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1.  Základní informace o občanském sdružení SOZE

SOZE – Sdružení Občanů Zabývajících se Emigranty je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je posky-
tování pomoci uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců, přicházejících do České republiky. Tato pomoc spočívá 
v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích progra-
mů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém 
procesu integrace do majoritní společnosti. 
Ve vztahu k majoritě je cílem veškerých aktivit občanského sdružení SOZE odbourávání projevů nedůvěry, ne-
snášenlivosti a xenofobie a posilování veřejného vědomí lidských práv a právního státu. Tento cíl je naplňován 
prostřednictvím osvětových a informačních přednášek, výstav, seminářů a národních kulturních večerů.
SOZE vzniklo s příchodem první vlny uprchlíků do Československa v roce 1990 a oficiálně bylo Ministerstvem 
vnitra zaregistrováno v roce 1992. Své sídlo má v Brně a jeho poradci poskytují asistenci v brněnské a olomoucké 
kanceláři a také ve všech azylových zařízeních na území Moravy a Slezska. SOZE navíc provozuje Azylový dům 
v Brně. Zvýšená péče a ochrana je poskytována zranitelným skupinám uprchlíků a cizinců, jakými jsou osamocené 
ženy s dětmi, nezletilé děti bez doprovodu, nemocní, handicapovaní či různě postižení lidé. 
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Klientům je nabízeno:

Právní poradenství:
–  právní poradenství k zákonu o azylu,
–  právní poradenství k zákonu o pobytu cizinců na území 

České republiky,
–  právní poradenství k zákonu o nabývání a pozbývání stát-

ního občanství České republiky,
–  právní poradenství týkající se zaměstnávání a samostatné 

výdělečné činnosti cizinců na území ČR

Sociální poradenství:
– sociální poradenství,
– asistence při jednání na úřadech (např. VZP),
–  pomoc při ověřování a nostrifikaci dokladů o vzdělání,
–  pomoc při vyhledávání konkrétního zaměstnání a jednání 

se zaměstnavatelem,
– individuální pomoc s řešením otázky bydlení

Vzdělávací aktivity:
– kurzy českého jazyka,
– kurzy práce na počítači,
– kurzy pracovní integrace,
– motivační kurzy

Volnočasové aktivity:
– pro děti i pro dospělé
– sportovní a kulturní akce
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2.  O projektu „S vámi k nám“
V dnešní době postupující globalizace a každodenních projevů terorismu rostou pocity nesnášenlivosti a xenofo-
bie a česká společnost v tomto není výjimkou. Kořenem těchto pocitů je ve většině případů strach, strach z nezná-
mého, strach o vlastní bezpečnost. Řada příslušníků majoritní společnosti si navíc také myslí, že cizinci chtějí pou-
ze využívat náš sociální systém, zaujmout naše pracovní místa a odešli ze svých domovů z pouhé vypočítavosti. 
Proto je více než nutné přispívat k vytváření reálného obrazu cizinců, informovat o objektivních problémech jejich 
integrace a snažit se v maximální možné míře o zapojení majoritní společnosti do tohoto procesu. Počty cizinců ze 
třetích zemí se v České republice stále zvyšují. Většina nově příchozích cizinců, ale i těch, kteří na našem území již 
nějakou dobu pobývají, zažívá velké problémy, vedle jazykové bariéry to bývá kulturní šok, potíže s bydlením, na-
lezení práce, problémy na úřadech, a se zvyklostmi běžného života vůbec, ne zřídkakdy zažívají pocity rozčarování 
a následné apatie, deprese, uzavírání se do sebe a do své komunity. Vytváření uzavřených etnických či nábožen-
ských komunit přináší velkou řadu závažných problémů, kterým se tento projekt, se svými aktivitami vedoucími 
k usnadnění integrace, snaží předcházet.
Projekt „S vámi k nám“ sleduje opatření zapojení hostitelské společnosti do procesu integrace. Cílem projektu 
je působení jak na příslušníky třetích zemí, tak na příslušníky majoritní společnosti. Prostřednictvím mediální 
a informační kampaně, si projekt klade za cíl, ukázat většinové společnosti reálný obraz o cizincích z třetích zemí, 
pravdivě informovat o jejich životních osudech, pohnutkách, které je vedly k opuštění domovů i o jejich problé-
mech, s nimiž se setkávají v České republice. Součástí kampaně je spolupráce s regionálními rádii, uveřejnění 
článků v odborném časopise a vydání tematicky zaměřené brožury. Brožura bude mít podobu výpovědí životních 
příběhů některých cizinců z cílové skupiny u nás, neboť naše zkušenosti ukazují, že osud jednotlivého konkrétního 
člověka a jeho konkrétních problémů zaujme více než-li statický popis života cizinců v České republice. Společné 
akce cizinců a většinové společnosti, jako jsou multikulturní večery a multikulturní setkání na půdě Masarykovy 
university, v sobě nesou oba předchozí prvky, usnadnění integrace i informování majoritní společnosti o skutečné 
podobě života cizinců. Zároveň přispívají k setkávání v neformálním prostředí a poskytují možnost k navázaní 
vztahů mezi cizinci a českými občany.  
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3. Terminologie

Vzhledem ke specifičnosti zvoleného tématu je nezbytně nutné upřesnit si používanou terminologii. Vysvětlení
jednotlivých termínů bude záležet buď na výkladu příslušného zákona či na vysvětlení v odborné publikaci. 

Cizinec:
Cizinec je osoba, pro niž není Česká republika rodnou zemí. Podle cizineckého zákona se cizincem rozumí fyzická 
osoba, která není státním občanem České republiky včetně občana Evropské unie. V kontextu této práce budeme 
hovořit o cizincích – tzn. obecně o všech lidech, kteří nemají občanství České republiky – také jako o imigran-
tech (přistěhovalcích). V práci je také zmiňována skupina cizinci ze třetích zemí – to jsou ti cizinci, jejichž státní 
příslušnost je mimo státy Evropské unie. Na tuto skupinu cizinců se také v některých případech vztahují zvláštní 
právní úpravy a vládní programy.

Uprchlík:
Uprchlík je osoba, která „se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů 
rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo 
i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, od-
mítá ochranu své vlasti…“1 Záměrem disertační práce je problematika edukace žáků z řad uprchlíků – tzn. těch, 
jejichž status odpovídá Úmluvě o právním postavení uprchlíků. Termín uprchlík ztotožňujeme v práci s termínem 
žadatel o udělení mezinárodní ochrany nebo žadatel o azyl, který blíže specifikuje zákon o azylu 325/1999 Sb.,
zákon o pobytu cizinců 326/1999 Sb.. 

Azylant:
Je to cizinec, kterému byl podle zákona o azylu (č. 325/1999 Sb.) udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí 
o azylu (§ 2 odst. 3) zákona o azylu). Azylanti jsou zařazeni do Státního integračního programu (tzv. SIP) a jejich 
integraci je věnována zvýšená péče (jsou jim nabídnuty: kurzy českého jazyka, podpora samostatného bydlení 
– možnost získání integračního bytu, sociálně-právní poradenství, atd.).

Národnostní menšina:
Zákon o právech příslušníků národnostních menšin, tzv. menšinový zákon, začal v ČR platit od 2. 8. 2001 
(č. 273/2001 Sb.) a národnostní menšinu definuje takto: „Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících
na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým půvo-
dem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni 
za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zá-
roveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.“ Statut národnostní 
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menšiny byl prozatím přiznán dvanácti menšinám: bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, 
rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské. Zjednodušeně by se dala národnostní menšina definovat jako
úředně uznaná etnická menšina.

Etnická menšina:
Podle profesora psychologie Kohoutka se jedná o minoritní skupinu občanů státu, které spojuje společný rodový 
a rasový původ, národnost, historické zkušenosti, náboženství, sociální a kulturní znaky, především jazyk, obyčeje, 
tradice, sociální rituály, tabu, životní styl, motivační a hodnotové struktury, mentalita i psychické zvláštnosti.

Migrace:
Migrace je stěhování členů skupiny z jedné populace do druhé. Z hlediska určité konkrétní populace lze rozlišit 
emigraci, což je počet jedinců, kteří se z této populace odstěhovali za určitou jednotku času (zpravidla rok), a imi-
graci, což je naopak počet jedinců, kteří se do této populace za příslušnou časovou jednotku přistěhovali.
Migrace je určitým způsobem stresující aktivita. Člověk při ní může zažívat pocity eustresu i distresu. Velmi 
silným motivem k migraci může být pro jednotlivce i skupiny fakt, že chtějí začít znovu. Mají touhu uzavřít ně-
jakou kapitolu svého života a začít „psát na nový, čistý list“. Tato činnost se vyznačuje pozitivními či negativními 
charakteristikami podle toho, jaká je v dané zemi sociální, ekonomická a politická situace, podle postoje migrantů 
k migraci, podle interpretace migračních procesů majoritou, atd. 

Integrace:
Jedna z forem adaptace imigrantů podle J. W. Berryho (1997). Při integraci imigranti uznávají, že přijetí a poznání 
hostitelské kultury je důležité, avšak současně si chtějí udržet svoji vlastní kulturu. „Imigranti většinou uplatňují 
při své adaptaci v hostitelské zemi strategii integrace, kdežto příslušníci dominantní populace v hostitelské zemi 
preferují u imigrantů strategii asimilace.“ (Průcha, J., 2004)
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4. Migrace ve společnosti:

Co je to migrace?
Migraci lze velmi zjednodušeně definovat jako přesun lidí z jednoho místa původu na jiné. K migraci může do-
cházet například uvnitř státu – pohyb lidí z venkova do měst (jev typický zejména pro druhou polovinu 20. století) 
nebo z městských center do předměstských častí (jev typický pro vyspělé země na konci 20. století)1. Tento termín 
však vyjadřuje především přesun lidí na základě překročení hranic států. Každý člověk, který překročí hranice 
a zůstává v zemi déle než jeden rok, se stává migrantem2.
Téma mezinárodní migrace je v poslední době velmi aktuální a je neustále důležitým předmětem politiky mnoha 
západních států a Evropské unie. 20. století se vyznačuje velkým nárůstem migrace, který se dá zejména v posled-
ních letech charakterizovat jako tok obyvatelstva z chudého Jihu na bohatý Sever3. Slovo migrace získává v sou-
časnosti často negativní význam, což je způsobeno především obavami evropských vyspělých států z nadměrného 
přílivu cizinců z chudých východních zemí.

Historie
Je však nutné si uvědomit, že fenomén migrace je starý jako lidstvo samo. Přesuny obyvatelstva měly v historii 
různé podoby a příčiny. Nejrozsáhlejší migrační vlny probíhaly v 3. až 6. století, v historii Evropy jsou známé 
jako tzv. „stěhování národů“. Velké přesuny obyvatel představovaly v historii také vpády Arabů a Turků na Evrop-
ský kontinent. Migrace měla charakter přesunů velkých skupin a celých národů. Od 17. století je migrace spíše 
přesunem jednotlivců a rodin. Důvody byly především ekonomického rázu nebo se týkaly získání náboženských 
a politických svobod. V období od 17. století do druhé světové války se v rámci největší mezinárodní migrační 
vlny v dějinách přesunulo kolem 65 milionů lidí z Evropy do Severní a Jižní Ameriky a dalších 17 milionů odešlo 
do Afriky a Austrálie4.
Na konci 20. a v 21. století je hlavní příčinou migrace snadnější možnost pohybu a cestování, ale především nerov-
noměrnost ekonomického rozvoje různých zemí a částí světa. Velkou roli hrají také politické a etnické konflikty,
jež vytlačují lidi z jejich rodných zemí a nutí je usazovat se jinde. Ke konci 20. století se Evropa postupně stávala 
imigračním kontinentem. Od padesátých let 20. století převažovaly vnitro-evropské pohyby obyvatelstva, přede-
vším mezinárodní pracovní migrace, směřující do průmyslově vyspělých států střední, západní a severní Evropy.

1  www.migraceonline.cz, Co je to migrace?
2  www.migraceonline.cz, Co je to migrace?
3  Srov. Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní spol. 21. století. Portál 2001. str, 19.
4  Srov. www.migraceonline.cz, Historie
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Světová populace migrantů
Podle odhadů dnes žijí desítky miliónů lidí mimo zemi, kde se narodili nebo jejíž občanství nesou. Rozmístění 
mezinárodních migrantů je velmi nerovnoměrné. Zhruba polovinu z celosvětové migrační komunity lze nalézt 
v rozvinutých zemích, druhou polovinu pak v rozvojových zemích. Sedm nejbohatších států světa (Německo, 
Francie, Velká Británie, Itálie, Japonsko, Kanada a USA) má na svých územích asi jednu třetinu světové populace 
imigrantů. V zemích západní Evropy se jich na konci devadesátých let 20. století nacházelo více než 20 milionů. 
Další odhady říkají, že z celkového počtu celosvětové migrační komunity necelých 30 milionů představují uprchlí-
ci (pojímáno ve smyslu právní definice Ženevské konvence z roku 1951) nebo jiné nedobrovolné formy migrace5. 
Přes všechna uvedená čísla představují migranti pouze minimum celkové populace. Celosvětová migrační komu-
nita představuje asi jen 2% světové populace. Navíc velká část zahraničních migrantů se často stěhuje pouze na 
krátkou vzdálenost, většinou do sousedních zemí. Existuje také značná zpětná migrace6.

