa tam v důsledku nepředstavi-

telného strádání zahynula. 

Jednotlivé režimy přicházejí a zase odchá-

zejí. Změny, které způsobují, jsou ovšem 

velice citelné pro každodenní život lidí. 

I když jsou Čečenci tradičně velice schopní 

stavitelé, houževnatí, pracovití a energičtí 

lidé, jejich život, kulturu i morálku velice 

silně poznamenalo peklo dvou posledních 

občanských válek. Mnoho měst a sídel 

bylo rozbombardováno, hlavní město 

Groznyj bylo prakticky srovnáno se zemí. 

Od začátku devadesátých let dvacátého 

století tam lidé žijí v napětí. Mnoho lidí 

přišlo několikrát za sebou o vše a není 

rodiny, která by neprožila žal ze ztráty 

blízkých, živitelů i dětí. Dnešní gene-

race dvacetiletých vyrostla z války a ve 

Čečensko je autonomní (nezávislou) republikou Ruské federace. 

V roce 1991 vyhlásilo svou samostatnost, kterou ale téměř žádná 

z okolních zemí neuznala. S jeho osamostatněním nesouhlasilo 

hlavně Rusko, které proto roku 1994 zahájilo první rusko-čečen-

skou válku. Ta trvala až do roku 1996, kdy čečenští povstalci zvítě-

zili. Podruhé se Rusko pokusilo Čečensko ovládnout v roce 1999, 

kdy vyhlásilo válku druhou. Ta trvá v podstatě dodnes. V důsledku 

obou válek prchají tisíce běženců na Západ, aby v tamních zemích 

našly útočiště a byl jim udělen azyl. 

Čečensko  
hory, peklo, domov, ráj

Velké sny, 
ještě větší dluhy
Jmenuji se Phi. Kamarádi ve škole mi říkají Filip. Do České republi-
ky jsem přijel za tetou, když mi bylo 14 let. Doma mám ještě bratra 
a rodiče. Za celou dobu, co jsem v Praze, jsem neměl možnost se po-
dívat za svými příbuznými do Vietnamu. Často mi je smutno a věřím, 
že se tam jednou opět podívám. 

Afgánistán, moje vlast!
Donya Rakin

Moje vlast je mi drahá, je mým srdcem.

Moje vlast, rodná země a můj lid 
jsou mojí láskou, mou úctu mají. 
Jsem pyšná na svůj lid – �
důvod k hrdosti mi dává.
Jsem pyšná na mateřskou zem – �

je pro mě nejbohatším přínosem.  

Ach jak je krásné v ní žít,
jak je úctyhodné k ní patřit. Má národnost je nade vše mi vzácná,

k ní patřit chci do konce života.
Každý den si představuji,
jak jsem šťastná, obklopena svým národem – 

to je mým největším snem.
Vážím si toho statečného národa, 

na který můžu být hrdá.
Být jiné národnosti,ztratila bych pocit radosti. Pro svůj národ udělám vše,

co bude v mých silách, 
vždyť k němu patřím, celým srdcem,

celou duší si ho vážím. 
Žít společně teď není možné
a není ani jednoduché a radostné,

když tvůj národ není blízko tebe, 
není vůbec  příjemné a veselé,
když tvůj národ trpí a není šťastný.Mám ráda Afganistan, svoji vlast,

nosím jej v srdci, v krásných 
vzpomínkách,neustále ve svých myšlenkách.

Můj národ, můj lid je mi vším, 
je mou láskou. Milovaný a obětavý národe,

čeká Tě budoucnost jasná, 
čeká nás spojení nekonečné.
Ze srdce a z celé duše Ti přeji
budoucnost nádhernou a šťastnou. 

Afgánistán je jednou ze zemí 
Blízkého východu, která se 
zejména od roku 1973 zmítá 
v politických nepokojích. V dů-
sledku dlouholetého vládnutí 
extremistických skupin nebyla 
v zemi dodržována základní 
lidská práva v takové míře, jak 
jsme zvyklí u nás. Ze země již 
více než třicet let odchází stále 
více lidí, aby našlo útočiště 
v bezpečnějších zemích. Jed-
nou z nich je i 12 letá Donya, 
autorka básně, která do České 
republiky se svými rodiči ode-
šla již před několika lety.

hory, peklo, domov, ráj
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z okolních zemí neuznala. S jeho osamostatněním nesouhlasilo 

Čečensko
válce. Nejlepší lidé střední generace buď 

zahynuli, nebo emigrovali do ciziny. Ti, co 

zůstali, chtějí jediné – normálně a slušně 

žít, zapomenout.  

Je velice těžké najít pravé příčiny znovu 

a znovu propukajícího násilí v této zemi. 

Někteří to vysvětlují tím, že je v této kraji-

ně ukryto veliké bohatství v podobě nale-

zišť cenné suroviny – ropy. Také se ovšem 

jakoby zdá, že Čečenci jsou již zakletým 

národem – v okolním i vzdáleném světě 

mají pověst divokých a necivilizovaných 

lidí. Setkávám se s lidmi tohoto národa 

již desátým rokem a mohu zpříma říci, 

že opak je pravdou. Uznávám, že, viděno 

našima očima, jsou v mnohém skutečně 

starodávní – a to především smyslem pro 

přátelství a čest –, jakkoli je pravda, že 

války i tyto kolektivní výrazné vlastnosti 

poničily. Pokud ale máte mezi Čečenci 

přátele, poznáte velice milý, ba dokonce 

ušlechtilý způsob radosti a humoru, který 

rádi v soukromí uplatňují. Nikdy jsem 

neslyšela nikoho tak často se smát jako 

své kolegyně a přítelkyně v Grozném. Ni-

kdy jsem necítila tolik mezilidského tepla 

a pohody jako v jejich rodinách. 

Lidé, kteří z Čečenska odešli a žijí v Evro-

pě v emigraci, působí naopak často smut-

ně. Nevím, jestli se to změní v příštích 

generacích. Čečenští uprchlíci jsou ale 

daleko svázanější s domovem než uprch-

líci z jiných zemí. Když je navštívíte, hned 

zjistíte, že prostředí, které okolo sebe 

tvoří k životu, je prostě čistě čečenské. 

Nepoznala jsem zatím nikoho, komu by se 

po domově nestýskalo. Zároveň platí i to, 

co jsem poznala tam – pokud se vám po-

daří se s někým spřátelit, slyšíte: „Chtěli 

bychom  vám předat ze sebe to nejlepší, 

co v nás je... Ale víte, my už možná ani 

nejsme normální...“  
 

Jana Hradilková

Jana Hradilková společně s no-

vinářkou Petrou Procházkovou 

v roce 2000 založila sdružení Berkat, 

které mimo jiné pomáhá lidem posti-

ženým válkou v Čečensku. Čečensko 

pravidelně navštěvuje a aktivně se 

podílí na informování české veřejnosti 

o jeho současné situaci. 

foto archiv Jany Hradilkové
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Dobře pozorovat to můžeme i na 
mobilních telefonech. Většina nových 
telefonů pro teenagery má svými 
výrobci aplikovány prográmky, které 
usnadňují přístup do této komunikační 
sítě přímo ze zařízení. I když si v nich 
nenastavíte tolik, co v plnohodnotném 
rozhraní, mobilní telefon přesto po-
stačí pro udržování se v online režimu 
kdykoliv a kdekoliv.
Programátoři této globální stránky 
předpokládali dokonce i časem na-
růstající stereotypitu celého prostředí. 

A tak pokročili i ke kultovní možnosti 
hraní her, u kterých se drželi hesla, 
podle něhož se vyvíjel i celý Facebook, 
rychle a jednoduše. Opravdu. Po vzoru 

iPhonu se jedná o zábavné a hlavně 
laciné hry, které vás pobaví ve 

všech chvílích a mohou 
se především hrát 

zadarmo. Ano 
správně – „pouze“ 
mohou. Samot-
né hraní s vašimi 

přáteli vás stojí 
jenom drahocen-
ný čas. Při touze si 
připlatit za nějaké 

jinak nedostupné vylepšení, už musíte 
vytáhnout svou peněženku. Nečekejte 
ale závratné částky (ceny se běžně 
pohybují kolem pár dolarů). Pokud se 
rozhodnete pro více bonusů, částka se 
za krátkou chvíli rapidně navýší.
Na Facebooku můžeme hrát hry, 
komunikovat s přáteli, sdílet s nimi 
fotografie i audio či video soubory. Vše 
máme zabaleno v úhledném, jedno-
duchém a komukoliv srozumitelném 
kabátku. V tomto ohledu se nám jeví 
jako dokonalý průkopnický systém, ale 

stejně jako oheň může svému pánu 
dobře sloužit, může jej také těžce 
popálit.
Čím dál častěji slyšíme slovo ky-
beršikana. Kyberšikana představuje 
hlavně psychickou újmu způsobenou 
elektronikou či internetem a většinou 
doprovází šikanu obyčejnou. Spočívá 
už například v tom, že vás spolužák 
bez souhlasu vyfotí a obrázek, doplně-
ný o zesměšňující komentář, uveřejní 
například na internetu. A máme tu ky-
beršikanu. Prostřednictvím Facebooku 
se tyto informace šíří bleskurychlou 
řetězovou reakcí mezi masovou škálu 
lidí. Šiřitelé těchto zpráv mohou být 

v dnešní době postihováni Policií ČR.
Facebook by taktéž neměly užívat malé 
děti, které jsou vyhledávány pedofily. Ti 
z ratolestí vydolují informace o jejich 
bydlišti, kdy chodí do školy, kdy a kde 
si hrají venku a kdy chodí spát. Jejich 
rodiče o tom nemusí nic vědět. Po tako-
vých dětech se může navždy slehnout 
povrch zemský.
Na Facebooku si nedoporučuji ani 
vylívat svá trápení, otevírat si pusu 
na špacír či někoho pomlouvat. Přeci 
jenom mluvíme o globální síti. Bez 

řádného zabezpečení, jež je obsaženo 
v záložce nastavení, si povedete ještě 
hůře, než momentálně.
Jinými slovy řečeno: Tvůrci FB si dali 
opravdu záležet a výsledek se dá lehce 
zpozorovat. Díky němu se posunují hra-
nice komunikace mezi lidmi. Jednodu-
še spolu sdílíte svoje zážitky, a to nejen 
slovně, ale i pomocí obrázků, videí či 
hudby. V nezkušených rukou se také 
může proměnit ve zbraň hromadného 
ničení. Přesto se Facebooku nemusíte 
bát. Jen se před ním držte na pozoru 
a mějte na paměti, že zde nejste sami...
 
