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„Tady jsem poznal, co 

znamená svoboda”
Egypťan	Sam	Awad	(32 let)	se rád procházı ́podél Vltavy
a obdivuje historické budovy. Se smutkem v očıćh přitom 

vzpomıńá na ty, které byly v Egyptě poničeny. Odstěhovat se do 
C�eské republiky prý bylo jedno z jeho nejlepšıćh rozhodnutı,́ 

našel tady totiž svobodu. Možná jste na něj někdy narazili
v prodejně Foot Locker na Václavském náměstı,́ kde pracuje jako 

prodejce obuvi. 
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znamená svoboda”
Egypťan	Sam	Awad	(32 let)	se rád procházı ́podél Vltavy
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Nikdy	jsi	nechodil	na	kurzy	češtiny?
Ne, všechno jsem se naučil „za pochodu”. Dal jsem si do hlavy, že se ten jazyk prostě naučıḿ. 
Každý den jsem se ptal kolegů: „Co znamená tohle? Jak se řekne tamto?” Když slyšıš́ řeč všude 
kolem sebe, pochytıš́ ji rychle. Ale čeština rozhodně nenı ́jednoduchá. Zjistil jsem, že i pro vás 
je někdy složitá. Občas se na něco ptám manželky a ona nevı.́ „Jak to, že nevıš́, je to tvůj jazyk!” 
řıḱám jı.́ A dalšı ́věc jsou ta vaše speciálnı ́pıśmena, třeba r,̌ to nikdy nebudu umět vyslovit. 
Dneska už se domluvıḿ, ale stále se mám co učit. Třeba psanı ́mi vůbec nejde.

Proč	jsi	tedy	ze	Sezimova	Ústí	odjel?	Byl	tam	život	pro	cizince	obtížnější?
To bych neřekl. Nikdy jsem se tam ani v Praze nesetkal s rasismem nebo s narážkami na moji 
muslimskou vıŕu. Až mě to skoro překvapuje. Pocházıḿ ale z velkého města a život
v Sezimově U� stı ́byl pro mě moc nudný. Po prvnı ́ návštěvě Prahy jsem hned věděl, že si tady 
chci najıt́ práci a přestěhovat se sem. Zatıḿ jsem tady nenašel žádná negativa. 

  Dosud jsem na životě v Praze nenašel nic negativnıh́o.„ ”

Něco	tu	přece	být	musí.
Opravdu ne. Do Egypta bych se vrátil leda na dovolenou, ale pak zas rychle zpátky. Z� ivot tam 
je těžký. Chybı ́ mi moře a teplo. Dobře, tohle je možná jediné negativum – česká zima! 
Nevěřila bys kolik mám zimnıćh bund. 

Kolik?
Skoro 40! V Praze to v zimě ještě jde, ale v Sezimově U� stı ́jsem zapadal po kolena do sněhu. 

Od	kdy	žiješ	v	České	republice	a	co	tě	sem	přivedlo?
Moje žena je C�eška, potkali jsme se v Egyptě, kde jsme oba pracovali v hotelu jako animátoři. 
V roce 2015 jsme se vzali a narodil se nám syn. Po třech letech jsme se rozhodli odstěhovat se 
do C�eské republiky. 

Proč	jste	nezůstali	v	Egyptě?
Hlavnı ́důvod byl náš syn. Kdyby to bylo jen o nás dvou, asi bychom raději zůstali, ale v C�esku 
jsou lepšı ́podmıńky pro výchovu dětı.́ Egypt je pouštnı ́země, teploty jsou šıĺeně vysoké
a nenı ́tam čisto. Zdejšı ́prostředı ́je zkrátka zdravějšı.́ Když sem Egypťané přijedou, cıt́ı ́se 
jako na jiné planetě, jako v ráji.

Když	 se	 řekne	 ráj,	my	 Češi	 si	 představíme	 spíš	 pláž,	moře	 a	 slunce,	 tedy	 scenérii	
podobnější	Egyptu.	Máš	pocit,	že	se	turisté,	kteří	do	Egypta	přijíždí,	zajímají	i	o	to,	co	se	
děje	za	zdí	hotelového	komplexu?		
Když jsem pracoval v hotelu měli jsme zakázáno s turisty mluvit o čemkoliv, co se dělo venku. 
Zaměstnavatelé jsou ohledně toho opravdu přıśnı,́ pokud by se zjistilo, že to někdo porušil, 
má na mıśtě padáka. Ale ani my sami jsme o tom moc mluvit nechtěli. Bylo by mi z toho jen 
smutno a turisté by to stejně nedokázali pochopit. Pokud se o děnı ́v Egyptě zajıḿajı,́ dozvı ́ se 
všechno ze zpráv. 

  V Egyptě je svoboda jen slovo, které v praxi nic „

neznamená.  ”
Ptali	se	často? 
No jasně! Hned poznáš, když potkáš turistu, který čte zprávy. Ptali se hlavně Němci, ti vždycky 
do všeho strkajı ́nos! (směje	se) Neřekl jsem jim, že o tom nesmıḿ mluvit, ale šikovně jsem 
stočil téma k něčemu jinému. Tak jsem je nenaštval a oni zapomněli, na co se ptali. 

Je	to	skoro	jako	dva	oddělené	světy	–	jeden	pro	turisty	a	jeden	pro	Egypťany.	
To je pravda, takový je Egypt. Dvě největšı ́turistická města Hurghada a Alexandie byla během 
nepokojů v roce 2013 jedinými mıśty, kde bylo bezpečno. Vůbec tam nebylo poznat, že se ve 
zbytku Egypta něco děje. Až tady v C�esku jsem pochopil, co to znamená svoboda. V Egyptě je 
svoboda jen slovo, které v praxi nic neznamená. Tady cıt́ıḿ svobodu ze všeho děnı.́

Nežiješ	v	Praze	od	začátku.	Jaký	pro	tebe	byl	život	na	malém	českém	městě?		
Moje žena pocházı ́ze Sezimova U� stı,́ takže dávalo smysl začıt́ tam. Je to malé město, kde skoro 
nikdo nemluvı ́anglicky a já jsem prvnı ́dva týdny nedokázal vyslovit ani ten název. Začal jsem 
ale chodit do �itka a po dvou měsıćıćh jsem tam byl se všemi kamarád. Zaměstnali mě jako 
instruktora aerobiku a zumby. Občas jsem cıt́il, že po mně lidé zvědavě pokukujı,́ ale já si tyhle 
věci nikdy neberu osobně.

Jak	se	ti	povedlo	se	se	všemi	skamarádit,	když	jsi	neuměl	česky?	
Než jsem přijel, znal jsem jen základnı ́fráze „Ahoj, jak se máš?” a podobně. Naučil jsem se to 
docela rychle, protože kolem mě nikdo nemluvil anglicky. Použıv́al jsem Google translator
a občas i ruce, nohy a všechno okolo. Pracovala se mnou jedna Američanka, která neuměla 
česky ani slovo a moc ji to trápilo. R� ıḱal jsem jı:́ „Pokud tu chceš žıt́, musıš́ se naučit česky. 
Nemůžeš se sem přestěhovat a očekávat, že budou všichni umět tvůj jazyk.” My dva jsme 
pravděpodobně byli jedinı ́cizinci, co v Sezimově U� stı ́v té době žili. 
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do C�eské republiky. 

Proč	jste	nezůstali	v	Egyptě?
Hlavnı ́důvod byl náš syn. Kdyby to bylo jen o nás dvou, asi bychom raději zůstali, ale v C�esku 
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Jak	vnímá	tvůj	syn	tvoji	rodnou	kulturu?	Umí	arabsky? 
Dokud žil v Egyptě, obklopen egyptskou kulturou, chytal i arabštinu. Snažil jsem se s nıḿ 
mluvit arabsky i po tom, co jsme se přestěhovali do C�ech, ale byl jsem každý den 12 hodin
v práci a všichni na něj mluvili česky – maminka, prarodiče, děti a učitelky ve školce, a tak 
postupně na arabštinu zapomněl. Rozumı ́ jı,́ ale nedomluvı ́ se. Jeho prvnıḿ jazykem je 
čeština a druhým angličtina. 

