PŘÍLOHY
ROZHOVOR Č. 1: DENIS
Otázka: Jak se jmenuješ?
Odpověď: Denis
Otázka: Kolik je ti let?
Odpověď: 23
Otázka: Jaká je tvá národnost?
Odpověď: Ukrajinská
Otázka: Jak dlouho ţiješ v ČR?
Odpověď: 17/18 let… v 6 letech jsem přijel, na konci roku 98.
Otázka: Studuješ? Co? V jakém jsi ročníku?
Odpověď: Jojo, studuju Právo jako vědní obor, 4. Ročník.
Otázka: Souhlasíš s pouţitím údajů a nahráváním?
Odpověď: Souhlasím.
PŘÍJEZD DO ČR - OKOLNOSTI
Otázka: Kolik ti bylo, kdyţ jsi přijel do ČR? Kdy to bylo?
Odpověď: Bylo to v roce 1998, takţe 6 mi bylo…
Otázka: S kým jsi přijel?
Odpověď: S rodiči, s babickou, s bráchou… současně…
VLASTNÍ VNÍMÁNÍ SITUACE, RODINA
Otázka: Jaké byly hlavní důvody? Proč vůbec a proč ČR?
Odpověď: Tak hlavně ekonomické... a předci byli Češi... to byl důvod, proč odjet. Měli jsme tu
příbuzné, hodně známých rodičů tady bylo, protoţe všichni odjeli z české vesnice na Ukrajině. Hlavně
jsme měli ještě pozvání od vlády, takţe bylo jednodušší řešení trvalého pobytu atd.
Otázka: A jak to bylo na Ukrajině? Kde a s kým jsi bydlel?
Odpověď: No a co se týče toho, jak to bylo na Ukrajině v rámci rodiny, tak bylo mi 4-5 let, takţe co já
vím… jako bydleli jsme spolu, dál asi nic říct nemůţu.
Otázka: Jaké to bylo pro tebe? Bál ses… těšil ses?
Odpověď: Moc si to nepamatuju… ale nebál jsem se... těšil jsem se za známýma, za bratránkem a tak.
Ale nechal jsem tam psa a býka, tak to mi bylo líto…
Otázka: A s sebou sis toho psa vzít nemohl?
Odpověď: Nene, mámino pravidlo je, ţádnej pes ani kočka v domě…
Otázka: A jak to bylo na začátku? Šel si do školky, nebo do školy?
Odpověď: Do školky jsem nešel, ani do školy... rok jsem byl doma… důvod bylo to, ţe máma říkala,
ţe půjdu o rok později, abych se naučil jazyk. Já sem na Ukrajině mluvil ukrajinsky a rusky, bracha
mluvil česky… mama s bráchou, dědečkem. Ale tata mluvil ukrajnsky… byl ukrajinec..ne volyňský
Čech.
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Otázka: Jak to probíhalo, kdyţ jste přijeli?
Odpověď: Bydleli jsme na začátku u tety se strejdou… asi prvních pár měsíců, pak jsme si pronajali
byt od známých… taky na nějakých pár měsíců... no a nakonec jsme si koupili byt na takovým sídlišti,
kde byly vlastně levný byty.
Co se týče táty, tak k tomu moc toho říct nemůţu, uţ v podstatě od začátku byl v Praze... začal tam
pracovat, takţe po prvních několika měsících uţ s námi nebydlel a uţ jsem se s ním moc nevídal… a
po pár letech se vrátil zpátky na Ukrajinu… No a co se týče mámy a brachy, tak práce se hledala
těţko, bralo se všechno, co se dalo… takţe se třeba jezdilo se na jablka, na brambory, nebo sázet
stromečky v lese, pak se pracovalo v tiskárně v Teplicích, no a nakonec máma začala pracovat
v porcelánce v tom našem městě, kde jsme bydleli, a brácha si našel práci v Teplicích… kde se
montoval nábytek.
Otázka: Jaké byly tvoje začátky?
Odpověď: První půlrok jsem chodil s brantránkem ven… chodili jsme po městě... on je o rok starší…
hráli jsme si s jinýma dětma... ale většinou jen my dva... neţ se odstěhoval do Sokolova.
Otázka: A kdy to bylo?
Odpověď: Asi po deseti měsících... pak sem seděl doma, koukal na televizi... nikoho jinýho jsem
neznal, ten bratránek tu byl taky jen rok, takţe neměl moc kamarády....Ty, s kterýma jsme chodili ven,
byli spíš jen náhodný, bavili jsme se tak smíšeně...
Otázka: Takţe kdy jsi vlastně poznal první lidi z Čech?
Odpověď: To bylo vlastně aţ v první třídě.
PŘÍJEZD DO ČR – SOCIALIZACE
Otázka: Jaké pro tebe bylo začleňování na základní škole? … 1., 2. třída atd.
Odpověď: No, začleňování nic moc… moc sem se s nima nebavil.. neuměl jsem ještě moc česky.. jako
docela jsem rozuměl, protoţe máma s bráchou mluvili česky, ale abych mluvil, to ne…a asi jsem byl
moc slušnej...
Otázka: Jak to myslíš, slušnej?
Odpověď: Já nevim... tak... zazvonilo a hned jsem šel na místo... Byl sem prostě poslušnější neţ
ostatní... V první třídě jsem teda ani moc kamarádů neměl, to spíš ve druhý.
Otázka: A napadá tě proč to tak bylo?
Odpověď: Nevim.. jestli to bylo jen kvůli jazyku.. moc si to nevybavuju.. ale asi jo...
Otázka: A kdy se to změnilo?
Odpověď: Ve druhý třídě... to jsem se začal bavit s jedním kamarádem, Lukášem.
Otázka: A jak ses s ním začal bavit?
Odpověď: No… asi přes fotbal... Nebyl to teda úplně kámoš, prostě sem se s nim bavil a chodil hrát
fotbal…
Otázka: A v té druhé třídě ses začal bavit jenom s ním? Nebo se všemi?
Odpověď: No.. byli tam lidi, se kterýma sem se nebavil.. třeba do třetí třídy moţná.. pak uţ asi s
kaţdým. Od tý 3. třídy jsem se začal bavit víc se dvěma spoluţákama, Davidem a Tomášem. Myslím,
ţe jsme spolu moţná seděli. A bavili jsme se i mimo školu, chodil jsem k Davidovi domů... rodiče byli
v pohodě... u mě byl asi jen jednou..
Otázka: A stýkáš se s ním/nimi ještě? Jak často?
Odpověď: Jojo... párkrát ročně… S Tomášem víc, docela často...
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Otázka: Takţe asi pro tebe celkově nebylo jednoduché navázat kontakt a zpřátelit se, ţe?
Odpověď: Ne.. to ne...Byl jsem dost stydlivý…
Otázka: A co druhý stupeň ZŠ - přestup do nového kolektivu – byl tam nějaký rozdíl? Znovu od
začátku? Lepší? Horší?
Odpověď: Na druhým stupni uţ to se začleněním nebyl problém... ale prvních šest měsíců se dá říct,
ţe jsem se bavil jen s Davidem, který šel do nové školy se mnou... ale bylo to lepší neţ na niţší
základce. Hned v té 6. třídě jsem se začal bavit s Martinem, coţ je můj nejlepší kamarád dodnes… a
později s dalšíma, se kterýma se pravidelně vídám... Později jsem měl dobrej vztah tak nějak se
všema. Je pravda, ţe jsem byl docela chytrej a měl jsem dobrý známky a jedničky z testů a tak, a tak
často někdo chtěl radit. Tak pokud to šlo, tak jsem jim pomáhal… a tím jsme se i víc začali bavit no…
Otázka: Řekl bys, ţe ses setkal někdy se šikanou? Co se stalo? Proč?
Odpověď: Asi bych to nenazýval šikanou... ale něco na ten způsob asi jo. Prostě si ze mě dělali
srandu… výsměch přímo ne… jen si dělali srandu no… jako byly to blbý poznámky… ještě takový
blbosti jako Rusáku… a táhni na Ukrajinu…ale nic nijak zvláštního… nebo so ti uţ nepamatuju.
Otázka: A jak jsi to bral? Jaký to pro tebe bylo?
Odpověď: No jako k srdci jsem si to nějak nebral… jako nebylo to nějak na denním pořádku, nebo
tak… takţe v pohodě.
Otázka: A jak jsi to měl s prospěchem ve škole?
Odpověď: No řekl bych, ţe dobře… měl jsem jedničky.
VZTAHY – RODINA, PŘÁTELÉ, ZNÁMÍ
Otázka: Řekni mi něco o svých kamarádech… blízcí, vzdálenější, jsou to spíš Češi nebo Ukrajinci?
Odpověď: Kamarádů mám málo, řekl bych, ale znám hodně lidí, se kterýma se bavím... ale neřekl
bych o nich, ţe jsou to kamarádi... S kamarády se vídam často a mam si s nima co říct... třeba mimo
fotbal nebo párty… můţu jim říct víc, neţ někomu jinýmu... A co se týče národnosti, tak převáţná část
jsou Češi. Přímo mezi Ukrajincema moc kamarádů nemam. A to vlastně i co se týče známejch...
vyrůstal jsem uţ mezi Čechama, neměl jsem nějakou velkou skupinu dětí, kteří by byli rusky mluvící..
Otázka: Co s kamarády nejčastěji děláte/ podnikáte? Jak často se vídáte?
Odpověď: Pijeme (smích)... No, vídáme se různě jednou za dva tejdny třeba... jak kdy to vyjde.. jdeme
posedět, pokecat.. něco vypít.. zahrát si fotbal, florbal...prostě ruzně, podle toho, kdo to je.
Otázka: Podle čeho si vybíráš kamarády? Čeho si nejvíce váţíš/ co vyhledáváš, co je pro tebe důleţité?
Odpověď: Asi tak běţně, né? Ţe mu můţeš věřit, můţeš říct cokoli, tajemství… spolehnout se na něj..
asi tak.
Otázka: Rád poznáváš nové lidi? S kým se nejradši seznamuješ?
Odpověď: Řekl bych, ţe jo, rád... převáţně holky samozřejmě (smích). Ale jako pokecám rád s
kaţdým.
Otázka: A láká tě poznávat cizince?
Odpověď: Jo… cizinci mě lákaj... převáţně asi rusky mluvící... hlavně v týhle době..
Otázka: Proč?
Odpověď: Za prvý si chci zlepšit jazyk, chci mluvit rusky. Za druhý je to zajímavý poznávat nový lidi,
který jsou z jiný země, bavit se s nima o tom, jak je to u nich, co je jinýho a tak. A za třetí poznám
někoho, kdo je mi kulturně blízký, kdyţ jsem k tomu v dětství neměl moc příleţitost...
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Otázka: A jak to teda bereš? Jsou ti kulturně bliţší Rusové/Ukrajinci neţ Češi?
Odpověď: No..řekl bych, ţe jo… sám sebe beru spíš jako Ukrajince… A přijde mi, ţe dost lidí, kdyţ
jsou v jiný zemi, neţ odkud pochází, tak rádi poznaj někoho ze svýho původního okolí...
Otázka: A co se týče tvé nynější školy, spoluţáků, jsou tví spoluţáci i tví přátelé? Vídáš se s nimi
mimo školu? (VŠ)
Odpověď: No… řekl bych, ţe různě...asi i kamarádi… Ne teda takový, jako ty z dětství, ale jsou
taky...a s hodně z nich se vlastně vídám častěji, neţ s těma dlouhodobýma...i mimo školu...
Otázka: A co rodinní známí – přátelé matky atd. Jsou to spíše Češi/ cizinci? Navazuje tvoje rodina
obecně bliţší vztahy s Čechy nebo spíše s cizinci?
Odpověď: Skoro všichni jsou z Ukrajiny... rodinný známý z Čech nemáme vůbec…
Otázka: A napadá tě, čím to je?
Odpověď: Asi tím, ţe spousta lidí, co tady ţije, jsou mámini spoluţáci ze školy, se kterejma proţila
třicet let, a tak nemá potřebu hledat někoho jinýho. A za druhý maj taky jinou povahu ne ukrajinci...
Otázka: A jaký vidíš zásadní rozdíl v jejich povaze?
Odpověď: Povaha? Zásadní rozdíl? To je těţká otázka… Nevim ani přesně, jak to říct... co se týče
mámy známých z práce... co vţdycky vypráví… tak prostě... jsou to často podrazáci, nedá se jim věřit,
bonzáci.. s tím se na Ukrajině prej nikdy nesetkala... takţe I v práci se potom víc baví s těma
z Ukrajiny.
…takţe asi je rozdíl v tý důvěře... má zkušenosti z práce, ale mimo práci se s Čechama nezná.
Ona je celou dobu v podstatě v jedný práci. jako trvalý. Pracuje v tý porcelánce, teď uţ teda nic
nedělá, je na nemocenské...4 měsíce.. marodí... a navíc zavírají fabriku. Mámě je 58, narodila se
14.12.1957, za dva roky má důchod, takţe asi půjde na pracák… uţ ji nikam nevezmou, ona ani
nemůţe mít práci vestoje.
Otázka: No a jak vidíš ty povahové rozdíly ty?
Odpověď: Celkově mi přijde, ţe Ukrajinci jsou víc domácký...
Otázka: Jak to myslíš, domácký?
Odpověď: Třeba umí uvařit... Češi moc vařit neumí... hlavně holky teda... Češky. Ukrajinky to uměj
všechny... to mi připadá jako rozdíl i výhoda (smích). A jiný rozdíly, no vzhledem k tomu, ţe jsem
říkal, ţe v mým kruhu jsou převáţně Češi, tak nemůţu moc posoudit... markantní rozdíly obecně asi
ne…
No, teď mě vlastně napadá rozdíl ještě. Nevim, jestli rozdíl přímo mezi Čechama a Ukrajincema, ale
většina mých kamarádů Čechů… Tak, můj brácha třeba si koupí telefon, dá mi ho... já mu zase
pomůţu na stavbě domu... nechci za to peníze... moji známí, kamarádi Češi, se diví, ţe si nedáváme a
nechceme po sobě peníze... A další výraznej rozdíl v rodině – valná většina Čechů, co znám, mají
dobrý vztahy s příbuznejma, ale… je to takový víc počítací.... nebo jinak... u většiny Čechů na svatbě
třeba 30/40 lidí - to je strašně moc, jsou tam rodiče a pár kamarádů. U nás - pozve se celá rodina,
druhý koleno… hlavně ta rodina, vzdálenější rodinní známí, kamarádi aţ potom... A i narozeniny celá rodina. Já myslim, ţe to je lepší... jsou si pak ty lidi bliţší, kdyţ se vídají.. ..rodina je prostě
důleţitá. No a ta pohostinnost jakoby no… ať jdeš kamkoliv na návštěvu, vţdycky je plnej stul, coţ
jsem u Čechů nepotkával, a bylo jedno o co slo - narozeniny, svatba, no proste cokoliv.
Otázka: Napadá tě ještě něco?
Odpověď: Nemůţu mluvit obecně, ale co jsem potkával, tak u Ukrajinců oproti Čechům se mi zdá, ţe
je prostě větší vazba na rodinu – třeba u hodně Čechů jsem se setkal s tím, ţe třeba 1-2 měsíce
nemluvili s rodičema, třeba ve veku kolem 19-23... to je fakt zvláštní.
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Otázka: Co se týče těchhle rozdílů, jak to máš se svou budoucí patnerkou? Řešíš tyhle věci při výběru,
nebo ne?
Odpověď: No, určitě bych neřekl, ţe si vybírám, ale kdybych si mohl vybrat, tak ano. Spíš někoho z
“východu” (smích) od nás… Ukrajinka nebo Ruska... ale jako úplně to neřeším.
Otázka: Kdyţ uţ jsme u rozdílů mezi Čechy a Ukrajinci... kdyby si měl popsat typického Čecha a
Ukrajince, jaké by měli vlastnosti?
Odpověď: No… typický vlastnosti Ukrajinců a Čechů z mýho pohledu – to ti asi neřeknu… nic mě
nenapadá… U mých vrstevníků jsem si asi nevšiml. Asi bych neřekl nějaký konkrétní vlastnosti o
Ukrajincích, s čím sem se já setkal... Jako říká se třeba, coţ já teda nedokáţu posoudit, ale vím, ţe se
to říká, ţe jsou Ukrajinci upřímnější... nemluví o tobě za zády... Češi spíš za zády, u nich se říká spíš,
ţe tě pomluvěj, neţ ţe by ti něco řekli do obličeje... víc pomlouvají prostě... v Rusku si říkají věci spíš
z očí do očí...to se třeba říká... já nevím, jestli si to myslím… těch stereotypů je víc.... ale já sám
nevim.
Otázka: No a kdyţ o tom takhle mluvíš o těch rozdílech, modelech… tak kterej je ti bliţší?
Odpověď: No určitě ten ukrajinskej model, nebo teda volyňskej… víc neţ ten českej…
Otázka: Máš sourozence? Jak to má on? Kolik mu je?
Odpověď: Mám bráchu, je mu 35.
Otázka: Co dělá? Kde pracuje?
Odpověď: Pracuje ve firmě, která vyrábí autosedačky na pozici manaţer kvality.... má vystudovanýho
bakaláře na Ujepu... obchodní ruština nebo tak… byl tam proto, aby měl titul.
Otázka: Má rodinu?
Odpověď: Má manţelku a je to Ukrajinka.
Otázka: A co jeho okruh přátel? Je tam nějaký rozdíl oproti tobě?
Odpověď: Jeho kamarádi jsou převáţně Ukrajinci, z lepších přátel... ale baví se i s Čechama. To jsou
převáţně lidi z práce. Mimo práci zná Ukrajince hlavně. Tak on sem přijel, kdyţ mu bylo 18, byla tu
parta lidí, kterým bylo stejně, tak se s nima bavil. Pak poznal další partu ukrajinskou… proste skrz ně
poznával lidi.. líp znal je…
VZTAHY - PRÁCE
Otázka: Pracuješ? Máš nějakou brigádu?
Odpověď: Dělám brigády, nemám trvalý pracovní poměr. Dělám v advokátní kanceláři na pozici
právní asistent, dělám tam uţ rok. Hodí se mi to ke škole. A teď úplně čerstvě jsem byl na nový
brigádě.. rozváţím jídlo, pizzy a tak, ale to se nepočítá, dnes jsem tam byl první den (smích)
Otázka: A jaký je tvůj pracovní kolektiv?
Odpověď: Skvělý... jsou úţasní (smích) ne.. já nevim.. jsou v pohodě.. nekřičej, kdyţ něco pokazim,
říkaj mi prosím, kdyţ něco chtějí, ptají se „nevadí ti to?“ atd. Jsou slušný a milý... je to příjemný tam
pracovat...
Otázka: Jak se svými kolegy vycházíš? Jsou to i tví přátelé? Vídáte se i mimo práci?
Odpověď: Jsou všichni výše postavení - koncipienti a advokáti, takţe kamarádi asi ne (smích),
nevídáme se…
Otázka: Vědí tví kolegové jaká je tvá národnost? A co známí a kamarádi? Tajíš se tím nebo hned to
zmiňuješ? Proč?
Odpověď: Ano, všichni moji známí to vědí.... říkám to, kdyţ se ptají... A ptají se vţdycky na jméno, ţe
jo... přeptávají se...co? Jak? Jak ţe se to řekne? Kdyţ se ptají, tak řeknu víc... kdyţ ne, tak ne... ale
jinak většinou začínám tím, ţe mám příbuzný volyňský Čechy, takţe takhle...
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Otázka: Připadá ti to jako důleţitá informace pro tvé okolí, pro tebe? Proč?
Odpověď: Asi jo.. přijde mi, ţe kdyţ řekneš, ţe jsi z Ukrajiny, tak si řeknou „Aaaa, další
Ukrajinec“...ale kdyţ řekneš Volyňský Čech, tak je to lepší… většinou ani nevědí, o co jde...
Otázka: Pracoval si uţ i dříve? Měl si brigádu? Jaké vztahy si měl v práci dříve? Změnilo se něco?
Odpověď: Asi stejný... nikdy sem si nevšiml jinýho chování od okolí, občas někdo pronese něco jako
„Ty jsi z Ukrajiny jo?“... bla bla bla..., ale nic extra.
Otázka: Setkáváš se někdy u ostatních osob se stereotypy, předsudky (vůči tvému původu)? Ţe s tebou
někdo jedná, nebo mluví jinak? Jak se to projevuje? Jak se při tom cítíš?
Odpověď: Ve škole bych řekl ţe ne... v práci taky asi ne.... Spíš dřív.. Něco jako „Aaaa… Rusák… ze
stavby si přišel... A máte tam na Ukrajině vůbec elektřinu?“ To bylo třeba u bráchy v práci, jestli tam
máme domy atd. Nebo občas taky naopak: „Jooo..tak s tebou jdu pít..dáme si vodku... ty toho hodně
vydrţíš“… bla bla.
VOLNÝ ČAS
Otázka: Jak trávíš svá volná odpoledne/večery?
Odpověď: Takţe, asi to rozdělíme na tři části. Buď jdu pít s kamarádama, sednout si někam, pokecat...
Nebo jdu hrát fotbal nebo florbal… nebo za třetí jsem doma, koukám na filmy, seriály, poslouchám
hudbu, občas si i něco přečtu (smích). A to je asi tak moje vyţití, co se týče volna.
Otázka: Jaké filmy máš nejraději? České, ruské, americké... ţánr, jazyk – titulky? A proč?
Odpověď: No, samozřejmě se dá říct, ţe hlavně americký seriály a filmy.. pak britský, pak ruský. Co
se týče hudby, tak tam je to převáţně ruská hudba... česká vůbec… český filmy taky vůbec... nebavěj
mě moc.. nechytá mě to... No a ţánry, to je hodně rozmanitý, většinou komedie… ale skoro všechno...
kromě hororů všechno. Na ruský filmy koukám v ruštině, na americký a anglický jak kdy… kdyţ třeba
vím, ţe je dobrej dabing, tak koukám v češtině ..třeba s Brucem Willisem... ale většinou v originále
s titulkama. A kdyţ ještě nejsou seriály otitulkovaný, tak koukám v originále.
Otázka: Co jsi dělával na základní/střední škole po vyučování?
Odpověď: Hmm... hodně podobný to bylo. Teda na střední hodně podobný jako teď. A na základce, to
sem nechodil pit (smích). Na základce sem šel buď hrát fotbal nebo florbal a koukal na filmy, seriály
nebo sem šel jen tak ven s někým...
Otázka: Jak jsi dříve většinou trávil letní prázdniny?
Odpověď: Na základce jsem byl často u brantránka (Sokolov), nebo on u mě.. Na Ukrajinu jsme
jezdili kaţdej rok. Takţe převáţně jsem teda byl s těmahle lidma.
Otázka: Jak je trávíš teď? (VŠ)
Odpověď: Teď hlavně v práci a na baráku – opravy s bráchou. Teď to jsou tři roky, co sem nebyl na
Ukrajině, ale teď uţ mi to nechybí.... v tom smyslu, co se tam teď děje... politická situace, postoj lidí
atd.
ZVYKY, KULTURNÍ BLÍZKOST
Otázka: Jakou zemi povaţuješ za svůj domov?
Odpověď: Za domov asi Českou republiku, mám tady všechno, všechny… Ale svoji vlast – Ukrajinu.
Otázka: A jakej mezi tou vlastí a domovem vnímáš rozdíl?
Odpověď: Pro mě je domov to, kde mam svý blízký… a vlast je to, kdo jsem a odkud jsem... určitě
bych o sobě neřekl, ţe jsem Čech. Můţu maximálně říct, ţe jsem z České republiky.
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Otázka: A jak nebo nakolik vnímáš to “volyňský češství”?
Odpověď: Jako vnímám… povaţuju se za Ukrajince s volyňsko-českejma kořenama. Za Čecha se
určitě nepovaţuju. A na kolik procent? Nevím… ale tak je to součást toho, v čem jsem vyrůstal, jakým
způsobem jsem byl vychovávanej, takţe to asi mělo zásadní vliv na můj ţivot.
Otázka: Řekni mi něco o místě, odkud pocházíš? - Kde to je? Máte tam známé?
Odpověď: Je to česká vesnice na Ukrajině, jmenuje se Malá Zubovština. Z rodiny na Ukrajině ještě
někoho máme, ale nejezdíme uţ. Z tátovo strany příbuzný neznám, oni nemají potřebu...a my uţ taky
moc ne. Máma má na Ukrajině taky bratra a další příbuzný... a jak za kterejma jezdíme no…
Otázka: Chtěl by ses na Ukrajinu ještě někdy vrátit/ odívat? Táhne tě to tam?
Odpověď: Ţít určitě ne... na Ukrajinu určitě ne... vzhledem k situaci… trvale tam ţít bych teda nechtěl,
protoţe tady mam všechny. Ale určitě by mi nevadilo tam jet třeba na pár let...
Otázka: Jak často tam jezdíš? Rád se vracíš?
Odpověď: Dřív jo. Ty lidi uţ mi ale nepřijdou pro mě blizký některý z nich teď.
Otázka: Jaké ovládáš jazyky?
Odpověď: Český, anglický, ruský… pasivně ukrajinský - rozumím, mluvím trošku... je to o zvyku...a
němčinu říkat nebudu radši (smích).
Otázka: Jak často je pouţíváš? Setkáváš se s nimi?
Odpověď: Ruštinu, s tou se stýkám denně... moţná kolikrát i častěji neţ s češtinou – filmy, zprávy,
hudba... ale já tak často nemluvím...
Otázka: Jakým jazykem mluvíte doma?
Odpověď: Doma převáţně česky, ale je tam taky stará čeština a směsice ukrajinštiny a ruštiny... ale
převáţně čeština.
Otázka: Jak jste slavili Vánoce, kdyţ si byl malý? Velikonoce…?
Odpověď: Tak barvili jsme vajíčka...s pomlázkou jsme nechodili.. ale chodili jsme posejvat rejţí.... To
probíhalo tak, ţe jsme šli s bráchou ke známejm, řekli jsme básničku a dostali peníze nebo sladkost. A
vánoce – asi české slavení - máme třeba kapra, ale ne bramborovej salát, ale trošku jinej, na ruskej
způsob, s uzeninou navíc – olivie - francouzský název. Dáme si večeři, ale posledních pár let si dárky
nedáváme… maximálně na narozeniny... ale na Vánoce ne...
Otázka: Jak je slavíš teď?
Odpověď: Teď stejně, o velikonocích samozřejmě nechodím posejvat... to jen na Ukrajině tak bylo…
Otázka: Jak by si je chtěl slavit v budoucnosti?
Odpověď: Zachovat to, ţe dětem se dárky dávat budou (smích), ale mezi dospelejm ne…
Otázka: Dodrţujete nějaké čistě ukrajinské svátky? Jaké to jsou? Co děláte?
Odpověď: Ani nevím… jako 14. ledna jsou pravoslavné vánoce – my to přímo neslavíme, ale dáme si
lepší večeři, připijeme si na Novej rok. A dál mě napadá ještě svátek MDŢ, tam se to hodně slavilo,
vţdycky ţena dostala kytku atd.
Otázka: A co české svátky? Slavíš/te je? Jako třeba pálení čarodějnic, první máj atd.
Odpověď: Moc ne, spíš kdyţ se něco děje, tak je to pro nás příleţitost jít ven.
Otázka: Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Odpověď: Brambory, bramborová kaše, salát… dál holubci, boršť, pelmeni...
Otázka: Jakou kuchyni obecně máš nejraději?
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Odpověď: Obecne jím nejčastěji ruskou, ukrajinskou kuchyni... česká mi tolik nechutná, ale jím jí
taky.
Otázka: Co nejčastěji jíš?
Odpověď: Brambory s masem, salátem, boršť.
PLÁNY DO BUDOUCNA
Otázka: Jaké jsou tvoje plány do budoucna? Kde se vidíš za 5 let/10 let?
Odpověď: Vidím se, ţe jsem vyhrál miliardu a nic nedělám (smích)... ne... budu sedět v kanceláři a
dělat obchodní právo..za to je hodně peněz (smích).
Otázka: Chtěl bys zůstat v ČR? Vrátit se? Vycestovat do zahraničí?
Odpověď: Jo, nevadí mi to, chci tu zůstat.

8

ROZHOVOR Č. 2: INNA
Otázka: Souhlasíš s poskytnutím údajů?
Odpověď: Ano
Otázka: Jak se jmenuješ?
Odpověď: Inna.
Otázka: Takţe kolik je Ti let, Inno?
Odpověď: 24
Otázka: Takţe jsi z Ukrajiny?
Odpověď: Ano
Otázka: Jak dlouho jsi v ČR?
Odpověď: Od 6 let. Takţe, teď mi je 24, takţe 18 let.
Otázka: Studuješ? Co studuješ?
Odpověď: Studuji psychologii v Olomouci na filozofické fakultě. Jsem teď ve 3. ročníku.
PŘÍJEZD DO ČR - OKOLNOSTI
Otázka: A teď teda zpátky k příjezdu do ČR. Kolik Ti bylo let, kdyţ jsi sem přijela? Kdy to bylo?
Odpověď: No bylo mi 6. Tak 1993 jsem se narodila, plus 6, takţe 1999 zhruba.
Otázka: S kým jsi přijela? Jak to probíhalo?
Odpověď: Přijela jsem s rodičema. My jsme to měli takový sloţitější v tom…nebo já si myslím, ţe to
tak na Ukrajině dělá víc lidí, ţe prostě děti nechá babičkám a odjedou do zahraničí pracovat. Tak naši
teda odjeli a mě bylo podle mě rok – dva maximálně si myslím, já jsem byla s babičkou a oni tady (v
ČR) jakoby vydělávali. Takţe jsem rodiče vídávala tak čtyřikrát do roka, kdyţ se to tak vezme. A
jakoby mamka mi vyprávěla, jak tady vlastně pořád jako brečela po večerech, jak se jí stýská… a tak
se nakonec rozhodli, ţe mě vezmou k sobě a v 6 letech mě přibrali.
Otázka: Takţe oni jezdili do ČR jenom pracovně… A vraceli se?
Odpověď: Jo, ono jako začalo to tak, ţe začal táta sám jezdit…mamka byla se mnou asi do těch mých
2, nebo nějak tak. No a pak začali jezdit spolu a já jsem byla u babičky.
Otázka: Takţe zhruba ty 4 roky to trvalo, neţ jste se přistěhovali všichni?
Odpověď: Jo, myslim si, ţe jo.
Otázka: A teda hlavní důvody byly finanční? Nebo ještě něco jiného?
Odpověď: Jo, za prací jeli no. O ničem jiném nevím.
Otázka: A proč zrovna Česká republika? Bylo to pro ně jednodušší, nebo tak nějak?
Odpověď: Ty jo, to vůbec nevim. No jako ţe… tak lidi z Ukrajiny často jezděj Polsko, Česko. Jakoţe
je to takoví jako běţnější… ţe tu třeba měli nějaký známí, co tady jsou.
Otázka: Takţe nevíš, jestli tady měli známí?
Odpověď: Nevím, jako určitě tu někoho znali, ale klidně můţu zavolat a zeptat se. To není ţádný
problém.
Otázka: V pohodě, to nemusíš.
Odpověď: No myslím si, ţe moţná spíš z doslechu, ţe uţ tady někdo byl, tak jeli…uţ třeba na nějakou
trochu jistotu, ţe jim někdo mohl zařídit práci a tak…
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Otázka: Takţe tu práci neměli předem zařízenou?
Odpověď: Ne.. Prostě přijeli a zařídili si to nějak.