 Michal Klacik
 Masarykova ZŠ, Tanvald

fenomén desetiletí

Denně ho využívají milióny lidí, denně na něm sdílí desetimilióny svých fotografií a miliardy myšle-
nek. Komunikační síť Facebook se v posledních pár letech rozvíjí bleskovým způsobem. Jeho kořeny 
sahají až k roku 2003, kdy americký student Harvardské univerzity Mark Zuckerberg vytvořil pro své 
spolužáky komunitní síť, která se postupně rozšířila mezi další univerzity a poté do celého světa. 
Dnes jej využívá okolo 400 miliónů lidí, kteří vlastní počítač s připojením na internet. Vysoké popu-
laritě napomáhá masová propagace. Příkladem uvedu počítačové hry. Většina vývojářů vytváří pro 
své produkty fanouškovské skupiny právě zde. Výhodu vidí v nízkých nákladech (jak finančních, tak 
časových) na zprovoznění a celkovou údržbu fansite. Novinky se zde díky obrovské rychlosti a jed-
noduchosti objevují oproti složitě naprogramovaným webovým stránkám neustále. Právě díky své 
celkové rychlosti a jednoduchosti je Facebook tolik populární.
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fenomén desetiletí
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Jak jistě víte, láska může být vzájemná, 
ale bohužel také neopětovaná. Právě 
to je její stinná stránka. Skoro každý se 
setkal s tím, že někoho miloval, zatím-
co ten druhý jeho ne. Takový případ je 
sice smutný, ale není to konec světa. 
Kvůli nevzájemné lásce se hlavně ne-
trapte, život jde přeci dál a vy jednoho 
dne určitě potkáte člověka, se kterým 
si budete opravdu blízcí.
Pokud však láska vzájemná bude, není 
co řešit. Je určitě hezké mít někoho 
rád (tedy spíše ho milovat). V zápalu 
lásky byste ale určitě neměli zapomínat 
na své nejbližší. Kolikrát se stane, že 
jste do někoho zamilovaní a máte tak 
zaslepené oči láskou, že zanedbáváte 
svou rodinu a kamarády. 
Chodili jste předtím s přáteli nakupovat 
nebo do kina? Neznamená přeci, že 
když někoho milujete, přestanou pro vás 
existovat přátelé. Vždyť přátelství je také 
důležité. A už vůbec nezapomínejte na 
rodinu. Požádá vás maminka, abyste jí 
s něčím pomohli? A vy se zrovna chystáte 
ven se svým klukem? Už poněkolikáté 
jste ji odmítli a radši rychle zdrhnete? 
To není správné. Jestli je ten kluk ten 
pravý a má vás opravdu rád, rozhodně se 
s vámi kvůli tomu nerozejde. Domluvte 
si s ním rande na příště. Když vynecháte 
jednu procházku, nic se přeci nestane, 
nebo ano? Proto vám radím, nezapomí-
nejte na své nejbližší!

 Sabina Doležalová 
 ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod

Když přijde 
na řadu láska

6
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Nabídka č.6 
Bavlněné retro 
šatičky pro roztomilé 
holčičky, velikost 
S-M, výměna za 
cokoliv

Nabídka č.7 
Orientální náušnice 
s korálkovou a per-
leťovou aplikací, 
výměna za jiný šperk

Nabídka č.5 
2CD Shaman le-
gendárního Carlose 
Santany a hostů jako 
Dido či Macy Gray, 16 
písní, (2002), výměna 
za cokoliv

Nabídka č.8 
Poslední CD Michaela Jacksona 
z roku 2001 s názvem Invincible, 
16 písní, výměnou za cokoliv

Jak směňovat ve VOĎORI blešáku?

01.  Vyfoť cokoli, co nabízíš k výměně 

(oděv, doplněk, knihu, CD, budík, 

tašku,…).
02.   Napiš doprovodný text a udej důle-

žité informace pro čtenáře (velikost 

oděvu, stáří věci, funkčnost, apod.).

03.   Fotku s textem a upřesněním, co 

požaduješ výměnou, pošli na adresu  

blesak.vodori@gmail.com (zařadíme 

ho do pořadníku a uveřejníme 

v časopise a na webu).

04.  Sleduj aktuální nabídku dalších 

účastníků Blešáku.

05.  Najdeš-li to, co hledáš, napiš na 

adresu  
blesak.vodori@gmail.com. 

06.  V tuto chvíli začíná naše práce – 

spojíme se s tebou a osobou, s níž 

chceš směňovat, zprostředkujeme 

dohodu.
07.   V případě oboustranného zájmu obě 

osoby pošlou své věci na poštovní 

adresu sdružení ROMEA (Žitná 49, 

Praha 1, 110 00 – obálka označená 

heslem „Blešák“).

08.  Jakmile dojdou věci od obou stran, 

rozešleme je novým majitelům, 

u nichž vyměněná věc začne žít svůj 

nový život.
09.  Listuješ časopisem a narazíš 

v nabídce Blešáku na nějaký skvost, 

který chceš zaručeně mít? Napiš 

na email Blešáku a uveď, co nabízíš 

výměnou. Nezapomeň uvést číslo 

nabídky.
10.   Jediné, co zaplatíš, je poštovné za 

doručení tvé věci na naši adresu.

Jednodušeji můžeš 
své věci vyměnit na 
našem webu 
www.romanovodori.cz.

Blešák
Setkání nejrůznějších lidí u výrobků všeho druhu, bouřlivé diskuse i radost 
z „uloveného“ kousku, to vše patří k neopakovatelné atmosféře bleších trhů, 
míst, která dotváří kolorit mnoha evropských měst. 
Proto spouštíme unikátní Blešák i pro čtenáře Voďori a jeho webu!
Máš hluboko do kapsy, a přesto pokoj plný nejrůznějších zajímavostí, slabost 
pro výrobky, které nesou historii předchozího majitele, nebo chuť vyměnit věc 
již nepotřebnou za něco, co tě uchvátilo?

Zapoj se! 

Na vaše přání jsme se rozhodli zařadit na stránky našeho časopisu pravidel-
nou soutěž, která dá čtenářům příležitost utkat se ve vědomostním souboji 
o zajímavé ceny. V historicky první voďorovské soutěži budete moci dokázat 
vaše znalosti ze světa kultury.
Skupina tanečního divadla NANOHACH patří mezi nejvýraznější seskupení na 
české scéně současného tance. Vystupují jak v České republice, tak v zahra-
ničí a uvedli již řadu divácky úspěšných představení. V roce 2007 NANOHACH 
například získali prestižní Cenu SAZKY za objev v tanci se svým představením 
Portrét. 
Soutěžní otázka pro toto kolo zní: V jakém roce bylo seskupení NANOHACH 
založeno? Své odpovědi zasílejte do 15. června na adresu romano.vodori@
gmail.com. Vylosovaný výherce, který zaslal správnou odpověď, získá unikátní 
tričko této skupiny a roční předplatné časopisu Romano voďori přímo do domu. 



Co je to šikana?  

Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit 

nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí. 

Zahrnuje fyzický útok – například bití nebo poškozování věcí 

druhého člověka, ale i útok slovní – od nadávek a ponižování 

po pomluvy. Šikana může být i nepřímá – šikanující se třeba 

chová tak, jako by druhý člověk neexistoval. 

Jak se cítí  oběť? 

Bojí se chodit do školy, má horší známky, poznámky za 

nepozornost. Neví, jak rodičům vysvětlit, proč má poško-

zené sešity, učebnice, kde jsou peníze na obědy, proč má 

modřiny, poničené nové šaty atd. Stydí se za to. 

Bojí se to komukoliv z dospělých říci. Začíná si 

myslet, že nikdo nemůže pomoci. 

Vypadám jinak?!

Důvodů odmítání  ze strany vrstevníků může být mnoho – nejčastěji to však bývá jakákoliv odliš-nost. Jiná barva pleti, jiný tvar očí, velikost po-stavy, jiná barva vlasů, pihy, brýle, nadváha, vada řeči (případně koktavost) atd. Tyto odlišnosti jsou dětmi velmi ostře vnímány a ve školním věku na ně obvykle reagují odmítáním. V dospělosti je to už pak jinak. Často právě odlišní lidé jsou ti úspěšnější než ti průměrní. Děti nějakým způsobem vypadající jinak než průměr jsou ale často obětí šikany. 

Máš problém s láskou, ve škole, s kamarádem, 
s rodinou, se světem, prostě sám se sebou? Nero-
zumíš si s rodiči, podrazila tě kamarádka, nevíš, 
jak vyznat lásku, jak se líbat, neberou tě do party, 
učitel si na tebe zasedl, váháš, co dělat po škole? 
Ozvi se naší psycholožce e-mailem  
poradna.vodori@gmail.com nebo smskou na číslo 
606 649 032. Psycholožka ti obratem poradí, jak se 
ve tvé situaci zachovat. Své dotazy můžeš poklá-
dat i prostřednictvím elektronického formuláře 
na stránkách www.romanovodori.cz. Ve Voďori se 
budeš pravidelně setkávat s výběrem nejzajíma-
vějších dotazů, které do Poradny došly.

Jak často k šikaně dochází? 
Šikana je častá, místy postihuje více než pětinu dětí v základních 
školách a desetinu ve školách středních, menší část nejméně 
jednou týdně. Většina dětí učitelům ani rodičům nepřizná, ob-
vykle ze strachu, že jsou obětí šikany. Tři čtvrtiny případů šikany 
se odehrávají ve škole, zbytek na cestě do školy nebo ze školy, 
případně v okolí domova. Šikanování jedné oběti může trvat dny, 
týdny, měsíce i déle. 

Co dělat?   
Vždy se braň. Oznam to učiteli, řediteli školy, rodičům či jiné do-

spělé osobě, jíž důvěřuješ. Není to žalování, ale nutná obrana 
proti zlu a zlým lidem. Není to ani „bonzování” či „udá-

vání”, jak se vám často snaží tvrdit spolužák, který 
šikanuje. Šikanující jen vychytrale používá takové 
taktiky k zamaskování zla, kterého je původcem. 
Ten, kdo vyhrožuje, vychází z toho, že strach je 
jeho nejlepší pomůcka. Ten, kdo trápí, ví, že šika-
ně se nejlépe daří v atmosféře tajemství.  
Je lepší oznámit i menší formy šikany 
a nečekat, až se šikana rozvine. Se ši-
kanou se nelze smířit! Není pravda, že 
to nikdo z dospělých nepochopí a nikdo 
ti nedokáže pomoci.  
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Co ještě dělat? 
Pamatuj si, že hodnota člověka se neměří tím, jak vy-padá, ale tím, co člověk dělá. To, že jsi jiný než ostatní, znamená, že jsi výjimečný. Dej o sobě vědět, ukaž, že jsi stejně dobrý jako ostatní.  

Co mohou dělat rodiče nebo učitelé? Dospělí by neměli říkat dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Děti na to nemají sílu a ře-šení to není. Je třeba, aby dospělý jednal neprodleně sám.  
Ten, kdo šikanuje, bude obvykle své chování zapírat. Není možné ho tedy vystavit přímé otázce, ale nej-dříve udělat průzkum v celé třídě a zmapovat vztahy pomocí různých dotazníků zaměřených na oblíbe-nost/neoblíbenost. S výsledky takového průzkumu se již dá pracovat dál. 

S dítětem je třeba probrat konkrétně jednotlivé mož-nosti řešení. Dítěti pomůže, když uslyší, co má říci v situaci, kdy se mu někdo posmívá, jak může kon-krétně reagovat. Dítě si může například představovat, že posměváček je nahatý nebo má velké sloní uši... To mu pomůže překonat strach. Řešením může být i přeložení do jiné třídy, případně školy, ale je třeba si předem ověřit, jak to tam vypadá, co se vztahů mezi dětmi týče.  
 PhDr. Dana Hajná

Radit s problémy ti bude 

Dana Hajná. Dana Hajná 

je klinická psycholožka se 

zkušeností práce v krizovém 

centru pro mládež a v kri-

zovém centru pro dospělé. 