Formy migrace
Migrace je pojmem značně komplexním a je proto nutné rozlišovat mezi jednotlivými formami a strukturami 
migračních procesů a migračního chování. Z hlediska prostoru lze rozlišit například vystěhovalectví (emigrace), 
přistěhovalectví (imigrace) a vnitřní migraci (přesuny lidí v rámci jednoho státu). Z hlediska příčin, motivů a cílů 
migrace vymezujeme ekonomicky, profesně nebo sociálně motivované migrace. Patří mezi ně migrace za obživou 
jako existenční nutností, migrace jako příležitost ke zlepšení životních podmínek, migrace s cílem kvalifikace. 
V rámci této typologie můžeme rozlišit migraci dobrovolnou a nedobrovolnou kam patří migrace pro holé přežití 
(„útěk před ekologickými katastrofami“) a nucené migrace vyvolané náboženskými, politickými nebo etno-naci-
onalistickými názory. V průběhu 20. století docházelo například k nuceným přesídlením z důvodu posunů hranic 
během 1. a 2. světové války7. Z hlediska opakujících se vzorců migračního chování lze migraci rozlišovat na lokální 
a cirkulární nebo dočasnou (tedy pracovní a kvalifikační) a definitivní (např. vystěhovalectví, přistěhovalectví). 
Většina přistěhovalců ve světě stejně jako v ČR jsou ekonomicky aktivní aktéři cirkulární pracovní migrace, což je 
fenomén přetrvávajícího dočasného stěhování za účelem zvýšení vlastního ekonomického statusu a statusu rodiny 
v rodné zemi. 

Modely adaptace
Všeobecně je známa premisa, že „imigranti většinou uplatňují při své adaptaci v hostitelské zemi strategii integra-
ce, kdežto příslušníci dominantní populace v hostitelské zemi preferují u imigrantů strategii asimilace.“ (Průcha, 
2004). Provedené výzkumy naznačují, že existuje signifikantní vztah mezi stupněm etnické identity imigrantů

5   Termín “migrant“ zahrnuje širokou skupinu osob, kteří žijí mimo svůj domovský stát déle než jeden rok. Do této široké skupiny patří i kategorie uprchlík. 
Uprchlík je osoba, která splňuje definici tzv. Ženevské úmluvy z roku 1951. „Uprchlíkem je osoba, která se nachází mimo svou vlast, a má oprávněné obavy z 
pronásledování z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo kvůli příslušnosti k určité společenské vrstvě nebo zastávání určitých politických 
názorů“. Na základě této úmluvy může být uprchlíkům v určitých státech udělen azyl.

6  Srov. Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní spol. 21. století. Portál 2001, str 18.
7  Srov. Bade, K. J.: Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, str.7.
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a psychologickou tísní. Tím je myšleno, že čím víc trvají imigranti na své etnické identitě (jsou hrdí na své etni-
kum, hrdost na vlastní jazyk, vazba na komunitu atd.), tím spíš u nich dochází k pocitu psychologické tísně v ob-
klopující kultuře majority. 
Pokud chceme hovořit o integraci, musíme se zmínit o nadřazeném pojmu – adaptace. Adaptací imigrantů rozu-
míme přizpůsobování se příslušníků jedné skupiny k jiné nebo skupin navzájem. Existuje několik strategií adapta-
ce. Pro naše účely bude asi nejsrozumitelnější dělení podle J. W. Berryho (1997), kdy:
A) imigrant udržuje vztahy s ostatními etnickými skupinami
B) a zároveň si zachovává svou kulturní identitu

–  Integrace – imigranti uznávají, že přijetí a poznání hostitelské kultury je důležité, avšak současně si chtějí udr-
žet svoji vlastní kulturu (A - ano, B - ano).

–  Asimilace – imigranti usilují o co největší splynutí s obyvatelstvem hostitelské země. Svoji kulturu nepovažují 
za důležitou (A – ano, B - ne).

– Separace – imigranti nejsou v kontaktu s hostitelskou kulturou, jsou v separaci (A – ne, B – ano).
– Marginalizace – imigranti necítí potřebu kontaktu s dominantní kulturou, jsou v izolaci (A – ne, B - ne). 

Poslední výzkumy veřejného mínění naznačují (Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV 
ČR, 2009), že v České republice panuje přesně taková nálada, jak je popsáno v Průchově definici. Většina respon-
dentů výzkumných studií je toho mínění, že by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit naším zvyklostem. Češi si 
také myslí, že nejsnazší způsob, jakým se lze zbavit nálepky cizinec je: být schopen domluvit se česky a pracovat 
v České republice. Některé studie tvrdí, že rasové předsudky vznikají už u dětí předškolního věku. Zahraniční vý-
zkumy dokládají, že předsudky u dětí jsou významně ovlivňovány sociokulturním prostředím, v němž žijí. Obecně 
lze tvrdit, že rasové předsudky se častěji vyskytují u dětí, které vyrůstají v prostředí s nízkým socioekonomickým 
statusem. Dokonce bylo zjištěno, že širší sociokulturní kontext má silnější vliv na žáky než multikulturní edukační 
programy (Gutman, D. B., Hickson, F., 1996). Osobní zkušenost a vliv prostředí jsou tedy nepopiratelnými faktory, 
které mohou situaci ovlivnit zásadněji než „multikulturní teorie před tabulí“. 
Migranti, kteří se rozhodnou natrvalo usadit v určité zemi čeká náročný proces adaptace na nové kulturní a sociální 
podmínky v majoritní společnosti dané země. Tito lidé se často nacházejí v napětí, spojeném se změnou prostředí 
a jazykovou nebo kulturní bariérou. Mohou být znevýhodněni na trhu práce nebo čelit různým formám diskriminace. 
Průběh adaptace na nové prostředí je ovlivněn jejich vlastní psychickou zdatností a blízkostí jejich vlastní kultury a ma-
joritní kultury dané země. Důležitou roli však sehrává imigrační politika cílové země a tolerance jejích obyvatel k cizin-
cům a imigrantům. Jednotlivé formy soužití můžeme rozlišovat například na základě dvou následujících faktorů8.
S narůstající migrací jsou státy nuceny reagovat na změny etnického složení obyvatelstva odpovídajícími vlád-
ními programy. Modely imigrační a národnostně menšinové politiky cílových zemí sdílí shodný cíl – zabránění 
etnickým konfliktům a destabilizaci země. Liší se svými přístupy k etnickým menšinám a jejich vztahu s majoritní
společností či integračními postupy. Rozmanitost programů je dána odlišnou historickou zkušeností s imigrací, 
rozdílným přístupem k původním domorodým obyvatelům (např.: USA, Austrálie, Kanada). 

8  Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní spol. 21. století. Portál 2001, str. 24.
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Vzhledem k tomu, že žijeme v globalizovaném světě, je nutné i oblast vzdělávání propojit s hospodářstvím a po-
litikou dané země. Všechny tyto systémy musejí pracovat v určité souhře. Každá země světa má vlastní strategii, 
jak s cizinci/-imigranty, uprchlíky pracovat a jakým způsobem jim pomáhat.  Nelze opomenout fakt, že imigrační 
a národnostně menšinové politiky se ve většině států vyvíjí a nezůstávají konstantními. P. Barša (2003) dělí inte-
grační a národnostně menšinové politiky takto:

1. Koncept asimilace: naprosté začlenění minority do majoritní společnosti státu. Asimilační model je založen na 
jednostranném procesu rychlé a „jednoduché“ adaptace imigranta do nové společnosti. Očekává se, že za rychlé 
umožnění získání občanství, práv a povinností majoritní populace imigrant zaplatí ztrátou svého mateřského 
jazyka, svých specifických kulturních a sociálních rysů, což má vést k rychlé asimilaci do majoritní společnosti. 
Nejblíže tomuto modelu je imigrační politika a praxe Francie.
2. Diferencovaná inkorporace (tzv. diskriminační model): je založena na dočasném a návratném pohybu cizinců. 
V tomto modelu je minimalizován styk mezi etnickými skupinami (Německo v 70. letech, imigrace zejména tu-
reckých přistěhovalců zde byla vnímána jako dočasný stav). Imigranti jsou začleněni do určité společenské sféry 
(např. pracovní trh), ale není jim umožněno vstoupit do ostatních oblastí (jako systém sociální péče, občanství, 
volební právo apod.). Právní mechanismy i praxe působí ve směru odrazení a znemožnění přístupu cizincům do 
mnohých sfér života, což ve svém důsledku cizince socioekonomicky znevýhodňuje. V Německu, Švýcarsku a Ra-
kousku dnes víceméně přetrvává tento model integrační politiky.
3. Multikulturalismus (pluralitní model): uznává legitimitu kulturní a sociální různorodosti etnických minorit. 
Tento model podporuje odlišnost minority od majoritní populace. Obě se liší jazykem, kulturou, sociálními vzta-
hy. Imigrantům jsou dána stejná práva ve všech společenských sférách, aniž by se očekávalo, že se vzdají svých 
specifik. Stát aktivně vstupuje do integračního procesu (Kanada, Austrálie). Teorie tzv.„melting pot“ v USA, kdy 
se z heterogenní společnosti stává společnost homogenní.
4. Od multikulturality k individuální integraci9: v současné době některé státy přecházejí od zohledňování sku-
pinové odlišnosti k důrazu na individuální občanskou integraci. Obrat od multikulturalismu svědčí o posunu 
v problematice integrace imigrantů. „Skutečný problém již neleží v konfliktu moderní kultury evropských národů
s tradiční kulturou přistěhovalců, ale v konfliktu liberálních institucí Evropanů s náboženskými fundamentalistic-
kými ideologiemi, šířícími se zvláště, byť ne výlučně, mezi přistěhovalci.10“ (Holandsko, Velká Británie)

Z výše uvedeného vyplývá, že integrace může mít mnoho forem a variovat v několika podobách. V poslední době 
se však čím dál víc setkáváme s překrýváním termínů integrace a multikulturalismu. Je však pravda, že multikul-
turalismus představuje v současné době ideální model integrace? Neexistuje jiná cesta, jakým způsobem bude 
fungovat soužití různých etnik a národů? 

 9    Barša, P. Baršová, A. Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách integrace přistěhovalců. In. Sociální studia. FSS MU. 
Brno, 1/2005. s. 49 – 66 ISSN 1214-813X

10   Barša, P. Baršová, A. Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách integrace přistěhovalců. In. Sociální studia. FSS MU. 
Brno, 1/2005. s. 49 ISSN 1214-813X
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Obavy z migrace a cizinců
Migrace je často chápána jako jeden z důležitých aspektů globalizace. Za růstem migrace podle mnohých teoreti-
ků globalizace stojí rozvoj nadnárodních společností a s tím spojený pohyb vrcholného managementu (pracovníci 
ve vysokých pozicích) a technických odborníků. Zároveň dochází k pohybu migrantů z chudých zemí, kteří jsou 
ochotni pracovat ve vyspělých zemích i ve špatných podmínkách na periferii tamního pracovního trhu. Termín 
globalizace je v současnosti velice módní. Mnoho lidí si zvyklo všechny současné problémy vysvětlovat termínem 
globalizace. Jde však o fenomén velice složitý a nelze jej chápat jako konkrétní příčinu a vysvětlení jiných sociál-
ních změn a jevů.
Obavy z přílivu cizinců je možné vnímat také z lokálního hlediska – v rámci kontextu určité země, její kultury 
a obyvatel. Jako příklad můžeme zvolit ČR. Česká republika je zemí, která nemá dlouhou zkušenost cílové země 
migrantů a uprchlíků. Před rokem 1989 to byla právě naše země, která produkovala emigranty, kteří prchali před 
komunistickým režimem převážně do zemí Západní Evropy. V 90. letech došlo ke změně. Pro mnoho cizinců jsme 
byly nejprve tranzitní zemí („přestupní zastávkou“ na západ). Postupně však začínali do naší země přicházet cizin-
ci ze západu i z východu, ať už za prací nebo dobrodružstvím. Po vstupu do Evropské unie v roce 2004 se Česká 
republika stala cílovou zemí pro mnoho migrantů z východních zemí, kteří sem přicházeli za prací.
Tyto náhlé změny jsou důsledkem smíšených reakcí většinové společnosti na přítomnost a příbytek cizinců na na-
šem území. Podle výsledků mnoha sociologických výzkumů u nás panují spíše obavy z cizinců a negativní postoje 
k lidem, kteří sem přicházejí na delší dobu za prací. Tyto názory jsou však mnohdy výsledkem předsudků a obav 
z něčeho cizího nebo neznámého. Cizinci jsou často majoritní společností vnímáni jako levná pracovní síla, která 
připravuje naše občany o práci. Mezi další argumenty patří, že jsou důležitou příčinou kriminality apod. K těmto 
tendencím často přispívají i masmédia (jako tisk a televize), která prezentují problém uprchlictví a „přistěhovalců“ 
způsobem, který vyvolává spíše negativní emoce vůči migrantům. To je způsobeno tím, že v mediích je dáváno 
nejvíce prostoru informacím o problémech spojených se zvýšeným počtem cizinců a jejich zvýšené kriminalitě. 
Je však potřeba dobře zvážit, které obavy jsou oprávněné a které bezpředmětné. Je třeba vyvarovat se zbytečných 
předsudků, které vedou k diskriminaci a hledat v přítomnosti cizinců v naší zemi také ty pozitivní stránky.
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5.  Rozhovory s cizinci

Následující řádky se věnují autentickým výpovědím cizinců žijících v České republice, jsou mezi nimi zastoupeni 
muži i ženy všech věkových kategorií. Jsou to převážně pracující, ale někteří zde i studují. Většina z nich se potýká 
s jazykovou bariérou a s neotevřeností úředníků na úřadech. Mnozí pozitivně hodnotí česká jídla a naši pro ně 
netradiční krajinu a architekturu. 

ARMÉNIE

Oficiální název: Arménská republika
Počet obyvatel: 3 215 800
Hlavní město: Jerevan

Arménie je stát ležící v Zakavkazsku v jihozápadní Asii bez přístupu k moři. Hraničí s Gruzií, Ázerbájdžá-
nem a Náhorním Karabachem, Íránem, enklávou Nachičevan a Tureckem. Arménské království jako první 
státní útvar na světě přijalo roku 301 n.l. křesťanství za státní náboženství. 

Obyvatelstvo: 
Převážnou většinu obyvatelstva tvoří Arméni, dále je v Arménii zastoupena menšina jezidských Kurdů a Rusů. 
Více jak polovina Arménů žije v zahraničí. Přes 98 % obyvatelstva se řadí k arménské apoštolské církvi. Kurdové 
žijící na západě praktikují zoroastrismus a šamanismus. Arméni používají jako úřední jazyk arménštinu, domluví 
se rusky a kurdsky.