„ Když přijede Egypťan 

do Prahy, cıt́ı ́se jako na 

jiné planetě, jako v ráji.”
 

Je	něco,	co	tě	na	české	povaze	překvapilo?
Než jsme se přestěhovali moje žena mi o C�ešıćh hodně vyprávěla, takže jsem zhruba věděl, co 
čekat. Něco jako kulturnı ́šok přišlo, když jsme jeli poprvé kempovat. Půjčili jsme si karavan
a spali ve stanech. Z počátku jsem nedokázal pochopit, že si nemusıḿe pronajıḿat pokoj. 
Nikdy dřıv́ jsem venku nespal, ale oblıb́il jsem si to a teď se nemůžu dočkat, až to v létě zase 
zopakujeme.
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Je	něco,	co	tě	na	české	povaze	překvapilo?
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„Kdyby Praha měla 

moře”
Co přiměje člověka všechno sbalit, opustit zelené kopce Nového Zélandu 

a odstěhovat se na opačný konec planety – do samého srdce Evropy? 
Někteřı ́v sobě zkrátka nezapřou českou krev, ani lásku ke kultuře
a historii. Novozélanďanka s českým jménem, Anežka	Nováková

(61 let), vystudovala scenáristiku a divadlo a dnes učı ́angličtinu na 
střednı ́škole. Vrátila se do země, z nıž́ musel jejı ́tatıńek emigrovat. Z� ije 
tady už 30 let a přes všechna kulturnı ́nepochopenı ́a stesk po moři by 

Prahu nevyměnila.
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moře”
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Jako	v	hororu?
Někdy horor, někdy trochu drama, někdy černá komedie, občas zase fraška. 
 
V	té	době	tady	moc	cizinců	nebylo,	jak	se	na	vás	Češi	dívali?
Všechny nejvıć zajıḿalo, kolik stojı ́letenka z Austrálie a kolik vydělávám. Přišlo mi divné, že 
se tak vyptávajı.́ Pak jsem ale pochopila, že měli o západu úplně nerealistické představy. 
Mysleli si, že všichni jsou bohatı.́ Snažila jsem se jim vysvětlit, že hlavnı ́rozdıĺ  je v tom, že já 
mám na výběr. Nikdy jsem neměla auto a moje česká sestřenice auto měla. Já jsem se ale 
mohla rozhodnout mezi autem, nebo cestovánıḿ. Neměla jsem dost peněz na oboje, ale 
mohla jsem si vybrat. Ona ne. To byl ten rozdıĺ . 

  C�eši měli o západu úplně nerealistické představy.„ ”
Čím	si	vás	Praha	tak	získala?
Uchvátila mě hlavně bohatá kultura. Miluji operu. Na Novém Zélandu si nemůže každý 
dovolit jıt́ na operu nebo do divadla. Vstupenky jsou tak drahé, že na ně normálnı ́ člověk 
nemá. Když mám nějaké trápenı,́ Národnı ́divadlo mi vždycky vrátı ́dobrou náladu. Navıć je 
úžasné bydlet v historickém městě. Všude se dá dojıt́ pěšky a mimo to má Praha jeden
z nejlepšıćh  systémů městské dopravy na světě.  
 
Bylo	pro	vás	těžké	začlenit	se	do	české	společnosti?	Musela	jste	se	potýkat	s	nějakými	
překážkami?
Do dnes zažıv́ám spoustu nedorozuměnı.́ Přestože mluvıḿ česky, neumıḿ v češtině dobře 
čıśt mezi řádky. Ale ta nedorozuměnı ́jsou i kulturnı,́ nejčastěji mezi rodinou nebo v práci. 
Věci, na kterých se domluvıḿe neplatı,́ ve smlouvě je něco jiného než ve skutečnosti
a podobně. 
 
Jak	obtížné	bylo	získat	české	občanství?
To byl proces, který trval 25 let. Až do roku 2014 bylo pro děti, jejichž jeden rodič byl C�ech
a narodily se v letech od 1948 do 1949 mimo územı ́C�R, nemožné zıśkat občanstvı.́ Ten zákon 
tu byl proto, aby děti C�echů a Němců nemohly zıśkat zpět majetek, který byl jejich rodičům 
odebrán při odsunu Němců. Také nebylo možné mıt́ dvojı ́občanstvı ́a já jsem se nechtěla 
vzdát toho novozélandského. Bylo to složité, ale nakonec jsem občanstvı ́zıśkala.

„ Musela jsem se přizpůsobit a ustoupit od svých 

očekávánı.́” 

 
Je	něco,	co	by	se	Češi	mohli	naučit	od	cizinců	a	co	naopak	cizinci	od	Čechů?
Učıḿ angličtinu na střednı ́škole a všimla jsem si, že i když je 30 let po revoluci, mladı ́lidé
v sobě pořád majı ́něco ze staré doby. Je to takový pasivnı ́přıśtup k životu – vše je jim jedno. 
Moji žáci nemajı ́zájem o politiku. Když ale někdo řıḱá „to je jedno”, vede to k totalitě. Je mi 
smutno z toho, že si lidé nevážı ́hodnot, které sem přinesly velké osobnosti historie. 
Na druhou stranu se mi lıb́ı,́ že majı ́mladı ́lidé v C�esku zájem o jiné kultury a studujı ́cizı ́
jazyky. To Australané jsou vůči jiným kulturám vıće uzavřenı.́ 

Narodila	 jste	se	na	Novém	Zélandu,	ale	máte	typické	české	jméno.	 Jak	 jste	k	němu	
přišla?
Můj tatı́nek byl C�ech, ze země emigroval v roce 1948 a maminka Novozélanďanka. 
Pojmenovali mě po české babičce – Anežka, tak mi řıḱali doma. Ve škole jsem až do patnácti 
let použıv́ala jen své prostřednı ́jméno – Claire. To jsem ale nikdy neměla moc ráda. 
 šestnácti letech jsem se rozhodla, že začnu použıv́at české jméno i ve škole. Moje učitelka to 
jednoho rána všem oznámila a od té doby jsem byla pro všechny Anežka. Doma si mysleli, že 
je to jen nějaká moje teenagerovská rebelie, ale já jsem věděla, že to tak nenı.́
 
Nepůsobilo	vám	české	jméno	komplikace,	třeba	kvůli	výslovnosti?	
To vůbec ne. Až teď v C�esku si řıḱám, že by možná bylo lepšı ́jmenovat se Claire. Překvapilo 
mě, že hodně C�echů reaguje divně, když se představıḿ jako Anežka. Smějı ́se a nechápou, proč 
mám české jméno, když nevıḿ nic o historii a mám cizı ́přıźvuk. Mám pocit, jako by se na mě 
za to někteřı ́zlobili. 
 
Jak	jste	v	dětství	vnímala	českou	kulturu?	Učil	vás	tatínek	česky?
Doma jsme česky vůbec nemluvili, i když mám jednu starou kazetu, kde můj bratr odřıḱává 
modlitbu v češtině. Je to zvláštnı,́ protože teď už česky vůbec neumı,́ přestože tady také žije. 
Pak jsme měli doma pár fotogra�iı ́české babičky. Měla na hlavě šátek a připadala mi o hodně 
staršı ́než moje babička z Nového Zélandu. Možná to bylo proto, že žila o hodně těžšı ́život. 
Vypadala jako z jiného světa. Vzpomıńám si, že přıb́uznı ́z C�eska nám jednou poslali album 
fotek z pohřbu. Něco takového jsme viděli poprvé v životě – vesnice, dechovka, lidé
v průvodu s koňmi. Všechno to pro nás bylo velmi staromódnı.́ Nechápali jsme, proč nám 
takové fotky poslali. Byl to zkrátka úplně jiný svět a my jsme mu nerozuměli. 

„ Chtěla jsem to všechno 

vidět na vlastnı ́oči.”
 