Nyní má soukromou psycho-

logickou praxi v Praze.
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nemohl nebo nechtěl na oslavu přijít, tak 
i to bude prospěšné, protože prolomíš 
bariéru mlčení.

Jsem trošku silnější a spolužáci se 
mi posmívají, že jsem tlustý. Taky mi 
říkají, že smrdím, i když to není žádná 
pravda. Vůbec se mi nechce chodit do 
školy a nemám skoro žádné kamarády. 
Změní se to někdy? Matyáš, 12 let 

Matyáši, bylo by dobré, kdyby ses se 
svými starostmi svěřil rodičům. Máš-li 
sklony k nadváze, tak by Ti rodiče mohli 
pomoci s úpravou jídelníčku a celkově 
s životosprávou (více sportu atd.). Jsi-li 
silnější postavy, tak je možné, že se 
také více potíš, a pak je na místě zvýše-
ná péče o tělo (denně se sprchovat, uží-
vat deodoranty proti zápachu). Celkově 
je potřeba, aby ses cítil jistější sám 
se sebou a se spolužáky podle toho 
jednal. Nenech se zastrašit a výsměchu 
si nevšímej. Pokud by ale spolužáci ne-
přestávali, doporučila bych Ti svěřit se 
třídní učitelce, která by měla zasáhnout 
a se spolužáky promluvit. 

opravdu velký kamarádský vztah. Vždycky 
jsem je brala jako kamarádky ze školy. 
Od sedmé třídy se to už konečně změ-
nilo. Začaly jsme spolu chodit ven… Pak 
otevřeli úžasnou diskotéku! Chodila jsem 
tam pravidelně každou sobotu a strašně 
jsem si to tam oblíbila. 
Holky mě naučily hooodně věcí. Od té 
chvíle pak nebyl den, kdy bych se s nimi 
neviděla. Staly se z nás opravdu velké 
kamarádky. Nejen ony se mnou, ale také 
s mými neromskými kamarádkami, kte-
rých bylo opravdu dost. 
Měla jsem chvíle, kdy jsem potřebovala 
jenom je, protože s nimi jsem si rozuměla 
úplně nejvíc. Konečně jsem měla pocit, 
že jsem zapadla a že jsem našla svoje lidi, 
i když moje ostatní kamarádky jsem taky 
strašně zbožňovala. Byly jsme opravdu 
velká banda lidí, a nikomu to nevadilo. 

Spolužáci mě pořád přemlouvají, 
abych si s nimi šla zakouřit mari-
huanu. Moc se mi nechce, a proto 
mi říkají, že jsem divná a trapná. Teď 
chodí po třídě a pokřikují na mě, že 
jsem srab. Vůbec nevím, jak se mám 
zachovat. Kačka, 16 let

Kačko, oceňuji, že máš vlastní názor 
na kouření marihuany a nepodléháš 
tomu, co dělá většina spolužáků. 
Vůbec tak nejsi divná nebo trapná, 
naopak je zřejmé, že jsi silný člověk 
s vlastním přesvědčením. Možná 
právě proto jsi pro spolužáky také 
zajímavá a snaží se Tě vyprovoko-
vat. Hezké kamarádské vztahy se 
spolužáky ale nedělají drogy, ale spíš 
společné zájmy, které vás mohou 
spojovat. A pokud takové lidi nena-
jdeš ve třídě, tak zkus hledat mimo 
třídu  –  v místě bydliště, kroužku 
nebo v rodině. Budeš-li mít nějakou 
spřízněnou duši, tak se Ti budou 
nesnáze ve třídě zvládat lépe.  

Prostě jsme se měly rády takové, jaké 
jsme byly, zvykly jsme si na sebe… 
Možná mě vždycky braly jinak… možná 
kvůli tomu, že jsem měla víc kamará-
dek „gádžinek“ něž jich. Odsuzovaly mě 
za to. Říkaly, že si na Cigánku jenom 
hraju. 
Vadilo mi to, ale co jsem s tím měla 
dělat? Nechápaly, že já nemůžu za to, 
že nebydlím tam, kde ony, a že 
s nimi nejsem od rána do 
večera. Také jim vadilo, 
že mám taky jiné 
kamarády. I přes 
to všechno říkám: 
Jsem stejná jako vy, 
i když jiná. A vždycky 
vás budu mít ráda.
 Míša Horváthová
 ZŠ B. Němcové, Přerov

Vaše dotazy
U nás ve třídě je jeden kluk, který 
se mi hodně líbí. Vůbec si mě ale 
nevšímá. Jen se na mě občas usměje 
a já celá zrudnu. Radši mu nic neří-
kám, protože se bojím, abych nebyla 
trapná. Za dva měsíce mám oslavu 
narozenin a chtěla bych ho pozvat. 
Jen se bojím, aby se mi nevysmál. Jak 
bych se ho měla zeptat?  Monča, 14 let

Mončo, podle toho co píšeš, tak úplně 
nesympatická určitě kamarádovi nejsi. 
Jestli se na Tebe občas usměje, tak 
by se třeba s Tebou rád seznámil více. 
Nápad pozvat ho na narozeninovou 
oslavu mi připadá jako dobrý a fajn 
příležitost více se poznat. Na oslavu 
budeš zvát asi i více lidí, takže kamarád 
Tě uvidí i s jinými lidmi, kdy jsi uvolně-
ná a užíváš si zábavu bez starostí, jak 
působíš na druhé. Pozvání na narozeni-
novou oslavu bude první krůček k tomu, 
abyste spolu začali mluvit a Ty jsi se 
přestala bát. V případě, že by kamarád 

Je mi patnáct let a jsem Romka. Přede 
mnou je poslední školní rok s lidmi, 
které mám ráda. Chystám se na střed-
ní obchodní školu. Moji rodiče pochází 
ze Slovenska. Takže jsem tak trošku 
Slovenka – tak jako skoro každý Rom.
Nechci psát o svém původu, ale o tom, 
jak žiji dnes. Ještě před dvěma roky 
jsem nevěděla, jaké to je chodit ven 
s romskými kamarády… Už odmala, 
kdy jsem mohla začít chodit ven, jsem 
chodila jen s neromskými dětmi, 
protože jsem vůbec nevěděla, že jsou 
i děti jiné. V první třídě se mnou ven 
chodily Cigánky, ale byly úplně stejné 
jako já. Až v páté třídě se to začalo 

nějak měnit. Začala jsem 
si uvědomovat, že si s nimi 
rozumím. Ještě pořád 
mezi námi ale nebyl žádný 

Kam se obrátit? 
Linka bezpečí 116111 (bezplatně, nonstop) 

Linka pro rodiče 840111234 
Police ČR 158

Jsem stejná jako vy
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Paní Nguyen se před dvanácti lety přistěhovala z Vietnamu 
do České republiky. Žije v malém západočeském městě 
Stříbře se svým manželem a třemi dětmi. Spolu s manželem 
vlastní obchod s oblečením, ve kterém oba pracují.

Nguyen Thi Oanh: 
Děti zvládají češtinu dobře

Drogy v mé rodině

Jak dlouho žijete v České republice?
Už 12 let. S manželem máme tři děti. 
Nejstarší je Honzík. Tomu je deset. Pak 
Eliška, té je sedm. A teď mám nejmlad-
šího Adámka, tomu je dva a půl roku.
Mají problémy ve škole? Například 
s českým jazykem?
Zatím ne, učí se dobře. I češtinu zvlá-
dají dobře. Ony se tady narodily, tak 
jazyk ovládají lépe než my s manželem. 
Nevím ale, jak to bude dál.
Jak spolu mluvíte doma? Mluvíte na 
děti česky nebo vietnamsky?
Někdy tak a někdy tak. Některé slovo 
třeba děti neví, jak se vietnamsky řek-
ne, tak ho řeknou česky. Celkově umí 
děti asi lépe česky než vietnamsky.
Vaříte doma česká nebo vietnamská 
jídla? Máte nějaké oblíbené české jídlo?
Vařím výhradně vietnamská jídla. Já ta 
česká vařit neumím. Máme ale takovou 
„babičku“ Češku, která nám hlídala 

děti. Ta nám česká jídla někdy uvaří, 
takže je znám a chutná mi 

všechno.
Co jste ve Vietnamu 

studovala? Jakou 
práci jste tam 
dělala?
Já jsem nestudova-

la. Dokončila jsem 
střední školu a pak 
jsem odešla sem do 
Čech za manželem. 

Jak žijí Romové v Chánově
Myslím si, že to Romové, kteří nemají práci, mají těžké. Dávky pro nezaměstnané 
nejsou moc vysoké. Měli by hospodařit. Někteří to umí, ale většina Romů ne.
Když jim peníze dojdou, tak si jdou vypůjčit. Problém je, že si půjčují od lichvá-
ře. Dostanou se do kolotoče dluhů, ze kterého se velice těžko dostávají. Lichváři 
například půjčí člověku tisíc korun a  musí mu vrátit tisíc pět set. Když mu peníze 
nevrátí, tak jim částku zvýší.
Většina Romů se chce tomuto životu vyhnout. Chtějí zkusit něco nového a začít 
nový život v jiných státech – například v Kanadě nebo v Anglii. Ale ti, kteří jsou bez 
práce, jsou na tom ještě hůř než v České republice.
Můj názor je, že když  rodina neumí žít a hospodařit doma, nebude se jí dařit ani 
nikde v cizině. Myslím si, že pracovitý Rom svoji rodinu uživí.
 Redaktorka ze ZŠ Chanov

Moje rodina prožila velké starosti. 
Všechny nás zastihla tragická událost, 
která se týká mého bratra. Měl velké 
problémy, které nedokázal vyřešit. 
S manželkou a čtyřmi dětmi neměli 
kde bydlet. Začal brát drogy. Situace 
v jeho rodině se stále zhoršovala i přes 
pomoc obou mých rodičů.
V době, kdy přišli o své vlastní bydle-
ní, se stěhovali od rodičů k rodičům. 
Nakonec ho manželka s dětmi opustila 
a on propadl drogám úplně.
Všechny nás to hodně trápilo, zvlášť 
maminku, která na všechno zůstala 
úplně sama. Brácha s nikým z rodiny 
nemluvil. Jen se najedl, poslouchal 
hudbu, odešel ven a přišel až kolem 
desáté hodiny večer.
Bratr byl hodně nešťastný, protože 

s ním už nikdo z jeho známých nechtěl 
kamarádit. Došlo to tak daleko, že 
zpanikařil a vyskočil z okna. Naštěstí 
to přežil. Zůstal ale dlouhou dobu 
v nemocnici.
To všechno byl asi signál, že s tím 
musí přestat. Teď je s námi doma. 
Staráme se o něj a on se rychle 
uzdravuje. Bratr je teď pře-
svědčený, že už drogy brát 
nebude. Já doufám, 
že to myslí vážně.
Kluci a holky, 
neudělejte takovou 
chybu, jakou udělal 
můj brácha. Řešte 
problémy jinak. Je to 
hloupost.
 Redaktor ze ZŠ Chanov

Bylo mi tehdy 21 let. Pracovat jsem 
začala až tady.
Baví Vás práce, kterou v Čechách 
děláte?
No, přiznám se, že moc ne. Jiná mož-
nost ale není. Musím prodávat.
Má někdo z vaší rodiny zkušenost s ve-
dením obchodu? Měl někdo obchod ve 
Vietnamu?
Můj otec, když jsem byla malá, byl sedm 
let v Čechách. Pracoval tu v obchodě. 
Předtím ve Vietnamu jsme ale žádný 
obchod neměli.