Politika:
Arménie je parlamentní republika s jednokomorovým parlamentem. Současný prezident Serž Sargisjan je před-
sedou Arménské republikánské strany. Berlínskou smlouvou z roku 1878 se stala Arménie součástí evropských 
zájmů a záminkou pro humanitární intervenci. Turecký sultán Abdülhamid II. se z obavy ze ztráty vlivu nad tímto 
územím rozhodl pohrozit evropským mocnostem a Arménům tím, že jich v letech 1895 – 1896 nechal 200 000 
vyvraždit. Tím v podstatě začala série genocid. Arménská odbojová hnutí začala sílit, ale nenávist Osmanských 
Turků rovněž. V roce 1909 se odehrál další masakr v Kilikii. Zabito bylo 30 000 Arménů. Iniciátorem byla turecká 
strana Jednota a pokrok (tzv. mladoturci).
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Arménie a Ázerbájdžán vedou dlouholetý spor o území Náhorního Karabachu, který v 90. letech 20. století vy-
gradoval v regulérní válečný konflikt. V současné době se Náhorní Karabach nachází pod vojenskou kontrolou
Arménie. Republiku, vyhlášenou místními Armény na území Karabachu a přilehlého koridoru k Arménii, mezi-
národně nikdo neuznal.

Rozhovor:
1. Odkud jste?
Jsem z Arménie.

2. Jak dlouho jste již v České republice?
Nyní žiji v České republice už dva roky.

3. Co Vás přivedlo do České republiky?
Přivedla mě sem hlavně moje práce.

4. Vaši ostatní příbuzní tedy zůstali ve Vaší rodné zemi?
Ano, všichni.Někdy se mi po nich i stýská, bydlí přeci jen dost daleko.

5. Jak často navštěvujete své příbuzné?
Stíhám se vracet do Arménie tak jednou ročně, to pak musím všechny navštívit, je to takový maraton.

6. Bylo něco, co vás po příchodu do České republiky překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
Nepříjemné bylo, že lidé neumí mluvit jiným jazykem než česky (domluvit se světovými jazyky jako je angličtina 
nebo ruština je tu celkem problém, i když je teď ČR jednou se zemí v Schenghenském prostoru). Brno mi připadá, 
že není moc přátelské k cizincům. Je to těžké při nakupování v obchodech, při kupování lístků do kina a jídla, bez 
češtiny je to tu pro cizince opravdu těžké.

7. Setkal/a jste se s projevy nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice?
V Praze nikdy, ale v Brně ano.

8. Objevily se po vašem příchodu do České republiky nějaké překážky, které jste musel/a překonávat?
Prvních pár měsíců bylo těžké kupovat cokoliv. Pamatuji si, že koupit lístek z Brna do Vídně na hlavním autobuso-
vém nádraží byl horor, paní za přepážkou říkala, abych nemluvil anglicky, ale jinak jsem se s ní domluvit neuměl. 
Ona potřebovala jen jméno místa ve Vídni, kam se chci dostat a čas odjezdu, i tak mi moc nebyla ochotná pomoct, 
i když jsem jí tyto důležité informace napsal na papír. Paní stále nereagovala. 

9. Kde se učíte český jazyk, je pro Vás čeština důležitá ve Vaší  práci?
Čeština není v mé práci důležitá, jde o anglickou společnost. Ale češtinu studuji tak často, jak to jen jde, protože 
nikdo v mém okolí, v restauracích a dokonce ani na policejní stanici neumí mluvit anglicky. 
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10. Jak trávíte volný čas? 
Cestováním, snažím se poznat vaši krásnou zemi každou chvíli, jak je to jen možné.

11. Máte v České republice hodně přátel? A jsou to Češi nebo spíš  cizinci?
Ano, přátel mám dost, ale víc je jich určitě mezi cizinci.

12. Chutná Vám česká kuchyně? Chybí Vám některé jídlo z Vaší národní kuchyně?
Česká kuchyně je pro mě zajímavá a přináší mi mnoho nových chuťových vjemů. Ale určitě bych lhal, kdybych 
řekl, že se mi po našich národních jídlech nestýská.

Arménské lidové přísloví:
„Utíkej vždy za jezdcem, chodce doženeš snadno.“
„Վազիր միշտ ձիավօրի հետևից,Ճամփորդին հեշտ կհասնես.“

ČÍNA

Oficiální název: Čínská lidová republika
Počet obyvatel: 1 312 897 300
Hlavní město: Peking

Čína je nejlidnatější stát světa. Velmi rychle rostoucí ekonomika, vojenská síla i progresivní diplomacie dá-
vají vzrůst nové supervelmoci. Země je od roku 1949 vedena Komunistickou stranou Číny, jejíž představitelé 
si dělají nárok i na ostrov Tchaj-wan a několik dalších menších území, tyto oblasti však jsou spravovány vlá-
dou Čínské republiky. V poslední době se o Číně hodně mluví v souvislosti s nedodržováním lidských práv.

Obyvatelstvo:
Číňané si sami říkají Han a jsou nejpočetnějším národem světa. Z 1 200 milionů obyvatel Číny tvoří Han 94%, 
ostatní obyvatelstvo se dělí do 55 menšinových národností ve vnitrozemí a v pohraničních oblastech. Národy 
Chuej, Ujguři, Kazaši, Kirgizové, Tataři, Uzbekové, Tádžikové, a další vyznávají islám. Tibeťané, Mongolové, Lho-
ba, Moinba, Tu a Juguři zase tibetský buddhismus, zatímco Dai, Blang a Deang Theravada buddhismus. Řada lidí
národů Miao, Yao a Yi jsou křesťany. Věřící Chanové obvykle vyznávají buddhismus, křesťanství nebo taoismus.
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Politika
Čínská lidová republika je autoritářský režim pod vedením Komunistické strany Číny. Od roku 1949 do současnosti 
se v jejím čele vystřídaly čtyři generace vůdců. Během 20. století se začala měnit tradiční čínská společnost v moder-
ní. Přechod však probíhá pomaleji, než v demokratických státech s tržní ekonomikou. Venkovské obyvatelstvo ve 
vnitrozemí (75%) žije v chudobě. Experimenty komunistů s urychlováním procesu měly většinou opačný následek, 
jako např. období velkého skoku (1958 – 1960), kdy docházelo k násilným přestavbám systému zemědělského i soci-
álního. Čínský vůdce Mao Ce-tung chtěl radikálními politickými a ekonomickými opatřeními rychle zvyšovat čín-
skou produkci, dostat zemi během 15 let ekonomicky do postavení velmoci a vybudovat komunismus. Skutečným 
následkem však byl největší lidmi vyvolaný hladomor v dějinách, jemuž padly za oběť desítky milionů lidí. Velkým 
problémem byl a je také vysoký přírůstek obyvatelstva, jehož způsob řešení v Číně je kontroverzní – masivní kam-
paně za jednodětné rodiny, přičemž vícedětné rodiny ztrácely zaměstnání, podnikové byty či jiné výhody. 

Rozhovor: 
1. Odkud jste?
Pocházím z Číny.

2. Jak dlouho jste již v České republice?
Jsem tu teprve 6 měsíců.

3. Co Vás přivedlo do České republiky?
Jsem tu kvůli práci, jako mnoho cizinců z mé společnosti, ve které pracuji.

4. Vaši ostatní příbuzní tedy zůstali ve Vaší rodné zemi?
Ano, všichni mí blízcí jsou v Číně.

5. Jak často navštěvujete své příbuzné?
Budu se snažit aspoň jednou za rok, ale zatím jsem rodiče ještě neviděl. Jsme v kontaktu přes emaily.

6. Bylo něco, co vás po příchodu do České republiky překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
Musím říct, že si naštěstí na nic nepříjemného nevzpomínám.

7. Setkal/a jste se s projevy nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice?
Ne

8. Objevily se po vašem příchodu do České republiky nějaké překážky, které jste musela překonávat?
Ne

9. Kde se učíte český jazyk, je pro Vás čeština důležitá ve Vaší  práci?
Teď nestuduji, mám za sebou jen jednu hodinu, jsem velice zaneprázdněný, nemám čas na učení. Bohužel kromě 
práce nic moc nestíhám.
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10. Jak trávíte volný čas? 
Navštěvuji ostatní města a krajinu v nejbližším okolí.

11. Máte v České republice hodně přátel? A jsou to Češi nebo spíš cizinci?
Nemám moc přátel, ale znám Čechy i cizince.

12. Chutná Vám česká kuchyně? Chybí Vám některé jídlo z Vaší národní kuchyně?
Česká kuchyně mi vyhovuje, ale nemůžu ji jíst tak často, občas si vařím sám naše domácí jídla. Není ale úplně lehké 
sehnat suroviny, v supermarketech jsou celkem drahé.

Čínský horoskop:
Následující tabulka je pro přehlednost zjednodušená. Čínský lunární rok má totiž jinou délku trvání než náš slu-
neční a začíná na přelomu ledna/února.
Podle legendy bývala zvířata kdysi dávno silnější a mocnější než lidé. Jejich síla a vitalita zanechaly v lidech hlubo-
ký dojem. Lidé je uctívali a udělili jim božská přirovnání. Zároveň jim přiřazovali lidské vlastnosti, protože s nimi 
chtěli soupeřit. Když byla zvířata pozvána k Buddhovi k oslavě nového roku, přiřadil každému z nich vládu nad 
jedním rokem. Pořadí určil jejich příchod. Lidé narozeni na Nový rok pak nesou nejtypičtější vlastnosti znamení.

Krysa 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Buvol 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Tygr 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Zajíc 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Drak 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Had 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
Kůň 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Koza 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Opice 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Kohout 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Pes 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Vepř 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019
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UKRAJINA

Oficiální název: Republika Ukrajina
Počet obyvatel: 46 710 816
Hlavní město: Kyjev

Ukrajina je jednou z republik vzniklých po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Země leží ve východní 
Evropě, hraničí s Ruskem, Moldavskem, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a Běloruskem. 
Jižní hranice je tvořena Černým mořem.

Obyvatelstvo
Hlavními etnickými skupinami jsou Ukrajinci 65 %, Rusové 33 %, Židé, Moldavané, Tataři, Bělorusové. Rusové žijí 
především na východě země, kde je v některých regionech častější užívání ruštiny než úředního jazyka – ukra-
jinštiny (kromě toho je na Krymu úředním jazykem de facto i ruština). Východ a jih je tedy kulturně-politicky, na 
rozdíl od západní části, orientován spíše na Rusko. Ukrajina je zakládajícím členem Společenství nezávislých států. 
Náboženství: pravoslavní 31 %, ukrajinští katolíci 7 %, protestanti 3,6 %, římští katolíci 1,2 %.

Politika
V roce 1991 vyhlásila Ukrajina v souvislosti s rozpadem SSSR samostatnost. Podle Ústavy se však Ukrajina stala 
republikou až v roce 1996. Tato východoevropská země prochází od získání samostatnosti velmi složitým obdobím. 
Rozpad Sovětského svazu těžce zasáhl ukrajinské hospodářství, podniky krachovaly, zaměstnanci nedostávali platy, 
penzisté své důchody. Politické elity se věnovaly především svým ekonomickým zájmům. Vznikl tak oligarchický 
systém, kdy spřátelení podnikatelé privatizovali nejcennější podniky za minimální objem peněz a na oplátku pod-
porovali zkorumpované představitele státu. Zahraničně politicky Ukrajina lavírovala mezi Ruskem a Evropskou unií 
ve snaze získat maximum výhod z obou stran, aniž by ovšem plnila své závazky. Postupně si tak získala reputaci ne-
spolehlivého partnera, investory navíc odrazovala vysoká míra korupce. Režim se čím dál tím více uzavíral do sebe 
a občané ztráceli víru, že by se mohli domoci lepšího života poctivým způsobem. Změna přišla s prezidentskými 
volbami v roce 2004. Opozičnímu kandidátovi Viktoru Juščenkovi se podařilo kolem sebe sjednotit prakticky veške-
rou demokratickou opozici a vyhrát navzdory manipulacím ze strany stávající vlády. Během dramatických událostí 
konce roku 2004, kdy statisíce demonstrantů na náměstích po celé Ukrajině žádaly uznání Juščenkova vítězství, do-
šlo k probuzení aktivity občanů, kteří po dlouhé době měli pocit, že jejich angažmá v politice může něco ovlivnit. 
Situace dnes není ještě zdaleka stabilizována. Došlo k rozkolu mezi vítězi, nová moc neprokázala, že by byla 
schopna zavést do praxe demokratický způsob vládnutí. Míra korupce je i přes určitá zlepšení stále vysoká. Nic-
méně značná část společnosti stále požaduje a prosazuje změny.
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Rozhovor:
1. Odkud jste?
Jsem z Ukrajiny.

2. Jak dlouho jste již v České republice?
Už jsem tady šest let, to je docela dlouho, že?

3. Co Vás přivedlo do České republiky?
Lepší život a vidina lepší budoucnosti než u nás na Ukrajině.

4. Vaši ostatní příbuzní tedy zůstali ve Vaší rodné zemi?
Jsem zde bez rodiny, rodičů, sourozenců, prostě sám.

5. Jak často navštěvujete své příbuzné?
Své příbuzné navštěvuji jedenkrát za rok.

6. Bylo něco, co vás po příchodu do České republiky překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
Po příchodu do České republiky mě překvapila kultura, disciplína, pořádek, ochota, vstřícnost tohoto národa.  
Nepříjemná pro mě byla nenávist k cizincům ze třetích zemí. Mám dojem, že vůči rusky mluvícím jste opravdu 
„nabroušení“.

7. Setkal/a jste se s projevy nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice?
Ano, setkal jsem se a i teď se setkávám s nenávistí k cizincům. Někteří si i zaslouží, ale bohužel na to doplácí ti, 
co jsou nevinní, obyčejné lidé.

8. Objevily se po vašem příchodu do České republiky nějaké překážky, které jste musel/a překonávat?
Po mém příchodu jsem zažil mnoho překážek, které mi znepříjemňovaly a komplikovaly život. Největší byla ne-
znalost jazyka a problémy s cizineckou policií.