Když	vám	bylo	25	let,	jela	jste	se	pak	
do	Česka	podívat.	Co	vás	lákalo	na	
zemi,	ze	které	jste	znala	jen	ty	divné	
fotky?
Byla jsem zvědavá. Chtěla jsem se 
setkat s přıb́uznými, učit se česky
a vidět to všechno na vlastnı ́oči. V roce 
1984 jsem dostala stáž v Polsku
a rozhodla jsem se podıv́at i do C�eska. 
Přijela jsem vlakem z Varšavy do 
Přerova. Atmosféra tu tehdy byla 
úplně jiná i v porovnánı ́ s Polskem. 
Přišla jsem si jako ve �ilmu.



Jako	v	hororu?
Někdy horor, někdy trochu drama, někdy černá komedie, občas zase fraška. 
 
V	té	době	tady	moc	cizinců	nebylo,	jak	se	na	vás	Češi	dívali?
Všechny nejvıć zajıḿalo, kolik stojı ́letenka z Austrálie a kolik vydělávám. Přišlo mi divné, že 
se tak vyptávajı.́ Pak jsem ale pochopila, že měli o západu úplně nerealistické představy. 
Mysleli si, že všichni jsou bohatı.́ Snažila jsem se jim vysvětlit, že hlavnı ́rozdıĺ  je v tom, že já 
mám na výběr. Nikdy jsem neměla auto a moje česká sestřenice auto měla. Já jsem se ale 
mohla rozhodnout mezi autem, nebo cestovánıḿ. Neměla jsem dost peněz na oboje, ale 
mohla jsem si vybrat. Ona ne. To byl ten rozdıĺ . 

  C�eši měli o západu úplně nerealistické představy.„ ”
Čím	si	vás	Praha	tak	získala?
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Napadá	vás	ještě	nějaká	vlastnost,	která	Čechy	vystihuje?
Dlouhou dobu jsem měla v hlavě, že jsem v téhle zemi host, a tak mě musı ́hostitel oslovit jako 
prvnı.́ Když jsem šla třeba na hodinu jógy, nikdo se se mnou nebavil. Bylo pro mě strašně 
těžké překonat to a někoho oslovit. Pak jsem ale zjistila, že je to taková česká vlastnost. Na 
začátku jsou C�eši trochu rezervovanı,́ ale když je poznáte lépe, jsou velmi spolehlivı,́ přátelštı ́
a pohostinnı.́ Musela jsem se jen přizpůsobit a ustoupit od svých očekávánı.́ 

„ Mladı ́ lidé v sobě pořád majı ́něco ze staré doby, takový 

pasivnı ́přıśtup k životu.”
 

Cítíte	se	tady	doma?
Nějakým způsobem určitě ano. Manžel je Holanďan a na rok jsme odjeli do Austrálie, on ale 
nechtěl žıt́ jinde než v Evropě. I mně se stýskalo po Evropě a po C�esku. Chyběla mi dostupná 
kultura a životnı ́styl. V Austrálii je život těžšı,́ pokud nemáte opravdu dobrou práci. Oba jsme 
chtěli do Evropy a Praha byla nakonec takový kompromis. 

 
Co	v	Praze	chybí?

Moře! (směje	se) Kdyby měla Praha moře, bylo by to perfektnı ́město.
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„Už nejsem 

mimozemšťan”
Podle Soumika z Bangladéše (26 let) má český humor léčivé schopnosti. 

Své komiksy, ve kterých vtipně vykresluje situace ze života cizince
v Praze, sdıĺı ́na Instagramu pod pseudonymem Alien	in	Bohemia. 

Málokdo přitom dokáže vystihnout českou povahu tak jako on. Student 
optiky na nanostruktur na Jaderné fakultě C�VUT se ve volném čase 

věnuje gra�ickému designu, nebo nahrává podcasty, ve kterých
s ostatnıḿi přistěhovalci sdıĺ ı ́pohled na českou kulturu. V Praze žije od 

roku 2017 a prý mu pomohla najıt́ sám sebe. Nejvıće času trávı ́
v multikulturnı ́čajovně A Maze in Tchaiovna. Právě tady v tajné 

mıśtnosti vznikajı ́Soumikovy podcasty a jeho kresby zdobı ́čajový lıśtek.
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Jak	Češi	reagují,	když	řekneš,	že	jsi	z	Bangladéše?	Mají	vůči	tomu	nějaké	předsudky?
Většinou si myslı,́  že Bangladéš je v Indii. Opravdu, v 70% přıṕadů jsem prvnı ́ Bangladéšan, 
kterého potkali. 

Máš	pocit,	že	tě	život	v	Česku	nějakým	způsobem	změnil?
Rozhodně. R� ekl bych, že jsem tady našel sám sebe. Přijel jsem studovat nelineárnı ́optiku, ale 
dıḱy životu v C�esku jsem se naučil tolik různých věcı ́o sobě. Ze začátku jsem tu nikoho neznal 
a chodıv́al jsem sám na dlouhé procházky městem. C�asto jsem si dal v hospodě pivo  ne v té –
turistické, ale v typické české hospodě, kterou vlastnı ́Honza nebo Jiřı.́ Sedával jsem tam a cıt́il 
odcizenı.́  Samozřejmě jsem neočekával, že někam přijdu a lidé mě hned zahrnou láskou
a přátelstvıḿ . Každý má plné ruce práce se svým životem, tak proč by se měli zajıḿ at o mě. 

Bylo to obdobı,́ kdy jsem si v životě procházel něčıḿ těžkým a tohle mě donutilo zastavit se  –
to „ticho”, když chodıš́ městem a nikdo tě nezná. Na mojı ́ identitě najednou nezáleželo. 
Nezáleželo ani na tom, co jsem před tıḿ dokázal a co jsem znamenal. Došlo mi, že tady můžu 
být sám sebou a dělat to, co doopravdy chci. Tenhle pocit svobody jsem nikde jinde nezažil. 
Donutilo mě to ptát se, kdo jsem, co chci, co cıt́ıḿ. Všechny otázky přišly z jednoho velkého 
prázdna a pocitu odcizenı ́ v novém městě. Následoval jsem to, odpověděl jsem si na každou
z těch otázek, jednu po druhé. Takže ano, Praha mě změnila. 

 

„ To ticho, když chodıš́ městem a nikdo tě nezná. ”

Jsou	mezi	tvými	sledujícími	na	Instagramu	i	Bangladéšané?	
90 % mých sledujıć ıćh jsou C�eši, zbytek tvořı ́ cizinci, co v C�esku žijı.́ Na Instagramu 
nepoužıv́ám svoje pravé jméno a nezmiňuji ani odkud pocházıḿ, takže Bangladéšany to 
přirozeně nepřitáhne. Kamarádi a rodina vůbec nevı,́ že tohle dělám. Máma sice tušı,́ že občas 
něco kreslıḿ , ale vůbec nevı,́ jaký to má rozměr. Je to skoro jako bych žil tajný život. 

Proč	to	před	nimi	tajíš?
Vyděsilo by je to. V Bangladéši chce každý hlavně stabilitu. Moje rodina pocházı ́ze střednı ́
třıd́y a práce umělce nezaručuje �inančnı ́jistotu. Jsem nejstaršı ́syn, a tak se ode mě očekává, 
že udělám doktorát a najdu si dobrou práci. Kdyby rodina a přátelé viděli, kolik času trávıḿ 
kreslenıḿ , báli by se, že jsem sešel z cesty. Ale vıḿ, že by mě i tak podpořili. Jen nechci, aby si 
dělali starosti. Až jednou najdu stabilnı ́práci, tak jim o tom s radostı ́řeknu.

Chápu	to	tedy	správně,	že	studium,	kvůli	kterému	jsi	sem	původně	přijel,	tě	tedy	tolik	
nenaplňuje?	Můžeš	zdejší	školní	systém	porovnat	s	tím	v	Bangladéši?	
Na české školstvı ́ mám jen samou chválu! Z mé zkušenosti je český systém úžasný.
V Bangladéši jsem nikdy nezažil pořádnou zkoušku. Studenti dostanou otázky, napı́šı ́
odpovědi, ale nemusı ́pak jıt́ za vyučujıćıḿ a přesvědčit ho, že látku pochopili. Ze začátku to 
pro mě bylo těžké. Dokázal jsem vypočıt́at přıḱlady, ale abych dokázal vysvětlit, jak jsem na to 
přišel, musel jsem látku nejdřıv́ pochopit do hloubky. Podle mě je to perfektnı ́ způsob 
zkoušenı.́ Vyučujıćı ́ke mně byli vždy milı ́a nápomocnı.́ Jedinou překážkou je to, že ne všichni 
jsou připraveni přijmout anglicky mluvıćıh́o studenta. Musel jsem si zapsat soukromé 
hodiny, navıć spousta studijnıh́o materiálu je jen v češtině.