Tráví s vámi děti rády čas v obchodě. 
Chtějí vám pomáhat?
Ne, ony jsou na to ještě malé a ani je to 
nebaví.
Jakou máte představu o jejich studiu? 
Co byste chtěla, aby dělaly?
Zatím nevím. Já na to ještě nemyslím.
Jak vypadalo Vaše dětství ve Vietnamu? 
Kde jste žili – ve městě nebo na vesnici? 
No, tak normálně. Moje rodina nebyla 
moc bohatá. Bydleli jsme v hlavním 
městě Hanoji.
Jak dlouho trvá ve Vietnamu školní do-
cházka? Jaké se tam na školách vyučují 
předměty?
Škola trvá jako tady u vás devět let, pak 
je střední škola na tři roky. Vysoká škola 
potom pět nebo šest let. Předměty jsou 
stejné jako tady, například matematika, 
tělocvik…

Jak se vám ve škole vedlo? Co vás 
nejvíc bavilo?
Mě škola moc nebavila. Ale docela 
mi šlo počítání, matematika, chemie, 
fyzika.
Můžete srovnat postavení ženy ve Viet-
namu a v Čechách?
Tady je to určitě lepší. Tady mají ženy 
větší cenu. U nás ve Vietnamu je to teď 
už taky jiné. Ale pořád je to tak, že muži 
vydělávají peníze a nejsou moc doma 
a ženy se víc starají o rodinu.
Slaví se ve Vietnamu stejné svátky jako 
tady v Čechách?
Slavíme jiné svátky. Tradičně nemáme 
třeba Vánoce, ale někdo je teď už také 
slaví. Máme například svátky pro děti. 
Jeden z nich slavíme 15. srpna. Celko-
vě máme trochu jiný kalendář.
Kdy vás napadla myšlenka odstěhovat 
se do Čech? Odešla jste sem sama 
nebo s manželem? 
My jsme se s manželem ještě neznali. 
Manžel byl v Čechách. Pozval mě sem, 
a tak jsem za ním jela. Pak jsme se 
vzali.
Vzali jste se v Čechách, nebo jste se na 
svatbu vrátili do Vietnamu? 
Vzali jsme se v Čechách na ambasá-
dě. My už jsme se do Vietnamu vrátit 
nemohli, protože jsem byla těhotná.
Jak vypadá Vietnamská svatba?
Naše svatba je lepší, je jiná. Já jsem 
tady byla na svatbě jen jednou. U vás je 

na svatbě málo lidí. Mně přišla taková 
smutná. Lidé jdou na večeři a pak 
domů... Ve Vietnamu se sejde celá 
rodina, kamarádi a lidé z práce. Slaví 
se, zpívá a hraje do rána.
Bylo těžké zvažování, zda od rodičů 
odejít?
Já jsem tenkrát nechtěla odejít 
vůbec. Ani nevím proč. Ale teď se 
máme dobře.
Jak se na Váš obchod dívala rodina? 
Měla jste jejich podporu?
Říkali, že je to můj život. Mysleli, že 
se tu budu mít lépe.
Jak často navštěvujete rodinu? Máte 
s rodinou kontakt?
Za 12 let jsem tam byla jen dvakrát. 
Manžel tam jezdí častěji. Jsme ale 
v kontaktu, telefonujeme si a teď 
komunikujeme i přes internet.
Chtěla byste, aby se vaše rodina 
přestěhovala za vámi?
Oni nechtějí. Jsou raději v Hanoji. Už 
jsou starší.
Máte v plánu zůstat v České repub-
lice, nebo se chcete někdy vrátit do 
Vietnamu?
No, já bych tu zůstat chtěla. Nevím 
ale, jak to bude, jestli bude ta mož-
nost. Bylo by to tu lepší pro děti.

 Eva Nedvědová, Bára Šedivá a Šárka Tycarová 
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do České republiky. Žije v malém západočeském městě 
Stříbře se svým manželem a třemi dětmi. Spolu s manželem 
vlastní obchod s oblečením, ve kterém oba pracují.

Nguyen Thi Oanh: 
Děti zvládají češtinu dobře

Drogy v mé rodině

Jak dlouho žijete v České republice?
Už 12 let. S manželem máme tři děti. 
Nejstarší je Honzík. Tomu je deset. Pak 
Eliška, té je sedm. A teď mám nejmlad-
šího Adámka, tomu je dva a půl roku.
Mají problémy ve škole? Například 
s českým jazykem?
Zatím ne, učí se dobře. I češtinu zvlá-
dají dobře. Ony se tady narodily, tak 
jazyk ovládají lépe než my s manželem. 
Nevím ale, jak to bude dál.
Jak spolu mluvíte doma? Mluvíte na 
děti česky nebo vietnamsky?
Někdy tak a někdy tak. Některé slovo 
třeba děti neví, jak se vietnamsky řek-
ne, tak ho řeknou česky. Celkově umí 
děti asi lépe česky než vietnamsky.
Vaříte doma česká nebo vietnamská 
jídla? Máte nějaké oblíbené české jídlo?
Vařím výhradně vietnamská jídla. Já ta 
česká vařit neumím. Máme ale takovou 
„babičku“ Češku, která nám hlídala 

děti. Ta nám česká jídla někdy uvaří, 
takže je znám a chutná mi 

všechno.
Co jste ve Vietnamu 

studovala? Jakou 
práci jste tam 
dělala?
Já jsem nestudova-

la. Dokončila jsem 
střední školu a pak 
jsem odešla sem do 
Čech za manželem. 

Jak žijí Romové v Chánově
Myslím si, že to Romové, kteří nemají práci, mají těžké. Dávky pro nezaměstnané 
nejsou moc vysoké. Měli by hospodařit. Někteří to umí, ale většina Romů ne.
Když jim peníze dojdou, tak si jdou vypůjčit. Problém je, že si půjčují od lichvá-
ře. Dostanou se do kolotoče dluhů, ze kterého se velice těžko dostávají. Lichváři 
například půjčí člověku tisíc korun a  musí mu vrátit tisíc pět set. Když mu peníze 
nevrátí, tak jim částku zvýší.
Většina Romů se chce tomuto životu vyhnout. Chtějí zkusit něco nového a začít 
nový život v jiných státech – například v Kanadě nebo v Anglii. Ale ti, kteří jsou bez 
práce, jsou na tom ještě hůř než v České republice.
Můj názor je, že když  rodina neumí žít a hospodařit doma, nebude se jí dařit ani 
nikde v cizině. Myslím si, že pracovitý Rom svoji rodinu uživí.
 Redaktorka ze ZŠ Chanov

Moje rodina prožila velké starosti. 
Všechny nás zastihla tragická událost, 
která se týká mého bratra. Měl velké 
problémy, které nedokázal vyřešit. 
S manželkou a čtyřmi dětmi neměli 
kde bydlet. Začal brát drogy. Situace 
v jeho rodině se stále zhoršovala i přes 
pomoc obou mých rodičů.
V době, kdy přišli o své vlastní bydle-
ní, se stěhovali od rodičů k rodičům. 
Nakonec ho manželka s dětmi opustila 
a on propadl drogám úplně.
Všechny nás to hodně trápilo, zvlášť 
maminku, která na všechno zůstala 
úplně sama. Brácha s nikým z rodiny 
nemluvil. Jen se najedl, poslouchal 
hudbu, odešel ven a přišel až kolem 
desáté hodiny večer.
Bratr byl hodně nešťastný, protože 

s ním už nikdo z jeho známých nechtěl 
kamarádit. Došlo to tak daleko, že 
zpanikařil a vyskočil z okna. Naštěstí 
to přežil. Zůstal ale dlouhou dobu 
v nemocnici.
To všechno byl asi signál, že s tím 
musí přestat. Teď je s námi doma. 
Staráme se o něj a on se rychle 
uzdravuje. Bratr je teď pře-
svědčený, že už drogy brát 
nebude. Já doufám, 
že to myslí vážně.
Kluci a holky, 
neudělejte takovou 
chybu, jakou udělal 
můj brácha. Řešte 
problémy jinak. Je to 
hloupost.
 Redaktor ze ZŠ Chanov

Bylo mi tehdy 21 let. Pracovat jsem 
začala až tady.
Baví Vás práce, kterou v Čechách 
děláte?
No, přiznám se, že moc ne. Jiná mož-
nost ale není. Musím prodávat.
Má někdo z vaší rodiny zkušenost s ve-
dením obchodu? Měl někdo obchod ve 
Vietnamu?
Můj otec, když jsem byla malá, byl sedm 
let v Čechách. Pracoval tu v obchodě. 
Předtím ve Vietnamu jsme ale žádný 
obchod neměli.

Tráví s vámi děti rády čas v obchodě. 
Chtějí vám pomáhat?
Ne, ony jsou na to ještě malé a ani je to 
nebaví.
Jakou máte představu o jejich studiu? 
Co byste chtěla, aby dělaly?
Zatím nevím. Já na to ještě nemyslím.
Jak vypadalo Vaše dětství ve Vietnamu? 
Kde jste žili – ve městě nebo na vesnici? 
No, tak normálně. Moje rodina nebyla 
moc bohatá. Bydleli jsme v hlavním 
městě Hanoji.
Jak dlouho trvá ve Vietnamu školní do-
cházka? Jaké se tam na školách vyučují 
předměty?
Škola trvá jako tady u vás devět let, pak 
je střední škola na tři roky. Vysoká škola 
potom pět nebo šest let. Předměty jsou 
stejné jako tady, například matematika, 
tělocvik…

