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Příloha 1 – Témata semistrukturovaného rozhovoru 

1.1 Otázky na hostitele 

Víte kdy a jak se HP pro NBD začala uskutečňovat? 

- Víte, kolik rodin aktuálně bylo a je zapojeno?  

- Znáte některé jiné rodiny?  

Jakou roli má OPU v procesu HP pro NBD?  

- Víte, jaké služby a pomoc týkající se „HP pro NBD“ OPU nabízí?  

- Které služby OPU jste využili?  

- V čem vám OPU nejvíce pomohla? 

Jaká je role zařízení (ZDC), kde jsou NBD umístěni, v procesu HP pro NBD? 

- S kterým zařízením jste v kontaktu? (S kterými pracovníky?) 

- Jak jste v kontaktu?  

- Jak se zařízení na vaší HP podílí, co s vámi řeší? 

- Podáváte zařízení nějaké zprávy o průběhu HP?  

- Je určen nějaký garant?  

- Jaký je pro vás kontakt se zařízením, jak se vám se zařízením spolupracuje?  

Jaká je role OSPOD v procesu HP pro NBD? 

- S kterou sociální pracovnicí jste se setkali?  

- Jak jste se o ní dozvěděli? 

- Jak se pracovnice účastní na procesu HP?  

Kdo jsou hostitelé?  

- Kolik členů má vaše rodina?  

- Jaký je věk členů rodiny? 

- Odkud jste? (kde bydlíte?)  

Účastní se HP celá rodina?  

- Kdo je z rodiny nejaktivnější? 

Měli jste již nějaké předchozí zkušenosti s HP či s NRP?  

Měli jste nějaké zkušenosti s NBD, nebo obecně s uprchlíky?  



Jaká byla/je vaše motivace k HP pro NBD?  

- Přemýšleli jste i o tom, co chcete NBD nabídnout? 

Jací by podle vás měli hostitelé nezletilého bez doprovodu především být? 

- Co by měli hostitelé mít, umět a znát, aby mohli HP pro NBD dělat?  

- Jaké osobnostní kvality, vlastnosti, jsou podle vás nejdůležitější?  

Kdo je váš NBD? 

- Jak je Váš nezletilý starý? Jakého pohlaví? 

- Jakého je etnika?  

- Odkud pochází?  

- Jakými jazyky mluví? 

- Je tu se sourozenci?  

Jaký je Váš NBD? 

- Jak byste ho charakterizovala? 

- Co má rád, co ho baví, co umí? 

- Má nějaké problémy? Např. zdravotní, psychické atd. 

Jaký máte s Vaším NBD vztah?  

- Jak blízký máte vztah? 

- K čemu byste vztah přirovnali?  

- Jak dobře se navzájem znáte? 

- Jste pro něj autorita? Svěřuje se vám? 

Co má NBD za sebou?  

- Znáte jeho minulost?  

- Víte, v jakých podmínkách vyrůstal doma před odchodem? 

 

- Znáte důvody odchodu z vlasti a příchodu do ČR? 

- Víte, jak dlouho byl na cestě a co během ní zažil? 

Víte něco o jeho biologické rodině?  

- Mluví NBD o své rodině? Víte, jakou má rodinu?  

- Víte, zda jsou jeho příbuzní naživu a zda jsou stále v zemi původu? 



- Je NBD v kontaktu se svými rodiči či dalšími příbuznými?  

- Ví jeho rodiče či příbuzní o HP? A co si o ní myslí?  

Jaké má NBD vyhlídky do budoucnosti?  

- Co plánuje dělat po odchodu ze ZDC? (Může a chce zůstat v ČR?)  

- Chce tady studovat? Chce tady pracovat? 

V jaké situaci je NBD tady v ČR?  

- V jakém zařízení je váš NBD umístěný? 

- Víte, kdo je jeho zástupce (opatrovník)? 

- Víte, na základě jaké formy pobývá NBD v ČR?  

- Co mu tu nejvíce chybí? Co nejvíce potřebuje? 

- Studuje, případně pracuje váš NBD? 

- Chce se začlenit do české společnosti?  

Jak jste se o HP pro NBD dozvěděli?  

A jak jste se dozvěděli o OPU? 

Kdo z rodiny byl iniciátorem HP?  

Koho jste na začátku oslovili?  

Jak vypadal proces schvalování?  

- S kým jste řešili podmínky?  

- Jaké podmínky jste museli splnit? 

- Jak dlouho to trvalo? 

Jak vypadala příprava? 

- Byla nějaká oficiální příprava? Kdo vás připravoval?  

- Co bylo obsahem přípravy? Na co se klade důraz?  

- Co vám přišlo z přípravy nejužitečnější? 

- Cítili jste se dobře připraveni?  

- Jaké informace jste dostali o konkrétním NBD a od koho?  

- Připravovali jste nějak svou širší rodinu či přátele na svou HP? A jak na to okolí 

reagovalo? 



- Připravovali jste se nějak i sami? Měli jste k dispozici nějaké materiály či kurzy 

k dalšímu vzdělávání?  

Jaký byl začátek HP 

- Jak jste domlouvali první schůzku?  

- Jak probíhala první schůzka?  

- Jaké byly počátky vztahu? 

- Co bylo těžké a co se dařilo? 

Jaký byl další průběh HP? 

- Jak časté jsou schůzky a jak dlouhé?  

- Co na schůzkách děláte, co spolu podnikáte?  

- Co nabízíte a jaké aktivity preferuje NBD? 

- Jak komunikujete s NBD? (Jakým jazykem?) 

- Jste v kontaktu s NBD i mezi schůzkami? 

- Jak se NBD účastní na životě vaší rodiny, když je na návštěvě?  

- Hraje širší rodina a kamarádi nějakou roli ve vaší HP? Seznámili jste je s vaším NBD?  

Jaký bude závěr HP? 

- Jak vidíte svůj kontakt do budoucna? 

- Myslíte, že budete v kontaktu i po oficiálním ukončení HP, po odchodu ze zařízení? 

- Budete (chcete) svému NBD pomáhat i dál a máte představu jak? 

V čem vidíte přínosy hostitelské péče pro vašeho NBD? 

- S čím nezletilému pomáháte?  

- Učí se nezletilý v hostitelské péči něčemu? 

- Jak jej hostitelská péče ovlivnila? 

- Navázal nezletilý během hostitelské péče vztah s někým dalším mimo vaši rodinu?  

- Dala hostitelská péče nezletilému něco, co by v ústavním zařízení nezískal, nezažil? 

V čem vidíte přínosy hostitelské péče pro vás, pro vaši rodinu? 

- Naučili jste se něčemu díky kontaktu s NBD?  

- Jak vás hostitelská péče ovlivnila? 

Víte o nějakých problémech v systému hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu?  



Má hostitelská péče pro NBD nějaká rizika? 

- Co je na HP pro vás náročné?  

- Zažili jste nějaká zklamání? 

- Z čeho jste měli obavy? Naplnily se? 

- Jak jste obtíže zvládli, případně co byste potřebovali, abyste to zvládli?  

- Měli jste možnost se někam obrátit o podporu, pomoc? 

 

1.2 Otázky pro pracovníka OPU 

Kdy a jak HP pro NBD začala?  

- Kdy a jak se do HP pro NBD zapojilo OPU?  

- Kolik rodin aktuálně bylo a je zapojeno? 

Jaká je role OPU v procesu HP pro NBD?  

- Kteří pracovníci z OPU se na HP pro NBD podílí? 

- Jaké služby a pomoc týkající se „HP pro NDB“ OPU nabízí?  

- Dle jakých materiálů se OPU řídí? 

- S kým OPU spolupracuje?  

Jaká je role zařízení, kde jsou NDB umístěni v procesu HP pro NBD? 

Jaká je role OSPOD v procesu HP pro NBD? 

- Kolik a které pracovnice OSPOD se HP pro NBD účastní?  

- Jak se pracovnice účastní na procesu HP?  

Jaká je motivace hostitelů k HP pro NBD?  

Co především mohou hostitelé nezletilému nabídnout? 

Co by měli hostitelé mít, umět a znát, aby mohli HP NBD uskutečnit?  

Jaké osobnostní kvality, vlastnosti, jsou podle vás nejdůležitější?  

Jak dobře znáte ty nezletilé bez doprovodu, kteří jdou do HP?  

Jací jsou obecně NBD v ČR? 

- Jaké jsou falešné, stereotypní představy o NBD obecně? 

- jaký je převažující věk a pohlaví NBD v ČR? 



- NBD jakého etnika se v ČR nejvíce vyskytují? 

- Odkud nejvíce přichází?  

- Jakými jazyky NBD mluví? Naučí se tu český jazyk?  

- Přichází i sourozenecké skupiny? 

- Jak byste je charakterizoval?  

- Víte něco o podmínkách, v jakých vyrůstali doma? 

- Z jakého důvodu odchází z vlasti a přichází do ČR? 

- Jak vypadá jejich cesta do ČR? 

- Jaké jsou jejich biologické rodiny?  

- Jsou NBD většinou v kontaktu s biologickými rodiči či dalšími příbuznými? 

Jaké mají NBD vyhlídky do budoucnosti?  

- Co plánují dělat po odchodu ze ZDC? 

- Mohou a chtějí zůstat v ČR?  

- Chtějí studovat a pracovat?  

- Kde studují, pracují?  

- Mohou se setkat s rodinou? Funguje sloučení rodiny?  

V jaké situaci jsou NBD tady v ČR?  

- Kde jsou nezletilí NBD umístěni? 

- Jak se NBD dostanou do ústavu? 

- Kdo je zde jejich zástupce (opatrovník)? 

- Na základě jaké formy pobývají NBD v ČR?  

- Mají motivaci studovat? Mají motivaci pracovat?  

- Chtějí se začlenit do české společnosti? 

- Co jim tu nejvíce chybí, co nejvíce potřebují?  

Jak probíhá proces schvalování?  

- S kým řeší hostitelé podmínky? 

- Jaké podmínky musí splnit? 

- Jak dlouho to trvá? 

- Jsou tu nějaké problémy, překážky?  

Jak vypadá příprava?  



- Je nějaká oficiální příprava?  

- Kdo hostitele připravuje?  

- Co je obsahem přípravy a na co se klade důraz?  

- Jaké informace dostanou hostitelé o konkrétním NBD a od koho?  

- Mohou se hostitelé připravovat i nějak i sami? Mají k dispozici nějaké materiály či 

kurzy k dalšímu vzdělávání?  

- Připravuje se na HP konkrétní NBD? Připravují se na HP pracovníci zařízení? 

Jaký je Začátek HP?  

- Je lepší spontánní, nebo plánovaná HP? 

- Jak probíhá první schůzku?  

- Co je na začátku vztahu těžké? Co naopak funguje?  

Jaký je další průběh HP? 

- Jak se liší HP a dobrovolnictví? Čím je to hostitelka? (frekvence? Obsah?) 

- Jaké aktivity preferuje NBD?  Co od hostitelky chtějí NBD? 

- Jak časté jsou schůzky a jak dlouhé?  

- Jak hostitelé komunikují s NBD? (Jakým jazykem?) 

- Jak se NBD účastní na životě rodiny, když je na návštěvě?  

Jaký je závěr HP?  

- Končí HP zletilostí NBD?  

V čem vidíte přínosy hostitelské péče pro nezletilého?  

- S čím hostitelé nezletilým bez doprovodu pomáhají?  

- Učí se nezletilý v hostitelské péči něčemu?  

- Jak nezletilé hostitelská péče ovlivňuje?  

- Dává nezletilým HP něco, co by v ústavním zařízení nezískali, nezažili?  

- Proč je HP pro NBD vůbec potřeba? 

V čem vidíte přínosy hostitelské péče pro hostitele?  

Jaké jsou problémy či nedostatky v systému hostitelské péče? 

- Je vůbec nějaký systém?  

- V čem vidíte hlavní mezery, nedostatky?  



- Co by se mělo především změnit, připravit?  

Má hostitelská péče pro NBD nějaká rizika? 

- Co je na HP pro NBD především náročné?  

- Mají hostitelé možnost obrátit se někam o podporu, pomoc?  

 



Příloha 2 – Strukturovaný rozhovor Hostitelská rodina H1 

Jak jste se o HP pro NBD dozvěděli? 

Já jsem se k tomu dostala tak jako, že jsem šla kolem. Už od roku 2015 pomáhám uprchlíkům. 

V rámci iniciativy Hlava, to je skupina, která prostě… Jedna známá jednou na facebooku 

zavelela „Jdem pomáhat, jdem přivítat uprchlíky, kteří pojedou vlakem“, protože tenkrát 

v Brně přijela nějaká skupina, když pustili z Maďarska právě ty vlaky. No a tak jsme je asi 

v deseti lidech přišli na nádraží přivítat s pytli oblečení a nějakého jídla. Ale tenkrát nikdo 

nepřišel a na základě toho vznikla skupina, že teda je tam budeme čekat, protože můžou 

kdykoli přijet. Takže fakt to byla taková zvláštní skupina, že jsme se koordinovali a každý den 

jsme opravdu čekali na tom nádraží. Pak jsme si tam zařídili i takovou kancelář, kam jsme si 

mohli dávat věci. Mělo to spoustu peripetií. A na druhou stranu jsme zase viděli z druhé strany, 

že oni je sem vlastně nepouští ty uprchlíky, že oni je chytnou a hned je dají do detencí. Takže 

jsme začali taky navštěvovat ty lidi přímo v detenci, kde to je vlastně jako uzavřené. To 

znamená, jako když jdete na návštěvu do vězení, tak můžete takhle navštěvovat i tam. Což bylo 

takové zvláštní, měli jsme komunikační problémy, že nemnoho jich mluvilo anglicky, tak 

jezdili s námi i… vytipovali jsme si pár cizinců, co nám pomáhali s tlumočením, takže jsme 

jezdili i do detencí. 

Další taková oblast byla kolem kliniky Autonomní centrum Klinika. Tam jsme třeba dávali 

věci, které se tam sbírali, a odvážely se do těch transitních táborů po celé balkánské trase. No a 

já jsem takhle, i moje dcery byly pomáhat právě přímo v těch transitních místech. Já jsem 

několikrát byla v Šidu, v Srbsku. A s manželem jsme opravdu projeli celou tu balkánskou trasu, 

takže jsme prostě jezdili s každého toho kempu. My jsme jeli teda obrácenou cestou. Ale 

opravdu jsme navštívili a tak jsme zmapovali ty uprchlické tábory, jak to běží a tak. 

Jo a pak další důležitá oblast vlastně byli ty lidé, kteří jsou už puštění z detence. Tak my jsme 

udělali právě, to jsme navázali na tu iniciativu Hlava, že potom jsme věděli, kdy je pustí a tady 

jsme je čekali v Praze a ubytovali jsme je na den a nakoupili jsme jim jídlo a koupili jsme jim i 

jízdenku, aby mohli do Německa, protože skoro všichni chtěli do Německa. Bavili jsme se 

s některými, někteří zůstali a pak šli do Brna do Zastávky, kde je azylové přijímací středisko. 

No, takže mi takzvaně prošlo rukama spoustu uprchlíků.  

A to byli dospělí uprchlíci? 

Různě, to byly rodiny, samostatní kluci, protože ty detenční centra jsou podle toho… rodiny 

s dětmi, pro kluky, takže jsme navštěvovali různé ty detence. Dodnes třeba posíláme opravdu 



balíky jídla na podporu těm klukům. A tenhle týden čekáme nějakou… že by měli propustit asi 

dvacet, tak čekáme nějakou velkou skupinu. Protože většinou jich pouštěli po maximálně 

deseti. Jednou u nás byla rodina, desetičlenná rodina a já právě tím, že máme možnosti, tak 

jsem nechávala u sebe přespávat spoustu lidí. Tak z toho vznikla taky spousta takových jako 

kamarádství a ty lidi dodneška sleduju, na facebooku si píšeme, občas do Německa za nimi 

zajedu, oni sem… Jo, takže vlastně to je vlastně to uspokojení člověka, že vidí, že to má smysl 

a že ty lidi můžou důstojně žít. 

To je zajímavé, že říkáte 10, 20 a že tolik vám prošlo rukama a přitom tady se zdrží 

hrozně málo uprchlíků… 

Jasně, tak ono jakoby v tom čase… Jestli my jsme ošetřili na dvanáct set lidí, kteří jakoby 

během těch let tady prošli a z toho, kolik jich zůstalo… Ono, tak jakoby právě skupina 

afghánských kluků zůstala… Na Smíchově je diagnostický ústav pro děti cizince nezletilé a 

odtamtud se právě rekrutují ti, o které potom jde v té hostitelské péči. Tam můžou být jen 

nezletilí, i když právě následně ty, co už jsou zletilí po osmnácti, tak jsou teďko v rámci 

takového toho campusu, tak prostě mají ubytování. Že je úplně nevyhnali na ulici.  

A vlastně nevím, jak to je, jestli… asi jsou už normálně v rámci, protože mají už jakoby 

občanství, takže mají nárok na sociální dávky. Ale většina z nich chodí do školy, do střední 

školy. Tam je problém, že třeba nemají ani dokončenou základní školu, natož střední, tak je 

tady umísťují do takových háčkových oborů, učňovských, kde se mohou aspoň něčemu vyučit. 

Jak jste se dozvěděli o OPU? 

S OPU jsem měla vlastně kontakt celá ta léta, protože se občas stalo, že pustili někoho a ti 

právníci potřebovali nějakou pomoc. Takže já jsem s OPU komunikovala, ale vždycky to bylo, 

když oni něco potřebovali, tak se na nás obrátili, že potřebovali podpis od někoho a věděli, že 

my v té Praze se s nimi setkáme… 

Takže z OPU se na Vás obraceli? 

Ono je to takový jemný průsečík, protože lidi, kteří v OPU pracovali, tak zároveň pomáhali a 

tak jsme nějak o sobě věděli. 

A vlastně pak jednou jsem v televizi viděla jednu z těch mých kolegyň pomocnic a mluvila 

právě o hostitelské péči v televizi. A já jsem si říkala, to je dobrý nápad, to je pěkné. A úplně 

náhodou to bylo zase. Já zvu občas ty afghánské kluky domů, my máme velkou zahradu a 

děláme, jako že oni uvaří a děláme takový společný večírek, oběd a to. 



No a Markéta přivedla prostě skupinu a bavili jsme, že OPU zajišťuje takové jako, jak se jim 

říká… dobrovolníky pro volný čas, že třeba dvakrát týdně s nimi někdo je, že pomáhají 

s učením, jazykově a tak. A takováhle skupinka přišla a Markéta mi říkala, že jeden z nich má 

smůlu na ty dobrovolníky, že si nějak nesedli, že se neschází a nic. A odešli a pak právě říkala 

Markéta, že jeden z nich by byl rád, kdybychom se stali tedy jako dobrovolníky, nebo tou 

rodinou, která by se o něj starala. No a já jsem si říkala, proč ne. Já to nepotřebuji mít nějak 

institucionalizované, ale do toho právě přišla informace od H3, že to je možné takovýmhle 

způsobem. Takže jsme se spojili s OPU a vyplnili jsme nějaký ten formulář, že jakoby teda 

máme zájem a už v tu chvíli jsem věděla, že tenhle kluk si nás jakoby vybral. 

Že ono je to obvykle spíš obráceně, že je rodina a oni buď přiřadí, nebo vlastně nevím, jaký je 

ten klíč… jak si vybere mezi těmi kluky. 

A vy jste se tedy pak spojili s tím zařízením pro děti cizince? 

No a OPU je vlastně ta organizace, která to zaštiťuje a spolupracuje právě tady s tím zařízením 

pro cizince. Protože oni tam zase vyžadovali, abych já tam šla na pohovor psychologický, o 

tom a tak. Tak jsme se seznámili a pak ještě jsem musela, protože každý ten kluk je zařazený 

přes OSPOD, že má svojí sociální pracovnici, tak i tam jsem musela jít na pohovor. Ještě jsme 

si museli udělat psychologický pohovor, takže opravdu u psychiatra, aby s námi prodiskutovali, 

jestli jsme vhodní. Takže tímhle vším jsme prošli. 

A tohle všecko Vám zprostředkovával kdo? OPU? Tam byl nějaký pracovník? 

Jojojo, OPU. A jenom vždycky řeklo kde. Jenom toho psychiatra jsem si vyřizovala já sama. 

A v tom zařízení jste měli nějaký rozhovor s ředitelkou? 

Tam jsem měla s psycholožkou, tam je zase psycholožka. Tam vlastně s tou paní ředitelkou 

jsem se ani neseznámila, ale mluvila jsem vlastně s tou sociální pracovnicí, která měla na 

starosti Abdula. A ukazovala mi tam to prostředí, v kterém tam je. Ono to zrovna bylo 

v období, kdy našli, že z tohohle zařízení dojednali v jednom děcáku mimo Prahu… Já nemám 

říkat ta koncová zařízení. Ale to se můžeme zeptat, jestli je to možné říci. Takže akorát Abdul 

přecházel do toho dalšího zařízení. Tak akorát zrovna přešel tam a tam zase je ředitelka skvělá 

ženská, takže za ní jsem jela a seznámili jsme se a jako tam to je dobrý. No a je to vždycky tak, 

že vlastně každý měsíc žádám, teď to dělám přes ten děcák na ten OSPOD, které dny vlastně 

ten Abdul může u nás být. 

Takže vy tomu zařízení pošlete žádost a oni to vyřeší s OSPODEM? 



Jo. A jde o to, že kvůli registraci, kvůli sociálnímu a zdravotnímu a kvůli obědům a tak, aby 

věděli jakoby kdy a kde je. 

Takže o to to bylo pro nás jednodušší, že jsme už věděli a znali jsme se navzájem s Abdulem. 

Tím že já opravdu znám vlastně… já jsem chodila na různé akce celé ty skupiny, vždycky jsme 

šli do čajovny. Nebo oni chodí hrát fotbal a různé takové, prostě spoustu těch kluků okolo 

známe, chodím na volejbal, kam také jeden chodí. Fakt je to vlastně taková velká komunita. 

Což je dobré, protože si tak i pomáháme, jako že si sdělujeme různé věci, jak to jde, jak to 

nejde, s čím je problém a tak. Protože ono to jednoduché také není. 

My jsme se bavili (asi s ostatními dobrovolníky), do jaké míry je potřeba ta podpora těm 

rodinám psychologická a sociální… a to je. 

Říkala jste, že jste měli pohovor se zařízením a psychologický pohovor s psychiatrem… 

Máte představu, jak dlouho to asi trvalo? 

My jsme tu udělali poměrně rychle asi za měsíc. Že jsem měla štěstí. Jako někdy na psychiatra 

taky někdy čekáte dlouho, než vůbec má termín a tak. A tohle fakt bylo rychlé. Jako 

mimořádně rychlé, jinak to může trvat dva, tři měsíce. 

Říkala jste, že jste se setkala se sociální pracovnicí Abdula. Co po vás chtěla? Jak to 

vypadalo? 

Ptala se na naše…jak rodina si vede finančně, dcery, kde bydlíme. Oni potom se přijeli podívat 

domů, jestli máme nějaké místečko pro něj. Ona říkala „To může být klidně jako někde v rohu 

nějaká matrace“. A jaké tam má podmínky. To nebyl problém. 

Vy jste byla už hodně zkušená, ale byla nějaká oficiální příprava? Nebo se počítalo, že 

vlastně už znáte uprchlíky a není moc potřeba? 

Já jsem vždycky v tomhle, jak porušuju ty pravidla a tak, to už mám jako takovou diagnózu. 

Ale tím, že jsem už měla takhle nějakou zkušenost, tak jsem ten proces asi trošku nabourávala. 

OPU mají stanovený nějaký postup, dotazník, seznámení se, pak si samozřejmě přečíst nějaká 

pravidla… Takže to do nějaké míry je připravené, ale mě to přišlo, že jako vlastně skoro 

všechno o tom už vím, přesně i takovéto jak být citliví i vůči veřejnosti, kvůli médiím. Že to 

OPU si tohle hodně drží, že jako se tam upíšete, že nesmíte vynášet ty informace. Ale já si 

tohle vždycky přeberu nějak svým rozumem, že v případě, že to má plnit nějaký dobrý účel a 

vím, že to nebude zneužito, tak není problém. Ale víme fakt z té skupiny, z iniciativy Hlava, že 

třeba kvůli trolům je osobní ochrana důležitá. Tak tohle už umím docela dobře filtrovat. Ale je 

dobré, když to někdo neví, tak je opravdu důležité, aby si prošel takovým školením. 



A přímo na tu hostitelku, jak to probíhá, plánování první schůzky atd. takové seznámení 

s tím jste neměli? 

 Že to bylo už s tím, že já jsem Abdulem znala a tak, tak to bylo takové rychlé. Ale bavili jsme 

se o tom právě, do jaké míry to… Ale to je to nastavování toho systému toho školení a to je 

v procesu, protože to fakt nikdy nebylo předtím, takže i oni tápou a připravují to. 

Kdybyste měla doporučit novým hostitelům, na co by se měli hlavně připravit, co byste 

řekla, že je v té přípravě hlavní?  

Nejlepší ta zkušenost je samozřejmě nějaká práce s uprchlíky, jako ozkoušet si i to, co ty lidi 

prožili. Ta moje zkušenost, to že jsem byla v těch táborech, že jezdím do Řecka do 

uprchlických táborů...  Že se umím dost vcítit do toho, přičemž tahle cesta v těch lidech 

zanechává ohromné následky a je těžké si to umět představit, ale je dobré na to brát ohled. A 

v tom je dobré samozřejmě mluvit s někým, protože ne každý může tahle vyjet, to je také jasné. 

Takže proto ta setkání mají velký smysl.  

A pak je to o tom říci si, proč to člověk dělá, jakože v tom je i… První je pomoci integrovat ty 

lidi tady. Je to vlastně nabídka, aby oni poznali, jak se tady žije, to je ten hlavní cíl. Protože oni 

jsou samostatní, oni přešli desetitisíce kilometrů, oni jsou schopní samostatného života, ale 

jestli mají fungovat tady, tak je potřeba, aby viděli, co my tady děláme, to co je tady normální. 

Jak se tady žije v domácnosti, jaké jsou návyky, jaké jsou zvyky kulturní, Vánoce a tak. A není 

to o tom přizpůsobovat se jim, ale nabídnout jim, aby pochopili a našli si tu svoji cestu, protože 

je to samozřejmě hodně o té kultuře. Abdul je hodně takový konzervativní muslim, takže chodí 

do mešity, když „postuje“ (na sociální sítě), tak furt „Eid Mubarak (v překladu to zřejmě 

znamená jako „požehnaný svátek“), furt nějaké svátky muslimské. A my se vždycky doma 

bavíme o tom, jak… jakože naše role není podporovat ho v tom aktivně, ale respektovat to, ale 

mít vystrčené i tykadélka, kde by už to mohlo být nějak moc. Takže občas se ptáme na ty lidi, 

s kterými se stýká. Z té mešity má teď nějaké kamarády… 

Myslíte „moc“ jako pro něj nebezpečné? 

Jo, jako upřímně i v té mešitě mohou být lidé, kteří vytipovávají na nějaké radikály, tak i 

tohohle si být vědom. 

Ono tady je potřeba si říci, že samozřejmě člověk se dostává do hledáčku ministerstva vnitra, 

protože také to může být nějaké bezpečnostní riziko. Ale tím, že třeba právě člověk chodí do 

detence, tam dává svojí občanku, tak to vidím v tom výpisu, protože to dostávám jako OSVČ, 

tak výpis, kdo si o mně vytahává informace, tak Ministerstvo vnitra je tam jako kolikrát. Je to 



vlastně vystoupení ze své komfortní zóny, že se dostane do hledáčku a má si toho také být 

vědomý. 

Jak vypadal začátek, ta první schůzka? 

No, my jsme se viděli u nás mezi těma ostatníma, žejo.  

A pak jste si vyřídili přípravu a…? 

Ono už mezi tím vlastně jsem říkala jako, že může k nám přijet na návštěvu, takže v pohodě. A 

pak jsem probíhala tím procesem, ale to už s tím Abdulem jsme běžně komunikovali, jezdil 

k nám domů, akorát ještě nemohl v tu chvíli u nás spát. Ale v momentě, kdy už to bylo jakoby 

odklepnuté, už tu mohl spát a už jsem psala ty žádosti, jako kdy u nás může být.  

Tam jde o to, že máme to nastavené, že víkendy jsou tak, že může k nám přijet a je na něm, jak 

se rozhodne. To taky nefunguje tak, že já napíšu přesně den, já si ho vymyslím a on prostě 

nakluše, to vůbec tak nefunguje. Může a nemusí. A bereme to tak, že když jsou nějaké svátky, 

Vánoce, tak prostě napíšu celou tu dobu a zase je na něm, kdy se domluvíme. Já jsem mu 

říkala, hele na Vánoce se domluvíme, jako to určitě, jo. Udělat s ním tu domluvu, aby on to 

akceptoval. 

Takže vy nabídnete nějaké víkendy jemu…? 

A pak mi dá vědět, jestli přijede, nebo tak. Ono někdy je to také tak, že mi hodně jezdíme, tak 

řeknu, kdy nejsme doma. To je také jedna z věcí konkrétně o něm, on má panickou úzkost být 

sám v domě. Takže on nemůže… protože já jsem říkala: „Hele, buď u nás, my dneska 

přijedeme až pozdě večer“. Ne, on odjel. Tak to také trošku změnilo tu situaci, ale jinak by tam 

mohl prostě být a dělat si co chce, ale právě proto, že má tenhle problém… On třeba jako musí 

spát s rozsvíceným světlem. Ale já jsem právě na tohle hodně ptala, jestli to je něco z té cesty, 

ale není, má to už z domova. Že už doma prostě musel mít rozsvíceno. 

Jaká je náplň schůzek? 

To není právě vůbec, to není o náplni. My nikdy neřešíme náplň kromě toho, že řekneme jako 

konkrétní… jako v domácnosti, že si řeknete „Á, dneska půjdeme do galerie“. Ale jinak je to 

tak, že on přijde a děláme běžné věci, co děláme doma. Tu pracujeme na zahradě, tak on 

pomáhá. Když nechce, tak si řekne. Nechce, nemusí. Ale je dobré, aby viděl, co všechno se 

dělá. Ale samozřejmě je spousta věcí, které s námi nedělá a mohl by, kdyby jako třeba… Ale 

říkáme si, že spousta věcí se děje v tom děcáku, že tam se pere a převlíkání a takové. Já 

požádám, když potřebuji s něčím pomoci, trošku se věnujeme samozřejmě učení, mnohdy 



přijede během týdne, když potřebuje s nějakým úkolem pomoci, abychom něco zformulovali a 

tak. Trošku my se snažíme jako aby… navádíme ho tak na to, že by měl číst, tak jsme mu 

prostě dali knížku a má teďka nějakou učitelku češtiny, tak s ním probírám také to čtení. A 

snažím se, aby se třeba i koukal na českou televizi hlavně i kvůli informacím, kvůli češtině, 

protože byť chodí do školy, tak nějak teď zamrzlo na nějakém kvazi, nějaká čeština, kdy on se 

domluví, ale nezlepšuje se, jo. Takže tohle je hodně takový jako třeba cíl toho, jak s ním 

chceme pracovat, někam ho posouvat. 

Může se tedy účastnit toho, co vaše rodina dělá zrovna? A když si dělá něco sám, tak co 

třeba dělá? 

Tak má u nás bezpečný prostor.  

No, my většinou, protože máme takový komunitní obývák, kdy všichni sedíme, a každý si něco 

dělá, čteme si, žehlím a tak. On zůstane s námi a třeba… On si furt čte na mobilu a poslouchá 

jeho muziku. Tak jsem mu právě posledně začala říkat, když už tak třeba poslouchej i jinou 

hudbu. Nejčastější je, že si fakt čte na tom mobilu. Bohužel není takový, jako jiní kluci mají 

jiné koníčky, tak to on zrovna na tohle je jinej, jako. Už jsme se domluvili dávno, že ho budu 

učit plavat, nojo, ale nějak se furt nemůžeme domluvit, kdy tedy konkrétně. 

A jakým jazykem s ním mluvíte? 

Česky. On mluví urdu, což je úplně taková… Že oni tam mají dva jazyky a oni se navzájem 

mezi sebou nedomluví, jako farsi a urdu, pak vastu. Takže česky.  

A od začátku jste se takhle domlouvali? 

Protože on tu byl už rok a půl, když jsme se seznámili, takže už jakoby uměl, protože už chodil 

právě na tu střední školu. On se učí na cukráře. 

Zahrnujete do HP nějak širší rodinu a kamarády? 

Jo, jasně, no, to jako úplně v pohodě. Jezdíme na návštěvy a vezmeme ho s sebou.  

My teda už teda máme z obou stran rodiče po smrti, takže třeba ho z manželovy strany vozíme 

za jeho sestrou, no, tak už několikrát s námi byl. 

A funguje to dobře? 

Jo, jako naprosto, to jako naštěstí… No… teda… Ježišmaria, to jsem úplně ulítla, ale protože se 

nestýkáme, protože z manželovy strany otec, oni byli rozvedení, on je takový právě… Oni jsou 

jako trochu proti-uprchličtí. Ale jsem si stoprocentně jistá, že by nebyl žádný problém se 



potkat, to spíš, že je to na úrovni debat, ale nebyl by problém, aby byl s námi. A na Vánoce 

zveme další lidi a on tam vždycky je. A seznámila jsem ho s ombudsmanskou, Hankou 

Šabatovou, protože to je naše kamarádka, a tak, tak to určitě 

A je to oboustranné, povídá si s těmi lidmi? 