VLASTNÍ VNÍMÁNÍ SITUACE, RODINA
Otázka: A odkud přesně jsi?
Odpověď: Lvov, vesnice Berezdivci.
Otázka: Myslíš taková ta typická ukrajinská vesnička?
Odpověď: Jo, malá. My bydlíme u kostela. Měli jsme vţdycky krávy a prasata a tak, tak si pamatuju,
jak jsme chodili pást krávy, kdyţ jsme byli malí. Ale jako není to úplně nejmenší vesnice, je tam asi 4
nebo 5 obchodů, kostel… není to úplně tak, jako ţe by tam třeba nebylo vůbec nic. :D A Máme tam i
diskotéku. (smích)
Otázka: A jaký to teda pro tebe bylo, kdyţ ti byly 3 – 4? Chtěla jsi spíš za nima do Český republiky,
nebo jsi chtěla, aby zůstali na Ukrajině?
Odpověď: No jakoby chtěla jsem prostě bejt s rodičema. Já si teda pamatuju, ţe jsem byla hrozně
fixovaná na tu babičku. Ale třeba vţdycky, kdyţ jsem byla s babičkou a babička mi něco jakoţe
zakázala, nedovolila.. nebo prostě nějaká nespravedlnost… tak jsem jí vţdycky říkala, ţe jí nemám
ráda a ţe uţ se těšim za našima… a pak vţdycky, kdyţ jsem zase byla s našima a tohle se taky dělo,
tak jsem říkala, ţe uţ chci zpátky za babičkou a tak...
No, bylo to pro mě šílený (úsměv)… jako hrozně se mi stýskalo… vţdycky, kdyţ odjíţděli, tak jsem
šíleně brečela. Já jsem byla.. a vlastně doteď jsem jakoby hrozně úzkostná a myslím, ţe tohle na to
mělo hodně velkej vliv. No a úplně nejhůř si myslím, ţe vnímám to, ţe jsem s babičkou v podstatě
navázala hrozně intenzivní vztah a byla to pro mě taková nejbliţší osoba… a s rodičema jsem takový
vztah vůbec neměla… pak jsem odjela sem a s babičkou jsem to v podstatě ztratila a s našima jsem to
uţ nemohla navázat takový, jak by to bylo, kdyby to tak bylo od začátku.
Tak to vnímám doteď, ţe ten vztah není takovej, jako intenzivní nebo intimní, jak by mohl bejt…
nebo jak bejvá, kdyţ děti vyrůstaj s rodičema..
Otázka: Ty jo, to chápu no. To muselo být váţně náročné. A jak to pak teda bylo s babičkou? Zůstala
tam a jezdili jste za ní?
Odpověď: Jezdili jsme a jezdíme většinou tak dvakrát do roka, kdyţ se poštěstí – jako na prázdniny a
na vánoce. Ale teď s tou vejškou je to hrozně těţko skloubitelný, ty vánoce, takţe teď spíš v létě.
Otázka: Tak to je hezký, ţe jezdíte i teď takhle pravidelně kaţdý rok, nebo i víckrát do roka. A jezdíte
vţdycky všichni?
Odpověď: No… jednou se stalo, ţe jsem nemohla… takţe asi 2 roky jsem nebyla, jako ţe 1 rok jsem
vynechala a jela jsem tam aţ zase na prázdniny. Nevim, mě to je hrozně líto, protoţe vidím, jak se mi i
ona, babička, vzdaluje a hrozně mě to mrzí.
My si běţně voláme přes skype… třeba s bráchou si volá skoro kaţdej den, ale já zas tolik času
nemám …tak si to často i vyčítám, ţe si ten čas neudělám, protoţe mi na tom hrozně záleţí.. ale asi to
neumim ani moc jako dávat najevo, si myslim…. jsem v tomhle prostě nějaká taková zabrţděná.
Otázka: Tak to je pochopitelné, ţe nemáš tolik času.. myslím, ţe je hezký, ţe alespoň takhle udrţujete
kontakt, je vidět, ţe jste si blízké.. to já si s babičkou skoro nevolám.
Odpověď: To já třeba mám babičku spojenou hodně třeba i se školou a tak. Třeba kdyţ jsem byla
v prváku, tak jsem hrozně brečela před kaţdou zkouškou … a byla jsem jak úplně šílená… a ona mě
právě vţdycky dokázala krásně uklidnit. Jakoţe třeba mamka, ta mi taky řekla něco jako ‚nebreč„ nebo
tak, ale od tý babičky to bylo jiný – ta mě tak zklidnila… ţe jsme si zavolali a ona „jeţiši, to nehroť, o
nic nejde a tak“. Takţe jo, máme intenzivní vztah si myslím.
Otázka: A kolik jí je let?
Odpověď: Ty brďo. Já si myslim, ţe 62, moţná 64. Měla mamku brzo.. mojí mámě je něco přes 40, asi
45 jí bude.
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Otázka: A jak s ní mluvíš, ukrajinsky?
Odpověď: Jojo
Otázka: A jezdí i babička sem? Nebo byla tady někdy?
Odpověď: no.. přemlouváme jí hodně dlouho, aby si udělala pas a přijela se na nás podívat. Ale ona
pořád tvrdí, ţe na starý kolena si uţ nebude dělat pas a nikam nepojede a tak.
Otázka: A co dědeček?
Odpověď: No…děda vlastně zemřel asi tak 4 roky zpátky. Takţe od té doby tam uţ nemá, co by jí
tam vyloţeně drţelo, jako ţe i krávu prodala… a teď v té vesnici má jen slepice a psa, a to můţou
sousedi pohlídat, kdyby něco, tak uţ jako asi uvaţuje, ţe by přijela… A navíc, ona teta – mamky
ségra – ta je zase v Polsku. Teta se tam vdala a má syna. A předtím měla ještě z prvního manţelství
syna na Ukrajině. A ten vyrůstá s babičkou, jemu asi 22 a pořád ţije s babičkou. Teď teda v podstatě
ţije v Kyjevě, takţe tam s babičkou moc nebejvá, takţe ona je teď v celém velikánském baráku úplně
sama. Tak moţná i na popud toho uţ trochu uvaţuje, ţe by přijela.
Otázka: No a přemýšlí, ţe by se sem přestěhovala? Nebo jde jen o návštěvu?
Odpověď: To si myslím, ţe ne. Spíš návštěva… Ona ještě chodí do práce a to jí taky dost zabavuje,
takţe má kaţdý den něco, co dělat.
PŘÍJEZD DO ČR - SOCIALIZACE
Otázka: Tak teď se vrátíme k tomu tvému příjezdu do Čech. Takţe jak jsi říkala..bylo ti 6. Šla jsi teda
rovnou do školy, nebo jak to probíhalo?
Odpověď: Nene, šla jsem ještě na rok do školky, takţe jsem měla vlastně odklad..do školy jsem šla
v 7.
Otázka: Jasně, rozumím. A jaké to bylo ve školce?
Odpověď: No školka byla úplně šílená. Já jsem byla vlastně jako hrozně ráda, ţe jsem byla konečně
s rodičema, a teď prostě najednou hned jít do školky… to bylo hrozný.. já jsem furt brečela… jen co
jsem vstala, tak jsem brečela, ţe tam nechci… přitom tam nebylo nic špatnýho. I si tam děti se mnou
normálně chtěli hrát a tak. Ale prostě jsem nechtěla od tý mámy.
Máma mě vlastně vţdycky ráno vzala do školky, tam mě předala, a kdyţ odešla, tak začala totální
scéna, prostě histeráky. Ale jako po nějaký době to vymizelo, ale ta úzkostnost ve mně byla pořád.
Nebo si pamatuju, ţe jsem hrozně jako potřebovala ten fyzickej kontakt, jakoţe s rodičema a hlavně
s tomu mámou… a ţe jsem s nimi chtěla spát, protoţe ona mě vţdycky tak hezky hladila a tak… a táta
byl z tý starý školy, jakoţe vţdycky všechno ne,a ať jdu do svého pokoje…a byl takovej hodně striktní
v tomhle a to mi bylo hrozně líto. Ale vţdycky večer, kdyţ mě bolelo bříško nebo tak, tak si mě máma
k sobě vzala… No..takţe kaţdej večer mě pak bolelo bříško, hlava a tak (smích)… i kdyţ mi bylo
dobře. Ale táta to za chvilku prokouknul a ani tohle mi neprocházelo. (smích)
Otázka: A jak jsi to měla s češtinou? Uţ jsi něco uměla?
Odpověď: No, v tý školce jsem se učila. A za ten rok jsem pak uţ uměla celkem dobře. Děti se váţně
učí docela rychle.
Otázka: Říkala jsi, ţe školka byla hrozná, kvůli tomu opětovnýmu odloučení od rodičů.. Ale co teda ty
děti? S těma sis rozuměla?
Odpověď: Jo..to jo. Já jsem hrozně hezky kreslila, takţe moţná díky tomu jsem se k nim tak jako
dostala… vţdycky ke mně někdo přišel, ţe chce něco nakreslit, tak jsem mu to nakreslila… Ale tak
taky to trvalo. A hlavně já jsem byla vlastně uţ starší neţ oni, takţe jsem tam byla taková jako
přerostlá mi přišlo… ale myslím si, ţe jsem v pohodě navazovala ty kontakty..nebylo to nijak hrozný,
ale musela jsem si projít přes tu první fázi toho breku a tak. Pak se to jako zlepšilo.
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Otázka: No a co základka? První třída? Jak to probíhalo?
Odpověď: No základka. Tak co se týče učiva, tak jsem měla hrozný problémy s češtinou. Ona obecně
ta škola byla pro mě hrozně náročná v tom, ţe já jsem prostě na všechno byla sama. Ţe mi naši
nemohli pomoct, neuměli ani pravopis, nic prostě. Takţe domácí úkoly, to probíhalo tak, ţe vţdycky
řekli ‚jdi si udělat úkoly„ a tím to haslo. Oni mi to v podstatě nemohli ani nijak zkontrolovat, takţe
jsem na tohle byla sama. Ta čeština… byla náročná v tom, ţe vlastně doma jsem pořád slyšela tu
ukrajinštinu, jenom ve škole, nebo venku tu češtinu. Takţe to bylo těţký slyšet dobře ty íčka a tak.
Takţe jsem ze začátku dostávala šestky z diktátů, protoţe tam bylo tolik chyb, ţe to na pětku nebylo
(smích). To si pamatuju doteď. Ale to byla první, druhá třída… pak uţ jsem vlastně i tu češtinu
podchytila.
Otázka: A co spoluţáci? Jaké jsi s nimi měla vztahy?
Odpověď: Já jsem byla taková jakoby vţdycky vyšší v tý třídě, protoţe táta je hrozně vysokej, takţe
jsem byla vysoká. Takţe na tom prvním stupni fakt jsem jako převyšovala, ţe jsem vypadala jako
mamina. Tak to bylo takový zvláštní, i kdyţ jsem byla vlastně jen o rok starší.
No a kolektiv. Já jsem tam hrozně chtěla patřit do jedný skupinky kamarádek. A potom jsme se i daly
dohromady a jsme kamarádky doteď. Ale na začátku mě oni k sobě furt nepouštěly. Úplně si
pamatuju, jak jsem to hrozně řešila, jako ţe se s nima chci bavit… a oni byly takový chladný. No ale
myslím si, ţe obecně ta třída mě nebrala nějak špatně.
Jako setkávala jsem se s takovýma těma naráţkama, jako ţe ‚ty seš z Ukrajiny„ a tak, a vím, ţe mě to
hrozně trápilo, ţe jsem jiná… Ţe jsem si hrozně přála, proč jsem se nenarodila tady, proč nemám
český rodiče a fakt jsem s tím jako hodně bojovala… prostě něco takovýho tam bylo.
No a vlastně tam byla o rok starší holčina jedna, jmenovala se Denisa Okurková… a ona mě
šikanovala normálně - a s tímhle jménem, takţe úplná kompenzace něčeho. (smích)
Otázka: Jakoţe v tý první třídě? Nebo později?
Odpověď: Ne, později na základce ještě. Nevím, jestli první stupeň, jestli to nebyla uţ třeba pětka,
šestka.
Otázka: A jak tě šikanovala?
Odpověď: Ona mi vţdycky mamka dělala culíček úplně nahoře na hlavě… a vţdycky jsem šla do
školy, a ona přišla zezadu a úplně mi ten culíček stáhla dolů. Já jsem úplně z toho byla uţ
frustrovaná… a to to trvalo třeba tak jako půlrok. Ţe to nebylo tak moc dlouhodobý, ale úplně si to
pamatuju dodnes.
No a pak jsem se dala dohromady s tou moji partičkou.. kolik nás bylo… 4 holky. Asi ve třetí třídě to
bylo. Do tý doby to bylo pořád takový ţe byly oni tři a já. Ale pak jsme teda spolu hodně drţely,
pevný vztahy jsme měly. A vlastně s tou jednou jsem do dneška nejlepší kamarádka, ta se mnou
chodila i do školky.
Otázka: Vypadá to teda, ţe si neměla nějaký velký problém navázat přátelské vztahy.. jen to chvíli
trvalo. Chápu to správně?
Odpověď: Jojo.. asi tak.. a myslím si, ţe v tomhle mi hrozně pomohlo, ţe jsme měli třídní učitelku a
ona byla vedoucí v pionýru. A já jsem s nima začala jezdit na takový víkendový akce a pak i tábory a
tam jsem vlastně poznala svého prvního přítele… a tohle mi taky jako hrozně dalo, co se týče
kamarádů.
To uţ bylo ale trochu později, jako dítě jsem nemohla jezdit na tábory, protoţe jsme jezdili na celý
prázdniny za babičkou. To bylo cca do 15 let. Ale to bylo jako super to dětství. Já jsem za to hrozně
ráda. Zaţila jsem takový to jak prostě ráno vstaneš, nasnídáš se a někam běţíš, a seš celej den venku a
večer ještě přemlouváš babičku, abych mohla bejt ještě venku, víš. A ţe mě úplně minuly ty počítače a
telefony, a bejt celej den doma a jsem za tohle hrozně vděčná.
No a vţdycky byly super ty prázdniny tam. Samozřejmě v tom jako starším věku tam začaly takový ty
lásky a tak. A měla jsem tam jednoho takovýho kluka, se kterým jsme tam vţdycky spolu byli a pak
kdyţ jsem odjíţděla, tak to byl konec světa. (smích) Já jsem probrečela celou cestu a pak ještě
v Čechách jsem byla z toho úplně špatná. A pak to nějak odeznělo.
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No a kdyţ se vrátím k tý táborový bandě, tak to bylo taky super. My jsme vlastně kaţdej měsíc jezdili
na jednu víkendovou akci a v létě byly ty tábory. A tam jsem začala jezdit od 15 jako instruktor na
tábory. Potom jsme měli ještě pravidelnou činnost jako kaţdotýdenní. To je něco podobnýho jako
skaut, takový jako turistický. A tam asi začal můj zájem o práci s dětma, si myslím, ţe jsem pak přišla
do tý role instruktora a vedoucího no. A tam jsme měli taky úţasnou partu, tu máme vlastně doteď.
Tam jsme s klukama vytvořili volejbalovej tým a byli jsme na několika dovolených takhle jako
společně. A hodně lidí v tý partě je od nás ze třídy ze základky právě. Takţe kamarádství je to pevný,
podle mě.
Otázka: Jojo.. to zní tak, ţe jakmile si s těma lidma navázala kontakt a víc ses sblíţila, tak z toho bylo
velký kamarádství. Chápu to správně?
Odpověď: Jojo.. takhle to já přesně mám.
Otázka: No a kdyţ uţ jsi teda nakousla to téma kluci.. Tak jak jsi to měla se vztahy?
Odpověď: No.. Já jsem za celou svojí existenci měla takový jako 3 váţnější vztahy, nebo jak to nazvat.
Ten první, to nevím, jestli se dá počítat, to je ten z Ukrajiny. No..pak byl Honza… to byl kluk, kterej
se k nám tak nějak pak přidal do tý party, co jsme jezdili na ty kace a tábory a tak. Spolu jsme chodili
rok. A bylo to hrozně super.
Otázka: A kolik ti bylo teda?
Odpověď: To mi bylo nějak 15 – 16. Nějak tak. Myslím si, ţe v 16 jsme se rozešli. No a to jsem měla
hrozně dobrej vztah i s jeho rodiči a ségrou a jezdili jsme na různý chaty a tak. Tak to bylo fajn. To
bylo takový to první no a já jsem byla úplně zaláskovaná aţ po uši. Kdyţ to skončilo, tak ty jo to byl
konec světa. To jsem se dávala dohromady tak půl roku, to jsem půl roku intenzivně jenom brečela.
Ale teďko třeba kdyţ ho potkám, tak si říkám ty jo, co se mi na něm líbilo. (smích)
Otázka: A jaký měli postoj rodiče, k těmhle vztahům?
Odpověď: No rodiče… jakoţe táta Honzu neměl moc rád. Jakoţe taťka si ze mě furt dělal srandu,
vţdycky kdyţ jsme jeli na Ukrajinu a zpátky, tak měl takový ty naráţky jako „tak co, bude zase konec
světa?“. On táta na mě měl vţdycky nějaký naráţky, jako ţe i co se týče postavy, a tak.. je takovej
hrozně kritickej. Já jsem se ho vţdycky i bála, protoţe on pouţíval fyzický tresty v podstatě kvůli
všemu, já jsem se bála domů přinýst trojku třeba… je takovej jako agresivnější v tomhle. Ale u bráchy
uţ to tak zase nebylo. Vţdycky úplně vidim ty rozdíly v tý výchově… jako ten starší, mladší… ţe je to
fakt jako velký skok. No takţe vlastně zpátky k Honzovi.. rodiče z toho teda nebyli nějak nadšený
nebo tak.
Otázka: Takţe jak jsi říkala, ty jsi jezdila s těma Honzovo rodičema někam na výlety a tak a bylo to
dobrý. A opačně to bylo jak?
Odpověď: No u nás… jako oni ho brali, ale pak se stal takovej incident, protoţe Honza s náma byl na
Ukrajině… a pak i Štěpán, můj další přítel… vţdycky jsem tam někoho přitáhla (smích). No a pak
zpátky (do Čech) jsme jeli na návštěvu za tetou do Polska… oni mají takovej hrozně malej byteček.
No a prostě nějak jsme tam koukali na televizi a my jsme s Honzou leţeli před televizí a měli jsme
přes sebe deku. No a on si vzal moji ruku a dal ji… no… a táta to viděl… a to byl konec světa. Od tý
doby, co nás viděl, tak byl na mě hrozně protivnej, bylo to pořád takový to „Tak uţ jsi dospělá, tak co
to má znamenat..?“ Já jsem vůbec nechápala, co se to děje… a jen, co jsme Honzu odvezli domů,
přijeli jsme domů, tak první co, tak jsem dostala takovýho facana, ţe jsem prostě jako druhou chytla
jakoby o stůl a to bylo úplně hrozný! Bylo tam úplně takový to, ţe jsem viděla, ţe jsem ho hrozně
zklamala a on mi fakt úplně hnusně nadával. Takţe tady to pramenilo z tohohle incidentu, ţe ho úplně
nemusel. A pak ještě jednou jsme stěhovali, a rodiče byli na tom novým bytě a my jsme s Honzou
jakoby něco připravovali na tom starým… a oni nás nachytali, kdyţ jsme tóó… to bylo fakt šílený.
Fakt šílený. (smích)
Otázka: Tak to jsou teda blbý situace no. A jak jsi říkala, tak si teda vţdycky přítele brala na Ukrajinu?
Odpověď: Hrozný no. Jojo…vlastně Honza byl se mnou na Ukrajině a potom i Štěpán. A byli jsme
tam i s tou mojí táborovou bandou. Ţe jsme se sebrali 2 auta a jeli. Bydleli jsme u babičky v baráku ve
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druhým patře, měli jsme spacáky a tak. A jezdili jsme na různý výlety a babička nám vyvářela takový
ty klasický jídla a bylo to úplně super. Kluci z toho mají hrozně moc záţitků. Třeba jak tam všechno
stojí o hodně míň. Byli jsme třeba v hospodě a kamarád „Ty vole, panák za 5korun? Tak to zvu celou
hospodu!“ A pak tam prostě chtěl tý paní nechat dýško… a oni na to tam nejsou zvyklí, tak byli
vyjevený.. A on na ní „Nechte to bejt!“ a byli z toho úplně nadšení. Takţe to byl skvělej výlet a úplně
se bavíme o tom, ţe bychom to měli zopakovat, ale babička se na to moc netváří, protoţe to pro ní
bylo náročný. My jsme to udělali blbě, ţe jsem jí do toho hrozně jako zapřáhla. Tak příště jako bysme
spíš měli jako zapřáhnout nás, aby měla klid.
Otázka: To zní skvěle. A jak oni tam mluvili?
Odpověď: No tak jako česky, babička ukrajinsky… ale jako oni si zas tak moc nepovídali. Babička je
taková hodně temperamentní…. Jako, ona kdyţ mluví, tak fakt křičí, takţe to vypadá, ţe furt jako
nadává, tak jsem jim vysvětlovala, ţe to vůbec není. Takţe se dorozumívali rukama nohama no.
Otázka: Zní mi to tak, ţe vlastně, kdyţ jsi byla na základce, tak to bylo z tvý strany takový, ţe jsi
vlastně chtěla zapadnout a být jako všichni a cítila ses jiná, nesvá… a pak se to nějak změnilo.. i třeba
v rámci té tvojí skupiny.. je to tak?
Odpověď: Hmm, no… já nevím.. asi jo. To tak prostě nějak vyplynulo.
No jako já nevim. Teď to tak uţ nevnímám, ale třeba uţ jenom to, ţe někam jdu a musím nahlašovat
svoje příjmení, je takový hrozně stigmatizující, hned všichni věděj, odkud jsem. A ještě kdyţ mi to
příjmení počeštili… to je šílený, protoţe já jsem byla jako „Pronishyn“ a oni mi tam řekli, ţe čeština
má „š“, tak mám „Pronišynová“ a po š tvrdý y – a vypadá a zní to úplně šíleně. Takţe tadyto tam
vnímám pořád.
Otázka: Ale já si myslím, ţe na tobě to lidi asi nepoznávají, ţe nejsi z ČR, ne… ?
Odpověď: Ne ne, dokud jakoby neřeknu jméno, tak ne no. I kdyţ to třeba někdo nepozná, kdyţ
mluvím, ţe jsem z Ukrajiny nebo ţe nejsem Češka, tak potom, jakmile řeknu jméno, tak je to jasný.
Otázka: Jako Inna?
Odpověď: Jo jo. Ale jakoţe samozřejmě, ţe teď to nevnímám vůbec tak špatně, jako na tý základce…
teď jsem s tím podle mě srovnaná… nebo jako... nějak moc mi to nevadí.
------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Inno, zmínila jsi, ţe máš bráchu. Přestěhovali jste se tedy teda i s ním? Kolik mu je?
Odpověď: Nene, brácha se tady narodil. Mě bylo 6, kdyţ jsme přijeli a za 2 roky se pak narodil
brácha. Teď je mu 16.
Otázka: A kde jste vlastně v ČR bydleli? Rovnou v Praze?
Odpověď: Jo. No a ten postup s tím bydlením byl taky šílenej. Jakoţe ze začátku jsme bydleli na
nějaký ubytovně, kde byli všichni jenom z Ukrajiny. A postupem času jsme šli do jednoho podnájmu,
do druhýho, do třetího … a vlastně asi 5 let zpátky jsme koupili byt, takţe uţ jsme konečně ve svým.
Takţe to bylo taky takový… krušný.
Otázka: Jo, to chápu. Začínat takhle od začátku, na vlastní nohy… to je těţký.
Odpověď: Jo, to jo… já tady v tom vnímám třeba rozdíl v mentalitě Čechů… rodiče to mají jiný.
Jakoţe Češi třeba jdou do toho podnájmu a nevadí jim třeba celej ţivot platit podnájem, kdeţto u nás
je to podle mě zakořeněné tak, jako ţe je důleţité mít to svoje - ten svůj byt. Ţe by si na to člověk
váţně měl nějakou dobu šetřit a nějak se sice omezovat, ale prostě potom máš to svoje a seš
spokojenej, takţe to na těch rodičích úplně vidím.
Otázka: A ještě mě zajímá ohledně toho šikanování… ty jsi to uţ trošku nakousla. Vypadá to teda, ţe
ses s tím setkala... u té holky na základce. A kdyţ by ses tak obecně zamyslela, jestli ses s tím setkala
kvůli původu?
Odpověď: No já si myslím, ţe to je hodně velký téma… nebo jakoby velká příleţitost, proč někoho
šikanovat. Obecně ty děti na sebe dokáţou bejt fakt zlí. Kór jako na tý základní škole. Jako na střední
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uţ jsem se s tím vůbec nesetkávala. No a na tý základce, u mě to bylo takový spíš slovní, ţe mi to sem
tam připomněli, jako ţe „Ty seš z Ukrajiny“ a tak. Ale jakoţe vyloţeně šikana kvůli tomu, ţe jsem
z Ukrajiny, to si nemyslím, ţe tam byla.
Pak tam byl třeba ještě jeden kluk ze třídy… my jsme byli oba dobrý v těláku… já jsem byla hrozně
dobrá mezi holkama, on mezi klukama… a vţdycky, kdyţ jsme měli tělák, tak jsme proti sobě hrozně
soupeřili. Ale to byla taková ta zdravá soutěţivost, nic zlýho… prostě takový to, kdyţ chceš někomu
ukázat, ţe seš prostě lepší. No a on mi pak jakoby dělal takový naschvály, ţe jsem vţdycky měla
flašku s pitím, a on mi kaţdej den po škole mi tu flašku vzal a vyhodil do koše. A já jsem vţdycky
přišla domů bez ní a máma nechápala, proč tu flašku vţdycky vyhazuju, ţe mi nebude kaţdej den
kupovat novou a já jsem z toho byla taky taková zoufalá… Ale to bylo spíš takový, ţe v ten moment
mě to hrozně vţdycky štvalo. Já vůbec nevím, proč to dělal, ale spíš to teďkon zpětně vnímám, ţe to
bylo takový jako škádlení. Mě to jako předtím úplně hrozně vadilo, ţe jo... on za mnou třeba musel i
běţet aby mi tu flašku mohl jakoţe vzít. Ale já si nemyslím, ţe by to byla úplně šikana, ale spíš, já
nevím.. mohl to bejt takovej ten druhej případ, kterej by mohl hraničit se šikanou.
ZVYKY, KULTURNÍ BLÍZKOST
Otázka: A co se týče nějaké kulturní blízkosti, kdo ti je bliţší? Češi, Ukrajinci, Rusové nebo…?
Odpověď: Rusové určitě ne. Jakoţe Češi – Česko. Já jsem tady úplně jak doma a já uţ jakoby
vnímám, ţe kdyţ jedu na Ukrajinu, tak tam mám uţ i jazykovou bariéru. Ţe sice mluvím a rozumím
všemu, ale kdyţ chci říct třeba nějakej vtip, tak to není ono - nebo úplně vím, jak bych v češtině
reagovala, abych byla vtipná – ale tam to tak prostě vůbec nejde, protoţe nenacházím ty správný slova.
A i kdyţ něco vyprávím, tak je to takový prostě krkolomný podle mě. Necejtim se v tom komfortně.
Otázka: Ještě se tě zeptám… ty jsi řekla, ţe Rusové určitě ne. Co jsi tím myslela?
Odpověď: No nemusim je, no.
Otázka: A co se týče třeba zvyků… vánoce, velikonoce apod. Jak jste to slavili? Jakým způsobem?
Bylo to podobný nějakým tradicím?
Odpověď: Nevim přesně jak to bylo dřív..myslím, ţe jsme měli dvoje Vánoce.. nebo jako.. měli jsme
Vánoce a pak jsme odjeli na Silvestra na Ukrajinu a tam jsme znovu slavili Vánoce. No a teď to máme
takový různý, já spíš jako hodně prosazuju ty český. Pro mě je ta česká kultura jakoby blíţ. Ale zase
taky vnímám takový ty věci, jako ţe kaţdej národ má nějakou tu svojí vlastnost, nějaký hodnoty a tak,
tak to jakoby mám hodně ukrajinskýho zase.
Otázka: A slavili jste to běţně? Štědrá večeře, stromeček, dárky? Nějaké zvyky?
Odpověď: Jo, klasika večeře.. kaprv, teď uţ i řízek.. ale tím to haslo. I kdyţ párkrát jsme třeba
rozřezávali jablka, pouštěli lodičky a tak.., ale jinak, jakoţe jak to ani nikdo z nás pořádně nezná, ty
český tradice, tak to byl jen ten základ. No a na Ukrajině to bylo vţdycky ve velkým. Tam jsou vánoce
ve velkým, ţe jo. A ještě k tomu babička dodrţuje všechny ty zvyky…jako připravit talíř pro
příchozího, seno pod stromeček, a kdyţ zhasla svíčka, tak kam šel dým, tak to něco znamenalo a
česnek ţe se jedl předtím, neţ se usedlo ke štědrovečerní večeři a tak. Nevím přesně ty významy a
důvody, ale nějak tak, se to tam dodrţovalo… ţe musí být 12 druhů jídel na stole, ţe nesmí být maso,
ale jenom ryba. Potom se vţdycky pomodlilo, neţ se začalo jíst. Zpívaly se koledy a tak… a tam se
nedávají dárky. Takţe jakoţe takhle na Ukrajině bylo víc těch zvyků.
No ale co se týče třeba velikonoc, tak to jsme jezdili na Ukrajinu vţdycky jednou za 4 roky, kdyţ se to
sešlo, ţe byly Velikonoce ve stejnou dobu, abychom měli volno ve škole. Ale ty velikonoce jsem jako
nikdy nějak extra neslavila. Ale naši třeba jako choděj tady do kostela s paskou a tak… takţe oni to
dodrţují.
Otázka: Takţe jste věřící, kdyţ mluvíš o kostele?
Odpověď: No jako moje rodina je… nebo rakhle, rodiče jsou věřící, ale nepraktikující. Jako, nechoděj
se vyloţeně pomodlit, na zpověď uţ taky dlouho nešli. No a my jsme s bráchou oba křtění. Já teda
vlastně nevim, jak to mám. Mě k tomu babička vedla, kdyţ jsem byla malá… jako řeba před spaním se
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pomodlit a tak. Ale brácha si myslím, ţe uţ vůbec není věřící. A já to mám tak jako na pomezí…
nedokáţu říct.
Otázka: A brácha teda umí ukrajinsky? Asi jo, viď, kdyţ si říkala, ţe mluví s babičkou…?
Odpověď: Hmm. Doma na nás táta mluví jenom ukrajinsky. S mamkou mluvíme spíš česky. Já
mluvim teda pořád česky, jsem zjistila. A táta mluví ukrajinsky a brácha to tak seká. Já si myslím, ţe
kvůli tomu má problémy s češtinou, ţe neslyší ty íčka, má v tom zmatek… takţe s tím bojuje.
Otázka: A táta vţdycky mluvil jen ukrajinsky? Nemluvil vůbec česky?
Odpověď: Hmm, doma jo no. On vţdycky říkal, ţe chce, abychom to nezapomněli.
Otázka: Inno, ty jsi tu zmínila, ţe to Česko je Ti blízký kulturně a tak. Takţe tuhle zemi povaţuješ za
svůj domov?