Jak se vám ve škole vedlo? Co vás 
nejvíc bavilo?
Mě škola moc nebavila. Ale docela 
mi šlo počítání, matematika, chemie, 
fyzika.
Můžete srovnat postavení ženy ve Viet-
namu a v Čechách?
Tady je to určitě lepší. Tady mají ženy 
větší cenu. U nás ve Vietnamu je to teď 
už taky jiné. Ale pořád je to tak, že muži 
vydělávají peníze a nejsou moc doma 
a ženy se víc starají o rodinu.
Slaví se ve Vietnamu stejné svátky jako 
tady v Čechách?
Slavíme jiné svátky. Tradičně nemáme 
třeba Vánoce, ale někdo je teď už také 
slaví. Máme například svátky pro děti. 
Jeden z nich slavíme 15. srpna. Celko-
vě máme trochu jiný kalendář.
Kdy vás napadla myšlenka odstěhovat 
se do Čech? Odešla jste sem sama 
nebo s manželem? 
My jsme se s manželem ještě neznali. 
Manžel byl v Čechách. Pozval mě sem, 
a tak jsem za ním jela. Pak jsme se 
vzali.
Vzali jste se v Čechách, nebo jste se na 
svatbu vrátili do Vietnamu? 
Vzali jsme se v Čechách na ambasá-
dě. My už jsme se do Vietnamu vrátit 
nemohli, protože jsem byla těhotná.
Jak vypadá Vietnamská svatba?
Naše svatba je lepší, je jiná. Já jsem 
tady byla na svatbě jen jednou. U vás je 

na svatbě málo lidí. Mně přišla taková 
smutná. Lidé jdou na večeři a pak 
domů... Ve Vietnamu se sejde celá 
rodina, kamarádi a lidé z práce. Slaví 
se, zpívá a hraje do rána.
Bylo těžké zvažování, zda od rodičů 
odejít?
Já jsem tenkrát nechtěla odejít 
vůbec. Ani nevím proč. Ale teď se 
máme dobře.
Jak se na Váš obchod dívala rodina? 
Měla jste jejich podporu?
Říkali, že je to můj život. Mysleli, že 
se tu budu mít lépe.
Jak často navštěvujete rodinu? Máte 
s rodinou kontakt?
Za 12 let jsem tam byla jen dvakrát. 
Manžel tam jezdí častěji. Jsme ale 
v kontaktu, telefonujeme si a teď 
komunikujeme i přes internet.
Chtěla byste, aby se vaše rodina 
přestěhovala za vámi?
Oni nechtějí. Jsou raději v Hanoji. Už 
jsou starší.
Máte v plánu zůstat v České repub-
lice, nebo se chcete někdy vrátit do 
Vietnamu?
No, já bych tu zůstat chtěla. Nevím 
ale, jak to bude, jestli bude ta mož-
nost. Bylo by to tu lepší pro děti.
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Arcidiecézní charita Praha zalo-
žila projekt ADOPCE NA DÁLKU® 
v roce 1993. Od té doby mohou 
díky dárcům z České republiky 
vybrané děti z rozvojových zemí 
získávat vzdělání a stát se tím, 
čím opravdu chtějí. Nejde však 
o adopci skutečnou. Dítě bydlí 
dál se svou rodinou ve své zemi 
a český sponzor pouze finančně 
přispívá na studium. 

Za roční částku 4.900–6.000 Kč (Indie), 
7.000 Kč (Uganda a DR Kongo), 8.000 Kč 
(Zambie), 5.500–7.000 Kč (Thajsko) 
a 6.900 Kč (Bělorusko) získá dítě školné, 
školní pomůcky, uniformu a základní 
zdravotní péči. 20 % z příspěvku dárce pu-
tuje také na rozvoj celé komunity, kde dítě 
žije. Ve spolupráci s našimi partnerskými 
středisky pro rodiče a ostatní obyvatele 
vesnice organizujeme rozmanité vzdělá-
vací projekty, pořádáme kurzy o hygieně 
či zemědělství a existují dokonce i kurzy 
čtení a psaní pro dospělé. Dárce tedy 
pomáhá nejen jednomu vybranému dítěti, 
ale i mnoha lidem okolo. Děti dárcům 2x 
ročně píší a jednou za rok dostane spon-
zor také vysvědčení a aktuální fotografii.
V současné době program ADOPCE NA 
DÁLKU® pomáhá více než 17.000 dětem 
v Indii, Ugandě, Demokratické republice 
Kongo, Zambii a Bělorusku. Při výběru 
zemí, se kterými spolupracujeme, se za-
měřujeme na několik faktorů. V prvé řadě 
musí být naše pomoc v místě skutečně 
potřeba. Vybíráme si chudé země, kde by 
děti bez pomoci dárců z České republiky 
nemohly chodit do školy, a nebo by školu 
ze stejných důvodů musely předčasně 
opustit. Zároveň musí v zemi existovat 
spolehlivá partnerská organizace, která 
zajišťuje fungování celého projektu. Ne-
zbytná je také stabilizovaná bezpečnostní 
situace, aby děti školu skutečně mohly 
navštěvovat. Dárcem se může stát kdokoli 
z Vás. Pokud je pro Vás roční částka příliš 
vysoká, můžete vytvořit skupinu lidí, která 
se na školné pro dítě složí – např. Vaši 
přátelé, škola, třída, oddíl, farnost, obec. 
Podpoříte-li jedno z našich dětí, umožníte 
mu splnit si jeho sen.
Kristina Maršálková, 
koordinátorka projektu ADOPCE NA DÁLKU®  
www.charita-adopce.cz

ADOPCE 
NA DÁLKU®

Asijský obchod najdete v každém městě. Je to buď kamenná prodejna, nebo 
stánek, kde se dá koupit téměř vše. Spousta lidí se na tyto obchody dívá skrz prsty, 
ale téměř každý má ve svém šatníku nějaký ten kus oblečení, který koupil právě 
v takovém obchodě. 
Zajímá nás, zda bychom v těchto obchodech našly něco, co by se nám líbilo a hlav-
ně kolik peněz bychom zde utratily. Víme, že prodejci většinou neumí česky a máme 
strach, jestli nám někdo z nich vůbec dovolí, abychom si jeho zboží vyzkoušely 
a navíc se v něm vyfotily. 
Hned první pokus nedopadl nejlépe. Jakmile prodejci zjistili, že v jejich obchodě 
chceme fotografovat nebo psát, zdvořile to zamítli. Zklamání bylo poměrně velké, 
ale my se jen tak nevzdáme. Zkusíme druhý pokus. Zkusíme něco jiného. Nyní 
už půjdeme s překladem do vietnamštiny, překladem toho, co vlastně chceme 
v obchodě dělat. Když prodejci viděli papír napsaný v jejich řeči, zatvářili se o něco 
ochotněji. Viděly jsme, jak jsou tímto dopisem překvapeni. 
A jak to celé dopadlo? Musíme říct, že my, holky, které jsme se zúčastnily této 
reportáže, bychom si v těchto obchodech vybraly něco, co by se nám opravdu líbilo. 
Ceny jsou opravdu nízké a dalo by se říct, že za pár korun se zde dají nakoupit do-
cela pěkné věci. Mrzí nás, že jsme neuměli těm prodejcům lépe vysvětlit, o co nám 
jde a že jazyková bariéra tu prostě neustále nějaká je. Myslíme, že i fotky dopadly 
docela dobře a je na vás, abyste posoudili, jestli nám to v Pardubicích sluší. My si 
myslíme, že to není úplně nejhorší. Co vy na to?  
 Klára Ehlová a kolektiv: Veronika Ťupová, Míša Čapková a Karolína Čermáková 
 Foto: Bára Hodásová
 Základní škola Studánka, Pardubice

Proč naše škola 
adoptovala dítě z Keni

A proto se v roce 2007 naše Základ-
ní škola Kladruby rozhodla pomoci 
a umožnit nějakému dítěti šanci na 
vzdělání. Inspiraci nám tehdy přinesl 
projektový den na téma Afrika, kde 
jsme se dozvěděli, jak se v Africe žije, 
a že možnost vzdělávat se je zde mini-
mální. Tehdejší deváťáci namátkou na 
internetu vybrali organizaci Humanis-
tické centrum Narovinu a z její databá-
ze vytipovali několik dětí, které to 
nejvíce potřebovaly. Z nich jsme potom 
jedno vylosovali. 
Abychom mohli zaplatit všechny po-
platky (v Keni je sice školní docházka 
bezplatná, ale žák potřebuje školní 
uniformu, učebnice a různé pomůcky), 
potřebujeme dát dohromady ročně 

částku 7200 Kč. (Jen pro zajímavost 
7200 Kč ročně = 20 Kč denně = např. 
kafe, brambůrky, ča-
sopis…) Tyto peníze 
si vyděláváme vlast-
ními silami. Vyrábí-
me různé výrobky, 
které pak prodáváme 
na trzích (o Váno-
cích, na Velikonoce, 
nebo při Historickém 
jarmarku).
A protože se nám 
většinou daří vydělat 
více, využili jsme už dvakrát nabídky 
na tzv. „dárek navíc“ a zaplatili jsme  
Muthinu (tak se naše holčička jme-
nuje) kolo a také zdravotní pojištění 
pro tento rok. K tomu jí třikrát do roka 
posíláme balíček s dopisem.

Pár slov o „naší“ Muthinu
Naše adoptovaná holčička se jmenuje 
Muthinu Munywoki a je jí 10 let. Její 
rodina bydlí ve vesnici s asi 
800 obyvateli v oblasti Makueni (v již-
ní části Keni) a živí se zemědělstvím. 
Muthinu má pět sourozenců (Mwa-
luko, Mwongeli, Muoki, Kimanthi 
a Mumbua). 
Školní rok v Keni je rozdělen do tří 
vyučovacích období, mezi kterými 
jsou prázdniny. Po ukončení každé-

ho období dostaneme 
vysvědčení a také dopis 
s fotografií. A jak píše 
matka v dopisech, ve 
škole se Muthinu daří 
a v poslední době se 
zlepšila (vždy je mezi 
pěti nejlepšími žáky ve 
třídě).
A jen tak pro zají-
mavost – víte, jak se 
ženám v Keni změní 

jméno, když se provdají? Matka naší 
Muthinu se za svobodna jmenovala 
Elizabeth Kamene, a když si vzala 
pana Munywoki Kiema, získala jméno 
Elizabeth Kamene Munywoki. Křestní 
jméno manžela se tedy stane novým 
„příjmením“ manželky.
 Redaktoři ze ZŠ Kladruby

Na první pohled nám Keňa může připadat jako krásná země, ale 
je to i země utrpení a bolesti… Den co den zde umírá mnoho lidí, 
obyvatelé jsou často nevzdělaní. 

...v Keni je sice 
školní docházka 
bezplatná, ale 
žák potřebuje 
školní uniformu, 
učebnice a různé 
pomůcky...