Jo, oni většinou se ho ptají a v pohodě. On byl se mnou, to bylo hezké, jsme byli na lyžích u 

kamarádů. Což je taky takový otevřený dům, takže všichni možní kamarádi s rodinami. A on 

hrozně hezky si hrál s malými holčičkami, furt si tam povídali. On jak je hezoun, jo. To je 

jedna z věcí, která je pro mě trošku problematická zpracovávat, protože všechny ty 

dobrovolníce: „Ježiš, ty Abdule, mň, mň…“. A já říkám: „Holky, zklidněte se! On z něho 

vyrůstá strašnej nafoukanej fakan“. Tak to bylo hrozně hezké, že on k těm dětem má velmi 

vřelý vztah, protože on má spoustu sourozenců doma. 

Ale tam jsem, to bylo také zajímavé kulturně, že on když si s těmi holčičkami hrál, tak on je tak 

jakoby poplácával. Ale to je takové jako milé poplácávání, ale já jsme mu vysvětlila, že to teda 

né, že tohle nemůže dělat, že to tak nemůže být. Ale vím, v arabské společnosti, když jsme 

cestovali po světě, tak tam je to tak, že chlapi mohou komunikovat s cizinci s rodinou s dětmi. 

Takže holky… jsme s nimi cestovali od roku, tak že fakt byly malinké, obě blonďaté, kudrnaté, 

tak všichni úplně… A chlapi vždycky hladili a takové. Ženské nikdy. A to u nich tak je. Ženská 

vlastně nemůže navazovat ten kontakt a drží se zpátky. Je to jinak, když se dostanete k nim 

domů, že oni jsou v burkách, zahalené, a když přijdete domů tak oni sundají normálně burku a 

pod tím jsou normálně oblečené. Ale tohle je takový zajímavý efekt, že tohle jsme mohli, i 

s mým manželem jsme mohli zažít. Ale v momentě, když přišel nějaký domorodý chlap, tak 

ženský okamžitě nahodily hidžáby a byly už v tom, jo. Kdežto před tím mým manželem to 

nebyl problém, takže to je kulturně, člověk, který tohle nepotřebuje. 

Jo a v tomhle to je trochu těžké pochopit vlastně, člověk si to neumím jen tak představit, jak to 

probíhá, tak tenhle vzorec on má docela hluboce zapsaný, byť říká, že toleruje tady ženské, že 

mu nevadí, že tady ženské nechodí zahalované, tak ale vnitřně, mám za to, že on to bude 

vyžadovat u své rodiny. A otázka je do jaké míry se tady integruje do té míry, aby pochopil, že 

to není potřeba, to není jako… Zase zakázat mu to, nedá se to vnutit. A buď si najde nějakou 

muslimku, která to bude chtít dělat, oukej. Ale jestliže to bude nemuslimka, už to může být 

těžké.  

Myslíte, že budete v kontaktu i po oficiálním ukončení hostitelské péče? 



Určitě, no určitě v kontaktu jo, bude to vždycky otevřený dům pro něj u nás. A tak jak jsme 

fakt zvyklí takhle jako udržovat přátelství navázané. 

Tam je, to je docela důležitý moment. Teď to ještě neumíme říci, on má ještě rok do osmnácti. 

Že jsme se bavili právě taky, že ta hostitelka by mohla být takovou to přechodnou fází, tím 

bezpečným prostorem, kdy už nemusí být v tom děcáku, nebo v ústavu a ještě nemají kam jít. 

Takže se může i ta hostitelská rodina stát na nějakou dobu třeba i bydlištěm. A to nevíme. To 

nevíme, v zásadě asi jsme na to připravení, možnosti máme i v tomhle smyslu na to i bytově. 

Ale otevřené to je a určitě jako z naší strany je připravenost mu nějak pomoci. 

Kolik členů má vaše rodina? 

Máme dvě dcery, starší 24 a 22. Jedna je už vdaná a bydlíme v takovém velkém domě, takové 

vile staré, tak ta bydlí dole. Druhá je teď na erasmu, ale jinak žije u nás doma.  

Abdul tedy za Vámi tedy dojíždět? Je to daleko? 

Paradoxně to není daleko, ale musí přes Prahu jezdit za námi. Ale on je zvyklý, to není 

problém. Jako samozřejmě autem je to nejrychlejší, tam jsem za 15 minut. Ale on když jede tak 

jede skorem hodinu. 

Ale nedojíždíte si pro něj vy? 

Ne on jezdí za námi. Což je také zajímavé, protože správně by to mělo být tak, že si ho 

vyzvedneme oproti podpisu a přivezeme oproti podpisu, ale ten děcák právě proto, že ta 

ředitelka je fakt výborná, tak z toho vůbec nedělá problém.  

Účastní se HP celá rodina, a kdo je nejaktivnější? Předpokládám, že nejaktivnější jste vy? 

Jojo, ale jinak i dcery právě chodí s dcerami na nějaké akce… Chodíme společně o kina… To 

bylo hezké, my jsme byli na Freddie Mercurym Bohemian Rhapsody. Nádherný film, u kterého 

jsme prostě brečeli, ale pro něj to bylo tak silně jako… on prostě jako ty gaye nemusí a nechápe 

to. Ale naštěstí to bylo tak decentně v tom filmu, že… Jako cítila jsem při některých chvílích, 

jak jsem seděla vedle něj, že tak jako (předvádí protáčení očí), ale dal to. 

Jakou jste měli motivaci k HP pro NBD 

Fakt ta moje motivace je to, že jsme vždycky cestovali a vždycky, protože mi nejezdíme se 

zájezdem, jezdíme sami autem, vždycky tam navážeme nějaký kontakt s místními lidmi, kteří 

nás pozvou domů, pohostí nás. A prostě tohle mi přišlo jako úplně normální a přirozená reakce. 

Oni to dělají někde tam, tak proč já bych to nedělala pro tyhle lidi, kteří to potřebují. Takže to 

bylo prostě takové jako v té rodině, to jsme nemuseli nějak moc prodiskutovávat a holky se 



vlastně přidaly spontánně taky. A potom s tou hostitelkou to bylo tak, že už předtím někdy jsme 

tak uvažovali, že třeba bychom si adoptovali někoho. A vlastně i dcera taky jednou na to přišla 

řeč, jestli bychom nechtěli a ono je to právě složité v tom, jak my hodně cestujeme, tak jsme si 

říkali, jak vlastně ona ta adopce není pro nás možná v momentě, kdy my fakt často cestujeme a 

i pro mě zase takovéto uvázání se s tím dítětem, které musí do té školy… Takže ta hostitelka 

byla vynikajícím východiskem něčeho takového. Není to pro nás tak závazné, ale na druhou 

stranu rádi přijímáme rodiny, lidi, kteří to potřebují, a pomáháme jim. Takže ty rodinní přátelé, 

kteří takhle k nám do rodiny vpluli. Prostě je to fakt naprosto přirozené společenství, žití, bytí. 

Samozřejmě musela jsem se, to jsme museli probírat i s holkami, když tedy to přišlo, bylo to 

logické, ale bylo potřeba to probrat v rodině.  

Přemýšleli jste o tom, co chcete NBD nabídnout?  

Jasně, tam je potřeba vědět, že on má svojí rodinu doma. On je s nimi v kontaktu přes mobil. 

Zatím říká, že se nechce vracet. Ptali jsme se ho, jestli nechce někdo z bratrů třeba sem, takové 

sloučení rodiny, tak to zatím říká, že ne, ale to všechno je zakryté takovým neznámým. To je 

hodně důležitý ten citový vztah, to já jsem věděla, že mi ho nechceme citově zatížit, že to je 

prostě v rodině přátelský bezpečný prostor. Ale do jaké míry on mi neříká maminko, já pro něj 

nejsem, byť někde, když to vysvětluji, tak říkám „host-mamá“. Ale určitě to není tak… 

samozřejmě jsme si říkali, do jaké míry by z jeho strany to mohlo být takovéto přisátí se, že by 

měl tu potřebu, tak ale to nevypadá, že by byl takhle nesaturovaný, že by měl potřebu. Ten 

vztah s tou rodinou je v pohodě, byť, tam je to hodně o tom tradičním muslimském vidění, i 

v té roli té ženy, matky a tak. 

Takže jste přátelé, kamarádi, nebo jako příbuzní strejda a teta? 

Ne, spíš jako ti přátelé. 

Jací by podle Vás měli hostitelé NBD především být?   

Peníze nejsou vůbec v tom podstatné, tam jde o tu otevřenost, tolerantnost… Důležité je a to je 

hodně důležité, mít to rodinné zázemí pevné. Protože u některých případů jde o to, že se tam 

saturuje nějaký nedostatek něčeho, takže to může hodně zamíchat těmi citovými vazbami. 

Takže ideální hostitelé jsou fungující rodina. My nejsme ideální rodina, ale není to o tom, že 

bychom my potřebovali nějakou roli v té rodině.  

Taky by se to dalo pojmout tak, že máme dcery a manžel chtěl kluka, ale on je v tomhle spíš 

takový… On tedy byť nikdy nevystudoval, je moudřejší než my všichni, je takový hodně 

sečtělý a právě to, že on sám sebe vzdělával a je takový ten samouk, tak to je to, co on umí 



krásně předávat a motivovat lidi. To je totiž asi základní vlastnost u manžela, že je zvídavý 

nekonečně. On se prostě nebrání novým věcem, naučit se něco nového, dozvědět se něco 

nového a tohle on krásně předává právě i těm našim dcerám. V tomhle smyslu není problém, 

aby… Jako pro něj to může být ne tak jednoduché… Ale on je v tomhle hrozně takový… ani 

nevím, jak to říci, ale dobře tu roli pojal (myšleno manžel). 

Myslíte, že by hostitelé mohli být manželský pár nebo jednotlivec? Mohlo by to fungovat, 

nebo je ta rodina ideální? 

Může. Strašně záleží na konstelaci i z té druhé strany. Pár určitě, to by byla jakoby ta rodina, 

aby to zažil. A jednotlivec… asi to není ideální vlastně ten jednotlivec, pak už je to něco jiné, 

to může být ten dobrovolník, jakože mezi ostatními jsou to jednotlivci, kteří takhle… ale 

vlastně jakoby svým způsobem nedosáhnou na tu hostitelku možná kvůli tomuhle. 

 

Mohla byste mi říci něco o Vašem NBD? Je to kluk, předpokládám? A říkala jste, že je 

mu sedmnáct? A dokud je? 

(Přikyvuje) Ano. Je z  Afghánistánu, z Džalalabádu. On to má tak, že protože Džalalabád je na 

hranici s Pákistánem, tak třeba do školy chodil v Pakistánu, protože tam jsou lepší podmínky, 

lepší školy. Takže vlastně i ty sourozenci chodili tam. A teďko i ta rodina se přesunula do 

Pákistánu a žije, postavili si domek v Pákistánu. 

A jakými jazyky, kromě češtiny mluví? 

Urdu a učí se samozřejmě anglicky. 

Má nějaké sourozence? 

Tady ne, ale jinak má doma pět sourozenců. A je vlastně, to je také zajímavé demograficky, 

protože je prostřední, takže není ani nejmladší ani nejstarší. Takže třeba oni za něj zaplatili 

14 000 dolarů, aby mohl cestovat, aby mohl vyjet. 

To se platí tolik peněz? 

A to je právě ta představa, že to jsou jakoby ti, kteří nemají peníze, ale oni utíkají fakt jako… 

Pro ty rodiče, byť žijí, oni žijí v pohodě tam teďko, ale to já zase možná srovnávám, protože 

těch příběhů jsem naposlouchala strašně moc. A jsou lidi, celé rodiny, které odešly, protože 

prostě Taliban jim vybouchal krámek a cítily se v nebezpečí. Jiné rodiny odešly, protože jim 

vybombardovali domy a tak zůstaly na ulici. To není jeho případ, on je z celkem zajištěné 

rodiny, nicméně já si to tak zdůvodňuji, že ta budoucnost pro ně je nejistá. Nechcete, aby děti 



vyrůstali v takové oblasti, kde to není jasné, kdykoli tam může vzniknout nový konflikt, nová 

válka… U něj právě nevím, jestli to někdy může dojít k tomu, že byl vyslaný proto, aby ta 

rodina později za ním mohla, až se tady zastabilizuje, aby za ním mohli přijet, nevím. A nevím, 

jestli to nechce říci, nebo to pro něj není jasné taky. 

Mluví o svoji rodině? 

Jo, jo, on postuje, teďko právě dával, jak tam je sníh a tak.  

A je s nimi v kontaktu? 

Jo, většinou já se ho ptám. On o ní sám nemluví, ale já se tak jako vyptávám. A my jsme i 

s nimi byli na videorozhovoru, tak neměli jsme si jak říkat, tak on to překládal, ale že jsme se 

viděli.  

Mě právě zajímalo, jestli se hostitelé někdy s tou rodinou takhle spojí, zda ta biologická 

rodina o HP ví… 

My plánujeme třeba to, že bychom do toho Pákistánu za nimi jeli, že bychom se seznámili.  

A takže si s nimi jinak telefonuje, nebo videochatuje? 

Nonono… (souhlas) 

Předpokládám, že jeho biologičtí rodiče tedy ví, že má hostitelskou péči? 

Jo, ale já nevím, jak jim to vysvětlil. Ale protože fakt už v té době, kdy on byl v tom ústavu, tak 

byla ta komunita nás, těch dobrovolníků, a bylo normální, že navštěvuje rodiny tady a pro něj 

to tak jako… Že oni viděli, že má někoho jednoho, kdo je jenom pro něj, to taky má nějakou 

hodnotu. 

Říkáte, že pochází z docela dobrých poměrů, ale zároveň má za sebou nějakou tu cestu do 

Evropy. Mluvil nějak o tom? 

On byl i někde v nějakém… strašnou zkušenost má z Bulharska, kde ho bili, pak v tom Srbsku 

zkoušeli několikrát, než se povedlo. Zaplatili nějakému překupníkovi a ten ještě s nějakou 

partou… Kolik jich bylo? Já myslím, že oni byli tenkrát jenom čtyři. V nějakém kamionu že je 

přivezli a měli jet do Německa, ale chytli je tady. 

Abdul si prostě zažil taky, no. 

Cestují tedy spíše ve skupince? 

No, že z toho města s nějakými známými, když vyšel. On šel, říkal, pěšky úplně tu první část. 

Mnohdy je to tak, že přes hory se musí nějak dostávat, takže nějaká skupina a nějaký převaděč. 



Jak byste ho charakterizovala, jaký je? 

To jo, že by se dokázal o sebe postarat, ale je trošku právě problém takové jakoby 

nevyhraněnosti. Že fakt vlastně neví, co by chtěl dělat pořádně. On má takovou tu klasickou 

představu, že by ho uspokojilo, kdyby měl nějaký kebab a to vedl. Ale to je všechno jakoby 

zkreslené těmi možnostmi, co on tady se setkával, že spoustu těch kluků právě pracuje takhle 

v těch kebabech. A to cukrářství si taky nevybral úplně sám, ale jako ta nejjednodušší možnost, 

jak jít do školy. Ale tam v jedné chvíli, protože on chodil sem do školy pro sluchově postižené 

a s lehkou mentální poruchou a v jednu chvíli říkal, že se prostě začal cítit nedobře mezi nimi, 

že ho to jako strašně sráželo. 

Nebyl tam kvůli tomu, že by měl sluchové postižení? 

Ne, že to bylo jednoduché, že tam nemají nároky. A v jednu chvíli už prostě nechtěl mezi nimi 

být, jako že to jsou ty blbečci a on že přeci není ten blbeček. Že ho to neposunovalo výš, tak si 

sám řekl a chodí teď na hotelovku na školu gastronomie, tak tam chodí. Ale tam má velký 

problém, protože to nedává. To je střední škola a tím on by získal maturitu, jo, což je úplně 

unikátní, protože on nemá ani dokončenou základní školu. Takže to je trošku taková 

benevolence, že ho vzali. A tím, že takhle přestoupil, tak tady na tu školu kdyby se hlásil, tak 

by se sám nedostal, ale tím, že přestoupil tak má takový jakoby „favor“. 

A to mu zajišťuje to zařízení? 

Jo, ten děcák. 

Takže on by spíš rád pracoval, dělal brigády a vydělával peníze, než studoval? 

No právě. On chodil do mekáče a teď si zařizuje KFC, zkouší další. Nevím úplně, proč vlastně 

z těch zaměstnání vždycky odejde, protože od něj se nedozvím asi ten důvod pořádný. Ale 

jinak tam zase když jsme začínali, tak chodíval do mekáče a jeli na nějaký, to jsem úplně zírala, 

že mekáč dělá takový výjezdní zájezd pro pracovníky, pro brigádníky a jeli někam do Budějic 

na dva dny s přespáním. A museli se mě ptát na souhlas. Tak to jsem byla v kontaktu s nějakou 

manažerkou a tam jako on se cítil dobře, neměl nikdy problém, že by někdo na něj nadával, jo, 

že tam fakt dobře zapadl a byl v dobré partě. Ač jsme se na to ptali, jestli on měl někdy nějakou 

špatnou zkušenost, že by byl k němu někdo nevraživý: „Ty uprchlíku, táhni někam“. Tak to on 

nikdy neměl. Ale to je zase dané tím jeho vzhledem. On tak trošku vypadá jako Rom, ale fakt 

krásný, oblečený slušně, navoněný…  Nikdy neměl problém, než jsme byli jednou na výletě 

v Německu a nějak ztratil občanku a ředitelka z děcáku si musela jít na policii, aby nahlásili 

ztrátu a zažádali o novou. A to tenkrát přišel a říkal, že byl hnusný ten policajt. Tak jsem volala 



okamžitě ředitelce a ona říkala: „no, to bylo strašný“. Ale já jsem si říkala, buď mám možnost 

prostě na něj nastoupit, co si to dovoluje a tak, nebo ho nechat ať si to dožije, že takhle také se 

může s tímhle setkat. Tak jsem to nechala na tom, že prostě policajt na něj „Jó, bůhví kolik ti 

je, a jako…“, hrozný řeči. Ale to bylo fakt poprvé, ale tím, že to bylo v bezpečí toho, že je tam 

s tou ředitelkou, tak v pohodě, jo. Jo, ale taky se jim to může někdy stát, že tady nějaký prostě 

nácek… Ale jak říkám, nevím, že by z těch kluků tady měl nějakou špatnou zkušenost. Ale oni 

jsou fakt jako v bavlnce tady, tím že jich bylo málo a těch dobrovolníků najednou vždycky je 

tolik, tak to celkem je i v pohodě. 

Vlastnostně není evidentně cílevědomý. On je přátelský, on je takový ten submisivnější typ, asi 

se nedovede asertivně sebe hájit. Ale na tom se dá pracovat, to je to, co právě je možné ho učit. 

Já jsem vždycky dělala tucet sportů a to mám takový osten vždycky v tom životě, že vždycky 

jsem chtěla, aby i ty moje holky něco dělaly. A manžel nikdy, ten je pro volnou výchovu a děti 

že si musí říci, děti že mají přijít ze školy a nemají nic dělat… Takže tohle mě vždycky mrzelo, 

tak jsem chtěla, aby jako třeba on něco to… Tak jsem mu navrhovala to plavání. Ale on je 

prostě fakt…  

A co ho baví? 

Tu svoji hudbu poslouchá. Ani třeba to pečení, já když doma něco peču, tak on mi třeba 

pomáhá, ale není to ten, který by se za to bral. Třeba má kamaráda, který dělá v afghánské 

restauraci a ten je náš „kuchař“, ten hodně vaří. Ale ten je přesně… když přijde, tak on se toho 

už sám chopí tak aktivně a začne… A ukazuje, tam nějaké jeho mícháme. To ten Abdul nemá 

k tomuhle ten cíl, není to pro něj takhle.... A evidentně je to z té rodiny, že ho nikdy asi 

k ničemu nepustili, tam není běžné nějaké kroužky mít, takže sám k tomu netíhl. Tam třeba 

jeden ten kamarád, ten tedy začal chodit do fitka, už je z něj takováto krabice… Prosím už stop, 

jo! (směje se). On (Abdul) má rád společnost, teďko se právě seznámil v té mešitě s nějakým 

klukem, co tady studuje na Newyorkské univerzitě, to je Pákistánec. A minule Abdul hlásil: 

„No, byli jsme na kriketu“, „Ty umíš kriket?“, „Néé“, „A to nechceš hrát?“, „Ani néé“. No, tak 

on tam stojí a nahrává je videem a má z toho jako…dobrý, byl jsem na kriketu…  

Na kolo jsem ho vzala, tak to ho docela bavilo třeba. Je to takové že neví sám, co ho baví. 

Má nějaké problémy? Říkala jste už, že má nějaké úzkosti… 

Právě teď řešíme, jestli je to psychosomatické, on furt dělá takhle (předvádí tik), dělá to často, 

tak jsme se domlouvali v děcáku, že ho pošlou někam na ortopedii, že bychom zjistili, ale si 



myslím, že je to psychosomatické. Je to spíš tik, že dělá, že ho bolí za krkem a tak. Ale já 

říkám, ale to musíš cvičit. 

Druhá věc je, že si myslím, že by měl chodit k terapeutovi, ale on k tomu není úplně nějaký 

akutní důvod, ale myslím, že by spoustu věcí si v sobě tak jakoby vyčistil. Aby našel tak trošku 

sám sebe. 

Já jsem sháněla někoho v angličtině, to jsou takoví, ale najít někoho s urdu, to už je úplně… 

Ale není problém v té češtině. To je jedna z věcí, kterou jsme právě také s pracovníkem OPU 

probírali, přesně tahle pomoc, že by měl být speciální psycholog, psychiatr, který se tady tím 

uprchlickým syndromům věnuje. Že by nabízeli tuhle pomoc, že by byla k dispozici. 

V jaké je situaci tady v ČR? Mluvily jsme o tom, že umístěn je v tom dětském domově… 

Víte, kdo je jeho zástupce? 

Tam je ten sociální pracovník. To je právě s tou sociální pracovnicí, s kterou jsem se seznámila, 

tak ta už tam není. A já jsem furt očekávala, že mě navštíví, že by se přijela podívat. A strašně 

dlouho jí trvalo, než přišla do toho děcáku a nikdy vlastně nevyžádala mě na rozhovor, nikdy 

vlastně… Já jsem jí dřív posílala přímo ty žádosti a to my jednou jedinkrát odpověděla, ať to 

příště píšu dřív, protože oni mají nějaké kolečko, taky tam musí dát vědět. Ale nikdy s ní nebyl 

dobrý kontakt, což bych jim vytkla, protože to ten sociální pracovník má, to je v jeho práci. To, 

že toho má hodně… Může si mě pozvat, já jsem flexibilní, můžu k ní zase přijít, ale nikdy jsem 

ji neviděla. Kdežto tam s tou jsem navázala takovou dobrou komunikaci, že jsem věděla, že 

jsem ji volala i kvůli něčemu úplně jinému, ale takový lidský vztah.  

Píšete nějaké zprávy ze schůzek? 

Měla bych, ale to spíš bych měla psát zprávy pro pracovníka OPU, ale v tomhle to já jsem… Jo 

to tam vlastně bylo! Já jsem ještě za té první sociální pracovnice psala takové jako měsíční, co 

se dělo, co jsme dělali, kde jsme byli.  

A s tím zařízením jste nějak v kontaktu?  

Jo, ale protože se znám s tou ředitelkou, to jsem tam byla několikrát… Tam je to vyloženě 

vztahem, nebo tím že ta ředitelka je takováhle… Tam jsme řešili, že tam mu nesedí ta jeho teta, 

která ho má. Protože tam je to tak, že to jsou skupinky a vždycky mají nějakou tetu nebo 

strejdu. A on tam má tetu, s kterou já bych měla vlastně komunikovat, ale tam taky je to špatné 

ta zpětná vazba od nich. A i Abdul sám si stěžoval, že jsme řešili, že by měl přejít k někomu 

jinému. 



Měli jste nějakého garanta hostitelské péče? To by asi měl být ten vychovatel, tedy asi ta 

teta, tak to úplně nefunguje? 

Ne, ne, ne, ne, to vůbec. 

Co Abdulovi nejvíce chybí, co nejvíce potřebuje? 

On strašně moc věcí neví, on není zasazený v té společnosti. On neví… To úplně jsme minule 

šíleli z toho, že neví, že řeka teče od pramene do moře a ne obráceně. Úplně ty základní 

společenské věci.  

A tedy takové faktické znalosti, nebo i informace o české společnosti? 

No, tak to už úplně, žejo. To už je nadstavba další. Takové ty společenské věci. Tamty jejich 

Imámské školy, to je prostě všechno o Koránu od shora dolů a neučí se pořádné předměty, tak 

to hodně. 

Jaké má vyhlídky do budoucnosti? Když za rok končí, hledá si nějakou práci… 

Ne, zatím ne, protože teďko on je teprve v druháku a hrozí mu, že bude opakovat, tak tohle on 

neřeší. A pak je to i tak, že když je na škole, tak tam (v děcáku) může pak i být dál. 

Já myslím, že on do nějaké míry spoléhá na tu komunitu. Na tu svoji afghánskou, pákistánskou. 

Tady prostě jak vidí, že tu jsou ty kebaby a tak… Zase i přes tu mešitu. To on na to docela 

spoléhá, si myslím. 

A kebaby že tam pracoval a zná tam lidi…? 

Jojo, že ty majitelé jsou Pákistánci, teď přes Vánoce pracoval v takovém tom řetězci Mini Mini 

Market, to vlastní nějaký Pákistánec a nějak se s ním seznámil a nějak se bavili a úplně 

náhodou přišli na to, že my i on bydlí ve stejném městě, taková náhoda. Tak takhle tam chvíli 

pracoval, teďko už ho nepotřebuje, tak si hledá něco jiného. Ale v tomhle se nebojí o svou 

budoucnost, že by něco nemohl dělat. A nemá to tak, jako že by cílevědomě si řekl: „Tak já 

budu doktorem“, že někteří ti uprchlíci to mají, že šli s tím, že prostě půjdou do školy a že 

budou lékaři a že se dostanou někam dál. 

Neplánuje odjet z České republiky, když tu byl zdržen vlastně proti své vůli? 

Ne, ne, ne. On ještě nemá občanství a on je chráněný tím, že je právě nezletilý, proto to dělají 

mnohdy, že dělají, že jsou mladší, protože je chráněný tímhle. A teďko je to tak, že jsme se 

domlouvali s tou ředitelkou, že on může zažádat o občanství a je na ministerstvu vnitra, jestli 

mu ho udělí nebo ne. Nemá na to nárok jako úplně automatický, oni to zvažují, ale samozřejmě 



ti nezletilí mají větší šanci. A je to jenom a jejich rozhodnutí. Kdežto když žádá o občanství 

někdo, kdo je zletilý, tak musí splnit ty podmínky, pět let, deset let… a takové. Kdežto u něj by 

to bylo rozhodnutí, že mu ho udělí a už by neměl další problém.  

Teď je tu na základě jakého pobytového statusu? 

On je tady jako… to je ochranný pobyt. Prostě on má… jako azyl, no. Pro ty děti je to právě 

trošku jiný institut, ale… Tím, že byl mladiství, tak je to zase mezinárodní právo a tady se oněj 

museli postarat. My tak trošku na něj, nemyslím, že je to neférové, tlačíme, jinak prostě 

nedostane to občanství. Jako ta ředitelka by se vůbec nemusela se v tom angažovat, ale říkali 

jsme si „Oukej, jsme pro, ale něco pro to musíš udělat, musíš v té škole makat“.  

Při přechodu do dospělosti spadá do toho režimu toho azylového jakoby žadatele, který musí 

splnit ty podmínky právě toho pobytu po ty roky, tudíž nad ním visí taková ta „kletba“, jako 

kdyby něco spáchal a tak. 

Ono právě Ministerstvo vnitra není tomuhle moc nakloněné a říkají, to není za odměnu, 

nechtějí to moc dávat. 

V čem vidíte přínosy HP pro NBD 

No, Určitě to zaintegrování do společnosti. To je to co i beru jako takový velký úkol a požaduji 

to i v jiné oblasti a to zrušení ústavní péče a nahrazení péčí náhradní rodinnou péčí. Já chápu, 

že jsou mezní případy, kdy jsou zdravotně a tak, ale spoustu i těch zdravotních se dá touhle 

péčí a tak… No a to je ono, to jsou lidi, kteří mají hendikep toho, že neznají tu společnost a 

tohle je fakt dobrý způsob, jak tu společnost obohatit a je obohatit. Protože samozřejmě nikdy 

to nejde přes nějaké mentorování a „sepíšeme jim papír a už tomu budou rozumět“, to je blbost, 

žejo. Protože je potřeba, aby to prošlo i všemi těmi chybami, které tady lidé také v životě 

zažívají… Takže přijde mi to jako dobrý institut (HP) toho, jak tady řešit ten problém, kterému 

jsme vystavení. A i bych řekla, že to je společensky prospěšné přece, to pomůže oběma 

stranám. 

Samozřejmě ten stát nemůže sám to řešit ten problém, ale může právě využít těch lidí, té 

lidskosti, těch dobrovolníku, té druhé strany, která je ochotná mnohého se vzdát na úkor svého. 

No ale vždyť to je normální. A to je furt to: pomáhat je normální. Myslím si, že to je velmi 

obecné a široké pojetí, jako stranické, že jako, jak je možné, že to není průřezovým pravidlem 

pro všechny, tady fakt vidíme, že ten kapitalismus nás fakt válcuje a starej se o sebe… A to je 

základ. Já tomu rozumím, že v letadle se člověk musí postarat o sebe a teprve potom o dítě, ale 

to je naprosto diametrální rozdíl. 



Říkám, peníze v tomhle… jako můžou pomoc, ale první je stejně ten vztah, bezpečí… A zase, 

bezpečnost si nemůžeme zaplatit zbraněma, prachama. Bezpečnost je v tom, že budu cítit 

důvěru k tomu druhému. 

S čím Abdulovi pomáhate? 

Určitě je to s jazykem, určitě je to s vědomostmi, určitě je to s kontextem kulturním, 

společenským… Návyky, jaké jsou návyky v rodině… 

A jak se to děje? Zkoušíte věci nebo…? 

Ne, jenom vysvětlujeme věci, které děláme běžně. Jenom je prostě verbalizujeme. Ale 

nejenom, že to vidí, ale snažíme se (a to je trošku jiné, než je to vůči běžnému stavu), že se 

snažíme vysvětlovat, co děláme, proč to děláme… To je asi na tom hodně důležité. Vždyť to je 

to samé, když malé dítě… jedete tramvají a vysvětlujete proč, co…  

U něj je to, že se neptá, strašně málo se ptá. Jemu něco vysvětlíte, zeptáte se „rozumíš tomu?“, 

„Jasně, ano“. A když se ho zeptám, pochopím, že to nepochopil.  

A čím myslíte, že to je? 

Jazykem. Že prostě ta znalost toho jazyka je na bazální úrovni. 

Vidíte nějaký progres, posunul se v něčem? 

Jo, to určitě. Největší posun byl úplně v tom začátku, kdy úplně všichni okolo: „Ježiš, on začíná 

daleko líp mluvit a tak“, ale já si myslím, že tam byl velký blok, jakože se tak trošku cítil sám 

v tom, že ti ostatní mají nějaké dobrovolníky a on má smůlu a že neměl ten bezpečný prostor, 

že neměl někoho, že by věděl, že jsou jenom pro něj… A že když potřebuje, tak může… A 

když nepotřebuje, tak je to oukej. My mu nevyčítáme… I když já mu vyčítám, když on… Jak 

máme domluvu, že nám má vědět předem, i když u nás doma, v našem bytě to nemusí až tak. 

Ale třeba v dolním bytě u té dcery, na to si už stěžovala, že on tam vpadne bez ohlášení. Musí 

dát vědět, že přijede. Stačí jako 20 minut předem. Jinak nám jako vpadne dovnitř a jé, ahoj, ty 

se tady a tak. Když se ale na něčem domluvíme, jako že jsme se domluvil třeba o Vánocích měl 

přijít ve čtyři. To jsem chtěla, aby nám právě pomáhal, aby viděl… A on dorazil až v šest 

hodin. Tak jsem mu říkala, že se mi to nelíbí, že to není oukej. Ale jinak není takovéto 

peskování „Hele, říkala jsem ti a musíš přijít“, takovéto vychovávání, na to je pozdě. To si 

prostě taky člověk musí říci, že nemůže všechno. 

Navázal vztah s někým dalším mimo rodinu?  



Jo, jednak má právě tu novou učitelku na češtinu a ta se mu evidentně strašně líbí, tu má rád. Je 

to hezká holka, ona je to maminka k tomu teďko ještě. Ale to prostě je pro něj modla. A taky 

doufám, že ho to bude víc motivovat s tím učením zabrat. Jinak právě u těch dalších 

dobrovolníků má prostě partu lidí, které zná a s kterými komunikuje…. Říká, že trošku, ale je 

tam krátce, v té nové škole ještě úplně ne moc. A trochu to kulhá v tom děcáku, tam jako nemá 

úplně dobré to. Na jednu stranu on je hezkej kluk, v té jeho skupině jsou holky… S holkami 

dobrý, s kulky ne. On je konkurence pro ty kluky, takže tam to je takové to generační. A taky 

někteří drsňáci byli opravdu asi v tom trošku, že to je ten uprchlík, jako s takovým despektem. 

Ale to se trošku mění. 

K čemu Abdul HP využívá, k čemu mu slouží, proč se on chce potkávat s hostiteli? 

Mít to bezpečné místo. A pod tím bezpečným místem je nějaký vztah osobnější, místo, kde si 

mohu i postěžovat, protože v té škole třeba na té praxi má problémy s nějakými drsňáky, kteří 

jsou nepříjemní… Takže si má s kým o tom popovídat. Přeci jenom potřebuje i takové… i tu 

rodinu vlastně cítí, že potřebuje. Nějaký takový vzorec tam je, a i pro tu komunikaci s těmi 

ostatními. On se odvolává, že „u nás“ a „s námi“….  

A myslíte, že taky odkoukává tedy i nějaké role, manželské vzory a tak? 

No, to si myslím, že na něj působí hodně silně. Ale je v tom strašně zmatný. To musí být pro 

něj hodně velký zářez. 