9. Kde se učíte český jazyk, je pro Vás čeština důležitá ve Vaší  práci?
Česky se učím na kurzech, které pořádají různé neziskovky a také soukromně. Čeština je tu nezbytná, bez ní se tu 
těžko pracuje, žije a odpočívá.

10. Jak trávíte volný čas?
Mám strašně málo volného.  A když ho mám, tak posedím s přáteli, poznávám nové města v České republice.  
Občas chodím plavat do bazénu, když je teplo, tak trávím čas na koupališti, chodím do knihovny a na párty mezi 
mladé lidi. 

11. Máte v České republice hodně přátel? A jsou to Češi nebo spíš cizinci?
Mám tu málo přátel, ale jsou mezi nimi i Češi i cizinci. Ale není důležité mít hodně přítel, je důležité mít kvalitní 
přátele.
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12. Chutná Vám česká kuchyně? Chybí Vám některé jídlo z Vaší národní kuchyně?
Česká kuchyně mi chutná, dokonce skoro všechna jídla, už jsem si na ni zvykl. Někdy sem tam zatoužím po naší 
kuchyni, ale začínám si odvykat.

Recept národního jídla „boršč“:
Z Podkarpatské Rusi:
Tzn. boršč na oleji (bez masa):
- Bílé zelí, kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel)
- Brambory
- Cibule, Červená řepa
- Rajčatový protlak
Smažíme cibuli a potom s ní povaříme kořenovou zeleninu a bílé zelí, potom přidáme nahrubo nastrouhanou 
červenou řepu. Nakonec přidáme brambory nakrájené na kostky (ty se vaří nejkratší dobu, takže přidáváme napo-
sled). Na závěr dáme protlak a úplně nakonec podle chuti dosolíme a přidáme bobkový list. Vaříme bez poklice!!!! 
Talíře dozdobíme lžičkou kysané smetany.

TAIWAN 

Oficiální název: Čínská lidová republika/Taiwan
Počet obyvatel: 23 046 177
Hlavní město: Taipei
Za nezávislý stát (resp. stát reprezentující Čínu) Taiwan uznává jen 23 zemí (stav k dubnu 2008), na jeho 
území si činí nárok Čínská lidová republika. Republika zahrnuje vedle ostrova Tchaj-wanu i Peskadorské 
ostrovy v Tchajwanském průlivu, ostrovy Lü-tao, Lan-jü, Ťin-men, Ma-cu a další. 

Obyvatelstvo:
Na Taiwanu žije zhruba 23 milionů obyvatel. 84% obyvatelstva tvoří Taiwanci, ostatní jsou převážně Číňané. V ze-
mi převažuje synkretické lidové čínské náboženství (cca 50%), buddhismus je zastoupen z 43% a křesťanství a jiná 
náboženství ze 7%. Velká část obyvatelstva je gramotná. Úředním jazykem je čínština.
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Politika: 
Podobně jako pevninská Čína považuje Tchaj-wan pouze za svou odpadlickou provincii, tak i tchajwanská vláda 
po desetiletí proklamovala, že ona je tou pravou čínskou reprezentací, která dočasně ztratila kontrolu nad částí 
(podstatnou) svého území. Vedle „federální“ vlády v Tchaj-pej existují ještě vlády dvou provincií, které však mají 
víceméně pouze symbolický význam. Ve „federálním“ parlamentu na ostrově zasedalo množství přestárlých po-
slanců za pevninské provincie, které neměl kdo vystřídat, protože vláda pochopitelně nemohla na komunistickém 
území uspořádat volby. Na přelomu tisíciletí ovšem někteří politici na Tchaj-wanu od doktríny „my jsme Čína“ 
zvolna upouští a volají po vyhlášení nezávislosti samotného Tchaj-wanu. Tím paradoxně vyvolávají ostřejší reakce 
nejen u komunistické vlády na pevnině, ale i u většiny nacionalistického obyvatelstva, než při nárokování jednotné 
Číny.

Rozhovor:
1. Odkud jste?
Přijel jsem z Taiwanu.

2. Jak dlouho jste již v České republice?
Jsem zde celých pět měsíců. Není to dlouho, ale pro mě je to celkem dost.

3. Co Vás přivedlo do České republiky?
Společnost mého manžela má továrnu v České republice, takže jsem ho sem následovala.

4. Vaši ostatní příbuzní tedy zůstali ve Vaší rodné zemi?
Jsem zde se svým mužem a rodiče jsou stále v mé rodné zemi.

5. Jak často navštěvujete své příbuzné?
Jedenkrát či dvakrát za rok.

6. Bylo něco, co vás po příchodu do České republiky překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
Například schody k naší trolejbusové zastávce jsou již dlouho zničené a nikdo se nemá k tomu je opravit. Je to 
velmi nebezpečné tudy chodit a zároveň je to i pro lidi nutné, to prostě nechápu. Je těžké se tu domluvit anglicky. 
Okolí a příroda v České republice jsou nádherné, ale lidé hodně kouří a odhazují nedopalky úplně kdekoli. Líbí se 
m i zde pocit bezpečí, policisty vidím často a na mnohých místech.

7. Setkal/a jste se s projevy nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice?
Většina lidí jsou velmi přátelští a jen nepatrná část lidí je tak trochu chladná.

8. Objevily se po vašem příchodu do České republiky nějaké překážky, které jste musela překonávat?
Angličtina se tu, jak se zdá, neužívá a nemá žádné jméno a postavení.

9. Kde se učíte český jazyk, je pro Vás čeština důležitá ve Vaší  práci?
Studoval jsem ve své zemi a teď studuji v organizaci SOZE.
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10. Jak trávíte volný čas? 
Ráda nakupuji a také studuji češtinu.

11. Máte v České republice hodně přátel? A jsou to Češi nebo spíš  cizinci?
Nemám zde mnoho přátel, všichni zůstali v mé zemi.

12. Chutná Vám česká kuchyně? Chybí Vám některé jídlo z Vaší národní kuchyně?
Ano, mám rád zdejší jídlo, zejména mi chutnají dozlatova opečená žebra, ale ostatní jídla mi moc nechutnají, jsou 
moc slaná. Naše národní jídlo je velice chutné, ale nemůžu zde sehnat některé ingredience, abych si uvařil své 
domácí jídlo.

Taiwanská prsa:
Kuřecí plátky nakrájíme na tři části. V míse smícháme nasekané chilli papričky, rozetřený česnek, ocet, 3 lžíce 
sójové omáčky, med a 2 lžíce oleje. Směsí potřeme maso. Rozpálíme gril. V osolené vodě uvaříme rýži. Brokolici, 
pórek a papriku očistíme a omyjeme. Brokolici rozdělíme na růžičky, pórek nakrájíme na kousky dlouhé asi 5 cm. 
Papriku pokrájíme na nudličky. Maso grilujeme asi 20 min. za stálého potírání marinádou, potom ho nakrájíme 
na nudličky. V hluboké pánvi rozpálíme 3 lžíce oleje, přidáme zeleninu a za stálého míchání smažíme 5 min. Při-
dáme ananas, kousky ořechů a nakonec rýži. Přihřejeme vývar a dochutíme 5 lžícemi sójové omáčky. Podáváme 
s nudličkami masa.

PÁKISTÁN

Oficiální název: Pákistánská islámská republika
Počet obyvatel: 158 241 000
Hlavní město: Islámábád

Pákistán je islámská federativní republika ležící v jižní Asii. Hraničí s Indií, Čínou, Afghánistánem, Íránem, 
na jihu s Arabským mořem. Pákistán je druhou nejlidnatější muslimskou zemí na světě. Vlastní jaderné 
zbraně a je členskou zemí Commonwealthu a OIC12 , ačkoliv byl na jistou dobu vyloučen. 

12    Organization of the Islamic Conference (Organizace islámské konference)
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Obyvatelstvo:
Pákistán obývají čtyři hlavní etnika: Paňdžábci (44.68 %), Paštunové (15.42 %), Sindhové (14.1 %) a Balúčové 
(3.57 %). Kromě stálého obyvatelstva žijí v zemi asi 2 miliony uprchlíků ze sousedního Afghánistánu. Pákistánci 
jsou z 98 % muslimové a mluví urdsky a anglicky.

Politika:
Země se potýká se sílící mocí islámských radikálů. Velice časté jsou srážky vojska s radikály a protivládní demon-
strace. Po těchto událostech vláda velice často vyvolává výjimečný stav, který někdy trvá až nepřirozeně dlouho. 
Centrální vláda nemá žádnou kontrolu nad územím při hranici s Afghánistánem, kde kvete obchod se zbraněmi 
a drogami. Toto území je pod kontrolou místních kmenových vůdců, kteří většinou podporují svržený Taliban 
a teroristickou organizaci Al-Kaidu. Podle některých zdrojů se právě zde skrývá terorista Usáma bin Ládin. Pá-
kistánská armáda začala naplno bojovat s radikály na severozápadě země na začátku roku 2008. Své útoky provádí 
hlavně v oblasti severní a jižní Vazíristán. Bohužel není dobře vyzbrojena a radikálové se mohou opřít o podporu 
místních obyvatel, kteří s nimi většinou sympatizují.
Dalším už méně známým problémem Pákistánu je snaha jihozápadní provincie Balúčistánu vytvořit nezávislý stát. 
Boj za nezávislost v této největší a nejméně zalidněné provincii vypukl v 70. letech 20. století pod vedením Akbara 
Bugtiho a Balúčistánské osvobozenecké armády (BLA). Ozbrojené střety v malé míře trvají dodnes.

Rozhovor:
1. Odkud jste?
Pocházím z Pákistánu

2. Jak dlouho jste již v České republice?
V Česku jsem od července roku 2007, přijel jsem před dvěma roky.

3. Co Vás přivedlo do České republiky?
Přivedla mě sem práce.

4. Vaši ostatní příbuzní tedy zůstali ve Vaší rodné zemi?
Moje žena a moje matka mě sem následovaly, ale zbytek mojí rodiny zůstaly v Pákistánu.

5. Jak často navštěvujete své příbuzné?
Navštívil jsem je jednou za celou dobu, co jsem tady. Ty nejbližší mám tu.

6. Bylo něco, co vás po příchodu do České republiky překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
To by byla docela zdlouhavá odpověď. Ale jednou mě překvapilo, že místní lidé mi  pomohli, když jsem to moc 
potřeboval. Zdá se mi, že život je zde materialistický a lidí nemají dost času na ostatní.

7. Setkal/a jste se s projevy nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice?
Zažil jsem i hrubé 4echy, ale vcelku jsou tolerantní k cizincům.
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8. Objevily se po vašem příchodu do České republiky nějaké překážky, které jste musel/a překonávat?
Největší překážka byla bariéra v jazyce, jen pár lidí zde umí dobře anglicky. To je pak těžké si jen nakoupit.

9. Kde se učíte český jazyk, je pro Vás čeština důležitá ve Vaší  práci?
Učil jsem se český jazyk v SOZE. Čeština je důležitá v mojí práci, protože většina zaměstnanců jsou Češi, takže 
neformální kontakt třeba na obědě probíhá ve vašem jazyce. Když nechci být úplný outsider, musím se snažit 
komunikovat.

10. Jak trávíte volný čas? 
Mám rád cestování, procházky, pozorování krajin. Česká republika je určitě bohatší než naše země na různé vol-
nočasové aktivity a vyžití.

11. Máte v České republice hodně přátel? A jsou to Češi nebo spíš cizinci?
Mám zde mnoho přátel a jsou z ČR i z jiných zemí. Moc Pákistánců tu neznám.

12. Chutná Vám česká kuchyně? Chybí Vám některé jídlo z Vaší národní kuchyně?
Mám rád české sladkosti a dorty. Naše národní jídlo zde není problém uvařit, protože není takový problém sehnat 
potřebné ingredience.

Jazyk a abeceda:
Úředním jazykem Pákistánu je urdština a angličtina. Urdština používá upravené arabské písmo, obvykle ve stylu 
nastalík (ten je ozdobnější a vhodný více pro psaní rukou než pro zobrazení na počítači). Krátké samohlásky se 
rozlišují diakritickými znaménky, která se však, podobně jako v arabštině, v praxi málo využívají. Správně přečíst 
urdský text je tedy bez znalosti jazyka velmi obtížné.
Arabské písmo se píše zprava doleva. V následující tabulce je nicméně abecední pořadí uvedeno zleva doprava.

Čísla v jazyce urdu:
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EGYPT

Oficiální název: Egyptská arabská republika
Počet obyvatel: 77 505 756
Hlavní město: Káhira
Egypt je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu. Hraničí s Libyí, 
Súdánem a s Izraelem. Ze severu ho omývají vody Středozemního moře, z východu pak Rudé moře. Tato 
země je známá především díky starověké civilizaci a několika světově proslulým monumentům, jako jsou 
například pyramidy v Gíze a Velká sfinga. Město Luxor, které se nachází na jihu Egypta, skrývá početné
starověké artefakty, jako například chrámový komplex Karnak a Údolí králů. Egypťané jsou obecně pova-
žováni za kulturně a politicky důležitý národ Středního východu.

Obyvatelstvo:
Egypt je jednou z nejlidnatějších zemí Afriky. Většina z přibližně 78 milionů obyvatel žije poblíž břehů řeky Nil, 
kde se nachází jediná orná půda. Většina nehostinné pouště Sahary je pouze velmi řídce obydlena. Přibližně po-
lovina obyvatel Egypta žije ve městech, většina z nich v hustě obydlených centrech Káhiry, Alexandrie a dalších 
velkých měst Nilské delty. 51% obyvatelstva je gramotná. Většina obyvatel jsou Arabové, arabština je i úředním 
jazykem. Egypťané jsou z 90% sunnitští muslimové, z 10% křesťané.

Politika:
Egypt je prezidentskou republikou. Vládu si od roku 1978 drží Národní demokratická strana. Současným prezi-
dentem je Muhammad Husní Mubarak (od 1981). Do 454 členného parlamentu se volí jednou za 5 let. Význam-
ným opozičním hnutím je Muslimské bratrstvo.

Rozhovor:
1. Odkud jste?
Jsem z Egypta.