„ Je to skoro jako bych žil tajný život.”

Cítíš	se	i	po	třech	letech	života	mezi	Čechy	jako	mimozemšťan?
Ne, dnes už si tak nepřipadám. Jako kluk z malé bangladéšské vesnice jsem nebyl na život ve 
velkoměstě zvyklý. V mém magisterském programu jsem navıć jediný student, takže jedinı ́
přátelé, které jsem zpočátku měl, byli učitelé. Byl jsem docela osamělý a bál jsem se, že si 
nenajdu kamarády. Ale časy se změnily. Dıḱy komiksům, a taky tomuhle mıśtu (Tchaiovna), 
jsem potkal spoustu skvělých lidı.́  Už nejsem mimozemšťan. Vıš́, jak mě ta přezdıv́ka 
napadla?  

Jak?
Vyplňoval jsem nějaký úřednı ́
dokument, myslıḿ , že to byl výpis
z trestnıh́o rejstřıḱu a na konci 
b y l a  k o l o n k a  n a d e p s a n á 
„Signature of the alien” (Podpis	
m imozemšťana ) .  P ř i š l o  m i 
legračnı́ takhle nazývat cizince. 
Když jsem pak zakládal svůj 
Instagramový účet, vzpomněl 
jsem si na to, a dal si přezdıv́ku 
Alien in Bohemia (Mimozemšťan
	v	Čechách).

Praha	 byla	 první	 evropské	
město,	 které	 jsi	 navštívil.	 Jaké	
jsi 	 měl	 očekávání, 	 než	 jsi	
vystoupil	z	letadla?
Stejně jako ostatnı ́Bangladéšané 
jsem se mylně domnıv́al, že lidé ze 
západu jsou sobečtı.́ V Bangladéši 
hraje velkou roli rodina, komunita 
a společenské normy. Máme 
představu, že Evropané jsou vıće 
orientovanı́ na sebe. Dalšı́ věc, 
které jsem se obával, byl rasismus. 

V roce 2017 se v Pařıž́i zrovna odehrál incident, kdy muž z Egypta za pokřiku „Allahu akbar” 
zaútočil na dva vojáky. Jsem hinduista, ale když přijde na barvu pleti, každý je vinıḱem. Takže 
jsem do Prahy přiletěl s obavami, že tu lidé budou sobečtı ́ a ve vzduchu bude rasistická 
nálada. Naštěstı ́se mé obavy nenaplnily. Za tři roky se nestalo, že by mě někdo rasisticky 
napadl. 

Opravdu	ani	jednou?	
Jeden Rumun měl pár narážek a německé děti na mě pokřikovaly „As-salamu Alaykum”, ale 
nikdy nic od C�echů. Můj profesor mi dokonce jednou řekl: „Soumiku, omlouvám se, pokud 
někdo bude komentovat tvou barvu pleti. Vıḿ, že Evropa dokáže být rasistická.” Nenı ́třeba se 
předem omlouvat, to je absurdnı.́ Nikdy se mi nic takového nestalo, možná je to i dıḱy tomu, 
že se pořád usmıv́ám. Jednou jsem byl dokonce na koncertě kamarádovy kapely v Jablunkově. 
Působilo to tam, jako by v okruhu třiceti kilometrů nebyl žádný cizince tmavé pleti. Možná 
jsem byl dokonce prvnı,́ kterého lidé v tom baru viděli. R� ıḱal jsem si, že tady budou mıt́ lidé 
určitě rasistické předsudky, ale ne – všichni na mě byli milı ́a zvali mě na panáka.  



Jak	Češi	reagují,	když	řekneš,	že	jsi	z	Bangladéše?	Mají	vůči	tomu	nějaké	předsudky?
Většinou si myslı,́  že Bangladéš je v Indii. Opravdu, v 70% přıṕadů jsem prvnı ́ Bangladéšan, 
kterého potkali. 

Máš	pocit,	že	tě	život	v	Česku	nějakým	způsobem	změnil?
Rozhodně. R� ekl bych, že jsem tady našel sám sebe. Přijel jsem studovat nelineárnı ́optiku, ale 
dıḱy životu v C�esku jsem se naučil tolik různých věcı ́o sobě. Ze začátku jsem tu nikoho neznal 
a chodıv́al jsem sám na dlouhé procházky městem. C�asto jsem si dal v hospodě pivo  ne v té –
turistické, ale v typické české hospodě, kterou vlastnı ́Honza nebo Jiřı.́ Sedával jsem tam a cıt́il 
odcizenı.́  Samozřejmě jsem neočekával, že někam přijdu a lidé mě hned zahrnou láskou
a přátelstvıḿ . Každý má plné ruce práce se svým životem, tak proč by se měli zajıḿ at o mě. 

Bylo to obdobı,́ kdy jsem si v životě procházel něčıḿ těžkým a tohle mě donutilo zastavit se  –
to „ticho”, když chodıš́ městem a nikdo tě nezná. Na mojı ́ identitě najednou nezáleželo. 
Nezáleželo ani na tom, co jsem před tıḿ dokázal a co jsem znamenal. Došlo mi, že tady můžu 
být sám sebou a dělat to, co doopravdy chci. Tenhle pocit svobody jsem nikde jinde nezažil. 
Donutilo mě to ptát se, kdo jsem, co chci, co cıt́ıḿ. Všechny otázky přišly z jednoho velkého 
prázdna a pocitu odcizenı ́ v novém městě. Následoval jsem to, odpověděl jsem si na každou
z těch otázek, jednu po druhé. Takže ano, Praha mě změnila. 

 

„ To ticho, když chodıš́ městem a nikdo tě nezná. ”

Jsou	mezi	tvými	sledujícími	na	Instagramu	i	Bangladéšané?	
90 % mých sledujıć ıćh jsou C�eši, zbytek tvořı ́ cizinci, co v C�esku žijı.́ Na Instagramu 
nepoužıv́ám svoje pravé jméno a nezmiňuji ani odkud pocházıḿ, takže Bangladéšany to 
přirozeně nepřitáhne. Kamarádi a rodina vůbec nevı,́ že tohle dělám. Máma sice tušı,́ že občas 
něco kreslıḿ , ale vůbec nevı,́ jaký to má rozměr. Je to skoro jako bych žil tajný život. 

Proč	to	před	nimi	tajíš?
Vyděsilo by je to. V Bangladéši chce každý hlavně stabilitu. Moje rodina pocházı ́ze střednı ́
třıd́y a práce umělce nezaručuje �inančnı ́jistotu. Jsem nejstaršı ́syn, a tak se ode mě očekává, 
že udělám doktorát a najdu si dobrou práci. Kdyby rodina a přátelé viděli, kolik času trávıḿ 
kreslenıḿ , báli by se, že jsem sešel z cesty. Ale vıḿ, že by mě i tak podpořili. Jen nechci, aby si 
dělali starosti. Až jednou najdu stabilnı ́práci, tak jim o tom s radostı ́řeknu.