Zkušenosti 
s adopcí na dálku
Adopce na dálku je, jak často opakuji, jeden z nejlepších „obcho-
dů“, který můžete realizovat. Poměr mezi investovanou částkou 
a skutečností, že za ni můžete pořídit podstatnou změnu lidské-
ho osudu směrem ke štěstí – je na trhu téměř bez konkurence. 
Pro ty, co nepotřebují počítat, asi stačí sdělit, že odepřít si mě-
síčně cca 20 litrů benzínu za to, že někdo nezůstane negramotný, 
v opačném případě celoživotně vyřazený z šance žít jako člověk, 
není žádná řehole. V rámci všech možných charitativních záměrů 
považuji adopci na dálku za jeden z nejlepších.
 Jan Kraus, herec

S přítelem jsme si v roce 2008 adoptovali osmiletou holčičku 
z indického města Mangalore. Dvakrát až třikrát do roka dostá-
váme od holčičky dopis, v němž píše, jak se má, jak se má její 
rodina, jak se jí daří ve škole, jaké jsou místní zvyky apod. K do-
pisu vždy připojí krásný obrázek. Dopisy jsou psány v hindštině, 
ale protože tento jazyk málokdo v našich zeměpisných šířkách 
ovládá, organizace dopisy překládá do angličtiny. Myslíme si, 
že je správné pomáhat lidem, kteří to ve skutečnosti opravdu 
potřebují. Podpora nás stojí pár tisícikorun ročně a jsou to určitě 
dobře vynaložené peníze.
 Barbora Cajthamlová, zdravotní sestra =======z Asijské tržnice===z Asijské tržnice

z Asijské tržnice
z Asijské tržnice
z Asijské tržnice

Volný čas 
Džínové kraťasy 
a sportovní trič-
ko s potiskem se 
hodí pro každou 
chvíli. Jdete 
ven s kamarády 
a nevíte co na 
sebe? Vezměte 
si právě tento 
model… Z vlastní 
zkušenosti do-
poručujeme. 
Model vlevo - 
boty: 299 Kč, 
kraťasy: 150 Kč, 
tričko: 189 Kč
Model vpravo 
- boty: 349 Kč, 
kraťasy: 199 Kč, 
tričko: 189 Kč
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15 ========Sport nebo procházky
Tento model je vhodný jak na 
procházku se psem, tak na běhání 
do parku. Je velice pohodlný.
Model vlevo – boty: 399 Kč, 
bunda: 690 Kč, tepláky: 190 Kč
Model vpravo – boty: 399 Kč, 
bunda: 690 Kč, tepláky: 190 Kč

Koktejlky 
Šaty s kanýrky se 
hodí například na 
maturitní ples, černé 
lodičky celý out-
fit skvěle doplňují.
Boty: 249 Kč 
šaty: 489 Kč 

Pracovní 
schůzka 

Sněhově bílá  košile  
a černé kalhoty jsou 

důkazem vkusu 
a elegance.

boty: 239 Kč, kalhoty: 
199 Kč, košile: 250 Kč  
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Arcidiecézní charita Praha zalo-
žila projekt ADOPCE NA DÁLKU® 
v roce 1993. Od té doby mohou 
díky dárcům z České republiky 
vybrané děti z rozvojových zemí 
získávat vzdělání a stát se tím, 
čím opravdu chtějí. Nejde však 
o adopci skutečnou. Dítě bydlí 
dál se svou rodinou ve své zemi 
a český sponzor pouze finančně 
přispívá na studium. 

Za roční částku 4.900–6.000 Kč (Indie), 
7.000 Kč (Uganda a DR Kongo), 8.000 Kč 
(Zambie), 5.500–7.000 Kč (Thajsko) 
a 6.900 Kč (Bělorusko) získá dítě školné, 
školní pomůcky, uniformu a základní 
zdravotní péči. 20 % z příspěvku dárce pu-
tuje také na rozvoj celé komunity, kde dítě 
žije. Ve spolupráci s našimi partnerskými 
středisky pro rodiče a ostatní obyvatele 
vesnice organizujeme rozmanité vzdělá-
vací projekty, pořádáme kurzy o hygieně 
či zemědělství a existují dokonce i kurzy 
čtení a psaní pro dospělé. Dárce tedy 
pomáhá nejen jednomu vybranému dítěti, 
ale i mnoha lidem okolo. Děti dárcům 2x 
ročně píší a jednou za rok dostane spon-
zor také vysvědčení a aktuální fotografii.
V současné době program ADOPCE NA 
DÁLKU® pomáhá více než 17.000 dětem 
v Indii, Ugandě, Demokratické republice 
Kongo, Zambii a Bělorusku. Při výběru 
zemí, se kterými spolupracujeme, se za-
měřujeme na několik faktorů. V prvé řadě 
musí být naše pomoc v místě skutečně 
potřeba. Vybíráme si chudé země, kde by 
děti bez pomoci dárců z České republiky 
nemohly chodit do školy, a nebo by školu 
ze stejných důvodů musely předčasně 
opustit. Zároveň musí v zemi existovat 
spolehlivá partnerská organizace, která 
zajišťuje fungování celého projektu. Ne-
zbytná je také stabilizovaná bezpečnostní 
situace, aby děti školu skutečně mohly 
navštěvovat. Dárcem se může stát kdokoli 
z Vás. Pokud je pro Vás roční částka příliš 
vysoká, můžete vytvořit skupinu lidí, která 
se na školné pro dítě složí – např. Vaši 
přátelé, škola, třída, oddíl, farnost, obec. 
Podpoříte-li jedno z našich dětí, umožníte 
mu splnit si jeho sen.
Kristina Maršálková, 
koordinátorka projektu ADOPCE NA DÁLKU®  
www.charita-adopce.cz

ADOPCE 
NA DÁLKU®

Asijský obchod najdete v každém městě. Je to buď kamenná prodejna, nebo 
stánek, kde se dá koupit téměř vše. Spousta lidí se na tyto obchody dívá skrz prsty, 
ale téměř každý má ve svém šatníku nějaký ten kus oblečení, který koupil právě 
v takovém obchodě. 
Zajímá nás, zda bychom v těchto obchodech našly něco, co by se nám líbilo a hlav-
ně kolik peněz bychom zde utratily. Víme, že prodejci většinou neumí česky a máme 
strach, jestli nám někdo z nich vůbec dovolí, abychom si jeho zboží vyzkoušely 
a navíc se v něm vyfotily. 
Hned první pokus nedopadl nejlépe. Jakmile prodejci zjistili, že v jejich obchodě 
chceme fotografovat nebo psát, zdvořile to zamítli. Zklamání bylo poměrně velké, 
ale my se jen tak nevzdáme. Zkusíme druhý pokus. Zkusíme něco jiného. Nyní 
už půjdeme s překladem do vietnamštiny, překladem toho, co vlastně chceme 
v obchodě dělat. Když prodejci viděli papír napsaný v jejich řeči, zatvářili se o něco 
ochotněji. Viděly jsme, jak jsou tímto dopisem překvapeni. 
A jak to celé dopadlo? Musíme říct, že my, holky, které jsme se zúčastnily této 
reportáže, bychom si v těchto obchodech vybraly něco, co by se nám opravdu líbilo. 
Ceny jsou opravdu nízké a dalo by se říct, že za pár korun se zde dají nakoupit do-
cela pěkné věci. Mrzí nás, že jsme neuměli těm prodejcům lépe vysvětlit, o co nám 
jde a že jazyková bariéra tu prostě neustále nějaká je. Myslíme, že i fotky dopadly 
docela dobře a je na vás, abyste posoudili, jestli nám to v Pardubicích sluší. My si 
myslíme, že to není úplně nejhorší. Co vy na to?  
 Klára Ehlová a kolektiv: Veronika Ťupová, Míša Čapková a Karolína Čermáková 
 Foto: Bára Hodásová
 Základní škola Studánka, Pardubice

Proč naše škola 
adoptovala dítě z Keni

A proto se v roce 2007 naše Základ-
ní škola Kladruby rozhodla pomoci 
a umožnit nějakému dítěti šanci na 
vzdělání. Inspiraci nám tehdy přinesl 
projektový den na téma Afrika, kde 
jsme se dozvěděli, jak se v Africe žije, 
a že možnost vzdělávat se je zde mini-
mální. Tehdejší deváťáci namátkou na 
internetu vybrali organizaci Humanis-
tické centrum Narovinu a z její databá-
ze vytipovali několik dětí, které to 
nejvíce potřebovaly. Z nich jsme potom 
jedno vylosovali. 
Abychom mohli zaplatit všechny po-
platky (v Keni je sice školní docházka 
bezplatná, ale žák potřebuje školní 
uniformu, učebnice a různé pomůcky), 
potřebujeme dát dohromady ročně 

částku 7200 Kč. (Jen pro zajímavost 
7200 Kč ročně = 20 Kč denně = např. 
kafe, brambůrky, ča-
sopis…) Tyto peníze 
si vyděláváme vlast-
ními silami. Vyrábí-
me různé výrobky, 
které pak prodáváme 
na trzích (o Váno-
cích, na Velikonoce, 
nebo při Historickém 
jarmarku).
A protože se nám 
většinou daří vydělat 
více, využili jsme už dvakrát nabídky 
na tzv. „dárek navíc“ a zaplatili jsme  
Muthinu (tak se naše holčička jme-
nuje) kolo a také zdravotní pojištění 
pro tento rok. K tomu jí třikrát do roka 
posíláme balíček s dopisem.

Pár slov o „naší“ Muthinu
Naše adoptovaná holčička se jmenuje 
Muthinu Munywoki a je jí 10 let. Její 
rodina bydlí ve vesnici s asi 
800 obyvateli v oblasti Makueni (v již-
ní části Keni) a živí se zemědělstvím. 
Muthinu má pět sourozenců (Mwa-
luko, Mwongeli, Muoki, Kimanthi 
a Mumbua). 
Školní rok v Keni je rozdělen do tří 
vyučovacích období, mezi kterými 
jsou prázdniny. Po ukončení každé-

ho období dostaneme 
vysvědčení a také dopis 
s fotografií. A jak píše 
matka v dopisech, ve 
škole se Muthinu daří 
a v poslední době se 
zlepšila (vždy je mezi 
pěti nejlepšími žáky ve 
třídě).
A jen tak pro zají-
mavost – víte, jak se 
ženám v Keni změní 

jméno, když se provdají? Matka naší 
Muthinu se za svobodna jmenovala 
Elizabeth Kamene, a když si vzala 
pana Munywoki Kiema, získala jméno 
Elizabeth Kamene Munywoki. Křestní 
jméno manžela se tedy stane novým 
„příjmením“ manželky.
 Redaktoři ze ZŠ Kladruby

Na první pohled nám Keňa může připadat jako krásná země, ale 
je to i země utrpení a bolesti… Den co den zde umírá mnoho lidí, 
obyvatelé jsou často nevzdělaní. 

...v Keni je sice 
školní docházka 
bezplatná, ale 
žák potřebuje 
školní uniformu, 
učebnice a různé 
pomůcky...