2. Jak dlouho jste již v České republice?
Jsem tu asi dva roky.
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3. Co Vás přivedlo do České republiky?
Dostal jsem příležitost pracovat ve formě IBM.

4. Vaši ostatní příbuzní tedy zůstali ve Vaší rodné zemi?
Ano, jsem zde jenom já.

5. Jak často navštěvujete své příbuzné?
Jednou za rok, ale rád bych častěji, ale nestíhám to.

6. Bylo něco, co vás po příchodu do České republiky překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
Nepříjemně mě překvapila chladná reakce mých kolegů z týmu ve chvíli, kdy jsem jim sdělil, že mě úplně o všech-
no okradli ve chvíli mého příjezdu do České republiky. Také pátrání místní policie mě naprosto zklamalo, navíc 
když jsem zjistil, že celá krádež je natočená na průmyslové kameře a policisté měli k dispozici tvář zloděje. Na 
druhou stranu musím zdůraznit, že se v případu vyskytl jeden policista, který se postaral jak o mou bezpečnost, 
tak i o další běh případu, ale byl to jen jeden člověk. Ostatní se chovali, jakoby jim to bylo jedno. Velmi oceňuji 
profesionální chování tohoto muže. I když mě okradli nejspíš Rómové, paradoxně k tomu mi dvě romské rodiny 
velmi pomohly. Úplnou náhodou jsem jim pak mohl nezištně poděkovat.

7. Setkal/a jste se s projevy nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice?
Ani ne, lidi jsou ke mně převážně hodní.

8. Objevily se po vašem příchodu do České republiky nějaké překážky, které jste musel/a překonávat?
Kromě krádeže bylo to vše v pořádku.

9. Kde se učíte český jazyk, je pro Vás čeština důležitá ve Vaší  práci?
Česky se učím v SOZE, V mé práci je hlavní angličtina. Avšak mám neustále potřebu studovat český jazyk, abych 
porozuměl místním lidem. 

10. Jak trávíte volný čas? 
Ve volném čase chodím do centra na nákupy, jíst a procházet se a samozřejmě rád odpočívám.

11. Máte v České republice hodně přátel? A jsou to Češi nebo spíš cizinci?
Ne moc, ale dostatek. Mí přátelé jsou převážně cizinci. Čechy znám jen z práce, jsou tam dobří a úctyhodní lidé.

12. Chutná Vám česká kuchyně? Chybí Vám některé jídlo z Vaší národní kuchyně?
Je chutná, ale ne nějak zvlášť. Musím říct, že mi hodně chybí naše tradiční jídla.

Egypstké báje:
Devatero bohů je devět hlavních egyptských bohů v sestavě, jak je uctívali v Oně, jednom z nejvýznamnějších 
středisek náboženství ve starém Egyptě. Máme-li to přirovnat k něčemu nám bližšímu, můžeme si představit 
nesmrtelné nájemníky Olympu.
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Jejich základní sestava vychází ze zakladatele „devítky“, boha Atuma. Ten měl dvě děti, boha vzduchu Šova a bohy-
ni vody Tefnut. Ti měli další dvě děti – boha země Geba a bohyni nebe Nút. Jejich potomci, bohove Usíre a Sutech 
a bohyně Éset a Nethet nám uzavírají počet devíti členů tohoto mocného sdružení. Podle některých pramenů byl 
z devítky vyloučen Sutech pro vraždu svého bratra Usíra a byl nahrazen měsíčním bohem Thovtem. Někdy se jako
desátý do počtu uvádí také vládce světa, Usírův syn a dědic Hór.

TUNISKO

Oficiální název: Tunisko
Počet obyvatel: 10 175 014
Hlavní město: Tunis
Tunis se nachází v severní Africe, na západní straně sousedí s Alžírskem a na jihovýchodní s Libyí. Jeho 
zlatavé pláže se linou kolem pobřeží Středozemního moře.

Obyvatelstvo
Obyvatelstvo Tunisu tvoří z 97% Arabové, pak Berbeři. Náboženství je v drtivé většině islámské, 98% tvoří sun-
nitští muslimové, o zbytek se dělí křesťané, židé a ostatní náboženské víry. Úředním jazykem je arabština, dalším 
používaným jazykem je francouzština.

Politika
Politický systém je prezidentský, s teprve druhým prezidentem. V Tunisku neexistuje demokracie v evropském 
smyslu slova, jde o policejní stát. Protože je Tunisko arabský stát, v mezinárodní politice velmi umírněný, je faktic-
ká diktatura vládnoucí strany mezinárodním společenstvím téměř bezvýhradně tolerována. 
25. července 1957 se Tunisko stalo republikou. Habíb Bourgiba se stal prvním prezidentem nového státu. Tunisko 
je jednou z nejstabilnějších zemí regionu a také jedním z nejumírněnějších arabských států. Významnou zásluhu 
na tom má první prezident Tuniska Habíb Bourgiba. Podařilo se mu prosadit novou moderní ústavu. Ženy získaly 
rovnoprávnost a také volební právo. Bylo zakázáno mnohoženství. Tunisko se během své cesty muselo vypořádat 
se spoustou problémů. Nová správa země se potýkala s nedostatkem odborníků, negramotností obyvatel a vyso-
kou nezaměstnaností. 
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Historie 
Roku 1975 Národní shromáždění jmenovalo Habíba Bourgibu doživotně prezidentem. V průběhu let však ztratil kontakt 
s realitou a izoloval se jak od svého národa, tak od ostatního arabského světa. Jeho zhoršující se zdravotní stav a některé 
zaváděné kroky vedly k obavám z vypuknutí nepokojů a vnitřních mocenských bojů. Roku 1987 Zine el- Abidine ben Ali 
zorganizoval nekrvavý převrat a odstranil Bourgibu od moci. Nechal se jmenovat prezidentem a v tomto úřadu byl potvr-
zen i v několika následujících prezidentských volbách. Habíb Bourgiba žil v politické izolaci až do své smrti roku 2000.

Rozhovor:
1. Odkud jste?
Jsem z Tuniska.

2. Jak dlouho jste již v České republice?
Šest a půl měsíce

3. Co Vás přivedlo do České republiky?
Rozvod a moje nová česká přítelkyně. Chci tu začít nový život.

4. Vaši ostatní příbuzní tedy zůstali ve Vaší rodné zemi?
Ano, mí pokrevní příbuzní zůstali v Tunisu. V Praze mám rodinu mojí přítelkyně. I mě považují za svého syna a já 
je beru jako za své.

5. Jak často navštěvujete své příbuzné?
I když jsem byl v Tunisku, navštěvoval jsem je velice zřídka. Teď se domnívám, že bych je měl po dlouhé době 
navštívit. Možná bych měl navštívit i svoji sestru, která žije v Mnichově.

6. Bylo něco, co vás po příchodu do České republiky překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
Abych byl čestný, překvapilo mne zde úplně všechno, ale velmi pozitivně. V České republice jsem byl dvakrát, 
poprvé na dovolené a nyní teď, kdy se zde chci usadit.

7. Setkal/a jste se s projevy nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice?
No, někdy. Jednou ve velmi dobré restauraci v centru města, jeden chlápek tam na mě pokřikoval „Hej, Arabe!“, 
jeho soused na mě dělal zvuky napodobující hlasy dobytka pokaždé, když jsem šel na toaletu, bylo to strašně ne-
příjemné. V Hradci králové mě jednou nechtěli v restauraci obsloužit, protože jsem cizinec.

8. Objevily se po vašem příchodu do České republiky nějaké překážky, které jste musel/a překonávat?
Překážka byla hlavně jazyková, když jsem sem přijel, moc jsem nezvládal komunikovat jinak než v angličtině.

9. Kde se učíte český jazyk, je pro Vás čeština důležitá ve Vaší  práci?
Studuj v SOZE. Čeština není pro moji práci nezbytná, ale určitě by byla k věci, protože mnoho běžných rozhovorů 
je vedeno v češtině.
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10. Jak trávíte volný čas? 
Cestováním o víkendech a prázdninách, navštěvujeme památky a také navštěvuji okolní země (Itálii, Rakousko). A ve 
všední dny si povídám s přítelkyní, surfuji na internetu, uklízím doma, čtu knihy a sleduji každodenní události.

11. Máte v České republice hodně přátel? A jsou to Češi nebo spíš cizinci?
Mám zde mnoho přátel, jak Čechů, tak cizinců.

12. Chutná Vám česká kuchyně? Chybí Vám některé jídlo z Vaší národní kuchyně?
Miluji českou kuchyni a ještě ji neustále testuji, ale občas se mi po naší zasteskne.

Ukázka některých tuniských přísloví:
„Illy ibet ma edžež jspah ikaki.“ 
„Ten, kdo stráví noc s kuřaty, bude ráno kdákat.“
„Asfur fil yd chir min ašra fi šažra.“
„Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.“
„Ma ahla ešams baed elmatar wa ma ahla ethahka baed el gam.“
„Jak krásné je slunce po dešti a jak krásný je úsměv po trápení.“

SRBSKO

Oficiální název: Srbsko
Počet obyvatel: 7 950 000
Hlavní město: Bělehrad
Srbsko je mladá republika v centru Balkánského poloostrova. Srbsko sousedí na severu s Maďarskem, na 
východě s Rumunskem a Bulharskem, na jihu s Makedonií, na jihozápadě s Černou Horou, Albánií nebo 
mezinárodně plně neuznaným Kosovem, na západě pak s Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem.

Obyvatelstvo: 
Většinovým etnikem jsou Srbové, kteří tvoří 82% populace země, bez Kosova. Dalším významným národem jsou 
Albánci v Srbskem neuznaném Kosovu. Albánci tvoří kolem 90% kosovské populace. Naopak v severní části Srb-
ska, ve Vojvodině, žije vedle Srbů mnoho dalších národů. Asi největší menšinu zde tvoří Maďaři, kteří zde žijí 
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hlavně z historického důvodu, jelikož Vojvodina dlouhou dobu patřila k Maďarsku. Vedle Srbů a Maďarů zde 
žije menší počet Rumunů a Slováků. Ve Vojvodině však žije i nepočetná česká menšina. Hlavním náboženstvím 
je pravoslaví, jež vyznávají hlavně Srbové a Rumuni. Albánci jsou naopak muslimové a Maďaři římskokatolické 
víry. Muslimové jsou však i na západě Srbska, zde islám vyznávají Bosňáci neboli muslimští Slované. Významným 
etnikem v této oblasti jsou i Turci, kteří vyznávají stejné náboženství.

Politika:
Srbsko vzniklo jako samostatný stát 5. června 2006 po rozpadu soustátí Srbsko a Černá Hora, kdy Černohorci 
rozhodli těsnou většinou pro vystoupení ze společného státu v referendu konaném 21. května 2006. Dne 17. února 
2008 pak došlo k jednostrannému vyhlášení samostatnosti provincie Kosovo, což vedlo k napětí na mezinárodním 
i vnitropolitickém poli.

Rozhovor:
1. Odkud jste?
Pocházím ze Srbska.

2. Jak dlouho jste již v České republice?
Jsem zde od února roku 2009.

3. Co Vás přivedlo do České republiky?
Přivedla mě sem práce.

4. Vaši ostatní příbuzní tedy zůstali ve Vaší rodné zemi?
Ano, zůstali v rodné zemi.

5. Jak často navštěvujete své příbuzné?
Jedenkrát či dvakrát do roka.

6. Bylo něco, co vás po příchodu do České republiky překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
Přijel jsem z jihu „monarchie“ na sever a je to tu celkem příjemné.

7. Setkal/a jste se s projevy nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice?
Při vyhledávání bydlení jsem měla dost problémy. V novinách můžete vidět i inzeráty, které upozorňují na to, že 
pronajímatel nechce cizince, to je vrchol.

8. Objevily se po vašem příchodu do České republiky nějaké překážky, které jste musela překonávat?
Měla jsem problémy s komunikací, když jsem ještě nemluvila česky. Nikdo tady nechce mluvit anglicky.

9. Kde se učíte český jazyk, je pro Vás čeština důležitá ve Vaší  práci?
V práci používáme angličtinu.
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10. Jak trávíte volný čas? 
Často surfuji na internetu.

11. Máte v České republice hodně přátel? A jsou to Češi nebo spíš cizinci?
Půl na půl, přátele mám i mezi cizinci i mezi Čechy.

12. Chutná Vám česká kuchyně? Chybí Vám některé jídlo z Vaší národní kuchyně?
Česká kuchyně je stejná, jako to, co mám ráda.

Srbská poezie:
Nikola Živanović – Kostky se rozsypaly
Naše malé osudy,
Nejistá, každodenní rozhodnutí.
Na města na jihu Evropy
Padá tma, a miliony lidí
Čekají svůj zítřejší osud,
Ale náhoda se ztrácí
V zákonu velkých čísel
Nový den přináší jen kávu a sendvič
První cigaretu a ranní noviny
Vždy se stejným počtem stránek
Zadaných jen pro černou kroniku.

INDIE 

Oficiální název: Indická republika
Počet obyvatel: 1 131 043 000
Hlavní město: Nové Dillí
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Indie je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na 
indickém subkontinentu v jižní Asii. Na východě Indie hraničí s Bangladéšem, Čínou, Bhutánem, a Nepá-
lem. Na severozápadě sousedí s Pákistánem. Z jihozápadu, jihu a jihovýchodu omývá indické břehy Indický 
oceán. V poslední době je Indie velmi vyhledávána cestovateli.