Přitom některé z těch kamarádů jsou muslimské holky… Jako ale asi velmi různě. Jedna je 

muslimka, takže to vztahuje spíš takhle… Uvidíme no, to je teď takové horké pro ně. A já se ho 

ptám, jestli má třeba nějakou kamarádku a tak, no, nevím. Myslím si, že by mi to řekl, že by 

necítil, že by to měl zatajovat. 

Jak je na tom vývojově? Řekla byste, že je to „normální“ dospívající kluk, nebo třeba tím, 

že už toho musel hodě zvládat sám, je třeba dospělejší? 

Nojo, když ono se to sráží proti něčemu… A on je hodně nízko na té sociální úrovni, takové té 

sociální empatie. A samozřejmě na druhou stranu je schopen si už na sebe vydělávat. Ale je 

tam cítit, že je v tom velký nepoměr. A teď on nepotřebuje tuhle, on potřebuje posílit hodně tu 

znalostní, vědomostní, kulturně založenou (rovinu)… no, uvidíme no. 

Ale napadlo mě, když jsme o tom takhle mluvily, že si třeba umím představit, že až bude mít 

nějakou přítelkyni, že bude mít svoji rodinu a že to bude i naše rodina v tomhle smyslu. Tím už 

že to bude tady, takže vlastně bude mít… To je také důležité, že i třeba jeho děti budou moci 

mít kam přijít. 



V čem vidíte přínosy pro Vás jako hostitele? Co Vám to dává? 

Uvědomění si toho, jak je to strašně složité a křehké vlastně i pro ten stát, se starat o lidi, kteří 

jsou nějak znevýhodnění. A že člověk, když má nějaké problémy, a to může být finanční a tak, 

jak je to relativní. Že to naše štěstí je křehké v tom, že jsme zažili obrovskou nehodu s rodinou 

a já jsem už tak jako měla strašnou depku, kdy jsem se bála o život ne můj ale mé rodiny, a 

tohle je to, co my dává strašnou takovou sebedůvěru. To, že lidé, když si pomůžou, tak že 

prostě překonají ty problémy. Já si uvědomuji to nebezpečí integrace cizinců v tom komplexu, 

ale na durhou stranu tahle zkušenost mi dává důvěru v to, že se to dá zvládnout. 

A co myslíte tím „nebezpečí“? 

To, že když to bude velké množství těch lidí a i když s dobrou vůlí to budete dělat, takže… to, 

čemu čelí to Německo, kdy má tu vůli, ale je to o velkém množství, tak samozřejmě tam 

vzniknou problémy. A my tady v tom fakt malém množstvím máme výhodu teďko v tom, že se 

to můžeme naučit, jak to dělat dobře. A to rozhodně pro mě nebezpečí není… To jsou nereálné 

hrozby, že by se tady z toho stala islámská země, no pitomost. To prostě fakt takovéhle hoaxy a 

desinformace, to mi prostě je jasné, že to není to nebezpečí. Nebezpečí je právě v tom, že tady 

navzájem si budeme nevraživě říkat, že to nejde a tady se požereme navzájem. Tyhle lidi 

(myšleno uprchlíci, které se daří integrovat) jsou mnohdy ti, to vím právě od těch kamarádů 

v Německu, jsou to lidi, kteří prostě pomáhají. Pomáhají těm nově příchozím, pomáhají i tam 

seniorům a zapojují se do charitativních sbírek a pomoci… Chtějí to nějak vrátit té zemi. A to 

je tak velký kapitál, že žádné peníze to prostě nemohou nahradit. 

A co Vám dal přímo koktat s  vaším NBD? 

No jasně, tak to je nádhera. Ale to je to, co my děláme celý život. Jenom to, že to může být i 

tady v českých podmínkách, dozvídat se o té kultuře i o těch zvycích tam, jazyk hudba… My 

máme strašně rádi etnickou hudbu, tak vlastně burcuju Abdula, stahuju písničky. Miluju prostě 

národní oblečení, takže teďko jsme Abdulovi přivezli ten mužský dlouhý oděv... Tak to jsou 

krásné věci. 

Naše dcera se začala učit arabsky, já se učím turecky, tak si říkám, že zase nemůžu úplně 

všechno, ale kdybych se třeba naučila, tak se také budu učit jeho řeč. Jsou mezi námi lidé, kteří 

se takhle učí. Co jsem se naučila…? Takové té trpělivosti, toleranci, to určitě. Že ve mě také 

mnohdy bublá to, že nechci, aby se z něj stal ten radikální islamista… do jaké míry je to 

ovlivnitelné, musím sebe tlumit…. Tak to určitě se učím i já. A taky to je i pro tu rodinu nějak 

výzva a učíme se vlastně komunikaci mezi sebou. 



Víte o nějakých problémech na úrovni systému HP? 

Jenom to, že to je ještě úplně v plenkách, takže se to teďko vytváří a není to evidentně úplně 

zpracované, má to své mouchy… A vůbec nevím, jak tohle funguje v Německu a jiných 

zemích… Že tam je to úplně jinak nastavené, protože tam ta integrace je v rámci té společnosti 

už tak… Co třeba je zajímavé v Německu je i v rámci katolické farnosti (myšleno církve), že 

část peněz jde… Jak to je? Že něco jde na charitu, ale tam je to obecně, že při těch charitách, že 

i tady máme skupinu při charitě, která se stará…  

Dokázala byste vypíchnout nějaké ty „mouchy“? Kde Vás napadá, že jsou mezery? 

Že tak trošku je to vlastně postavené zase na neziskovce. Zase to není institucionalizované 

v rámci státu. Tohle je iniciativa neziskovky. Napadá mě, na MPSV, jestli… Ale pracovník 

OPU má přesně ten problém, že tam nemá pořádný kontakt s nimi, že je přizval… Takže to je 

určitě velká moucha zase, odpovědnost státu k tomuhle, aktivnější přístup státu k tomuhle 

institutu. Jako vládní podpora bych řekla, že tomu chybí vládní podpora, jakoby na úrovni 

státní správy. Protože pěstounská péče, tam si to drží ten stát, to jde vyloženě pod MPSV a 

všechno. Kdežto ta hostitelka není de facto. Takže tohle právě, aby legislativně se to připravilo. 

Protože na to jsme také narazili i třeba s pojištěním, zdravotním pojištěním… Ten uprchlík je 

chráněný v ústavu, ale jak je to, když je u mě? To najednou jakoby přebírám tu zodpovědnost 

za něj já a nejsem chráněná nějakým jakoby širším, že se to vztahuje i na pobyt mimo, když je 

u někoho jiného a tak. To jsou prostě tyhle legislativní věci k tomu, co chybí. 

Asi zase takovéto meziresortní… A to je všechno ta státní správa, že tam by to asi chtělo právě 

s tím ministerstvem tu součinnost větší…  

Pak je to samozřejmě otázka regionality, protože to děláme tady a není to asi moc roztažené 

nikde po republice, což je škoda, protože, právě! Měli jsme i spoustu lidí z nějakých vesnic, jo, 

ti na to nedosáhnou, jsou daleko. 

V čem vidíte rizika v průběhu hostitelské péče? Co je těžké na HP pro NBD? 

Riziko toho vztahu, tam je velké riziko na obou stranách, že ta rodina se na něj upne, ale na 

druhou stranu uprchlík může mít prostě něco a upne se více, než by ta rodina chtěla. Což je 

zase pak křehké a nepopsatelné a individuální… To jakoby ten psychiatr probírá, žejo, když 

chcete začít HP. Tak my jsme probírali, že je to kluk a máme dvě holky… 

Nedělá třeba ta jazyková bariéra nějaké trable? 



Může, může být, když jsou to úplně ti, co neumí. Ale my jsme najeli v momentě, kdy už to 

nebyl… Ale já si myslím, že to není (problém), ne. Myslím si, že to také není žádný problém, 

protože o to větší propojení může vzniknout, že tím se to učí a učí se v té rodině a rovnou se učí 

automaticky jako dítě. To znamená čím menší, tím lepší. Že ten jazyk nabírá tím, že kouká 

okolo a učí se, jak se co pojmenovává a tak. 

Co třeba kulturní bariéry, zvyky, tradice… může to být problém? 

Ne. Taky, vezměte si, každý je nějaký. Někdo nesnáší lechtání na nohou a někdo prostě… To 

už je zase o tom, jak ta domácnost je otevřená. Takové ty citlivé věci jako převlékání třeba… 

Mohou traumata z cesty nebo ze země původu dělat tu HP těžší? 

Můžou, můžou, to určitě. To já jako spojuju zkušenosti, teď když jsme byli v Morii, tak tam ty 

případy, to je hrozné. Tam jsou děti, které přestaly komunikovat, tak to už je trauma, které je 

těžké, to tady… Jako třeba vím, že lidi, kteří byli v té detenci tři měsíce, to v té společnosti, to 

je nepřijatelné. Tam prostě přijeli s klepety je normálně před dětmi.... „Teďko se 

vysvlíkněte…“, úplně ponižující. Tak tohle mnohdy v nich je samozřejmě. Ale pokud je takhle 

krátkodobě a oni se vydali na tu cestu a ví, že musí něco tomu obětovat, tak to se dá. Ale horší 

je to v těch táborech, kde tam jsou třeba tři roky. Tak to se samozřejmě nabaluje ta traumata, to 

už je… A pak ty mezní traumata, kde se topí někde… To už je vlastně běžné, no „běžné“, to je 

blbě řečeno, ale trauma, které zažijete také, když se někdo topí, tak má z toho trauma, tak to už 

jsou ty jednotlivé individuální věci. Ale to už ta společnost je dostatečně vyspělá, aby tohle 

uměla řešit. 

Co byla pro Vás největší výzva na tom vztahu? 

No, že to není taková hra, žejo. Že to je vážné rozhodnutí, kterým nesmíme nikomu ublížit. 

Jako že to není jako hračka, takovéto rozhodnutí „Vezmu si prasátko, které je hezké, teďko 

malinké“, ale ono za pět let je takové a furt se o ně musím starat. Takže tam dáváte všanc ten 

vztah, který je ohrožující pro toho druhého (asi zde hostitelka myslí, že vztah je „ohrožující“, 

jelikož se někomu dává člověk všanc, tady dokonce někomu cizímu), ale bezpečný a 

dlouhodobý. Takže to není tak, že vím, že v osmnácti končí… Ne, je to o tom, že nabízím to, že 

to je nekonečné. Co já budu moci, pokud on to bude potřebovat. Třeba se rozhodne „né“, ale 

jako, to také neovlivním a nevyčítala bych to nikomu. Ale říkám, hodně to vlastně potom jde i 

směrem do té rodiny, že to je vlastně i vzor pro moje holky, jak jako… Že to je vlastně 

investice. 

Znáte ostatní hostitelské rodiny? 



Znám H3 a ještě jednu holčinu… jako více se nás nikdy na té schůzce nesešlo. Vím, že ještě 

nějaké dvě měly být, ale…  

Jaké služby Organizace pro pomoc uprchlíkům nabízí? Jakou podporu od nich mohou 

hostitelé čerpat? 

Určitě právní a sociální služby. A to je všechno takové konzultační, že když si neví s něčím 

rady, tak se na ně mohou obrátit a oni jim to zprostředkují. Že kvůli těm dokladům, můžou, i 

když si hledají práci, také přes ně můžou… I ty volnočasové aktivity dělají... I tu komunitu 

těchhle lidí, kteří žádají o tu pomoc, se to OPU snaží dělat nějaké aktivity pro ně, spojovat… A 

to je důležité, zapojovat do nich i nás hostitelky a hostitele… 

Když jde o nějaké vyřizování dokladů a tak, vyřizuje to zařízení, nebo nezletilý sám…? 

Má to vyřizovat opravdu ten děcák, nebo ten ústav v součinnosti s tím OSPODEM.  

A když neví, tak se mohou obrátit na OPU? 

Jojo, ale oni mají samozřejmě omezení peněžní a pak i to, že jich je tam (v OPU) málo na 

spoustu uprchlíků. 

A jaké služby vy využíváte od OPU? 

Je skupina no… Já asi spíš pomáhám jim (směje se). Ale já jsem ještě měla samoživitelku, 

Somálku, které jsem pomáhala, tam jsme hodně operovali přes OPU, že potřebovala jejich 

pomoc, ale moc to tam nefungovalo a tak, tak jsem se spíš snažila já s ní chodit na různé úřady 

a vyřizovat, tak vím, že kapacity jsou tam omezené množstvím lidí a i tím, že oni jsou svázáni 

hodně těmi regulemi, že mají podepsanou různou mlčenlivost a tudíž… To není riziko, ale to je 

danost. 

Jaká je role zařízení v HP pro NBD? 

To je pro ně také nové… Převzali to z pěstounské péče ty pravidla, to že se musí kontaktovat 

s nimi a zajistit… Že ten postup je tam stejný, to znamená seznámení se s tím ústavem, ústav si 

musí toho člověka (hostitele) prověřit, prochází kolečkem psychologického pohovoru, šetření té 

sociální pracovnice… to je vlastně shodné. Tam je jenom jiný nárok na ten psychiatrický 

pohovor, kdy když je to pečovatelka, tak je nějaký jako důslednější a hlubší a tak. 

Jaká je role OSPOD? Je tedy jedna sociální pracovnice, která má na starosti konkrétního 

NBD… 



Ta jedna může mít víc, ale tam je to spádově. Což je trošku problém, nebo… a není to ještě v té 

hostitelské péči… Tím, že ten ústav pro cizince je Praha 5, sociálka Praha 5. V momentě, kdy 

přešel jinam (Abdul), tak byl dotaz, a nevěděli to také, jestli právě tudíž má spadat pod OSPOD 

Praha- východ, ale dohodli se, že to nevadí, že to může zůstat takhle. Takže tam to také není 

úplně nastavené. 

 



Příloha 3 – Strukturovaný rozhovor Hostitelská rodina H2 

Účastní se HP celá Vaše rodina? Kdo je z rodiny nejaktivnější? 

Primárně jsem hostitel já, ale moje dvě dcery jsou toho součástí od začátku také. A můj manžel, 

s nímž teď ale půl roku nežiji, protože jsme se rozešli, byl toho také součástí, ale spíš okrajově 

a vlastně spíš… On má vztah k jinému afghánskému klukovi, kterého doučuje. S tímhle 

Jaabirem, co ho mám na starosti já, si on úplně nesedl, protože prostě jsou povahově jiní. Takže 

tam byl spíš takový „stínový“ otec. Ale hlavně je to můj počin a moje děti jsou s tím v pohodě.

    

Říkala jste tedy, že máte dvě dcery? 

Mám dvě dcery, jedné je osmnáct, druhé je devět. A vlastně jej přijala i část mé rodiny, jakože 

moje dvě sestry, můj bratr a mí přátelé. Prostě ten můj blízký okruh ho bere, Jaabira, jako 

součást mé rodiny. 

Měla jste již nějaké předchozí zkušenosti s HP nebo uprchlíky? 

Vůbec, vůbec. Já jsem původně do toho šla jako dobrovolník. Nevěděla jsem, že existuje něco 

jako nějaká hostitelská péče. Ale už když jsem do toho šla, počítala jsem s tím, ž tu integraci 

chci pojmout tak, že si někoho vezmu jako domů, protože jsem od začátku cítila, že to je 

nejlepší cesta, jak tu integraci umožnit opravdu dobře. Takže jsem vlastně byla hostitelem od 

prvního dne, i když jsem nevěděla, že to je nějaká hostitelská péče a tím, že Jaabir byl už 

plnoletý, takže to vlastně není ta hostitelská péče jako s nějakými těmi věcmi okolo. My 

prostě… Jakoby funguje to tak, ale není to tak jako s nějakým OSPODEM nebo, není to tak 

zaštítěné. 

Takže jste začali, když už byl plnoletý a dělala jste vlastně dobrovolníka…? 

To bylo v programu „Nezletilí bez doprovodu“, kde jsem byla jako dobrovolník. Ale tím, že já 

jsem byla hodně aktivní dobrovolník a měla jsem Jaabira … zároveň mám ještě druhého 

chlapce, on je trošku bokem, ale vlastně je také můj… Akorát, že „můj Jaabir“ vyžadoval 

mnohem více péče, takže ten prostě je… Ten více potřebuje cítit, že je součástí té rodiny. 

Takže máte dva NBD, kteří se jmenují stejně? 

Jeden je M. Jaabir, ten je můj a druhý je I. Jaabir, ten je také můj, ale míň. Je to složité no, 

takže mám vlastně dva Jaabiry jakoby. 

A pak ještě, těch kluků tam je víc, kterým nějak pravidelně nějakým způsobem pomáhám se 

školou nebo si potřebují jenom popovídat nebo tak. 



A je to dobrovolnictví, které se zařizuje přes OPU? 

Ano, to jde všechno od začátku přes OPU. Akorát, že nejdřív jsem byla v tom programu 

„Nezletilí bez doprovodu“ a potom tím, že jsem byla takhle hodně aktivní a přibývali ti 

hostitelé, tak potom už jsem byla součástí toho programu, kde jsou hostitelé. 

Takže reálně tu hostitelskou péči děláte pro „Vašeho Jaabira“ a dobrovolnictví děláte i 

pro toho druhého? 

Jó, nó… Ono je to skoro už víc také hostitelská péče, než… Ale jakoby jo vlastně. 

Jak dlouho HP děláte? 

V listopadu to byly dva roky, takže dva roky a tři měsíce. A od prvního dne tedy hodně aktivně. 

Od prvního dne se vídáme několikrát týdně… V týdnu a často je to i víkend… Prázdniny někdy 

a tak. 

Jaká byla vaše motivace k HP pro NBD? (respektive k dobrovolnictví) 

Motivace byla pomoc, protože byla ta uprchlická krize už v nějakém plném proudu a já jsem 

pomáhala nějakou finanční podporou a nějakými sbírkami a tak, ale pak jsem měla pocit, že 

bych chtěla udělat víc. A shodou okolností v nějaké skupině na facebooku byla slečna, která 

hledala dobrovolníky právě do OPU. Tak jsem spontánně odepsala a už to bylo. 

Takže jste na to narazila docela náhodou? 

Jakoby stála jsem o to, ale bylo to víceméně náhodou, no. Neznala jsem před tím žádné 

organizace, které se tím zabývají nebo tak. 

Přemýšlela jste o tom, co byste Jaabirovi chtěla nabídnout?  

Tím, že jsem předpokládala, že ti lidé budou z nějaké země jako Afghánistán, Jaabir je 

z Afghánistánu, tak jsem chtěla… Za prvé jsem věděla, že ten člověk je tady sám a že je 

z odlišné kultury. Takže jsem mu chtěla umožnit integraci takovou, aby viděl, jak skutečně 

reálně funguje česká rodina, tak nějak normální relativně. Jak fungují nějaké reálie, jako je dojít 

si na poštu… Prostě, aby viděla, jak funguje ten život v rodině. Jak fungují Češi, jak fungují 

lidi. Protože to se prostě v tom ústavu, nebo ve škole nemají šanci dozvědět. Takže s tím jsem 

do toho šla. Chtěla jsem mu ukázat, jak to funguje a zároveň jsem nějak cítila, že to nějak 

obohatí i mně. Takže tam byl i ten sobecký počin, že mně to nějak bude naplňovat.  

Jací by podle Vás měli být hostitelé? Co by měli hlavně umět?  



To je hrozně těžký… Rozhodně bych do toho nešla tak rychle, jak jsem do toho šla já. To bych 

nedoporučovala. Není rozumné do toho jít takhle prudce po hlavě, protože jsem narazila, 

narazila jsem trošku do zdi. Šla bych do toho opatrně určitě… Určitě delší přípravu. Pokud by 

šlo o nějaké menší dítě… Tím, že Jaabir už byl velký, tak tam… jako šlo to pokazit, ale ne už 

tak hodně. Ale kdyby byl třeba menší, tak by to šlo hodně pokazit. Protože třeba v tom že by to 

nevyšlo, protože ti lidé jsou dost křehcí a citliví, ta děcka. A kdyby to nevyšlo, tak jim to dost 

ublíží. Ono jim dost ubližovalo, i když třeba přišli o dobrovolníka, natož kdyby přišli o 

hostitele. Takže je tam velké riziko, že to nevyjde, je tam velké riziko, že si ti lidé prostě 

nesednou. Takže určitě bych nepodceňovala přípravu, určitě bych nepodceňovala nějaké 

vzdělání prvotní o té kultuře, ze které ten člověk pochází. On je pak fakt rozdíl, jestli přijde 

z venkova, jestli přijde z města, jak je vzdělaný, jak není vzdělaný.... Tam je těch faktorů 

strašně moc.  

No a také je důležité, aby ta rodina na to byla jako… Já nemyslím, že se na to dá úplně 

připravit, protože je to prostě cizí těleso, které přijde do rodiny, je to cizí člověk. A i když do 

toho všichni jdou s nějakou nejlepší vůlí, tak naruší to ten řád rodiny strašně moc. Protože ten 

hostitel, jestli můžu mluvit za sebe, tomu dítěti chce strašně moc dát a je těžké udělat to tak, 

aby to nebylo na úkor rodiny a je tam strašně moc úskalí, takže bych doporučila opravdu po 

malých krůčkách, po hodně pomalých krůčkách. Přijde mi, že čím mladší člověk, tím po 

pomalejších krůčkách, neuspěchat to. Ujistit se z obou stran, že to fakt bude fungovat. Hodně 

opatrně bych do toho šla. 

Já to asi neumím, já bych do toho šla zase stejně po hlavě. Ale já jsem měla velké štěstí, 

protože my jsme si fakt sedli úplně na první dobrou, ale šla bych do toho opatrně. Proto, abych 

chránila obě strany – i tu rodinu, i to dítě, protože to dítě je strašně křehké. 

Přemýšlela jsem ještě, jestli třeba jazyková výbava nebo finance hostitelů v HP hrají roli? 

Finance jsem nikdy neřešila, protože jakoby já jsem neměla nijak povinnost ho živit, jako 

nějaké finance mě to stálo, ale to byla moje dobrovolná nějaká investice. Jazyková bariéra tam 

byla, ale to si myslím, že se dá relativně rychle překonat, pokud je tam nějaká vůle z obou 

stran. Asi ta integrace tomu pomáhá, protože tím, jak ten hostitel to obejme toho člověka, tak 

vlastně to tak nějak přirozeně vyplývá oboustranně. Oboustranně se jazykově vzdělávají. 

A jsou nějaké vlastnosti, které je dobré jako hostitel mít? 

No, pokud chce jít člověk do hostitelské péče, tak už to nějaký osobnostní předpoklad má, žejo. 

Asi tam nepůjde člověk, který není empatický, nebo nějak soucitný... U mě vnímám, že jsem 



měla benefit v tom, že jsem už měla děti, tak to je určitě dobré si myslím, že člověk má nějakou 

průpravu. Těžko říct no, podle mě už to, že ten člověk chce někomu pomoci je základní 

předpoklad a bez toho tam nikdo asi nepůjde do toho, tam žádná jiná motivace být nemůže, 

protože to stojí spoustu energie, je to spousta práce. A hodně se to člověku vrátí. Musí ten 

člověk být asi trošku odolný psychicky, občas i fyzicky (směje se). 

Hostitelku vlastně může dělat rodina, pár i jednotlivec, přijdou Vám všechny tři varianty 

stejně dobré, nebo je některá lepší? 

Asi když je ta rodina nějakým způsobe úplná, tak je to asi lepší, jako asi pro každé dítě. Ale 

myslím si, že to vlastně nevadí, když to tak není.  

A i jednotlivec? 

Myslím si, že určitě, že to je pořád o sto procent lepší cesta, než ústav nebo dobrovolničení. 

Protože je to taková intenzivní péče o toho člověka. 

V čem je rozdíl mezi dobrovolnictví a hostitelskou péčí? 

Protože ten dobrovolník do toho nedává kus sebe. Já si představím dobrovolníka, že o toho 

člověka nějakým způsobem pečuje, ale vlastně… Já mám takovou zkušenost, že tihle kluci se 

neotevřou, když necítí, že vy se otevřete. A ti dobrovolníci, s jakými já mám zkušenost, ti jsou 

skvělí, vůbec to nechci nějak zlehčovat, je to důležité, ale je to takové jako že je doučí, že jim 

pomůžou, něco vyřídí, vymyslí program… Ale třeba nechtějí do toho dát, a je to pochopitelné, 

každý na to nemá povahu nebo nervy, nechce do toho dát prostě nějaký kus svého srdce nebo 

kus sebe, protože to potom obnáší to, že opravdu musí být hodně online, musíte být hodně na 

příjmu… Oni jsou dost citově…, jsou nároční na nějaké projevy emocí a jako děti prostě. 

Takže když mám mít nějakou zpětnou vazbu, tak do toho musím i já něco dát, aby to 

fungovalo. Já jsem se těm klukům otevřela a oni do dneška, i když se třeba nevídáme 

pravidelně s některými těmi ostatními, tak za mnou přijdou a řeknou mi, že je něco trápí… A 

když se s nimi někde potkám s těmi dobrovolníky, nebo s někým, kdo jim také pomáhá, ale 

jinak, tak vždycky řeknou: „Mám se dobře, mám se skvěle“, nebudou si jim stěžovat, ale mně 

třeba řeknou, že je něco trápí. Protože prostě v tom je ten velký rozdíl, ten hostitel tomu dítěti 

dá něco víc. A zároveň ho to úplně… je to jednodušší než nějaká adopce nebo pěstounská péče. 

Není tam tlak takový úplně velký zase. Ale je to prostě větší tlak než to dobrovolničení. Já jsem 

to dobrovolničení vlastně nikdy nedělala. Já jsem si ho rovnou vzala domů. Já jsem ho znala 

dva týdny a už jsem s ním pekla cukroví. 

Měla jste nějaké předchozí zkušenosti?  



Já vlastně nikdy nedělala práci s lidmi, jenom asi mám nějaké předpoklady k tomu, abych 

dokázala s těmi lidmi komunikovat a aby mi byli schopni důvěřovat. A hodně rychle jsem se 

naučila zacházet s těmi Afghánci, oni jsou dost specifičtí a já mám vlastně dobrou výchozí 

pozici proto, že jsem máma, protože pro ně je ta sociální role, ten status, že jsem matka, je 

dobrej prostě. Že mám prostě lepší pozici jako máma, než kdybych byla mladá holka bezdětná. 

Protože v jejich očích mám prostě větší váhu. 

Koho jste na začátku oslovila? 

Já jsem měla už nějakou zkušenost s OPU, já jsem před tím měla ještě jednu klientku, jednu 

slečnu, ale ono na konec se ukázalo, že dobrovolníka nepotřebuje, protože ty holky jsou prostě 

samostatnější všude ve světě, nebo si prostě poradí spíš. Tak pak jsem měla pár měsíců takovou 

jako odmlku, nic moc se s OPU nedělo a pak jedna dobrovolnice – koordinátorka, tak jsem se jí 

potom ozvala, že bych jako nějak… Já jsem původně totiž vůbec nechtěla kluka, já jsem se 

toho trochu bála, nevěděla jsem prostě, co mám očekávat. A tak a už mě to potom štvalo, že 

nikomu nepomáhám, už mě to štvalo, že se nic neděje, tak jsem napsala do té skupiny, jestli 

nemají nějaké děcko volné pro mě. A ta dobrovolnice – koordinátorka právě domluvila schůzku 

se mnou a s Jaabiry oběma. A já jsem vlastně vůbec nevěděla, co od toho mám očekávat. Šli 

jsem do Rudolfína, můj Jaabir se mračil jako čert, on se pořád mračí. 

A kolik mu tehdy bylo? 

Myslím, že čerstvě osmnáct. 

A ten se hrozně mračil, tak jsem si říkala „Ten se mi líbí, s ním bude hodně práce, to mě baví“. 

A vlastně od toho dne jsme se pak už vlastně rovnou už vídali a pak to prostě… My jsme ani 

moc s OPU aktivně nespolupracovali, já jsem hodně spolupracovala s tou dobrovolnicí–

koordinátorkou, ona byla dobrovolník v OPU stejně jako já, ale byla hodně aktivní a vlastně tu 

partu jako držela pohromadě. Ale OPU v tomhle bohužel úplně aktivně nefungovalo. 

Partu myslíte…? 

Partu dobrovolníku a partu těch děcek. Ona v podstatě dělala tu práci toho koordinátora OPU, 

který tam tu práci dobře nedělal v tu dobu. 

Takže vy jste nemusela jít tím klasickým kolečkem? 

Jo, byla jsem na školení, mám smlouvu s OPU jakoby, tenkrát ještě… Teď už možná není 

platná. Musela jsem podstoupit takové ty klasické procesy, to jako jo. 

A ačkoli mu bylo osmnáct, tak jste musela tím projít? 



Tohle to bylo ale jenom přes OPU, protože oni pořád byli nezletilí bez doprovodu, pořád jsou 

chránění, protože jsou studenti a pořád jsou jakoby pod tou ochranou, i když už byli zletilí. 

A s tím zařízením jste komunikovala? 

Komunikovala jsem, byla jsem se tam představit a tam byla nějaká psycholožka, která mě 

chtěla vidět, to byl jeden z procesů, že jsem se tam byla představit, kdo jsem, jaké mám s ním 

úmysly. Ta paní psycholožka mi řekla i nějaké její poznatky o Jaabirovi. Stejně jsem si ale 

jakoby musela na všechno přijít sama. 

Takže jste podstoupila ten psychologický pohovor. A mluvila jste i s jeho sociální 

pracovnicí? 

Tohle tím, že by plnoletý, tak to jsem už dělat nemusela. Protože já jsem byla asi ten rok 

jakoby dobrovolník. Velmi aktivní, ale dobrovolník a potom už mě zařadil pracovník OPU 

mezi hostitele, protože to, co já jsem dělala, dobrovolničení nebylo. 

A to už ten první rok u vás mohl přespávat a tak? 

Jo, protože on už byl plnoletý, tak mohl mít propustku a šlo se no. Ale jako věděli v tom 

zařízení, že je u mě, musel mi tam naspat, že to jsem já. Věděli jako kde je, museli vždycky 

vědět, kde je, že je se mnou. A potom jsem se vlastně, někdy po roce, když se přestěhoval do 

druhého zařízení, tak jsem se i seznámila s jeho garantem, kterého tam má, jakože znám se 

s ním…. To je vychovatel a každý z těch kluků má garanta. Ten vychovatel má na starosti… 

ono jich tam je teďka pět a půl, ale každý vychovatel má na starosti nějaké děti a dělá jim jako 

kdyby „rodiče“ nebo garanta… Řeší pro ně věci ve škole a tak… i to co by vlastně mohl dělat 

ten hostitel. 

Takže z těch podmínek to byl psychologický rozhovor… ? 

Úplně prvotně jsem podstoupila školní pod OPU jako dobrovolník. A to bylo všechno jako 

dobrovolník, já jsem oficiálně byla jako dobrovolník.  

A když jste pak byla přeřazená do té skupiny hostitelské? 

Tak to už k žádným formalitám nedošlo…To jsem prostě byla překlopená. 

Co bylo součástí přípravy, toho školení? 

Asi nám jenom říkali, z jakých zemí ta děcka přišly, že je potřeba s nimi komunikovat nějak 

opatrně a ptali se nás, jestli mi máme nějaké zkušenosti… Pak byly supervze, ty byly dobrý. 



Měli jsme supervize jako dobrovolníci a potom jako hostitelky. A teďka ty jsou pro mě 

mnohem přínosnější.  

A ta příprava byla skupinová? 

To bylo takové, jakože jeden večer jsme měli všichni dobrovolníci… Dozvěděli jsme se nějaké 

informace o tom projektu a tak a to byla veškerá příprava. Na to, co mě potom čekalo, jsem 

vůbec připravená nebyla. 

Ani jednotlivě pak s vámi nikdo přípravu nedělal? 

Vůbec. 

Informace o Jaabirovi jste dostala od někoho, nebo prostě přišel kluk na schůzku…? 

To jsem si musela zjistit sama. Já jsem měla ty informace od té dobrovolnice – koordinátorky, 

protože ta byla aktivní dobrovolnice, která právě dělala ty projekty, programy hromadné a 

všechno, takže ona ho znala. Ale všechno jsem si musela zjistit sama. My jsme to hodně 

konzultovali spolu vždycky, když jsem měla nějaký problém nebo něco, tak jsem psala jí: „“Co 

to jako je, takhle se chovají běžně Afghánci nebo jenom Jaabir je prdlej?“. Spoustu věcí jsem se 

takhle učila, ale spíš jsme to řešili takhle s dobrovolníky v té naší skupině než v OPU. 

Je určen nějaký garant té Vaší HP? 

No, on má Jaabir svého garanta, ale nesouvisí to s tou hostitelskou péčí, to je prostě garant z 

toho zařízení.  

Takže vy teď komunikujete s tou dobrovolnicí? 

Já teďka vlastně nekomunikuji s nikým. 

A nepsala jste třeba nějaké zprávy? 

To fungovalo, když jsem byla dobrovolník, ale od té doby, co jsem hostitelka, tak ne. Protože 

nevím, jestli je tam teď aktivní nějaký ten program, že by to někdo chtěl.  

Já si myslím, že… Podle mě ta hostitelka tady úplně moc… My jsme takoví průkopníci, my se 

to na sobě učíme. Protože bychom byli strašně rádi, když dojde k něčemu tak, aby ti hostitelé 

byli na to připravení, aby nemuseli… Ono jednak jde o ochranu těch dětí, ale také o ochranu 

nás, protože… H1 se určitě také s něčím potýkala… Bylo to fakt těžké a je to pořád těžké často.  

A když říkáte „dojde k něčemu“, co máte na mysli? 