Chápu	to	tedy	správně,	že	studium,	kvůli	kterému	jsi	sem	původně	přijel,	tě	tedy	tolik	
nenaplňuje?	Můžeš	zdejší	školní	systém	porovnat	s	tím	v	Bangladéši?	
Na české školstvı ́ mám jen samou chválu! Z mé zkušenosti je český systém úžasný.
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odpovědi, ale nemusı ́pak jıt́ za vyučujıćıḿ a přesvědčit ho, že látku pochopili. Ze začátku to 
pro mě bylo těžké. Dokázal jsem vypočıt́at přıḱlady, ale abych dokázal vysvětlit, jak jsem na to 
přišel, musel jsem látku nejdřıv́ pochopit do hloubky. Podle mě je to perfektnı ́ způsob 
zkoušenı.́ Vyučujıćı ́ke mně byli vždy milı ́a nápomocnı.́ Jedinou překážkou je to, že ne všichni 
jsou připraveni přijmout anglicky mluvıćıh́o studenta. Musel jsem si zapsat soukromé 
hodiny, navıć spousta studijnıh́o materiálu je jen v češtině.
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Ne, dnes už si tak nepřipadám. Jako kluk z malé bangladéšské vesnice jsem nebyl na život ve 
velkoměstě zvyklý. V mém magisterském programu jsem navıć jediný student, takže jedinı ́
přátelé, které jsem zpočátku měl, byli učitelé. Byl jsem docela osamělý a bál jsem se, že si 
nenajdu kamarády. Ale časy se změnily. Dıḱy komiksům, a taky tomuhle mıśtu (Tchaiovna), 
jsem potkal spoustu skvělých lidı.́  Už nejsem mimozemšťan. Vıš́, jak mě ta přezdıv́ka 
napadla?  

Jak?
Vyplňoval jsem nějaký úřednı ́
dokument, myslıḿ , že to byl výpis
z trestnıh́o rejstřıḱu a na konci 
b y l a  k o l o n k a  n a d e p s a n á 
„Signature of the alien” (Podpis	
m imozemšťana ) .  P ř i š l o  m i 
legračnı́ takhle nazývat cizince. 
Když jsem pak zakládal svůj 
Instagramový účet, vzpomněl 
jsem si na to, a dal si přezdıv́ku 
Alien in Bohemia (Mimozemšťan
	v	Čechách).

Praha	 byla	 první	 evropské	
město,	 které	 jsi	 navštívil.	 Jaké	
jsi 	 měl	 očekávání, 	 než	 jsi	
vystoupil	z	letadla?
Stejně jako ostatnı ́Bangladéšané 
jsem se mylně domnıv́al, že lidé ze 
západu jsou sobečtı.́ V Bangladéši 
hraje velkou roli rodina, komunita 
a společenské normy. Máme 
představu, že Evropané jsou vıće 
orientovanı́ na sebe. Dalšı́ věc, 
které jsem se obával, byl rasismus. 

V roce 2017 se v Pařıž́i zrovna odehrál incident, kdy muž z Egypta za pokřiku „Allahu akbar” 
zaútočil na dva vojáky. Jsem hinduista, ale když přijde na barvu pleti, každý je vinıḱem. Takže 
jsem do Prahy přiletěl s obavami, že tu lidé budou sobečtı ́ a ve vzduchu bude rasistická 
nálada. Naštěstı ́se mé obavy nenaplnily. Za tři roky se nestalo, že by mě někdo rasisticky 
napadl. 

Opravdu	ani	jednou?	
Jeden Rumun měl pár narážek a německé děti na mě pokřikovaly „As-salamu Alaykum”, ale 
nikdy nic od C�echů. Můj profesor mi dokonce jednou řekl: „Soumiku, omlouvám se, pokud 
někdo bude komentovat tvou barvu pleti. Vıḿ, že Evropa dokáže být rasistická.” Nenı ́třeba se 
předem omlouvat, to je absurdnı.́ Nikdy se mi nic takového nestalo, možná je to i dıḱy tomu, 
že se pořád usmıv́ám. Jednou jsem byl dokonce na koncertě kamarádovy kapely v Jablunkově. 
Působilo to tam, jako by v okruhu třiceti kilometrů nebyl žádný cizince tmavé pleti. Možná 
jsem byl dokonce prvnı,́ kterého lidé v tom baru viděli. R� ıḱal jsem si, že tady budou mıt́ lidé 
určitě rasistické předsudky, ale ne – všichni na mě byli milı ́a zvali mě na panáka.  



„ Tenhle pocit svobody jsem nikde jinde nezažil.”

Co	jsi	za	tu	dobu,	co	tu	žiješ,	zjistil	o	komunismu?	Přijel	jsi	sice	až	po	revoluci,	ale	v	
některých	ze	svých	komiksů	si	všímáš,	že	určité	věci	jsou	pořád	přítomné.		
Všechno má přıč́inu a následek. V dětstvı ́nás všechno formuje  učitelé, rodiče, i sousedé. To, –
čıḿ jsme si prošli, pak ovlivnı,́ kým jsme. Takže když lidé vyrůstali během komunismu, 
přenesou to na své děti a ovlivnı ́následujıć ı ́generaci. Nedokážu si ani představit, jaké to 
muselo být, ale vnıḿám, že určitý odkaz z dob komunismu v některých lidech zůstal.  

V	 jednom	 ze	 svých	 komiksů	 jsi	
nakreslil	 situaci,	 kdy	 se	 tvůj	
známý 	 rozhodl 	 vo l i t 	 j ednu	
politickou	stranu	jen	proto,	že	se	
mu	 líbilo	 jejich	 logo.	 Sleduješ	
politickou	situaci	v	Česku?	
Byl jsem na několika demonstracıćh
a mám pocit, že lidé jsou si tady 
dobře vědomi nutnosti  bránit 
demokracii. Jsou ochotni ozvat se, 
pokud někdo dělá něco špatně, 
společný nepřı́tel je snadno spojı́. 
K d y ž  a l e  p ř i j d e  n a  p r o g r a m 
jednotlivých politických stran, tolik 
se o to nezajı́majı́. Dokonce jsem 
mluvil se některými členy stran a ani 
o n i  m i  n e d o k á z a l i  d á t  j a s n é 
odpovědi. Ten přıb́ěh
z komiksu se opravdu stal a nenı ́to 
nic  neobvyklého. 

Co	zajímavého	ses	za	poslední	dobou	o	Češích	dozvěděl?
Jedna z věcı,́ kterou na C�ešıćh obdivuju, je to, jak se snažı ́udržet svou kulturu při životě. 
Každý �ilm je nadabovaný, každý herec má dokonce přiřazeného svého dabéra! I když něco 
přeberete z jiné kultury, všechno se musı ́přeložit. Tahle potřeba udržet vaši národnı ́identitu 
naživu, přestože je vás na světě jen deset milionů, je obdivuhodná. 

Necítíš	někdy	trochu	vinu	za	to,	že	jsi	z	Bangladéše	odjel?	Pokud	všichni	talentovaní,	
inteligentní	lidé	odejdou	do	zahraničí,	situace	se	nikdy	nezlepší.	
Možná bych cıt́il bych vinu, kdybych odjel a nezkusil to. Ale ta země mi nedává žádnou 
přıĺežitost uplatnit své vzdělánı.́ Většina mých spolužáků je teď v zahraničı.́ Děje se to už roky, 
rozvojové země produkujı ́studenty, kteřı ́pak odjıž́dějı ́pracovat do jiných zemıćh. V Indii se 
podařilo to změnit a všechny „mozky” se jim pak vrátily. 

Jak	jsi	na	tom	s	češtinou?
Pár slovıč́ek jsem se naučil z doslechu. Nikdy jsem ale necıt́il potřebu umět česky, protože 
Praha je kosmopolitnı ́ město, ve kterém se domluvıš́ anglicky. Znám cizince, co tady žijı ́12 let
a neumı ́vůbec nic. Já to tak to ale nechci. Podle mě je povinnost umět alespoň základnı ́
konverzačnı ́fráze. Až bude vıć času, přihlásıḿ se na jazykový kurz češtiny. 

Máš	pocit,	že	tady	hodně	přistěhovalců	žije	v	„bublině”?	
Určitě je mezi nimi a mıśtnıḿi velká propast. Nenı ́to ale proto, že by je C�eši neměli rádi. 
Hlavnıḿ problémem je podle mě to, že přistěhovalci tu vytvářı ́své komunity. Potkávajı ́se
s lidmi své národnosti, mluvı ́svým jazykem, jedı ́stejné jıd́lo jako doma, stejně i přemýšlı.́ Ale 
dokud se nenaučı ́ocenit kulturu země, v nıž́ žijı,́ nikdy nebudou s mıśtnıḿi vycházet. Možná 
proto tady nevyhledávám komunitu Bangladéšanů. Chci se naučit zdejšı ́způsob života.   