Obyvatelstvo:
Indie je země, ve které žije velké množství různých etnických skupin a hovoří se v nich asi tisíci jazyky a nářečími. 
Obyvatelé také vyznávají mnoho různých náboženství, přestože více než čtyři pětiny z nich jsou hinduisté. Podle 
hinduistické tradice se lidé rodí do sociálních vrstev zvaných kasty. Přísná náboženská pravidla přikazují každé 
kastě, co má jíst, co si oblékat i jakou vykonávat práci.
Rodinná pouta jsou v Indii velmi důležitá a na sňatek se často pohlíží spíše jako na spojení dvou rodin než jako 
na svazek dvou lidí. Je zvykem, že rodiče vybírají svým dětem životní partnery. Dnes se někteří Indové snaží tato 
pravidla odstranit a povzbuzují mladé lidi, aby si sami hledali manžela či manželku.
V Indii žije 41 % všech chudých světa. I Indie zaznamenává fenomén, kdy obyvatelé vesnic přicházejí ve stále větší 
míře do měst. Ve městech se velký počet obyvatel tísní v přeplněných chatrčích na předměstích, zatímco mnoho 
bohatších Indů žije v oblastech, kde je patrný silný západní vliv. Někteří lidé nosí oblečení podle západní módy, 
jiní dávají přednost tradičním oděvům. V posledních letech došlo v Indii právě díky stěhování lidí do měst k ra-
pidnímu růstu mnohých měst. Díky tomu tak má Indie mnoho sídel s více než milionem obyvatel. Životní úroveň 
většiny lidí v těchto oblastech však není vysoká.

Politika:
Z politického hlediska jde o svazový stát (federaci) s demokratickým, parlamentním zřízením (někdy je označová-
na jako „největší demokracie světa“). Je členem Commonwealthu, má jaderné zbraně a disponuje vlastním kosmic-
kým programem. Její ekonomika vykazuje po Číně největší růst na světě. Je považována za regionální mocnost.

Rozhovor:
1. Odkud jste?
Jsem z Indie, z velkého města Kalkaty.

2. Jak dlouho jste již v České republice?
Jsem zde od října roku 2007.

3. Co Vás přivedlo do České republiky?
Pracovní příležitost v IBM.

4. Vaši ostatní příbuzní tedy zůstali ve Vaší rodné zemi?
Ano, zatím jsou v Indii, ale teď mají víza pro pobyt v ČR, trvalo nám docela dlouho to všechno zařídit, ale nakonec 
se to povedlo.
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5. Jak často navštěvujete své příbuzné?
Zhruba dvakrát za rok.

6. Bylo něco, co vás po příchodu do České republiky překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
Hodně věcí mě zde překvapilo, zejména rozdíly v kultuře. Češi nekladou tak velký důraz na rodinu a její tradice 
jako my.

7. Setkal/a jste se s projevy nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice?
Ano, setkal. V některých lidech prostě ta intolerance je. Tato země potřebuje víc času na zjištění, že mimo Evropu 
je i mnoho jiných odlišných „homo sapiens“. A Bůh se nikdy neptá dvakrát na místo tvého narození v momentě, 
kdy se narodíš, to si prostě nemůžeme vybrat.

8. Objevily se po vašem příchodu do České republiky nějaké překážky, které jste musel/a překonávat?
Ano cizinecká policie nemá profesionálního tlumočníka. Směšné. Požadují, abychom mluvili česky. Anglicky tam-
ní úředníci umí mizerně.

9. Kde se učíte český jazyk, je pro Vás čeština důležitá ve Vaší  práci?
V SOZE, v mé práci není čeština důležitá, ale pro běžný život je nezbytná.

10. Jak trávíte volný čas? 
Volný čas trávím s přáteli, také rád plavu, trampuji a můžu o sobě říct, že žiji společenským životem.

11. Máte v České republice hodně přátel? A jsou to Češi nebo spíš cizinci?
Moji přátelé jsou Češi i cizinci. Asi tak půl napůl.

12. Chutná Vám česká kuchyně? Chybí Vám některé jídlo z Vaší národní kuchyně?
Mám českou kuchyni velice rád, ale postrádám zde tu naši, tradiční. Ale jakmile přijedou mí blízcí, budeme si vařit 
častěji.

Indická kuchyně – Hummus:
Fazole nebo cizrnu slijeme, necháme pouze trochu nálevu, rozmixujeme s olivovým olejem a bylinkami (koriandr, 
libeček nebo petrželka), pokud máme tahini pastu, tak přidáme asi 1 lžíci, ochutíme solí a pepřem a přimícháme 
případně nasekané ořechy.
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6.  Česká republika vs. imigranti

Uběhlo přesně 20 let od toho, co Česká republika vyměnila svůj „těžký komunistický kabát“ za „lehké demokra-
tické sako“. Během tohoto údobí se začlenila po bok dalších evropských států a stala se respektovaným členem 
Evropské unie. Původní komunistický vojenský pakt, Varšavskou smlouvu, vystřídal vstup do NATO. Česká re-
publika se vyprofilovala po politické i ekonomické stránce jako jedna z nejstabilnějších postkomunistických zemí. 
Především roky 2004 - 2006  jsou hlavně díky automobilovému průmyslu vnímány jako velice úspěšné (jedno 
z nejvyšších HDP mezi zeměmi EU). Na druhou stranu je však ČR upozorňována ze strany EU na vysoké rozpoč-
tové deficity a stále rostoucí státní dluh, což má za vinu stálé oddalování přijetí eura.

Demografický popis
V ČR žilo k 30. 6. 2009 dle Českého statistického úřadu 10 489 183 obyvatel. Ke stejnému datu Ředitelství služby 
cizinecké policie MV ČR v České republice evidovalo 442 506 cizinců (tzn. 4% z celkové populace), přičemž při-
bližně další tisíce migrantů se na českém území pohybují nelegálně. Nejpočetnější skupiny cizinců tvoří od roku 
1996 občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Polska a Ruska (viz. graf ). 
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 Většina z těchto cizinců je v tzv. produktivním věku (18-64 let) a přicházejí sem za prací. Dle demografů bude ČR i 
nadále imigrační zemí. Tato skutečnost souvisí s nevyhnutelností celospolečenské akceptace procesu migrace jako 
neotřesitelného faktu, který bude ovlivňovat jak vývoj ČR tak i celého zbytku světa.
Podobně jako v jiných státech Evropy i v ČR upozorňují odborníci (ekonomové, sociologové atd.) na nízkou po-
rodnost. Panuje zde především obava z nepoměru lidí narozených a lidí v tzv. neproduktivním věku (viz. graf ). 
 

Množství ekonomů upozorňuje na potřebu změny důchodového systému – obava, že nízký počet lidí v produk-
tivním věku nebude schopen přispívat dostatečně do státní pokladny, ze které jsou vypláceny sociální a jiné dávky. 
Dle některých, je možným řešením této situace právě příchod mladých imigrantů, kteří by mohli zastavit proces 
stárnutí západních populací. Odborníci však konstatují, že ani vysoká míra imigrace tento trend nezastaví (stále 
se zlepšující zdravotní péče, zlepšující se sociální služby atd.) a že pouze zpomalí jeho průběh.
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I přesto, že se porodnost od roku 2000 pomalu zvyšuje (rodičkami jsou především ženy narozené 1975 – 1980 tzv. 
„silný ročník“), tak na stále přibývajícím počtu obyvatelstva má především zásluhu rostoucí počet přistěhovalců 
do ČR (viz. graf ). 

 Mnohdy probíranou otázkou je pak obava veřejnosti z vysoké porodnosti přistěhovalců. Odpovědí mohou být 
výzkumy, dle kterých je plodnost imigrantek spíše nízkou a pohybuje se na úrovni plodnosti českých žen. Je důle-
žité si uvědomit, že cílem většiny imigrantů jsou především pracovní příležitosti. Až ve chvíli, kdy si zde imigrant 
vytvoří potřebné zázemí (v zaměstnání, dlouhodobý pobyt nahradí trvalý pobyt, dostatečně vybaví domácnost 
atd.), pak přikračuje i k zakládání si rodiny. Důležitou roli v celém tomto procesu pak sehrávají i osobní zkušenosti 
při jednání se státními úřady, s českými občany, které mají povětšinou negativní nádech.

Imigranti a trh práce
V České republice se v roce 2009 projevuje negativní vliv poklesu výkonnosti ekonomiky na úrovni celkové za-
městnanosti. Meziroční růst nezaměstnanosti u 15-64letých obyvatel je v tomto roce historicky nejvyšší od začát-
ku statistických šetření v roce 1993. Míra nezaměstnanosti v ČR se k 30. 9. 2009 pohybovala kolem 8,6 procent. 
Nejnižší míru nezaměstnanosti tradičně vykazovala Praha a města blízko ní (3,2-3,8%). Naopak nejvyšší míru 
nezaměstnanosti zaznamenal Most (16,5%) dále pak následovala Karviná, Šumperk či Bruntál.
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Za často zmiňovanou obavou české společnosti (mnohdy rostoucí do neskrývaných projevů xenofobie a rasismu) 
z příchodu imigrantů je názor, že přistěhovalci jsou jednou z hlavních příčin nezaměstnanosti v ČR. Přistěhovalci 
jsou často obviňováni z toho, že berou lidem práci a to i taková, jejichž finanční ohodnocení se pohybuje na hra-
nici mzdového minima. Tím se pak, dle mnoha občanů ČR snižuje tlak na zaměstnavatele, aby mzdy zvýšil (má 
stále pracovníky). Je nutné však připomenout, že dle zákona je zaměstnavatel povinen volné místo poskytnout po 
dobu minimálně tří týdnů uchazečům s českým státním občanstvím evidovaným na úřadě práce. Otázkou je pak, 
za jakých podmínek jsou tito uchazeči ochotni pracovat, zda pro ně není lepší setrvat v evidenci a pobírat dávky 
v nezaměstnanosti a příležitostně si „na černo“ přivydělávat? V souvislosti s tímto faktem je třeba změnit politiku 
zaměstnanosti ČR takovým směrem, aby se „výrazněji“ vyplatilo pracovat namísto pobírání dávek (podpora mo-
bility, větší důraz na rekvalifikace atd.).

K 31. 8. 2009 pracovalo na území ČR 245 808 cizích státních příslušníků. Celkem 135 747 z tohoto počtu pak tvoři-
li občané pocházející ze zemí EU/EHP či Švýcarska (38% jsou občané ze Slovenska, 8% občané z Polska atd.). Nej-
početnější skupinou cizinců ze třetích zemí zaměstnaných v České republice jsou Ukrajinci (29%). Je však důležité 
připomenout, že dané údaje zahrnují pouze cizince legálně zaměstnané! V období ekonomického rozkvětu ČR se 
situace na trhu práce řídila především „pod taktovkou“ vůdčího průmyslu ČR – automobilismu a strojírenství. Jak 
z Mladé Boleslavi (Škoda Auto a.s.) , tak i z Kolína (TPCA, s. r. o.) zaznívaly hlasy po pracovnících ze zahraničí. 
Tímto způsobem řeší oba podniky nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve svých provozech.
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Azylanti  v ČR
K 31. 12. 2008 mělo v ČR stále platný azyl 3 433 osob. Azyl byl těmto osobám udělen poté, co bylo prokázáno, 
že tyto osoby byly ve své zemi původu terčem pronásledování za uplatňování politických práv a svobod, z důvodu 
rasové a náboženské příslušnosti či příslušnosti k určité sociální skupině atd. Česká republika neposkytuje azyl 
osobám, které uvádějí jako důvod pro jeho udělení ekonomické potíže v zemi původu!

 

V posledních pěti letech patří mezi nejčastější žadatele o azyl občané ze zemí jako je Rusko či Bělorusko. Na dal-
ších příčkách jsou pak občané ze zemí, jako je Afghánistán, Kazachstán, Arménie, Ukrajina či Irák. Už z tohoto 
výčtu a grafu níže je znatelné, že Česká republika je cílovou stanicí především pro bývalé občany přicházející ze 
zemí tzv. Sovětského svazu.

Integrace cizinců v ČR
Počet cizinců žijících na českém území se z dlouhodobého hlediska neustále zvyšuje (roku 1993 žilo na území 
ČR cca 78 tis. cizinců, v polovině roku 2006 je to již necelých 300 tis. cizinců, nyní je to přes 400 tis. cizinců). 
Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit koncepci, která by specifikovala východiska a cíle politiky integrace cizinců, 
tzv. Zásada koncepce integrace cizinců na území ČR a Koncepce integrace cizinců na území ČR. Tato koncepce 
obsahuje i konkrétní opatření na podporu integrace cizinců (více viz www.mvcr.cz). Jejími hlavními pilíři jsou: 
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zajištění bydlení, výuka českého jazyka a pracovní zařazení. Odborníci na postavení cizinců se shodují v tom, 
že integrace není jen jednostranný proces začleňování cizinců do neměnné „masy“ většinové společnosti. Jde 
o oboustranný proces, který je do značné míry předurčen otevřeností majoritní společnosti, její informovaností a 
schopností absorbovat a nikoli pouze tolerovat odlišnosti. Tyto postoje jsou dnes významně formovány prostřed-
nictvím masmédií. Ta však neprodukují jednolitý obraz cizinců. Dle výzkumu zabývajícího se mediálním obrazem 
azylantů u nás by se dal jejich obraz stručně shrnout slovy: „Nemají to lehké, ale snaží se a zatím s nimi nejsou 
problémy.“ V médiích jsou azylanti prezentováni spíše v pozitivním světle jako aktivní a zajímaví lidé, kteří jsou 
schopni překonat počáteční obtíže se začleněním do společnosti. Jako největší bariéru v integraci do společnosti 
vnímají cizinci zvládnutí českého jazyku a obtíže s hledáním práce. Mediální obraz ostatních cizinců je bohužel 
laděn spíše do negativních tónů. 

 

Koláčový graf ukazuje poměr hodnotového zabarvení medializace čtyř vybraných národností - ukrajinské, viet-
namské, mongolské a bulharské tak, jak o nich v roce 2008 informovaly celostátní deníky. Analyzováno bylo cel-
kem 2 110 příspěvků publikovaných v roce 2008 celostátními deníky. U vybraných čtyř národností (Ukrajinci, 
Vietnamci, Mongolové, Bulhaři) dominoval zejména neutrální (51 %) a problematický tón příspěvků (44 %), pozi-
tivní příspěvky byly v menšině (5 %).
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7.  Rasismus a xenofobie v ČR

Pojmy
Rasismus je soubor koncepcí založených na předpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti růz-
ných ras. Může nabývat až fanatických podob. Rasové teorie jsou podloženy mylnou představou, že lidstvo je 
rozděleno na nižší a vyšší rasy. Vyšší rasy jsou podle nich tvůrčí a jsou nositeli civilizace a pokroku, jsou určeny 
k vládnutí. Nižší rasy jsou charakterizovány neschopností kulturní tvořivosti a je údajně třeba je vést.
Xenofobie znamená nedůvěru ke všemu cizímu a neznámému. Xenofobie je základem různých nenávistných ide-
ologií, jako je rasismus, šovinismus, nacionalismus, fašismus apod. Jejich napětí vůči většinové společnosti způso-
buje pronásledování cizinců a vytváření segregovaných území. Xenofobie vzrůstá, když se sociální útvary ocitají 
v sociální, ekonomické či politické krizi.