Zkušenosti 
s adopcí na dálku
Adopce na dálku je, jak často opakuji, jeden z nejlepších „obcho-
dů“, který můžete realizovat. Poměr mezi investovanou částkou 
a skutečností, že za ni můžete pořídit podstatnou změnu lidské-
ho osudu směrem ke štěstí – je na trhu téměř bez konkurence. 
Pro ty, co nepotřebují počítat, asi stačí sdělit, že odepřít si mě-
síčně cca 20 litrů benzínu za to, že někdo nezůstane negramotný, 
v opačném případě celoživotně vyřazený z šance žít jako člověk, 
není žádná řehole. V rámci všech možných charitativních záměrů 
považuji adopci na dálku za jeden z nejlepších.
 Jan Kraus, herec

S přítelem jsme si v roce 2008 adoptovali osmiletou holčičku 
z indického města Mangalore. Dvakrát až třikrát do roka dostá-
váme od holčičky dopis, v němž píše, jak se má, jak se má její 
rodina, jak se jí daří ve škole, jaké jsou místní zvyky apod. K do-
pisu vždy připojí krásný obrázek. Dopisy jsou psány v hindštině, 
ale protože tento jazyk málokdo v našich zeměpisných šířkách 
ovládá, organizace dopisy překládá do angličtiny. Myslíme si, 
že je správné pomáhat lidem, kteří to ve skutečnosti opravdu 
potřebují. Podpora nás stojí pár tisícikorun ročně a jsou to určitě 
dobře vynaložené peníze.
 Barbora Cajthamlová, zdravotní sestra =======z Asijské tržnice===z Asijské tržnice

z Asijské tržnice
z Asijské tržnice
z Asijské tržnice

Volný čas 
Džínové kraťasy 
a sportovní trič-
ko s potiskem se 
hodí pro každou 
chvíli. Jdete 
ven s kamarády 
a nevíte co na 
sebe? Vezměte 
si právě tento 
model… Z vlastní 
zkušenosti do-
poručujeme. 
Model vlevo - 
boty: 299 Kč, 
kraťasy: 150 Kč, 
tričko: 189 Kč
Model vpravo 
- boty: 349 Kč, 
kraťasy: 199 Kč, 
tričko: 189 Kč
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15 ========Sport nebo procházky
Tento model je vhodný jak na 
procházku se psem, tak na běhání 
do parku. Je velice pohodlný.
Model vlevo – boty: 399 Kč, 
bunda: 690 Kč, tepláky: 190 Kč
Model vpravo – boty: 399 Kč, 
bunda: 690 Kč, tepláky: 190 Kč

Koktejlky 
Šaty s kanýrky se 
hodí například na 
maturitní ples, černé 
lodičky celý out-
fit skvěle doplňují.
Boty: 249 Kč 
šaty: 489 Kč 

Pracovní 
schůzka 

Sněhově bílá  košile  
a černé kalhoty jsou 

důkazem vkusu 
a elegance.

boty: 239 Kč, kalhoty: 
199 Kč, košile: 250 Kč  
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Většina lidí Asiaty odsuzuje, přestože by si bez 

nich, respektive bez jejich výrobků, nedokázala 

svůj život představit. Dnes je úplně normální, 

když si Číňan otevře nějaký ten bar, hospodu či 

obchod se smíšeným zbožím. Nebylo tomu tak 

ovšem vždycky. Vraťme se trochu do historie. 

Romština je jako stará zaprášená kronika – vyčteme 
z ní pohnutou historii lidí, kteří tímto jazykem mluví. 
V každé zemi, ve které Romové delší dobu pobývali, 
zařadili do svého jazyka slova z řeči domorodců: 
v Persii z perštiny, v Arménii z arménštiny, v By-
zantské říši se mluvilo řecky. Právě proto najdeme 
v romštině také slova řeckého původu. A proč si 
vlastně z cizích jazyků vypůjčovali nová slova? Jak 
šel čas, vznikaly na světě nové vynálezy a Romové 
se v cizích zemích setkávali s věcmi, které do té 
doby neznali, proto pro ně neměli ani pojmenování 
ve svém jazyce a museli nové názvy přijmout od 
ostatních. Tento jev je ostatně běžný i v češtině. Z ja-
kých jazyků myslíte, že pochází slova jako televize, 
internet nebo třeba slovo škola, o kterém bychom 
snad ani neřekli, že je cizího původu?

Made in 

China

Vzpomínka na Velikonoce! +

Čína celkově přispěla lidstvu nejedním vy-
nálezem, jako byl například kompas. Bo-
hužel jejich vynalézavost a kreativita není 
dostatečně odměněna. V dnešní době 
jsou u nás Asiaté velmi rozšířenou skupi-
nou, žijí takřka v každém městě. Pokud to 
jde, mají tam též své obchody apod. Lidé 
se na ně přesto dívají skrz prsty. Z mých 

Všechno to začíná na Velký  pátek, kdy pravověrní jedinci pobíhají po českých luzích a hájích a zuřivě hledají okolo každého 
nerostu. Doufají,  že najdou něco dražšího než hmyz žijící pod kamenem, čímž si vyslouží opovržení přírodovědců, mravenců 
a jiné havěti. Dochází k leteckým nehodám kvůli některým opožděným zvonům.
V neděli se nejde do práce, čehož křesťané využívají k návštěvě kostela a nevěřící k návštěvě hospody (pokud je otevřená). 
Ti, kteří lpí na tradicích, na poslední chvíli podnikají loupežné výpravy k rybníkům a do kurníků. Zástupkyně něžného pohla-

ví barví vajíčka, stříhají pentle a kopají únikové chodby. Celý den se nese ve slavnostním duchu.
Pondělí je pro většinu populace hlavním velikonočním dnem. Je to ale také den plný barev: barevná vajíčka, 

barevné stužky a nevkusné barevné dekorace, nakoupené v sobotu v supermarketu a rozmístěné i na těch 
nejnemožnějších místech v bytě. Chlapci se z koledy vracejí obvykle s plnými košíčky a peněženkami.
I ti, kteří nemají rádi tradice, mohou Velikonoce oslavit: ženy využijí volno k jarnímu úklidu, děti ukusují 
velikonoční čokoládové zajíčky, protože už za pár dní se na nich objeví záhadný bílý povlak, a muži starší 
18 let si kupují specializované časopisy, aby taktéž dostáli zajíčkovské tradici. Všude se rozléhá klid a mír.

Jen je mi líto, že masopust není po Velikonocích. S přehledem bych totiž vyhrála soutěž o nejlepší masku – 
příslušnici lidu Na’vi z Avatara. Dokonce bych se ani nemusela moc převlékat. 

 Anna Kolářová 
 ZŠ Komenského, Horažďovice
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zkušeností a zážitků vím, že tomu tak není 
jen z důvodu jejich chování a stylu obléká-
ní, ale i kvůli jejich vzhledu. 
Spousta lidí nedokáže překousnout to, 
že jsou jejich oči zešikmené. Tvar očí byl 
pravděpodobně ovlivněn tím, že žili na 
velmi větrných místech, a tak si je museli 
neustále zakrývat. Časem jim zešikměly. 

Myslím si ale, že jim ostatní doopravdy 
nejvíce závidí jejich schopnost dobře se 
orientovat a zvládnout jakoukoliv situaci 
s nadhledem. Dnešní děti jsou velmi čas-
to vulgární, rozšiřuje se mezi nimi obezita 
a neváží si vzdělání, jelikož mají vše a ne-
vědí, co je to žít v drsných podmínkách. 
Toto tvrzení naštěstí neplatí o všech li-
dech. 
Asiaté si zato velmi váží všeho. Viděli jste 
někdy tlustého Číňana (nepočítaje v to 
sumo) nebo snad jak si mezi sebou nadá-
vají? Ba dokonce nějakého, který si neváží 
možnosti se vzdělávat? Já tedy ne. Mož-
ná, že je to unáhlený úsudek, ale potvrdil 
ho nejeden člověk, ačkoliv Asiaty nemá 
moc rád. 
Číňané jednou „dobyjí svět“. Myslím tím, 
že se jednou stanou úplně normální sou-
částí našeho života. Lidé se na ně přesta-
nou dívat s lhostejným výrazem ve tváři, 
jenž skrývá nenávist a zlost. 
Pozastavme se ještě nad značkou Made in 
China. Jistě, setkáváte se s ní dnes prak-
ticky na každém kroku. Může se jednat 
o hračku, boty nebo obyčejnou propisku. 
I když si to mnozí neuvědomují, vypadal by 
náš svět bez Číňanů (a nejen nich) jinak. 
Představte si, že by žádné jejich výrobky 
neexistovaly. Nic by nefungovalo tak, jak 
má, a polovina z nás by doma neměla tak-
řka nic. Mnohé z vás to zarazí. Pro mě je to 
ovšem jenom další důkaz toho, jak je Čína 
silný a vyspělý stát. Proto si od nich pře-
staňte držet odstup a seznamte se s nimi. 
Uvidíte, že to bylo dobré rozhodnutí.

 Josef Vilda 
 Masarykova ZŠ, Tanvald

Romové 
na cestě 
Evropou

Cesty se rozdělily
Z Byzantské říše se Romové vydali přes Balkán do Uher na území dnešního Sloven-

ska. Zde se rozdělili a ve dvou hlavních proudech se dostali do zbytku Evropy 

a později i do celého světa. Západní proud se vydal přes české země do 

Německa, Francie, Španělska, Holandska, Dánska a Norska, východní 

proud zamířil na území Polska, Finska a Švédska. Všude, kde se Ro-

mové usadili, přijali od místních obyvatel nová slova do svého jazyka 

a někdy i nové zvyky. A tak se stalo, že se začal jazyk jednotlivých 

romských skupin více či méně odlišovat a vznikly tím různé romské 

dialekty neboli nářečí.

V příštím čísle tohoto časopisu se zaměříme na osudy Romů na našem 

území v období od středověku do druhé světové války.

 
Kristýna Frydrýšková

 

autorka je romistka

Odkud se vzalo pojmenování Cikán?

Když přišli Romové do Byzantské říše, živili se různými 

řemesly, např. kovářstvím nebo výrobou košíků. Byli také 

výborní hudebníci, akrobaté a bavili lidi předváděním 

cvičených medvědů nebo hadů a věštěním z ruky. A právě 

tyto aktivity se nelíbily církevním představitelům, protože 

se báli, že zábava odvede pozornost lidí od víry. Proto církev 

prohlásila Romy za kacíře (odpadlíky od křesťanské víry) 

a ztotožnila je s kacířskou sektou zvanou Athinganoi. Toto 

pojmenování se pro označení Romů ujalo a v mírně pozmě-

něné podobě ho dnes nalezneme v mnoha jazycích: Cikán 

(čeština), Cigán (slovenština), Zigeuner (němčina), Zingar 

(italština), Tsigan (francouzština), Cigány (maďarština), 

Tzigane (angličtina), Cygan (polština), Cigano (portugalština) 

atd. Měli bychom mít stále na paměti, že toto pojmenování 

mělo již od počátku hanlivý nádech, a že jej proto mnoho 

Romů právem vnímá jako urážku.

Legenda o egyptském původuRomové to měli na svých cestách Evropou velmi těžké. Ve středověku lidé soudili ostatní podle vzhledu. Krásní lidé měli mít krásnou duši a naopak o ošklivých lidech se domnívali, že jsou to zloduchové. Romové se mohli se svou tmavou pletí a odlišným způsobem odívání jen těžko přiblížit tehdejšímu ideálu krásy. Jak už to tak bohužel bývá, co je neznámé a odlišné, to vzbuzuje strach, nedůvěru, někdy až nenávist. Proto o sobě Romové začali šířit legendy, které měly ukázat, že jsou správní a počestní křesťané. Chtěli si tím získat přízeň okolního obyvatelstva. Podle jedné z těchto legend pocházejí Romové z Egypta a musí putovat světem, aby odčinili skutky svých předků, kteří odmítli poskytnout nocleh Marii s Josefem, když prchali s Ježíškem do Egypta před králem Herodem. Podle jiné z pověstí romští kováři ukovali hřeby pro Ježíšovo ukřižování, a proto musí jejich potomci činit pokání (lítost nad svými hříchy).