„ Tenhle pocit svobody jsem nikde jinde nezažil.”
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Jak	jsi	na	tom	s	češtinou?
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„Dávám Praze poslednı ́

rok”
R� ıḱá si Piqi Miqi, pocházı ́z Connecticutu a studoval ekonomii v New 

Yorku. V malém obýváku jeho pražského bytu, kde má i mini nahrávacı ́
studio pobıh́á ochočená bıĺá krysa  jeho oblıb́ené zvıř́e. Hudba Jareda	–
Baileyho (30 let) mıć há dohromady zdánlivě nemıśitelné žánry, přes 

hip hop a rap až k funku a popu 80.let. Stejně jako jeho pıśně je 
alternativnı ́i jeho životnı ́styl a všechno kolem něj. Považuje se za 

optimistu, ale dodává, že v poslednıć h dnech ztrácı ́iluze. Dıḱ y Praze 
našel svůj hudebnı ́styl, v mnoha věcech ho ale zklamala. Přesto existuje 

něco, co ho v tady držı.́      
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 žil v bublině. Na lidi, který psali ty nenávistný komentáře nenarážıḿ každej den. Pohybuju se 
mezi samejma tolerantnıḿa, přátelskejma a všemu otevřenejma lidma. Když jsem viděl tu 
nenávist, překvapilo mě, že si tohle někdo fakt myslı.́  A nejen myslı,́  oni to i řeknou veřejně!  
Došlo mi, že tohle je fakt velkej problém. Přesto nelituju, že jsem roli v Ulici vzal. Moje postava 
byla skvělá a jsem za to vděčnej. Možná jsem tıḿ inspiroval nějaký děcka, aby nebyli rasisti
a ukázal jim, že je v pohodě, když chodı ́běloška s černochem. 

„ V C�esku je rasismus jako facka do tváře.”
Jak	se	liší	tvoje	zkušenost	s	rasismem	v	USA	a	tady?
Rasismus v USA je vıć schovanej, existuje, ale nenı ́tolik vidět na prvnı ́pohled. To se poslednı ́
dobou trochu měnı.́ V C�esku je rasismus jako facka do tváře. R� ıḱali mi „opice“, „černý otroku“
a podobně. To se mi v barech děje třeba jednou do měsıće. Při všech incidentech jsem ale 
vedle sebe vždycky měl C�echa, kterej mě bránil. Nemyslıḿ  si, že jsou tu všichni rasisti, ale je 
jich dost. Potıž́ s C�echy je v tom, že moc mluvı ́a nemajı ́�iltr, hlavně když se opijou. Provokujı,́ 
nevıḿ, proč to dělaj, protože v USA tě za to můžou i zabıt́. Když jdeš po ulici v drsnějšı ́čtvrti, 
naschvál se vyhýbáš očnıḿu kontaktu s určitejma lidma, protože nechceš nikoho naštvat. 
Tady si lidé řıḱaj, co chtěj, protože vı,́ že to nebude mıt́ žádný následky. A netýká se to jen 
černochů, viděl jsem chlapy pořvávat na ženy na ulici, chybı ́ tu ochrana pro romskou 
menšinu, LGBT komunita nemá žádné zastoupenı ́a podobně. Za poslednıć h pět let se to 
hodně změnilo, lidi jsou agresivnějšı ́a taky konzervativnějšı.́ Všechno to začalo s přıćhodem 
uprchlický krize. Přesně si pamatuju ten den. Vyšel jsem ven a cıt́il jsem, že se na mě lidi dıv́aj 
jinak. „Sakra, tohle všechno změnı,́” došlo mi.  

Všímáš	si,	jak	reagují	Češi	na	dění	kolem	hnutí	Black	Lives	Matter?	Prezident	Zeman	
jejich	slogan	nedávno	označil	za	rasistický	.	
Nechci, aby to vypadalo, že podporuju lidi, jako je Zeman, kteřı ́tohle plácnou bez jakýhokoli 
kontextu. Už jen to, že to řekne politik, kterej záležitosti černochů nikdy nekomentoval, je 
samo o sobě problematický. I když má tak trochu pravdu, nebylo to mıńěný s láskou
a respektem. R� ešit heslo podle mě nemá smysl, jasně že záležı ́na všech životech. Měli to 
nazvat Koalice proti policejnı ́ brutalitě na Afroameričanech a nikdo by nic neřekl. Nic to ale 
neměnı ́na tom, že by C�eši do týhle konverzace vůbec neměli vstupovat. Je to nebezpečný. 
Pokud by C�ech řekl to, co jsem řekl já, bez všech těch věcı ́okolo a kontextu, vyznı ́to strašně 
rasisticky. Nemluvı ́ze svojı ́zkušenosti, nenı ́to jejich boj. Vůbec mi nejde do hlavy, proč se 
tady protestovalo. Zajıḿejte se spıš́ o Romskou menšinu, ta je tady utiskovaná. Pojďme se 
radši bavit o tom. Mě, jako černocha tady nikdo neutlačuje. Jasně, na ulici na mě pořvává pár 
lidı,́  ale v systému nenı ́žádný pravidlo namıř́ený proti mně. Potřebujete otevřenou debatu
s láskou a respektem o Romech, ženách, gayıćh a lesbách. Pokud zvládnete tohle, všechno 
ostatnı ́je vyřešený. 

Je	život	pro	hudebníka	v	Česku	jednodušší	než	v	USA?
V něčem je jednoduššı ́a v něčem těžšı.́ Je snazšı ́tady najıt́ sám sebe, protože se nemusıš́ 
neustále hnát za penězma. V USA se hudebnıći nezaměřujou na to, jak dělat dobrou hudbu, 
ale jak tou hudbou vydělat co nejvıć peněz. Prvnıćh pár let jsem v Praze pracoval jako model. 
Vydělával jsem slušný penıźe, takže jsem nebyl pořád pod tlakem, abych zaplatil nájem,
a ještě jsem měl hodně volnýho času. V New Yorku jsou nájmy šıĺeně vysoký, takže vynaložıš́ 
veškerou energii na práci, abys měl vůbec co jıś t. Na tvoje sny už ti žádná nezbyde. Spoustu 
lidı ́ to odradı.́ Na druhou stranu v C�esku nenı ́pro můj styl hudby dost velkej trh. Až teď 
začıńám vidět, že už mi tahle země nemůže nabıd́nout vıć. Nejsou tu lidi, který by chápali můj 
styl hudby, ocenili ji a byli ochotný za ni utratit penıźe. Funguje tady jen komerčnı ́pop music, 

Do	Česka	jsi	poprvé	přijel	před	třinácti	lety	na	studijní	výměnu.	Jak	tě	napadlo	vybrat	
si	právě	Prahu?
V nabıd́ce byla spousta měst po celým světě  Londýn, Madrid, Buenos Aires… vybral jsem si –
Prahu, protože jsem o nı ́nevěděl naprosto nic. Nevěděl jsem, kde ležı,́ vlastně ani jak ten 
název správně vyslovit. Byl jsem jeden z těch typickejch Američanů, co si myslı,́  že pořád 
existuje C�eskoslovensko. Ale během výměny jsem si to tady zamiloval. Chodil jsem s jednou 
C�eškou,
a ta mě seznámila s jejıḿa kámošema. V tomhle jsem byl výjimka  většina výměnnejch –
studentů z Ameriky se s žádným C�echem neseznámila. Ono je to vlastně těžký, když studuješ 
se samejma Američanama a s C�echy skoro nepřijdeš do styku. Já jsem byl jedinej, a asi i proto 
jsem se vrátil. 