Odpověď: No, určitě jo. Jako na Ukrajinu bych se asi vrátit nechtěla. Jako jediný co, tak mě tam drţí
ta rodina, ty lidi. Myslím si, ţe jestli babička zemře, tak uţ nic.. ještě moţná bratránek, ale myslim, ţe
ten taky pojede za hranice…
Otázka: A jak teda bereš tu Ukrajinu? Co pro tebe znamená kromě toho, ţe tam máš babičku?
Odpověď: To je takový těţký no. Je to takovej jako druhej domov. Nebo nevím. Třeba táta, ten je
hroznej vlastenec. A ten to vlastně pořád bere tak, ţe jedeme na Ukrajinu, jedeme domů... on to hodně
takhle vnímá.
Otázka: Takţe on to vnímá tak, ţe tam je to doma?
Odpověď: Jo, myslím si, ţe on jo, ale mamka uţ třeba ne. Ta uţ si taky nemůţe představit, ţe by se
tam vrátila. No… takţe vlastně od toho táty mám hodně zafixovaný, ţe to je prostě naše vlast a ţe
bychom měli být hrdý na to, ţe jsme odtud… ale jako domov není to správný slovo. Ale vůbec nevim,
k čemu to přirovnat nebo jak to popsat. Prostě je to to, odkud pocházím.
Otázka: Ty jsi zmínila vlast. Jaký vnímáš rozdíl mezi vlastí a domovem?
Odpověď: Tak domov, to je to, kde se cejtíš příjemně, kde máš něco vybudovanýho, kde máš ty
vztahy, tu sociální sféru, kde prostě víš, ţe zůstaneš, kde máš tu primární rodinu a všechno. No a vlast
je prostě…hmm… já to asi vnímám prostě jako formální hrozně, ţe je to to, odkaď pocházíš nebo
odkaď seš a je to v podstatě daný a neměnný…
Otázka: Takţe by se dalo jako říct, ţe Ukrajina je tvá vlast a Česko je tvůj domov?
Odpověď: Hmm, asi jo.
Otázka: Ráda tam teda jezdíš, vracíš se… kor za babičkou, ale vrátit se nastálo, to si neumíš
představit, ţe bys tam měla ţít nebo tak, jo?
Odpověď: Jo no, jakotřeba ani neumím psát, čtu jak prvňáček a jako to není skloubitelný. A hlavně
jako… i ta jako ţivotní úroveň a všechno je tam jiný. Způsob ţivota.. Třeba všechny moje kamarádky
v mým věku tam mají 2roční děti. Takţe je to prostě jiný a uţ bych si těţko zvykala.
Otázka: Ale vracíš se tam ráda, chápu to tak správně..?
Odpověď: Jako jo, ale v poslední době uţ je to takový, ţe se tam často nudim, protoţe naši tam mají
svoje kamarády z dětství a z vejšek a tak, tak je navštěvují.. a ty holky co já jsem znala, uţ jsou někde
jinde, ani tam nemám za kým jít.. stejně si uţ nemáme o čem povídat…tak tam třeba nemám co dělat...
prostě takový nuďo.. jako na vesnici no.
Otázka: A i teď tam jezdíte na tak dlouhou dobu?
Odpověď: Né ne ne, teď je to tak na týden. To bylo do těch 15 na dýl, kdyţ jsme měli prázdniny
s bráchou, tak jsme tam jeli na celý prázdniny.
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Otázka: Dodrţujete nějaké čistě ukrajinské svátky?
Odpověď: No… nějaký jako jsou, ale to jako slavěj spíš rodiče. Jako ţe třeba oni to mají naučený, ţe
ten den se třeba nepracuje nebo tak. Ale já teď nedokáţu říct, co to přesně je, protoţe já o tom vůbec
nevim. Oni mi třeba řeknou, ţe dneska je tenhle vzácný den a tím to pro mě jako končí, takţe já to
neslavím no.
Otázka: A jaké je třeba tvoje nejoblíbenější jídlo?
Odpověď: Jako obecně?... No to se mění. Já obecně hrozně ráda jim. A třeba teďko jsem si hrozně
oblíbila jedno jídlo, ţe si dělám… lilek s rajčatovou omáčkou a s cizrnou a na to balkánský sýr. A to
mi strašně chutná a dělám si to hodně často… No ale jinak mám třeba hrozně ráda nejrůznější věci, já
nevim, ţe si zajdeš do restaurace na nějaký pořádný maso a tak.
Otázka: A co jíš třeba nejčastěji?
Odpověď: No, to hrozně záleţí… záleţí, jestli jsem doma, nebo v Olomouci… a tak
Otázka: Tak mi to trošku rozveď 
Odpověď: No doma, tak tam většinou vaří mamka. No třeba vţdycky v neděli mamka dělá pirohy.
Takţe ty jsou takový klasický, protoţe na Ukrajině to tak je… i babička to tak dělala, ţe prostě kaţdou
neděli by měly být pirohy, takţe se to mamka snaţí dodrţovat… Buď pirohy nebo pelmeně nebo
varenyky a tak. A máma často kvůli tátovi a bráchovi dělá maso, protoţe oni ho potřebujou kaţdej
den… takţe většinou peče nějaký kuře, dělá prsa a tak.
No a kdyţ jsem v Olomouci, tak se snaţim jíst tak nějak zdravěji… tak jako obecně jím míň, neţ kdyţ
jsem v Praze... jako ţe fakt hodně zeleniny a polívky a tak.
Otázka: Popsala bys prosím Tě, jaké jsou podle tebe typické vlastnosti Čechů X Ukrajinců?…nebo
čím se třeba liší Češi a Ukrajinci?
Odpověď: No mě přijde, ţe úplně nejvíc vnímám to, ţe lidi na Ukrajině jsou víc takoví pospolitější, ţe
drţí víc pohromadě. To samý, co se týče rodiny, ţe ať se děje cokoliv, tak prostě ta rodina tam má
hrozně vysokou hodnotu. Třeba nikdy nedokáţu pochopit, jako co by se muselo stát, aby prostě, třeba
mě, jako dítě rodiče úplně vyhodili ven z domu s tím, ţe prostě „zařiď se“ nebo jako… mě to prostě
přijde úplně takový chladný… nevím… jako chápu, ţe tam můţou bejt nějaký důvody, ale… Přijde
mi, jak to tak pozoruju, ţe to je tady hrozně častý. Nebo ţe to slýchávám hrozně často. Nebo ţe se
třeba ta rodina jako hrozně rozhádá, ţe se spolu třeba souděj… a vznikne tam taková ta úplná
nenávist… Fakt tohle nějak nedokáţu pochopit. Takţe tohle tam hodně vnímám jako rozdíl.
Pak obecně mi docela přijde, ţe se lidi na Ukrajině dokáţou hrozně bavit. Víš, jako jen tak si uţívat
ten ţivot. Kdeţto tady mi přijde, ţe jsou ty lidi takoví, ne tak otevřený… ţe se pořád tak nějak hlídaj,
třeba aby neztratili dobrý jméno nebo tak nějak, víš. Tak tohle tam taky vnímám.
Otázka: Dobře... já jsem to řekla tak obecně… ty jsi teď mluvila spíš o hodnotách, bych řekla. Tak
kdyţ uţ jsme u toho, tak zkus ještě nějaké ty hodnoty…
Odpověď: No, spíš se musím zamyslet… já jsem nad tím nikdy tak hodně nepřemýšlela. Hmm… já si
myslim, ţe prostě na Ukrajině se to hodně točí kolem tý rodiny. Protoţe tam máš tu rodinu a podle mě
tomu pak hodně uzpůsobuješ hrozně moc věcí. Jako ţe třeba chceš mít ten svůj byt/ dům, aby ta rodina
byla zabezpečená, a uděláš pro to hrozně moc. A ty lidi jsou podle mě takoví dost trpěliví na to. I kdyţ
jako nevím, jestli se to dá takhle generalizovat, protoţe já to tak vidím moţná proto, ţe to tak maj naši
a lidi v okolí no…
A tady…. Nevím, co je tady tak jako nejvyšší hodnota. Jako ta rodina je taky určitě důleţitá, ale… já
nevím… já tam v tom asi nevnímám tak velkou jistotu. Nebo obecně kdyţ si vezmeš, ţe prostě
rozvodovost v Český republice je 50%, tak to je prostě úplně neuvěřitelný číslo. A jako na Ukrajině to
vůbec takhle není. Jako je to určitě hodně spojený s vírou bych řekla. Ale mám pocit, ţe tady je to tak,
ţe i ta společnost je trošku dál. Takţe kdyţ, nevim, třeba se ti rozbije telefon, koupíš si hned novej, tak
takhle to maj lidi i s těma vztahama. Ţe prostě kdyţ to nefunguje, tak neţ abych se snaţila to zlepšit a
zapracovat na tom, tak si najdu radši někoho jinýho… je tady spousta lidí… Jakoby tadycto mi přijde
hrozně líto.
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Otázka: A jak se v tomhle konkrétně teda cítíš… co je ti bliţší, příjemnější?
Odpověď: No je mi bliţší ten ukrajinskej model, nebo jak se to tak dá říct. Protoţe… nevim, mě je
hrozně líto takhle něco prostě zahodit, jenom proto, ţe se mi něco nechce. Já to tak mám… ale to je
hrozně daný tou výchovou… ţe jsem takhle vychovaná a mám to takhle, tak mi tyhle hodnoty přijdou
lepší.
Otázka: To asi jo, ale tak zase máš moţnost výběru, vybíráš si. Něco jinýho ti zase sedí víc jinak.
Schválně se zkus zamyslet a říct opačně, kdyţ by jsi měla vybrat něco, co ti třeba na tom ukrajinským
hodnotovým systému nesedí a naopak?
Odpověď: …Nevím, jestli je to hodnotovej systém, spíš asi způsob ţivota, ale třeba nelíbí se mi, jak
tam prostě zakládaj rodiny hrozně mladý holky. Nevím, jestli jeto spíš tou nedostatečnou ochranou
třeba, nebo to tam tak jako je zvykem, ale to je prostě úplně šílený. Nelíbí se mi, jak se tam chlapi
chovaj k ţenskejm. Často tam hraje třeba hrozně velkou roli jako alkohol. Myslím si, ţe ty ţenský jsou
tam takový hrozně poddajný, víš… tak to se mi taky nelíbí. Hmm… tak to jsou asi takový ty
nejvýraznější věci. Ale zase nevim, jak to je třeba ve velkoměstech, jakoţe třeba v Kyjevě, tam je to
zase třeba o něčem jiném, neţ v nějaký vesnici. Tam prostě nemám to srovnání.. tady ţiju v podstatě
jako v hlavním městě a srovnávám to vlastně s vesnicí, odkaď pocházím, takţe to je něco jinýho
prostě.
Otázka: Hmm, to je pravda. No a co se týče ještě třeba nějakejch vlastností? Napadaj tě nějaká takový,
který jsou podle tebe takový jako výstiţný pro Ukrajince?
Odpověď: Hmm… No tam mi přijde, ţe jsou ti lidi hrozně jako přátelští, hrozně otevření a jako
srdeční…. No… kdeţto tady mi přijde, ţe víc kaţdej jede sám za sebe. Ještě jak je teď ta doba taková
zrychlená… ale nevím, jestli se to tak dá říct no…
Otázka: No chápu, prostě nerada generalizuješ…viď?
Odpověď: Jo no… nebo… Já to tak totiţ vnímám hrozně jakoby od toho táty… ţe on jako… nevim,
vţdycky kdyţ se třeba hraje hokej nebo cokoliv, tak fandí celýmu světu, jenom ne Česku. A co se týče
více věcí, tak třeba často i na ty Čechy má furt nějaký nadávky nebo hemzy. Takţe já to tak jako
vnímám asi v sobě no… nebo jako… vůči Čechům nemám vůbec nic, ale kdyţ se mě někdo na
tohlencto zeptá, tak já to mám sice úplně jinak, neţ táta, ale naběhnou mi tam prostě ty jeho vzorce,
protoţe se s tím často setkávám…je to takový zvláštní…No a na co ses to ptala? Co to bylo?
Vlastnosti Čechů?
Otázka: No, jo, ty jsi říkala, ţe vlastně Ukrajinci jsou otevření a tak…
Odpověď: Jo… no a chtěla jsem říct, ţe vţdycky potom, kdyţ mi to tam takhle naběhne, tak si
vzpomenu, jak to mají moji kamarádi a úplně si řeknu, ţe to vlastně vůbec nesedí. Protoţe ono taky
záleţí na těch lidech, co si člověk vybírá do svého okolí a tak, ţe jo…
No ale jaký jsou ještě Češi teda? (odmlka) Tak já se nad tím můţu ještě zamyslet a kdyby mě něco
napadlo, tak ti napíšu. (úsměv)
Otázka: Dobře, tak já tě nebudu trápit  A ještě se tě zeptám… teď partnera nemáš, si říkala…ale
představuješ si nějak svého budoucího partnera? Jaký by měl být?... Měl by to být třeba Čech?
Odpověď: Jo, já uţ vim, jak vypadá. (smích) Uţ ho mám vytypovanýho, ale nevím, jestli to vyjde. Jo,
Čecha spíš. Nebo jako.. to hrozně záleţí, ţejo…třeba to bude Slovák… záleţí, koho potkám. Není to
tak jako ţe kdybych potkala nějakýho Ukrajince, kterej by se mi líbil a bylo tam úplně všechno, tak ţe
bych řekla „ne, to je Ukrajinec, nebo Slovák, takţe ne“. Ale jakoţe, myslim si, ţe to bude Čech,
protoţe naráţím spíš na Čechy no…
Otázka: A kdyţ říkáš, ţe uţ ho máš vytypovanýho, tak by to měl bejt nějakej kombinát tady těch všech
vlastností? Jakoţe který se ti líbí na Ukrajincích a zároveň na Češích?
Odpověď: Né, to ne… tak u toho partnera, tam je to něco trošku jinýho, ţe jo. Jako… samozřejmě jo,
ale tak tam člověk kouká na to, jestli je ten člověk hodnej, jestli je vnímavej… samozřejmě taky jestli
dokáţe zabezpečit tu rodinu a tak…hmm… nevím, já jsem uţ dlouho nepřemejšlela, co je pro mě u
partnera tak jako důleţitý… prostě záleţí no… Jako určitě chci, aby to byl nějakej sportovní typ…
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nechci nějakýho, co sedí doma nebo tak. Chci, aby měl dobrej vztah k dětem, abychom si měli o čem
povídat, abychom měli něco společnýho… Hmm… Jakoby pro mě je ten Štěpán, se kterým jsme se
rozešli v hrozně moc ohledech ideální, takţe budu hledat někoho hodně podobnýho asi.
Otázka: A kde se vidíš třeba za 5 nebo 10 let? Co budeš ve svých představách dělat?
Odpověď: Já budu mít rodinu… ráda bych za 5 teda. A docela mě vlastně tahle otázka teďkon
znervózňuje, protoţe já jsem to měla všechno tak jako nalajnovaný, jak to bude, vlastně se Štěpánem.
A teď se to tak jako zhroutilo a zjišťuju, ţe vůbec není snadný najít si někoho, kdo ti sedne a s kým to
bude fungovat. A vlastně uţ mi je docela dost, nebo tak jako... víš co … Jako co se týče dětí. Já jsem
chtěla 3 děti. A teďkon vlastně čím víc hlídám, tím víc se rozmějšlim. (smích) Ale kdybychom zůstali
i na těch dvou dětech, tak mít děti po třicítce mi uţ přijde takový nic moc… nebo aspoň to první před
třicítkou bych chtěla, no a to uţ je jako za těch 5 let. Je otázkou, jestli se mi podaří najít do tý doby
nějak partnera a navázat nějakej hlubší vztah (smích) A ještě tam je ta škola, ţe jo, tak tu bych taky
ještě ráda dodělala, a aţ pak.
Otázka: A co se týče jako místa bydliště, tak by jsi ráda zůstala v Čechách? Neplánuješ se třeba někam
za hory stěhovat, nebo jo?
Odpověď: Určitě, jo. Mě se tady líbí.
VOLNÝ ČAS
Otázka: A co tvůj volnej čas, koukáš na filmy? Jaký máš ráda? Upřednostňuješ nějakej konkrétní ţánr,
nebo produkci, nebo tak?
Odpověď: Jasný, koukám sama, i s kamarádama a tak… ale to vůbec… jako většinou nekoukám,
odkud ten film pochází. Prostě kouknu na trailer… kdyţ se mi líbí, tak si to pustím.
Otázka: A doma se koukají na ruské filmy?
Odpověď: Ani ne. My máme český programy.
Otázka: A co se týče hudby? Taky je ti to jedno úplně?
Odpověď: No, jakoţe česká a anglická a francouzská produkce. Jinak jiný jazyky ani neposlouchám.
Otázka: A ty mluvíš francouzsky?
Odpověď: Ne… jako ţe, učila jsem se, ale měla jsem na to shodou okolností stejnou učitelku jako na
angličtinu. Takţe si umíš představit, jak to vypadalo… takţe francouzsky neumim, ale jako líbí se mi
ten jazyk.
Otázka: Ještě na práci jsem se Tě chtěla zeptat. Co dělají rodiče?
Odpověď: Tak rodiče jako dělaj klasický práce, co dělaj cizinci, Ukrajinci… táta, tady začínal na
stavbě, dělal střechy, fasády a tak. Postupně se dostal se do takový firmy, která opravovala různý
prostory, malovali a tak... No a teď jezdí do Německa, do Rakouska s takovou firmou stěhovat takový
jako továrny, a tak… má to teď líp placený. No a mamka začínala úklidama, no a vlastně pořád uklízí
a má do toho i různý hlídání dětí a tak. No, ale přitom je to hroznej paradox, protoţe ona má
vystudovanou konzervatoř… prostě mohla jako učit hudbu a hrála na hoboj… a tady tím to ztratila
všechno no. No a má hrozně skvělej hudební sluch, to bohuţel nemám po ní, ale brácha. No tak to jsou
rodiče.
Otázka: A co děláš ty?
Odpověď: No a já a práce… tak moje první brigáda, coţ mám doteď, byla uklízení jednoho baráku. To
jsem měla od Honzovy mamky, která měla uklízecí firmu, tak mi přidělila jeden ten barák. A potom
mamky kamarádka uklízela u jedný rodiny, no a nějak v jednu dobu nemohla, tak jsem to šla zkusit
místo ní, a ta paní se mnou byla hrozně spokojená a pak mi nabídla, jestli tam nechci zůstat místo ní.
Tak jsem zůstala, a vlastně jsem tam doteď. A tam jsem potom přebrala i hlídání dvou holčiček a uţ
jsem tam asi 5 let, tý starší je 6... mám je hrozně ráda. Ta rodina je pro mě takovým jakoby vzorem.
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Jak tam vychovávají ty děti, a ţe si třeba jednou za dva týdny udělají čas jen pro sebe na večeři, do
kina, do divadla a tak. Ţe dokáţou myslet i sami na sebe a přitom tý rodině jako hrozně dávaj a tak.
No a pak jakoby mám ještě různě jiný hlídání. Třeba nad náma v baráku hlídám taky tři děti... nebo
jako těch hlídání nárazových mám víc. Tak to je tohle. No a potom teďkon, co se týče dalších
pracovních záleţitostí, tak uţ směřuju víc do oboru… jakoţe v Olomouci se mi podařilo, kde sem
v jedný organizaci dělala dobrovolnictví, něco jako v Latě v Praze, tak teďkon tam pomáhám se
supervizema, s náborem dobrovolníků a tak… takţe teďka to mám uţ na smlouvu a budu za to něco
dostávat. Jsem hrozně ráda, protoţe mi to hrozně zvýšilo motivaci. Potom dělám v takovým sdruţení,
který se věnuje dětem v náhradní rodinný péči. A tam pro ně dělám takový jako seberozvojový
aktivity. Jednou měsíčně to je a mám tu nejstarší skupinku dětí. A mám pro ně takovýhle programy. A
pak se jezdí na jarní, letní a podzimní pobyt a tam jakoby ti pěstouni mají vzdělávání a my máme děti.
Tak tam taky připravuju program pro ně. No a letos máme vlastně i příměstskej tábor tady pro tyhle
děti v náhradní rodinné péči. A ještě od září mě čeká, ţe půjdu na recepci do jednoho
psychosomatickýho centra, co se otevírá. Kamarádky teta otevírá psychosomatický centrum v Praze a
volala mi, jestli bych tam nechtěla od září jít na recepci, a je to úplně skvělá příleţitost, protoţe tam
budou vyloţeně psychiatři a psychologové ze začátku a jeden obvoďák. Takţe teďkon se mi to hezky
otevírá i v tom oboru, coţ jsem hrozně ráda.
Otázka: A co se týče kamarádů tvých rodičů nebo rodinných známých... to jsou spíše Češi, nebo
Ukrajinci?
Odpověď: Ne, tam jsou to převáţně Ukrajinci. Jako je tam pár Čechů, ale je to spíš ojedinělý. Kdyţ
uţ, tak spíš mamka, a táta se drţí spíš v tý komunitě ukrajinský. Ale to je spjatý i s jeho prací… ţe
pracuje převáţně s Ukrajinci. A mamka, ta chodí hlídat a uklízet spíš k Čechům. Takţe se jednou třeba
za tři měsíce sejdou s holkama pokecat, dát si vínko a tak.
VZTAHY
Otázka: Kdyţ se přesuneme teď ke vztahům – co se týče známých a přátel, tak jak bys je popsala?
Zkus to nějak obšírněji popsat... čeho si na nich váţíš a tak?
Odpověď: No já mám docela hodně kamarádů, bych řekla.. a mám kamarády hrozně ráda. Mě to
připadá, ţe od nich dostávám hroznou sociální oporu, kdyţ potřebuju a hrozně si těch vztahů obecně
váţím. A vnímám tam hrozně velkej rozdíl mezi vztahama s kamarády a vztahama s rodinou. Já mám
pocit, ţe si to totiţ hrozně kompenzuju nebo tak... nebo, nevim, jestli je to právný slovo
„kompenzuju“, ale třeba jako… já bych chtěla v rodině mít intenzivní vtahy, ale neumim to nějak
projevovat. Já třeba rodiče mám hrozně ráda, ale jeko neumím jim to nějak jako říct. Nebo prostě,
máme takový chladnější vztahy doma, jestli se to tak dá říct. Kdeţto s těma kamarádama to mám
hrozně intenzivní. Je tam takovej jako kontrast. Je tam velkej kontrast. No a třeba co se týče
národnosti, tak jako většina kamarádů jsou Češi, mám jednu kamarádku ze Slovenska… a hm…
nevím. Mám s nima prostě hrozně krásný vztahy, dost rozmanitý... kaţdej je svým způsobem jinej a
hrozně moc mi toho dává z toho svého pohledu. Někdo je prostě jako moje druhý já, spřízněná duše.
Neskutečná opora v ţivotě, vţdycky se na ně můţu spolehnout. U někoho jinýho je zase význačná
třeba otevřenost a upřímnost, vidět svět jinýma očima. Někdy jde prostě o celou partu dohromady,
někdy o jednotlivce. Jde prostě o to, ţe se vzájemně doplňujeme a učíme se od sebe, to co se nám na
těch druhých líbí a tak… a hrozně nás ty vztahy naplňují  A třeba obdivuju, jak dokáţou ustát moje
emoce... třeba ten Štěpán konkrétně.. já hrozně moc věcí projevuju pláčem… kdyţ je mi něco líto,
kdyţ jsem naštvaná, kdyţ jsem bezmocná nebo tak, tak pláču... a většině lidi to prostě můţe vadit… a
on byl prostě u mě, já jsem se vybrečela a bylo mi dobře…
…ale není to jako jediný, nechci, aby to vyznívalo takhle, ţe z toho jakoby beru nebo tak. Je to prostě
celý o vzájemnosti a o sdílení… kdyţ se něco povede, nepovede... prostě všechny záţitky a tak… Je
pro mě prostě hrozně důleţitá ta důvěr aa hlavně… jak to říct… asi opravdovost... ta nepodmíněnost,
prostě opravdovej všepřijímající vztah, uvolněnost…
Já vlastně očekávám od toho vztahu to, co já jako já do těch vztahů dávám. Já bych prostě toho pro
kamarády udělala hrozně moc, já bych se fakt rozdala. A je hrozně příjemný potom, kdyţ mi prostě
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taky s něčím pomůţou, nebo pro mě tady jsou…ţe prostě to, co dáváš do toho tak pak zpětně jakoby
dostáváš..
Otázka: A co s kamarády nejčastěji děláte? To je asi dost různorodý, podle toho, co říkáš?
Odpověď: To je různý no. Máme společnej volejbal, mám hrozně ráda turistiku, výlety, v Olomouci
často třeba kouknem na film, jdem si někam třeba zasportovat, nebo sednout… mám ráda hospody,
čajovny, je to fakt různý.
Otázka: A jak to máš s navazováním nových vztahů, Inno? ráda poznáváš nové lidi? Ráda se
seznamuješ nebo spíš setrváváš u vztahů, které máš?
Odpověď: Jojo, Ráda se seznamuju... kór v tuhle dobu, kdyţ hledám novýho partnera. (smích) No.. ten
Štěpán, o kterém jsem ti říkala, se semnou před půl rokem rozešel.. takţe teď jsem volná.
No ale k tématu.. já jsem si vţdycky myslela, ţe jsem právě taková hrozně otevřená, ţe nemám
problém třeba za někým přijít, seznámit se a tak. Ale teď, co se víc pozoruji nebo tak, tak myslím, ţe
jsem víc pasivnější. Ţe kdyţ mě někdo osloví, tak jsem taková vstřícná, jsem úplně jako v pohodě…
ale není to tak jako, ţe bych sama nějak aktivně někoho oslovovala… nebo třeba… jako podle mě
dokáţu někoho jakoby popostrčit, ţe se na někoho usměju, oční kontakt a tak, ale ţe bych se sama
zvedla a šla, to uţ se mi moc nestává. Ale je fakt, ţe hrozně ráda poznávám nový lidi.
Otázka: A jak je to třeba s cizinci?
Odpověď: No tady mám hrozně různý… záleţí jako jak kdo.
Otázka: Jak to myslíš… jak kdo?
Odpověď: No tam hrozně záleţí, odkud jsou. Protoţe já mám hroznou bariéru s angličtinou. Protoţe já
jsem měla hroznou smůlu jak na základce, tak i na střední, kde jsme měli hroznou učitelku, a tam to u
mě hraničilo se šikanou podle mě… ona ve mně způsobila úplný úzkosti, protoţe já jsem byla z tý
třídy jako úplně nejslabší. Ze základky jsem si nenesla skoro nic, protoţe tam tomu učiteli bylo úplně
jedno, co umíme a vţdycky nám dal dvojku nebo tak. No a ona mi to pořád dávala najevo, nebo prostě
pořád na to upozorňovala, ţe mi to nejde, a místo toho, aby mě nějak podpořila, ţe to půjde, tak mě
úplně shazovala před tou třídou. Třeba kdyţ jsem četla, tak ona „No jo, tak já to dočtu“ a prostě to
bylo takový úplně, ţe před kaţdou hodinou jsem měla jakoby úzkostný paniky, co zas bude…
Otázka: No… to muselo být váţně nepříjemný.. kdyţ ti něco moc nejde, a ten druhý tě ještě potápí. A
nemyslíš si třeba, ţe to mohlo být spojený s tím, ţe jsi z Ukrajiny nebo tak?
Odpověď: No, myslím si, ţe ne. Ţe tam šlo spíš o to, ţe ona si potřebovala něco kompenzovat. Prostě
nebyla jsem ten premiant, a ona byla ta, kdo mě to musel od začátku učit... nevím… prostě mi tam
nebylo vůbec příjemně. Od té doby mám k angličtině hroznej odpor a teda… celkem rozumím, jsem
zjistila, ale kdyţ musím něco říct, tak vůbec, fakt vůbec. Takţe kdyţ potkám nějakýho cizince, tak
jsem ráda, ţe mu zvládnu říct, ţe Karlův most je tamhle a tím kočím. S anglicky mluvícím cizincem
takhle no.
Otázka: Takţe pokud se jedná o anglicky mluvící cizince, tak se drţíš na ústupu? A jak je to
s ostatními národnostmi?
Odpověď: Jo. No. Jako Slováky, Poláky, Rusáky… prostě kdyţ vidím Rusáky, tak jim rozumím, takţe
tam nemám problém.
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ROZHOVOR Č. 3: NATÁLIA
Otázka: Dala bys mi souhlas s nahráváním a pouţitím údajů?
Odpověď: Ano.
Otázka: Jak se jmenuješ?
Odpověď: Natálie.
Otázka: Kolik ti je let?
Odpověď: Je mi 24.
Otázka: A jsi teda z Ukrajiny?
Odpověď: Ano, jsem z Ukrajiny. Narodila jsem se tam, bydlela jsem tam do 8 let, nebo snad do 9, a
přijela jsem v 9 letech sem, do Česka.
Otázka: Jak dlouho tedy ţiješ v ČR?
Odpověď: 15 let, v srpnu by to mělo být 15 let, co jsem v Česku.
Otázka: A teď studuješ?
Odpověď: Ano, VŠ, policejní akademii, první ročník magisterského studia.
Otázka: A u toho pracuješ?
Odpověď: A u toho pracuju. Ano…na plný úvazek.
PŘÍJEZD DO ČR – OKOLNOSTI
Otázka: Tak, kdyţ jsi přijela do Čech, tak ti bylo 9 let. S kým jsi přijela?
Odpověď: S rodiči. S tím, ţe rodiče teda uţ tady bydleli daleko dřív, já jsem byla vychovávána
babičkou. Pravidelně za mnou jezdili a v těch 9 letech se rozhodli, ţe mě vezmou k sobě a ţe tady
zůstaneme.
Otázka: Rodiče tu tedy pracovali dřív? A jak zhruba dlouho?
Odpověď: Třeba od roku devadesát... táta třeba od roku 93, v podstatě od mého narození dejme tomu.
Bydlel v Čechách a jezdil pravidelně tam. Kdyţ jsem se narodila, tak právě poprvé odjel do České
republiky a máma odjela, kdyţ mi byly 3, a pak pravidelně za mnou jezdili na Ukrajinu. No jako
jezdili častěji, nejezdili třeba dvakrát ročně, ale vychovávala mě vesměs babička no, s tím, ţe teda 5-6
let jsem bydlela u babičky.
Otázka: A máš nějaké sourozence?
Odpověď: Teďka aţ po 18 letech se mi narodila ségra, takţe jí je 6 let a ona se narodila tady. Takţe do
tý doby jsem byla jedináček – v podstatě do dospělosti.
Otázka: A jaké byly důvody toho přestěhování?
Odpověď: Ekonomický důvody no. Vlastně po rozpadu byla krize, takţe potřebovali peníze, do toho
stavěli barák, máma ještě studovala, takţe právě potřebovali si nějakým způsobem vydělat na ţivobytí,
protoţe po tom rozpadu tam na tom západě vůbec nebyla práce. A ty fabriky, který tam byly, různé
továrny, všechno, najednou přestalo fungovat no. Takţe začali jezdit za prací do Čech a pak se
rozhodli, ţe se tu lépe ţije.
Otázka: A proč zrovna Česká republika?
Odpověď: Protoţe v té době, kdy táta sem přijel, tak tady byl strejda, který tu pracoval. A protoţe více
méně aspoň nějaký kontakty v té zemi měl, tak se rozhodl jet sem. Zadruhé, ten jazyk je celkem
blízký, relativně blízký. Spousta známých třeba jezdí do Španělska, do Itálie, do Portugalska, ale ten
jazyk je diametrálně odlišný jako. Dorozumět se tady je mnohem snazší. A je to tady celkem blízko i
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vzdáleností, protoţe Praha nám je blíţ neţ Kyjev. Jako i vzdálenostně, i jazykem je nám ten stát bliţší
no. Takţe víc důvodů.