Co byly průvodní glejty?Romové se na svých cestách prokazovali průvodními glejty. Byly to cestovní doklady po-

dobné dnešním cestovním pasům nebo vízům. Lišily se však v tom, že je nevlastnili jed-

notlivci, ale panovník je vydával celým skupinám Romů nebo spíše jejich vůdcům. Ti měli 

právo řešit spory mezi svými lidmi a trestat provinilce, kteří porušili skupinová pravidla 

a zákony. Např. v roce 1423 vydal císař Zikmund na Spišském hradě (dnešní východní 

Slovensko) průvodní glejt pro skupinu vojvody Ladislava a zaručoval v něm bezpečný 

průchod svým územím a také právo přestat s kočováním a svobodně se usadit.

konec 15. st. 
Začátek pronásledování 
a vyhánění Romů
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Většina lidí Asiaty odsuzuje, přestože by si bez 

nich, respektive bez jejich výrobků, nedokázala 

svůj život představit. Dnes je úplně normální, 

když si Číňan otevře nějaký ten bar, hospodu či 

obchod se smíšeným zbožím. Nebylo tomu tak 

ovšem vždycky. Vraťme se trochu do historie. 

Romština je jako stará zaprášená kronika – vyčteme 
z ní pohnutou historii lidí, kteří tímto jazykem mluví. 
V každé zemi, ve které Romové delší dobu pobývali, 
zařadili do svého jazyka slova z řeči domorodců: 
v Persii z perštiny, v Arménii z arménštiny, v By-
zantské říši se mluvilo řecky. Právě proto najdeme 
v romštině také slova řeckého původu. A proč si 
vlastně z cizích jazyků vypůjčovali nová slova? Jak 
šel čas, vznikaly na světě nové vynálezy a Romové 
se v cizích zemích setkávali s věcmi, které do té 
doby neznali, proto pro ně neměli ani pojmenování 
ve svém jazyce a museli nové názvy přijmout od 
ostatních. Tento jev je ostatně běžný i v češtině. Z ja-
kých jazyků myslíte, že pochází slova jako televize, 
internet nebo třeba slovo škola, o kterém bychom 
snad ani neřekli, že je cizího původu?

Made in 

China

Vzpomínka na Velikonoce! +

Čína celkově přispěla lidstvu nejedním vy-
nálezem, jako byl například kompas. Bo-
hužel jejich vynalézavost a kreativita není 
dostatečně odměněna. V dnešní době 
jsou u nás Asiaté velmi rozšířenou skupi-
nou, žijí takřka v každém městě. Pokud to 
jde, mají tam též své obchody apod. Lidé 
se na ně přesto dívají skrz prsty. Z mých 

Všechno to začíná na Velký  pátek, kdy pravověrní jedinci pobíhají po českých luzích a hájích a zuřivě hledají okolo každého 
nerostu. Doufají,  že najdou něco dražšího než hmyz žijící pod kamenem, čímž si vyslouží opovržení přírodovědců, mravenců 
a jiné havěti. Dochází k leteckým nehodám kvůli některým opožděným zvonům.
V neděli se nejde do práce, čehož křesťané využívají k návštěvě kostela a nevěřící k návštěvě hospody (pokud je otevřená). 
Ti, kteří lpí na tradicích, na poslední chvíli podnikají loupežné výpravy k rybníkům a do kurníků. Zástupkyně něžného pohla-

ví barví vajíčka, stříhají pentle a kopají únikové chodby. Celý den se nese ve slavnostním duchu.
Pondělí je pro většinu populace hlavním velikonočním dnem. Je to ale také den plný barev: barevná vajíčka, 

barevné stužky a nevkusné barevné dekorace, nakoupené v sobotu v supermarketu a rozmístěné i na těch 
nejnemožnějších místech v bytě. Chlapci se z koledy vracejí obvykle s plnými košíčky a peněženkami.
I ti, kteří nemají rádi tradice, mohou Velikonoce oslavit: ženy využijí volno k jarnímu úklidu, děti ukusují 
velikonoční čokoládové zajíčky, protože už za pár dní se na nich objeví záhadný bílý povlak, a muži starší 
18 let si kupují specializované časopisy, aby taktéž dostáli zajíčkovské tradici. Všude se rozléhá klid a mír.

Jen je mi líto, že masopust není po Velikonocích. S přehledem bych totiž vyhrála soutěž o nejlepší masku – 
příslušnici lidu Na’vi z Avatara. Dokonce bych se ani nemusela moc převlékat. 

 Anna Kolářová 
 ZŠ Komenského, Horažďovice

et
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zkušeností a zážitků vím, že tomu tak není 
jen z důvodu jejich chování a stylu obléká-
ní, ale i kvůli jejich vzhledu. 
Spousta lidí nedokáže překousnout to, 
že jsou jejich oči zešikmené. Tvar očí byl 
pravděpodobně ovlivněn tím, že žili na 
velmi větrných místech, a tak si je museli 
neustále zakrývat. Časem jim zešikměly. 

Myslím si ale, že jim ostatní doopravdy 
nejvíce závidí jejich schopnost dobře se 
orientovat a zvládnout jakoukoliv situaci 
s nadhledem. Dnešní děti jsou velmi čas-
to vulgární, rozšiřuje se mezi nimi obezita 
a neváží si vzdělání, jelikož mají vše a ne-
vědí, co je to žít v drsných podmínkách. 
Toto tvrzení naštěstí neplatí o všech li-
dech. 
Asiaté si zato velmi váží všeho. Viděli jste 
někdy tlustého Číňana (nepočítaje v to 
sumo) nebo snad jak si mezi sebou nadá-
vají? Ba dokonce nějakého, který si neváží 
možnosti se vzdělávat? Já tedy ne. Mož-
ná, že je to unáhlený úsudek, ale potvrdil 
ho nejeden člověk, ačkoliv Asiaty nemá 
moc rád. 
Číňané jednou „dobyjí svět“. Myslím tím, 
že se jednou stanou úplně normální sou-
částí našeho života. Lidé se na ně přesta-
nou dívat s lhostejným výrazem ve tváři, 
jenž skrývá nenávist a zlost. 
Pozastavme se ještě nad značkou Made in 
China. Jistě, setkáváte se s ní dnes prak-
ticky na každém kroku. Může se jednat 
o hračku, boty nebo obyčejnou propisku. 
I když si to mnozí neuvědomují, vypadal by 
náš svět bez Číňanů (a nejen nich) jinak. 
Představte si, že by žádné jejich výrobky 
neexistovaly. Nic by nefungovalo tak, jak 
má, a polovina z nás by doma neměla tak-
řka nic. Mnohé z vás to zarazí. Pro mě je to 
ovšem jenom další důkaz toho, jak je Čína 
silný a vyspělý stát. Proto si od nich pře-
staňte držet odstup a seznamte se s nimi. 
Uvidíte, že to bylo dobré rozhodnutí.

 Josef Vilda 
 Masarykova ZŠ, Tanvald

Romové 
na cestě 
Evropou

Cesty se rozdělily
Z Byzantské říše se Romové vydali přes Balkán do Uher na území dnešního Sloven-

ska. Zde se rozdělili a ve dvou hlavních proudech se dostali do zbytku Evropy 

a později i do celého světa. Západní proud se vydal přes české země do 

Německa, Francie, Španělska, Holandska, Dánska a Norska, východní 

proud zamířil na území Polska, Finska a Švédska. Všude, kde se Ro-

mové usadili, přijali od místních obyvatel nová slova do svého jazyka 

a někdy i nové zvyky. A tak se stalo, že se začal jazyk jednotlivých 

romských skupin více či méně odlišovat a vznikly tím různé romské 

dialekty neboli nářečí.

V příštím čísle tohoto časopisu se zaměříme na osudy Romů na našem 

území v období od středověku do druhé světové války.

 
Kristýna Frydrýšková

 

autorka je romistka

Odkud se vzalo pojmenování Cikán?

Když přišli Romové do Byzantské říše, živili se různými 

řemesly, např. kovářstvím nebo výrobou košíků. Byli také 

výborní hudebníci, akrobaté a bavili lidi předváděním 

cvičených medvědů nebo hadů a věštěním z ruky. A právě 

tyto aktivity se nelíbily církevním představitelům, protože 

se báli, že zábava odvede pozornost lidí od víry. Proto církev 

prohlásila Romy za kacíře (odpadlíky od křesťanské víry) 

a ztotožnila je s kacířskou sektou zvanou Athinganoi. Toto 

pojmenování se pro označení Romů ujalo a v mírně pozmě-

něné podobě ho dnes nalezneme v mnoha jazycích: Cikán 

(čeština), Cigán (slovenština), Zigeuner (němčina), Zingar 

(italština), Tsigan (francouzština), Cigány (maďarština), 

Tzigane (angličtina), Cygan (polština), Cigano (portugalština) 

atd. Měli bychom mít stále na paměti, že toto pojmenování 

mělo již od počátku hanlivý nádech, a že jej proto mnoho 

Romů právem vnímá jako urážku.

Legenda o egyptském původuRomové to měli na svých cestách Evropou velmi těžké. Ve středověku lidé soudili ostatní podle vzhledu. Krásní lidé měli mít krásnou duši a naopak o ošklivých lidech se domnívali, že jsou to zloduchové. Romové se mohli se svou tmavou pletí a odlišným způsobem odívání jen těžko přiblížit tehdejšímu ideálu krásy. Jak už to tak bohužel bývá, co je neznámé a odlišné, to vzbuzuje strach, nedůvěru, někdy až nenávist. Proto o sobě Romové začali šířit legendy, které měly ukázat, že jsou správní a počestní křesťané. Chtěli si tím získat přízeň okolního obyvatelstva. Podle jedné z těchto legend pocházejí Romové z Egypta a musí putovat světem, aby odčinili skutky svých předků, kteří odmítli poskytnout nocleh Marii s Josefem, když prchali s Ježíškem do Egypta před králem Herodem. Podle jiné z pověstí romští kováři ukovali hřeby pro Ježíšovo ukřižování, a proto musí jejich potomci činit pokání (lítost nad svými hříchy).

Co byly průvodní glejty?Romové se na svých cestách prokazovali průvodními glejty. Byly to cestovní doklady po-

dobné dnešním cestovním pasům nebo vízům. Lišily se však v tom, že je nevlastnili jed-

notlivci, ale panovník je vydával celým skupinám Romů nebo spíše jejich vůdcům. Ti měli 

právo řešit spory mezi svými lidmi a trestat provinilce, kteří porušili skupinová pravidla 

a zákony. Např. v roce 1423 vydal císař Zikmund na Spišském hradě (dnešní východní 

Slovensko) průvodní glejt pro skupinu vojvody Ladislava a zaručoval v něm bezpečný 

průchod svým územím a také právo přestat s kočováním a svobodně se usadit.

konec 15. st. 
Začátek pronásledování 
a vyhánění Romů

Časová 
osa

5.–10. st. 
Pravděpodobný odchod 
Romů z Indie

1068   
První zmínka o Romech 
v Byzantské říši

1322   
První zmínka o Romech na 
Slovensku

1423   
Zikmund vydal průvodní glejt 
skupině vojvody Ladislava

1416   
První zmínka o Romech 
v Čechách

Václav Olomoucký: Romská 
rodina v Praze, 1481 
(zdroj: Muzeum romské 
kultury)
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