Může dojít k nějakým konfliktům v rodině… Můžu mluvit konkrétně za Jaabira. Jaabir je 

hrozně náročný na péči, takže prostě vyžaduje, abych se mu věnovala, vyžadují to i moje děti… 



Je těžké to skloubit. Je těžké mu vysvětlit, že nemůže být pokaždé se mnou doma, že nemůže 

být úplně každý víkend se mnou. Teď už je to v pohodě, ale ze začátku bylo těžké takové věci 

skloubit a zároveň to udělat tak, aby moje děti si nepřipadaly odstrčené. Řešily jsme konflikt 

třeba s mojí starší dcerou, která byla v pubertě a měla pocit, a docela oprávněný pocit, že jsem 

najednou přivedla domů nějakého cizího kluka a všechno se okolo něj točí. Mně to pohltilo 

strašně, že jsem mu chtěla všechno ukázat, všechno naučit. A najednou vlastně ty moje vlastní 

děti šly trošku dozadu, a kdyby mě od začátku někdo trošku vedl a trošku to se mnou 

konzultoval, tak bych se třeba některých věcí mohla vyvarovat. Já jsem třeba dlouho vůbec 

nedokázala říci, že mám nějaké problémy, já jsem to brala jako své osobní selhání. A kdybych 

věděla, že to je v pohodě, že to je normální… Já jsem se třeba pak dozvěděla, že tohle jsou 

problémy, které se běžně dějí i v rodinách, kde je adopce nebo něco takového, ale jak jsem se s 

tím nikdy nesetkala, tak jsem nevěděla, proč se to děje. A měla jsem pocit, že já to dělám 

všechno špatně. A jako bylo to těžké, pár měsíců bylo fakt těžkých. Ale zároveň jsem věděla, 

že z toho nemohu vycouvat, že nemohu toho najednou kluka vyhodit pryč „Hele promiň, 

Jaabire, nevyšlo to“. To nejde, on už je součástí mojí rodiny, to už je prostě dané, já už ho 

nikdy nevyhodím, i když mě někdy štve a já ho nikdy nemohu ani cejtit, tak už ho nikdy 

nepošlu pryč. Ale my jsme měli fakt velké štěstí, že si oba umíme vyjít vstříc a že si věříme. To 

také není rozhodně pravidlo, takže já jsem to měla v něčem těžké, ale v něčem to mám také 

hodně lehké, že jsem se nikdy nemusela potýkat… nikdy mi nelhal třeba, neměla jsem nějaké 

takovéhle prostě… Vždycky jsem mu mohla věřit, vždycky byl ochotný se mnou mluvit, 

vysvětlit mi, jak on to cítí, když jsme měli nějaký konflikt nebo tak. Já jsem malý vzorek na to, 

jak to může fungovat jinde. 

Jak vypadala první schůzka a začátek vztahu? 

Jako byla to vlastně od začátku hostitelská péče z mého pohledu.  

Byli jsme na té výstavě, tak jsme se oťukávali, pak jsme šli do čajovny. Já jsem pak musela 

domů, Jaabir pak ještě večer zjišťoval, jak se správně česky napíše, že se mu to moc líbilo a 

tak. To bylo strašně roztomilé, protože mi to přišlo gramaticky správně česky, když jsem 

věděla, že nic neumí. 

No a pak jsme se ještě dvakrát viděli s doprovodem té dobrovolnice – koordinátorky, protože já 

jsem mu nerozuměla a on mi nerozuměl. Tam začaly první vtipné situace, kdy jsme naráželi na 

nonverbální komunikaci, která je v Afghánistánu úplně jiná než u nás. My jsme byli v nějaké 

kavárně a byli jsme tam sami, protože jednak dobrovolnice nemohla přijít a dobrovolnice – 

koordinátorka přišla pozdě, tak to bylo také strašně rozpačité a vtipné. On se pořád mračil a byl 



nastydlý nějak. A já jsem se ho zeptala, jestli chce ještě čaj a on udělal takové jako, tak si jako 

odmlaskl. A já si říkala „Co to je za fracka“, ale u nich to znamená jenom „ne“, vůbec nic 

jiného v tom není. A já jsem si úplně říkala „tak já tady kvůli němu jako to…“.  

Takže to bylo takové, jako že já jsem byla hodně opatrná a on byl opatrný, protože on si strašně 

přál dobrovolníka a strašně dlouho žádného neměl, takže se strašně bál, abych já si to 

nerozmyslela. Ještě byl uzavřený, zamračený… potom mi říkal později, že se vlastně hrozně 

bál. No a pak jsme se postupně začali takhle vídat, já jsem ho asi už po dvou týdnech nebo po 

týdnu vzala k sobě domů… 

Ještě ne na přespání? 

Nenene. 

Seznámila jsem ho na naší třetí schůzce s mojí malou dcerou. To strašně urychlilo situaci, 

protože oni milují malé děti a moje Kája rozhodně není plaché dítě, takže ta si ho ochočila už 

ten první večer. Takže pak už se mě vždycky jen ptal „Přijde Kája, přijde Kája?“. Takže já jsem 

ji pak měla jako zbraň takovou, když vzala komunikace nebo něco, tak jsem vždycky měla 

s sebou Káju a ta to vždycky zachránila, to pomohlo, že jsem měla to dítě další. 

A na ty další schůzky chodil jen on sám? 

Buď jsme byli sami, nebo jsme byli hromadně na nějakých akcích, ale vídali jsme se potom už 

sami. Protože pak jsem ho postupně seznámila i se starší dcerou. A také jsme takoví kavárenští 

povaleči trošku, takže pak už jsem to řešila tak, že když jsme někam šli s dětmi do kavárny, šel 

s námi. Šli jsme na procházku, šel s námi. A postupně jsme ho takhle přibírali k sobě. A my 

jsme se vlastně v listopadu seznámili a na Vánoce už byl s námi doma. V listopadu jsme se 

seznámili, na začátku prosince jsme pekli perníčky u mě doma, na Mikuláše by u nás, protože 

jsem mu chtěla ukázat naše tradice a na Vánoce už… ne jako úplně na Štědrý den, ale na 

svátky byl s námi. A pak už chodil k nám domů. A kdy u nás poprvé spal? Já myslím, že to 

bylo tak měsíc (po začátku vztahu). Pak už u nás spal o víkendech…  

Já jsem prostě chtěla, aby mu bylo dobře a jemu bylo s námi strašně dobře. A já jsem neviděla 

důvod, proč… Ale myslím si dneska, že to nebylo úplně rozumné, reálně že to nebylo rozumné. 

Protože tím, jak jsme do toho skočili strašně po hlavě, tak on do toho skočil také strašně po 

hlavě, dal do toho hrozně moc citu a pak bylo strašně těžké to nějak ukočírovat nebo to hodit 

do nějaké roviny… jakože říci mu „Teď nemůžeš, teď mám čas jen pro moje holky“. To už 

jsem pak nedokázala úplně. Pak už to bylo hrozně těžké. Proto si myslím, že je hrozně důležitý 



ten nástup pozvolný a je hrozně důležitá ta podpora, aby fakt někdo zvenku, kdo do toho není 

úplně zainteresovaný, aby dokázal fakt říci „zpomal“ nebo „tohle ne“.  

A to jste vy vlastně moc neměla? 

Vůbec, vůbec. Já jsem to ani nemohla mít od těch ostatních dobrovolníků, protože oni to 

všechno brali, jako že jsou dobrovolníci, oni si je nebrali domů vůbec. Nebo neseznamovali je 

moc, až na jednu, na tu H3, je neseznamovali se sourozenci s dětmi. 

A setkávání s ostatními hostitelskými rodinami, nebo supervizi, to bylo až později? 

My jsme se vídali ještě s tou jednou hostitelku, s H3. Ta měla vlastně Akmala a s tou jsme se 

také vídali ale jenom na těch společných akcích. On byl nezletilý ještě tenkrát, takže oni 

vyřizovali ty věci právě přes ten OSPOD a tak, aby tam u nich mohl spát.  

A to je nějaká skupina lidí, kteří se jim věnují? 

Ano, ale my jsme si to organizovali sami, organizovali jsme jim program. Chodili jsme na 

bowling, chodili jsme hodně do čajovny, na kulečník, ven… dobrovolnice-koordinátorka 

vždycky vymýšlela, že sehnala nějaké trenéry nějakého bojového umění nebo… Fakt jsme 

vymýšleli hrozné psí kusy, aby se pobavili. Většinou jsme pro ně měli nějaký program, pak 

jsme šli většinou třeba do čajovny nebo někam… Bylo to hrozně fajn. Hráli jsme s nimi stolní 

hry, dělali jsme jim Vánoční besídky… 

Jaká byla náplň těch Vašich schůzek? 

Fungovali jsme, jako normálně funguji v mojí rodině. Takže jsme šli nakoupit, pak jsme třeba u 

mě doma uvařili… A Jaabira jsem zapojila jako člena rodiny. Nebo jsem ho poslala s Kájou 

nakoupit, řekla jsem mu, ať mi nakrájí cibuli, ať vynese odpadky… Nebo seděl a koukal do 

telefonu. Jako běžní lidé v jeho věku. Musel mě poslouchat. A fungovali jsme jako běžně… Šli 

jsme do kina, brali jsme ho na výlet, když jsme jeli někam na výlet, tak jsme ho přibrali do 

auta. A byl s námi vlastně i nad dovolené. Úplně běžný rodinný život, cokoli jsme podnikali, 

podnikal s námi. Učili jsme se hodně také, učili jsme se česky. Kája ze začátku když ji to ještě 

bavilo, tak ho ráda učila, pak už ho jenom trápila (směje se).  

Jak jste spolu komunikovali? 

Česky. Vždycky česky, protože on jiný jazyk neumí, takže jsme komunikovali česky, hodně 

jsme ho učili, hodně jsme trénovali. 

A jak jste se učili?  



Já jsem zjistila, že je fakt těžké učit češtinu. Je to hodně těžké. A hlavně jsem zjistila, že 

neumím vysvětlovat gramatiku ani. Ale já jsem třeba fungovala tak, že Kája byla ve druhé 

třídě, takže já jsem používala dost její pomůcky, její pracovní sešity a tak. Učila jsem se s ním, 

četli jsme slabikář třeba… Tak pokusem omylem, protože jsem zjistila, že je fakt těžké 

vysvětlit některé věci, že mu neumím vysvětlit, jak se to používá, proč se to tak používá. Hodně 

jsme mluvili, učili jsme se slovíčka a vysvětlovali jsme si pořád všechno… Dodnes to dělám, 

že někam přijdu a řeknu „Co je támhle to?“, „Co je šuplík? Ukaž šuplík“, a on „Já nevím“. 

Takže hodně pokusem, omylem a hodně pomáhalo, že Kája byla na prvním stupni a že jsme 

používala její pracovní sešity. 

Jak jste spolu v kontaktu mezi schůzkami? 

Pořád jsme oba online, takže jsme si hodně psali, přes messenger. Oni vyžadují, aby člověk byl 

fakt hodně online, protože oni jsou pořád online. A tenkrát ještě neměl brigádu, on měl brigádu 

potom asi… V listopadu jsme se seznámili a od února měl brigádu. Takže do té doby měl 

hodně času, potom jsem s ním byla vyřizovat brigádu, takže jsem s ním byla dělat pohovor, 

vyplnila jsem s ním všechny věci, vysvětlila jsem mu dotazník, všechno jsem mu vysvětlila, to 

ještě neuměl pořádně česky. Dneska už je to v pohodě, dneska už to zvládá krásně. Takže jsem 

mu vlastně pomáhala se vším, když chtěl poslat peníze domů přes Western Union mamince, tak 

jsem s ním šla, vyřídla jsem to s ním. Všechno jsem ho učila v podstatě, všechno, co bylo 

potřeba, tak jsem s ním… Potřeboval koupit věci do školy, šli jsme koupit věci do školy, 

potřeboval koupit oblečení, šli jsme koupit oblečení… Dělali jsme prostě běžné věci. 

A nezajišťuje tyhle věci nějak to zařízení? 

Oni mu dají peníze a částečně mu pomůžou, ale spíše mu řeknou „zařiď si to“, oni jako 

nebudou s ním běhat někde po venku a po obchodech. To zařízení, oni kus práce dělají, ale je 

to pořád ústav. Nenahradí to tu péči od toho konkrétního člověka. 

Mohla byste říci více o tom, jakou roli hrála ve Vaší HP širší rodina a kamarádi? 

Jaabir o to hodně stál, protože v Afghánistánu je hodně široká rodina a všichni jsou pořád spolu 

a tak. Takže já jsem ho brzo seznámila s mou sestrou, s mým bratrem a s mými nejbližšími 

přáteli. Do hospody ho tedy neberu, to úplně neocení (kvůli postoji vůči alkoholu). Ale když se 

někde něco semlelo, byla nějaká akce, že jsme se potkali, nebo když ke mně přišel někdo 

domů, nebo když třeba moje sestra s dětmi s dětmi z Itálie… tak vždycky ho všude beru. 

A jak na to reaguje to okolí? 



Dobře. Je to prostě… Jako nereaguje celá rodina takhle dobře, třeba s mým tátou jsem se 

přestala bavit kvůli Jaabirovi. Prostě není to všechno zalité sluncem. Moje máma s tím třeba 

nesouhlasí a nechce ho nikdy vidět, ale nemáme spolu výrazné konflikty, prostě má jednom 

jiný názor, já to respektuji. Pak byli třeba nějací členové rodiny, kteří Káje, když jí bylo osm, 

říkali, že nás Jaabir podřeže. Setkali jsme se i s takovými věcmi, to je fakt super. 

To musí být těžké… 

Je to těžké, no. Některé okamžiky byly fakt těžké. A třeba Kája to těžce nesla ne ani tak proto, 

že by se bála, on Jaabir by za nás bez mrknutí oka položil život, to já jako vím stoprocentně, 

oni jsou tak vychovaní prostě. Ale Kája byla vlastně u té babičky a teďka ona jí tam vyprávěla, 

jak nás Jaabir všechny podřeže… A Káju na tom štvalo, že ho nedokázala bránit, že se 

nedokázala té babičce postavit.  Takže z toho byla zoufalá a vůbec nechápala, co na to má říci. 

Takže musela také trošku dospět tímhle tím. 

Ale nám to jako hodně pomáhá, pro mě je to hodně super, protože právě ty holky vidí, že je to 

úplně normální kluk. A je to úplně jedno, jestli je Čech nebo Afghánec, prostě zloběj všichni 

stejně, všude jsou hodní kluci, všude jsou zlobiví kluci. A Kája to má krásně srovnané už 

v takhle útlém věku. 

A strašně jsme ho zkazili a naučili jsme ho český černý humor. Vedeme spolu ale i třeba 

politické diskuze nějaké, snažíme se otevírat i témata, která nejsou úplně jednoduchá a 

příjemná. Protože pro mě je důležité vědět, jak uvažuje. Od začátku pro mě bylo důležité vědět, 

jak uvažuje, jestli není… Prostě je realita, že člověk potřebuje vědět, že ten člověk není nějak 

radikální nebo něco, když ho pustím ke svým dětem. Jako konkrétně u Jaabira jsem chtěla 

vědět, jakou roli pro něj hraje islám, co si vůbec myslí o situaci v Afghánistánu a takové věci 

pro mě bylo důležité vědět. Zjistila jsem, že jsou úplně v pohodě, že prostě mají celou víru a 

nic to neovlivňuje výrazně v jejich okolí. Jenom jim prostě nedávám vepřové, to je jediné co se 

pro mě v mém životě změnilo. I když ho pořád zlobíme, že v tom to vepřové je. Trošku jsem ho 

prověřovala, nebo pro mě bylo důležité vědět celkově, jaký má pohled na svět… Jsme schopní 

spolu diskutovat a je to hrozně zajímavé a je to poučené pro obě strany. Protože já jsem zjistila, 

že spoustu věcí jsem měla černobílých a je těžké si uvědomit, že člověk i když si myslí, že 

nemá předsudky, tak zjistí, že je má, protože prostě jsme nějak vychovaní od mala, stejně jako 

oni. Takže my máme své předsudky, oni mají své předsudky a je strašně důležité si to uvědomit 

a nějak s tím pracovat. A tohle je zkušenost, která je úplně úžasná. 

Jak vidíte svůj další kontakt? Máte představu, jak to bude dál? 



Já si myslím, že ta hostitelka poběží pořád, protože já pro něj budu pořád nějakým způsobem 

rodina. Jaabir teďka tenhle rok končí školu a půjde do práce…. Zatím to vypadá, že půjde 

pracovat do nějakého kebabu a vypadá to, že mi uteče z Prahy, i když se mu nechce. Ale já si 

myslím, že to bude dobře, že se trošku vzdálí, že to je rozumné, aby nebyl schovaný u mě. Ale 

nemyslím si, že bychom se měli rozdělit, že pořád to tak bude, že se bude ke mně vracet, ať 

půjde kamkoli, že ta hostitelka neskončí, my už jsme rodina. 

To je jako s tím dobrovolničení, někteří ti dobrovolníci, z nich se stali přátelé, třeba 

dobrovolnice-koordinátorka, ta už s tím skončila, ale prostě jsme přátelé a ti kluci ji hrozně 

respektují, protože oni vědí, co pro ně udělala. A všechno si to uvědomují a oni ji hrozně 

respektují, váží si jí, je pro ně kamarádka a je pro ně důležitá. A pak jsou dobrovolníci, po 

kterých se slehla zem a nic. Ale prostě tyhle budou pořád kamarádi, a když bude za deset let 

potřebovat pomoci, tak oni pomůžou. 

Říkala jste tedy, že Jaabirovi je dvacet? 

No asi dvacet. 

A je tedy Afghánec? Víte, odkud pochází? 

Z Logaru, to je provincie kousek od hlavního města.  

Jakými jazyky mluví? 

Je to paštu, mluví paštu a rozumí i perštině a urdu, ale je „paštó“. To je důležité, protože 

„paštuni jsou prostě lepší než ti ostatní“ (v legraci předvádí Jaabirův názor) 

Má nějaké sourozence, potažmo je někdo z rodiny s ním v ČR? 

Má v Afghánistánu mladšího bratra a malou sestřičku.  

Jaký Jaabir je? Jak byste ho charakterizovala? 

Jaabir je citlivý, impulzivní, laskavý, divoký, prostě Jaabir je čert s dobrým srdcem.  

A co třeba rád dělá, co ho baví? 

Má rád filmy, má rád indické telenovely, asi na ně moc kouká, mi někdy přijde. Má rád hudbu, 

rád se hezky obléká, oni jsou všechny hrozné princezny. Rád chodí do kina, všemu třeba 

nerozumí kolikrát těm filmům. Nemá moc na koníčky čas, on hodně pracuje…  

Má tedy nějaké koníčky, které by chtěl dělat, ale nemůže? 

Kriket. Miluje kriket. A hrozně hezky tancuje, jakože afghánské tance, ale fakt hrozně hezky 

tančí. To mu vždycky všechno projde, když vidím, jak tancuje.  



Může někde chodit tancovat, nebo…? 

Když jsme dělali ty společné akce, tak pak kluci tancovali. Oni třeba pak uvařili všichni spolu a 

tancovali, to je prostě nádherné. Já vás někdy pozvu na nějakou akci, co budeme dělat. 

Má nějaké problémy? Např. zdravotní, psychické…? 

Myslím si, že jo. On přišel o tátu v Afghánistánu, myslím, že s tím se nesrovnal. A z té cesty… 

myslím si, že dneska už je to lepší. Ze začátku třeba se mnou nechtěl jít ani do lesa, protože mu 

to připomínalo tu cest, tu cestu dlouhou, kdy šel lesem a nevěděl, kdy to skončí, kam přijde… 

A já si myslím, že mívá občas nějaké ataky nebo nějaké úzkostné stavy, ale bohužel je strašně 

těžké přimět ho, aby šel k nějakému odborníkovi, protože oni moc nerozumí tomu, proč by to 

měli někomu cizímu říkat a jak by jim někdo mohl pomoci. To je jeden z mých cílů, abych ho 

přiměla, aby někam zašel, nakonec jsem skončila na terapii já, když jsem tam původně chtěla 

nacpat jeho. Ale myslím si, že jo, myslím si, že každý z nich má nějaké takové trable v sobě. A 

proto právě občas je takový majetnický vůči mně, protože se bojí, že to skončí. I když ho 

ujišťuji, že i když mě štve a že ho někdy mám plné zuby, tak že bych ho neposlala nikdy pryč. 

Je vidět, že on pořád nemá tu jistotu, jako věří mi, ale nevěří mi stoprocentně. 

Víte něco o jeho minulosti? Víte, v jakých poměrech vyrůstal? 

On se narodil v Péšáváru v Pákistánu. Oni to neradi říkají, protože Pákistán nemají moc rádi, 

ale jeho rodiče byli uprchlíci, kteří utekli kdysi na hranice Pákistánu. A potom když padl 

Taliban, tak se vrátili zpět do Afghánistánu. Takže on nikde neřekne, že se narodil tam 

(myšleno v Pakistánu), ale narodil se tam. On vzpomíná na život, na dětství hrozně rád a 

hrozně hezky, akorát potom prostě když mu zabili tátu, tak se to samozřejmě zvrtlo, protože 

maminka nemohla živit rodinu, takže se tam o tu rodinu různě starala širší rodina, strýc a tak. A 

já tyhle informace, co mám… Vím, co mi říká Jaabir a já mu věřím tak na 80% procent, on mi 

také neřekne úplně všechno. Ale myslím, že chtěl jít do ciziny, protože chtěl vydělat peníze. 

Oficiální verze je, že chtěl jít do školy, což si myslím, že si uvědomil spíš až zpětně. On si to 

možná teďka už ani neuvědomí. Tam chodil do školy, tam měli třeba čtyři třídy nějaké a ještě 

ta škola byla taková prapodivná. Takže podle mě ani nevěděl, že chce jít do školy, protože 

neměl srovnání. Až potom, když přišel sem a dneska ví, ta škola je důležitá, tak to říká, že chtěl 

jít do školy. Ale prostě chtěl jít za lepším životem, aby se mohl postarat o rodinu, což je docela 

relevantní požadavek. Protože v Logaru jsou čeští vojáci, tak s nimi měl nějaké zkušenosti a 

měl pocit, že v Česku by to nemuselo být špatné. I když o Česku vůbec nevěděl, nebo neznal 

Česko, ale měl pocit, že v Česku jsou dobrý lidi. Nakonec se mu podařilo tady skončit. Ale 



chtěl se postarat, chtěl mít lepší život, protože v tom Afghánistánu to růžové není pořád. Chtěl 

mít lepší život a chtěl se postarat o rodinu, což vlastně dělá. To je nejsilnější jeho motiv. Ve 

škole v podstatě zůstal kvůli mně. Vždycky mi říká, že než já jsem přišla, tak byl rozhodnutý z 

té školy odejít, že chtěl jen dostat papíry a jít pracovat, protože potřeboval posílat peníze domů. 

A pak se bál, že přijde o dobrovolníka, když skončí ve škole, tak zůstal ve škole a teď už to 

musí doklepat, protože ho přinutím (směje se). Protože je to prostě dobré, když bude mít ten 

papír, že vystudoval v Evropské unii, to prostě dobré je. 

A kolik mu bylo, když odcházel? 

Ta cesta trvala asi sedm měsíců… Asi sedmnáct mu bylo.  

Ta cesta byla hrozně náročná a říkal, že neví, jestli by to absolvoval znovu, kdyby věděl, že to 

bude takhle náročné. Dneska už je rád, že je tady, ale kdyby mu to tenkrát někdo řekl, že to 

bude takhle náročné, tak by nešel asi. A vlastně to splnil, protože je v zemi, kde se má dobře a 

každý měsíc posílá domů peníze stará se o maminku, stará se… Je na něj vyvíjený velký tlak 

z rodiny, protože oni se musí starat. Jeho maminku moc nezajímá, že tady chce chodit do školy, 

protože tam jsou ty priority jiné, protože ona prostě potřebuje mít dřevo na zimu, takže nějaká 

škola jako… Ale je to super, protože každý jeden takhle povedený kluk zlepšuje situaci 

v Afghánistánu, protože jeho bratr bude díky němu studovat, protože Jaabir se o to postará. 

Protože on mu zaplatí tu školu, protože on ví, že to je důležité, protože jeho to mrzí, že nemůže 

být vzdělaný, že nemá čas se tady po odpolednech učit, protože musí chodit do práce a moc rád 

by se učil. Uvědomuje si, jaký má hendikep, že nerozumí spoustě věcem a že nerozumí … 

Opravdu oni v životě neslyšeli o Harry Potterovi… To my si neumíme vůbec představit. 

On strašně chce, aby jeho bratr studoval, strašně chce, aby jeho malá sestřička si vazala někoho 

z lásky a ne proto, že jí to někdo řekne, koho si má vzít. On jako hodně změnil pohled na svět 

tady a myslím si, že za to částečně můžu já, že jsem mu ukázala…protože já mám ještě dcery, 

takže on vidí, jak jsou moje dcery samostatné, jak mohou dělat, co chtějí, jak mohou studovat, 

mají prostě spoustu možností a jak moc je to důležité. Takže on chce, aby bratr studoval, aby 

byl doktor, prostě Jaabir si na něm realizuje ty své nesplněné ambice. Jaabir potřebuje práci, 

kde bude vydělávat hodně peněz a to je jediný jeho cíl, protože nemá moc na výběr. On 

vždycky bude muset posílat peníze domů. Minimálně dokud jeho bratr nedostuduje, to bude 

třeba deset let. Jeho bratr bude studovat v Afghánistánu, jestli časem nebude chtít také třeba na 

západ, to nikdo neví. Dneska je mu čtrnáct a chodí do školy.  

 Nepřemýšlel Jaabir o nějakém sloučení rodiny…? 



Já si myslím, že ne. Myslím si, že jeho maminka by ani nechtěla. Ona je negramotná, celý život 

žije na vesnici v Afghánistánu a neumím si představit, že by chtěla. A Jaabir na druhou stranu, i 

když se mu tady strašně líbí, tak trošku zkažení mu přijdeme, takže asi by nechtěl pro svoji 

sestřičku ani, aby byla tady. A já jsem mu říkala, když byl v létě v Afghánistánu, ať mi tu 

malou přiveze, že si ji nechám. My jsme si volali videohovor a ona si dala ten šátek na hlavu, 

už pro ni je to automatika, tak já už jsem si úplně říkala… Teď už tam nemůže chodit do školy, 

ona je stará jako moje Kája a nemůže chodit do školy, protože v té oblasti, kde jsou oni, tam už 

to má zase v područí Tálibán. A já tohle neumím přijmout. Říkám „Přivez mi ji, ať tady chodí 

do školy, já si ji tady nechám…“. To nejde. A já myslím, že Jaabir by to ani nechtěl, že ho to 

ani nenapadlo. 

Víte, jak vypadala cesta do ČR? 

Nejtěžší byl Írán, protože oni se nemají navzájem rádi, tam byli prý přísní na ně hodně. On měl 

cestou pár takových zážitků, které mi říkal… Srbsko bylo také prý hodně těžké… Asi dvakrát 

se mu stalo, že je vrátili nějaký kus. Pak se mu stalo, že byli zavření v nějakém vězení, kde 

bylo strašně moc lidí, nebyl tam záchod, nebylo tam pití… Takové věci, které si neumíme ani 

představit. Pořád chodili, oni vždycky přes den byli schovaní, v noci chodili. Šli hodně velkou 

část pěšky, hodně chodili v noci. Občas třeba popojeli, že byli třeba čtyři, pět složení v kufru 

auta. Říkal, že se pořád bál, že umře, nebo že je vrátí do Afghánistánu. Pak už bylo těžké se 

vrátit zpátky s nepořízenou, protože to stálo spoustu peněz, oni museli prodat nějaký pozemek, 

aby se sem dostali, museli se zadlužit… 

A za co ty peníze dali? 

Převaděčům. 

Myslíte na začátku, aby je dostali z té země? 

Jo. Člověk v tísni o tom vydal strašně hezký komiks, který o tomhle povídá. Oni prostě zaplatí 

nějakému tomu převaděči a ten se o to postará. Převedou je někam, tam zase čeká někdo, kdo je 

převede kousek… A oni něco vědí, ale nevědí všechno, co je čeká. Také říkal, že byli dlouho 

bez vody, bez pití, bez jídla. Říkal, že tam někde cedili nějakou vodu, že tam byly nějací 

průvodci, takže cedili nějakou vodu přes tričko, aby to mohli pít… No, na tohle už snad 

zapomněl, ale ze začátku vím, že když jsem říkala „Super výlet, pojď půjdeme do lesa!“. A 

celou dobu v tom lese byl nešťastný. A mě to vůbec nedošlo, protože pro nás je to krásné, když 

jdeme do lesa. Ale on byl z toho úplně vyřízený, protože ty stromy nekončily. Já říkám „Neboj 

se, jsi s námi, nic se ti nemůže stát, za chvilku jsme doma“, ale bylo vidět, že se mu ty stromy 



trochu sbíhaly a nebylo mu dobře. Dneska už je to ale v pohodě, dneska jde s námi kamkoli a 

jen brblá, že musí jít pěšky.  

Jak je Jaabir s rodinou v kontaktu? 

Telefonují si a většinou, ona jeho maminka nemá telefon a internet, ale většinou, když přijde 

strýc k té jeho mámě, tak potom volají. Ne vždycky ho chytí, protože Jaabir hodně pracuje, ale 

tak minimálně jednou do měsíce jsou v kontaktu a volají si. Minimálně jednou do měsíce, 

myslím si, že častěji to moc nejde, protože Jaabir opravdu hodně pracuje. A ten internet tam 

taky není moc dostupný, takže… 

Ví jeho biologická rodina o hostitelské péči, má představu, co tady dělá? 

Ví, ví, že tady má českou rodinu a jeho maminka je ráda za to. Oni tím, jak je ta rodina pro ně 

důležitá a vědí, že tady byl sám a on… Všichni, co tady byli sami, co jsem slyšela ty příběhy, 

tak byli fakt v hodně špatném psychickém stavu. Jaabir v podstatě, když tady byl sám, tak 

pořád spal. Neměl dobrovolníka a cítil se hrozně sám a pořád spal. Vím o případu jednoho 

kluka, který se řezal, protože tady byl dlouho sám bez nějakého krajana. Je to těžké. Každý to 

snáší jinak. Třeba ten druhý, ten I. Jaabir, ten to snáší líp. Ale můj Jaabir je fakt strašná citlivka, 

takže jemu to fakt strašně pomohlo.  

A ke vzdělání má tedy postoj, že má hodnotu, ale nemůže… 

Nemůže si dovolit si do toho investovat čas. Vezměte si to tak, že on chodí do školy, má školu, 

praxi. Praxe je práce skoro zadarmo a do toho má plný úvazek. Teď si vemte, kolik hodin on 

pracuje k tomu všemu.  

Jakou školu studuje? 

To je ečkový obor. To jsou ty obory, kde bude mít jakoby výuční list, ale nemůže pokračovat 

na maturitní obor. Má to nižší hodnotu ten výučák. Ale bude mít nějaký papír, že absolvoval 

nějaké studium. Takže bude jakoby pekař-cukrář. A jako něco mu to dá, já jsme hrozně ráda, že 

tam chodí, protože minimálně se naučí zase něco o nějakých systémech. Pro něj bylo hrozně 

těžké naučit se pravidla systém, v Afghánistánu moc pravidla a systém nejsou, nebo jsou ale 

jiné. Takže třeba někdy před rokem byl strašně unavený ze všeho. On je fakt ale unavený ze 

všeho, někdy třeba v ráno vstane v šest, v šest jde na praxi a práci končí až v devět večer, takže 

to je prostě šilený. Pak se má ještě sílu se mnou hádat. A jednou mi říkal, že je strašně unavený, 

protože pořád musí někoho poslouchat a je tady strašně moc pravidel. Musí poslouchat ve 

škole, na praxi, v práci, vychovatele… Pro nás je to normální, že pořád někoho posloucháme, 

ale pro něj je to strašně těžké. Pak nemůže jít na červenou, prostě pořád všude samá pravidla. 



Do toho já ještě ho péruju. Ale dneska mi přijde, že už si na to zvyknul a že už ta cítí takovéto 

bezpečí. On byl v létě v Afghánistánu a řekl mi, že mu strašně vadilo, že tam nejsou žádná 

pravidla. Prostě semafor, nesemafor, jedu.  

Takže on byl v Afghánistánu? 

Byli v létě v Afghánistánu za rodinou po těch letech několika. Tři kluci letěli.  

Já jsem to moc nikde ani neříkala, protože jsem se setkávala hodně s nepochopením, protože 

když jsou uprchlíci, tak přece se nemají tam vracet. Ale ti lidi vůbec nechápou, že oni tam mají 

rodinu, oni tam musí. A je to jejich země, to přeci neznamená, že když je tam válka a když je to 

tam nebezpečné… Oni se tam necítili dobře, Jaabir chtěl už první týden zpátky do Prahy, ale 

chtěl vidět maminku, chtěl vidět rodinu, ale v podstatě byl pořád schovaný doma. 

Mně přijde super, že je to vůbec takhle možné… 

Jo, protože oni mají české pasy už teďka. Oni mají cizinecké, ale mají doklady, s kterými 

můžou. 

Víte, na základě jakého pobytového statusu tady je?  

On má trvalý pobyt. 

A získal české občanství? 

Ještě ne, já si myslím, že to dostane asi za deset let. Ale já bych nerada kecala, fakt tohle moc 

nevím. Vím, že má trvalý pobyt. To je super. Nevím, jestli to teď není přísnější, ale ti nezletilí 

měli trošku lepší podmínky u nás na získání těch papírů.  

Plánuje zůstat v ČR? 