Otázka: Jasný. Takţe tu byl strejda.. a ještě někdo? Jezdilo sem takhle s rodiči víc lidí?
Odpověď: No moc ne ještě. V těch 90. letech to začínalo. A táta jel, ţe tu měl ještě toho strejdu. Ten
sem jezdil za prací jenom tak jako čas od času. A v tý době ţe jo, neexistovaly telefony, neexistovaly
různý internety, takţe on jakoby , on by si táta neporadil sám ve finále, takţe byl rád, ţe tu měl nějaký
kontakt, ţe mu někdo můţe pomoct najít práci a tak.
Otázka: A rodiče začali pracovat rovnou v Praze?
Odpověď: Ano, hnedka do Prahy přijeli. Je pravda, ţe konkrétně z tý naší vesnice všichni lidi jezdí do
Prahy automaticky... protoţe ve finále to nemá smysl jezdit z vesnice do vesnice, ţe kdyţ uţ sem
jednou a potýkají se s těma potíţema, tak aspoň, ať to stojí za to.
VLASTNÍ VNÍMÁNÍ SITUACE, RODINA
Otázka: A jaký to teda bylo pro tebe? Kdyţ babička tě vychovávala, rodiče jezdili za tebou?
Odpověď: No, příjemný no... (ironický tón). Ne úplně příjemný teda. Hodně mi chyběli, jako hodně. A
v tom období kolem těch 6, 7 let, kdy jdeš poprvý do školy a teď prostě nemáš rodiče u sebe... nebo
kdyţ jdeš na poslední zvonění, první zvonění v druhým ročníku a tak. A kdyţ byly třeba vánoční
besídky vţdycky, tak buď přišla babička, nebo nepřišel nikdo. Jakoby v tý době těch dětí s podobnýma
osudama bylo víc, takţe nebyla jsem jediná a nebylo to nic výjimečného zase, ale bylo to nepříjemný
no. Pamatuju si, jak ty jo... jak babička jednou… já jsem se účastnila nějaký soutěţe a prostě mě tam
přede všema babička začala líbat a pusinkovat a objímat, protoţe mě litovala... a tím ještě víc přidala
tomu všemu, takţe jsem se málem rozbrečela, protoţe mě to bylo strašně líto, byla jsem na ní hrozně
naštvaná ty jo. Takţe jako nebylo to úplně příjemný no.
Otázka: To chápu…A vadilo ti, ţe oni jsou pryč… A spíš jsi chtěla, aby oni se vrátili zpátky, nebo ty
jsi chtěla přijet za nimi? Jak to bylo?
Odpověď: Tak jako dítě jsem to vnímala tak, ţe já jsem ani nevěděla, jaký jsou jinde moţnosti, ţe jo.
Já jsem viděla nějaký ten svůj svět a nechápala jsem... bylo mi líto, ţe ostatní mají ty svoje rodiče u
sebe a my ţe my nemůţeme bydlet spolu no. To mi bylo líto. Ale spíš jsem chtěla, aby oni bydleli se
mnou, protoţe jsem neviděla, jaká je v česku realita, jaký to tady je, jaký jsou tady moţnosti a
perspektivy…
Otázka: A kdyţ se to začalo jevit jako nějaký řešení, ţe by jsi jela za nima, ţe by ses přestěhovala, tak
chtělo se ti nebo jsi byla fixovaná na to svoje prostředí..?
Odpověď: Takhle… mě na to dopředu nějak moc neupozorňovali ani nepřipravovali. Oni prostě přijeli
a řekli, ţe já pojedu s nima, ţe teda jako začnem řešit doklady a tak. Máma mi tehdy jako dítěti
koupila 2 slovníky obrázkový s češtinou... já vůbec neuměla ani číst česky. Takţe to bylo takový
jakoţe… hezký obrázky no, tak jsem si to tak jako prohlídla a šla jsem si hrát s dětma hrát ven no. A
tenkrát mi vlastně uţ zaţádali o pas, o vízum a já jsem to jako nevnímala... do tý doby, neţ přijeli
znova s tím, ţe mě jako uţ jako vyzvednou. Takţe já jsem nějak do posledního nevěděla, co mě čeká a
nějak jsem tak jako vůbec nesmutnila, nebo naopak se neradovala... prostě brala jsem to jako, ţe jsem
měla svůj ţivot a najednou zítra odjíţdíme, tak jo.
Otázka: Ale byla jsi ráda, ţe jedeš s nima asi.. ne?
Odpověď: No, byla jsem ráda, ţe pojedu s nima no. Brala jsem to jako hotovou věc.
PŘÍJEZD DO ČR - SOCIALIZACE
Otázka: Kdyţ jsi teda přijela do Čech, tak jaký byly pocity? Nebo co jsi dělala?
Odpověď: Úplně poprvý jsme zastavili na benzínce a já jsem se tak jako rozhlíţela po tom betonovym,
co tady prostě je a říkám mámě „Tak to je to Česko, jo? To je ta Praha? To je ono jo?“ A furt jsem to
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vnímala z perspektivy toho dítěte, ţe všude je beton a silnice a ve finále není o co stát. A pak si
pamatuju, jak jsem cestou zahlídla hodně atrakcí, jako máš na Matějský, tak to se mi hodně líbilo,
protoţe to jsem jako viděla poprvý nebo podruhý. Tak jsem si říkala ‚jako, nebude to tak špatný. A já
vţdycky „A půjdem tam? A ţe tam pojedem? A hele mami...“. (smích) Takţe tak. Ty začátky byly
zvláštní no. Pak jsme přijeli k nám jakoţe do bytu, to bylo normálně na sídlišti na Praze 4, takţe já
jsem si tam jako neměla s kým hrát, jsem seděla doma, pak jsem šla ven, neměla jsem tam nikoho,
s kým si hrát, tak jsem si vţdycky sedla na nějakou prolejzačku, koukala jsem, jak si děti hrajou a
mluví na sebe prostě řečí, kterou vůbec nevnímám, nevím, co mi jako říkají… Chodila jsem naštěstí
na doučování angličtiny a jednou ňáký holky mi řekly jako „Do you speak english?“, tak jsem řekla
„Yes I do“. A to bylo všechno, veškerá naše interakce a znovu se nebavily, protoţe oni jako nechtěli
mluvit angličtinou a já jako jsem jinak ani nerozuměla.
Otázka: A kdy jsi přijela? To bylo někdy v létě, o prázdninách?
Odpověď: Jo, v srpnu. Víš, kdy to bylo? Těsně po povodních v roce 2002. V srpnu nějak v půlce
skončili a my jsme jeli týden na to, ţe bylo všechno po povodni a silnice byly zničený a tak. A teď já
jsem jako nevěděla, co je. A naši jako „Jeţíš, to je hrozný, koukni támhle na ten dům, to je úplně
zničený. Pro mě relativně to byl ještě hezkej barák, protoţe jsem zaţila jenom horší. Takţe jsem
sdílela to jejich jako pohoršení, ale jako nevěděla jsem vůbec, o co jde.
Ale teda jo.. bylo to na konci léta s tím, ţe mi dali 2 týdny, abych se nějak adaptovala a prostě ţe pak
půjdu do školy no.
Otázka: A do jaký třídy jsi měla nastoupit?
Odpověď: Do čtvrté třídy. Končila jsem třetí a hnedka jsem nastoupila do čtvrtý.
Otázka: Takţe jsi neopakovala ročník?
Odpověď: Neopakovala jsem. Ale já jsem šla do školy, která byla zaměřená na tělesnou výchovu takţe
byli pozadějc. Já jsem třeba byla o 2 roky z matiky napřed ale v jiných předmětech jsem zase moc
napřed nebyla no.
Otázka: Takţe jsi neměla ţádnej jazykovej kurz, přípravu nebo tak? Prostě jsi jen tak šla rovnou do
školy a tam tě měli naučit češtinu od začátku.
Odpověď: Ne, nic. Jasně. Já si pamatuju, jak mě seznámili... no jako naši se mnou šli do tý školy a
seznámili mě s třídní a ta se zeptala „Těšíš se?“ A já jsem vůbec nerozuměla a jediným co mě napadlo
říct, bylo „ne“. A oni se smáli, ţe to bylo jako vtipný. A já si říkala, jako čemu se smějou ? Já vůbec
nevěděla, na co se mě ptaj... (smích) a měla jsem říct „jo“ a ne „ne“. Takţe jsem přišla mezi děti do
školy a nerozuměla jsem ani slovo ty jo. A hráli jsme na vlastivědu, jak si stoupneš a teď ten učitel
pokládá otázky a všichni, kdo odpoví správně, si sednou... a já jsem vţdycky stála v těch hrách
nakonec, protoţe jsem vůbec nevěděla. A teď oni vţdycky „Uţ si můţeš sednout, Natálie“. A já jsem
si jenom sedla bez toho „aha, tak dobře“, protoţe ani to jsem neuměla mluvit.
Otázka: A rodiče uţ uměli česky v tu dobu?
Odpověď: Jo, oni tady bydleli uţ třeba... 10 let...
Otázka: A oni měli nějaký kurzy jazykový, nebo něco?
Odpověď: Ne, úplně se sami naučili.
Otázka: A kdyţ si vezmeme tu 4. třídu. Jak dlouho to trvalo, neţ jsi začala mluvit?
Odpověď: Tak 2 měsíce, neţ jsem začala mluvit…jakoţe do 2 měsíců jsem se naučila se domluvit, do
2-3 měsíců uţ dát jako dohromady větu, která byla prostě pochopitelná a tak jakoby uţ mluvit. Ale
takový to kdyţ vyšperkuješ a eliminuješ ten přízvuk, tak to trvalo ještě další třeba 2-3 roky, ţe jo.
Takţe úplně bez přízvuku jsem mluvila aţ tak v tý 6. Třídě.
Otázka: A s těma spoluţákama, s těma dětma, jaký to bylo, kdyţ jsi jim vlastně nerozuměla? Bavili
jste se nějak vůbec?
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Odpověď: No první rok se mi všichni smáli, protoţe jsem nerozuměla, ţe jo... takţe mě všichni
šikanovali, ukazovali si na mě, ţe jsem hloupá… pamatuju si, ţe nám třeba učitelka řekla „Přineste si
na zítra… nevim… šípek a budeme kreslit šípek“ a já jsem nevěděla, ţe mám něco takovýho přinýst,
protoţe jsem nerozuměla. Takţe všichni přinesli šípek a já ne. Takţe jsem byla prostě za nějakou
retardovanou. A takhle podobně děti jako reagovali, protoţe ve 4. třídě jsou děti docela jako zlí. Takţe
si na mě různě jako ukazovali, pak to začalo i s fyzickým násilím, tak to jsem se ubránila. Takţe to
prostě jako skončilo. No a byla jsem tam rok a pak jsem šla do 5. třídy jinam, uţ na lepší školu,
zaměřenou na jazyky. Přes léto jsem se musela doučit, abych udělala dorovnávačky a vzali mě tam.
Takţe tam zas byl jinej kolektiv a 5. třída uţ byla fajn. Ale taky prostě... jakoby děti mě neznali, byli
kolektiv mezi sebou „v 5. třídě přišla nějaká holka, tak se s ní nebudem bavit“. Ale uţ to bylo lepší.
Ale pak v 6. třídě nás znova přespojovali jinak. Takţe to bylo vlastně 4. třída v jedný škole, 5. třída
nová škola, 6. třída ta samá škola, ale přemístili nás, protoţe se to dělilo podle jazyků, který jsme si
navolili. Takţe jsem měla zase novej kolektiv a to jsem schytala špatnej kolektiv. Měla jsem tam třeba
2 kamarádky, se kterýma jsme se bavili no. Ale tam to bylo špatný i z toho důvodu, i kdybych třeba
nebyla cizinka, tak by to bylo napjatý no. Tam se to hodně rozdělilo a tam jsem se právě setkala s tím,
ţe jako mě uţ třeba napadli i jednou fyzicky, to uţ jsem neunesla a začala jsem se bránit… A tak v 8.
třídě jsem si řekla, ţe uţ to teda stačí, ţe mě to nebaví, ţe uţ si nenechám nic líbit a ţačalo to bejt
normální uţ kolem tý devítky. Ale no… měla jsem vţdycky problém, ţe jsem nezapadala do toho
kolektivu, nikdy jsem neměla moc ve třídě kamarádů a tak no. Kaţdej rok si musíš udělat vztah
s někým jiným, musíš se prostě jakoby pořád na někoho zvykat a vlastně ještě k tomu seš cizí no.
Otázka: Takţe v 6. třídě jste byli, dá se říct, všichni noví pro sebe navzájem? Takţe tam nebyl ten
handicap toho, ţe bys byla nová jen ty…?
Odpověď: No takhle, půlka třídy byla nová, půlka se znala, protoţe spolu byly třeba od třetí a půlka
přišla z jiných škol.
Otázka: Takţe tam, jak jste si nesedli… co tam hrálo roli? Šlo o to, ţe jsi byla cizinka?
Odpověď: No jakoby hrálo to samozřejmě roli, ale uţ ne takovou, protoţe si myslim, ţe to bylo spíš
jako celkově dané tím kolektivem. Tam se lidi navzájem nenáviděli, i kdyţ bych tam nebyla já, tak by
tam byl špatnej kolektiv. Prostě tam byla taková hnusná atmosféra… tam se kaţdej den pomlouval
někdo. Kaţdý den si ta dominantní skupina zvolila oběť a tu nějakým způsobem pomlouvala,
osočovala, šikanovala atd.
Otázka: A ty jsi byla jediná cizinka?
Odpověď: Hmm… jo no… A byla jsem jedna z mála i na škole.
Otázka: A kdyţ to bylo na tebe mířený, ty řeči, tak čím myslíš, ţe to bylo? Uţ jsi zmínila, ţe to byla
blbá skupina, ţe si na kaţdým něco našli… ale co myslíš, ţe to bylo u tebe?
Odpověď: Tak u mě to bylo to, ţe jsem se třeba podle nich špatně oblíkala, nebo jsem prostě byla moc
hodná, ţe jsem si to nechala líbit, takţe jsem byla slabá oběť pro ně. Takţe i tím to bylo, ţe jsem
nebyla moc taková prořízlá huba. Vím, ţe se mi hodně posmívali za to oblečení, nebo ţe jsem ošklivá,
protoţe jsem byla takový to ošklivý káčátko. Prostě ţe jako… (smích) Já jsem si toho strašně vytrpěla
jako. A pak si pamatuju, ţe jsem si ufikla ofinu, ale přehnala jsem to, takţe jsem to měla v půlce křivý,
no to bylo hrozný… (smích) a měla jsem hodně aknetickou pleť a prostě to bylo fakt blbý jako. Do
toho ta kombinace jako nechá si to líbit, ošklivá a ještě k tomu z Ukrajiny, tak jako staneš se tou obětí
viď.
Otázka: A ty jsi říkala, ţe došlo i na nějaký fyzický násilí… nevadí ti o tom mluvit?
Odpověď: Ne, v pohodě… No jako to bylo jednou, si to zkusili a to jsem si říkala uţ, ţe to jako
přehnali. Normálně z ničeho nic… byla skupinka tří kluků, já jsem seděla s kamarádkou předposlední
v lavici. No a oni seděli vzadu a prostě jeden vypil flašku a řekl „Hele, pojďte si praštit do Natálie,
ne?“. Byla přestávka a nikdo tam nebyl, tak si prostě přišli praštit do mě. Přišel jeden a bouchnul mě
tou prázdnou flaškou. Jako nebolelo to, ale šlo o ten princip. A pak prostě vstal druhej a udělal to
samý. A kdyţ to udělal třetí, tak jsem prostě chytla hroznej amok a já jsem sebrala kamarádce kruţítko
s takovým tím delším hrotem, já jsem měla krátkej hrot, a tak jsem vzala její… a šla jsem… A
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nejhorší je, ţe já jsem byla v takovým afektu, ţe si tohle vůbec, ale vůbec nepamatuju. Já si pamatuju,
ţe jsem prostě řvala „Já tě zabiju“, vzala jsem to kruţítku a tohle jsem řvala… a pak si jenom
pamatuju, ţe jsem stála nad nim a on se tak jako bránil a já jsem si uvědomila „ jako co to vlastně
dělám, ne?“… a aby to pak nebylo blbý, tak jsem se prostě ještě jednou napřáhla a uţ jsem jakoby to
ukončila, a pak jsem si všimla, ţe mám to kruţítko jako rozsypaný a on ţe má ten hrot někde a řekla
jsem mu „A vrať mi ten zbytek!“. Tak on pak s tou klepající rukou mi to vrátil ten hrot, nebo co to
bylo.
Otázka: A on to měl někde zabodnutý?
Odpověď: Nevím, ale prostě rozflákaný kruţítko. Třeba se bránil, tak jako on měl sílu, ţe jo, tak asi se
bránil, ale … no neumim si představit, co by se stalo, kdybych ho píchla třeba do oka, nebo do krku,
nebo do spánku, jenomţe prostě já si to nepamatuju. Já byla v takovým afektu, ţe to prostě nešlo
ovládat. Fakt jsem nebyla přítomná. No a učitelka samozřejmě to nechtěla řešit, protoţe v tomhle
případě by to byla její odpovědnost, takţe se to hodně ututlalo. No a já si pamatuju, ţe jsme měli
třídnickou hodinu s ní a oni to vytáhli. Spoluţáci. Ţe jsem jako nenormální, ţe jestli jí tohle jako přijde
normální, jak se chovám a bla bla bla. Kdesi cosi. Ale překroutili to, neřekli, proč jsem se tak chovala,
řekli jenom, ţe jestli je to jako normální, ţe ona někoho napadla. Tak jsem to musela vysvětlit přede
všema. Tak jsem to vysvětlila ze svý stránky, ţe jsem prostě byla v afektu, a ona to slyšela, tak říkala
„no hele, musíte si to nějak urovnat“ a tím to ze sebe shodila, shodila to ze stolu, protoţe kdyby to
řešila na rodičovský úrovni, tak to pro ní dopadne špatně třeba.
Otázka: A od tý doby?
Odpověď: A od tý doby ten dotyčnej byl se mnou docela kamarád a seděl předem mnou a celou
devítku jsme se bavili. Byli jsme i docela kamarádi jako. Asi to opravdu mělo nějakej výsledek, takţe.
Otázka: A předtím, neţ se stalo tohle, tak tě pošťuchovali nějak slovně, nebo o co šlo? ?
Odpověď: Jo, ale tak pošťuchovali i jiný, takţe jsem byla jedna z více lidí.
Otázka: A jednalo se tam jakoby jenom o tady tu skupinku těch tří kluků?
Odpověď: Hmm, jo no, těch konkrétních tří kluků. Oni různě takhle všechny šikanovali, slovně
napadali, útočili, různě se posmívali. Kaţdej týden vţdycky měli nějakou oběť. Takţe se to vţdycky
otočilo podle toho, jak je to napadlo. No a tenhle týden jsem byla obětí já a kdyţ uţ třetí nebo čtvrtej
den si šli do mě praštit, tak uţ mě to jako docela to no... vzalo.
Otázka: A měli řeči konkrétně na to, ţe jsi z Ukrajiny?
Odpověď: Jo, tak jako pořád to zmiňovali, ţe něco jako ţe Tataři a bla bla bla, ţe jsem z Ukrajiny a na
Ukrajině tohle… Černobyl, ţe jako jsem mutant a prostě podobný věci. Bylo toho hodně no.
Otázka: A šlo teda pouze o tuhle skupinku? Co třeba nějaký holky?
Odpověď: Jo… ono to bylo totiţ tak, ţe tahle skupinka byla dominující – 3 kluci. A prostě ty holky se
jim snaţily podlejzat. Jako co se týče oblečení, tak to se mi posmívali převáţně holky. Ty kluci jako
neřešili oblečení. Co se týče jako keců na mojí národnost, tak to bylo hromadně, z obou stran. Jeden
začal a pak prostě holky v tom pokračovaly, protoţe se chtěly jako zalíbit těm klukům. Takţe to bylo
z obou… a to byla celkově tak půlka třídy no.
Otázka: A tady to byl prostě ten druhej stupeň základy a předtím ta čtvrtá, pátá třída – měly ty děti
taky takový řeči?
Odpověď: Ne, to bylo spíš o tom, ţe jsem v tý čtvrtý třídě nerozuměla a našli se třeba 3 lidi, který mě
jako nemuseli a vyloţeně měli na mě blbý kecy, jako ţe jsem hloupá, ţe nerozumim a ţe ať se naučim
česky a různý takový řeči ţe jo. Ale to měli třeba 2-3 lidi z celý třídy, ţe si na mě ukazovali. Ale
jednou mě mrzelo, ţe jsem měla třeba kamarádku v té čtvrté třídě a ona přišla jednou a říkala „Hele,
tatínek mi říkal, ať se s tebou nebavím, protoţe budu mít špatný známky“ – ţe jako my z Ukrajiny
jsme na tom špatně nebo co, ţe budeme špatná společnost pro ni. Tak mě jako trošku zarazilo, protoţe
já jsem z matiky byla napřed třeba o dva roky prostě. Čemu jsem rozuměla, tak jsem rozhodně na tom
bylo líp.
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Otázka: A přestala se s tebou bavit?
Odpověď: Ne, ale právě ţe mi řekla, ţe i přes to se se mnou bude bavit. Takţe tu jsem měla opravdu
ráda, protoţe byla loajální. Ale jako teďka je to takový úsměvný, ale vzpomínám si, ţe mě to tehdy
zarazilo. Nebo jsem měla ještě jednu kamarádku. A to bylo, ţe já, ona a ještě jedna jsme šli do bazénu
do Podolí a ta druhá ta její kamarádka mě viděla poprvý a uţ jsme se normálně bavili v bazénu a ona
nepoznala, ţe jsem jako cizinka, protoţe jsem uţ mluvila dobře. A tak jsme kecaly v bazénu a ona
najednou, jestli jsem jako z Moravy, protoţe má pocit, ţe mám moravskej přízvuk, a já ţe ne, ţe jsem
z Ukrajiny. A ona řekla „Jej, aha, tak to já musim od tebe pryč, jinak mě okradeš“. A jako seděli jsme
spolu na síti ve vodě, tak jako nevím, jak bych jí měla okrást v tu chvíli. No ale myslela to váţně,
odsedla si no. (smích) Ale pak si asi uvědomila, ţe je to trochu blbý chování, takţe pak se se mnou
začala víc bavit. Ale jako takovýhle perly… to se člověk tak jako pobaví no, ţe uţ neví, co na to říct.
Otázka: A kdy se tyhle věci změnily teda?
Odpověď: Po tom kruţítku. Od tý doby uţ nebyly řeči. A pak ta skupinka kluků, oni se mezi sebou i
nějak rozhádali a v tý době se to tak nějak ututlalo a v tý osmý třídě uţ jsem byla tak jako ţe se
nenechám. Uţ jsem měla i víc kamarádek, uţ jsembyla asi i víc vtipná a prostě uţ to tak nějak šlo
pryč. Učila jsem se docela dobře, takţe kdyţ jsme pak jeli třeba do Francie, tak jsem uměla třeba
nejlíp francouzsky z tý naší skupiny naší, takţe jsem měla kolem sebe víc těch Francouzů a ţe jsem je
tak jako …ne vedla, ale měla jsem kolem sebe víc těch kamarádů. A uţ mě prostě začali brát jako sobě
rovnou no.
Otázka: A na střední jsi šla kam?
Odpověď: Na střední jsem šla na Střední odbornou pro administrativu EU v Počernicích a tam jsem
měla úplně jinej kolektiv a tam jsem přišla s čistým štítem prostě. A hlavně na tý škole je strašně moc
cizinců. I teďka. A obecně si ten ředitel hrozně zakládá na multikulturním prostředí. Tam je hrozně
moc lidí z Vietnamu, Ázerbajdţánu, Arménie, hodně Ukrajinců… i gejů dokonce. Tam prostě celkově
ta škola je hodně taková jiná no, multikulturní a pěstuju tam toleranci, takţe tam jsem ty rozdíly vůbec
nepociťovala.
VZTAHY
Otázka: A co vztahy v rodině? Vlastně s rodiči jsi byla na začátku v odloučení, takţe jaký to pro tebe
bylo, kdyţ jsi přijela a najednou si je měla pořád u sebe a tak…?
Odpověď: No ten příjezd byl zajímavý. Protoţe jsem na svý rodiče nebyla ani zvyklá ve finále. A
zjistila jsem, ţe jako ani nevím, jak se s nima mám bavit. Teď jsme přijeli a moje máma mě uţ ani
nemohla brát jako svojí dceru, ţe mi bude něco nařizovat. No a fenomén na Ukrajině je, ţe rodičům
vykáš, tam se rodičům vyká a moje máma je jako jedna z prvních takových těch moderních ţen, která
mi řekla, ţe jí mám tykat. Jenomţe můj táta chtěl, abych mu pokračovala v tom vykání. Měl pocit, ţe
já si ho takhle budu váţit víc. Takţe takhle se dostali do střetu a moje máma si prosadila, ţe já mu
budu tykat, ţe ať ze sebe nedělá…nevim co. Takţe on uţ takhle měl asi pocit, ţe si ho jako míň váţim.
A já jsem najednou měla rodiče, kterým jsem měla tykat a vůbec jsem na to nebyla zvyklá. Předtím
jako 5 let jsem byla skoro bez nich. Takţe třeba můj táta si na mě ani nedokázal zvyknout no.
Jako s mámou jsme měly a doteďka máme skvělej vztah. Tím, ţe mě nebrala jako dítě, kterýmu má
říkat, co má dělat, ale jako kamarádku, tak jsme měli od tý doby vţdycky kamarádskej vztah a ona je
teda hodně tolerantní, takţe mě vţdycky poslechla a mluvila se mnou jak s dospělou a ten vztah se
udrţel skvělej doteď. A myslim si, ţe by byl horší, kdybych s ní jako rostla… tak by byl asi daleko
horší.
Otázka: Myslíš? Ţe to tomu prospělo?
Odpověď: Hmm, nevim, myslim si, ţe jo, ale nedokáţu to posoudit, myslim si, ţe tam právě tím, ţe
mě babička usměrňovala… a jí (mámu) jsem měla strašně ráda, kdyţ přijela, tak jsem jí poslouchala
jakoby, neodporovala, a ona byla prostě ta máma za odměnu no. Takţe kdyţ mě brala jakoby sobě
rovnou, jako kamarádku, tak si myslím, ţe kdyby mě vychovávala od malička, tak mě seřve a mám
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k ní víc zášti moţná. Nevím, těţko říct. Protoţe to je prostě furt máma ţe jo a měly by si drţet tu
bariéru. Ale takhle to byla nejbliţší osoba prostě.
Jenomţe paradoxně u toho táty mě to jako docela překvapilo. Tam vlastně najednou, kdy oni byli
v partnerským ţivotě s mámou dva, tak tam najednou přibyl ještě třetí objekt, kterej by jim najednou
jakoby křenil, nebo jak to říct v tom ţivotě, v tom jejich reţimu. A prostě můj táta to prostě nevzal uţ.
Nebo já nevim, jestli… neměli jsme prostě takovej ten kamarádskej vztah. Vţdycky měl pocit, ţe já
ho musím na slovo poslouchat, měl takovej direktivní přístup, nebyl zvyklej se s dítětem moc bavit,
takţe se se mnou jakoby ani moc nebavil. Zvláštní. No a právě kdyţ přišla puberta, tak jsme si hodně
nerozuměli. Protoţe tím, ţe jsem na něj byla zvyklá odmala jen na ten měsíc vţdycky, tak to byl
hodnej táta… byl hodnej, skvělej prostě tatínek, já jsem ho měla strašně ráda. Jenomţe kdyţ přijedeš
za ním, tak prostě kaţdej den seš s nim, tak to prostě uţ nebyl hodnej táta, uţ prostě mě seřval za
cokoliv, všechno mu vadilo, a já jsem ho prostě začala fakt uţ nesnášet. Takţe v tomhlenctom duchu
byla pak ta puberta no. Jako teď se to srovnalo, ale vţdycky tam byla ta soutěţ o to území, o to
teritorium s tátou. Protoţe on prostě má ten svůj direktivní styl a já jsem byla zvyklá na úplnej
kontrast, takţe mi to vadilo. A nevim no, měli jsme takovej jako kdyby cizí vztah. Teďka vidím, ţe
třeba s tou sestrou, jak je maličká a uţ mu roste na očích, tak uţ se naučil být tolerantnější… nevim
no. Ale se mnou prostě jak kdyby soutěţil, mi přijde.
Reakce tazatele: To chápu no… najednou to byla velká změna, na kterou nebyl připravenej… ale
myslím, ţe je tohle docela častý v těhle situacích, jako jsi měla ty…
Odpověď: Jo? Já jsem si právě říkala, jestli je něco zvláštního asi jako ve mně, protoţe mě přišlo, ţe
jako váţně kvůli zbytečnostem mě prostě za všechno mě seřval najednou. A já jsem vůbec
nepochopila, o co jde… prostě proč mě nedokáţe pochopit a všechno mi zakazuje najednou. A teď
prostě tam na tom kontrastu máš tu mámu, která ti dovolí všechno a prostě tě chápe. Takţe to bylo o to
horší.
Otázka: A ona se ho snaţila nějak usměrňovat?
Odpověď: No jasně, právě ţe kdyby ho neusměrňovala, tak je to ještě horší. Ale ona ho hodně
usměrňovala a on měl pocit, ţe já si ho jako neváţím. Takţe jsem viděla, ţe máma se mě zastává….
Jako nebudu říkat, ţe jsem to párkrát nevyuţila, jakoby ţe jsem pak vţdycky chodila za mámou aby
mu domluvila. A on pak měl pocit, ţe jsme se spikly proti němu, takţe ta agresivita pak stoupala, ţe
jo. Ale teďka ten vztah je zvláštní, protoţe teď on se staví do pozice tý oběti, protoţe já pokaţdý.
Kdyţ mají neshody, se zastanu mámy. Pokaţdý, kdyţ oni se dohadujou…a nikdy ne jeho a on je teď
z toho hrozně smutnej a říká „Ty pokaţdý se jí zastáváš a nikdy nepřiznáš, ţe já bych třeba moh taky
mít pravdu“. Takţe teďka dělá chudáka, kdyţ to takhle řeknu hnusně. Jako samozřejmě to není jako
submisivní člověk (úsměv), ale asi mu je líto, ţe jsem si s ní víc blízká. Jako třeba kdyţ jsme jeli v létě
my s ní na dovolenou, kdeţto on odjel na Ukrajinu s Julčou, segrou. A cejtí se asi ukřivděně trošku no,
ţe jakoby je vyšouplej. A teď my jako holky řešíme holčičí věci, ţe jo, takţe já s ním jako vztahy řešit
nebudu. S mámou řešim třeba kluky, kamarádky, práci a on přijde a zeptá se „Co, co se dějě?“ a já na
to „Hele nic, tati“. A on má pocit, ţe s ním nechci nic sdílet.
Otázka: Jako prostě zpětně má snahu, ale uţ to nejde?
Odpověď: No jakoby asi… on prostě jenom nikdy neuměl dát najevo ty city, protoţe právě nikdy
neměl to dítě na očích kaţdej den a prostě odvyknul si mít dítě. To je asi úplně nejjednodušší
vysvětlení bych řekla. Ţe si prostě odvyknul mít dítě a dávat mu jakoby lásku. Takţe já jsem tehdy
přijela, on to nedělal a naučil se to dělat aţ teď zpětně. Jenomţe já uţ se naučila ţít s tím opačným
tátou. Ale jako tenhle problém je pro mě asi největší jako. To musím říct, ţe jako to je fakt jako
problém pro mě ve vztazích. Paradoxně největší problém mám se svým tátou, i kdyţ je to jeden
z nejbliţších lidí.