„ Byl jsem jeden z těch typickejch Američanů, co si myslı,́  že 

pořád existuje C�eskoslovensko.”
Když	jsi	vůbec	netušil,	do	čeho	jdeš,	zažil	jsi	něco	jako	kulturní	šok?
Vzpomıńám si, že mě zarazilo, jak na mě lidi na ulici civı.́ Civěli všichni  mladı,́ stařı,́ muži, –
ženy, děti. Na to jsem nebyl zvyklej, v New Yorku je dost divný, když na někoho dlouho zıŕáš. 
Znamená to, že ho chceš buď zmlátit, nebo se s nıḿ vyspat, a nebo jsi prostě divnej. C�eši 
dokážou zıŕat pořádně. Už nezıŕajı ́tolik, jako když jsem přijel, ale tehdy to bylo fakt otravný. 
Občas jsem ze srandy na nějakou staršı ́babičku udělal „bububu” a ona pak vyjekla. 

Před	rokem	ses	objevil	v	jednom	z	nejsledovanějších	českých	seriálů,	v	Ulici.	Spustilo	
to	řadu	negativních	a	rasistických	komentářů.	Změnilo	to	tvůj	pohled	na	Čechy?
Tehdy jsem si to ještě nepřipouštěl, ale když to teď vidıḿ zpětně, tak asi jo. Došlo mi, že jsem
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„ V C�esku je rasismus jako facka do tváře.”
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ale cokoli, co je jen trochu alternativnı,́ nedostane pozornost. Platı ́ to i o módě – česká 
alternativnı ́módnı ́scéna je miniaturnı.́ Vezmi si třeba Prague Fashion Week – ti, kteřı ́by měli 
do módy investovat a podporovat mladý designéry jsou šıĺeně konzervativnı ́a na všechno 
nový a trochu jiný se jen ušklıb́aj. Jejich vkus se zasekl v době před čtyřiceti lety. Přijel jsem do 
Prahy s optimismem, chtěl jsem bejt součástı ́kultury a rozvıj́et se spolu s městem, ale teď mi 
docházı,́ že to město kulturně vůbec neroste. Za deset let se neposunulo dopředu. Začıńám si 
myslet, že jsem měl na Prahu až moc optimistickej pohled a určitý věci jsem nechtěl vidět. 
Dávám tomu poslednı ́ rok, pak se asi přestěhuju do jinýho evropskýho města. 

„ Trocha tý americký cıĺevědomosti by C�echům 

neuškodila.”
V	rozhovoru	pro	Refresher	jsi	řekl,	že	přestože	se	občas	necítíš	ve	spojení	s	místní	
kulturou,	cítíš	se	silně	spojen	s	městem.	Z	toho,	co	jsi	popsal,	už	asi	chápu,	proč	je	pro	
tebe	těžké	sžít	se	s	českou	kulturou,	můžeš	ale	vysvětlit	to	propojení	s	Prahou?
I C�eši se mě občas ptajı:́ „Proč tu teda vlastně jsi? Když jsou na tebe C�eši tak zlı,́  sprostı,́ věčně 
naštvanı.́” Jo, někteřı ́takovı ́jsou, a přestože jsem optimista, už začıńá být těžký to ignorovat. 
Takže co mě tu držı́? Praha je usazená na nějaký přı́jemný zemský vibraci, v dobrý 
energetický zóně. Je to prostě to správný mıśto, i když jsou na tebe lidi občas sprostý. Přesto 
jsou věci, který tady miluju. Třeba česká pohostinnost, C�eši se k tobě chovajı,́ jako bys byl 
součástı ́rodiny. Až tady jsem se naučil, jak se postarat o hosty, aby se cıt́ili přıj́emně. Nikdy 
jsem nepotkal rasistickou česku rodinu. Rodina každý holky, se kterou jsem chodil s tıḿ byla 
úplně v pohodě. To mě překvapilo, hlavně proto, že pro většinu z nich jsem byl prvnı ́černoch, 
se kterým mluvili. Jsem taky velkej fanoušek domácı ́slivovice.

Jak	ses	za	dobu,	co	tady	žiješ,	změnil?
Jsem o trochu mıň́ stereotypnı ́Američan. Mám pro věci většı ́pochopenı,́ dokonce i pro svý 
nepřátele. Nakonec je to všechno o vzdělánı ́ a lásce. Když vidıḿ někoho, kdo má v sobě 
nenávist, už se mě to tolik nedotkne, protože vıḿ, že jim jen chybı ́vědomosti. Dıḱy životu
v C�esku dokážu ocenit některý věci doma v Americe. Když jsem odjel, měl jsem na USA hodně 
negativnı ́pohled a po deseti letech začıńám vidět, že některý věci tam jsou o dost lepšı.́ 
Snažıḿ se vzıt́ si z obou to dobrý. Lıb́ı ́se mi třeba, že C�eši maj jiný životnı ́priority. V USA chce 
bejt každej „number one”, ale když chce bejt každej nejlepšı,́ jak si pak můžou lidi pomáhat? 
Na druhou stranu, trocha tý americký cıĺevědomosti by C�echům neuškodila. Od malička nás 
učı,́ že dokážeme cokoliv, co si usmyslıḿ e. To tady chybı.́ Ale zase máte výbornej zdravotnı ́
systém a vzdělánı ́zdarma – to by se od vás mohla naučit Amerika. Vůbec nelituju, že jsem se 
sem přestěhoval. Bylo to to nejlepšı,́ co jsem mohl udělat. Mluvil jsem teď o spoustě 
negativnıćh věcı,́ ale 90 % mejch zážitků bylo vlastně pozitivnı.́ 
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úplně v pohodě. To mě překvapilo, hlavně proto, že pro většinu z nich jsem byl prvnı ́černoch, 
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„Ve smyslu pro humor je 

opravdové bohatstvı́
„Už dlouhou dobu jsem tyhle věci chtěl C�echům řıćt,” svěřuje se po 

rozhovoru polovičnı ́Francouz a polovičnı ́Brit Sebastien	Martineau 
(46 let). Jeho oblıb́ ené mıśto je park na Letné odkud má výhled na celou 

Prahu. Chodı ́sem vzpomıń at na doby, kdy se jako malý kluk do Prahy 
podıv́al poprvé. V roce 2010 se sem přestěhoval a dnes pracuje pro 
mezinárodnı ́�irmu, kde jako byznysový kouč pomáhá manažerům

a majitelům �irem přehodnocovat strategie.
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Napadá	vás,	čím	to	je?
O atraktivitě C�ešek kolujı ́ ve Francii mýty. To platı ́ o všech slovanských ženách. Když 
Francouzi přijedou do Prahy vždycky si všimnou, že tady žije spousta krásných žen. Ten 
stejný dojem mıv́ajı ́ Britové. Možná to bude tou polohou ve středu Evropy, dřıv́e se tu 
setkávaly různé národnosti a z genetického mixovánı ́vznikajı ́hezcı ́lidé. Podobné pověry, 
aspoň myslıḿ , kolujı ́tady o francouzských mužıćh, takže to jde dobře dohromady. 

Co	se	 týče	vztahů,	 je	na	českých	ženách	něco	speci�ického	v	porovnání	s	ostatními	
národnostmi?
Nerad bych generalizoval, ale je tu jedna věc, které jsem si všimnul. C�eské ženy, které potkajı ́
někoho v zahraničı ́ si ho velmi často přivezou domů. C�ešky totiž chtějı ́ zůstat blıźko své 
rodině. Ve Francii je typické, že po maturitě děti opustı ́domov a odstěhujı ́se daleko, silné 
spojenı ́s rodinou nenı ́tolik běžné. 
 
Jaký	je	to	pocit	vracet	se	do	Francie?	Umíte	si	ještě	představit,	že	byste	tam	žil?
Francii miluju, ale dnes už bych se tam cıt́il jako cizinec. Když máš v sobě od narozenı ́dvě 
kultury, patřıš́ do obou a zároveň do žádné z nich. Nakonec je jednoduššı ́být cizinec v úplně 
jiné zemi. Po chvıĺi života v zahraničı ́zapomeneš určité kulturnı ́zvyky a taková ta nepatrná, 
podvědomá pravidla sociálnı ́interakce. Nejen že jsi trochu ztracený sám v sobě, protože máš 
od své vlastnı ́kultury odstup dıḱ y tomu, že v sobě nosıś ̌  jinou, ale zároveň tě na to tvé okolı ́
nikdy nenechá zapomenout. Má to své výhody a nevýhody. Spousta mých kamarádů 
Francouzů, co tu žijı,́ řıḱá, že se do Francie nikdy nevrátı,́ protože se tady cıt́ı ́vıć volnı.́ Britové 
zase milujı ́český zdravotnický systém a péči o děti. Každá kultura si tady najde to své. 