Jo, tím, že už se naučil český jazyk docela, který je extrémně těžký, tak představa… A on 

neumí anglicky, umí pár slov, on bojuje s angličtinou ve škole hrozně, tak by se musel učit zase 

třeba němčinu… Ale on je tady fakt šťastný, někdy před rokem jsem je vzala do Berlína na 

výlet (Oba Jaabirové) a bála jsem se, že budou říkat „Berlín, to Německo…!“ ale přijeli jsme 

tam a oni: „V Česku je to lepší, v Praze jsou hezčí holky, tramvaje jsou tam hezčí. Jako Berlín 

dobrý, ale je tady moc muslimů“ a já jako „É, dobrý„. Takže oni jsou tady fakt rádi. Láká je 

někam jet se podívat, protože pro ně je to všechno…celý ten svět trošku pořád taková pohádka, 

nebyli nikde dohromady. Jenom cestou, ale to si úplně neužili… Takže teďko jedou do Francie, 

do Paříže a je to pro ně úplně… 

A to si sami zorganizovali výlet? 



Protože Jaabir už je teď také trošku samostatnější, ale byl hodně nesamostatný, ale ten druhý, 

ten I. Jaabir, on teda studuje normální českou střední školu IT. Ten je jako fakt šikovný, ten 

nebude dělat kebab a on umí i dobře anglicky, takže ten všechno zařídil. Zařídil letenky a 

všechno a jsem klidná, že Jaabir poletí s ním. 

Takže oni si vydělali peníze a jedou spolu… 

Jo a teď se to začíná vracet i mně, jak jsem do nich investovala ty peníze nemalé, pořád jsme do 

nich investovaly peníze, když neměli brigády, když neměli doklady, tak nemohli pracovat. A 

teď se mi začíná vracet i tohle, že prostě přijdu a říkám „Hm, mohli byste přijít ke mně domů a 

uvařit“, tak kluci nakoupí, uvaří mi pěkně a já nemusím dělat nic (směje se). Takže už spíš 

sklízím to ovoce teďka.  

A myslíte finanční investice, že jste jim kupovala nějaké domácí potřeby, oblečení…? 

To ne, o tohle všechno se postará to zařízení, ale když jsme někam šli, tak jsem je pozvala do 

kina, nebo jsme šli do kavárny, nebo když jsme jeli na výlet, tak jsem kupovala vstupy a takové 

věci. Prostě automaticky jako když jsem brala moje děcka. 

Víte, kdo je jeho zástupce? Když je plnoletý, má nějakého? 

Jakoby nemá, ale má toho garanta a ten mu supluje vlastně toho rodiče. 

Dokázala byste říci, co mu tady nejvíce chybí? Co nejvíce potřebuje? 

Určitě mu chybí rodina, Afghánistán mu chybí, no. Oni jsou hrozní patrioti a vlastenci. Oni mi 

to vysvětlovali jednou takhle: první je Alláh, potom je Afghánistán, pak je maminka a pak je 

všechno ostatní. Takže maminka má docela vysoké postavení. Myslím, že rodina jim hodně 

chybí, určitě.  

Jak on vnímá začleňování o české společnosti? Chce se začlenit, poznat, jak to funguje 

v ČR a naučit se to? 

Stoprocentně. Pro Jaabira je extrémně důležité, aby v očích Čechů dělal dobré jméno 

Afghánistánu. On je drzý jenom na mně, ale jinak se chová vzorně. Protože je pro něj strašně 

důležité, aby si o něm nikde nemysleli něco špatného, protože je Afghánec. Že se bojí, že když 

se bude chovat špatně, tak si neřeknou „To je idiot“, ale „To je Afghánec“, strašně je pro něj 

důležité, aby dobře reprezentoval svoji zemi. A tyhle ty… těch pět (myšleno Afghánských 

kluků), co já mám třeba blízko, tak pro všechny je důležité, aby se fakt dobře integrovali. 

Všichni se naučili naše pravidla, přijali to bez řečí prostě. Samozřejmě, čím mladší, tím lepší. 



Třeba ten Abdul, ten je úplně úžasný, ten se tak fantasticky integroval, že z toho jsem úplně 

paf. Jenže on je miminko, on je nejmladší prostě. 

Je pro Jaabira těžké ty dvě kultury spojit?  

Jaabir má hodně srovnáno v hlavě. On je na jednu stranu takový zmatený emocionálně a tak, 

ale je hodně inteligentní, i když není vzdělaný. Má to jako srovnané. On to bere prostě tak, že 

teď je tady a musí dodržovat pravidla. A uvědomuje si to. A o tomhle třeba často mluvíme, že 

pro něj je to v pohodě. Nikdo ho nenutí tady dělat něco, co by… Jako vadí mu některé věci, 

třeba to že musí poslouchat a tak a to mu se chce vyhnout tím, že až bude mít ten kebab, on ho 

povede, on ho bude šéfovat. Ale to jsou také věci, které vadí třeba nám někdy, jo… Nesetkala 

jsem se s ničím, že by mu něco… Někdy mu něco vadí, někdy je naštvaný na něco konkrétního, 

ale s žádným problémem, že by měl s integrací, jsem se nesetkala, ani že by mu něco vadilo 

extra. 

Má možnost rozvíjet svou kulturu? 

Může chodit do mešity a chodí. Ne tak často, jak by chtěl, ale o svátcích chodí. A já mám třeba 

hrozně ráda, když nosí afghánské oblečení, já to miluju úplně. Když nosí afghánské oblečení, 

tak má úplně jinou řeč těla, je mnohem sebejistější, ale on ho nechce nosit, protože se necítí 

komfortně, bojí se, že se na něj lidé koukají a říkají si „To je nějaký Afghánec“. Začínám 

poslední dobou narážet u obou dvou Jaabirů na to, že jim vadí, že jsou černí. Že získali pocit, 

že bílá barva je jako lepší, že ti bílí jsou na tom líp. A když se vrátili v létě z Afghanistánu, tak 

se hrozně opekli a pořád, každý den poslouchám „Já jsem černej, já jsem černej“. Včera jsme 

dělali spolu fotku a on mi říká „Já jsem tam hrozně černej“, já mu říkám „Nejseš černej, jseš 

krásnej prostě“. Mně se líbí snědí kluci naopak, pro nás je zase exotické tohle. „Já jsem krásně 

bílá“ mu vždycky říkám, když ho chci zlobit. Ale je vidět, že už vnímají to, že když jsou takhle 

tmaví, že to je hendikep. Tohle poslouchám někdy od léta, když se vrátili z Afghánistánu takhle 

jako fakt černí. Ale je to důležité jenom pro ně. I třeba když včera mi Jaabir říkal, když jsem 

s ním dělala nějaký úkol, že se mu doneslo… Protože jsem se ho ptala, protože říkal, že mají ve 

třídě samé holky a jsou tam tři kluci, tak jsem říkala „Tak to si vás holky hýčkají, ne? To je 

samé ťuťuťu…“. A on, že ne, že se dozvěděl od nějaké spolužačky, že o nich mluví, jako ať se 

vrátí odkud přišli a tak. Takže to je takové jako že konkrétně jim nikdo nic neřekne, nesetkali 

se s ničím konkrétním, ale občas to k nim takhle vypluje a to je potom takové blbé, to je 

smutné.  



Ale jinak jako… afghánské jídlo si vaří. Já tady vlastně mám…nevím, jestli jste někdy slyšela 

o Sagar Rakin, to je také tady taková afghánská rodina, která je tady dvacet let a s tou jsem se 

také skamarádila, ale je tady spousta Afghánců, takže oni se mohou potkávat, vaří si afghánské 

věci, je tady afghánská restaurace. Občas děláme nějaké ty kulturní akce… Jako mají možnosti, 

určitě jim nikdo neupírá tu kulturu jejich jakoby přímo. 

A mají potřebu žít tu svou kulturu? 

 Nebrání se tomu, ale spíš mi přijde, že si to sami netroufnou, že možná mají pocit, že tady na 

to nikdo není zvědavý. Já je vždycky musím vyloženě ukecat, ať si vezmou afghánské 

oblečení. Jako je to nádherné, je to nádherné ta jejich pyžámka a když v tom tancují, tak to je 

úplně jako. 

V čem vidíte přínosy HP pro Vašeho NBD? 

No, je rozhodně více přínosů než negativ. Pro oba. 

Co to dává jemu… Pocit bezpečí, stoprocentně. Ví, že se má na koho obrátit, že tady někoho 

má, že tady není sám. Protože on ví, že nám na něm opravdu záleží, že to není naše práce, že to 

neděláme pro peníze… A to je asi nejstěžejnější, že má pocit bezpečí. Má tady rodinu. Takže i 

když jsme naštvaní, tak jsme naštvaná rodina, takže prostě to tak vnímá. 

Přínosy pro mě… obrovské! Obrovské obohacení mě. Já jsem si díky němu uvědomila hodnotu 

vlastní kultury, protože já jsem nikdy nebyla moc nějaký patriot, já jsem byla spíš takový 

světočlověk, jsem se považovala. Ale třeba díky němu jsem si uvědomila, že se mi moc líbí 

Česko a že ta naše kultura není špatná. A to v čem se lišíme, že vlastně i my máme spoustu 

úžasných věcí a hodně porovnávám a tak. A zároveň jsem zjistila, že také nejsme dokonalí 

v mnoha ohledech. Mně to obohacuje v tom, že si uvědomuji, že nic není černobílé, je to 

strašně pestrá zkušenost… Zároveň vidím, že je to úplně jedno, jestli je někdo muslim, je to 

úplně jedno, neříká to vůbec nic. Každý z nich tu víru bere nějak jinak, ale nehrálo to nikdy 

roli, vůbec. Když mají Ramadán, nepijí alkohol, nejedí vepřové. Někteří jsou tady zlobiví, to je 

jedno, ale nemá to nic společného s náboženstvím ani s tím odkud přišli. Protože i když nemají 

vzdělání… Je vždycky důležité, z jaké přišli rodiny, jestli jsou dobře vychovaní, stejně jako 

tady. Fakt jsem nikdy ani náznakem, že by byl problém kvůli náboženství. Občas mají nějaké 

blbé kecy, ale to já taky, žejo. Takže mě to obohacuje obrovsky, myslím si, že mnohem více 

než jeho. Mně to fakt dalos strašně moc. 

A co myslíte, že to dává Vašim dcerám? 



Lence, té starší, to pomáhá dobře zvládat situace, kdy se potká s někým, kdo nemá rád třeba 

muslimy, nebo rasista nebo něco a má nějaké „argumenty“ v uvozovkách. Tak Lenka umí 

argumentovat tím, že má tu reálnou zkušenost. A Kája ta si nestihla žádných rozdílů ani 

všimnout a už měla Jaabira doma. Protože ty děti, dokud je na ty rozdíly neupozorníte, tak oni 

je nevidí. A Kája má ve třídě Vietnamce, nějakou míšenku, černošku… A dětem je to úplně 

šumák, dětem je to úplně jedno. Takže Kája si začala uvědomovat nějaké rozdíly, až když jsme 

měli Jaabira, díky ostatním. Kája má novou hračku prostě, obě ho mají rády, je to prostě člen 

naší rodiny. Ze začátku jsme to měli nastavené tak, že já jsem byla „maminka“, rychle mě začal 

vnímat jako maminku, postupně se to změnilo a teď jsem něco mezi maminkou, sestrou, 

tetou… Jsem prostě nějaký blízký rodinný člen, jsem nějaká blízá rodinná autorita, ale nejsem 

maminka už. 

Na to jsem se zapomněla zeptat, jaký máte vztah? 

Ze začátku on strašně chtěl, abych mu dělala maminku, protože strašně chtěl patřit do té rodiny. 

Ale postupně se to tak jako trošku obrousilo a vyvrbilo tak, že jsem pro něj rodina, jsem pro něj 

nějakým způsobem autorita, zároveň velká kamarádka, ale to jsem i pro ty moje děti. A 

maminko už mi neříká, já jsem vlastně i ráda, protože pro mě to nebylo úplně přirozené. Jsme 

prostě rodina a asi to nemá nějaké konkrétní… Říká mi Ťuťu. Protože jsem mu někdy řekla 

„ťuťuňuňu“ a od té doby mi říká Ťuťu a oslovuje mě tak. 

Tady mi přijde zajímavé srovnání s tím minulým rozhovorem, tam paní hostitelka říkala, 

že jsou pro něj spíše rodina kamarádů. Tak přemýšlím, čím to je, jestli je to spíše tím 

klukem konkrétním, co zrovna potřebuje, nebo nějakým rodinným ukotvením… 

Spíš to bude rodinou, protože H1 to má tak široce, komplexně uchopené, že ona bere všechny 

do té rodiny, že pro ní je rodina širší pojem. Možná spíše v tom afghánském slova smyslu, 

zatímco pro mě je důležitá ta nukleární rodina spíš, jakoby ti okolo taky, ale jsem vcuclá do té 

nukleární rodiny. Takže si myslím, že to je spíš na pojetí té rodiny. A také Abdul možná není 

taková cíťa jako Jaabir. Abdul je prima kluk ale umí dýchat sám. To Jaabir ne, Jaabir je 

miminko (směje se). 

Já Vám ho také mohu ukázat, abyste si ho spojila s obličejem (vytahuje telefon). Zrovna včera 

jsme si udělali fotku.  

(ukazuje fotku) 

Reálně mu je… On to sám neví. Já jsem si z něj dělala srandu, že je mu třicet pět, když nás 

někdy před rokem hejtili na hate free. Ale říkal, že je mu asi dvacet jedna nebo dvacet dva 



reálně. Oni nemají rodné listy tam, tam to není důležité. On se ptal maminky a prý mu… Já to 

nemohla pochopit „Neví jako máma, kdy ses narodil?“, jako pro mě to bylo nepochopitelné. Já 

jsem se vztekala prostě, říkala jsem mu, že mu nevěřím a on prý „Já nevím, já jsem se ptal 

maminky, prý asi dvacet jedna nebo dvacet dva“. Ale on prostě… tam jsou jiné starosti, maká 

hrozně, od dětství maká prostě. Má takhle křivou ruku, protože si zlomil ruku a nějaká 

nemocnice nebo sádra žejo jako… 

Slavíte narozeniny?  

Slavíme. To mi tvrdí, že ví, kdy má, ale neví rok. Myslím si, že mu je tak jedna dvacet 

maximálně. 

Má Jaabir mezery v nějakých základních znalostech? 

Jaabir spoustu věcí ví. Ale to záleží právě na tom, v jaké rodině se narodili, kdo s nimi mluvil, 

jestli ten Imam, co je učil, jim předal takovéhle informace… 

Imam? 

Nějaký ten představený té církve, protože to je pro ně většinou více, než učitel. Ale tyhle ty 

reálie, ty dost často chybí, to je pravda. Teď jsme se bavili s Jaabir o medu nebo o kakau nebo 

něco. A já jsem mu říkala něco o střední Americe a o Africe a on říká „Ale Afrika není 

v Americe, že jo?“. To je právě těžké, že spoustu takových věcí, které my se učíme od malička, 

ve školce třeba… Takže fakt záleží, co je naučí doma, co konkrétního je naučí ve škole, protože 

nějaké osnovy školní jako u nás tam asi nebudou. Ve velkém městě jo, ale třeba na tom 

venkově nebo… Tak záleží, kde byli, z jakých poměrů přišli. A ten jeden kluk, ten nechodil do 

školy vůbec, jenom znal zpaměti korán. Ale ten se paradoxně fantasticky integroval. Ten prostě 

ví, že má podržet dveře, že má zvednout deštník, ví přesně, jak se má chovat, strašně rychle to 

pochytil a odkoukal. Přitom oni, když sem přišli, tak oni si netroufli podívat se ženě do očí. A 

to prostě… oni odvedli všichni strašně obrovský kus práce, protože oni přišli z fakt tak odlišné 

kultury. V životě nemluvili se ženou jinou než příbuznou, v životě nemohli takhle sedět a dívat 

se ženě do očí, natož se někoho dotknout… fakt udělali obrovský kus práce. A pochopit náš 

životní styl, naše pravidla, náš humor, naši řeč těla… všechno. 

Co Jaabira učíte? Zmiňovala jste jazykové znalosti… 

Bavíme se i o nějakých hodnotách, o životním postoji, o tom, co je důležité… Ne že bych mu 

dogmaticky říkala, co je správné, protože to asi nikdo neví. Ale spíše ty rozhovory otevíráme, 

přemýšlíme společně. Hledáme nějaké cesty, které jsou společné a je toho hodně společného, 

protože všichni na světě chtějí být šťastní, všichni na světě chtějí, aby se měli dobře. Takže 



většinou nacházíme shodu. Ale pak je třeba problém, že oni jsou náchylní věřit různým hoaxům 

a různým nepravdám, protože nejsou schopni moc… Ne všichni, ale Jaabir třeba není moc 

schopný kriticky myslet. Třeba co je napsané na facebooku je pravda, protože to má sto tisíc 

laiků, tak je to pravda. Je pro mě strašně těžké mu něco vysvětlit. Nebo má také spoustu 

předsudků, protože se narodil v zemi, kde je spousta etnik a oni se považují za jedné správné 

vyvolené nejlepší. Takže neustále si nastavujeme zrcadlo, aby… Když jemu něco vadí, teď 

třeba jak si stěžoval, že ho chtěli poslat zpátky, tak já jsem mu připomněla, jak měl rasistické 

narážky na Romy. Já mu říkám „To je ale úplně stejné a oni mají právo tady být více než ty“. 

On vlastně, když sem přišel, tak přijal nějaký názor, asi možná proto, aby zapadl, tak když je 

tady všichni nesnášíme, tak je budu nesnášet taky. A já jsem se kvůli tomu tenkrát strašně 

rozčílila, když myslel, že s ním budu souhlasit a hodil to „No Cikáni prostě dělají bordel“. Já 

jsem se tak strašně rozčílila, říkám: „To si děláš srandu, zrovna ty mi tohle budeš říkat? Viděl 

jsi někdy, jak se chováte vy v parku jako zvířátka?“. A vůbec vlastně o tom etniku neví nic, 

jenom někdo řekl, že tady ti černí dělají bordel, ale neví vůbec nic. Tak jsem říkala „Ale ty o 

nich vůbec nic nevíš, tobě vadí, když někdo řekne, že jsi zlý, protože jsi Muslim…“. Ale tohle 

je strašně těžké pro něj pochopit, takže je to hrozně práce a pořád… takže tímhle trávím hodně 

času a občas je těžké ho nepřetáhnout něčím, tak ho občas něčím přetáhnu (směje se). 

Naučila jste se něčemu v kontaktu s NBD? 

No, to už jsme asi říkaly…  

Naučila jsem se pár slov v Paštině… Jo, to je také dobré, že když jsem jim ukázala, že mě 

zajímá jejich jazyk, ve chvíli, kdy jsem ukázala, že mně opravdu zajímá jejich kultura, tak oni 

jsou mnohem snáze ochotni přijmout naši kulturu, pochopit ji. Tam stoprocentně funguje to, že 

když vy jim otevřete srdce, tak oni dají zpátky strašně moc. Oni všichni, všichni, se kterými se 

znám vám vidí přes oči až úplně do nitra, to je strašidelné, fakt jako čarodějové. Poznají, jestli 

máte upřímný zájem a potom, když máte upřímný zájem, tak si můžete dovolit, co chcete. 

Můžete jim vynadat, můžete být kritičtí, opravdu kritičtí… Já si kolikrát dovolím i fakt jako 

hodně nemístné poznámky třeba na islám, jsem jako fakt drzá. A mně to všechno projde, 

protože oni vědí, že je mám ráda a že bych se za ně rvala vždycky. Že nemám jiné pohnutky, že 

mi na nich záleží a oni mi to všechno vrací a to je tak úžasné, že to fakt pokryje všechny ty 

negativní, co je třeba někdy těžké, že mi to fakt bere energii… Teďka už tolik ne, ale byly 

doby, kdy jsem byla fakt strašně unavená, fakt jako psychicky hrozně náročné. 

To jsou vlastně ta negativa, ta psychická náročnost a občas pocit, že to nikam nevede, ale to má 

člověk i se svými dětmi, akorát že ty nemůže tak snadno vrátit.  



A negativa pro něj… těžko říci, to asi nedokážu. Asi myslím, že žádné. Možná ho to trošku 

svázalo, jakoby… hodně mu to dalo, ale zároveň má také zodpovědnost, že cítí zodpovědnost i 

za mojí rodinu trošku, protože oni to mají tahle hozené. Ale to si myslím, že on to vnímá 

pozitivně. 

Co bylo obtížné na Vaší HP? 

Jazyková bariéra, že máme i nějakou mentální bariéru, některé kulturní rozdíly tam jsou a třeba 

bylo těžké, když jsme třeba oba mysleli to stejně, ale nedokázali jsme si to stejně říci a až třeba 

po týdnu jsme zjistili, že jsme vlastně oba mysleli to stejné. To bylo jazykem, že on třeba 

neuměl něco vyjádřit správně a já jsem ho nedokázala správně pochopit. To bylo na začátku 

třeba. Dneska už rozumím, co chce přesně říci, on rozumí, co chci říci já a teď už se stačí třeba 

jen podívat. Vznikalo spousta hloupých konfliktů třeba zbytečných, protože já jsem zjistila, že 

Jaabir má skvělou vlastnost, že mě dokáže za pikosekundy totálně vytočit, to nedokáže nikdo 

jiný na světě. Já jsem docela nekonfliktní, klidná povaha, ale on mě dokáže úplně… Takže jako 

je konfliktní, je hrozně majetnický a je konfliktní. Ale zároveň je hrozně hodný, takže mu to 

relativně procházelo. A bylo těžké trošku se mu vymanit chvilkami. 

Zažili jste nějaké zklamání? 

Asi ne. Tím, že programově něco takového ani nehledám a spíš, když byla nějaká překážka, tak 

jsem to brala jako překážku, kterou je třeba překonat a vždycky se to nějak překonalo. 

Je něco, co se nepovedlo? 

Trošku mě mrzí, že se mi nepovedlo ho přesvědčit, aby šel ještě do školy To jsem myslela 

chvilku, že by mohl ještě trochu žít z té podpory toho ústavu a tak, že by chvilku ještě nemusel 

řešit finance pro sebe a mohl by si udělat normální učňák. On vlastně tím, že teď tohle bude 

mít, tak má fakticky ukončené základní vzdělání. Bez kterého by asi nemohl na normální učňák 

jít, protože by musel udělat nostrifikační zkoušku a tu nemá a tu nemůže udělat, protože nemá 

doklad o vzdělání v Afghánistánu. Takže chvilku jsem koketovala s myšlenkou, že by si splnil 

ten svůj sen. On původně chtěl jít na automechanika a to by mohla být hezká práce pro něj, 

vydělal by si hezké peníze a mohl by se nějak ještě i posouvat. V tom kebabu tam možnost 

rozvoje není žádná. A pak mi došlo, že vlastně si já chci realizovat nějaké svoje představy… 

Protože on chvilku vypadal, že na to kývne, ale potom jsme se shodli na tom, že by zase tři 

roky pracoval zadarmo někde v praxi a pak by musel… A on mi pak řekl, že je strašně 

unavený, že už nechce. Tak jsem si říkala, že ho nechám být, že to je nějaká moje ambice, aby 



měl to vzdělání, ale ne jeho. Takže to mě trochu mrzí, ale to jsou prostě věci, které já nemohu 

úplně ovlivnit. Ale jinak asi… já si myslím, že se docela povedl. 

Měla jste nějaké obavy? 

Vůbec, vůbec, nikdy. Jednou jsme měli konflikt, když jsme šli okolo kostela a já jsem chtěla jít 

dovnitř se podívat a on měl nějaké řeči na Ježíše, že jako uctíváme Ježíška a já jsem mu tenkrát 

vynadala, že já jsem nikdy neřekla nikdy jediné špatné slovo o jeho víře, tak ať on je ticho o 

křesťanství, ať se o něm baví s respektem. A on „Ale vždyť ty nejsi věřící…“, a já říkám „To je 

jedno úplně, to je moje kultura a ty o ní mluvíš špatně a to nebudu tolerovat“. A do té doby je 

v pohodě, i se mnou šel do toho kostela. Občas teďka, když ho slyším mluvit, tak si říkám 

„Kdo jsi a co jsi udělal s Jaabirem?“. Integroval se moc hezky, je mnohem tolerantnější… 

Třeba na začátku, měl problém, i když jsem dala na facebook fotku s vínem a už mu to bylo 

nepříjemné, ne že by mi to zakazoval, ale bylo mu to nepříjemné. Ještě má trochu problém ten 

alkohol koupit, ale už jako je s tím v pohodě, i v tomhle se posunul… Ta míra tolerance u něj 

se hodně posunula. Ale jinak co se týká náboženství tak nebyl nikdy nijaký… 

A obavy směrem k hostitelské péči? 

Já jsem neměla čas vůbec se tím zabývat.  

Akorát prostě nestíhám spoustu věcí, nestíhám dostudovat školu, nestíhám řešit spoustu svých 

věcí, které bych měla… Je to trošku náročné. 

Ale já si hlavně myslím, že ta hostitelská péče nemusí být na sto padesát procent, jako to dělám 

já. Já jsem si ten bič upletla hodně sama. Takže já si myslím, že když tu hostitelskou péči, když 

to bude pod kontrolou, pod dozorem a normálně nějak jo… Já jsem fakt extrém, nejsem 

normální v tomhle, nejsem fakt dobrý vzorek. A Jaabir je také trochu extrém. Takže když ten 

kluk je jako Abdul třeba, který nevyžaduje tak nonstop péči, spíš dohled a spíše tu citovou 

podporu a rodinnou, tak si myslím, že to není taková vysávačka. Já jsem fakt extrém, já do toho 

skočila. 

Ale právě si myslím, že kdybych od začátku měla nějaké vedení, že by to pomohlo. 

Co byste potřebovala, abyste to zvládala? 

Třeba kdybychom měli od začátku ty supervize, které máme teďka, ty hostitelské… Které 

máme jenom jednou za čtvrt roku, což je podle mě málo. Že by pomohlo třeba jednou za měsíc. 

A pomohlo by třeba… máme supervizi jako dobrovolníci, nebo hostitelé, ale možná by bylo 

dobré, kdybych tam mohla vzít i děti a Jaabira, že by třeba řekl i on něco. 



A to jsou tedy skupinové supervize…? 

No, hostitelé a pracovník OPU a supervizorka. Ta je mimochodem úplně skvělá, ta mi moc 

pomohla, ta je úžasná.  

A jeden na jednoho nemáte nějaké vedení? 

Ne. A já jsem ještě celkově člověk, který se nerad úplně svěřuje, takže když jsme měli takové 

ty supervize, jakože dobrovolnické, tak tam všichni řešili ty povrchni věci a já jsem tam 

nemohla před těmi dvaceti lidmi říci „mám tenhle a tenhle problém“. To prostě nešlo, takže já 

jsem tam také vytahovala ty povrchní blbosti, ale ve skutečnosti jsem nevěděla, co mám dělat 

třeba vůbec. Ale neuměla jsem si o tu pomoc vůbec říci. Kdyby se mnou někdo pravidelně 

mluvil a kdybychom to nějak řešili, tak bych se asi mohla spoustě problémů vyhnout. 

Ocenila byste tedy, kdyby byly častější supervize a ve skupině nebo i jednotlivě? 

Mně ta skupina přijde fajn, protože si můžeme porovnat, jak to je. A můžeme zjistit, že tohle se 

děje nám všem, že to je vlastně v pohodě. Nebo že takhle to má v tomhle horší a já to mám zase 

horší v tomhle, to také pomůže… Takže mně ty hromadné vyhovují. A hlavně je důležité, že 

tam je někdo, kdo má ten nadhled, kdo v tom není zainteresovaný. 

A hlavně ta příprava, ta si myslím, že je extrémně důležitá, to si myslím, že by se nemělo 

podcenit, protože to může ublížit i tomu děcku i těm hostitelům, když se to nepovede. 

A na co hlavně se musí hostitelé připravit? 

Na to, aby do toho nedali všechno a zároveň, aby zkusili co nejvíce nejdříve poznat tu kulturu, 

protože tam může být hodně odlišná od naší. To dítě třeba fakt pozvolna hrozně opatrně, 

pomalinku. Já to asi neumím, ale asi je to ta dobrá cesta. 

Víte o nějakých problémech na úrovni systému HP pro NBD? Co chybí, mezery…? 

Já jsem vůbec žádnou systémovou péči nebo něco nezažila, takže já vlastně nevím, jak by to 

správně mělo fungovat. 

Mě napadá, že vlastně ty supervize… 

Nějaké setkání třeba, nebo prostě něco, aby to ti hostitelé mohli sdílet spolu, to si myslím, že je 

fajn. Protože jsem v něčem takhle novém, extrémním vlastně, a když se v tom ten člověk plácá 

sám, tak je to pak hustý jako. A i když třeba studuji tu transkulturku, která mi strašně pomohla, 

protože my tam tohle řešíme a mně se to pak začalo hezky spojovat s tou teorií, že jsem spoustu 

věcem jakoby rozuměla. Ale na některé věci se člověk nemůže připravit úplně tak snadno, ale 



na spoustu věcí zase jo. Já jsem pak třeba začala hodně studovat kulturu v Afghánistánu, hodně 

jsem četla, jak to funguje, hodně jsem se seznamovala s lidmi a pozorovala jsem… Asi musí 

mít člověk prostě hlavně tu energii do toho jít, a aby to ustál. Ono je to těžké i s biologickými 

dětmi. 

Začala jste studovat tu transkulturku, protože jste měla už zkušenost z HP a zajímalo vás 

to téma…? 

No, mě zajímalo to téma. Já jsem chtěla studovat vejšku na sklonku svého života. (směje se) 

Mně je třicet osm už, takže jsem začala docela pozdě a říkala jsem si, že když budu něco 

studovat a budu tomu muset dávat energii, tak mě to bude muset fakt bavit. A náhodou jsem 

narazila na tenhle obor a viděla jsem předměty a říkala jsem si „To je super, to je super, tohle 

mě zajímá…“. A potom teprve asi po roce jsem se dostala k hostitelské péči, ve druháku 

vlastně. 

Víte něco o tom, jak se ta hostitelská péče začal uskutečňovat a kdy? 

Ne, vůbec. 

A znáte jiné hostitelské rodiny? 

Já jsem poprvé byla na supervizi hostitelky někdy snad před rokem, já jsem vůbec nevěděla, že 

ten pojem existuje a že to vlastně dělám. Takže já vlastně jako z nějaké definice nebo… Vím, 

jak by to zhruba mělo probíhat, že to dítě je někde umístěné a ten hostitel by si ho mohl občas 

vzít k sobě a nějakým způsobem mu vlastně pomáhat, ale to je vlastně všechno, co vím. Ani 

jsem se po tom ani nepídila, protože to pro mě nebylo nějak důležité. 

Byl nějaký moment, kdy to již byla „oficiálně“ hostitelská péče?  

No, ono je to spíš neofiko než ofiko. 

A kdy jste začala chodit na ty hostitelské skupiny? 

No, já ani nevím, kdy to začalo… myslím, že když přišla H1 do OPU… My jsme tam byly dvě 

hostitelky, pak přišla H1, tak jsme byly tři, tak potom se to začalo nějak asi rozdělovat. Ale já 

už ani nevím, možná před rokem, mně už to splývá. Ale oficiálně tam nedošlo k nějakému 

přerodu. 

Já jsem vlastně už do toho šla s tím, že to bude hostitelská péče, jenom jsem ještě nevěděla, že 

to je hostitelská péče. Ale mněla jsem to od začátku takhle namyšlené, že to od začátku chci 

takhle dělat. 



Víte, jakou má OPU roli v procesu HP? 

OPU v tomhle nefungovalo dobře z mého pohledu. Pracovník OPU je skvělý, ale OPU… Mně 

OPU nedalo nic moc… jenom ty supervize. Já v podstatě teď už OPU nepotřebuji, my 

s Jaabirem fungujeme samostatně už od začátku. Jediné, co mi OPU dává teďka ještě, jsou ty 

supervize jednou za čtvrt roku třeba, nebo jednou za půl roku. Tak proto… Jinak já jakoby čas 

od času něco konzultuji s pracovníkem OPU právě, když mám nějaký trabl, ani ne třeba kvůli 

Jaabirovi, kvůli jinému klukovi, nebo občas potřebuji něco do školy, tak se mi to hodí… Ale 

mně OPU nepomáhá, od začátku mi nijak zvlášť nepomáhalo.  

Co byste od nich potřebovala? 

Nějakou spíš jako starost, nebo… Protože si myslím, že ti hostitelé dělají obrovský kus důležité 

práce. A OPU jako kdyby to nějak jako… Nevím, no, my jsme cítili i s těmi dobrovolníky 

takoví neopečovaní. Neříkám, že potřebujeme, aby nám někdo přesně říkal, co máme přesně 

dělat, ale aspoň něco. My jsme v podstatě tím, že se tam sešla fakt dobrá parta… Třeba ta 

dobrovolnice–koordinátorka,  která jako dobrovolník zadarmo udělala obrovský kus práce a 

nikdo jí neřekl ani „Dík“… To je taková naše křivdička. Tak OPU v tomhle docela selhalo, si 

myslím. Pracovník OPU teďka má vypracovaný nějaký program na tu hostitelku, to vím, to 

jsem viděla nějakou brožuru. Říkal, že by mě pak případně i využil, kdyby se rozjíždělo něco… 

Ale zase to dělali na koleni bez toho, aby se těch hostitelů ptali, jak to reálně funguje, to mi 

přijde takové zvláštní. Protože vlastně těch lidí, co s tím mají praxi, tady zase tolik není žejo. A 

nikdo se nás neptal. Takhle jako vy se mě nikdo neptal, co mi to přineslo, nebo co je těžké… 

Což je zvláštní. 

Jaká je role zařízení v HP pro NBD? 

Jako zařízení, kde jsou kluci, kde jsou děti? První zařízení, kam přijdou je na Radlické 

(myšleno ZDC), tam přijdou všichni nezletilí cizinci první. Tam přijdou úplně první, tam jsou 

v nějaké nejdřív jako kdyby „karanténě“, dva měsíce nemohou ven, nějak se začnou učit česky. 