Otázka: To chápu no… to způsobilo to odloučení no…
Odpověď: Hmm. Jenomţe byly chvíle, kdy jsem ho jako potřebovala, prostě na tý základce třeba.
(pláč - pauza)
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Otázka: Promiň, je mi líto, ţe jsem se do toho moc šťourala. Neměla jsem se tě vyptávat.
Odpověď: Ne, to ne…prostě jsem to jen nikomu nikdy neříkala. Jakoţe tohle jsem neříkala ani mámě
no, je mi to líto no. Ale prostě v tý době jsem potřebovala, aby přijel do tý školy a řekl tý učitelce něco
jako „Tak si udělejte pořádek v tý třídě, mojí holku furt někdo šikanuje“, ale prostě on na mě koukal,
kdyţ jsem mu to říkala doma a zapnul si televizi a ani nic k tomu neřek prostě. A pak čeká, ţe si ho
budu váţit jako otce. No… tak jdem dál radši.
Otázka: Co se týče známých rodiny. Vy tu tedy nemáte příbuzný?
Odpověď: Máme, teďka uţ jo. Kdyţ mi bylo 15 a byla jsem na tý střední, tak přijel můj bratranec sem
studovat vejšku a byl tady můj strejda, který tady byl vlastně z těch dob, kdy za ním přijel táta. Pak
přijela teta, jeho máma, ţe se tady budou starat o syna a zároveň si vzali toho mladšího s sebou. Takţe
se tady taky usadili, z ničeho nic během dvou let... a přitom do budoucna tam měli v plánu zůstat na tý
Ukrajině. A pak přijela i druhá teta – její a tátova sestra. Takţe táta tady má obě sestry. A zároveň plus
mínus v té době přijela i moje další teta přes mámu se svojí rodinou. Takţe my máme teď vlastně
většinu rodiny tady. Kromě babičky, co mě vychovávala, ta teda zůstala tam. Ostatní prarodiče jsou
zesnulí.
Otázka: A na Ukrajině teda máte ještě zbytek rodiny, za kým jezdíte? A to je co za město?
Odpověď: Drahovo, kolem Uţhoroda. Takţe ta babička tam zůstala, zůstal tam ještě strejda od mámy
a strejda od táty, ale většina je tady. A to je fajn, protoţe oni tady většinou uţ studujou, uţ se
asimilovali a… aspoň máme kam přijít o těch vánocích a nejsme tady sami. Takţe to byla taková pro
nás zásadní událost no, kdyţ se přestěhovali, ţe se máme s kým vídat a nejsme tu úplně sami no. To je
docela fajn, protoţe se pravidelně vídáme.
Otázka: A předtím jste se moc s lidma nevídali?
Odpověď: Jako jo, naši měli známí, ale nebyli to příbuzní. To byli známí z ukrajinský komunity.
Otázka: Baví se teda spíš s Ukrajincema?
Odpověď: No no no. Ale s Čechama se taky bavěj… hlavně s kolegy.
Otázka: A kde pracují rodiče?
Odpověď: Táta dělá nábytek a pracuje teď v Uhříněvsi v truhlárnách. Tak má tak polovinu kolegů
českých, polovinu ukrajinských. Takţe má právě i hodně Čechů kamarádů. Oni rodiče celkem dobře
mluví česky, celkem líp neţ tady jakoby většina těch našich lidí no. A máma, ta měla takový ambice,
ţe studovala pak na vysoký škole. Ona vţdycky měla sen, ţe vystuduje vysokou školu. A právě, kdyţ
byla krize, tak přestala studovat a jela do Česka pracovat, tak měla ještě takový ty sny a ambice, ţe má
na víc. Ona tady musela začínat přes ty klasický podřadný práce, jako pokojská, mytí nádobí,
uklízečka. A vypracovala se, pak pracovala třeba v kavárně, šla studovat, a kdyţ vystudovala, tak
získala lepší práci v kanceláři a tak no. Takţe ta teďka dělá fakturantku ve firmě, která
zprostředkovává internetový připojení v Uhříněvsi a má Čechy kolegy, většinou má Čechy. Takţe
máme hodně i českých kamarádů. Ale komunita (ukrajinská) je taková solidární k sobě a drţí spolu.
Vţdycky je ti bliţší košile neţ bunda. (úsměv)
Otázka: Mě by ještě zajímala tvoje ségra. Kolik jí je?
Odpověď: Teď jí bude šest za měsíc.
Otázka: A mluví ukrajinsky?
Odpověď: Mluví. Kouká na pohádky od malička ukrajinský. My doma mluvíme ukrajinsky. Ale uţ
prostě po těch 20 letech tady, tam naši taky přimíchávaj do tý věty kaţdý druhý slovíčko česky. Takţe
my jako mluvíme tak jako ukrajinsky, ale zároveň občas říkáme některý věty česky. A ona právě
kouká od malička na pohádky, poslouchá nás doma a tak. Jako kdyţ šla do školky, tak to měla těţší,
protoţe dětem nerozuměla. A teď samozřejmě děti na ní „Mluv česky, my ti nerozumíme“ a nechtěli si
s ní hrát, kdyţ nemluvila česky….takţe ona teď pokaţdý, kdyţ jsme mezi Čechama, tak okamţitě
přepne na češtinu a prostě nebaví se s náma ukrajinsky vůbec. Nebo jakmile je u nás sousedka, tak
hnedka mluví česky, a pak kdyţ odejdeme někam, kdyţ nás nikdo neslyší, tak začne ukrajinsky. Ona
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jako na dítě je hrozně chytrá v tomhlectom, ţe fakt to jako odhadne a nedávno, no to mě hrozně
překvapilo… byla u nás sousedka Češka, kecali s mámou o kytkách na balkoně a odemykala jsem
dveře a přišla Julča – ségra – a prej „Naty, Naty, nemluv teď ukrajinsky, je tu sousedka“. A takţe ona
se za to jako vyloţeně stydí a mám pocit, ţe pak úplně přestane chtít mluvit. Takţe takhle moje ségra.
Ale anglicky mluví, rozumí i rusky, protoţe kouká i na ruský pohádky.
Otázka: A česky mluví normálně?
Odpověď: Jo, uţ jo, po těch 2 letech ve školce se naučila. Ale stydí se hrozně za to, ţe mluvíme jinak.
Ona to vnímá jinak no, ona je naučená, ţe mezi Čechama se mluví česky a ţe se nesmí mluvit
ukrajinsky.
Kdyţ jsem tehdy přijela jí a neuměla jsem česky, tak jsem se cítila nekomfortně. kdyţ neumíš jazyk,
tak se vyhýbáš mluvení a radši mlčíš. A kdyţ uţ jako musíš mluvit, tak něco řekneš no… ale seš
taková nenápadná no. Mně to hrozně změnilo osobnost. Já jsem byla na Ukrajině, měla jsem takový ty
kamarády, byla jsem rebel, hlavně s klukama teda. Byla jsem takovej sangvinik hrozně. A pak se
úplně změnila ta osobnost. Hodně jsem se do sebe uzavřela, hodně tě to jako změní no. Poznamená tě
to, poníţí tě to. Totálně jakoby tě to dá na kolena a musíš vstát a posbírat si tu svojí osobnost a prostě
ztvrdnout no.
Ale jakoby uţ prostě vţdycky cejtim takovou tu bariéru, ţe prostě vţdycky, ať 10, 15, 20 let, vţdycky
budu cizinec.
Otázka: Takţe to cejtíš pořád, doteď?
Odpověď: Vţdycky to budu cejtit podle mě, vţdycky to cejtim. Já uţ to i vnímám, ţe kolikrát mě
překvapí, ţe to míň vnímaj moji kamarádi, neţ to vnímám já. Ţe uţ to tak neberou a pak řeknou
nějakej vtípek o Ukrajincích. No a a pak „Jo vlastně, ty seš z tý Ukrajiny“. Ţe jakoby jim to nepříjde,
ale já to furt jako vnímám, ţe to je prostě takovej ten můj atribut, kterej nikdy neodpadne. Je to, ţe
cítím tu bariéru no. A pak přijedu na Ukrajinu, tam uţ teda nejezdím léta, ale tam přijedeš a taky se
cejtíš jakoby cizinec. Protoţe uţ taky na tebe koukají jako na cizince.
Otázka: Takţe jezdili jste/jezdíte na Ukrajinu?
Odpověď: No, já uţ nejezdím. Uţ jsem tam nebyla asi tak 3-4 roky vůbec. A předtím jsem tam jezdila
co dva roky, ţe jsem tam nebyla pravidelně kaţdej rok. Do 15 jsem jezdila pravidelně. Pak jsem v těch
15 si přes léto hledala práci, brigádu, a pak jsem vţdycky měla přes léto brigádu.
Otázka: A do těch 15 jste tam jezdili jako na delší dobu?
Odpověď: No, jako na celý léto za babičkou. A teďka tam naši zase jezdí pravidelně, začali tam jezdit
kvůli Julče, ţe jí tam třeba daj a jsou tam třeba tejden a nechaj jí u babičky přes léto. A já jsem tam
byla vlastně, kdyţ jí byly 2 roky. Teď je jí 6, takţe 4 roky jsem tam nebyla. Tenkrát jsme jakoby byly
naposled a taky to bylo po nějaký dlouhý době. Jako fakt, já se tam nemám s kým bavit, nemáš tam
kamarády, nemáš nikoho, prostě tyhle moje spoluţačky všechny jsou vdaný s dětma, takţe… klasika.
Takţe já si s nima ani nemám o čem povídat.
Otázka: To chápu no…a na začátku to taky bylo takhle, kdyţ jste přijíţděli na prázdniny? Nebo aţ
později?
Odpověď: Jo, přijela sem a šla jsem třeba na návštěvu po těch mejch kamarádkách a další rok uţ je to
zase rok, ţe jo… Víš co, ono kdyţ chodíš do třetí třídy, tak ve 3. třídě nemáš s těma dětma takovej
vztah, jako kdyţ odjedeš třeba ve 12 nebo 14. Vím, ţe kamarádka, která odjela ve 14, tak se jí strašně
stejskalo, měla tam ty kamarádky, měla tam ty svoje diskotéky, kluky apod. A prostě měla se za kým
vracet no, já uţ moc ne. A co jim jako máš říkat těm kamarádkám? A to jsem pochopila, kdyţ jsem
přijela úplně poprvé. Valentýna se jmenovala kamarádka. Tak jsem přijela a přišla jsem za ní a ona se
tak jako tvářila blbě, já jsem tam seděla třeba hodinu a prostě neměly jsme si o čem povídat. Tak jsem
pochopila, ţe uţ si o ničem povídat ani nebudem mít moct. A to bylo snad naposled, co jsme spolu
kecaly a pak uţ to bylo takový to hraný, kdyţ jsme se potkaly na ulici, tak to bylo „Ahoj, jak se máš?
Přijela jsi? A na jak dlouho? Hmm, tak někdy půjdem na koupák…“ a prostě stejně holky ty, co se
znaly víc, šly na koupák a nikdy mě s sebou nevzaly, ţe jo. A já jsem se nechtěla vnucovat, tak jsem
třeba seděla pár tejdnů doma nebo já nevím, 2-3 dny v tejdnu jsem byla doma a ten zbývající tejden
30

jsem byla s někým tak jako z charity no, s tetou. Tak pak uţ to nemělo pro mě vůbec smysl. Tady máš
kamarádky, tam nemáš proč prostě jet někam, kde ti není dobře, ţe jo.
Otázka: A babička?
Odpověď: Babička tam je pořád. Jako samozřejmě je ráda, kdyţ přijedem, ale podle mě to cejtí, ţe se
nám tam uţ nechce. Ona vţdycky zkouší takovou tu frázi jako „Tak kdy přijedete?“, ale uţ je těch
frází míň no
Otázka: A babička u vás byla tady na návštěvě?
Odpověď: Hmm, párkrát jo, byla no. Ale ona je radši v to svým revíru, kde má tu svojí zahrádku a
barák prostě… a zase ty svoje kamarádky, sousedky.
Otázka: Tak.. a jak to máš s kamarády? Co bys mi o nich řekla? Rozlišuješ třeba nějak mezi čechy x
ukrajinci, v tomhle ohledu?
Odpověď: No… tak mám kamarády Čechy i Ukrajince… protoţe… no… na základce jsem totiţ
chodila tancovat… a tancovala jsem v takový jako ukrajinský folklórní skupině.. tancovali jsme ten
folklór, ale jako i různý jiný tance… Rock‟n‟roll, hiphop a takhle.. ale byla to ukrajinská skupina a
představovali jsme ukrajinský národní tance a jezdili jsme na soutěţe… a to byla vlastně taková
komunita asi 15 – 20 lidí, který jsme měli podobnej osud.. všichni jsme byli z Ukrajiny a tady jsme
vyrůstali.. a to mě vlastně paradoxně přišlo, ţe většina z těch lidí to zvládala úplně dobře… vůbec to
neřešili, jako skoro kdyby si mysleli, ţe jsou něco víc.. neměli absolutně problém s tím
zapadnout..aspoň na mě to tak působilo teda… na rozdíl ode mě.. takţe je moţný, ţe já jsem nějaká…
too… no.. to je jedno. Ale měla jsem tm jednu kamarádku.. a ta byla taky taková tišší, introvertní.. a s
tou se vídám doteď.. on je paradox, ţe ani tak nemáme moc společnýho, o čem si povídat… ale
zároveň vím, ţe ona mi rozumí úplně nejvíc. Tím, ţe my jsme měly v tomhle takový podobný útrapy, i
kdyţ ona přijela o hodně později (aţ kolem 8. Třídy). Takţe si fakt rozumíme, i kdyţ se vídáme třeba
jen jednou za rok. Ale já jsem mluvila o tý skupině… tak vlastně s těmahle lidma se uţ teda moc
nevídáme.. ale vlastně díky tomu jsem měla hodně kamarádů takhle z Ukrajiny, a odjinud.. a taky
hodně ze školy, a ze střední.. jak jsem říkala, ţe to bylo takový hodně multikulturní… A řekla bych
vlastně, ţe z mejch kamarádů je teda asi v poměru ¼ Ukrajinců a tak ¾ Češi…Ale teď co se nejvíc
vídám a bavím.. tak to jsou kamarádky ze školy, z práce… a většinou všechno Češky…
Otázka: Ale teď uţ se teda nesetkáváš s těmi problémy jako na té základce, jo?
Odpověď: Nenene.. teď uţ ne….tak já to beru tak, ţe oni se vlastně vţdycky zeptají, co to je za
přijímení, ţe jo… protoţe je neobvyklý (typicky ukrajinský)... tak já jim řeknu odkud jsem, oni mi
řeknou, ţe to je zajímavý… teď já se vţdycky snaţim pochopit v těch očích, jestli je to jako
„zajímavý“ ironicky, nebo opravdu zajímavý, nebo jen proto, aby to bylo zdvořilý… aby neřekli.. aaa..
Ukrajince nesnášim. Tak si vţdycky říkám, co asi ten člověk má tou reakcí na mysli… ale jako nějak
extra to neřešim. Pokud se semnou ty lidi chtějí bavit, tak jim je to asi jedno no…kor těm kamarádům
bych řekla, ţe je to váţně úplně jedno, ţe to nevnímají…
Otázka: A jak to máš se seznamováním… navazováním nových vztahů? Ráda poznáváš nové lidi?
Odpověď: Joo.. to jo… ráda poznávám nové lidi… já jsem docela otevřenej člověk… i přes to
všechno co jsem ti řekla.. prostě mám ráda lidi..  A hrozně ráda právě poznávám i
cizince..naopak…protoţe mě nevaděj, já vím jaký to maj.. a naopak mám pocit, ţe právě tyhle lidi
jsou spíš takový „open-minded“, takový otevřenejší cizímu a jinému.. neţ třeba Češi no…
Otázka: Takţe vidím, ţe s cizinci se seznamuješ ráda.. a rozlišuješ to nějak? Např. podle toho odkud
jsou?
Odpověď: No.. to určitě… jako rozhodně nejsem nijak xenofobní. Nemám problém se na ulici pustit
do řeči s kdekým. No a… asi jo.. asi nějak rozlišuju.. asi jako holka se ne úplně ráda seznamuju
s Arabama třeba no… ale to záleţí na jedinci asi… ale jako obecně nemám problém. Ale zase u holek
nemám problém s nikým, to nerozlišuju. A vlastně teda moc nemusím Rusy… hrozně mě štvou, jak se
chovaj, jak působěj… myslej si, ţe jsou nejlepší na světě. Třeba se mi stalo, ale to uţ je dost dávno..ţe
jsem potkala Rusa, kterej se ptal v centru na cestu, tak jsem mu to začala vysvětlovat a on se divil,
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jakto ţe umím tak dobře rusky..a kdyţ jsem mu řekla, ţe jsem z Ukrajiny, tak si ze mě začal dělat
srandu.. jakoţe jestli umím i „chocholsky“ …to je jako taková nadávka, co se smějou Rusové
Ukrajincům (ukrajinec = chochol) .. tak to bylo prostě úplně nemístný… ţe místo aby poděkoval, tak
tohle… tak na ně kašlu… teď třeba kdyţ se s nima někdy musim bavit, tak radši i mluvím anglicky,
neţ rusky.
Otázka: A jak to máš v tomhle ve vztahu… kdyţ se ti někdo líbí, řešíš třeba odkud je?
Odpověď: No… jako asi mi to je tak nějak jedno. Jako.. kdybych se měla rozhodovat mezi
Ukrajincem a Čechem, tak mi to je jakoby celkem jedno.. i kdyţ by mi byl bliţší mentalitou spíš Čech.
A třeba přítele jsem měla taky vţdycky Čecha… Jen vlastně jednou jsem měla takovej pokus s klukem
z Ukrajiny, kterej měl takovej podobnej osud, takţe jsme si strašně v tomhle rozuměli, ale stejně mi to
celý tak nějak úplně nesedlo. Ale co je pravda.. tak čím jsem starší, tak mám pocit, ţe spíš asi
potřebuju někoho úplně jinýho… nějakej úplně jinej národ. Nebráním se vůbec tomu, ţe by můj přítel
měl být třeba Ital, Španěl, nebo Brit... cokoliv.
ZVYKY, KULTURNÍ BLÍZKOST
Otázka: Ty uţ jsi teď trochu nakousla, ţe jsou ti Češi trochu kulturně bliţší. Dokázala bys říct v čem,
nebo proč?
Odpověď: Tyjo… no.. nejvíc si myslím, ţe asi v tom postoji vůči holkám. Připadá mi, ţe Ukrajinci
jsou v tomhle takový jako… nechci říct primitivnější….to není správný slovo.. spíš konzervativnější.
Ţe vlastně berou jako samozřejmost, ţe ta holka má místo v kuchyni, bude vařit, uklízet.. dělat
všechno.. a ještě bude drţet hubu (smích). Mám pocit, ţe se k těm holkám nechovají tak hezky,
neberou je jako sobě rovný… v tom je asi ten problém. Zase naopak… u Čechů mám pocit, ţe jsou
takový netroufalý… takovy nemastný neslaný… bojí se být dominantní. Jako jsou takový, ţe spíš ty
holky je musej uhánět, dobývat, všechno za ně řešit… nejsou moc temperamentní. Proto třeba já
osobně, jak uţ jsem zmínila, začínám uvaţovat, jestli není váţně lepší někdo úplně odjinud, z ciziny.
Prostě takovej ten střed bych chtěla… aby ten chlap bral tu holku jako sobě rovnou, a byl takovej
kultivovanější, ale zároveň i dominantnější... no… těţko se to jakoby definuje no..
A co se týče holek, tak mi jsou taky kamarádky bliţší Češky… protoţe s nima vyrůstám, ţe jo…a ty
Ukrajinky, nebo spíš i holky z Ruska, mi připadají takový víc namyšlený, takový falešný… na něco si
hrajou. A já jsem taková hodně otevřená a ty Češky mi připadají takový veselejší, relaxovanější,
klidnější, férový. Řeknou víc, co si myslí.. ty holky z Ukrajiny mi připadají prostě takový falešný..
prostě mám pocit, ţe ta faleš je tam větší.
Otázka: Tady uţ jsme trošku přešly k takovým typickým vlastnostem… tak kdyţtak mi zkus ještě říct
nějaký podle tebe typický vlastnosti pro oba ty národy.. jestli tě něco napadá ještě.
Odpověď: No.. jako řekla bych, ţe Češi hodně závidí.Bohuţel… prostě hodně záviděj a neskousnou,
nebo těţko nesou, kdyţ seš lepší, něco se ti víc povede… a kor jako cizinec.. kdyţ seš lepší a máš se
líp. A zároveň jsou podle mě línější. To si myslim, ţe zase Ukrajinci jsou pracovitější,
ambicióznější… jdou si tvrdě za svým a snaţí se, dokáţou tvrdě pracovat, jako i sami na sobě, a jít si
za tím, co chtějí. Nejsou líní podle mě. To vnímám jako takovej docela zásadní rozdíl.
Otázka: A napadají tě třeba ještě nějaké rozdíly v hodnotách? Typické hodnoty pro ně?
Odpověď: Tyjo.. popravdě nevím.. asi nedokáţu posoudit… jako vím, ţe Ukrajinci jsou takoví víc
prorodinní.. ţe pro ně je asi hodnotou ta rodina na prvním místě. To Češi jsou v tomhle takoví
egoističtější…jsou běţně schopný se v partnerským ţivotě rozejít a je jim úplně jedno, jak to dopadne
dál no… Míň poslouchají svoje rodiče.. berou menší ohledy obecně na tu rodinu… Třeba mě hrozně
překvapilo, jak tady je hrozně moc takových těch vztahů, kdy jsou děti rozhádaný s rodiči, nenávidějí
se mezi sebou, nesnáší svoje sourozence a dokáţou se hrozně hádat vlastně hlavně kvůli materiálním
věcem… tohle myslím, ţe na Ukrajině určitě není tak častý. To se tam děje určitě míň. Ty rodiče se
musí respektovat a poslouchat, i kdyţ se ti zrovna nechce. Drţej spolu, ať se děje, co se děje.
Ale co mě ještě napadá.. tak co se mi líbí na Češích, je třeba to, ţe mi připadají takový sportovnější,
aktivnější… ţe si prostě umí hledat aktivnější zábavu jinde.. i kluci i holky… na Ukrajině třeba
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nevídám, ţe by holky nějak sportovaly.. skoro vůbec… Tady je to taková normální, běţná činnost..
třeba jezdit na kole… typicky prostě rodina s dětma jede na výlet na kole, lyţujou atd. Tam to takhle
vůbec nefunguje… ale je to moţný, ţe to mám zkreslený.. protoţe to je zase rozdíl.. vesnice x město..
těţko říct. No.. to je asi všechno no… i kdyţ…. Vlastně…Češi mi připadají takoví, ţe tě dokáţou víc
zradit… mám takovej dojem.
Otázka: Aha.. to je zajímavý.. já teď nevím, jestli to dobře chápu… předtím jsi zmiňovala, ţe češky
jsou upřímnější a Ukrajinky falešnější… to sice není to stejné.. ale připadá mi, ţe to docela souvisí…
Nebo jsem to pochopila špatně?
Odpověď: No.. jasně no… já nevím.. ale u Čechů se mi prostě víckrát stalo, ţe máš někoho blízko, pak
to nečekáš a najednou nestačíš zírat. Moţná je to tím, ţe jak jsou upřímnější, tak jim celkově víc
důvěřuješ a pak to nečekáš o to víc no…moţná je to tím… nevím.
Otázka: Jakými mluvíš jazyky?
Odpověď: No tak česky, ukrajinsky, rusky… učila jsem se anglicky, francouzsky, španělsky.. ale jako
nemluvím nijak bůhvíjak profi.. ale jako rozumím, domluvím se…
Otázka: Jak to máš se svátky? Slavíte české x ukrajinské svátky?
Odpověď: No… kdyţ nebyla sestra, tak jsme slavili jen ukrajinské svátky. Vlastně.. Vánoce jsme
neslavili tak jako tady všichni slaví.. třeba jenom pak právě v zimě mi rodiče koupili nějaký nový
oblečení nebo tak, abych se necejtila blbě před těma ostatníma dětma, který mají kopu novejch věcí. A
Jednou mi koupili i počítač třeba. Ale nebylo to tak, ţe bych to dostala pod stromeček… prostě to bylo
v tom výprodeji a dali mi to no. (smích) Takţe Vánoce jsme slavili jen ty Ukrajinský.. ţejo.. na novej
rok jsme si připili.. ale třeba dárky jsme si nedávali, jak na novej rok má děda mráz nosit dárky..
protoţe to je zase ruskej svátek.. Takţe my jsme slavili vlastně jen ty ukrajinský, ty pravoslavný… a
pak kdyţ se narodila ségra, tak jsme začali slavit obojí. A jako to uţ bylo i předtím ty roky… ţe jsme
si udělali jako takovou slavnostní, sváteční atmosféru.. dobrý jídlo, víno.. a tak..šli jsme se projít
třeba… pohádky, popelka.. prostě se tomu přizpůsobíš no…A teď teda se sestrou obojí.. jak je dítě, tak
aby taky něco dostala od jeţíška a tak no..a pěkně toho vyuţívá… posledně říkala co všechno chce, tak
jsme jí vysvětlovala, ţe to jí nemůţe všechno přinýst Mikuláš… protoţe na Ukrajině nosí Mikuláš
nějaký dárečky 18. Prosince… a ona „no tak půlku Mikuláš, a druhou půlku Jeţíšek“ (smích) … takţe
taková je u nás změna… A velikonoce taky.. občas se to sejde s českejma.. jako neslavíme je, prostě
jsme jen doma, sejdem se jako rodina a ty naše slavíme klasicky naším zvykem. Chodí se klasicky
s košíčkem s jídlem, paskou.. nechá se to osvětit.. drţíš půst.. aspoň ten poslední týden se nejí maso.
Otázka: A chodíte do kostela i přes rok? Jsi teda věřící?
Odpověď: Jojo.. naši choděj, já taky. Jsme křtěný se ségrou. Jsem věřící no.. a to právě je taky vlastně
kolikrát taková jakoby nevýhoda.. nálepka… ţe ještě k tomu ţe jsem z Ukrajiny, tak jsem věřící..
takţe o to víc mě to jakoby kolikrát odcizovalo, oddalovalo, od těch mých vrstevníků.
Otázka: A jak to třeba s těmi Vánoci bylo kdyţ jsi měla přítele?
Odpověď: No..to bylo fajn.. to jsem jakoby s ním slavila vţdycky jeho Vánoce a on s náma ty naše.
Takţe to mělo výhodu, ţe jsem prostě byla přes Vánoce u nich a on pak u nás a nemuseli jsme nijak
přebíhat, nebo rozdělovat podle rodin.
Otázka: A slavíte třeba ještě nějaký čistě Ukrajinské svátky?
Odpověď: jojo.. jaky.. různě.. na Michala, Květná neděle.. a tak různě.. to naši zůstávají doma. Ale
jakoby nijak moc to neslaví… největší jsou prostě ty Vánoce, Nový rok, Velikonoce no…
Otázka: Kterou zemi povaţuješ za svůj domov?
Odpověď: Hm…. No jako určitě Českou republiku. Já.. já uţ jsem se nad tím párkrát zamyslela..v
posledních několika letech.. A říkala jsem si.. tak.. „je to můj domov? Není to můj domov? A co je
můj domov a jaký to vlastně je?...“ To je tak poslední dva, tři roky no, co povaţuju Českou republiku
za svůj domov.
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Otázka: A kdyţ by se tě někdo zeptal, kdo jsi? Tak co odpovíš?
Odpověď: …no… tak řeknu Ukrajinka (smích)
Otázka: (smích) .. tak to mi vysvětli, prosímtě (smích) … co je teda pro tebe ten domov?
Odpověď: No prostě… já nevím…tak domov je prostě to, kde se cejtim dobře a nárokuju si tam
vlastně právo ţít… no… pro mě je domov prostě to, kam patřím, nebo mám pocit, ţe si jakoby můţu
dovolit tu být … nebo… jakoby… kde prostě mám právo bejt no… A myslím si, ţe tu mám právo
bejt, protoţe i platím daně a tak.. takţe … (smích) …no a na druhou stranu, kdyţ se mě někdo zeptá,
třeba cizinec, jakoby odkud jsem… a je to třeba dejme tomu Brit a vidí holku a neví odkud je, tak
řeknu, ţe jsem Ukrajinka a ţiju v Česku.. a nebo řeknu…na otázku odkud seš, ţe jsem z Česka, ale
původem z Ukrajiny… ţe vţdycky prostě řeknu obojí. Z Český republiky, ale „originally from
Ukraine“. Ale nikdy neřeknu jen jedno. Vţdycky obojí.. protoţe vţdycky tam prostě je obojí no…
Otázka: A co vnímáš jako svoji vlast, Naty?
Odpověď: No… tak moje vlast.. to je zvláštní tyjo…no a .. jakej je jako rozdíl mezi domovem a
vlastí?
Otázka: No… to je jak si to sama přehodnotíš… vnímáš mezi tím nějaký rozdíl?
Odpověď: hm.. no… vlast je podle mě spíš jako ta právní stránka toho… No a moje vlast je právě ta
Ukrajina… no.. kdyţ se takhle ptáš, tak já bych řekla, ţe moje vlast je víc ta Ukrajina, neţ to Česko…
Jakoby víc trpím, kdyţ …. Ale nééé… jakoby.. nee… těţko říct… nevím… kdyţ by tady byl nějakej
výbuch, tak trpím asi úplně stejně, jako kdyţ by byl výbuch na Ukrajině… nebo víš… dejme tomu..
takovej příklad… Ale nevím… tady fakt nevím... tady jsem jakoby půl na půl… No.. já kdyţ se řekne
vlast… tak prostě vidím jen ty dva státy.. oba na úplně stejný úrovni… není nic víc, ani míň. Kdybych
teď měla zazpívat hymnu, tak zpívám obě dvě současně.. víš… prostě.. neumím něco upřednostnit,
udělat rozdíl.
Otázka: Tak teď přejdeme k příjemnějšímu tématu.. (smích) k jídlu… jaké je tvoje nejoblíbenější
jídlo?
Odpověď: Hmm.. no… guláš (smích). Jo, guláš a svíčková no… ale tak jako úplně nejoblíbenější…
tak já nevím…i těstoviny, pizza a tak…nejradši mám třeba houbový rizoto.. a to je zase italský no…
Otázka: A co jíš nejčastěji?
Odpověď: no tak nejčastěji to, co vaří máma…a ta nevaří teda rozhodně ani jedno.. ale to..včera jsem
zrovna říkala, ţe bychom si měli někdy udělat svíčkovou… ţe mě to nebaví jíst jen po restauracích..
Ale nejčastěji jim to co vaří máma no… a ta vaří ukrajinskou kuchyni… jako občas udělá i čínu třeba,
občas se snaţí i český…. Třeba stroganov, kulajdu… ale svíčkovou si netroufne.
Otázka: A máš ráda tu ukrajinskou kuchyni?