Má	život	tady	i	nějaká	negativa?
Je pro mě těžké na tu otázku odpovědět. R� ıḱávám, že Praha je jedno z nejcivilizovanějšıćh 
mıśt, kde jsem žil. Kriminalita je velmi nıźká, násilı ́ nenı ́ nijak časté ani rasové kon�likty 
nejsou velký problém. Je to vlastně protichůdné, protože C�eši jsou pasivně agresivnı ́národ. 
Neřeknou ti nepřıj́emné věci do očı,́ protože nemajı ́rádi kon�likty. V tomhle jste podobnı ́
Britům. Mně to ale nevadı,́ vlastně mi to docela vyhovuje. Můžeš si dělat co chceš, pokud s tıḿ 
nikoho neotravuješ. R� ekl bych, že C�eši jsou celkem tolerantnı,́ ale to neznamená, že je něco 
neobtěžuje. C�asto si to nechajı ́pro sebe, vyřešı ́to pasivnı ́agresivitou, nebo tě pomluvı ́za 
tvými zády.  Zároveň tady cıt́ıḿ velkou svobodu. Vysvětluji si to tak, že C�eši jsou po životě
v totalitě na zákazy a policejnı ́zásahy dost citlivı.́ Naštvou se, když jim někdo řıḱá, co nesmı ́
dělat. To se stalo na CzechTeku, a nakonec to položilo vládu. Kromě Romů tu nenı ́ žádná 
problémová menšina. Veškerá negativa a moje obavy se týkajı ́ všech evropských zemı ́  –
směřovánı ́k populismu, xenofobii a strachu z těch druhých. To je hrozba jak tady, tak
v ostatnıćh kulturách. 

„ Cıt́ıḿ tady velikou svobodu.”
Takže	jste	se	tu	nikdy	nesetkal	s	rasismem?
Ten český rasismus je takový roztomilý. C�ech ti řekne věci, které by v jiných zemıćh označili za 
rasistické, ale černoch, který tady delšı ́dobu žije vı,́ že je za tıḿ jen nevědomost a zvědavost.

Můžete	mi	dát	nějaký	příklad?
C�ech se třeba zeptá, jestli jsou všichni černoši dobřı ́tanečnıći a hudebnıći. V zemıćh jako je 
Francie nebo Spojené královstvı,́ které si s sebou nesou celou historii kolonialismu a 
rasových nepokojů, by se to považovalo za rasismus. Tady to ale nenı ́záměrné. Pár let zpátky 
tady měl kamarád na návštěvě Afroameričana a vzal ho na vodu. Když se vrátili, vyprávěli, že

Vybavíte	si	svoji	první	návštěvu	Prahy?
Poprvé jsem do Prahy přijel ještě před revolucı.́ Bylo mi 10 a s rodinou jsme jeli navštıv́it 
známého, který vedl francouzský institut. V mých vzpomıńkách byla Praha tmavé, šedivé
a prázdné město. O dva roky později jsem se vrátil, když moje škola zorganizovala 
studentskou výměnu s gymnáziem v Pardubicıćh. To už jsem byl dost starý na to, abych 
pochopil, co je to komunismus a co se tady vlastně dělo. Navıć jsme o tom mohli mluvit
s českými studenty. Někteřı ́mı ́spolužáci sympatizovali s myšlenkami komunismu, ale po 
výletu do C�eska změnili názor. Potřetı ́jsem do Prahy přijel v 90. letech na CzechTek, a to byl 
úžasný zážitek. Bylo to úplně jiné město  celé natřené pastelovými barvami a ve vzduchu –
byla cıt́it svoboda. 

Napadlo	vás	tehdy,	že	budete	v	Praze	jednou	žít?
To přišlo později. Během ekonomické krize v roce 2008 jsem žil v Londýně, a protože tam 
nebyl dostatek práce, hledal jsem si zaměstnánı ́v jiných zemıćh jako učitel angličtiny. Jediná 
odpověď, kterou jsem dostal, byla z Prahy. Stejně to ale byla moje priorita. I teď, po 10 letech 
života tady, jsem za to rád. Moje přıt́elkyně je C�eška a nechce žıt́ daleko od své rodiny, takže už 
tady nejspıš́ zůstaneme. 

„ O atraktivitě C�ešek kolujı ́ve Francii mýty.”
Řekl	byste,	že	je	jednoduché	se	mezi	Čechy	integrovat?
Nežiju v bublině cizinců, ale zároveň nejsem plně integrovaný. To, že nemluvıḿ česky, mě 
hodně omezuje. Na druhou stranu mám spoustu českých přátel a komunity, ve kterých se 
pohybuji, tvořı ́způli C�eši a způli přistěhovalci. V Praze, jako v každém hlavnıḿ městě, je 
jednoduché žıt́ a neintegrovat se vůbec. Předevšıḿ Francouzi majı ́ tendenci tohle dělat  –
scházet se v cizině jen s ostatnıḿi Francouzi. Znám ale i spoustu z nich, co majı ́ českou 
přıt́elkyni. Zdá se, že tahle kombinace funguje docela dobře. 
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Francouzů, co tu žijı,́ řıḱá, že se do Francie nikdy nevrátı,́ protože se tady cıt́ı ́vıć volnı.́ Britové 
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tady měl kamarád na návštěvě Afroameričana a vzal ho na vodu. Když se vrátili, vyprávěli, že
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se s nimi každých pět minut chtěl někdo fotit. Pak je tu komunita Vietnamců, která, aspoň 
myslıḿ , zapadla celkem dobře. Slyšel jsem C�echy řıḱat: „Mám Vietnamce rád, jsou takovı ́
nenápadnı.́” To nenı ́moc uspokojujıćı ́důvod pro respektovánı ́nějaké menšiny, ale stejně  –
mıt́ tu pár Vietnamců a pár cizinců nenı ́to samé, jako mıt́ za sebou celou historii kolonialismu 
a rasové nenávisti. Samozřejmě tady rasisté jsou, vidıḿ to třeba v Facebookových diskuzıćh, 
ale nemyslıḿ  si, že by to byla většina. Záležı,́ v jakých kruzıćh se pohybuješ.

„ Dnes už bych se ve Francii cıt́il jako cizinec.”
 

Co	mají	Češi	a	Francouzi	společného?
Smysl pro humor. Ten český je nesmıŕně ra�inovaný. To je dobrý důvod naučit se C�esky, i když 
by to asi trvalo sto let, než bych mluvil tak dobře, abych pochopil české vtipy. Ve smyslu pro 
humor se skrývá bohatstvı.́ Pak taky smysl pro krásu. Architektura z centra Prahy pocházı ́z 
doby, kdy byla mezi Prahou a Pařıž́ı ́ obrovská kulturnı ́ výměna  hudba, divadlo, uměnı,́ –
architektura. Vysaďte někoho v centru Prahy a v centru Pařıž́e a uvidı ́to propojenı.́ Vztah ke 
kultuře je velmi silný v C�esku i ve Francii. 
  
Je	něco,	co	by	se	Češi	mohli	naučit	od	Francouzů?
C�eši by mohli být o trochu vıć sebevědomějšı ́a vıć přıḿočařı.́ Nenı ́to překvapujıćı ́vzhledem 
k traumatické historii, kdy se lidé snažili, aby si jich nikdo nevšiml. To v nich zůstane zapsané 
po několik generacı.́ Myslıḿ , že dlouhou dobu se C�esko cıt́ilo podřadně, ale cizinci vědı,́ že 
tomu tak nenı.́ C�eši si to teď začıńajı ́uvědomovat, takže jim řıḱám: vaše země je opravdu 
krásná a měli byste na ni být hrdı.́ 
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