A tam by měli být na nějakou krátkou dobu, realita je trošku jiná, ale teď tam nikdo není. Měli 

by tam být nějakou krátkou dobu a potom jsou další dvě zařízení. Tam, kde je Jaabir, to je 

prostě jako kdyby internát, kde oni bydlí, jsou tam vychovatelé, a kluci se starají prací o to, aby 

tam mohli bydlet. Oni jsou totiž hodnoceni bodama, musejí uklízet a mít splněné věci 

v pořádku a potom z toho jako kdyby platí nájem těmi body. A to je docela dobře zařízené, 

mohou si tam vařit, respektive musí si tam vařit, tam jim nikdo nevaří. Perou si, starají se o 

sebe sami. To je jedno zařízení a to patří k té Radlické, to je s tím spojené. Pak je druhé 



zařízení, to je nějaký jako kdyby diagnosťák. V jednom patře jsou Češi, kteří mají problémy a 

v druhém patře jsou tyhle ti cizinci. Takže to jsou tři zařízení v Praze, kde jsou umístění. Pak 

má vlastně ještě OPU nějaký byt kde mají možnost bydlet. A Radlická má také nějaký byteček, 

kde mohou také bydlet třeba rok nebo tak, než se postaví na vlastní nohy, za nějaké rozumné 

peníze. A myslím, že OPU jeden takový byt má. A v jednom bytě takovémhle bydlí Akmal, a 

ten myslím patří pod tu Radlickou, myslím. Ten je fajn. 

A když je Jaabir plnoletý, nemusela jste tomu zařízení dávat nějaké zprávy ze schůzek 

nebo něco takového?  

Ne, já s tím zařízením vlastně vůbec nekomunikuji. My jsme se seznámili na nějakých akcích 

nebo tak, aby věděli, kam Jaabir chodí, to je zajímalo. Ale asi i tím, že je plnoletý, tak já 

jakoby… Já jsem jediné zprávy, které jsem komu dávala, tak jsem dávala do OPU, když jsem 

byla v tom „Nezletilí bez doprovodu“, tak tam jsme měli dávat zprávy ze setkání vždycky. 

Jenomže normální dobrovolníci měli zprávu ze setkání třeba jednou za dva týdny nebo jednou 

za týden a my když jsme se viděli třikrát, čtyřikrát týdně, tak já myslela, že zkolabuji. Já jsem 

vždycky jednou za měsíc jsem projížděla diář, kde jsme byli… „Co jste dělali?“ ctrl C, ctrl V, 

jo. To jsem pak naštěstí mohla přestat psát, to bylo fakt strašný. 

Ale s těmi zařízeními, tak jsem fakt jen podstoupila ten vstupní pohovor na té Radlické s tou 

psycholožkou a pak už nic. 

A dáváte jim ještě vědět, kde bude? 

On vždycky, když píše propustku, tak musí napsat, kde bude, na jaké adrese. A to on si vyřizuje 

sám. 

A s OSPODEM tedy nekomunikujete vůbec? 

Vůbec. Naštěstí, toho jsem byla ušetřena. 

Po ukončení rozhovoru jsme ještě povídaly, tak jsem s dovolením hostitelky diktafon ještě 

na chvilku zapnula: 

Jaabir vůbec nepobírá vědu, minule mi někde ukazoval obrázek, našli nějakého 

mumifikovaného psa dvacet tisíc let nebo něco. A on se tomu strašně smál, že nemůže být 

takhle starý pes. Já mu říká „Jo, Jaabire, to je věda“, „Né, to není pravda“ (Jaabirova reakce). 

Pro něj je prostě to, co se naučil v islámu a strašně se mu to tluče s těmi informacemi, co 

dostává teď tady. A musí to být strašně těžké, takhle to pobrat. Prostě se mu úplně otočil svět 

žejo.  



A pro mě je to někdy strašně těžké to ustát a nebýt agresivní. A snažím se to vysvětlovat, ale je 

to těžké. To jsou takové věci, na které narážíme, a to jsou věci, přes které vlak nejede. Na 

všechno jsou ochotni přistoupit, ale co je napsáno v koránu, to je fakt. 

A z těch uprchlíků, s kterými se potkáváte, jsou všichni věřící? 

Jsou, v Afghánistánu si myslím, že ta víra je tam extrémně silná. Afghánská-islámká republika. 

Tam je to i součástí parlamentu, to je prostě životní styl, přes to vlak nejede. Ale tady to 

samozřejmě nepraktikují jako tam, tady se nemodlí pětkrát denně. Dodržují Ramadan, ti kluci 

co znám, a to je tady mnohem těžší než v Afghánistánu, protože v Afghánistánu drží Ramadan 

všichni spolu a to se půst drží jednodušeji, když ho drží všichni. Tady oni chodí do práce, do 

mekáče, vyrábí jídlo a nemohou se celý den najíst ani napít.  

A to je jeden den půstu? 

Čtyřicet asi, já nevím, třicet…měsíc. A až po západu slunce se mohou napít. Já jsem to držela 

s ním, když jsme byli večer spolu, měla jsem strašný hlad a čekala jsem v KFC „Ještě pět 

minut, já už umřu hlady“. Tohle to zatím ještě dodržují, ne všichni, ale Jaabir jo, poctivě. A to 

si myslím, že je tady mnohem těžší než v Afghánistánu, protože tady to drží proti všem. Tak 

pro tohle si jich fakt vážím, že nepijí alkohol, že opravdu dodržují ta pravidla i tady, protože 

tady je to těžší dodržovat ty pravidla než u nich doma. 



Příloha 4 – Strukturovaný rozhovor Hostitelská rodina H3 

Znáte jiné hostitelské rodiny?  

S H2 se známe, právě když jsme pracovali jako dobrovolnice pro nezletilé bez doprovodu a H2 

vlastně se potom také rozhodla pro hostitelku a s H1 se zase známe přes politiku, že nás svedly 

dohromady nějaké společné politické názory a dělala mi přednášky nějaké ve škole. Její manžel 

je vlastně je disident, takže když jsem potřebovala něco pro moje studenty, tak jsme to zase 

daly takhle dohromady. A potom vlastně tím, že my jsme měli nezletilého jednoho, tak H2 si 

brala hned po nás a H1se taky tak nějak rozhodla, že je to cesta i pro ně a tak toho nejmladšího 

si brali. 

Účastní se HP celá Vaše rodina? 

Ono se to týká víceméně celé té rodiny, protože to naruší chod celé té domácnosti, tím že se 

přijme nějaký člen domácnosti, nový, který tam působí, i když třeba omezeně,… Musí s tím 

souhlasit celá rodina, když se prochází různými těmi posuzováními. A vlastně se toho tak nějak 

nepřímo účastní všichni, ať by chtěli nebo nechtěli, ale většinou se předpokládá nějaký ten 

zájem z té rodiny celé. 

Kdo patří do Vaší rodiny? 

Nejstarší je syn, tomu je dvacet osm, pak je dcera, té je osmnáct a půl, pak máme dva nejmenší 

kluky, těm je devět a pět, takže ten poslední (Akmal) byl vlastně starší než dcera o rok, takže 

tomu je dvacet. Dceři je devatenáct skoro, jemu je dvacet. Ale přišel k nám jako nezletilý. 

Kde bydlíte? 

Bydlíme na rozhraní Středočeského a Ústeckého kraje, takže tím pádem pro mě to 

dobrovolnictví jako takové bylo komplikované, ať už šlo o výjezd do táborů, nebo jakoukoli 

pomoc, účastnit se jakýchkoli akcí… Tím, že nejsme z Prahy, tím že mám doma malé děti, bylo 

třeba komplikované vyjet na čtrnáct dní a Balkán. A teď jsem si říkala „Ale něco by to chtělo“, 

tak pak jsme dělali nějaké sbírky humanitární, ale konkrétně když potom jsem narazila na tu 

možnost pracovat s těmi nezletilými, tak nejdříve mě to napadlo jako dobrovolnicky, ale když 

jsem se o to začala zajímat, tak mi došlo, že je pro mě daleko lepší, si někoho vzít jako na 

stálejší dobu, než dojíždět do Prahy třeba třikrát týdně na to, abych šla s někým do kina, že to 

úplně není to ono, co bych mohla dělat, protože mám pořád další dvě malé děti a nemohu jít 

prostě s dalším nezletilým do kina, co ty další děti doma, takže takhle mi to úplně 

nekoresponduje to dobrovolnictví s tím. Takže jsme rovnou šla do toho s tím, že jsem 



navrhovala na OPU „Jo, chceme být dobrovolníci, ale vyhovuje nám více si to dítě vzít domů, 

na víkendy, nějaké rodinné dovolené a tak, než jezdit na jeden biograf do Prahy a zpátky“. 

Jak dlouho Vám asi trvá doprava do Prahy? 

Hodinu. 

A kdo je z Vaší rodiny v HP nejaktivnější? Předpokládám, že asi to budete Vy? 

Jo, jako manžel s tím nemá problém, takže klidně prostě vymyslí nějakou aktivitu, nebo když 

se jelo třeba na dovolenou, na hory, tak zúčastníme se toho, on to třeba zajistí, zorganizuje a 

bere automaticky, že to je další dítě, může jet taky. Ale s těmi věcmi okolo, s tím papírováním a 

tak, to jsem řešila já. 

Měli jste už nějaké zkušenosti před tím? 

Tak celkově s tou uprchlickou krizí já jsem se zajímala o politiku, takže to nějak přišlo 

automaticky dohromady a nějaké jako humanitární sbírky jsem dělala, do táborů a tak, tak s tím 

jsme měli zkušenost a pak jsme vlastně, když jsme se pokoušeli nabídnout tu hostitelku, tak 

jsme měli před Akmalem jiného chlapce, ten byl z Myanmaru, z Barmy. A ten už byl plnoletý, 

takže k nám přišel jako osmnáctiletý a on hrozně chtěl rodinu, takže jsme ji chtěli nabídnout, 

ale vůbec to nějak dohromady neklaplo z jeho strany, mám pocit, že měl dojem, že to není to, 

co si přál, nebo chtěl něco, co nevěděl, jak funguje a když to zjistil… Protože on původně 

neměl žádnou rodinu, byl úplný sirotek a od miminka, od dvou let, on nepamatoval žádné 

rodiče, vůbec nikoho si nepamatoval, takže někde nějaké dítě, o které se starali nějací 

vesničané ve vesnici, pak někdo někam šel, někdo ho zapomněl a tak se jako plácal někde po 

Asii, až se doplácal do Evropy. A tím že ani neuměl žít v té rodině, nějaká citová deprivace… 

Nevím, tak si tak jako odvozuji, co mohlo být tím problémem. Ani vlastně… on se tak jako 

vytratil a odmlčel, přestal reagovat na telefony a komunikaci, takže prostě asi to byla cesta, 

kudy chtěl jít. Tak se v tom jako plácal… 

A jak dlouho jste byli v kontaktu? 

Asi půl roku. Jezdil k nám, asi pár víkendů u nás byl, párkrát jsme byli na výletě v Praze… A 

pak se tak jako začínal odmlčovat a nějak jsem ctila, že se tam něco děje, že asi něco není 

v pořádku, ale vychovatelé tak jako, že to bude asi nějaká slečna v tom… A pak se ukázalo, že 

to asi není to, co by chtěl, odešel i z ústavu a odstěhoval se úplně, už na něj nemají ani… prostě 

netuší ani, kam šel. On byl zaměstnaný, tenkrát dělal v McDonaldu, opustil školu, opustil 

ústavy a už vůbec nikdo neví, kde je mu konec.  



Jak jste se k  Vaší HP pro NBD dostali? 

Takže to bylo vůbec přes Organizaci pro pomoc uprchlíkům, že budeme pracovat jako 

dobrovolníci, pak jsme rovnou nabízeli tedy konkrétně dobrovolnickou práci takovou trvalejší, 

něco na způsob hostitelky a když jsme měli tady toho kluka z toho Myanmaru a neklaplo to 

tedy, tak jsme nějakou dobu nechtěli nikoho. A vlastně nabízeli mi Akmala ještě jako poměrně, 

já nevím, jestli mu bylo šestnáct, patnáct, jako malý byl, když přišel. No, ale my jsme docela 

nějakou dobu váhali, že si nikoho nevezmeme z toho důvodu, že zase nám za chvilku… že si 

na něj zvykne, on zase uteče, nebo prostě bude chtít něco jiného. Takže jsme se nechtěli vázat, 

protože zase jsou s tím spjaté nějaké emoce, člověk se nějakým způsobem naváže na to dítě. I 

manžel, který nevypadá, že by ho to nějak emočně zasahovalo, říkal, tak také říkal „No, já už 

žádné dítě nechci, si na něj zvykneme a ono pak zase řekne, že nás nechce“. Tak jsme si 

nějakou dobu žádné nechtěli brát.  A pak protože jsme se pohybovali mezi těmi uprchlíky 

vlastně, co byli na našem území a tak, takže jsme se náhodně na nějaké akci potkali, tam nám 

řekli, kteří kluci by měli zájem o nějakou formu té hostitelky nebo vůbec o nějakého 

dobrovolníka, že nikoho nemají, žádného dobrovolníka. A jedním z nich byl právě tenhle kluk, 

kterého mi vlastně už dříve říkali, že by potřeboval nejlépe rodinu, protože je vlastně mladší a 

citově tady strádá. A nějakým osobním kontaktem to tak jako přeskočilo, že jsme si říkali, že 

jo, že to bude ono. Ono je to vždycky jednodušší, když se s tím člověkem potkáte, než papírové 

dítě na papíře… je to takové neosobní. Když jsme se s ním potkali, tak jsme si říkali, že jo, že 

to my chceme. 

A to byla jedna z těch OPU akcí? 

No, buď si to pořádají sami dobrovolníci, tohle ještě nebylo asi úplně pod záštitou OPU, ale 

třeba ti dobrovolníci si pořádali sami různé akce pro lidi, kteří tady byli, to nemuseli být ani 

nezletilí, to mohli být i zletilí, ale prostě ti patnáctiletí kluci se toho zúčastňovali. 

A o OPU jste věděli díky tomu, že jste již dělali nějaké ty akce? 

Hmm, a už jsme vlastně byli v tom programu a když OPU dělalo nějaké akce, tak jsme se toho 

účastnili také. 

Jaká byla Vaše motivace k HP pro NBD? 

Asi hrálo roli určitě zájem celkově o politiku, možná i o to, jak se potom okolo toho roku 2015 

začala výrazně měnit společnost a to vnímání vlastně těch uprchlíků, tak možná trošku 

taková… abych to neřekla blbě, ale taková ta chuť jít proti proudu, že když už všichni řeknou, 

že ne, tak zrovna na just jo. Takže jsme měla pocit, že prostě každý, kdo má ten názor jiný, tak 



by neměl mlčet a měl by něco udělat, aby dal jasně najevo… prostě aby se vymezil proti těm, 

co křičí to svoje „Ne“. Takže asi tak, prostě vymezit se proti tomu odmítání nějakým činem, 

nějakou aktivitou vlastní. 

Řešili jste tehdy, co NBD hlavně chcete nabídnout? 

My jsme měli asi jako v plánu vzhledem k tomu, že ty děti přišli o rodinu, fakt mi to přišlo jako 

dítě, protože jsem měla jedno dítě starší, jedno mladší o rok, než byl on, tak pořád to jsou děti, 

pořád to jsou pro mě děti a říkala jsem si, že to zázemí je důležité i v tomhle věku. Takže jemu 

bylo tenkrát sedmnáct, no a mně přišlo, že i v těch sedmnácti je prostě důležité, aby měl nějaké 

zázemí, někoho, na koho se může obrátit, když bude mít nějaký problém, když se mu nebude 

dařit, aby měl prostě nějakou rodinu se zázemím. Že bychom mu jako mohli zasuplovat… že se 

uvidí, co. To, co bude potřebovat, buď kamarády, nebo případně rodinu. 

Jací by podle Vás měli hostitelé být? Co by měli umět? 

Myslím, že to záleží individuálně na každé rodině, tam se ani nedá říci, že by měli mít nějaké 

vzdělání nebo nějaké profesní… Že to je úplně jedno, že to je stejné asi jako u pěstounských 

rodin, že neznamená, že rodina, která bude třeba bez vzdělání, že bude špatná pěstounská 

rodina. To stejné platí podle mě i u těch hostitelů. Tady asi jednoznačně, že musí být vstřícní 

vůči těm cizinců, nemohou to asi být moc xenofobové, protože by to neklaplo, ale jinak si 

myslím, že tam žádný jiný jako… Jenom vstřícnost, vstřícnost vůči kultuře, vůči náboženství a 

nějaká absence xenofobních nálad v té rodině. 

A nějaké finance, znalost jazyka? 

Znalost jazyka tam určitě potřeba není, protože ti kluci po půl roce takové nalejvárny v té škole 

v tom zařízení pro děti cizince dostanou šestiměsíční nalejvárnu i českého jazyka. Takže oni 

základy nějaké mají, aby se člověk domluvil. U toho mám zkušenost, že poměrně se s nimi dá 

rukama nohama anglicky, taková ta základková angličtina, to zvládnou. Minimálně umí prostě 

nějaká podstatná jména v angličtině, aby se s nimi člověk domluvil, protože to pochytí cestou, 

pokud se to nenaučili už v zemích původu, tak to pochytí cestou. Takže něco málo z angličtiny 

umí, takže jazyk vůbec. A málokdo žejo mluví arabsky nebo paštu nebo farsí nebo tyhle jazyky 

tady tolik nejsou… No, takže jazykové vybavení určitě ne. Finanční… tak asi standardní nějak 

jako zázemí asi ano, ale nic výjimečného, protože… jako musí člověk mít prostě na dopravu, ze 

začátku jsme si pro něj třeba museli jezdit autem, takže zase pro nás to bylo náročnější, ale 

v případě, že bychom bydleli v Praze, tak vůbec, si myslím, že to nehraje roli. Hostitelka 

znamená, že vlastně veškeré finance jdou za hostitelem, to znamená, že nemá žádný příspěvek, 



nemá na to, takže možná na nějakou kulturní akci, zaplatit vstupné, ale není to nic, co by 

člověk nezvládnul z běžného platu, není to nic výrazného. K tomu vlastně ještě OPU nabízelo 

třeba některé aktivity, které jakoby zastřešovalo, takže bylo možné využít ty aktivity, které 

nabízí OPU a nemusel člověk hradit tu aktivitu ze svého.  

Koho jste ze začátku oslovili? 

Tam vlastně jako OPU nemůže moc do toho vstoupit, aby nám to dítě jako svěřili, to nejde. 

Takže my když jsme se nejdřív zkontaktovali s tím dítětem, z obou stran vzešlo jako „Ano, 

chceme se vídat“, to jsme se potkali na nějaké akci. Začali jsme se vídat, domluvili jsme se 

třeba na další týden, na další akci, párkrát jsme se někde sešli a to šlo jako… Ty děti jsou velké, 

takže ony mají svůj osobní volný čas, takže mají třeba volnou sobotu, on se může prostě 

domluvit a může se sejít vlastně, s kým chce ten člověk. I ti nezletilí, i děti v dětském domově, 

když je jim šestnáct, sedmnáct mají nějaké vycházky, mají svůj volný čas, chodí do školy, pak 

z té školy jedou třeba metrem, takže se pohybují venku, nejsou ve vězení. Takže v tom jeho 

volném čase jsme se prostě sešli, buď po škole, že jsme někam si zašli na kafe, nebo jsme ráno 

přijeli do Prahy, šli jsme na celý den do zoo… Večer třeba do devíti musel být v ústavu, takže 

do večera. Nebo jsme si ho vozili k nám domů, že jsme pro něj dojeli, ráno jsme ho naložili, 

odvezli jsme ho k nám domů a večer třeba musel do deváté hodiny být zpátky. Takže to jsme 

řešili zezačátku takhle a domluvili jsme se už tedy, že ano, má zájem, aby u nás mohl 

přespávat. I prostě nechtěl spát v tom ústavu, prostě byl rád, že by tu možnost měl, že by byl u 

nás. 

Takže jsme to řešili tak, že vlastně jsme podali žádost na OSPOD, to jsme řešili, protože jsem 

se domlouvala s ústavem, se zařízením pro děti cizince, jak postupovat a oni nám nabídli, že 

můžeme jednat přes OSPOD, kde ty děti jsou, což je Pražský OSPOD, jinak většinou se jedná 

přes OSPOD, kde žijí ti hostitelé nebo pěstouni. Většinou, když si třeba chcete vzít dítě, 

jakékoli, i české, tak tam, kde ti pěstouni mají trvalé bydliště, tak tam na ten OSPOD jdou žádat 

o to dítě. Většinou to funguje tak, že nevím, koho si osvojím, takže když se rozhodnu, že chci 

být pěstounem, tak si zažádám na svém OSPODu tam, kam spadá, řeknu, že chci dítě a oni 

potom párují a vybírá se vlastně ideální pár pro to dítě. Tomu dítěti se vybírají pěstouni, ne 

obráceně, že by si pěstouni vybírali dítě. Tady to bylo tak jako, že jsme se nejprve poznali, 

takže jsme šli na to konkrétní dítě a tím pádem nám navrhli z toho zařízení, oni pracují s 

tím OSPODem úzce, tak nám navrhli, že bychom mohli přes ten jejich OSPOD. No, takže tam 

jsme došli vyplnit dokumentaci, zařídili jsme výpisy z trestního rejstříku celé rodině a vlastně 

potom přes náš OSPOD tam došli zkontrolovat domácnost, takže na to jsme čekali vlastně na to 



šetření, na to jsme čekali asi nejdéle, než z toho našeho místního OSPODu přišli, jestli jsme 

jako schopní, nebo jestli máme ty podmínky a pak to všechno spárovali na tom Pražském 

OSPODu a dali tomu jako posvěcení, že jo, že u nás může být víkendy, prázdniny, přes noc a 

tak. 

A těmihle prověřeními jste prošli po jak dlouhé době od seznámení? 

Poměrně brzo, protože pro nás to bylo takové nepraktické pro něj jezdit a večer ho vracet. 

Takže já mám pocit… my jsme se dali dohromady prvního září a v říjnu už jsme se to snažili 

zprocesovat. Rychle, no, poměrně. Protože i kdyby potom řekl, že to nechce, tak prostě jsme 

tím… On tvrdil, že chce, my jsme také chtěli a do toho nás k tomu tlačila ta nepraktičnost, on 

nechtěl večer odjíždět, jakože tam je klid doma, že se mu nechce do ústavu… Takže docela by 

byl býval rád, kdyby mohl zůstávat celý víkend. Do toho jsme plánovali Vánoce, žejo 

v prosinci výhledově, takže že by chtěl být na Vánoce, chtěli jsme ho vzít na dovolenou v zimě. 

Takže jsme to všechno potřebovali nějak mít. Tuším, že to možná někdy v listopadu už jsme to 

měli, už to fungovali. Vánoce už byl určitě u nás celé. 

A absolvovali jste nějaký ten psychologický pohovor? 

Ne, tady to se nám vyhnulo díky tomu, že on byl poměrně velký, bylo mu sedmnáct. Já třeba 

s dětmi pracuji dlouhodobě, takže vzdělání jako mám k té práci s dětmi, pracuji jako speciální 

pedagog, takže jsme se vyhnuli tady těm věcem, jako jsou nějaké posudky, posoudili nás jako 

rodinu celkově, to dělala ta paní na OSPODu, ale nemuseli jsme ještě jako… zařídilo se to 

nějak prostě, že se obešlo tady to. Nevím, jestli holky (myšleno další dvě hostietlky) byly na 

nějakém vyšetření jako psychologickém obě dvě, to netuším, nebo teda… jako H1 a H2 … A 

my jsme se tomu vyhnuli právě. Za prvé, že docela jako Akmal k nám chtěl, šlo tam o nějakého 

čtvrt roku, kdy mu chybělo do plnoletosti, nějaké čtyři měsíce, aby u nás mohl být. No a asi se 

přihlídlo, že vlastně s těmi dětmi pracuji a byl velký, takže se to tam jako obešlo. Nevím, jak 

moc to bylo jako košér, že se to obešlo. Možná, že k tomu nějak psycholog jako dal štempl, ale 

my jsme k němu nemuseli, někdo to možná posvětil a mohli jsme to obejít. 

Kdyby mu bylo osmnáct, tak už nepotřebujeme nic, tak on už může spát potom mimo ústav. On 

je v tom ústavu tak jako studenti do dvaceti šesti let, že může tam být, má tam zázemí, ale 

nemusí vlastně se zpovídat nikomu, kam jde přes noc. 

Šlo tedy vlastně jen o to, aby u vás mohl přespávat, jinak by mohl chodit na návštěvy, 

kam by chtěl? 



Přesně tak, jo. A možná že právě kdybychom byli… Proto H2 to nemusela řešit vůbec tyhle ty 

papíry. Jo vlastně, H2 to nemusela podstupovat, protože byl Jaabir z Prahy, takže ti to tam 

nemuseli vůbec řešit. Protože bydleli v Praze, takže on si mohl přicházet, odcházet, jak 

potřebovali. 

Absolvovali jste nějaký pohovor s tím zařízením?   

No, s nějakou tou hlavní vychovatelkou jsme se několikrát sešli a víceméně dokud byl Akmal 

nezletilý, tak jsme se scházeli tak nějak jako jednou za nějakou dobu, vždycky, abychom 

zhodnotili jako… On třeba nějaké věci prezentoval v tom zařízení, že to třeba nedělalo dobrotu 

tomu zařízení…. Nevím, u nás třeba se zmínil, že by chtěl trvalý pobyt, tak jsme mu říkali 

„Dobře, tak se ti pokusíme to zařídit“ nebo „Pomůžeme ti s tím“. A on to pak prezentoval před 

těmi kluky, takže potom to třeba nedělalo dobrotu a vlastně si nás pozvali, jako že mu nemáme 

slibovat, že mu pomůžeme s trvalým pobytem, protože oni si to třeba nepřejí… Možná trošičku 

jako že ten přístup toho ústavu byl možná v něčem jiný nebo představovali si některé věci jinak 

než my. Nebo vím, že jsme se tenkrát dohadovali nějak, nebo nenašli jsme nějak jako shodné 

řešení, on marodil, nemohl chodit do školy, tak jsem si myslela, že by mu bylo líp marodit u 

nás, tak jako že by byl více operovávaný a zásadně jsme se neshodli. Ten ústav neviděl důvod, 

proč by měl marodit u hostitelů, když má v ústavu svůj vlastní pokoj. Nevnímali to jako, že 

jsou ten stav, mysleli si, že jeho „doma“ je prostě v ústavu a my jsme to vnímali, že, když má 

vlastní pokoj a zázemí, takže prostě to „doma“ by mělo být u nás. Takže tady v tom jsme se 

třeba rozcházeli.  

Ono to netrvalo dlouho potom, když už mu bylo osmnáct, tak jsme vlastně nebyli nucení 

nějakým způsobem už kontaktovat ten ústav. Ještě nějakou dobu jsme to ještě dělali, když třeba 

zase mně se zdálo, že v něčem neříká úplně pravdu, tak jsme to třeba zkonzultovali, jestli to tak 

je nebo není. Protože marodil, my jsme měli nějakou zaplacenou dovolenou a on řekl, že je 

nemocný a že nemůže. Tak jsem se chtěla domluvit, jestli skutečně je tak moc nemocný, že 

opravdu nesmí vyjet na tu dovolenou, nebo jestli se mu spíš nechce a tak. Ale potom postupně 

už ten kontakt vymizel, nebyl důvod… jako je dospělý, je mu dvacet tak si už ten svůj čas řídí 

sám, takže jestli s námi chce být, tak si to zařídí tak, aby s námi byl a jestliže nechce, tak už se 

neptáme na důvody. Nechceš, nechceš a už po něm nechceme vědět, proč. Má tu možnost a 

využívá ji už jenom podle sebe, jak chce. 

Psali jste někomu nějaké zprávy? 



My jsme museli na každý ten víkend psát žádost tomu ústavu, takže dopředu jsme vždycky 

museli napsat žádost, co chceme přesně podnikat a kde přesně budeme. To jsme psali na 

OSPOD a v kopii tomu ústavu, to bylo docela jako těch papírů… takhle jako byrokracie trošku 

možná zbytečná, na druhou stranu oni musí vědět, kde se jim ti chovanci pohybují, takže asi 

jako jo… Z mé strany třeba možná pruda, ale zase nikdy nedělali… oni tam mají také nějaké 

limity, do kdy to musí být odeslané a tak podobně a nikdy nám nedělali problémy. Pak tedy 

začalo párkrát, že nám třeba zamítli nějakou návštěvu z toho důvodu, že musí uklízet, takže 

třeba nesmí. Tak to mi přišlo takové jako malicherné. Takže několikrát jsme vymysleli supr 

program a dostalo se nám odpovědi, že ne, že musí uklízet. Oni to mají jako součást toho 

bydlení, musí získávat kredity na to bydlení. On tam byl hrozně otrávený, strašně se mu tam 

nelíbilo, přišlo mu to… On jako nemá problém s uklízením, on je pořádný, ale na druhou stranu 

prostě mu přišlo, že mu hodně šlapají po tom jeho volném čase… Nevím, nepracuji tam, teď 

tam pracuje moje spolužačka z vysoké, ale nevím jako, jak moc byli v právu a třeba ti kluci jim 

potom přerůstají přes hlavu… netuším. Ale když se na mě jednou obrátil, že mu spolubydlící 

krade věci, oblečení, když jsem to chtěla řešit, tak to tak jako smetli ze stolu, že si nemají kluci 

co vyčítat, že si kradou navzájem… Nevím, těžko říci, nevidím do toho. Zase já jsem k tomu 

přistupovala tak, že jsem měla tendenci hájit to jedno dítě, kdežto oni je tam mají každý den, 

znají je i z jiného úhlu pohledu než já… Asi ta pravda byla někde uprostřed.  

On pak odtamtud šel  do toho chráněného bydlení, co je teď. Tam je tedy spokojený, otázka je, 

jak dlouho to tam ještě bude moci mít, protože on končí v červnu studium. On končí učiliště, 

takže už pak nebude vlastně mít možnost využívat to bydlení. 

Měli jste nějaký oficiální přechod z dobrovolnictví do HP? 

My jsme byli asi jedni z prvních hostitelů, takže tam nějaký oficielní přechod nebyl, tam jsme 

rovnou nabízeli… tak je to dobrovolnictví, ale takové víkendové a dovolenkové, bylo to takové 

spíš, že jsme se v tom všichni učili chodit, bylo to nové… 

Absolvovali jste nějakou přípravu? 

Ne. No, od OPU jo vůbec jako takovou, co čekat od dětí cizinců, aby člověk nečekal, že to 

bude krásné malé tmavooké miminko. Tak to jo, něco jako k azylové politice. To je příprava 

všeobecně pro všechny dobrovolníky. Tam vlastně se člověk dozví, co od toho může očekávat, 

kdo jsou nezletilí bez doprovodu, z jakých jsou zemí, jaká je kultura… A vlastně lidé, kteří do 

toho jdou, tak už o tom dost vědí, jsou to lidé, kteří třeba studují arabštinu, nebo už k té kultuře 



mají blízko, nebo mají blízko nějakým způsobem k islámu, nebo mají blízko k dětem, že třeba 

pracují mezi těmi dětmi, málokdo do toho jde úplně nepřipravený. 

A byla to tedy skupinová příprava? 

Skupinová příprava asi třeba čtyřech, pěti, lidí…  

A jak dlouhá? 

 To bylo v jeden den, to byly určitě třeba dvě hodiny. To byla taková jako rychlo-nalejvárna. A 

říkám, zase všichni lidé, co to se mnou to dělali, to jsou lidé, kteří se prostě pohybovali od 

začátku okolo uprchlické krize, jezdili na Balkán jako dobrovolníci, zajímají se o politiku… A 

prostě pořád je to ta stejná sociální skupina lidí, takže jsme se třeba znali z facebooku a tam 

jsme se třeba vídali na živo, takže je to pořád ta stejná sociální skupina, která už jako… to pro 

nikoho nebylo úplně nové, že bychom se v tom neorientovali. 

Cítili jste se připravení? 

Asi jo, protože mně ty informace nechyběly, ono se to hodně týkalo citové deprivace, to jsou 

všechno věci, které když studujeme tyhle obory, který děláte i vy, tak už vám tyhle věci nejsou 

cizí.  

A ty kulturní věci… zase říkám, to jsou všechno lidi, kteří se pohybují už v tomhle. V tom 

školení byli lidé, kteří se pohybují… Já jsem se předtím zajímala, protože jsem tancovala 

dlouhé roky tance blízkého východu a severní Afriky, takže mi to bylo blízké přes to ta kultura. 

Už jsme v tom nebyli nováčci úplně, nebyli to první uprchlíci, které jsme viděli živé, většinou 

už prostě jsme s tím přišli do styku předtím s těmi lidmi. 

A kdyby přišel hostitel, který to tolik nezná, jak byste zhodnotila tu přípravu? A co Vám 

přijde důležité v takové přípravě říci? 

Já si myslím, že to důležité řekli… Shrnout vůbec jak azylová politika tady funguje, to mi 

přijde důležité, jaké vůbec možnosti toho azylu jsou, to jsou takové věci, které asi jsou 

důležité… Co očekávat, samozřejmě jací ti lidé jsou, jak jsou staří, z jakých jsou zemí, jaké 

jsou tam třeba konflikty, ale to tam shrnuli všechno. Mně osobně to přišlo dostačující, ale teď 

nevím, kdyby tam přišel někdo z úplně jiného prostředí… nevím, nedokážu říci, jestli by to 

bylo dostatečné i pro něj. Asi je dobré, aby se o to ten člověk zajímal, třeba vůbec o to kulturní 

prostředí i toho blízkého východu, aby trošičku jako věděl, co to je za země, jak to tam chodí, 

jaké jsou nějaké jako… co se týká náboženství nebo zvyklosti, kultura… Něco málo možná jo, 



aby do toho nespadl úplně jako… Jako najednou dítě z úplně jiného kulturního prostředí a 

neměl před tím vůbec žádnou zkušenost, tak asi by to pro něj bylo náročnější. 