Odpověď: Jo, to víš, ţe jo… kotlety (smích) … Jo, to mám ráda no… nebo třeba holubce, vareniky na
všechny způsoby… se zelím, s tvarohem, s višněma polity smetanou… na sladko.… ale nejradši mám
ty kotlety no ….tyjo.. já mám hlad! (smích) No… ale nemám třeba moc ráda boršč… jako není
špatnej.. ale není to úplně oblíbený. Ale mám ráda jako všechny kuchyně…mám ráda řízky a tak. Ale
třeba vlastně nemám moc ráda knedlíky…třeba s bramborákama… poprvé jsem ho měla jednou na
ejdný brigádě, kdyţ jsem dělala hostesku a to jsem ho dřív znala jen ze školní jídelny, a to prostě není
dobrý… a tam jsem poprvé ochutnala ten správnej poctivej guláš a to byla láska na první pohled
(smích)… Hmm… a tatarák třeba ještě. Ale prostě rozdíl mezi kuchyněmi nedělám... buď mi chutná,
nebo ne a to je různý.
Otázka: A jaké máš plány do budoucna? Co vidíš, ţe děláš za 5, 10 let?
Odpověď: ..no..to je hrozná otázka tohle.. to je taková ta typická otázka pohovorová..kde sedíte za 5
let (smích) .. ale tak obecně… moţná budu mít partnera stálýho, kterýho si tou dobou asi i vezmu a
budu tak nějak asi čekat dítě, počítám s tím… a budu mít nějakou stabilní práci, se kterou budu
spokojená.. a moţná budu třeba cestovat... pokud teda nebudu bydlet v zahraniční.. coţ taky můţe
připadat v úvahu.
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Otázka: Takţe se teda nebráníš tomu, ţe bys vycestovala, odstěhovala se…?
Odpověď: Přesně tak…
Otázka: Takţe se nevidíš nutně v ČR?
Odpověď: Nene.. to ne… ale určitě tady budu často, protoţe tu mám rodinu…
Otázka: Tak to vypadá, ţe je to skoro uţ tvůj plán (smích) …
Odpověď: no.. jako… mám pocit , ţe tu asi nebudu úplně stárnout no… mám ten pocit… ale nebránim
se tomu, kdyţ bych tu měla zůstat, to ne… ale prostě mám pocit, ţe to není úplně nutný, bejt tady… ţe
asi to bude tak, ţe bych hodně jezdila mezi dvěma státy… ale Ukrajina to nebude…
Otázka: Takţe na Ukrajinu by ses nechtěla vrátit?
Odpověď: no.. jako ne…. Ne, ţe bych nechtěla… ale nepočítám s tím… jako..kdyţ bych dělala
nějakou práci, která by to vyţadovala, tak se tomu určitě nebudu bránit... ale ţe bych tam měla jet
dobrovolně ţít.. to ne. Kdybych si měla vybrat jestli Česko, nebo Ukrajinu, tak rozhodně vţdycky
Česko… Ale kdyţ by to byly třeba Maledivy.. tak se tu rozhodně nebudu drţet (smích) .. no ale třeba
do USA bych nechtěla, to je daleko… víš? Abych to prostě měla kousínek a mohla sem jezdit... nechci
prostě jednu zemi odstřihnout..
VOLNÝ ČAS
Otázka: Můţeš mi povědět něco o tvé práci?
Odpověď: No..pracovala jsem vlastně vţdycky při studiu, poslední dobou i na celý uvazek.. teď na
magisterské studium uţ jsem šla dálkově, protoţe to bylo časově hodně náročné. Teď mám vlastně
první den novou práci, takţe ti o ní moc neřeknu, ale je to státní podnik, a zaměřuje se na spolupráci
právě s východními státy v obchodování se střelivem a tak. Ale můţu ti říct něco o mojí minulé práci..
To byl taky státní podnik, který vlastně opravoval helikoptéry pro armádu a hodně spolupracuje
s Ruskem a Ukrajinou, takţe tam vlastně kaţdej aspoň trošku uměl rusky a hodně práce ukrajinců a
rusů tam pracovalo a Češi.. takţe tak, vzhledem k tý sestavě, měli hodně kladnej vztah k těm
východním zemím… takţe tam vlastně naopak to pro mě bylo velkou výhodou, to odkud jsem… Tam
jsem teda naopak vůbec nepociťovala, ţe by tam byl nějaký problém. Občas si tam někdo udělal
srandu, jako ţe „Jste v Česku, tak se bavte česky, jak je to moţný, ţe jsme ve státním českém podniku
a ruština na sekretariátu, kdo to kdy viděl“.. ale to bylo v rámci situace, jako ze srandy ;) Tam kaţdej
věděl, jak to tam je. Třeba můj nadřízenej, to byl zlatej člověk.. a naopak tam právě ti lidi měli kladný
vztah k těm východním národům. Takţe tam jsem měla výhodu. A teď v tý nový práci vlastně taky..
dá se říct, ţe jsem tam kvůli svoji ukrajinštině a ruštině.. takţe mi tenhle můj osud pomohl v tomhle.
Otázka: A jak trávíš ráda volný čas?
Odpověď: No..hlavně chodim do fitka… teď jsem si taky koupila nový kolo, takţe jezdím na kole.
Chodím běhat, s kamarádkama jdem na drink, na náplavku třeba, nějakej bar.. diskotéka jen občas,
spíš výjimečně. A nevim.. takový ty běţný věci.. koukám na filmy, poslouchám hudbu a tak…
Otázka: No a co se týče těch filmů, seriálů… máš ráda nějakou konkrétní produkci, nebo ţánr? Dáváš
něčemu přednost?
Odpověď: Je mi to tak nějak jedno… na co třeba nekoukám, tak jsou horory a dramata…ale jinak se
nebránim ničemu.
Otázka: A co české filmy? Máš je ráda?
Odpověď: Slunce seno… všechny ty epizody.. to mám ráda hodně… no a pak který jsou ještě dobrý?
No nevím… jako... nějaký ty český znám.. a který znám, tak mám docela ráda…ale ne všechny jsem
viděla.. třeba Homolky jsem neviděla vůbec. Na samotě u lesa je prej taky dobrý a taky sem to ještě
neviděla. Takţe se asi dá říct, ţe dávám přednost jiný produkci... i kdyţ ta česká se mi taky líbí.
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Otázka: A jak to máš s hudbou?
Odpověď: No to taky... poslouchám všechno, i kdyţ spíš zaměření na takový to indie, rock‟n‟roll mám
ráda hodně… ale i váţnou hudbu mám ráda. Ale třeba nemám ráda český interprety… ale třeba nikdy
jsem neměla ráda ani ruský, ani ukrajinský.. já nevím proč, ale nikdy mě to prostě nijak neoslovilo.
Z těch českých maximálně tak Kabáti trošku.. ţe mi nevadí, kdyţ to někde hraje… nebo třeba Michal
David ţe jo (smích), ale jako.. ne no. Ale spíš anglický interprety poslouchám.
Otázka: A co dovolená? Letní prázdniny... jak je trávíš teď, a co dřív?
Odpověď: No..tak dřív jsem na celý léto jezdila za babičkou na ukrajinu.. teď uţ ne.. teď uţ vlastně
ani ţádný prázdniny nemám (smích). Ale jako ráda cestuju.. to jo… ale tak jsem studentka, takţe ty
prostředky na to úplně nemám.. ale kdyţ to jde, tak ráda cestuju. A zjistila jsem, ţe je docela fajn
cestovat i sama… teď nedávno jsem byla sama v Londýně a ve Varech… a tak dobře to celý vyšlo..
fakt to nebylo špatný.. člověk se docela odreaguje, přijde na jiný myšlenky sám.. a zároveň je i takovej
otevřenější poznávání druhých a tak... na ulici se seznámíš s někým a tak… prostě fajn.
--------------------------------------------------------Debata o tom, jak to mají Ukrajinci v Praze:
Odpověď: Praha je poměrně multikulturní, ţije tu hodně cizinců. Ale tady jako vţdycky poslouchám,
prostě i teď, jako ţe „tady je hodně ukáček“ a „berou nám práci“ a tak. A já uţ jsem si myslela, jakoţe
co všechno my děláme tady. Já si pamatuju jednou, ţe jsem šla ze školy a říkám si „Hmm, proč
nejsem teda Češka, proč je to tak nefér“… víš jako, mě to bylo hrozně líto a fakt jsem se i styděla
strašně, protoţe ty lidi tady i dělali bordel (Ukrajinci) a jako ta jejich reputace je tady špatná. Jako
v těch devadesátých sem jezdil kaţdej a dělali tady hrozný zlodějiny, ale ty slušný lidi se schovali za
ty špatný činy, ţe jo. Takţe tady vládl předsudek, ţe ty lidi jsou jako cikáni, ţe se tak i chovaj…
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ROZHOVOR Č. 4: LÍDIA
Otázka: Dala bys mi souhlas s pouţitím údajů?
Odpověď: Ano.
Otázka: Jak se jmenuješ?
Odpověď: Lídia – Lída.
Otázka: Kolik ti je let?
Odpověď: Je mi 29 let.
Otázka: A jsi z Ukrajiny?
Odpověď: Ano, jsem z Ukrajiny.
Otázka: Jak dlouho tedy ţiješ v ČR?
Odpověď: Hmm, to je těţká otázka (úsměv). V České republice ţiju 21 let.
Otázka: Takţe v kolika letech jsi přijela?
Odpověď: Přijela jsem, kdyţ mi bylo 8, bylo to v roce 1996.
Otázka: Studuješ..?
Odpověď: Ne ne, uţ ne… mám dostudováno. Studovala jsem mezinárodní vztahy, teď uţ pracuju,
v oboru.
Otázka: A kde pracuješ?
Odpověď: Momentálně pracuji na Ministerstvu vnitra na odboru, zabývajícího se migrací. Předtím
jsem 3 a půl roku pracovala jedný neziskovce, která pomáhá cizincům ze třetích zemí s integrací.
PŘÍJEZD DO ČR – OKOLNOSTI
Otázka: Tak, s kým jsi přijela do Čech, jaké byly okolnosti toho příjezdu?
Odpověď: No… přijela jsem s rodiči a se sestrou. A okolnosti byl takové, ţe jsme bydleli na Ukrajině
u tátovo rodiny, u tátovo rodičů, a do Čech jsme se přestěhovali na základě sloučení rodiny s druhou
částí rodiny – z mamky strany, protoţe mámy rodiče, stejně jako její oba bratři s rodinami, uţ byli
v České republice. My jsme tam jeli se s nima sjednotit… teda jako takový byl ten účel pobytu.
Otázka: Ti bratři a mámy strana celkově jsou tedy z Čech?
Odpověď: No… Oni jsou z Ukrajiny, ale jsou to… patří do skupiny českých krajanů, říká se jim
„Volyňští Češi“. To je vlastně skupina, která ţije hlavně v Ţitomirské oblasti na Ukrajině, to je spíš
západ.
Otázka: Aha.. a mohla bys mi říct něco blíţ o téhle skupině?
Odpověď:No… ta historie těch Volyňských Čechů je taková ţe vlastně etničtí Češi se přestěhovali
z Česka na Ukrajinu, na území tehdejší Rusi, protoţe tam dostali pozemky a měli tam slíbeno, ţe tam
můţou ţít a pěstovat co chtějí a zároveň si vlastně udrţovat svojí kulturu. No a zaloţili tam vesnice,
osady. Takţe máma ţila v tadytý vesnici a je vlastně potomek tady těch Čechů, co se tam kdysi
přesídlili. No... a je to vesnice, kde se doteďka mluví česky, nebo teda teďka uţ ne, protoţe tam Čechů
uţ zbylo málo a většina uţ se přesídlila do České republiky v rámci repatriace krajanů. Ale v době,
kdy jsem byla malá, kdy jsme jezdili do té vesnice, odkud máma pochází, tak se tam mluvilo ještě
česky. Nebyla to čistá čeština, byla to uţ taková slátanina s ukrajinštinou, ale pořád čeština… No a
bydleli tam ti potomci Čechů… a právě na začátku 90. let ti, co o to poţádali a doloţili, ţe mají české
kořeny, byly přestěhovávaný do Český republiky v rámci vládního programu. A mámy rodina toho
vyuţila a jeden strejda se přestěhoval s rodinou, potom se přestěhoval další strejda s rodinou, potom
babička s dědečkem a nakonec jsme přišli i my na základě sloučení s rodinou.
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Otázka: Jasný. A vy jste teda bydleli na Ukrajině kde?
Odpověď: …u tý tátovo rodiny… v Kyjevský oblasti. Máma se během svých studentských let
zamilovala do táty… Ukrajince. A vlastně po svatbě, jak to myslim bejvá na Ukrajině zvykem, se
přistěhovala k tátovo rodině do vesničky v Kyjevské oblasti.
Otázka: A co se týče toho přestěhování do Čech, to se řešilo uţ dlouhodobě? Od tý doby, co tam
strejda byl, nebo to bylo náhlý rozhodnutí?
Odpověď: No, náhlý to určitě nebylo, bylo to dlouhodobý. Strejda se přestěhoval někdy v roce 1991 a
my aţ v roce 1996. A od té doby, co se přestěhoval strejda, tak se řešilo, jakoţe bychom se tam
přestěhovali celá rodina, ale tátovi se do toho nechtělo, protoţe je Ukrajinec, ţil ve svém prostředí a ve
své vesnici a neuměl česky apod. Takţe se mu ten nápad ze začátku moc nelíbil, ţe by se měl
přestěhovat a nechat svojí rodinu a hlavně svojí mámu a otce ve vesnici doma a přestěhovat se do
Čech. Ale vlastně postupně, nevím, v jakým roce to bylo poprvé, ale vím, ţe vlastně 2x rodiče
navštívili strejdu v Česku, konkrétně v Krupce, na Severu Čech, kam byli přesídlený. A na základě
těchhle návštěv se táta přesvědčil o tom, ţe vlastně v České republice je ţivot lepší a ţe i ta základna
těch krajanů, těch, co jsou z Ukrajiny … sice teda potomci etnických Čechů, ale vlastně Ukrajinci …
tak ţe tam je docela velká, a ţe tam teda nebude sám…a ţe teda by mohl mít takovouhle podporu –
podle mě i tohle tam mohlo hrát roli. Tak se rozhodl, ţe jako půjde za lepším ţivotem. Takţe máma
byla celá nadšená…a vlastně od tý doby, co se táta tak rozhod, tak balila doma věci … si pamatuju, ţe
jsme měli doma pytle s oblečením připravený… několik měsíců to mohlo bejt… Já jsem třeba šla do
školy a nevěděla jsem, kde co mám, tak jsem se musela ptát mámy, kde to je… a ona, ţe v pytli a tak
(smích).
VLASTNÍ VNÍMÁNÍ SITUACE, RODINA
Otázka: Dobře, takţe jste přijeli do Český republiky teda kdyţ ti bylo 8, měla jsi malou sestru. A měli
jste kde bydlet? Nebo byla tam nějaká práce zařízená?
Odpověď: No, práce zařízená nebyla. A bydlení jsme na začátku neměli vlastní. Dohoda byla taková,
ţe přijedeme vlastně do Krupky, kde byla ta rodina mámy a ţe budeme bydlet v bytě s babičkou a
dědečkem. Protoţe oni si vlastně koupili poměrně levnej druţstevní byt 3+1 na sídlišti a my jsme tam
měli bydlet s nima, neţ si něco najdem. A práce nebyla zařízená dopředu, ale táta měl práci
okamţitě… nebo vlastně nevím, moţná to bylo zařízený dopředu, ţe jako moţná strejda tátovi
domluvil kšefty na začátek, hned, jak jsme přijeli. Já vím, ţe hned nastoupil do práce a dělal silnice,
ale bylo to opravdu jenom krátkodobý, aby začal vydělávat peníze. Ale pak si rychle našel stálý
zaměstnání v nějaký fabrice a docela rychle si zvykl na nové pracovní prostředí.
Otázka: No a jaký to bylo pro tebe? Těšila ses, nebo se ti nechtělo? Ty jsi tam vlastně vyrůstala na
Ukrajině a před přestěhováním jsi v Česku nebyla?
Odpověď: No no no, rodiče tam byly, já jsem tam nebyla. A já ani nevim, jestli jsem se nějak těšila…
já si myslím, ţe jsem ohledně toho neměla ţádný pocity. Jakoţe, věděla jsem pár měsíců dopředu, ţe
se tam budeme stěhovat. Já jsem vůbec asi ani nevěděla, ţe by tam rodiče jezdili dřív, já si to vůbec
nepamatuju… Já si pamatuju třeba, ţe jednou strejda přijel z Čech k nám na Ukrajinu na návštěvu a
mě mohlo být takových 6, 7 v tu dobu a vlastně přivez spoustu věcí, spoustu sladkostí a třeba i kečup,
coţ na Ukrajině tehdy vůbec nebylo... a pomeranče a tak. A tehdy jsem si asi poprvé uvědomila, ţe
něco je z Čech, a něco je tam speciální, co na Ukrajině není, třeba kečup (smích). Tak jsem si vzala
chleba s kečupem a šla jsem ven a všechny děti mi to záviděly a chtěly ochutnat (smích). Takţe jsem
si poprvé uvědomila, ţe Česká republika je něco jinýho, něco lepšího. No a potom mi bylo řečeno, ţe
tam jedeme, a tak jsem to nějak vzala no. Nikdo se mě na nic neptal. A ani jsem vlastně nevěděla, ţe
se vedly nějaký rozhovory dýl, to se mě jako dítěte vůbec netýkalo. Tam ty děti se tohohle úplně
neúčastněj, nebo aspoň v naší rodině to tak bylo, ţe se neúčastněj takových rozhovorů.
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PŘÍJEZD DO ČR - SOCIALIZACE
Otázka: Takţe jak to teda bylo, kdyţ jste přijeli? Konkrétně pro tebe?
Odpověď: Přijeli jsme začátkem léta, hned po tom, co jsem tam dokončila 2. třídu základní školy. Tak
jsme vlastně přijeli do Čech. A to proto, abych si zvykla na nový prostředí před školou, nebo se jako
naučila číst a psát třeba…
Otázka: Takţe jsi nic česky neuměla?
Odpověď: No neuměla jsem vůbec nic. Ale asi jsem si vůbec neuvědomila, ţe jedu do cizího
prostředí… a pamatuju si, ţe to pro mě byl jako šok no. Protoţe jsme přijeli na sídliště do paneláku.
Hrozný prostě… A zjistila jsem, ţe nevim, co tam mám dělat. Protoţe jsme byli jako ve stísněnym
prostředí, protoţe jsme spali podle mě s babičkou a dědečkem a rodiče spali v obýváku… a hlavně to
byl panelák a 7. patro a já jsem byla zvyklá bejt furt někde venku na vesnici, běhat tam a bavit se s
kamarádama a tak… a najednou jsem nemohla. Si pamatuju, ţe ze začátku jsme sedávaly se ségrou na
balkoně, ţe nám tam máma dala deku a my jsme takhle jakoţe byly venku a hráli jsme si tam.
No a chodila jsem ven, protoţe jsem nechápala, co bych měla dělat uvnitř. No ale ze začátku jsem
neuměla mluvit česky, a nevěděla jsem, kam jít, kde co je…nevěděla jsem ani, co je za rohem baráku
a tak. Takţe prvních pár týdnů nebo tak… jsem se stýkala jenom s bratránkem, kterej uţ do Čech
přijel dřív, ale taky ještě neuměl česky… No a pak jsem chodila ven sama a vţdycky jsem si sedla
před vchod a koukala jsem, jak si tam děti hrajou. No a chtěla jsem taky, ale nevěděla jsem jak se
zapojit…neuměla jsem jazyk, ţe jo a tak. No a pamatuju si, ţe na mě jednou jedna holka promluvila,
ta mi byla strašně sympatická, a já jsem jí vůbec nerozuměla, ale myslela jsem si, ţe se mě ptá, jestli si
chci hrát s nima. A já jsem řekla, ţe ne…
Otázka: A proč?
Odpověď: No protoţe jsem se bála a nerozuměla jsem a bála jsem se asi tý interakce. No ale měla
jsem z toho hroznou radost... měla jsem radost z toho, ţe jsem na někoho promluvila, ţe jsem
odpověděla. (smích) No ale postupně jsem se během prázdnin k těm dětem připojila a byla jsem
najednou součástí nějaký jako party dětí prostě ze sídliště a chodili jsme si hrát ven a tak. Ale jako
nerozuměla jsem jim, ale prostě jsem byla s nima a dělala jsem to samý, co oni, skákali jsme gumu,
nebo panáka a tak… a postupně jsme si i docela porozuměli, protoţe jsem se naučila pár slov a tak.
Otázka: No a za tady tou partou jsi šla ty sama nebo jak?
Odpověď: No já nevím, ale určitě mě někdo vyzval… já bych sama nešla… já jsem tam většinou
seděla jenom a pak mě asi někdo vyzval a já jsem se k nim přidala.
Otázka: Jasně, a nemluvila jsi s nima teda?
Odpověď: No, nějak jsme asi mluvili no… ale ze začátku to bylo sloţitý podle mě, protoţe jsme si
nemohli rozumět. (smích) Ale jako postupně to šlo.
No a během prázdnin máma přinesla domů nějakej slabikář, abych se jako naučila číst. Tak číst jsem
se naučila – nebo jako pochopila jsem, co je jaký písmenko a uměla jsem přečíst slovo, i kdyţ jsem
nevěděla, co třeba znamená. Ale psát jsem se nenaučila.
Otázka: A pak jsi šla do druhý třídy?
Odpověď: Jo, jakoţe jsem ukončila 2 ročníky na Ukrajině, ale musela jsem jít do 2. třídy jakoby znovu
tady.
Otázka: Pověz mi o tom, jaký byl začátek školy, jak to šlo s jazykem a podobně... co tě k tomu
napadá?
Odpověď: No, tak nastoupila jsem do druhý třídy. A vlastně jsem uţ po tom létě, po těch 2 měsících,
tak nějak alespoň pochopila, co po mě lidi chtějí, i kdyţ jsem podle mě mluvit ještě neuměla. Ale
podle mě jsem se to potom naučila poměrně rychle mluvit, ale aţ ve škole, si myslím. Dřív jsem tak
nějak dokázala pochopit jenom něco. No a vlastně kdyţ jsem nastoupila do tý druhý třídy, tak jako
postupně jsem se naučila všechno, chválila mě i učitelka, měla jsem dobrý známky. A hodnocení za to
první pololetí, to bylo teda spíš podle mě nadhodnocený tou učitelkou, ţe spíš viděla tu snahu, tak mi
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dala samý jedničky, a to druhý pololetí jsem tam měla tak 1 nebo 2 dvojky, tak to uţ víc reálně
odpovídalo tomu, co jsem mohla umět… to uţ bylo objektivnější hodnocení mi připadá... ale naučila
jsem se mluvit jakoţe rychle...
Otázka: A ty si pamatuješ, ţe ti něco nešlo a ţe ti dávala lepší známky, nebo měla jsi blbě nějaký
testy.. nebo proč myslíš, ţe to bylo nadhodnocený?
Odpověď: Ne ne, to ne. Ale tak kdyţ člověk přece neumí mluvit, tak nemůţe mít samý jedničky...a
třeba v tom druhým pololetí jsem se nezhoršila... a uţ jsem tam měla nějakou dvojku. Takţe to
hodnocení uţ spíš odpovídalo pak mejm reálnejm znalostem a tak… a nebylo to jen známkování za
dobrou snahu nebo pokroky. No ale pamatuju si takový těţší začátky, co se týče školy. Třeba…museli
jsme pouţívat tornádo. A paní učitelka nám psala nějakej vzkaz na tabuli jako pro rodiče… a já jsem si
to jako psala do notýsku, ale vůbec jsem nevěděla, jak to mám jako psát. Vůbec jsem neuměla psací
písmo, jenom tiskací číst. A na tý tabuli to bylo psace a já jsem vůbec nechápala, co to je... třeba
písmeno S jsem vůbec nevěděla, jak mám napsat... a tak jsem ten vzkaz psala asi hodinu, co měli děti
napsaný za chvíli... a všechno se mi to rozpilo tím tornádem v tom notýsku, jak mi to trvalo dlouho a
dlouho jsme to drţela na tom papíře, ţe pak ten vzkaz vůbec nešel přečíst. (smích) Takţe to si
pamatuju no tohle, ţe jsem vůbec nepochopila, jak mám psát.
No ale celkově jsem si na to učení zvykla rychle a i na ty děti jsem si zvykla rychle. No ale ze začátku
to bylo náročný samozřejmě… a bylo to takový trošku to... ţe se mi děti jako smáli no, protoţe jsem
neuměla pořádně mluvit a vyjádřit se... a prostě jsem se s nima nezapojovala moc do debat, nebo jak si
prostě hráli... Tak asi proto. A pamatuju si, ţe jsem měla jako ke svačině vţdycky rohlík a párek.
Protoţe jsme z těch párků moţná byli jako unešený a pozitivně naladěný... naše rodina... potom, co
jsme přijeli z Ukrajiny (smích)... Tak postě máma mi ze začátku dělala svačiny v tý druhý třídě, ale
pak jsem si je dělala sama radši, protoţe mi často dlouhodobě dělala ty samý svačiny... takţe se mi
děti smály, ţe mám pořád stejný svačiny, hlavně tomu párku se smály...
Otázka: A to ti teda bylo nepříjemný, ţe se ti děti takhle smály? (smích)
Odpověď: No jo, bylo mi to nepříjemný, proto jsem pak říkala, ať mi ten párek máma uţ nedává... a
tak mi to začala mazat nutelou. (smích) Hlavně to vţdycky byl rohlík, protoţe z rohlíku jsem měla
hroznou radost... rohlíky jsme na Ukrajině neměly a hrozně mi chutnaly.
Otázka: No a říkáš, ţe ses moc nezapojovala, protoţe jsi neuměla ten jazyk. Takţe kdy ses to teda jako
naučila tak nějak ovládat, abys s nima mohla mluvit?
Odpověď: No já si myslím, ţe jsem se to naučila docela rychle pak no. Nebo jako ze začátku jsem se
nezapojovala, ale pak uţ jo. Jako našla jsem si třeba kamarádku Terezu, ta bydlela dokonce ve stejným
vchodě jako já, tak s tou jsme se kamarádily... No a byly tam i jiný holky a kluci… si pamatuju, ţe se
mi tam líbil jeden kluk v tý druhý třídě. No a bavila jsem se tam s pár těma holkama... A pamatuju si,
ţe jsme třeba o přestávkách lítali kolem těch lavic a honili jsme se a hráli na babu a to jsem se i já dost
aktivně zapojovala. Takţe jo, postupně jsem se zapojovala.
No a nastoupila jsem na začátku do 2. třídy, měli jsme 2.C, jakoţe byly otevřený 3 druhý třídy,
protoţe bylo hodně dětí. No a v tom dalším roce byly otevřený jenom 2 třetí třídy, a tak jsem ve třetí
třídě měla novej kolektiv. No a v tý třídě byl teda novej kolektiv a bylo tam i víc dětí. Netuším, kolik,
ale bylo tam víc dětí.
Otázka: A tam byla nějaká změna?
Odpověď: No, mě to připadá, ţe ne.
Otázka: Takţe sis zvykla na nový děti v pohodě, bavila ses s nima?
Odpověď: Jo jo, v pohodě.
Otázka: No a s tou češtinou ve škole jsi třeba i později neměla problémy?
Odpověď: Ne, to jsem vůbec neměla problémy s češtinou.
Otázka: Takţe učivo jsi v pohodě zvládala?
Odpověď: Jo jo.
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Otázka: No a setkala ses někdy s šikanou v tý škole?
Odpověď: No… jako jo. Ono to bylo v tý druhý třídě. Tam byla jedna holka, Pavla se jmenovala. No a
ta byla jako... taková jako zlá. Jakoţe měla zlý myšlenky a zlý potřeby. No a tím, ţe jsem jako byla
v tom prostředí nová a neuměla jsem jazyk a tak, tak jsem byla v takovým jako oslabeným postavení,
tak si mě vybrala… aby měla nějakou jako oběť… Protoţe ona jako měla radost z toho, kdyţ jí lidi
poslouchali a dělali, co chce a tak. No a tím, ţe jsem ze začátku neměla ţádný kamarády, tak ona, ţe
se se mnou chce jako kamarádit, takţe jsme spolu kamarádily... No ale sem tam byla taková jako ţe
zlá… a měla takovýho velkýho psa… ovčáka… a vyhroţovala mi několikrát, ţe na mě pustí toho psa,
kterej vypadal fakt docela zle, hrozně štěkal, aby mě jako pokousal.
Otázka: Takţe jste se jako bavily a ona takhle...?
Odpověď: No, takţe to byl takovej jako zvláštní případ no… ţe jsme se jako bavily, ale zároveň sem
tam prostě něco takovýho prohlásila no. Jakoţe tam byl ten úmysl ublíţit... nebo projevit svojí moc
nebo tak. Ale nedělala to tak, ţe by mi třeba fyzicky ubliţovala hnedka, to ne, ale spíš to byly takový
ty výhruţky.
Otázka: No a bylo to z nějakýho důvodu nebo jen tak? Tys jí něco udělala, nebo… ?
Odpověď: Ne, já jsem jí nic neudělala. Já jsem byla poměrně nekonfliktní člověk podle mě. No ale
z nějakýho důvodu podle mě jako asi si potřebovala dokazovat sílu na někom, protoţe byla taková... a
měla i toho psa a prostě jí to dělalo jako dobře. Mě to samozřejmě pak začalo dost vadit, protoţe jsem
zjistila, ţe jsem se v její přítomnosti necítila dobře a nevěděla jsem, kdy zase chytne nějakou takovou
náladu na výhruţky... a bylo tam takový jako napětí nějakou dobu... No a to vyvrcholilo tady ten náš
vztah jednou, kdyţ jsme si byly po škole hrát za vedlejším panelákem blízko domu. A tam vlastně si
nějak dovolovala, já nevím, jak přesně, nějak do mě strčila moţná… ale pak jsem jí to vrátila, jakoţe
fyzicky. Já nevím, jestli ona si začala fyzicky, ale myslím, ţe jo, ţe začala nějak útočit... a já jsem jí to
vrátila a strašně jsme se tam popraly prostě. Strašně jsme se tam praly (smích). No a od tý doby nic
prostě. Od tý doby to bylo v pohodě, protoţe já jsem se s ní nechtěla ani bavit asi, protoţe jsme si uţ
nemusely hrát na kamarádky, uţ jsme přestaly spolu nějak jako jakkoli trávit čas. Protoţe ani ona to
jako uţ nepotřebovala, jak viděla, ţe si to nenechám líbit, tak to jí uţ nevyhovovalo tohle. Takţe tohle
se stalo, takovej střet s tou Pavlou. A já jsem si pak připadala dobře, ţe jsem jí to vrátila, protoţe jsem
viděla, ţe to má nějakej výsledek.
No a nevím, jestli se to dá nazvat šikanou, ale měla jsem problém se svým mladším bratránkem o 2
roky, kterej kdyţ jsem byla malá, tak mi dal vţdycky pěstí do nosu. A on je takovej člověk, kterej rád
ukazuje sílu lidem, takţe mi dal pěstí do nosu a to se dělo pravidelně nějakou chvíli... No a táta z toho
byl nervózní a vţdycky mi říkal, ţe se nesmím nechat a podobně, a nadával, kdyţ jsem přišla domů
zase zbitá. No a nakonec jsem tátu teda poslechla a jednou jsem mu to vrátila a taky jsem ho zbila a od
tý doby to taky uţ nedělal. Takţe jsem pochopila, ţe se člověk musí jako ozvat, aby se mu to nestalo
znova. Ţe se tím jakoby zastaví forma nějakýho nátlaku nebo ubliţování ať fyzickýho nebo
psychickýho, kdyţ se tomu člověk postaví.