Lidé a rasy
Samotné dělení lidí na rasy není ničím rasistickým, je to naopak projevem úcty k jedinečnosti každé jednotlivé 
rasy a snahy o její zachování v co nejčistší podobě. Zároveň se jedná o úctu k hodnotám, které vytvářely životy 
našich předků a formují i život náš. Jednoduše lze říci, že pro každého příslušníka jakékoliv rasové skupiny by 
měla být ta jeho rasa tou nejlepší. Je přirozené, že běloch se cítí hrdým bělochem, asiat hrdým příslušníkem žluté 
rasy a černoch hrdým černochem. Nemělo by to být vnímáno jako nenávist či rasismus, ale něco, co je přirozené 
lidskému druhu. Skutečný rasismus společně odmítá přirozenost lidí, přirozenost jejich citu k vlastní krvi. Rasista 
vnímá pouze svoji „vyvolenou“ rasu nebo etnickou skupinu s tím, že všichni ostatní jsou méněcenní, podřadní, 
horší než on jenom kvůli svému rasovému původu. Nejsvětlejší rasa se utvářela v mírném pásmu na severní po-
lokouli. Proto se nazývá bílá nebo též euroasijská. Podél rovníku na africkém kontinentu se utvářela černá neboli 
negroidní či ekvatoriální rasa jako důsledek adaptace na tropické podmínky (intenzivní sluneční záření a horké, 
místy vlhké klima, lidské tělo se muselo chránit před spálením, vysušením, úžehu apod). V subtropickém pásmu, 
které leží mezi oběma již jmenovanými, a to pravděpodobně na území dnešní Číny, došlo pak ke zformování dnes 
početně největší lidské rasy – mongoloidní či žlutohnědé či asijskoamerické rasy.

Z historie rasismu
Rasismus jako politická teorie vstoupil do evropské politiky v druhé polovině devatenáctého století. Jako politická 
síla vystoupil do popředí v podobě antisemitismu na přelomu století, a stal se pak myšlenkovou základnou Hitle-
rova nacismu. Intelektuální původ rasového výkladu lidského světa najdeme v osmnáctém století. Tehdy vznikla 
antropologie, nová vědecká disciplina usilující o definici postavení člověka v přírodě empirickou metodou. Lidé 
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byli pozorováni, hodnoceni, srovnáváni. Hledání jednoty a harmonie ve světě lidí dalo vznik víře v jednotu duše 
a těla. Věřilo se, že tuto jednotu lze také pozorovat a hodnotit. Do konce šedesátých let definovala většina slovníků 
a učebnic rasismus jako doktrínu, dogma, ideologii nebo souhrn názorů, kde podstatou je tvrzení, že rasa deter-
minuje kulturu, z čehož pak byla odvozována rasová nadřazenost. Od šedesátých let se do této definice zahrnují 
nejen názory, ale také postoje a chování a další faktory, které produkují rasovou diskriminaci a rasové násilí – což 
jsou produkty rasismu. 

Problematika rasismu v České republice
Diskriminace v České republice existuje hned v několika oblastech. Nejde zde o záměrnou a cílenou diskriminaci 
některých skupin ze strany vlády nebo státu, ale spíše o ignoraci zakořeněných předsudků a xenofobie většinové 
populace. S projevy rasismu či xenofobie se tak můžou cizinci setkat při vyhledávání trvalého ubytování a stálého 
zaměstnání, při jednání na úřadech atd. Rasové diskriminaci jsou v České republice vystaveni především Romové 
a trvale či přechodně žijící cizinci. Dle výroční zprávy Agentura Evropské unie pro základní práva za rok 2008 se 
v České republice stále příliš často setkáváme s rasově motivovanou trestnou činností. Zajímavé je, že v České 
republice je od roku 2000 – 2007 zaznamenán pokles rasově motivované trestné činnosti. Nejčastějším způsobem 
rasově trestných činů bylo vykřikování extremistických hesel či hajlování. V menší míře pak bylo zaznamenáno i 
násilí. Policie v roce 2008 zaznamenala 217 rasových trestných činů oproti 196 v roce 2007. Objasněno bylo v roce 
2008 126 trestných činů, tj. 58,1 %. 
V současnosti funguje v ČR několik iniciativ, jejichž cílem je monitorování rasově trestných činů (více viz 
www.clovekvtisni.cz) a které každoročně upozorňují na potřebná opatření vedoucí ke snížení počtu těchto činů.
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8.  Seznam NNO působících v oblasti integrace cizinců

ARGO, Společnost dobré vůle / rok zal. 1991
Kontaktní údaje: Třída Tomáše Bati 1276, 761 87 Zlín
Telefon: 577 434 562
Email: argokalinova@post.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Kurzy ČJ.
– Asistence při hledání práce.
– Asistence při hledání školy.

AUČCJ – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, o. s. / rok zal. 2002
Kontaktní údaje: Hloubětínská 26, 198 00 Praha 9
Telefon: 
Email: info@auccj.cz
Web: www.auccj.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity
– Jazyková diagnostika.
– Tvorba metodik pro výuku češtiny jako cizího jazyka.
– Semináře zaměřené na jazykové a socio-kulturní aspekty při výuce zahraničních studujících.

AU ČR – Asociace uprchlíků České republiky / rok zal. 2005
Kontaktní údaje: Jankovcova 94/41, 170 00  Praha-Holešovice 1
Telefon: 222 240 849 a 606 105 828
Email: aucr@seznam.cz
Web: 
Pobočky: 1 (neinstitucionalizovaná) pobočka v Plzni, která spolupracuje s místní charitou.
Služby a aktivity:
– Psychologické poradenství.
– Kurzy českého jazyka.
– Doprovod na úřady.
– Připomínkování právních norem.
– Vzdělávací aktivity.
– Infocentrum, Diskusní klub
– Centrum dětí a mládeže, Ženský klub.
– Časopis AUČR, publikace ‚Česko
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Berkat / rok zal. 2001
Kontaktní údaje: Rumunská 124/24, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 941 415 a 739 03 73 53
Email: berkat@berkat.cz
Web: http://www.berkat.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Vzdělávání (nízkoprahové kurzy ČJ, počítačové kurzy, kurzy anglického jazyka).
– Individuální vzdělávání s dobrovolnicemi a dobrovolníky.
– Sociální a právní poradenství.
– Psychoterapie.
– Podpora a pomoc při hledání zaměstnání (pracovní plány, rekvalifikace).
– Sociální podnikání (šicí dílna, ethnocatering, recyklační dílna).
– Dětský koutek, mateřské centrum, multikulturní skupiny „Kruhy“.
– Informování a vzdělávání veřejnosti.

Sdružení CEPAC – Morava (Neziskové sdružení právnických osob: Univerzita Palackého Olomouc, 
Framo, s. r. o. a CEPAC Inter Soissons) / rok zal. 1993
Kontaktní údaje: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Telefon: 587 438 299
Email: cepac@cepac.cz
Web: www.cepac.cz/cepac.aspx
Pobočky: Detašované pracoviště: Březinova 7, Olomouc.
Služby a aktivity:
– Sociálně-právní poradenství.
– Asistence při hledání zaměstnání.
– Sborník.

CIC – Centrum pro integraci cizinců / rok zal. 2003
Kontaktní údaje: Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 713 332
Email: info@cicpraha.org
Web: www.cicpraha.org
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Poradenství.
– Pomoc při jednání s úřady.
– Pomoc při hledání vhodného bydlení.
– Pomoc při hledání vhodného zaměstnání.
– Rekvalifikace.
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COM – Centrum pro otázky migrace, o. s. / rok zal. 1998
Kontaktní údaje:Senovážná 2, 110 00 Praha 2
Telefon: 224224379, 603547450, 605253994
Email: migrace@refug.cz
Web: www.migrace.com
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity: 
– Právní a sociální poradenství.
– Psychologická poradna, asistence.
– Multietnická skupinová setkání.
– Výtvarné skupiny, besedy, realizace koncertů a jiných akcí pro veřejnost.
– Informační telefonní linka a internetová poradna.

Český helsinský výbor / rok zal. 1988
Kontaktní údaje Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 (budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro)
Telefon: 220 515 188  - poradenské centrum (Olga Baslová)
Email: socialnísluzby@helcom.cz  pravní@helcom.cz
Web: www.helcom.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Poradenství (právní a sociální).
– Analýza právního prostředí (legislativa zaměřená na cizince).
– Publikační činnost (občasník Vestigář, časopis Lidská práva), knihovna.
– Informační letáky.

Arcidiecézní charita Praha / rok zal. 1991
Kontaktní údaje: Londýnská 44, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 246 519 a 224 246 573
Email: projekty@charita-adopce.cz
Web: www.charita-adopce.cz
Pobočky: Azylový dům Pernerova (Pernerova 20, Praha 8, 180 00, 222 313 738), poradna (telefon 224 815 995).
Služby a aktivity:
– Sociální a právní poradenství.
– Poradna pro migranty a uprchlíky.
– Pomoc obětem obchodování s lidmi.

Diecézní charita Brno / rok zal. 1992
Kontaktní údaje: P. O. Box 635, 661 35 Brno
Telefon: 545 213 456
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Email: dchbrno@caritas.cz
Web: http://dchbrno.caritas.cz/06
Pobočky: Poradna pro migraci (Třída kap. Jaroše 9, 602 00, telefon 60315 76 40).
Služby a aktivity:
– Sociální a právní poradenství.
– Sociálně-psychologická intervence.
– Asistence při jednání s úřady.
– Materiální pomoc.

Diecézní charita Plzeň / rok zal. 1993
Kontaktní údaje: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 221 540 a 377 223 861
Email: dchp@dchp.cz
Web: www.charita.cz/dchplzen
Pobočky: Poradna pro cizince a uprchlíky (Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň, telefon 377 441 736, poradna@dchp.cz).
Služby a aktivity:
– Poradna pro cizince a uprchlíky (od 1994).
– Multikulturní centrum pro azylanty a dlouhodobě usazené cizince (od 2001).
– Sociálně-právní poradenství.
– Kurzy počítačové, jazykové.
– Přednášková činnost.
– Krizové centrum.
– Pomoc při realizaci Státního integračního programu.

Diecézní charita České Budějovice /  rok zal. 1994
Kontaktní údaje: Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice
Telefon: 386360284
Email: info@charitacb.cz
Web: www.charitacb.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Sociálně-zdravotní služby.
– Pomoc v nouzi.
– Poradna.
– Kurzy českého a anglického jazyka, práce na PC.
– Přechodné ubytování.
– Multikulturní a volnočasové aktivity.
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Diecézní charita Hradec Králové / rok zal.  1999
Kontaktní údaje: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Telefon: 495 063 135
Email: dchhk@hk.caritas.cz
Web: www.hk.caritas.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Sociální a právní poradenství.
– Kurzy českého jazyka, práce na PC.
– Volnočasové aktivity.
– Pomoc v nouzi.
– Sociální šatník.

Diecézní charita Litoměřice / rok zal. 1991
Kontaktní údaje: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Telefon: 416 733 487 a 603 943 487.
Email: migrace@dchltm.cz
Web: http://www.dchltm.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity: 
– Sociální a právní poradenství.
– Asistence a překladatelství.
– Participace na tvorbě integračního plánu.
– Ubytovny.

Farní charita Česká Lípa / rok zal.  1999
Kontaktní údaje: Dubická 2189, 470 01 Česká Lípa
Telefon: 487 823 922, 487 829 871- koordinátor 
Email: administrativa@fchcl.cz, 
Web: http://www.fchcl.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Sociální a právní poradenství.
– Asistenční služby.

Arcidiecézní charita Olomouc / rok zal.  1991
Kontaktní údaje: Křížkovského 6/505 779 00 Olomouc
Telefon: 585 229 380
Email: olomouc@charita.cz, helena.horecka@caritas.cz - sekretářka
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Web: http://www.acho.caritas.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Sociální a právní poradenství.
– Asistence.
– Pomoc při hledání zaměstnání.

Charita svatého Alexandra / rok zal. 2001
Kontaktní údaje: Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Telefon: 596 237 832
Email: pavel.folta@charita.cz
Web: http://www.charitasvalexandra.cz
Pobočky: Od května 1999 působí v objektu humanitárního centra v Ostravě-Kunčičkách, pod hlavičkou Diecézní 
charity ostravsko -opavské. „Centrum pro migranty a uprchlíky“ (Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tele-
fon 596 611 207 a 731 625 843, milan.koplik@tiscali.cz).
Služby a aktivity:
– Středisko humanitární činnosti.
– Poradenství.
– Psychosociální poradna.
– Koordinační a informační centrum pro migranty a uprchlíky.

Dětské informační centrum Polička / rok zal. 2003
Kontaktní údaje: Základní škola Na Lukách - boční vchod do tělocvičny
Švermova 401 Polička
Telefon: 605 177 027
Email: detskecentrum@gmail.com
Web: www.dicpolicka.com
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Organizování besed se zapojením cizinek a cizinců do činnosti komunity.
– Informování veřejnosti o životě cizinců v České republice.
– Spolupráce se Slovem 21 na projektu „Rodina od vedle“.

Evropská kontaktní skupina / rok zal. 2002
Kontaktní údaje: Žitná 45, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 211 799
Skype: evropska.kontaktní.skupina
E-mail: office@ecgnet.cz
Web: www.ekscr.cz



50kapitola osmá

Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Informování o situaci žen na trhu práce.
– Boj proti rasismu a diskriminaci vůči ženám z etnických menšin.
– Semináře, workshopy, tréninky.
– Publikace
– Spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi.