Já jsem třeba, když byly nějaké školení, když se něco nabízelo, protože celkově jsem se 

zajímala dlouhodobě o pěstounskou péči, tak jsem v nějakých pěstounských skupinách, to jsou 

většinou pěstouni normálně českých, bílých dětí, případně romských dětí. A dost často 

negativně reagovali. V momentě, kdy jsem tam třeba postovala, že se hledají hostitelské rodiny 

pro cizince, že mohou přijít na školení a tak, tak reagovali dost negativně. Je tam poměrně dost 

xenofobů mezi těmi rodinami… To by člověk nečekal. Je tam dost lidí s nízkým vzděláním mě 

třeba osobně překvapilo, pak když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala „Nojo, vlastně on 

nemusí být pěstoun vzdělaný ani chytrý, stačí, když to bude hodná máma a ono to úplně stačí“. 

Takže sama jsem si musela pokládat takové otázky jako „co to je, tohle opravdu dělají 

pěstouni? Tihle lidi?“. Ale pak, když si na to člověk odpovídá tak jo, asi jo, ale samotnou mě to 

zaskočilo, prostě jsem nečekala, že je takové velké procento lidí xenofobních, nebo 

rasistických. Spíš xenofobních, protože romské děti oni mají někteří. Že to jsou příjemci takové 

té propagandy, fakt takové ty standardní výkřiky, že nejdříve musí být ty české děti a hotovo. A 

tohle, s tím jsem se setkávala mezi těmi pěstouny českými hrozně moc. S takovým tím 

odsudkem, jak je to možné, že si někdo vezme cizince… A každého k tomu vede hromada 

důvodů… Já se věnuji Romským dětem, dělám s dětmi ze sociálně slabých rodin, takže nemám 

deficit vůči českým dětem absolutně. A tím, že pracuji s problémovou mládeží patnáct plus, 

čtrnáct, patnáct a výš, tak vím, že čtrnáctiletého Romského kluka si z dětského domova domů 

prostě nevezmu. Miluju je, oni milujou mě, dělám s nimi každý den, ale prostě vezmu si je 

domů klidně na návštěvu, to jim jako věřím, že mi nic neseberou a tak, ale domů standardně na 

víkendy, to ať si každý zváží, na co má a na co nemá. Kdežto to dítě, které přijde z toho 

Afghánistánu, to si říkám, to mělo nějakou rodinu pečující, přišlo z nějaké rodiny, která 

fungovala, to znamená bez citové deprivace, mohlo by mít nastavené nějaké hodnoty normálně 

běžné a to se mi tak potvrdilo, že to tak bylo. Takže tyhle důvody, které nebudu vysvětlovat na 

počkání, mě vedly k tomu, proč ne sedmnáctiletý Rom český, ale sedmnáctiletý Afghánec. 

Protože mě to tedy přišlo jako, když si vezmu svoje studenty, kteří jsou fakt jako ze sociálně 

slabého prostředí, matky pijí, fetují, o děti se nestarají, pomalu neví, s kým je mají… A teď 

tohle dítě si vzít domů ke svým dětem vychovávat je dohromady, nebo prostě mít je tam na 

prázdniny, mít je tam na dovolenou… To je prostě úplně jiné. 

A mohu se zeptat, co děláte za práci? 



Já učím na druhém stupni, ale právě že učím v sociálně vyloučené lokalitě, no a ti kluci, když 

teď takhle dvakrát propadnou, tak mají o hlavu více než já a je jim těch šestnáct klidně a jsou 

občas takoví jako problémoví. Mockrát už jsme tam řešili kluky, většinou máme kluky, ale 

máme i holky takové divočejší… Ale prostě pracuji hodně s Romy. Tím že jsem vystudovala 

etopedii... ne každého bych si nastěhovala domů. Jasně, že potom každého Afghánce si také 

člověk nenastěhuje domů, také budou mezi nimi výjimky, ale prostě nějak mi to přišlo jako 

menší pravděpodobnost, když to dítě bude pocházet z běžné rodiny, když bude mít nějaké 

návyky rodinné minimálně… 

Jak vypadaly první schůzky? 

První schůzky jsme měli na neutrálním prostředí, venku… Do zoo jsme šli nebo tak někam.  

A chodili jsme celá rodina, on se hrozně rychle upnul na naše děti, na ty malé. On měl doma 

malého sourozence, dva mladší sourozence, kteří mu chyběli, takže se velmi rychle upnul. A 

tenkrát ten nejmenší byl fakt malinkatý, já nevím, dva a půl roku, fakt mimino to bylo, malý 

byl. Takže se samozřejmě na něj hrozně rychle navázal.  

Oni jako žijí tradičnějším způsobem rodiny, takže jsou zvyklí starat se o ty menší děti a mít 

k ním vřelý vztah. Pokud ty rodinné vztahy tam jako fungují, tak mají velmi vřelý vztah k těm 

dětem. A co máme zkušenost s Afghánci nebo i ti Pákistánci jsou takoví vřelí k těm dětem, 

takže se hrozně rychle navazují na ty děti, lépe než na ty dospělé samozřejmě. 

A od začátku jste mluvili česky? 

Hm, od začátku jsme mluvili česky, občas nějaké slovíčka anglicky si vypomoci… Ale česky. 

Jaké byly ty začátky? Jak jste se seznamovali? 

Docela to právě šlo rychle, my jsme také tak jako emočně do toho možná skočili rychle, on 

také, docela si myslím, že to šlo rychle na obou dvou stranách a šlo to hodně přes ty malé děti. 

My jsme na první schůzce měli jen toho staršího, toho malinkého jsme neměli, staršího z těch 

dvou malých, tomu bylo… já nevím, on šel do první třídy už tenkrát, takže před první třídou. A 

na druhou schůzku už jsme si vzali je oba a v ten moment už byl náš a už se od nás nechtěl 

vůbec odlepit. Takže ty malé děti jsou jako hodně velké tmelidlo.  

A co s nimi dělá? 

Oni je hrozně muchlají. Asi to také není pro každého rodiče, protože oni jsou hrozně kontaktní, 

oni je hrozně líbají, muchlají, objímají, takže asi to není pro každého. Ale tak jako nebylo to... 

Bylo to více, než jsme zvyklí my, ale nebylo to nic, že by člověk měl pocit, že to není jako 



v pořádku. Třeba v zoo si s nimi furt hrál, lezli někde na prolézačkách… takové ty věci, co já 

už nedělám, bylo to docela fajn, taková trošku jako „chůva“ v uvozovkách. A to samé doma, 

prostě hned na zem a k hračkám a hráli si… oblíkat, svlíkat, převlíkat, všechno prostě okolo 

nich, protože to dělal hrozně rád.  

A ti dva mladší jsou kluci? 

Kluci, my máme dceru jenom tu jednu a jinak jsou to všechno kluci. 

Tam možná si hledali tu cestu nejtíž, jsou stejně staří, o rok jenom. Holka je taková uzavřená, 

moc jako není vstřícná, takže mu to jako úplně… A on to potom poznal, jsou docela empatičtí, 

poznal takové to jako „Ona se nechce se mnou bavit, nebo úplně nemá zájem si se mnou 

povídat“, takže to jako vycítil, jo… S těmi malými to je rozhodně bezprostřednější, je to 

jednodušší. Ani tam nebyl problém kluk-holka, s tím jsme problém nikdy neměli. 

Je nějaká varianta -rodina, pár, jednotlivec - na HP vhodnější? 

Co byli kluci… ne vždycky to hostitelství klaplo, no. Takovej fajnovej kluk tam chodí do té 

party, tak ten strašně stál o nějakou rodinu. A když si ho potom vzal nějaký pán, on měl i děti, 

nevím, z jakého důvodu to prostě nějak vyšumělo a nefungovalo to. Ale nevím, v čem to je, že 

to někde bude fungovat a někde ne. My to zkoušeli předtím vlastně za stejných podmínek a 

také to nešlo, také to někde nefungovalo, asi co od toho očekává to dítě, co od toho očekává ta 

rodina a musí se to někde sejít. 

Já si myslím, že může dobře fungovat i vztah na bázi přátelství, jeden dobrovolník a jeden kluk 

a můžou chodit kino, posilka… a může to fungovat na principu toho kamarádství. Ale každé to 

dítě chce něco jiného. Potom, když my jsme měli Akmala v rodině, tak ti kluci přicházeli 

někteří s tím, že by chtěli také rodinu s dětmi. Vyloženě s požadavkem, že chtějí tohle. Ale 

neznamená to, že to vždycky musí klapnout, mohou mít nějaká očekávání, která třeba nejsou 

naplněná, ale obě dvě strany. Já jsem měla problém s tím, když potom začal se jako odpoutávat 

(Akmal), to mám i u vlastních dětí jako ten pocit, najednou „Aha, tak teď už bych ho jako…“. 

Jakoby problém automaticky ho pustit. Furt jsem chtěla jako „A proč nepřijdeš o víkendu 

domů?“. Takže takové to „Teď už nechci“ a pustit ho, nechat mu tu možnost. Chvilku mi to 

trvalo, tady u toho Akmala. Tak vlastně než jsem akceptovala to „Teď jsem dospělý a teď 

k vám budu jezdit, když se mi to bude hodit“, tak prostě furt jse měla potřebu… tak zařizujeme 

dovolenou, tak ji zařizujeme pro všechny. A teď prostě najednou komplikace „A proč nejedeš 

teda?“. Teďko už jsme se dostali do stádia, když zařizujeme dovolenou a jestliže vyloženě 

neřekneš „Chci jet s vámi na hory“, nebudeme s tebou počítat. Ale nějakou dobu mi trvalo tady 



ten přechod také akceptovat. Že jsem měla pocit, že něco někde je nějaká chyba a musí se s tím 

něco udělat, jako proč nechce u nás teď najednou být a proč jede raději někam s klukama. Tak 

chvilku mi to trvalo, než přehodím tu výhybku, než je pustím do světa. Jako trošku povolit a 

prostě vzít ho, jako jo, je to taková návštěva, když chce, přijede, když nechce, nepřijede, tak na 

to jsem si zase musela zvyknout. I na ty emoce i pro toho dospělého člověka si myslím, že to… 

a to bude jakákoli forma náhradní rodinné péče, jo, prostě náročnější. Ale tak to se maminkám 

nechtějí pouštět ani ty vlastní do světa. Pak zas každý to může mít jinak, někteří jiní hostitelé to 

mohou brát úplně v pohodě. 

Co je náplní schůzek? 

Ze začátku jsme hodně dělali ty výlety, že byl přesně daný nějaký program. Někam se jelo, 

výstava, někam se šlo na výlet, jelo se na hory, lyžovalo se a tak. A teď třeba když přijede, tak 

většinou už to je jako to mají vlastní děti, už jim prostě neorganizujeme extra nějaký program. 

On si většinou vybírá už teďko aktivity, jako jsou… má rád rodinné oslavy. Takže když ví, že 

někdo bude mít narozeniny, tak to si to datum zapíše a to přijede, protože má rád, když se sejde 

hodně lidí, když sejí, když se vaří a tak. Ale už není tak vzácné jako „Pojď pojedeme do zoo“, 

tak to už prostě nemá tu potřebu. Takže spíš vyloženě cíleně teď vyhledává ty různé oslavy, teď 

tady byl třeba na víkend, že jsme se domluvili… že táta, jako manžel, miluje, když vaří 

afghánskou kuchyni, tak o Vánocích (manžel) říkal „Tak, teď jsme vařili my o Vánocích“, 

jemu to tak úplně nejede, doladil si to rohlíkem a kečupem tu vánoční večeři a že tedy příště 

uvaří on (Akmal). Tak přijel víkend po Vánocích, a že uvaří afghánské jídlo, takže prostě vařil, 

pak se tak sedí, jí a vlastně už žádná extra náplň není. 

A když chodil k Vám domů, jaká byla náplň doma? 

Když tam byl ze začátku, tak jsme dělali, jako že třeba se někam jelo, na nějaký výlet. Nebo 

když tam byl celý víkend, tak jeden den třeba… máme zahradu, takže je třeba venku, bazén 

máme, takže mohli, ono je mu teda furt zima v bazéně, tak tam dlouho nevydržel, ale že se šlo 

někam na procházku, nebo se jelo někam na výstavu, nějaká aktivita, že se do toho 

zakomponovala, abychom nedřepěli doma, nebo do bazénu do města, co tam je kousíček, tak 

tam je malý aqvapark, tak tam. Prostě tak jako normálně, už se prostě neorganizoval ten 

program na minuty, postupně už se to nechalo tak jako běžný chod domácnosti plus nějaká 

aktivita. 

A běžný chod domácnosti znamená? 



Když chce, tak se válí s mobilem úplně stejně jako naše tři děti. Většinou dopoledne spí, když 

je doma, fakt jako velké děti všechny… Dopoledne spí, pak teda jako v jedenáct hodin jde 

snídat, pak třeba něco… chvilku si hrál s dětmi, nebo jsme se někam třeba vypravili ven, nebo 

se vařil oběd, třeba mi něco pomohl okolo vaření, po obědě někam jdeme, nebo když bylo 

hezky, tak jsme byli venku na zahradě, prostě něco takového… Pak třeba odpoledne nějaké 

kafe se sousedy, takové jako obyčejné… Když jsme byli na lyžích, tak tam zas byl na dovolené 

standardně nějaký program udělaný a když jsme doma, tak prostě nic zvláštního. Teda také čučí 

do mobilu nebo se kouká do mobilu na film…  

Účastní se nějaký domácích prací nebo něčeho podobného? 

Vaření. Dobře a rád vaří. Vaření… V létě, když manžel něco dělá venku, tak se ho chodí ptát, 

že by mu něco pomohl, ale on nějak nepochopil systém převlíkání na práci a třeba si vezme 

bílou košili, bílé boty a představuje si, že půjde manželovi vyvézt kolečko. Takže to ho 

vždycky vyžene, ať se jde převléci nebo ať nic nevozí, vůbec jako nepochopil převlékání do 

pracovního. A nenechá si ti vysvětlit, takže možná pochopil, ale nedbá. Nebo třeba byl s námi, 

když jsem jela na školu v přírodě, tak jsem si ho brala s těmi svými studenty, kteří byli podobně 

staří, tak jsem si ho brala na školu v přírodě. Tak tam také zapadnul bez problému mezi ty 

kluky a holky. 

Já jsem přemýšlela, jestli se třeba účastní nějakého nakupování, převlékání postelí, 

uklízení a tak, nebo je tam spíše jako host… 

Moc ne, moc ho jako na tyhle věci… Po cestě, když ho třeba manžel vyzvedává na nádraží… 

On teďko už k nám jezdí autobusem sám, přijede do nejbližšího města, manžel ho tam jede 

vyzvednout nebo já. Tak většinou je tam Lidl, tak když už jedeme do města, tak něco 

nakupujeme, tak tam se s námi zúčastní toho, že vezme ty tašky, odnese je do auta a tak. Ale 

většinou s tím počítám, když má přijet a úplně jako do bince ho doma nevítám, tak mívám už 

jako věci hotové a nejezdí tak často, abych si třeba plánovala nějaký velký úklid. Takže ne. A 

třeba dělám vždycky na jaře… jezdíme na chalupu do Českého ráje, tak když je třeba generální 

úklid na chalupě, tak jsme si dělali legraci, že se vždycky vyvlíkl, že má nějakou práci nebo 

brigádu (směje se). Ale není to, že by se mu nechtělo asi, kdybych mu řekla, tak by něco 

pomohl, ale nějak nebylo nic tak extra potřeba… Jo, třeba jednou s námi byl nakládat kameny, 

když jsme jeli s vozíky, dvakrát jsme jeli pro šutry na zahradu, že jsme upravovali zahradu, tak 

to s námi jel. 

Jste v kontaktu i mezi schůzkami? 



Přes messenger. Ze začátku to bylo denně, pořád jako aby neměl pocit, že je sám, tak jsme si 

psali každý den přes messenger. A teď už je vidět, že tak jak se mu zachce, třeba jednou za 

týden a nemá s tím problém. 

Hraje ve Vaší HP roli širší rodina a kamarádi? 

Asi třeba z práce lidi, tak vlastně tam máme hodně různorodé názory v zaměstnání. A já jsem si 

ho brala na školu v přírodě. Moje nadřízená ta to tak jako brala bez problému, ta i na nějakou 

schůzku se mnou šla, úplně jako se nevyjadřovala, co si myslí, ale vzhledem k tomu, že 

studovala v Rusku a seznámila se s různými cizinci kdysi před lety, tak si myslím, že není 

určitě jako uzavřená tomu. Ale nikdy jsme se nebavili o migrační politice jako takové. Ale 

nebyla tomu uzavřená. Pak tam mám kolegu, který je vyloženě jako čteč Parlamentních listů a 

xenofob a rasista, ten má problémy i s těmi našimi „černými“ žáky, v uvozovkách. Takže ten 

jako to nesl hrozně těžko a taky si ho náš Akmal hned označil „Zlý učitel“, protože si ho 

(učitel) prostě měřil, ale jako fakt házel takové nenávistné pohledy. Když jsme pak ale 

absolvovali školu v přírodě, no tak rozhodně ho (učitel) nevyhledával k rozhovorům, ten názor 

svůj neměnil, ale nijak ho nenapadal. Prostě akceptoval ho tam, že tam je, nebylo to takové, 

jako že by čekal, že někoho půjde zabít nebo přepadnout. Prostě viděl že „Aha, tak ten kluk asi 

nic nikomu neudělá“, ale rozhodně ho nevyhledával, že by si popovídali. A co se týká rodiny, 

já mám maminku jenom už osmdesáti pětiletou. Tak ta tak jako normálně, ta se mu moc líbí, 

protože takhle staré lidi u nich nemají. No, tak se normálně seznámili, vídají se, on ji říká 

„babičko“. No a pak mám sestru a jejího muže, takže ty jsou jako… sestra ta bez problému a 

ten její přítel se naopak zajímá o politiku imigrační a krizi, tak ten naopak byl velmi vstřícný 

vůči Akmalovi. Jeho synové pracují pro Člověka v tísni, takže to tak jako tam bylo propojené. 

A jinak přemýšlím, jestli ještě někoho, kdo by se s námi pravidelně stýkal… Pak máme patru 

přátel, s kterými se vídáme třeba jednou za rok, a ti třeba vím, že ti jedni jsou hrozně fajn, ale 

vím, že měli k migrační krizi a vůbec k islámu takový dost negativní postoj, ale k tomu 

konkrétnímu člověku nic negativního… tam se k němu chovali vstřícně, příjemně. 

Takže se nějak potkali? 

Potkali no, třeba přijeli k nám na návštěvu, ale k tomu konkrétnímu člověku se chovali úplně 

bez problému. Zas to jsou chytří lidé, nejsou hloupí, takže prostě si ten svůj všeobecný názor 

nevztahovali na toho jednoho konkrétního člověka. No a my žijeme na vesnici a já tam tolik 

mezi lidi nepřijdu, ale manžel spíš a nějak jako moc o politice se nebaví a myslím, že se 

manžela na nic neptají nikdo. Vyloženě jako spíše se setkávám s nějakými negativními 

reakcemi na sociálních sítích, nebo když jsme byli někde v televizi na nějakém vystoupení 



nebo jsme mluvili do televize, tak tam jsou potom negativní komentáře nebo nějaké nenávistné, 

ale osobně, že by prostě někdo… 

Já mám celou řadu žáků, kteří mají rodiče, kteří jsou xenofobní. A když se to potom vztáhne ke 

konkrétním lidem a je to ta jejich učitelka, vcelku oblíbená, no tak už to akceptují jinak. 

Jakmile jde o ty konkrétní jedince, tak tam už prostě… je to už jiné. Už jako pokřikovat na 

živého člověka něco, to neudělají, kdežto na těch sítích je to jednodušší. 

A tedy na sociálních sítích jste se setkali s nějakými negativními postoji? 

Jo, tak to bývá, to bývají od výhrůžek po nějaké takové nenávistné poznámky, po poznámky, že 

to děláme pro peníze a že za to máme já nevím… To je asi běžné, to píší všem dobrovolníkům 

takové zprávy všelijaké. Na facebook, do messengeru, nebo i třeba pod nějaký článek, když 

někde jste v nějakém textu, tak potom do těch komentářů… 

To musí být hodně náročné… 

Buď to člověk nesmí číst, nebo pokud to čte, tak jako jo asi to rozhodí nějak. Ale není to nic 

zase, z čeho by se člověk hroutil, je to anonymní a ti lidé by to pak do očí říci neuměli, většinou 

to budou takoví jako internetoví hrdinové.  

To tak funguje ty sociální sítě, to ani nemusí být takováhle jako „rozbušková“ věc, to může být 

i daleko něco mírnějšího a snese se tam na lidi kritika za daleko menší drobnosti nějaké… 

A jak vidíte svůj další kontakt s Akmalem?  

Asi bych byla ráda, kdyby s námi… a já si myslím, že on to vnímá podobně, že prostě to vnímá 

tady jako takovou rodinu, kterou tady má... On když byl teď v Afghánistánu, tak vlastně 

ukazoval naše fotky a nám zase ukazoval jejich fotky a prostě má tady nějaké zázemí. Myslím 

si, že to přijde na přetřes teď, jak skončí školu. Ono mu teď nic nechybí, protože dostal 

startovací byt, kde má pokoj, má tam kuchyňku, má práci o víkendech v restauraci, jsou tam 

s ním spokojení. No a problém bude až začne po vyučení hledat nejenom místo, kde bude dělat, 

ale bude také hledat nějaké bydlení. Takže tam mu zkusíme nějakým způsobem pomoci. On 

řeší, co by dělal, on je vyučený jako pomocná švadlena, což on prostě moc práce nesežene, 

takže velmi pravděpodobně přemýšlí, že nakonec skončí někde v kebabu a ti se zase rekrutují 

kolem Prahy nebo v Praze. Pak přemýšlí, že jsou i ve velkých městech někde… já nevím, jeho 

kamarád šel do Přerova třeba. Ale chtěl by zůstat v Praze, říkal. Prostě ta vesnice moc ty kluky 

neláká, ono tam nic není, ono se tam nic neděje, jim se líbí to velkoměsto. Takže varianta, že 

by chtěl bydlet u nás a pracovat tam, ho neláká. Rovnou říká, že prostě ho láká ta Praha a 

uvidíme no, jestli prostě… V těch kebabech my nemáme žádné konexe, to spíš on si tam najde 



místo… v jiné restauraci, než v těchhle typech nemá dobrou češtinu na to, aby tam mohl 

pracovat. On dělá číšníka, ale dělá ho zase v afghánské restauraci, takže tam se ten deficit toho 

jazyka snese bez problému, naopak je tam plus jazyk jiný. Ale jinak jako co s tím bude dělat, 

opravdu většinou jdou kluci do toho kebabu. 

Takže za Vás by otevřenost dalšímu kontaktu byla? 

Určitě, to on také si myslím, si bude chtít udržet takový ten kontakt s rodnou. Loni u nás nebyl 

na Vánoce, předloni jo, loni nebyl, protože kluci říkali „pojeď do Německa“. Takže neviděl 

ještě Německo a že pojede do Německa a pro něj Štědrý den není žádný svátek, takže hurá se 

jelo do Německa, někde tam u nějakého dalšího uprchlíka spali, kde tam získal nějaké bydlení 

a byl celé svátky v Německu. Pro nás to bylo jako „Vánoce, nebude doma…“, přišlo nám to 

takový blbý… No a letos sice říkal „No, ještě jsem nebyl ve Francii, mohl bych se jet podívat 

do Francie“, ale nakonec se rozhodl pro ten klid, a že bude doma a prostě byl ty Vánoce doma. 

Takže trávil ten Štědrý večer a pětadvacátého u nás a ani se mu nikam nechtělo, takže to bylo 

příjemné. 

Ještě mě teď napadá, jak intenzivní ten kontakt před tím byl? 

Ze začátku jezdil každý víkend, pokud ho pustili, tak každý. A pak tak jako postupně… teď 

fakt je to třeba duben, květen, to mají děcka narozeniny, tak to přijede. Pak máme v listopadu, 

v prosinci jsou Vánoce, tak to je také intenzivnější. Ale třeba prázdniny využíval k tomu, že 

pracoval teď oboje dvoje, co byly, tak prázdniny neměl moc volného času. Třeba i měsíc 

nepřijel, jo, třeba i měsíc. A teď byl u nás v lednu na začátku a teď to bude v únoru, dá se říci 

měsíc, kdy si občas jen napíšeme, v únoru žádná oslava u nás není, tak předpokládám, že 

nebude chtít přijet… A zase, plánovali jsme s H1, že k nim pojedeme na kafe, tak bychom se 

domluvili „Pojeď na odpoledne, pojedeme navštívit H1, vypijeme tam kafe“. No, já mám 

takhle nejstaršího syna a taky jsme ho viděla naposledy na Vánoce, teď jsem mu psala, jestli 

jako žije, jestli se hodlá doma někdy ukázat. Chodí do práce, prostě nemají už tolik čas a není 

to úplně při ruce, je to tak hodinka cesty, tak se mu nechce… Funguje to hodně podobně. 

Oklik je Akmalovi let? A odkud je? 

 Teď je mu dvacet, mu bylo v prosinci. Je z Afghánistánu. 

Jakými jazyky mluví? 

Česky, trošku anglicky, tak nějak česky docela, že se domluví. Potom mluví trochu farsí, ale 

jeho rodný jazyk je paštu. Takže paštu je rodný, ale farsí trochu umí. Pak mluví…docela jako 

se domluví s Pákistánci, nějakou dobu pracoval v Pákistánu v restauraci, on tam měl nějaké 



rodinné problémy, takže utekl z toho domova dříve, než nastala uprchlická krize a utekl 

z Pákistánu kvůli rodinným potížím. A v tom Pákistánu pracoval v restauraci, takže mluví 

trochu urdu. Když přímou kluci z Pákistánu, tak se s nimi odmluví, dokáže tlumočit. Ty jazyky 

jsou podobné, ale prostě… Jak moc umí nevím, ale rozumí. 

Jak byste ho charakterizovala? 

To je těžké... Jako jsou věci, které jsme mu nevysvětlili a nepodařilo se jako „zlomit“ 

v uvozovkách. On jako soustavně fotí selfíčka, oblíkne si mikinu, vyfotí selfíčko, vyfotí další 

selfíčko… furt se nakrucuje před zrcadlem s telefonem. My jsme se mu snažili vysvětlit, že to 

působí jako blbě a neseriózně a přiteplale a já nevím, co všecko (směje se), ale stejně protože 

mu to ostatní Afghánci chválí a lajkujou mu to tam všichni, tak to dělá pořád. Takže možná 

v něčem je třeba trochu jednodušší asi, jako nedá si v tomhle… tvrdohlavý ne, ale spíš prostě 

nechápe, nechce jako pochopit třeba, proč by to tak nebylo fajn. Někdy reaguje tak jako 

jednoduše v některých věcech. Určitě jinak je citlivý, empatický, poměrně dost věcí vycítí 

z nuancí z chování. Přesně pozná v momentě, kdy se dostane mezi nás někdo, přijede na 

návštěvu, nemám ho ráda toho člověka, příklad třeba děti si přivezou někoho a mě úplně ten 

člověk nesedí, tak to velmi dobře pozná. Velmi dobře ví, že jako „Tenhle se ti nelíbí, toho 

vedle svých dětí nechceš“, tak to jako pozná. Já nevím, jestli nějaké ještě jako… k dětem je 

takový vstřícný. Pracovitý určitě. Je pracovitý, má takové jako slušné chování, si myslím, že to 

mu musel někdo vštěpovat, to se nestihne tady za tu krátkou dobu, co je tady. Myslím si, že 

tyhle vlastnosti musel mít, už když sem přišel. Do toho myslím si, že to má z rodiny, aspoň co 

on vyprávěl, tak jeho otec se choval hezky k jeho matce a má takový určitý respekt i vůči těm 

ženám. S maminkou se naučil vařit… Je takový trošku zženštilý, jsou mu bližší ty ženské 

práce, rád žehlí třeba a tyhle věci. Ani vizuálně to není typ jako „chlapa“, je to chlapec líbivý, 

takový trošičku zženštilý může v něčem působit, ale tak dneska ti mladí kluci asi většina… 

A co ho baví? 

Rád vaří, žehlí, rád se oblíká, rád kupuje oblečení, rád kupuje mobily, hadraří… takové ženské 

věci. Hadraření, kupování nových bot… V tom taky jsme se třeba neshodli, protože jestliže 

šetřím a snažím se posílat peníze domů a musím chodit do práce, tak prostě nepotřebuji dvě 

zimní bundy za sezonu. A pak jsme narazili na hrozně zajímavou věc, on si kupoval poměrně 

hodně nového oblečení pořád, na můj vkus příliš, přišlo mi, že je to utrácení. A za prvé k tomu 

je vede ten státní systém v těch ústavech, že dostanou peníze na trika a buď si ty trička koupí, 

nebo ty peníze musí vrátit, no tak to radši rozhází za ty trička, pak to různě mění, samozřejmě 

vede to k tomu, že si neváží těch věcí, různě je darují… Prostě někdo přechází zrovna okolo, 



pokračuje dál do Německa, tak mu dám svoji zimní bundu. Není problém. Nelpí na věcech a 

neumí se k nim ani moc chovat, si myslím. Nemají tolik tu vazbu na materiální věci asi jako 

my. No a třeba byl přesvědčený, že v Evropě to tak je, že každý rok máme novou zimní bundu, 

že každý rok se ta stará dává pryč a kupuje se nová, protože to je Evropa, vy to taky děláte. A 

aby zapadl, tak že to bude dělat taky. Takže jsme se mu snažili vysvětlit, že třeba boty máme 

pět, šest let, než se nám rozpadnout, že to není, že máme jako patery za sezonu. A myslím si, že 

si v tom také nenechal moc jako poradit. Že tohle tady nasál, ten „blahobyt“ velmi rychle a 

když jsem mu třeba ukazovala, jak žijí někteří mí žáci, že třeba mají hlad, že třeba chodí do 

lesa na bezinky, aby si měli čím, zatopit, tak byl překvapený, že žijí jako v Afghanistánu. Že 

tohle je přece Evropa, jak to, že tady jezdí s vozíčkem a sbírají bezinky. Je to možná dobré 

vytržení z té Prahy, kde tohle nezažije. Žije se tu úplně jinak, tady prostě nikoho nenapadne, že 

jsou děti, které dneska mají hlad a nemají na jídlo. 

Má nějaké koníčky? 

Myslím si, že ne. Úplně něco, že by ho bavilo… A zas mi to přijde občas takové… a děláme si 

to sami tohle, že celkově ten systém… Někdo dostane grant na něco, nebo nějaké finance na 

něco, například na to, aby šly ústavní děti na nějaký kroužek, Tak se zaplatí drahé kroužky a 

moc se nepřemýšlí, jestli to bude mít nějaký užitek, jestli to toho člověka baví, prostě se tam 

dají ty děti. Takže teď mi hlásil, že půjde na nějaký kurz skákání na trampolíně, nebo co 

takového, šílené peníze. Ale protože je na to grant, tak někdo na to dostal grant, někdo mě na to 

přihlásil a já budu mít vlastního trenéra na skákání na trampolíně. Takže pro mě naprosto 

nesmyslně investované peníze, které kdyby byly do nějakého rekvalifikačního kurzu, kde by se 

naučil něco, co mu v životě bude potřeba, by bylo daleko lepší. Ale to je zase ten systém, to je 

problém obecně dětských domovů, ale problém i grantů, že se podle mě neinvestují třeba 

kolikrát tam, kam by mohli, nebo kam by měli. 

Koníček si nemyslím, že by měl. Baví ho ta práce, je precizní v tom, co dělá, on šije, on se učí 

na tu švadlenu pomocnou. Na šicí práce chodí, to je velmi precizní, má perfektní tu práci, co 

dělá, opravdu lepší jak holky, ale že by mu to bylo koníčkem, to asi ne. Je to prostě škola.  

A tu školu bude končit kdy? 

V červnu a dostane výuční list, bude vyučený. Je to ečkový obor, kam spousta těch kluků chodí 

na ty ečkové obory, to znamená, to jsou děti, které tam mohou třeba s lehkou mentální 

retardací. On dělá přímo obor, který je… Je to škola pro neslyšící, tam zase už dneska dost 

často nejsou jen neslyšící, já jsem tam dělala praxe, když jsem studovala a už tenkrát tam 



nebyly jenom neslyšící čistě, ale byly tam děti třeba s lehkou mentální retardací a podobně, 

takže už tam prostě byli s dalšími přidruženými diagnózami, takže oni na to rovnou staví i ty 

studijní obory, aby potom bylo kam s těmi dětmi. Mají tam základku pro neslyšící a rovnou aby 

měli svoje učňáky. Takže rovnou na ty učňáky je dávají. Ty cizince dost často dávají tady do 

těch ečkových oborů, protože nemají dobrou znalost jazyka, za půl roku nezvládnou ten jazyk, 

aby věděli, kde píší tvrdé, měkké, aby mohli studovat na středních školách. Takže prostě chodí 

na tyhle ečkové obory. Někteří chodí na tyhle ečkové obory často, někteří chodí na běžné 

učňáky a některé na tyhle ečkové. 

A je tam spokojený? Nevadí mu to, že chodí s dětmi s mentálním postižením? 

On to nepozná, on to nepozná. Fakt nerozlišuje… Pozná, když neslyší, ale lehkou mentální 

retardaci u těch dětí není schopný poznat. Takže když mi třeba představoval na plese svoje 

spolužáky, já poznám, že jsou třeba hodně, hodně jednoduší, že tam někde je nějaký problém, 

ale on to nevnímá. Pak třeba chodil s jednou takovou holčinou, ona byla hrozně milá, hrozně 

hodná a uměla vařit a já nevím co. A pak říkal „No, ona je trochu blázen“, ale nepozná, že je 

někdo mentálně retardovaný, není schopen rozlišit tady ty nuance. 