Otázka: Tak to je paradox, ţe jsi byla šikanovaná ze všech českejch dětí zrovna svým bratránkem.
Odpověď: No, to jo no.
Otázka: A jinak ses nesetkala s něčím takovým později?
Odpověď: No, pak jsem se s tím setkala v novým kolektivu. A to bylo uţ na gymplu, na osmiletým
gymnázium, kdyţ jsem tam po 5. třídě nastoupila, jakoby do 6. Třídy, do primy. A tam byl zase nový
kolektiv. A tam jsem byla z Ukrajiny já a ještě jedna holka, Olga, moje kamarádka. Takţe jsme byly 2.
No a tam byl zase jinej takovej člověk… byl to kluk, kterej byl takovej jako zlej. No a ten si
potřeboval taky něco dokazovat a lidem se posmívat. Byl takovej jako velkej, jakoţe i tlustej, a měl
jednoho komplice, coţ byl kluk, kterej se ho snaţil napodobovat a podřizoval se mu a tak. Takţe
tenhle velkej kluk měl i svýho obdivovatele. No a dělo se to, ţe... jako nedocházelo ke krutým
naráţkám a uţ vůbec ne k fyzickýmu násilí apod, ale spíš měl potřebu se nějak jako vyjadřovat slovně,
a rejpat, jako třeba „No, vy jste ty z Ukrajiny jako... okupanti z Ukrajiny (nebo něco takovýho)...
vetřelci apod.“ Takţe těma naráţkama naráţel i jako na tu historickou zkušenost tady Česka jakoby se
Sovětským svazem... a ţe my jsme ti okupanti. Vyloţeně kvůli tý Ukajině se do nás takhle opíral. No a
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ten to vydrţel tak maximálně 2 roky s námi ve třídě, pak z našeho ročníku vypadl a nějak odešel. A ten
jeho ocásek – ten obdivovatel – ten se samozřejmě změnil, protoţe to nebyla ani jeho jako přirozená
role, takţe se stáhnul...
Otázka: A ten měl naráţky i na jiný lidi, nebo jenom na vás?
Odpověď: Měl naráţky na víc lidí, ale ta Ukrajina byla asi jeho oblíbená hláška. Hlavně to bylo
vţdycky ohledně tý Ukrajiny... no a sem tam něco jako prohlásil, ţe jsme tlustý s tou mojí
kamarádkou nebo tak.
No a pak si vzpomínám, ţe jsme ještě něco nazvali šikanou, ale to bylo, kdyţ jsem byla v 8. třídě a to
byl člověk, kterej se potřeboval předvést a naváţel se jenom do tý Ukrajiny a potřeboval to sem tam
vykřiknout. Ale já jsem to nějak jako nebrala váţně a připadalo mi to k smíchu. Ale ta moje
kamarádka Olga měla potřebu mu to natřít a řešilo se to pak na třídních schůzkách a Vašek tam byl
jako obviněnej z šikany... ale bylo to krátkodobý a vím, ţe jsem to tak vůbec nevnímala… já jsem se
tomu chtěla spíš smát, protoţe to nebyl jako člověk, kterej by byl silnej nebo tak... to bylo spíš jako
„No, Vašek se nám směje, tak se mu pojďme zasmát taky“.
Otázka: A s tím ses nebavila, teda jo?
Odpověď: No předtím ne, ale potom jsme se spolu začali hrozně bavit vlastně. A patřil do skupiny
těch nejlepších přátel, co jsme tam potom měli.
Otázka: A co na to ostatní?
Odpověď: Ostatní na tyhlety naráţky, myslím, nereagovali jako nějak moc… nevím, moţná ze
strachu, nebo moţná proto, ţe se do toho prostě nechtěli zapojovat…
Otázka: A jinak ses se spoluţákama bavila?
Odpověď: Jo, to jo… já jsem neměla problém se bavit s lidma.
Otázka: Ale měla jsi tam nějakou skupinu bliţších přátel teda?
Odpověď: No ono to bylo rozkouskovaný, tak jak to bývá ve třídách. Bylo to i takový, ţe jsme v jednu
chvíli měli problém v kolektivu, ţe to bylo polarizovaný ty jednotlivý skupiny a nedokázaly se
shodnout a tak. No a já jsem tam měla na celým gymlu po celou dobu takový tři nejlepší kamarády, se
kterýma jsem ten čas strávila a tak. S nima jsme byli celou dobu, ale neměla jsem problém s nikým ze
třídy.
VZTAHY
Otázka: Tak mi řekni, Lído, co tvoji kamarádi teď? Třeba i z toho pohledu, jestli se bavíš s Ukrajinci,
Čechy... jak to máš ve vztazích?
Odpověď: Jo, tak mám kamarády vlastně Čechy jako vesměs. Jakoţe mám pár kamarádů Ukrajinců,
ale ne zas tak moc. Jen výjimky spíš. No nevím, od té doby, co jsem chodila do školy, tak tam byli
Češi spoluţáci a byla tam jenom ta 1 holka z Ukrajiny. No a protoţe ve škole byly spoluţáci Češi, tak
kamarádím spíš s Čechy, ţejo, protoţe většinu kamarádů mám ze škol, buď ze stejného ročníku nebo
z jiných ročníků. No a většina z nich, se kterýma se stýkám teď, tak jsou kamarádi z vysoký školy
nebo kolegové. No a pořád se scházím i s kamarády z gymplu, protoţe jsme s nima strávili 8 let ţivota
společně ve třídě od věku 11 let do 19, 20… takţe to je jasný, ţe tam ty vztahy zůstanou nějak.
Otázka: A ráda poznáváš nový lidi?
Odpověď: Jo, já se ráda seznamuju.
Otázka: A láká tě poznávat i cizince třeba?
Odpověď: Jo, to taky. Ale asi jsem to tak úplně neměla vţdycky... nebo… Jako ráda jsem poznávala
cizince a tak, ale já jsem se s nima styděla mluvit, třeba anglicky a tak… protoţe jsem neuměla
pořádně. Takţe třeba v Plzni, kdyţ jsem studovala, tak kdyţ jsem se setkala s nějakým cizincem, nebo
kdyţ jsme měli přednášku od nějakýho cizince, tak mě to velmi zajímalo... ale kvůli jazykový bariéře
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jsem se cítila trochu nervózní a nesvá v tom. Ale jako ráda poznávám cizince, cizí kulturu a cizí
způsob komunikace… vlastně hodně… to mě hodně láká a myslím, ţe jsem to tak asi vţdycky měla.
Otázka: Jasný, ale jak tam byla ta bariéra, tak to bylo dřív pro tebe jiný.
Odpověď: Jasný. Jako dřív do těch mejch 20 let jsem ţila na jednom místě v tom jednom malým městě
a chodila jsem prostě akorát do 2 škol celou dobu… prostě jsem ţila v takové jako krabici nebo
bublině, nebo jak to mám říct... kdyţ to zhodnotím takhle zpětně. A neměla jsem moţnost poznávat ty
nové věci. Takţe jsem si ţila ten „normální“ ţivot. Aţ kdyţ jsem šla na vejšku, tak jsem začala
zjišťovat, co mě vlastně baví a jaké jsou moţnosti a co chci... a začala jsem se mimo jiné potkávat i
s cizinci, se kterými jsem se neměla moţnost potkávat předtím.
My jsme s rodinou zas tolik necestovali. Dřív vlastně vůbec. Kdyţ uţ jsme někam cestovali, tak to
jsme kaţdý rok jeli na Ukrajinu, nebo se známými stanovat nebo tak, ale ţádný vejlety poznávací ani
po České republice, ani do zahraničí, jsme nepodnikali. Takţe jako je mi to líto no, kdyţ se nad tím
takhle zpětně zamyslím, ale já jsem opravdu do těch 19 let ţila v takový jako bublině, v uzavřeným
světě. Bohuţel. A třeba do Prahy jsem se poprvý podívala, asi kdyţ mi bylo 14 let, nebo 15. Protoţe to
předtím nezorganizovala škola, tak proto. Ale zase jsem byla v Anglii ve 14 letech na školním výletě,
ještě neţ jsem se podívala do Prahy (smích). A to bylo proto, ţe to organizovala škola a ţe tam můj
stálej kamarád, jeden z těch 3, jel taky. V tomhle byly rodiče zase dobrý. Vţdycky byly pro to,
abychom měli stejný podmínky jako ostatní děti. Takţe kdyţ se jelo na nějakej vejlet nebo tábor nebo
tak, tak nám to vţdycky zaplatili, i kdyţ jsme nikdy neměli moc peněz, ne jako jiný rodiče, pro který
byly rozhodující finance… tak pro naše to tak nebylo. A i přesto, ţe jela na ten vejlet malá část lidí ze
třídy, tak já jsem naznačila, ţe bych ráda jela, ţe i ten můj kamarád jede, a jela jsem. No ale teda
s cizinci jsem se začala setkávat aţ v Plzni na vejšce.
Otázka: A tam jsi studovala ty mezinárodní vztahy?
Odpověď: Jojo… Mezinárodní vztahy a východoevropská studia. Bakalářskej obor, potom navazující
uţ v Praze.
Otázka: Tak to je poměrně hodně orientované na cizinu.
Odpověď: No jo, a to jsem ze začátku vlastně ani nevěděla, co to ten obor je, kdyţ jsem se tam hlásila.
(smích) Chtěla jsem jít studovat něco jiného, na cestovní ruch, ale tam jsem se jako na jedinou školu,
co jsem se hlásila, nedostala.
Otázka: Ale ten cestovní ruch je taky dost orientovanej na cizinu…
Odpověď: Jo, to taky, protoţe mě jako bavil vţdycky zeměpis a tak… vyznala jsem se v mapách. Ty
státy a kultury mě zajímaly.
Otázka: No říkala jsi, ţe tě ti cizinci jako dost lákají... proč tě to teda láká?
Odpověď: No proč… protoţe ten člověk mluví jiným jazykem a pochází z jinýho prostředí, a má něco
jinýho prostě v sobě, co člověk můţe poznat při kontaktu s ním. Proto mě to asi láká no. A zjistit, jak
to funguje v jeho zemi a tak. Takţe ze zvědavosti.
Otázka: Já trochu odbočím teď. Ty jsi říkala, ţe jste s rodiči moc necestovali, jenom na Ukrajinu. Jak
to teda je? Jezdíte/jezdíš na Ukrajinu i teď?
Odpověď: Jo, já jsem tam vţdycky jezdila strašně ráda, protoţe to bylo prostředí, který jsem znala,
který jsem si plně uvědomovala a ve kterém jsem vyrůstala prvních 8 let ţivota. Ale třeba moje sestra
právě naopak, protoţe ona v tom prostředí nikdy nevyrůstala, jí byly 2 roky, kdyţ jsme se
přestěhovali. Ale jezdili jsme tam pravidelně. Ze začátku jsme tam jeli po 2 letech, kdyţ mě bylo 10 a
ségře 4. Mezitím tam byl táta jednou sám. A takhle jsme tam od tý doby jezdili podle mě kaţdý rok
v létě s celou rodinou. A vţdycky jsme vezli pro všechny spoustu dárků. Pravidelně ty známý
navštěvujeme, jako uţ ne teda všechny, ale ten základ tam zůstal. A to jsou ty rodičů známí z mládí.
Ale já tam ţádný kamarády teda nemám uţ. V těch 8 jsem měla samozřejmě spoluţačky ve škole a
sousedky, co bydlely kolem, tak jsme se kamarádily. Ale tam došlo úplně k tomu zpřetrhání kontaktů.
Já vím, ţe potom, co jsme se přestěhovali, tak jsem si psala asi 2 roky ještě dopisy s tou mojí
kamarádkou jednou, Juľou, ale to pak přestalo. A kdyţ jsem tam byla v těch 10, tak jsme se s Julou
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setkaly, ukazovaly si fotky a tak a bylo to jako v pohodě, nebo tak mi to jako přišlo. Sice jsme
vypadaly uţ i jinak a řešily jsme vlastně i jiný věci, ale tehdy mi to ani nepřišlo o hodně jiný. Ale
kaţdej rok další to bylo vzdálenější a uţ jsem neměla potřebu se s nima stýkat, ani oni se mnou,
Otázka: No a kvůli čemu tam ráda jezdíš, co tam máš nejradši?
Odpověď: No, ráda tam jezdím kvůli rodině především, kvůli babičce, teďka teda babička uţ umřela
letos, ale dokud ţila, tak jsme tam za ní jezdili na návštěvu na ten tejden poslední dobou a kdyţ jsme
byli malí, tak na 2 tejdny asi. No a hlavně kvůli tomu prostředí. Mně vyhovuje to prostředí. Jako kdyţ
tam přijedu a vidím ty známý ulice, tak mám opravdu jakoby... jsem docela i natěšená, jakoby se ve
mě vţdycky něco pohne....
Otázka: Nějaká nostalgie...?
Odpověď: Ano, nějaká nostalgie, silný pocity, silný pouto jako bych měla k tomu místu. Takţe se tam
opravdu strašně ráda vţdycky projdu... jako v lese, na hřbitově, u jezera a podobně. Jako to prostředí
tam na tom miluju jako hodně no. Tu přírodu, zvířata, …
Otázka: A ukrajinsky mluvíš? Jaký ještě umíš jazyky?
Odpověď: No, tak umím rusky, ukrajinsky ani moc ne. Jako myslím si, ţe mám potenciál se to naučit
dobře, ale nemám se k tomu. My totiţ s rodinou mluvíme česky od malička. Po tom, co jsme se
přestěhovali, jsme chvilku mluvily ukrajinsky, ale pak máma měla takovou jako touhu po tom, abysme
se naučili rychle jazyk a neměli jsme bariéru jako v integraci a tak... myslela to dobře. Takţe jsme
začali mluvit česky, i táta hlavně, aby se naučil. A tím se způsobilo to, ţe jsme zapomněly, jak se
pouţívá náš rodný jazyk... jako my děti... a to je velká nevýhoda. Jakoţe tomu jazyku rozumím,
rozumím zprávám, dokáţu se dorozumět s babičkou a příbuznejma... ale pořád mi do toho leze ruština
a nejsem si jistá, co je čistá ukrajinština a tak. Ale třeba kdyţ jsem v Praze začala pracovat pro tu
neziskovku, co pracuje s cizinci, tak jsem se dobrovolně přihlásila na překlady do ruštiny a
ukrajinštiny, abych ty jazyky oprášila. A to mě do toho jazyka znovu dostalo. Takţe jsem se rovnou
vrhla na překládání textů.
Otázka: A čím to je, ţe umíš ruštinu líp neţ ukrajinštinu?
Odpověď: Asi tím, ţe se doma díváme na ruskou televizi, protoţe rodiče mají satelit a chytají tyhle
ruský programy. Takţe to člověk chytá odtud. A z písniček, filmů ... z domova teda no, z televize. No
a taky jsem měla ruštinu na vejšce v Plzni. No a tam na bakaláři jsem vyjela na něco jako Erasmus do
Moskvy na půl roku, takţe tam jsem se do toho ještě víc vţila a naučila se to líp.
No ale jinak mám angličtinu samozřejmě. A jako měla jsem i němčinu ve škole, ale bohuţel jsem
němčinu zapomněla, ale docela rozumím Němcům, kdyţ mluví.
Otázka: Aha…a kamarády máš teda spíš Čechy… a jak je to s rodinnýma známýma? Ty mají spíš
kamarády Čechy nebo Ukrajince?
Odpověď: No rodiče mají spíš jakoby Ukrajince no. Jako kamarádi, se kterými by trávili čas nebo si je
pozvali na návštěvu nebo šli k nim, jsou spíš Ukrajinci. Spíš teda ta skupina těch volyňských Čechů,
ale i Ukrajinci, pak měla máma kamarádky dobrý z Kazachstánu, z Ruska a tak. A ty k nám chodily na
všechny moţný oslavy i.. prostě jako rodina skoro. Ale mají i české kamarády samozřejmě, spoustu
českých kolegů z práce a tak. A máma si vlastně docela i zve kamarádky a kolegyně domů nebo na
zahradu, a nebo s nima někam zajde… ale víc prostě ta ukrajinská komunita.
Otázka: A jaké máš vztahy v rámci rodiny? Se svým tátou, mámou, sestrou?
Odpověď: V rámci rodiny máme dobrý vztahy, řekla bych, ţe drţíme docela pohromadě, i kdyţ tam
jako jsou určitý problémy, který teda bývaj ve všech rodinách. S mámou mám blízkej vztah, máme se
rádi a mluvíme spolu skoro jak kamarádky, máma si nikdy nepotrpěla na nějakým hodně
autoritativním přístupu nebo tak. A vzpomínám si, ţe tím, ţe jsme se přestěhovali tehdy do Český
republiky, se můj vztah s mámou tak jako dost zintenzivněl. Na Ukrajině na mě máma, a táta uţ vůbec
ne, neměli moc času, protoţe hodně pracovali – jak v práci, tak i potom doma na zahradě a se
zvířectvem a tak. A většinu času jsem tak trávila s babičkou, která byla v důchodu a doma. Rodiče byli
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často v roli těch přísných, co mě nutili dělat úkoly a tak a babička se často stavěla do role
utěšovatelky, kdyţ mě rodiče sprdli a tak. Takţe po příjezdu do Český republiky jsme na sebe
najednou všichni měli víc času. Bylo teda i tím, ţe najednou zmizely takový ty povinnosti údrţby
velkýho pozemku a zvířectva a tak a ţe jsme najednou bydleli v bytě a byli v novém prostředí…
S mámou jsme si najednou byly blíţ… a víc jsme si povídaly… a tak je tomu dodnes. S tátou jsem
nikdy neměla intenzivní vztah, nikdy jsme si navzájem nějak moc věcí nesdíleli… ale ani ţádný
kritický problémy, máme se rádi. A se ségrou – to máme hodně dobrej vztah. Sdílíme spoustu věcí,
vídáme se, debatujeme, strávíme spolu spoustu času a tak… a to i přesto, ţe máme 6ti letej věkovej
rozdíl, coţ není nejmíň. A na to, ţe je ségra dost mladá, je dost vyspělá, vyspělejší neţ jiný v jejím
věku bych řekla (úsměv)… je to hlavně i tím, ţe máme ten vztah tak intenzivní a ţe aktivně řešíme
problémy jedna druhý… ségra je tak v kontaktu s tím, co řeším já a někteří moji kamarádi a tak…
Zkrátka v rodině máme dobrý vztahy.
Otázka: No a co dělají rodiče?
Odpověď: Rodiče dělají na dělnických pozicích. Ve fabrikách. A tak to měli celou dobu. Máma
vlastně nastoupila na začátku jako uklízečka do truhlárny, pak truhlárna zkrachovala, tak začala dělat
v obuvnický fabrice. A po řadě let, co zkrachovala i tahle fabrika, si máma našla další dlouhodobou
práci. Celkově oba mají stálý zaměstnání, nemění ho, jen pokud se něco takovýho stane. Jsou to
skromní lidé, kteří prostě chtějí pracovat, aby si vydělali peníze a mohli se uţivit.
Otázka: Teď bych se Tě zeptala, jestli tvoji kolegové a spoluţáci vědí, dokud jsi? Jestli to říkáš, jestli
se tak prezentuješ?
Odpověď: Jo, to určitě říkám… protoţe vlastně i dělám v prostředí, kde je to ţádoucí. No celkově je to
tak, ţe to není úplně výhodný prohlašovat, ţe jsi z Ukrajiny, kdyţ chceš mít dobrou práci. Takhle to
funguje prostě, lidi mají předsudky a stereotypy. Nebo jako kdo ví, moţná v Praze ani ne a vlastně to
všechno záleţí na tom kterým člověku, jestli umí jazyk a má tu kvalifikaci, tak to asi není problém.
Ale jakoby Češi xenofobní jsou, záleţí teda na jednotlivcích… ale pokud jednotlivci, zaměstnavateli,
se tenhle fakt nelíbí, ţe je někdo z Ukrajiny, tak to můţe být jako problém. Takţe nevim, jestli bych si
to do ţivotopisu napsala, ţe jsem z Ukrajiny, kdyţ bych se hlásila do nějaký firmy… to bych si asi
nenapsala. No a kdyţ jsem byla ještě třeba ve škole, tak jsem měla dva ţivotopisy – jeden jen s datem
narození, ajeden s místem a datem narození. Ale třeba já pracuju v prostředí, kde je to ţádoucí –
nejdřív jsem pracovala v tý neziskovce, co pracuje s cizinci, takţe tam to bylo fajn, ţe jsem sama
cizinka a mám přímou zkušenost s integrací. A potom jsem začala pracovat na tom ministerstvu vnitra,
tam se zabývám taky integrací cizinců, takţe se to taky hodí. Takţe to říkám. No ale i kdybych
nepracovala tady v tý práci, tak bych to i tak říkala kolegům, ale třeba ţivotopis bych si poslala jenom
bez tý Ukrajiny, to je vţdycky lepší, aby tam ta Ukrajina hned na první dojem někoho neodradila.
Protoţe člověk, kdyţ si přečte „Ukrajina“, tak si o tom člověku udělá obrázek uţ dopředu, zatímco
pokud to nebude vědět, tak k němu bude přistupovat jinak. Tak to prostě bohuţel je.
Otázka: Takţe tady uţ trošku začínáš mluvit o nějakých stereotypech. A setkáváš se teda s nějakýma
stereotypama teď? Nebo vnímáš je, ţe by se objevovaly kolem tebe třeba někdy?
Odpověď: (odmlka) No, ani ne vlastně. Nebo vlastně, jo, lidi jako rádi komentujou věci kolem sebe,
kor co se týče tohodle…no a ohledně mě... tak to jsou třeba jenom jako vtipný naráţky, jako ţe kdyţ
třeba vyprávím, ţe jsem večer byla s kamarády venku a dali jsme si třeba panáka, tak přijdou reakce
jako „No jo, Ukrajinka no“ a tak. Nebo třeba jiný naráţky, který by podtrhly ten stereotyp, tak řeknou.
Asi si neuvědomujou, ţe to je třeba vlastně společný pro Ukrajince i pro Čechy. No ale celkově spíš
jako ze srandy se s tím setkávám.
Ale jako slýchávám kolem sebe i to, jak se mluví o Ukrajincích no. Jakoţe hlavně v tom smyslu ţe
dělaj nekvalifikovanou práci, na stavbě… a ţe chlastaj prostě a ţe dělaj bordel… a tak no.
Otázka: Jakoţe někdo o tom třeba před tebou začne mluvit?
Odpověď: No spíš jako venku to zaslechnu, v hospodě nebo tak… Nebo se o tom bavíme třeba i
v práci jako běţně, co se děje a jaký jsou problémy v tomhle a tak. Jako ţe třeba v jedný lokalitě se
stalo to, ţe kvůli pracovním moţnostem a vybudovaným výrobním halám, se tam přestěhovali
Ukrajinci i jiný cizinci z východní Evropy.. a přineslo to spoustu negativních jevů, jako ţe ty lidi tam
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hodně chlastali a ţe byl narušovanej večerní klid a ţe prostě jakoby spousta bordelu tam byla a
nedodrţování dopravních předpisů apod. Takţe v tomhle případě se o tom mluví v tom smyslu „No,
jako Ukrajinci dělají bordel, to je jasný, co by taky dělali, kdyţ pracujou na stavbách a co pak… no
chlastaj“. Teď mluvím furt o tom stejným stereotypu, ale tady s tím se pořád setkávám no. Nebo ţe
dělaj problémy, ţe kradou a ţe jsou zapojený hodně do různých zločinů a tak. Přitom to není pravda
úplně, kdyţ se podíváš do statistiky kriminálních činů, tak ty Ukrajinci tam nefigurujou nijak výrazně.
Ale lidi si to myslí, protoţe je to takový jednodušší si to myslet. Mluví se i o tom, ţe tady je silná
ukrajinská mafie, coţ teda byla záleţitost 90. Let – obchodování s lidmi, různým zboţím, unikala
spousta peněz apod. Takţe jako bylo to, ale teď je to o hodně míň … i čísla to ukazují, ţe je to míň a
ţe ty mafiánský struktury nejsou tak pevný a tak. Ale i kvůli tomu všemu to taky je no, ţe ty lidi na to
maj takovej názor.
Ale teď se poslední dobou řeší spíš jiný věci, aktuálně je v módě mluvit špatně o jiný skupině cizinců,
jako o Arabech nebo muslimech… no a ti Ukrajinci uţ sem tak dlouho dojíţděj za prací a migrujou
sem a jsou všude, ţe uţ si na to ta společnost zvykla a akceptuje to… jako víc neţ dřív mi to připadá.
No ale jako furt je Ukrajinec vnímán jako něco míň neţ Čech a tak.
Otázka: A dotýká se tě to nějak?
Odpověď: No, tak kdyţ se generalizuje, tak jo no… jako někdy jo, někdy ne. Já uţ jsem na to
v podstatě zvyklá, uţ tu ţiju 21 let, víš co…
Otázka: A štve tě na tom ta generalizace?
Odpověď: Jo no a prostě to, ţe kdyţ někdo zjistí, ţe je někdo z Ukrajiny, tak je hnedka opatrnej vůči
těmhle stereotypům a očekává, ţe se to bude dít a po čase třeba zjistí, ţe ten kolega je v pohodě a ţe
není třeba o moc jinej, neţ on a podobně… Ale prostě se špatně vstupuje do kolektivu, kdyţ ostatní
vědí, ţe seš z Ukrajiny, je lepší tam přijít, aby to nevěděli, s čistým štítem. A u mě jsou třeba většinou
lidi v šoku z toho, ţe jsem z Ukrajiny, protoţe to úplně nejde poznat… nemám přízvuk, ani nějak
nápadný jméno nebo tak.
Otázka: Proto jsem se tě ptala, jestli to lidem hned říkáš?
Odpověď: Jako hned ne, ale ve výsledku to postupně všichni vědí… pak to prostě potřebuju říct,
nechci to zatajovat. Ale říkám to aţ po chvíli… protoţe postupně vidíš, kdo je normálně smýšlející a
kdo ne no… a tak.
ZVYKY, KULTURNÍ BLÍZKOST
Otázka: Lído, a kdo ti je kulturně bliţší, Ukrajinci nebo Češi? Co bys tak řekla?
Odpověď: No, tak kulturně bliţší mi je tady ta česká společnost, nebo jako ţivot v České republice.
Jako takhle… mám tady domov, mám tady svoje kamarády, mám tady svoje prostředí, je to pro mě
přirozené prostředí, je to pro mě domov. Takţe Češi jsou mi tím pádem kulturně bliţší, protoţe
dodrţuju kulturní zvyky České republiky a týhle společnosti. A vím toho o kultuře České republiky o
dost víc neţ o kultuře Ukrajiny…nebo jako… myslím tím třeba i spisovatele a tak (úsměv).
Otázka: No a kdybychom se měli podívat na rozdíly mezi Čechy a Ukrajinci, tak jaký rozdíly tam
vidíš? Klidně víc rozdílů mi řekni…
Odpověď: No, já tam vidím jako víc rozdílů. Ale nedokáţu teď říct všechny, protoţe mě to ani
nenapadne…
Otázka: Tak si to zkus nějak strukturovat…zamyslet se… já mám čas 
Odpověď: (odmlka, mumlání) No, ono jako největší rozdíl je ten, samozřejmě, ţe Česká republika je
jako součástí Evropy, nebo jako prostě Západu, i kdyţ teda v rámci EU je Česká republika pořád
povaţovaná za východ jako někdy… ale je to prostě západ… hlavně ve vztahu k tomu, o čem teď
mluvíme. A hlavně Ukrajina patří stále jakoby k těm patriarchálním a tradičním společnostem, dá se
říct. Česká republika uţ ne vlastně. Takţe pak tam je jako velkej rozdíl no. Tam je velkej pak rozdíl
v tom, jak lidi přemýšlej a jakým způsobem ţijou a jakým způsobem jsou strukturovaný vztahy v tý
společnosti a tak. Jako nechci generalizovat, ţe všechny domácnosti na Ukrajině jsou stejný a všude je
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patriarchát… jako v tom smyslu, ţe otec je hlavou rodiny a rozhoduje o všem… to určitě tak není! A
jsou tam i rodiny, kde to tak vůbec není, to záleţí… ale stejně tam ti chlapi víc rozhodujou, mi
připadá…. Ale jako sem jsem se nechtěla úplně dostat….
Otázka: Hele, pokračuj… říkala jsi, ţe jsou tam rozdíly ve způsobu ţivota, ve vztazích, v postaveních
a já bych chtěla od tebe nějakej příklad nebo něco, abych tomu porozuměla, jak to myslíš…
Odpověď: No dobře… Tak třeba začnu rodinou. Rodina je takový nejzásadnější téma, o kterým bych
chtěla mluvit… tam jsou ty rozdíly docela velký. Jako rodina je na Ukrajině opravdu důleţitým prostě
atributem společnosti, rodina je prostě úplnej základ všeho. A fungují tam silný rodinný vazby. A to
nejen v rámci vztahů rodiče – děti – prarodiče, coţ takhle je brána ta rodina v Čechách. Ale i v širším
pojetí rodiny, jako jsou tety, strejdové, bratranci a tak… tak tam (na Ukrajině) je to důleţitý mít dobré
vztahy a udrţovat je. Jsou teda i rozhádaný rodiny, ale celkově si tam na těch vztazích dávají záleţet.
No a od malička se tam ty rodiny mezi sebou hodně setkávají a jsou na sebe zvyklí, zvyklí na větší
společnost a tak. Zatímco v České republice hnedka, kdyţ se řekne „rodina“, tak je tak vnímaná jenom
ta nejuţší rodina. Ta širší rodina člověka hnedka ani nenapadne, kdyţ se řekne „rodina“. No a s tou
širší rodinou se lidi ani tak intenzivně nescházejí tady v Český republice.
Otázka: Takţe tam teda vnímáš rozdíl v tý šířce rodiny?
Odpověď: V šířce rodiny a v pojetí, koho jako lidi vnímají jako rodinu a koho ne kvůli četnosti
interakcí a vztahů. No a další, co souvisí s tou rodinou je to, ţe se tam rodina pořád schází a ţe jsou si
opravdu blízcí a mají se jakoby víc rádi a cítí jakoby zodpovědnost jeden vůči druhýmu. Jakoţe rodiče
cítí zodpovědnost za děti a vţdycky budou chtít dítěti pomoct a budou ho podporovat a nezáleţí na
tom, kolik tomu dítěti je a jestli vydělává nebo nevydělává a tak. Zatímco tady v Český republice je ta
zodpovědnost mnohem míň cítěna podle mě. Protoţe tady ty děti jsou jako do 18, neţ jsou právně
dospělý, nebo neţ dostudují školu, a to jsou jako děti… a od tý doby jsou uţ braný jako dospělí a mají
povinnost se o sebe postarat sami. Není to tak ve všech rodinách, ale je to jako běţný, ţe rodiče tlačí
na děti, aby si vydělávaly a tak.
Zatímco na Ukrajině jakoby tam cítí rodiče tu zodpovědnost za děti pořád. Stejně jako děti za rodiče –
pomáhat rodičům prostě. Tam prostě je ta společnost tak nastavená, ţe to tak je. Zatímco tady je to tak,
ţe si kaţdej má dělat, co chce. Coţ je ten hlavní rozdíl v tý společnosti. Vnímám, ţe na Ukrajině je to
takový jako víc kolektivistický a tady je to víc individuální. Ne, ţe by tady nefungovaly jako vztahy,
nebo patra, rodina a tak, ale je to mnohem míň. Člověk si tady má dělat spíš, co chce, tak je jako
vedenej, ţe si má dělat, co chce. Tam prostě vţdycky k někomu nebo něčemu patříš a je to silná
sounáleţitost. Takţe v tom vidím ten velkej rozdíl.