Fórum Ukrajinců ČR - Sdružení Ukrajinců žijících v České republice / rok zal.  2001
Kontaktní údaje: Na Pořičí 30, 110 00 Praha 1
Telefon: 776 355 732
Email: info@ukrainians.cz
Web: http://www.ukraine.cz
Pobočky: Informace nezjištěna.
Služby a aktivity:
– Informační webový portál.
– Noviny.

Charita Česká republika / rok zal. 1990 (nový statut)
Kontaktní údaje: Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Telefon: 296 243 330
Email: sekretariat@charita.cz
Web: www.charita.cz
Pobočky: Síť poboček po celé České republice, podrobně viz webové stránky www.charita.cz. Diecézní poradny v 
těchto městech: Praha, Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Litoměřice, Ostrava, Olomouc.
Služby a aktivity:
– Kolegium pro migraci a uprchlictví.
– Pomoc osobám v nouzi.
– Diecézní poradny (sociální, právní poradenství, osobní asistence, tlumočení).
– Multikulturní centra.
– Poradenství v azylovém řízení.
– Volnočasové aktivity.
– Ubytovny pro osoby s vízem za účelem strpění.
– Práce s veřejností.
– Šatníky.

Klub Bambus Praha / Informace nezjištěna.
Kontaktní údaje: Libušská 355, 110 00 Písnice
Telefon: 244 092 309



51 kapitola osmá

Email: clubbambus@tiscali.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Poradenské a překladatelské služby.
– Škola vietnamštiny pro děti.
– Časopis Cay Tre, který vychází ve vietnamštině.

Klub Hanoi, o. s. / rok zal. 2003
Kontaktní údaje: Černého 426, Praha 8 - Střížkov.
Telefon: 608 338 257
Email: klubhanoi@klubhanoi.cz
Web: http://www.klubhanoi.cz
Pobočky: Informace nezjištěna.
Služby a aktivity:
– Knihovna a knihovnické služby (včetně možnost dovozu knih z Vietnamu).
– Přednášky pro veřejnost.
– Kulturní akce.
– Tlumočení.
– Individuální výuka v kurzu „Základy hovorové vietnamštiny“.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR / rok zal. 2000
Kontaktní údaje: Vladislavova 10, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 946 635
Email: office@konzorcium.cz
Web: http://www.konzorcium.cz/cz/o-nas.php
Pobočky: Konsorcium sdružuje tyto organizace: COM, OPU, PPI, PPU a SOZE.
Služby a aktivity:
– Veškeré služby v rámci azylové procedury.
– Služby Komunitních integračních středisek pro osoby, jimž byl přiznán „status uprchlíka“.

La Strada / rok zal. 1995
Kontaktní údaje: P. O. Box 305, 111 21 Praha 1
Telefon: 222 721 810
Email: lastrada@strada.cz
Web: www.strada.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Lobbying (snaha o ovlivnění koncepčních a systémových opatření vlády).
– Spolupráce se státními institucemi na přípravě dokumentů.
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– Prevence a vzdělávací aktivity v oblasti obchodu s lidmi.
– Sociální pomoc obchodovaným osobám (intervence, poradenství).
– Psychosociální centrum pro obchodované osoby.
– INFO a SOS linka pro obchodované osoby i pro veřejnost.

Meta – sdružení pro příležitosti mladých migrantů / rok zal. 2004
Kontaktní údaje: Rumunská 29, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 521 446
Email: info@meta-os.cz
Web: www.meta-os.cz/pic
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Podpora mladých migrantek a migrantů.
– Sociální poradenství orientované na vzdělávací a pracovní možnosti.
– Zprostředkování a zabezpečení pomoci s hlídáním dětí.
– Pomoc při uznávání dokladů.
– Finanční podpora na úhradu nákladů souvisejících se vzděláním.
– Asistence při konfliktních představách ohledně dalšího vzdělávání.
– Doprovod na úřední jednání ze strany sociálního pracovníka.

MKC České Budějovice / rok zal.  2003
Kontaktní údaje: Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387 718 203
Email: info@multik.cz, multikulturni@centrum.cz
Web: http://www.multik.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Výuka českého jazyka.
– Konzultačně poradenská činnost (příležitostná).
– Volnočasové aktivity.

MKC – Multikulturní centrum Praha / rok zal. 1999
Kontaktní údaje: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1
Telefon: 296 325 345
Email: infocentrum@mkc.cz
Web: www.mkc.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Multikulturní vzdělávání.
– Kulturní pořady.
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– Knihovna.
– Studie a výzkum.
– Informační služby.

Most pro lidská práva / rok zal. 1998
Kontaktní údaje: Třída 17. listopadu 216 53002 Pardubice
Telefon: 467771170, 774412173
Email: info@mostlp.org
Web: http://www.mostlp.org
Pobočky: Chrudim (Podhůra 275, 538 21 Chrudim - Řiště, telefon: 469 681 024).
Služby a aktivity:
– Vzdělávací zařízení.
– Kurzy českého jazyka.
– Asistence při jednání s úřady.
– Sociální a právní poradenství (včetně hledání bydlení), zprostředkování práce.

Nesehnutí, o. s. / rok zal. 1997 
Kontaktní údaje: Třída kapitána Jaroše 18, 602 00 Brno
Telefon: 543 245 342
Email: brno@nesehnuti.cz
Web: www.nesehnuti.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity
– Kampaně zaměřené na různé cílové skupiny (státní správa či vyučující).
– Volnočasové aktivity pro azylanty a žadatele o azyl.
– Občanské aktivity v oblasti ochrany lidských práv, životního prostředí.
– Knihovna.
– Informační materiály, koncerty, přednášky, výstavy, demonstrace.

Nová škola, o. p. s / rok zal. 1996
Kontaktní údaje: Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 733 167
Email: novaskola@novaskola.org
Web: http://www.novaskola.org
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity
– Vzdělávací aktivity.
– Příprava na přijímací zkoušky na SŠ a pomoc s výběrem.
– Doučování s dobrovolnicemi a dobrovolníky.
– Volnočasové aktivity.
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Oberig, o. s. (Občanské sdružení východních Slovanů) / rok zal. 2003
Kontaktní údaje: Horova 8 (2.patro), 400 11 Ústí n. Labem
Telefon: 774 909 019, 475205721
Email: oberig@email.cz
Web: http://oberig.os.sweb.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Sociální a právní poradenství (asistence ze strany sociálního pracovníka).
– Tlumočení (z ruštiny a ukrajinštiny, včetně soudního).
– Kurzy českého jazyka a práce na PC.
– Pomoc lidem, kteří přišli do kontaktu s klientským systémem.
– Podpora integrace žen.
– Multikulturní akce na základních a středních školách.

OPIM – Organizace na podporu integrace menšin / rok zal. 2001
Kontaktní údaje: Dlouhá 16, 110 00 Praha 1
Telefon: 227 195 132 nebo 737 970 375
Email: info@opim.cz
Web: www.opim.cz
Pobočky: Ne.
Služby a aktivity:
– Organizace s cílovou skupinou organizace přímo nepracuje
– Plánuje multikulturní setkávání.
– Vzdělávací aktivity k lidským právům.
– Programy pro mládež, výměnné dobrovolnické poznávací pobyty.

OPU – Organizace pro pomoc uprchlíkům / rok zal. 1991
Kontaktní údaje: Veletržní 24, 170 00 Praha 7
Telefon: 220 397 355, 220 397 220
Email: opu@opu.cz
Web: http://www.opu.cz
Pobočky: Brno (Leitnerova 9/682, 602 00 Brno, telefon 543 210 443 a 731 928 388, opu.brno@opu.cz).
Služby a aktivity:
– Sociální poradenství a právní poradenství.
– Integrační kurzy (kurz českého jazyka, PC, motivace, autoškola aj.).
– Doprovod na úřady, kontakt se zaměstnavateli.
– Mobilní poradenství.
– Pomoc sociálně znevýhodněným osobám.
– Volnočasové aktivity.
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– Tvorba metodik integračních kurzů.
– Vzdělávací aktivity pro SŠ a VŠ.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o. s. / rok zal. 1999
Kontaktní údaje: Petrská 29/1168 Ječná 7, 120 00 Praha 2, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 809 409
Email: poradna@iol.cz a poradna@poradna-prava.cz
Web: http://www.poradna-prava.cz
Pobočky: Informace nezjištěna.
Služby a aktivity:
– Právní poradenství.
– Asistence v případě diskriminace.
– Analýza, připomínkování a komparace legislativy.

PPI – Poradna pro integraci / rok zal. 1997 
Kontaktní údaje: Senovážná 2, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 233 034 a 224 216 758
Email: ppi@iol.cz
Web: http://www.p-p-i.cz
Pobočky: Komunitní centrum Brno (Malinovského náměstí 4, 660 87 Brno, telefon 542 216 787) a Komunitní 
centrum Ústí nad Labem (Horova 6, 400 01 Ústí nad Labem, telefon 475 216 536 a 475 208 449).
Služby a aktivity:
– Komunitní centra (Brno, Ústí nad Labem, Praha).
– Sociální a právní poradenství.
– Kurzy českého jazyka, PC, internet zdarma, doučování.
– Asistence při vyhledávání zaměstnání.
– Volnočasové aktivity (pro dospělé i pro děti).
– Připomínkování návrhů zákonů.

PPU – Poradna pro uprchlíky / rok zal.  2002
Kontaktní údaje: Senovážná 2, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 224 379
Email: poradna@refug.cz
Web: www.uprchlici.cz
Pobočky: Multikulturní centrum Teplice (Školní 2 Teplice, telefon: 739 518 503).
Služby a aktivity:
– Telefonická a internetová poradna.
– Právní asistence.
– Osvětová činnost.
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Prosperita o. p. s. / rok zal. 2003
Kontaktní údaje: Nad Šutkou 1811/12, 182 00 Praha 8
Telefon: 242 480 242
Email: info@prosperita-ops.cz
Web: www.prosperita-ops.cz
Pobočky: Kurzy po celé České republice.
Služby a aktivity:
– Klub „Rozmanitý svět“.
– Přístup na internet.
– Výuka ČJ.
– Multikulturní akce.
– Pracovní poradenství.

Slovo 21, o. s. / rok zal. 1999
Kontaktní údaje: Francouzská 2, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 518 554 a 222 511 434
Email: slovo21@centrum.cz
Web: www.slovo21.cz
Pobočky: Chomutov.
Služby a aktivity:
– Multikulturní setkávání rodin.
– Hodiny multikulturní výchovy ve školách.
– Bulletin „Slovo - Informace pro cizince i o cizincích“.
– Příručka „Průvodce pro cizince“.
– Podpora realizace „Koncepce integrace cizinců“.

SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty / rok zal. 1992
Kontaktní údaje: Mostecká 5, 614 00 Brno
Telefon: 545 213 643
Fax: 515 536 356
Email: soze@soze.cz
Web: http://www.soze.cz
Pobočky: Olomouc (Ostružnická 28, 772 00 Olomouc, telefon 585 242 535) 
Služby a aktivity:
– Poradenství (sociální, právní, psychologické).
– Kurzy ČJ, aj.
– Doprovod na úřady, individuální pomoc při hledání bydlení, Asistence při nostrifikaci.
– Integrace azylantů.
– Multikulturní centrum, Azylový dům.
– Knihovna, internetová kavárna.
– Participace na tvorbě metodik výuky češtiny jako cizího jazyka.
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Občanské sdružení Studnice / rok zal.  2000
Kontaktní údaje: Krátká 2, 301 17 Plzeň
Telefon: 378 229 411
Email: hana.kotkova@cca.cz
Web: http://www.studnice-os.cz
Pobočky: Vzdělávací centrum (Skvrňanská 12, 310 17 Plzeň).
Služby a aktivity:
– Vzdělávací projekty pro zejména pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
– Kurzy PC.
– Kurzy jak hledat a najít práci.
– Jiné aktivity: Poradenství, burza práce, práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením (maminky s dětmi, 
osoby středního věku).

Svaz Vietnamců v České republice / Informace nezjištěna.
Kontaktní údaje: Libušská 319, 142 00 Praha 4
Telefon: 244 092 345
Email: hnvn@seznam.cz
Web: www.hnvn.cz
Pobočky: Praha 4, 7, 10, Brno, Ostrava-Zábřeh, Aš, Teplice, Chomutov, Hradec Králové, Tachov, Děčín, Plzeň, 
Hořovice, Cheb.
Služby a aktivity:
– Poradenství (převážně placené).
– Kulturní aktivity.

Ukrajinská iniciativa v České republice, o. s. / rok zal.  1994
Kontaktní údaje: Oldřichova 33, 128 00 Praha 2 - Nusle
Telefon: 222 254 476
Email: info@ukrajinci.cz
Web: www.ukrajinci.cz
Pobočky: Regionální organizace: Chomutov - Zvony naděje (telefon 776 806 709 a Teplice -Ukrajinská svitlycja 
(telefon 776 714 529).
Služby a aktivity:
– Pomoc ukrajinským občankám a občanům žijícím dlouhodobě v ČR.
– Informace o pracovním trhu v České republice.
– Prezentace názorů na parlamentní půdě.
– Podpora multikulturalismu v České republice.
– Podpora ukrajinské kultury.
– Časopis Porohy.
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Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s. / rok zal.  2002
Kontaktní údaje: Masarykova 745, 438 01 Žatec
Telefon: 415 710 166
Email: vcp@vcp.zatec.cz
Web: www.vcp.zatec.cz
Pobočky: Informace nezjištěna.
Služby a aktivity:
– Vzdělávání dospělých, specifických skupin obyvatelstva.
– Kurzy počítačové, jazykové
– Kurzy uplatnitelnosti na trhu práce, psychické odolnosti.
– Pomoc při hledání zaměstnání a uplatnění na trhu práce.
– Rozvoj jazykových dovedností pro děti i dospělé s trvalým pobytem.
– Psychoterapeutické služby.
– Pomoc jedincům v tíživém sociálním postavení.
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