No a ten způsob ţivota, tam taky… je to daný třeba tím, ţe ty 2 státy fungují úplně jinak. Tady jsou
nějaký záruky od státu a na Ukrajině to prostě chybí. Jako záruky myslím jako pomoc od státu,
sociální péče a jako jakákoliv pomoc od státu prostě. To tam prostě není. A proto tam je prioritou pro
lidi práce a vydělávat peníze, protoţe to je základ a je to něco, co je opravdu braný jako priorita. Co
má kaţdej muţ za prioritu – je uţivit rodinu, ale jako nejen muţ, ţeny taky jako pracují… Tam je
prostě práce číslo jedna, aby byly peníze a vţdycky bylo něco našetřeno pro případ, ţe něco bude
špatně, protoţe se tam často děje, ţe je něco špatně, aby si mohl splnit hlavně základní potřeby.
No a zatímco v Český republice je práce jako něco, co člověk dělá, aby si mohl jako něco vydělat a
mohl jen tak ţít. Jako ţít si spokojeně… Neříkám, ţe to tak maj všichni, ale je to tak běţný. Takţe lidi
se nepotřebujou předřít v práci, ale pracujou a pak si rádi uţívají svůj volný čas podle svých potřeb a
aktivit. Aby si mohli ten ţivot uţít víc. Tady se lidi věnujou hodně volnočasovým aktivitám, coţ na
Ukrajině vidíš hodně málo. Prostě tady je to úplně běţný – různý sporty, na kolech výlety, výlety
celkově, cestování, prostě cokoliv. Lidi si víc ţijou pro pohodlí a tak, aby byli spokojený, protoţe
prostě ţijeme jenom jednou. A tady ty lidi často nemusejí mít ani pořádný zázemí a nevadí jim to
tolik. Jako myslím zázemí, jakoţe jim třeba nevadí ţít celej ţivot v pronájmu a nemít pevný svoje
zázemí, který pak třeba zděděj další generace. A někteří jsou smířený s tím, ţe budou dávat třeba
půlku výplaty za nájem a je jim to jedno, protoţe takový peníze pro ně nejsou existenčně důleţitý…
tak je to podle nich v pořádku, neţ aby mysleli nějak moc dopředu.
Zatímco na Ukrajině je to vlastní zázemí důleţitý. Člověk tam můţe přijít o všechno, ale aspoň něco
by mohl mít, a tak prostě budou pracovat a šetřit, aby si člověk mohl vytvořit ten svůj domov, koupit
si nemovitost a tak. Prostě pracovat, pracovat, pracovat. Já ani nevím, co dělají ve volným čase…
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scházejí se… jakoby k jídlu a pití. Jako sem tam nějakej vejlet udělají, ale to spíš jenom ty, co na to
maj ty peníze no. Ale je tam dost velká vrstva chudých lidí. To je další rozdíl no. Tam prostě neuvidíš
venku rodinu, co jede na výlet na kole. To prostě… vejlet na kole? Leda tak do práce na kole… Kolo
je dopravní prostředek, všechno má svoje... tam se prostě lidi furt soustředí na základní potřeby,
zatímco tady jsou ty základní potřeby uţ splněný tím, ţe prostě chodíš do práce, ať je to jakejkoliv
úvazek.
Otázka: Jasně… rozumím. Tak to bychom měli uspořádání společnosti, rodinu a rodinný vztahy. Ještě
něco tě napadá?
Odpověď: No napadá mě ještě jedna taková věc, která mi je blíţ právě k tý Ukrajině… To je právě
tím, jak mají tu rodinu a jak se rádi druţej a jsou zvyklí se setkávat, tak prostě tam je docela jako velký
pohostinství. Jakoţe ty lidi jsou zvyklí přijímat návštěvy a dávat návštěvě všechno co mají a to
nejlepší… a zároveň se tím asi i pochlubit, co mají doma a nabídnout lidem spoustu věcí… A prostě
prát se o to, ţe budeme platit my - jakoţe mají zájem zaplatit a pozvat někoho na něco, ne zaplatit si
něco jenom pro sebe. Zatímco tady v Čechách je to tak, ţe kdyţ přijde návštěva, tak je to takový
skromnější. Lidi se spíš sejdou někde venku na neutrální půdě, aby nemuseli jeden druhýho
pohošťovat a nezvali se do svého osobního prostředí. A kdyţ uţ se jako sejdou doma, tak jsou takoví
trošku jako to… skromnější no… o dost. Ţe si daj třeba kafe a zákusek, a zároveň to tak navzájem od
sebe i očekávaj, ale rozhodně to není třeba tak, jako ţe by začali z ledničky vytahovat všechno, co
mají, nebo to nejlepší. Naopak si to radši nechají a nabídnou návštěvě jenom něco, aby se neřeklo
prostě. No a to mi připadá takový jako nesympatický trošku no…nebo jako prostě je mi víc
sympatický ten ukrajinský způsob. Jako ne ţe bych to dělala tak, jak to dělají rodiče, ţe se všechno
vyndá na stůl tak nespořádaně a nutíš návštěvu, aby jedla a tak, ale prostě nabídneš všechno prostě a
tak.. protoţe máš prostě radost z toho, ţe to někomu nabídneš a on si dá a třeba mu to chutná no…
Tady prostě lidi mají rádi to svoje pohodlí doma a nejsou jako zvyklí těm jiným dávat víc no, a kdyţ
uţ, tak to hodně počítaj. Oni si to dopřejí prostě pro sebe. Zatímco na Ukrajině, kdyţ si třeba koupí
někdo něco drahýho, tak to chtějí dát i ostatním a chtějí asi i, aby to ostatní viděli nebo nevím no…
Otázka: To je otázka proč no, ale to uţ je na jinou diskuzi… A ještě něco tě napadá?
Odpověď: No… je tam i rozdíl ve výchově dětí. Tam na Ukrajině vidím rozdíl v tom, ţe jsou muţský
a ţenský role rozdělený, ţe tam jsou jako dva světy, něco se týká ţen a něco muţů. No a děti jsou
k tomu jako vedený od malička, nebo jako ovlivňovaný. Takţe prostě holčičky jsou spíš jakoby s tou
mámou a mají s tím tátou naopak vzdálenější vztah. A kluci mají naopak spíš bliţší vztah s tátou neţ
s mámou. Takhle to tam je, bych si dovolila zobecnit. Zatímco v Čechách jsou ty role víc provázaný,
nejsou tak rozdílný. Tady je naprosto běţný, a uţ je to běţný nějakou dobu, to není novej fenomén, ţe
ten chlap třeba doma vaří, myje nádobí a dělá něco jinýho, neţ ţe jenom chodí do práce… jakoţe se
podílí i na tý domácnosti a tak, ţe prostě ty role jsou provázanější. A tím pádem má to dítě prostě
dobrej vztah s oběma rodiči nebo třeba holčička má dokonce bliţší vztah s otcem a tak. A není to
úplně jasně daný, jak to bude.
No… pak je tam třeba mnoţství času trávenýho s těma dětma… ţe vlastně jak se tady v Čechách ty
lidi věnují sobě a volnýmu času a aktivitám a tak… tak to dělají spíš, neţ aby byli doma… a na
Ukrajině prostě jdeš po práci domů a trávíš ten čas tam, protoţe je to tak potřeba a je to zaběhlý. No
jako… ale nechci říct, ţe by Češi trávili míň času s dětma, neţ tam… to ne, spíš naopak vlastně, spíš
víc času. No… Hlavně v dětství, neţ děti dospějí. Ty rodiče se tak moc za tou prací neţenou a mají tak
víc času nu zábavu a rozvoj dítěte a tak. Zatímco na Ukrajině sice jsou rodinný vazby velmi důleţitý a
pospolitost je velmi silná, ale není tam na ty děti, na výchovu dětí a jejich rozvoj, tolik času, protoţe
rodiče mají hodně práce. Takţe na Ukrajině je ta rodina mnohem víc a trvá to celoţivotně, ale
v Čechách jsou rodinný vazby spíš intenzivnější do tý doby, neţ to dítě vyroste, ale potom to nějak
slábne ty vztahy, ten společně trávenej čas se jako krátí.
Otázka: To je zajímavý postře no… Tak to by byly rozdíly mezi Čechy a Ukrajinci.
Odpověď: No a chtěla jsem ještě říct, ţe jako Ukrajinci… Ukrajinci jsou jakoby skromní, nedá se to
teda říct u všech, ale dokáţou být jakoby skromější a dokáţou obětovat spoustu věcí. Protoţe jsou na
to asi jako zvyklí z těch podmínek tam. Jakoţe prostě tím myslím, ţe jsou schopný obětovat svůj čas
ve prospěch práce, nebo obětovat peníze.
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Otázka: No, to jsou uţ asi navazuješ na vlastnosti… teď jsem se na to chtěla zrovna zeptat… co se
teda týče povahy a vlastností. Takţe teda Ukrajinci, říkáš, ţe jsou obětavější…?
Odpověď: Jo jo, ţe jsou schopný obětovat i dost věcí, protoţe je k tomu naučilo i to prostředí, ve
kterém ţili a historie, ţe se dostali do situací, kdy bylo potřeba řešit velký ekonomický krize a tak. No
to je jedno. Ale prostě jsou schopný obětovat něco pro něco mnohem snáz… a ţe byli vţdycky takoví
zvyklí na oběti, Rusové i Ukrajinci, prostě to přijímají a to obětování je prostě něco, co patří k ţivotu.
Zatímco Češi se podle mě neradi obětují. A Ukrajinci se podle mě obětují i jako v rámci národa, ţe
jsou prostě statečnější. Třeba příklad je ten Majdan, nebo jiný revoluce sem tam a tak…ale to uţ je
něco jinýho, o tom nechci mluvit. Prostě Čechům podle mě dost vadí, ţe by se měli obětovat, kdyţ
nechtějí, protoţe to asi není na jejich denním pořádku. Ţijí si prostě tak, jak chtěj. Dost Čechů, nevím
teda, jak velká část, prostě neřeší něco jako spoření peněz nebo tak. Prostě si ţijou tak, jak jim to
dovoluje výplata, a neuvědomují si, ţe by třeba mohli tohle obětovat, ţe se to můţe třeba hodit nebo
tak…
Otázka: Chápu… Takţe Ukrajinci jsou podle tebe obětavější a skromnější… ještě něco by tě napadlo?
Odpověď: No prostě ţe mají velkou duši no. To se říká o Rusech i Ukrajincích. Protoţe asi jako jsou
zvyklí na tu společnost a scházet se… tak mají asi smysl pro pochopení, nebo já nevím no, pro
vzájemnou komunikaci a přátelství. Přátelství – to je hodně důleţitý v tý ukrajinský komunitě no, na to
se klade důraz. A otevření ţe jsou a pohostinní. Jako například kdyţ jedou moji kamarádi na západní
Ukrajinu za turistikou, tak si hrozně chválej, jak jsou tam lidi milí a vstřícní a ţe je lidi z vesnice zvou
na oběd nebo tak. Nevím, jestli to teda dělaj lidi všude na Ukrajině, ale dělá se to... to vím… prostě
chtějí lidi pohostit a asi ukázat, ţe mají velkou duši, a nemusí z toho nic mít… nebo já nevím.
Otázka: No a Češi teda?
Odpověď: Češi to tak jako nemaj. Moţná někde na vesnici, nebo moţná na Moravě, tam jsou ty lidi
víc východní… čím víc na východ, tím víc tam vnímám tohle pravidlo no. Je to víc otevřenější,
pohostinnější a tradiční. Češi jsou takoví jako víc, ţe myslí víc na sebe a ţe dělají něco, co se jim teda
víc vyplatí… to teda dělají všichni. Ţe jsou takoví víc jako v klidu. Nedělají třeba nic moc navíc a
bývají pasivní, coţ je teda negativní no. Češi jsou rádi pasivní. Prostě si ţijou a pomlouvaj a stěţujou
si… ale neudělaj nic proto, aby se to zlepšilo… to tak vnímám. No a pořád třeba slyšim od táty, ţe si
Češi stěţují, ţe sou sobecký, ţe na ně není spoleh, ţe dokáţí podrazit a tak… takhle je zase vnímá on –
dost negativně.
Otázka: Jako změnu nějakou? Protoţe my jsme se tu bavili o tom, ţe jsou aktivní… jakov e svým čase
a tak…
Odpověď: Jako mají jako aktivní vyuţití volnýho času, ale jsou sobečtí, věnují se svýmu ţivotu a to,
co se jich bezprostředně netýká, tak to tolik neřeší. Tak to jako myslím…ţe jsou jako pasivní.
Otázka: Tak to bychom měli krásně bohatě popsané vlastnosti. No a co hodnoty třeba?
Odpověď: No, hodnoty… ty jsou prostě jako rodina, přátelství… na Ukrajině… jak jsem uţ říkala
no… a co ještě… náboţenství. I kdyţ tam se k náboţenství hlásí hodně lidí, i kdyţ je otázka, jestli jsou
věřící, to je další věc. Protoţe jako některý lidi to dělají jenom proto, ţe se to od nich očekává, protoţe
to dělají všichni kolem nich. Třeba na tý naší vesnici mi připadalo, ţe jsem to tam i viděla, ţe někteří
tam jako do toho kostela chodí, ţe se modlí, ale jiní tam jdou, protoţe tam prostě jdou sousedi a říkají
si „co by si tak ostatní pomysleli, kdybychom tam nešli“. Hlavně ty babičky a ţenský. Zatímco tady
v Čechách, kdyţ uţ jde někdo do kostela, tak to myslí opravdu váţně a jde tam proto, aby se tam
pomodlil…
Tak to vnímám i u tý komunity Ukrajinců, co jsou tady… tak tam jdou, protoţe by tam jít měli a
protoţe tam potkají známí a záleţí jim, co mají na sobě a je to taková jako společenská událost to
chození do kostela. Jako nechci říct, ţe to tak dělají všichni, ale ţe mi přijde ţe je to vnímaný jako
společenská událost a něco, co k tomu ţivotu patří.
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Otázka:A myslíš, ţe to znamená, ţe nejsou věřící? Vţdyť se modlej a věřej. Moţná tam řešej i tyhle
věci okolo.. ale to nejdůleţitější je ta víra ne?
Odpověď: Hmm, jako jo. To je pravda. Ale prostě tohle je pro ně důleţitý, co si o nich myslí ostatní. A
to je trošku problematický, protoţe pak třeba věřící nejsou, ale jsou tam jenom kvůli tomu, co by si o
nich lidi pomysleli. Některý lidi to opravdu berou jako takovej tlak nebo takovou společenskou
záleţitost nebo pravidlo, ţe se tam chodí bez toho, aby to mysleli váţně. Ţe tam jdou spíš pokecat –
někteří jako, ne všichni. Myslím, ţe tak to bývá v zemích, kde to náboţenství je takovýmhle způsobem
rozšířený, ţe je to prostě braný jako samozřejmost, taková konvence.
Jako pravoslavné náboţenství je jednou z těch hodnot té společnosti. A abych to všechno uvedla na
pravou míru. Na Ukrajině ty lidi chodí hodně do kostela, protoţe se to dělá. Víru myslej váţně, ale
z návštěvy kostela je společenská událost a něco, co se musí dělat.
No a hodnoty český společnosti – to mě teď nějak nic nenapadá. Jako jo přátelství… uţít si ţivot asi…
jako ţít spokojenej ţivot. Mají vlastně ţejo katolické hodnoty, společnost je sice spíš ateistická, ale
katolické hodnoty jsou ve společnosti zakořeněný. Ony jako hodnoty tady těch dvou zemí nejsou o
moc jiný. Jsou skoro stejný, vţdyť je to křesťanství. Tam jde spíš o ten způsob ţivota, o vnímání, jak
by to mělo bejt, o intenzitě vztahů. No a takhle – rozdíl v těch hodnotách je takovej, ţe na Ukrajině se
na ty hodnoty dost jako dbá. Tady je to taky, ale dbá se na to mnohem míň. Hlavně na ty náboţenský
hodnoty se tady hraje trochu míň, protoţe náboţenství uţ není v módě a valná většina lidí jsou ateisti.
Takţe ono to je v povědomí lidí, ţe furt vyznáváme stejné hodnoty, ale je to mnohem míň intenzivní,
neţ na Ukrajině.
Otázka: Chápu… tak přejdeme na zvyky. Jaké dodrţujete zvyky nebo svátky, vaše rodina? Spíš
Ukrajinské nebo České?
Odpověď: Ze začátku jsme dodrţovali ty ukrajinské zvyky, ale i české. No, jako mluvím spíš o
Vánocích a tak… takţe teda spíš svátky? (smích) Jako co se týče zvyků, spojených se svátky, tak jsme
se snaţili od začátku soustředit i na ty české, abychom nebyly jiný neţ ostatní děti. No a tak jsme
najednou slavili svátky v prosinci, a měli stromeček a dárky. A já jsem moc ani nechápala, co to je. No
a tehdy jsme pod ten stromeček dali nějaký skromný dárečky jako blok a fixy. No a byla jsem třeba u
kamarádky na návštěvě a její maminka přišla do pokoje, kde jsme si hrály, a zeptala se „No, a co jsi
dostala od Jeţíška?“. A já „Co?“ Já jsem samozřejmě vůbec nevěděla, ţe se tomu říká, ţe to člověk
dostal od Jeţíška, protoţe mi to nikdo neřekl, já jsem vůbec nevěděla, co bych od něj měla jako dostat.
(smích) No a ona pak jako „No jako co jsi dostala od Jeţíška?“. A já „no nic“. A ona smutně „jako to
jsi nic neměla pod stromečkem?“. A já „jako nějaký dárky od rodičů?“. A ona „No, jo“. A já „no tak
jsem dostala jako blok a fixky…“. A ona „hmm, tak jo“ a šla pryč zase. (smích)
Takţe jsme jako začali dodrţovat české svátky, aniţ bych si nějak uvědomila, proč se to dělá a tak…
A pak jsme začali i nějakými zvyky, potom, co jsme pochopili, jaký zvyky se dělají - potom, co jsem
teda já to vysvětlila rodičům, jaký zvyky se dělají… No a zároveň jsme slavili ukrajinský svátky na
začátku, jako ukrajinský vánoce s ukrajinským jídlem, jako kuťou a tak. Připíjeli jsme si i na ty
ukrajinský Vánoce.
No a Velikonoce jsme taky slavili český, protoţe byly svátky, ve škole jsme měli volno, i rodiče
v práci. A navíc v Krupce, v malým městě se dodrţovaly takový ty zvyky, ţe se chodí s pomlázkou a
tak. Takţe jsme to slavili taky – český a zároveň i ukrajinský. Připili jsme si na to, volalo se na
Ukrajinu apod. No a někdy jsme jezdili i do kostela pravoslavnýho na obřad na velikonoce. Ale to
není vţdycky.
No a sem tam na nějakej svátek ukrajinskej se prostě řeklo, ţe je ten svátek, tak si na to připijeme a
tak. Doteď se na to u nás v rodině vzpomíná na ty svátky, ale uţ se to neslaví nějak intenzivně. Jako
třeba Vánoce ukrajinský... nějak to prostě neslavíme. Jen si to řeknem. Jakoţe třeba zavolám mámě a
popřeju jí nebo tak. Ukrajinský velikonoce někdy slavíme, někdy ne. Spíš rodiče si na to připijou
s babičkou.
Otázka: Jakou zemi povaţuješ za svůj domov – to uţ jsi říkala…
Odpověď: Ano, za svůj domov povaţuju Českou republiku, protoţe tu mám všechno – tady mám své
zázemí, tady se cítím dobře, tady mám své kamarády a nejbliţší rodinu a tak. Takţe to je asi i tím, ţe
tady ta rodina od začátku je a prostě se od začátku pracovalo na tom, aby to tu bylo náš domov, tak se
to stalo naším domovem.
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Ale samozřejmě k Ukrajině vzhlíţím a vnímám to jako takový druhý domov – teda vlastně ne, to je
přehnaný, ne domov, ale prostě místo, odkud pocházím a ze kterýho pořád něco mám a mít budu –
jako z toho místa, z těch tradic a z tý společnosti. A asi i některý hodnoty odtud mám. Ale to je spíš
z rodiny - rodina je teda čistě ukrajinská. Máma je sice potomkem Čechů, ale ten způsob ţivota a tak,
to bylo typický ukrajinský. Takţe je to pořád ve mně a jsem si vědoma, ţe nejsem Češka a za čistou
Češku se povaţovat nikdy nebudu.
Mám potřebu bliţším lidem říkat, ţe jsem z Ukrajiny, protoţe kdybych řekla, ţe jsem Češka, tak to
úplně nevystihuje to, jak se cítím, a je to neúplná informace. Prostě si uvědomuju všechny ty rozdíly, o
kterých jsem mluvila a neztotoţňuju se úplně přesně s českýma vlastnostma a hodnotama. Vnímání
vztahů je asi jiný… je tam prostě něco hodně silnýho ukrajinskýho.
Otázka: Takţe Česká republika je tvůj domov a co je Ukrajina?
Odpověď: To je místo, odkud pocházím a kde jsou mé kořeny a kde jsou kořeny mých rodičů a
prarodičů a tím pádem je to důleţitá součást mě.
Otázka: Jako řekla bys tomu „vlast“?
Odpověď: Jako vlast… jako já neříkám slovo vlast, nejsem ţádnej vlastenec. Já slovo vlast
nepouţívám vůbec jako, ať si to pouţívaj lidi jak chtěj. (smích) Ne… Já nevím, kde je moje vlast,
nevím, co to znamená moje vlast. Takţe je to místo, odkud pocházím, ale nepořebuju tomu říkat vlast.
Otázka: A na Ukrajinu tě to teda táhne?
Odpověď: Ano, táhne, já tam hrozně ráda jezdím, jenomţe pak jsem tam většinou nasraná, protoţe mi
vadí, ţe to tam nefunguje a dost se mě to dotýká, jakoţe tam ráda jedu, abych se tam podívala na ty
místa a abych jako ucejtila ty vůně a ochutnala jídlo a tak. Ale vadí mi to tam, protoţe se neztotoţňuju
s tím jejich způsobem ţivota a tak. Takţe mě to tam rozčiluje, ale táhne mě to tam. Ale určitě se tam
znovu podívám a určitě to třeba budu chtít ukázat svýmu partnerovi.
Otázka: Řekni mi, jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Odpověď: To nedokáţu říct, já mám hodně nejoblíbenějších jídel… ale v současný době je to teda
italské jídlo, protoţe je výborné. Ne jako já jsem měla ráda vţdycky těstoviny, i jako dítě, ţe jsem
chtěla, aby to máma vařila, radši neţ brambory, protoţe brambory byly furt, protoţe Ukrajinci mají
rádi brambory. No a nebo třeba mám ráda krajíc chleba s hodně velkou vrstvou lučiny nebo mazacího
sýra a na to plátek dobrýho rajčete. To je jídlo, ze kterýho mám vţdycky radost, ale mám radost ze
všeho, co je dobrý. (smích)
Otázka: Jaké jídlo jíš nejčastěji?
Odpověď: Nejčastěji jím jídlo, které je rychlé... takţe těstoviny nebo nějaký saláty takhle v létě. To, co
si udělám sama, jsou většinou rychlý jídla, a to jsou většinou těstoviny, nebo někdy i nějaká rejţe
s něčím, to je taky rychlý.
Otázka: Máš ráda ukrajinské jídlo?
Odpověď: Ano mám. Já mám ráda všechno. Mě chutnají i český jídla, ale třeba typický český jídla,
jako jsou knedlíky s omáčkama, to moc ráda nemám… ani jako malá jsem to nepotřebovala moc a ani
jsme to moc nevařili doma.
Otázka: A kdyţ bychom se měli zaměřit na partnerské vztahy… na tvojí druhou polovičku… jsi
zadaná?
Odpověď: Ano, mám přítele.
Otázka: Jak to máš teda se svým partnerem? Řešíš tyhle věci, jako jsou hodnoty a tak při výběru
partnera? Soustředíš se na to? Jako na hodnoty a tak.
Odpověď: Ano, soustředím. Já jsem měla uţ několik dlouhodobějších vztahů, ale ty vztahy se
nezdařili… všechny ztroskotaly na tom, ţe ti partneři nebyli takoví, jaký bych chtěla, aby byli, včetně
právě těch zmíněných hodnot a tak.
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Otázka: Takţe ty hodnoty byly očividně hodně důleţité… ?
Odpověď: No, jo, tak... ţe uţ se ten vztah nemohl nějak zachránit. Musím říct, ţe ty vztahy, co jsem
měla, to nějak tak vzniklo bez toho, abych si to nějak víc vybírala a já jsem tam potom v tom ty
hodnoty a priority chtěla najít, ale moc se to nepodařilo. Ale to asi není důleţitý. Nicméně teď mám
partnera, který se jeví tak, ţe ty věci, který mi jako připadaly důleţitý nebo ty věci, který jsem u
předchozích partnerů postrádala, tak má. A má i nějaký to vnímání podobný jako já a tak. A je to
cizinec, člověk z východu, je to Kurd. Prostě je to člověk, kterej má takový jako univerzální hodnoty.
Ţe zároveň rozumí a toleruje západní způsob ţivota, a sám ho rád takhle ţije… protoţe vlastně ţije
v Evropě uţ 12 let. Ale zároveň si uvědomuje, v čem vyrůstal a co viděl a co je důleţitý pro ty lidi tam
v Iráku a tak. A takový ty hodnoty jako rodina, zodpovědnost vůči rodině… a úcta ke starším a respekt
k lidem a tady to všechno prostě… tak to v něm je a je to pro něj také velmi důleţité. Takţe ano, je to
pro mě velmi důleţité tohle všechno.
Otázka: A zkus mi říct, který hodnoty nebo vlastnosti jsou pro tebe teda důleţitý v tom vztahu?
Odpověď: Jako nevím… co by ten partner měl mít je prostě nějaká jako tolerance, musíme si rozumět,
to znamená mít ty stejné představy o věcech… a měl by rozhodně být jako pracovitý, aktivní a nebýt
líný. Jako člověku se to mění ty poţadavky, který má. A dost to závisí na poslední zkušenosti. A
jakmile zaţije něco, co se mu nelíbilo, tak to opravdu nechce a je pro něj důleţitý, aby nic takovýho
nebylo. Takţe jakoby předtím bych moţná řekla něco jinýho a tohle by mě ani nenapadlo, protoţe
jsem s tím neměla tu zkušenost. Ale tak teď uţ to můţu říct, ţe tohle ne prostě. A vůbec nezmiňuju
něco třeba, aby nebyl zlý nebo tak, protoţe u těchhle věcí je to jasný, ţe to člověk jako nechce. Prostě
musíme mít stejný jako pohled na to… na společnost… a musíme mít pochopení s lidma a musíme mít
stejnej pohled na to, jakým způsobem ţít. S čímţ souvisí i ta aktivita, i ta pracovitost, protoţe aby
mohl člověk ţít, jak chce, tak musí být pracovitý prostě.
Otázka: A to jsou hodnoty daný dohromady z různých stran, je to tak?
Odpověď: Asi z různých stran, co vidím kolem sebe a co jsem viděla i u našich vlastně, to jsem teda
vůbec nezmiňovala. Prostě vidíš kolem sebe, co nefunguje a co se ti prostě nelíbí a nechceš… a pak
zjistíš, co je pro tebe důleţitý no. To, co vidíš kolem sebe a co jsi zaţila… tak ti ukáţe, co bys jako
chtěla, ţe jo. Samozřejmě nic není tak, jak by to člověk chtěl, ţádnej partner není dokonalej, ale jsou
věci, který jsou důleţitý a v tom si lidi musí sednout.
Otázka: A tvoji partneři byli Češi nebo Ukrajinci?
Odpověď: Byli to většinou Češi – tři Češi, jeden byl Ukrajinec a teď teda Kurd.
Otázka: Jaké jsou tvoje plány do budoucna? Kde se vidíš za 5, případně 10 let? Co vidíš, ţe děláš?
Odpověď: No, jakoby… nevím. Nedokáţu ti odpovědět. Já jsem třeba spokojená, co se týče práce…
jako s tím oborem, který dělám. Ale na druhou stranu je fakt, ţe poslední dobou přemýšlím o tom,
jestli by to nestálo za to zkusit něco jiného, třeba s vyšším výdělkem, aby si člověk mohl víc dovolit,
nebo víc cestovat a zařídit si zázemí pořádný a tak. Ale vesměs ten obor, co dělám, mě baví a chtěla
bych to určitě dělat… nebo prostě něco se společností, i kdyby to nebyla integrace cizinců, tak něco
s podobným smyslem, tomu bych se chtěla věnovat no. No a nevím, jak to budu mít, ale doufám, ţe za
5 let uţ budu mít dítě… jako ţe bych ráda zaloţila rodinu.
Otázka: A tyto plány se vztahují k České republice? Chtěla bys zůstat v České republice?
Odpověď: No jako já si dokáţu představit ţivot tady, to není špatný ţivot a vlastně jsem si to tak i
představovala vţdycky. Ale poslední dobou jsem se rozjela do světa a to mě láká. A teďka přítel ţije
v Itálii, a tak mám v plánu se přestěhovat a zkusit s ním ţít v Itálii. S tím, ţe by mi ale rozhodně
nevadilo, kdybychom oba jeli bydlet do Český republiky. Ale teď mě ta Itálie tak láká a jsem v takové
fázi v práci a tak, ţe bych opravdu nejradši jela do Itálie a chvíli tady nebyla. To by mi vůbec
nevadilo. Takţe kdo ví , jak to bude…
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Otázka: Takţe Itálie je teď z konkrétního důvodu?
Odpověď: Ano, je tam konkrétní důvod, je tam víc důvodů dohromady, ze kterých vyplynulo, ţe to
teďka bude nejlepší. Ale nejhlavnější důvod je ten přítel, který tam bydlí. Ale dalším důvodem je to,
ţe mě to láká – vycestovat… i Itálie mě láká – ta země a lidi a kuchyně a tak.
Otázka: A dokáţeš si představit, ţe bys tam vychovávala svoje děti a zaloţila tam rodinu?
Odpověď: Jako asi jo, ale nevím vlastně. Dokáţu si představit, ţe budu vychovávat dítě v Itálii a ţe to
bude bilingvinní dítě, nebo jak to říct, protoţe já bych na něj mluvila česky, přítel kurdsky a zároveň
by umělo italsky, protoţe bychom ţili v Itálii.
Otázka: A na Ukrajinu bys nechtěla jet ţít?
Odpověď: No, to bych nechtěla no, to by mě ani nenapadlo. To mě napadlo jenom proto, ţe mě tam
chtěl poslat zaměstnavatel. Tak to bych jela jako… ale ţít ne.
Otázka: A bránila by ses tomu zuby nehty?
Odpověď: Ne, protoţe by to byla jiná Ukrajina, kdybych tam byla poslaná zaměstnavatelem, tak bych
ţila v Kyjevě nebo ve Lvově, coţ jako Kyjev je metropole a ţivot tam je úplně jinej a byla nová
zkušenost a viděla bych, jak se tam ţije. Takţe by to byla nová zkušenost, ale samotnou by mě to
rozhodně nikdy nenapadlo.

Tak to je všechno… moc ti děkuju za rozhovor a tvojí otevřenost.
Není zač, rádo se stalo.
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