Víte něco o jeho biologické rodině, o jeho minulosti? 

On je z rodiny, kde byly čtyři děti celkem. Nejstarší jeho bratr a tatínek zahynuli při nějakém 

teroristickém útoku, někde něco vybuchlo a oni zemřeli. Takže potom se protloukala ta matka 

s těmi třemi zbývajícími syny a vlastně tam nějak přeberou zodpovědnost ti další muži 

v rodině, takže tu matku si měl vzít strýc a ten byl nějaký agresor v té rodině, že je bil a jeho 

několikrát velmi surově zmlátil, že skončil snad v bezvědomí v nemocnici. Akmal utekl z té 

rodiny, aby se zachránil teda nějakým způsobem. Měl strach, že mu jde o život a utekl do toho 

Pákistánu. Sám, to mu bylo asi třináct, čtrnáct let. Takže od té doby se plácal a živil sám v tom 

Pákistánu. No a zase prostě, kde je Afghánistán, kde je Pákistán, sice je to vedle sebe, ale přeci 

jenom tam byl asi v bezpečí žejo, to je jako kdyby se člověk schoval na Slovensko, i dál, je to 

větší. Ale on měl pocit, že by ho ten strýc mohl najít, takže se rozhodl, že půjde s tou vlnou, 

která šla směrem k Evropě. Tak se rozhodl, že půjde, aby byl v bezpečí před tím strýcem. 

A to mu bylo kolik? 

Asi patnáct, tak nějak. Takže přišel potom sem, samozřejmě, že měl naplánovanou cestu do 

Německa a chytli je tady před hranicemi. Putoval do detence, tam zjistili, že je tedy nezletilí, 

tak šel klasickou cestou do ústavu. 

Víte něco o jeho cestě? Mluví o ní? 



Mluví někdy, když se otevře, tak o tom mluví. Když jsme se bavili o nějakém hladu a podobně, 

tak říkal, co viděl, třeba cestou lidé umírali hlady. Než by vyloženě seděl a vyprávěl, tak spíš 

takové střípky, než že se třeba do toho pustí, že vypráví. Nebo když jsme se bavili, nevím, 

někoho bolely nohy… puchýře, boty, nebo tak něco jsme řešili, tak říkal, co viděl, jak měli lidé 

zničené nohy při té cestě a tak. Takže o různých věcech mluví, ale myslím si, že to dost 

vytěsňuje a nemluví o tom úplně běžně, jenom občas. Šel pěšky, prošel pěšky do Turecka a až 

někde na území Rakouska se svezl vlakem. 

A víte, jak dlouho to trvalo? 

Jo, to říkal, jak dlouho to šel… Bulharsko šel třikrát, protože vždycky na ně pustili psy a vrátili 

je zpátky. Ale přemýšlím, jak dlouho říkal… asi půl roku. Říkal mi to, povídali jsme si o tom, 

ale… 

Má nějaké zdravotní nebo psychické problémy? 

Zdravotní ne, psychické jo, psychické problémy tam nějaké byly, když byl v tom ústavu. Ale 

jestli teď jako… On je introvert určitě, co se mu jako honí hlavou... Myslím si, že teď je z něj 

takový utrácivý teenager věčně na mobilu. Normálně funguje, zdá se, že už snad asi dobrý. 

Jednu dobu je pravda, že když tady byl, byl tady sám, tak připouští, že na tom byl špatně. Že 

prostě to pro něj bylo hrozně náročné. Tady ho zavřeli do toho zařízení pro děti cizince, nebyli 

tam žádní Afghánci, neměl tam s nikým kontakt, byl tam jednu dobu dost sám, byli tam jen 

nějací Ukrajinci. Tak tam jako…furt je to ústav, takže tam ty problémy měl. Pak sám říká, že 

když přišla další vlna Afghánců, tak se to výrazně zlepšilo. 

Zvažovali jste pro něj psychoterapii, návštěvu psychiatra? 

Vůbec ne, protože tam už by se to řešilo dříve a řešil by to ústav, neřešili bychom to my a určitě 

bychom to asi nemohli… My s ním třeba nemůžeme chodit po doktorech. Asi kdyby u nás 

dostal angínu, tak dneska už to problém není, ale v případě, že by byl nezletilý, museli bychom 

prvně kontaktovat ústav. To i bylo to, proč mi ho nechtěli nechat doma s nějakým nachlazením. 

Tak mě přišlo, že tady doma mu budu vařit čaj a budu se o něj starat a přišlo mi to lepší, než 

když bude v ústavu, kde prostě je takový ten rambajs a nic není jeho, i když má tam postel, má 

tam pokoj, všechno… Ale furt to sdílí s někým. A oni na tohle prostě neslyšeli. 

Teď kdyby chtěl, mohl by k nějakému psychologovi jít? 

Kamkoli by chtěl no, ale to oni moc tyhle možnosti nevyužívají. Neznám ani jednoho, který by 

to využíval, nebo nevím, možná jich neznám tolik zas těch kluků, ale nevím o nikom, že by to 

využíval. 



A oni asi nebudou tak zvyklí moc se hrabat tak v těch svých věcech jako my. My jsme zvyklí 

asi více řešit ty svoje psychiky a chodit někam se léčit a rozmlouvat s psychology. Oni žijí tak 

jako více… v něčem při zemi a v něčem trošku s hlavou v oblacích. V něčem je to jinak, 

některé věci si jako kdyby nenechá poradit, třeba ať už se jednalo o nějaké utrácení, 

hospodaření s penězi, ale v něčem jsou zase velmi realističtí – musím chodit do práce, musím 

život rodinu, musím poslat tolik a tolik. V něčem mají takové starosti neadekvátní svému věku. 

A on je teď v kontaktu se svou biologickou rodinou? 

Ano, on tam byl teďko. On dlouho ten kontakt neměl, z toho byl taky špatný, protože vlastně 

ztratil kontakt. Pak tedy nějakým způsobem ho získal, tady ty věci mi úplně trošičku neumí 

vysvětlit, tak kolikrát jsem si nebyla jistá, jestli mu to mám věřit, nebo jak to funguje. Ale 

každopádně, že kontakt má, že ho přes nějakého dalšího strýce někdo kontaktovat. Pak mi 

občas přišlo, že ta rodina toho využívá, že má někoho v Evropě. Před rokem tvrdil, jak 

maminka umírá, potřebovali hromadu peněz, že má rakovinu a tak… Pak zase najednou že je to 

lepší a že se jela léčit někam a tak… Nevím, co si z toho přebrat… 

Myslíte, že chtěl, abyste vy mu nějak přispěli? 

Nenene, to ne, spíš myslím, že oni po něm, že ta rodina po něm. 

Nebo potom třeba jim poslal peníze a oni mu zas posílali fotky, že jim to hned v bance někdo 

ukradl a tak. Takže si nejsem jistá, přijde mi to trošku moc náhod na to, aby jako… Nezdálo se 

mi to, byla jsem v tady v tom podezřívavá, že si myslím, že trošičku z něj ty peníze ždímou, ale 

nevím, je to pocit jenom. 

No a byl tam teďko v létě… takže tam strávil srpen, září. A on nemá takovou tu podezřívavost, 

vůbec. Ten ji prostě nemá, prostě řekli to, tak to tak je. Takže maminka má rakovinu, takže jí 

musí poslat na doktora, musí poslat na tohle, musí poslat na nemocnici. A přijede za půl roku a 

maminku vidí, furt živou, snad asi zdravou a vůbec se k tomu nevrací. A já se ho na to 

nevyptávám úplně, protože buď to bude chtít říci… Ale nekonfrontuji ho s tím, jestli se jako už 

vyléčila, nebo jak to prostě… Netlačíme na něj. Některé tyhle věci jsou takové zvláštní v tom 

kontaktu s tou rodinou. A to může každý ten kluk mít úplně jinak, protože každý pochází 

z jiného prostředí. 

A on tedy domů posílá domů pravidelně část svojí výplaty? 

Prostě posílá domů peníze. On tím, že bydlí zdarma v tom bytě, takže vlastně co vydělává, to 

posílá. Něco má pro sebe na útratu a posílá. Takže ta rodina si zvykla určitě na nějaký příjem. 



A s tou rodinou je v kontaktu jak? 

Přes whatsapp, přes whatsapp. Protože oni posílají přes tu Westernunion banku kluci domů 

peníze skoro všichni, vlastně tady je vloží a tam si to v jejich měně vyzvednou. 

Oni žili také v nějakých úplně hrozných podmínkách a vůbec mi není jasné, jak se najednou 

dostali do výrazně jiných podmínek (rodina Akmala). On má k tomu vždycky nějaké 

vysvětlení, takže prostě jako… že má tady nějakého v Čechách známého jednoho a ten že mu 

jako zafinancoval… A občas taky hází takovými sumami, že si říkám, jestli tomu věřit nebo ne. 

A tady od té kamarádky dostal tolik a tolik peněz, aby si mohli koupit byt, ta jeho rodina. 

Takže teď už bydlí v Kábulu a že si koupili byt a tam mají i internet a všecko, a před tím žili 

v nějaké hliněné chatrči, takže co z toho je pravda nebo není, těžko říci. Teď se snažil dostat 

sem ty svoje sourozence, získat pro ně pasy a také házel šílenými částkami. Po nás nikdy nic 

nechtěl, my jsme mu maximálně zaplatili telefon, nebo jsme mu přispěli, platili jsme mu 

autobus, jel od nás, tak dostal dvě stovky, aby si koupil cestou něco v mekáči. Ale žádné velké 

částky jsme mu nedávali, ani nejsme schopni dávat, protože máme hypotéku. Ale házel dost 

velikými penězi, které jakože získá a že je třeba poslal té své rodině, nebo že financoval ty pasy 

a podobně, pak jim to nevyšlo, nepodařilo se jim získat vízum, takže nepřijeli ti jeho bratři. 

A ti bratři jsou jak staří? 

Ti bratři jsou sedmnáct a osm nebo devět. Takže dokud tomu staršímu není osmnáct, tak se 

snažil, aby tady získali azyl. Nepodařilo se, takže příští rok už to zkoušet nebude, to už by azyl 

nedostal, už by ho dostal jenom ten menší. 

A nějaké sloučení rodiny není možné? 

To moc nefunguje to sloučení rodiny, to by Vám určitě řekl pracovník OPU, ale to sloučení 

rodin nefunguje. Všichni se s tím hrozně ohánějí, všichni mají strach, ale to sloučení rodiny 

v praxi nefunguje. Určitě nefunguje, že by Afgháncům sloučili rodinu, tomu nevěřím. On se 

tady snažil oficiálně, získat pro ně pasy a získat pro ně víza, ale na sloučení rodiny nemají 

nárok. Ale to vám pracovník OPU vysvětlí přesně, proč nemají nárok na to sloučení rodiny. Ale 

vím, že nikomu z těch kluků, co tu jsou, se to nepodařilo. Takže myslím si, že tam je nějaký 

zádrhel. 

A myslíte, že jeho biologická rodina ví, že tady má hostitelskou rodinu? A tušíte, co si o 

tom myslí? 

Říkal, že jo, říkal, že o nás mluvil a že ukazoval fotky. Úplně takhle do detailu jsem se ho 

nevyptávala, co maminka. Tak prostě konstatovala, jak vypadáme na fotce, my jsme 



konstatovali, že je hezká na fotce a to je tak jako všechno,. Neptali jsme se ani my na nějaké 

podrobnosti, ani on nám ani tak jako…  

A byli jste někdy v kontaktu přímo s nimi? 

V kontaktu přímo s tou rodinou jsem nikdy nebyla. On nám to nenabízel nikdy, prostě 

abychom kontaktovali ty bratry třeba, přes ten whatsup a tak. A ani nevím, jestli… nějakou 

angličtinou snad asi, ale nevím, jestli mluví… Nikdy jsme se nekontaktovali s tou rodinou. 

Jaký máte s Akmalem vztah? Jste pro něj spíše rodina, přátelé…? 

Já jsem měla vždycky pocit, že asi spíše jako rodina, ale i jsme si pak jednou vysvětlovali… To 

zase bylo ze začátku takové nedorozumění, on mi velmi rychle začal říkat mami, tak mě 

oslovoval a v tom ústavu se jim to nelíbilo, proč po měsíci nebo po dvou nám říká takhle. A 

potom časem nám to přiblížili co máme Afghánské přátele, co tady žijí přes dvacet let, tak 

vysvětlovali, že to prostě je slušnost, že to je oslovení úplně normální, že tam oslovují přes to 

„matka“. To je prostě funkce, to je titul být matka a nemohou říkat prostě… Zaprvé nemohou 

někomu, kdo je tak starý jako já, říkat křestním jménem. Oslovovat mě křestním jménem, mají 

problém všichni ti kluci. Dejme tomu dvacetiletou holku ano, ale mě už ne. A u nich je 

normální říkat třeba „Matko Mohameda, pojď mi dát kafe“ třeba. Takže oni říkají „Matko toho 

a toho“. Takže pro ně jsem prostě matka těch dětí, které mám doma a prostě titul je „matko“ a 

je to úplně normální a neznamená to, že by si myslel, že jsme jeho rodiče, ale že prostě to je ten 

titul té rodiny. Máte tu funkci a tak se tomu prostě říká. Takž to je úplně normální, slušné 

oslovení. Takže zase ten český ústav v tom hledal něco, co v tom prostě nebylo. A my jsme ho 

k tomu nikdy nenutili, vyšlo to přirozeně nějak, my mu říkali křestním jménem, on nám říkal 

takhle. A my jsme se ho ani neptali proč, ani jsme to nějak nepitvali a pitvaly to právě ty české 

úřady a měly s tím problém, a pak nám to tedy vysvětlili… Což mi přišlo zase divné, že tedy 

když už pracuji s dětmi cizinci, tak proč to kulturní pozadí si víc nezjistí nebo nepoberou… 

Nám to objasnili Afghánci, kteří tady žijí léta, že to neznamená, že by si myslel, že jsme jeho 

rodina, že ví dobře, že nejsme rodina. Že jsme prostě někdo, kdo tady prostě supluje nějaké 

jeho potřeby, ale že to je prostě jen slušné oslovení, protože ten titul té rodiny máme, že to je 

normální oslovovat někoho ve vyšším věku „matko“. Tak jako babičce říká „babičko“ a také ví, 

že to není jeho babička. Nehledě k tomu, slyší to od našich dětí, že nám tak říkají, slyší to od 

nás, že říkáme babičce „babičko“, takže prostě nehledá jiné jméno, jak by jí říkal a řekne to 

taky, zopakuje to a přijde mu to hrozně jednoduché a vůbec neřeší ty původy. 

A na té reální rovině, byste byli pro něj spíš jako nějací vzdálení příbuzní, kamarádi…?  



Myslím si, třeba když jsme si nějak povídali a něco moje maminka říkala, že máme čtyři děti, 

tak on se ozval, že pět. Ale teď nevím, jak moc to myslí jako vtípek, jak moc to vnímá jako že 

to tak cítí a nikdy jsem to s ním nepitvala, jak to cítí, jak to vnímá. Prostě nabídli jsme mu, že 

mu dáme, co bude chtít nebo co bude od nás potřebovat a nikdy jsme neměli potřebu to pitvat, 

jak nás vnímá, jestli jako nějakou náhradní rodinu tady nebo… 

A jak to vnímáte vy? 

No, ze začátku určitě jsem ho vnímala stejně jako svoje děti a chtěla jsem po něm to samé jako 

po těch svých dětech, pak jsem dost z toho zvolnila a upustila, že teda dobře, že prostě k nám 

jezdí jenom občas, že už jako dospěl, takže takové jako… Ten vztah je tam asi trošku jiný už, 

než byl ze začátku. Možná kdybych ho vnímala více jako vlastní, tak bych ho chtěl mít více 

doma, ale určitě prostě jako dítě v hostitelské péči, kterému tady suplujeme nějakou rodinu. 

Spíš rodinný charakter, určitě ne jako že bychom ho vnímali jako kamaráda, prostě není to pro 

nás kamarád, adekvátně ani věkem, ani bychom si neměli co říci, určitě bychom se nevybrali 

jako kamarádi. 

Jaké má vyhlídky do budoucnosti? 

Nechce úplně zůstávat tady v té restauraci, oni si ho tam dost chválí… Ale co ho k tomu vede, 

asi možná dobře neplatí, možná je to prostě tím majitelem restaurace, že kde může tak ty kluky 

odře trošku. Takže že by tam byl nadšený… Má to jako prozatímní práci, protože nic jiného 

nesehnal. Zkoušeli jsme i třeba úklid, protože je pečlivý, žehlení… Nikde se nic prostě nedalo 

sehnat. Prostě ty předsudky tady fungují. On by byl výborný na hlídání dětí třeba, ale to prostě 

si ho nikdo nevezme. Takže tím pádem velmi reálně vidí, že když nemá na další studium… Ani 

by mu nešlo, on se stěží učí v tom ečkovém oboru. Zvládne ho, udělá ho, ale má blbou paměť, 

hrozně špatně mu to leze do hlavy. Ale musím říci, třeba my jsme se s ním učili třeba, když 

dělal nějaké zkoušky, ale když si představím, jak bych se to učila já v jeho jazyce, tak by mi to 

také asi moc nešlo. Tak vidí reálně, že asi půjde do nějakého toho kebabu někam. 

A že by opustil ČR a jel třeba do toho Německa nebo jinam? 

Nenene, to vůbec, to vůbec ne. Nad tím nepřemýšlí, to by musela přijít nějaká nabídka třeba 

případně z nějakého Kebabu v Německu, že by mu tam nabídli, že ho tam vezmou a někdo ho 

tam táhnul z těch lidí, co zná. Ale tady se mu líbí, tady je spokojený, nic mu tu nechybí, 

nemyslím si… To by fakt muselo být, že by ho někdo přesvědčil a ovlivnil, aby se někam 

posunul dál na západ. Ale že by se třeba vracel, to v žádném případě si nemyslím. 

Víte, jaké tu má pobytový status? 



On tu má trvalý pobyt. Tam jsme právě řešili žádost o občanství, oni si to nepřáli. Ti nezletilí 

by to občanství získali velmi snadno, ale tenkrát si to ten ústav nepřál. Že prý s tím nemají 

dobou zkušenost, že jim holky se potom zvrhávají, že neposlouchají, že mají pocit, že mají 

vyhráno… Že takhle mají i… jako kdyby to na mě dělalo pocit, že na ně mají nějakou páku 

ještě trošku. Na durhou stranu vysvětlovali, že když získají trvalý pobyt, že to má stejné vlastně 

možnosti, že tam jde akorát o volby a tak jako že… je fakt, že moje maminka žije na trvalém 

pobytu celý život a nikdy občanství nezískala. Dělali jsme si teď legraci, že nesmí nic provést 

(směje se), jinak by ji mohli vyhostit. Je tam to riziko toho vyhoštění, ale jestli prostě 

zařezávají a dělají, to co mají, tak není důvod se toho bát. No a pak akorát volit nemohou, ale 

ten trvalý pobyt mají doživotně, takže má trvalý pobyt. 

A to získal ještě jako nezletilý? 

Mám pocit, že když byl zletilí, že se tam nějak žádalo… Jo, oni získají status, a to vám řekne 

zase pracovník OPU přesně… Oni získají status nějakého trvalého pobytu a v momentě, kdy 

dosáhnou zletilosti, tak musí zažádat znovu, jde to k posouzení, tuším, že tak nějak to bylo, 

Celé se to posuzuje, že tady studuje, že dokončí školu tehdy a tehdy a většinou jim je udělený 

další trvalý pobyt a tentokrát již dlouhodobého charakteru, neomezeného. Ale pracovník OPU 

vám to ještě bude specifikovat, jestli to říkám správně. Ale myslím, že v osmnácti jsem mu 

pomáhala dávat dohromady právě žádost o trvalý pobyt. 

Má tu nějakého zástupce? Když už je mu osmnáct… 

Pořád ho určitě zastupuje ústav, plus v ústavu má každé dítě svého garanta. A myslím, že s tím 

garantem mu to zásadně nefungovalo, to byl někdo na poloviční úvazek na mateřské, který se 

mu absolutně nevěnoval. A až když vždycky zatlačil, že si bude stěžovat, tak teprve ta slečna, 

nebo mladá paní začala trošku vyvíjet nějakou aktivitu. Jako tady se mi trošku rozcházejí ty 

pozitivy ve vnímání toho ústavu, že prostě ta praxe tedy… Když jsme jenom lehounce zmínila, 

že třeba ten jeho garant nedělá asi to, co by ten garant dělat měl, tak samozřejmě, že mi hned 

bylo vysvětleno, že no, že sice ano, je jako na poloviční úvazek, ale všechno že si plní. Praxe 

byla taková, že byla furt s nemocnými dětmi doma, takže si toho asi moc plnit nestihla. Naštěstí 

on nebyl až tak asi problémový, aby potřeboval to vedení, ale měl by se obracet primárně na 

toho garanta žejo. Ale to bude zase pracovník OPU vědět daleko lépe, jak to funguje, protože 

ten do těch ústavů jednou týdně chodí, takže pracuje s těmi dětmi, jemu by měli… Právě 

vždycky, když Akmal řekl, že to pracovníkovi OPU řekne, že ten garant prostě mu nepomáhá, 

tak najednou jako mu volala a tuťuťuťu jo. Tak nevím, jak sám pracovník OPU vnímal ty 

granty, ale já tak jako, že mi občas řekl Akmal něco takového. 



Jak to vnímá sám Akmal? Chce se do české společnosti začlenit? Chce si udržet svou 

kulturu? 

Nechodí do mešity, věřící je, hlídá si některé ty kulturní zvyklosti, to znamená třeba ty svátky, 

takže jsme společně slavili ty jejich svátky. Takže to si určitě zachovává tu kulturu, určitě je 

dost pevný ve víře, hlídá si maso jako striktně a všecko, alkohol si hlídá striktně oproti jiným 

klukům, také cigarety – to prostě nepřipadá v úvahu. Ale do mešity nikdy nechodil, vždycky 

když jsme se o tom bavili, tak říkal, že Bůh je vlastně všude, takže prostě není potřeba za ním 

chodit někam konkrétně do nějaké budovy. Takže kulturu si tak jako drží svojí. Ale neměl 

problém vstřebat i tu evropskou, takže absolvoval taneční, jako nemá problém tady… On je 

poměrně galantní a to ho podle mě nenaučila Evropa, to už musel mít z té rodiny, to chování 

k ženám a on připouští, že se jeho otec choval k té manželce velmi hezky, takže on to chování 

s nějakým respektem a s úctou k té ženě už měl odtamtud.  

Určitě si nemyslím, že by to chování získal až tady, myslím si, že to už ten respekt k té matce si 

už přinesl. Já tedy zatím, co jsem se setkala s kluky, tak všichni se chovali s velkým respektem 

s úctou. Může to být částečně přetvářka, neznám je až tak do hloubky, ale v té HP, když už se 

víc člověk k němu dostane, tak vidí, že kdyby to neměl naučené vevnitř, tak by to prostě 

neaplikoval tak dobře. 

Jaké má vzdělání z Afghánistánu? 

Žádné, negramotný byl, vůbec žádné. Měl půl roku v nějaké náboženské škole, kde se učili 

zpaměti části Koránu arabsky, arabština není vůbec jeho rodný jazyk, takže vůbec žádné 

vzdělání. 

A učili jste ho Vy něco? 

Tak oni tady mají celkově, když přijdou, tak mají šest měsíců jako českých reálií. Českého 

jazyka, českých reálií, základy počtů, prostě všecko. V šesti měsících nalít základní školu do 

sebe. No, a pokud jsou mladší, mohou déle, pokud jim je třeba už šestnáct, tak musí to mít 

rychle rychle vstřebané a šup s nimi na učiliště. No a tam potom se to rozvíjí trošku dál, a když 

mají ten deficit (jazykový, znalostní), tak proto ty ečkové obory. Takže pak vlastně musel tak 

nějak…Je jasné že gramatiku neaplikuje dodnes, to prostě není možné stihnout, není možné 

pochopit. Takže nějakým způsobem napíše, ale jsou v tom prostě přeházená písmenka… Píše 

fakt… já mám některé žáky LMR a píše stejně, byť tam není třeba inteligenční deficit, ale je 

tam ten deficit toho vzdělání a to se špatně dohání.  

A vysvětlovali jste mu třeba různé věci? 



On se nechce učit, učím třeba češtinu, ale nikdy to nechtěl využívat, nechtěl se učit, nebaví ho 

to úplně. Ale máme tam kluky, kteří třeba šli na normální učňák a měli ty ambice, měli nějaké 

vzdělání před tím a šli na střední školy. Takže nám tam třeba studuje IT jeden kluk, na běžné 

střední škole, je nesmírně chytrý, ale to vzdělání si už přinesl. Takže to záleží fakt… ta země je 

obrovská, takže z jaké oblasti jsou, z jak bohaté rodiny jsou, jestli ten přístup k vzdělání měli a 

od toho se pak odvíjí všecko. 

V čem vidíte přínosy HP pro Akmala? 

Nevím, no… to jsou možná spíše otázky na něj, ale… (směje se) Já myslím možná nějaký pocit 

zázemí, že v ústavu nemá nikoho pro sebe. Tam funguje vychovatel pro nějaký počet dětí, 

kdežto tady ten člověk je jen pro to jedno dítě, nebo ta rodina je pro to jedno dítě. Takže možná 

to, ten pocit, že má někoho pro sebe. A myslím si, že to je asi to nejdůležitější, co to tomu dítěti 

musí přinášet. 

Protože vím, že si třeba navzájem záviděli. Ten, kdo tu rodinu měl, tak mu záviděli, že ji má ti, 

co ji neměli, nebo i ti, co neměli žádného dobrovolníka. Pak třeba vyzkoušeli a zjistili, že třeba 

žádného radši nechtějí, ale tu rodinu si většinou dost záviděli mezi sebou, nebo prostě 

konstatovali, že třeba „Ten se má, ten má celou rodinu“, trošku si to možná idealizují potom. 

Ovlivnila ho ta hostitelská péče v něčem? 

Já mám pocit, že občas, když jsme se ho v něčem snažili ovlivnit, že se moc nenechal, ale tak 

minimálně nakouknul do nějakých třeba svátků, do Vánoc… Tak jako třeba kulturně možná, 

podíval se do divadel, naučil se lyžovat…. Tak jako spíše rozšíření nějakých obzorů, něco 

nového zažil, k čemu by se třeba nedostal. I když třeba jasně, ústavní děti také jely lyžovat, ale 

je to jiné. Dostane se více mezi lidi. On tedy, když je větší společnost, tak se nechytá 

v rozhovoru nebo v nějakých hrách, musí to být zase nějaká hra třeba na fantazii, na obrázky, 

ne nic vědomostního, ale aby ho to zaujalo, aby ho to bavilo. Ale něco určitě, nové věci, 

s kterými se potkal. 

Nakolik mu překládáte tu českou kulturu? 

 On to jenom tak konzumuje, my mu to nevysvětlujeme. Třeba teďko byli na půlnoční o 

Vánocích. Takže on to tak jako vnímá, ale nijak mu to jako nevysvětlujeme… Když jsme si 

třeba vykládali bibli s koránem, tak ono to je velmi podobné, ta náboženství se hrozně prolínají, 

takže prostě tam… Někdy naopak hledáme ty spojitosti, když jsme si o tom povídali, nebo 

konkrétně o těch Vánocích tak třeba jsme hledali ty spojitosti, že jsem říkala: „Tohle je přece 

taky kapitola, tu znáš určitě žejo….“ Když jsme si něco četli a tak. Spíše hledáme ty spojitosti 



nějaké a pak si užijeme svátky vzájemně, bereme to prostě jako oslavu, jídlo, více než 

nábožensky. 

V čem vidíte přínosy pro sebe? 

Určitě daleko hlubší poznání kultury dané země, poznání reálií té země. Mně to třeba 

pomohlo… já učím občanku, lidská práva, takže potom mám daleko větší přehled třeba o 

životě v té konkrétní zemi a do takových detailů, které ty děti pak zajímají. Takže pro mě, pro 

moji praxi to byl přínos určitě. Učím religionistiku v devítce, takže fakt vím, že když budu brát 

judaismus, nebo když budu brát třeba islám, tak tomu opravdu rozumím i z té praxe. Specielně 

třeba tomu Islámu díky tomu, že to je prostě v rodině, tak jsme spoustu věcí poznali. A když ty 

děti pokládají všetečné otázky, tak na ně vím odpověď. Takže pro mě určitě velký přínos pro 

moji práci. A všeobecně si myslím, že i mým dětem to rozšířilo obzory v jiné kultuře, i od jídla 

od zvyků, od všeho prostě… Od toho, jak se kde žije.  Asi bych tam viděla, se mi zdá, daleko 

větší přínos i pro nás, pro něj taky, ale to by vám musel říci, co z toho má za přínos on, jak to 

vnímá. On třeba tu kulturu nemusí vnímat jako důležitou, nebo jsem ji ani nezmiňovala, pro mě 

to bylo zase naopak hodně zajímavé. 

Napadá mě, jestli to třeba Vašim dětem pomůže k otevřenějšímu postoji k cizincům? 

Já jsem takhle vychovávala děti odjakživa, ty vlastní. Takže ty moje vlastní děti, když se 

kamarádí s romskými spolužáky, tak vůbec nevnímají, že se kamarádí s Romem třeba, ti malí 

kluci. Ten nejmenší má nejlepšího kamaráda Ukrajince a vůbec to nevnímá, prostě pro něj je to 

Ťomi a je to kamarád a vůbec neřeší zemi původu ani barvu. Takže ty svoje děti mám vedené 

fakt extrémně v tomhle, že to vůbec nevnímají. Ale pomohlo to těm třeba, co učím a jsou třeba 

z xenofobního učení, protože najednou vidí, že je učí někdo, kdo slaví doma Ramadán a že není 

nijak divný. Takže spíš tady to bych řekla, že se to dá takhle šířit ty myšlenky. Že samozřejmě 

učím lidská práva, porušování lidských práv, náboženskou svobodu a tyhle ty věci a v těch 

tématech potom se orientuji a vlastně jim to mohu dokazovat i na těch příkladech. A mohou 

toho živého uprchlíka vidět, tak fakt docela si myslím, že to kolikrát může hodně ovlivnit ty 

děti. Asi se to dá i bez toho samozřejmě, já používám různé programy… a fakt dokážu 

přesvědčit i děti, které jsou z toho ryze xenofobního prostředí, tak nějakým přirozeným 

působením, že nad tím přemýšlí minimálně a že to vnímají jinak, že se posunou sami v tom 

vlastním myšlení oproti těm rodičům o velký kus.  

Naučili jste se kontaktem s Akmalem něčemu? 



Jako jo, určitě a možná asi více já, která to využije někde, než třeba …Já nevím, to si netroufám 

říci, to byste se musela zeptat mojí dcery, jestli se něco naučila… Jako já určitě co se týká 

kultury, nebo prostě se ptám... Nejvíce jsme spolu mluvili oproti mým dětem, nebo manžel není 

moc hovorný, takže my jsme si hodně povídali spolu. Hodně jako ty zajímavosti z kultury a 

samozřejmě, když jsme ho měli, tak jsem četla různé knížky a více jsem se o to zajímala… 

Nese to spíše to poznání hodně pro mě… Jestli pro zbytek té rodiny, asi, nevím, těžko říci, 

jestli i pro ty ostatní. 

Jaká jsou rizika HP pro NBD? 

Rizika, že tam půjdou každý s jiným očekáváním, že se nestřetnou, to se může stát určitě velmi 

snadno. Tam mohou být rizika jakákoli, tak jako při jakémkoli jiném dítěti. Když si vezmu 

české dítě, mohu mít doma problémy s krádežemi, stejně tak jako… Jo, neměli jsme, nikdy 

jsme tyhle problémy nemuseli řešit. My jsme měli hladký, bezproblémový průběh a nevím o 

nikom, kdo by úplně jako nějaké problémy řešil. Řešili jsme akorát, že… takovou 

nedostatečnou komunikaci v něčem, že třeba neřekl… My jsme jednou sháněli, kde je a on 

odjel někam pryč s někým prostě do jiné země a neřekl nám to, protože si myslel, že s tím 

nebudeme souhlasit, tak nám to neřekl a udělal to. Ale to jsou takové věci, které se stávají i u 

vlastních dětí. Nebo že prostě mlžil s maroděním, protože se mu nechtělo někam odjet na 

dovolenou a chtěl chodit na brigádu. Spíš takovéto, že my jsme po něm něco chtěli, on věděl, 

že to po něm budeme chtít, tak se snažil z toho vyklouznout nějakým výmyslem nebo to nějak 

zaonačit. Ale že bychom měli nějaký zásadní problém v průběhu těch let, to ne.  

A třeba nějaké kulturní odlišnosti? 

Bála jsem se při první dovolené, protože jsme jeli na hory, kde jsme měli jeden pokoj a byli 

jsme tam všech pět dětí, my dva a ještě můj pes. Takže to jsem trošičku měla z toho strach, 

bylo tam hrozně málo místa, byly to příšerné podmínky, fakt takový nuzný, blbý pokoj, 

palandy, a jak to budeme řešit s převlíkáním? To jsem řešila. Protože oni se nepřevlíkají ani 

jako muži před sebou a nedej Bože ženy a muži dohromady. Takže no, taky jsme to nějakým 

způsobem zvládli. Chce to od obou stran nějakou decentnost, ale tak jako my jsme se vždycky 

tak nějak popřevlíkali, nebo on si něco vzal, odešel na záchod, my jsme se dopřevlékli… Prostě 

záleží to na domluvě a fungovalo to, šlo to. A potom už jsme nikde… jako má u nás pokoj, 

koupelnu si zamkne, takže tam prostě nebyly problémy v těch kulturních rozdílech. Co se týká 

jídla, tak tam jsme se přizpůsobili, my se také zrovna vepřovým necpeme, tak tam taky nebyl 

problém. A nějaké oslavy a ty věci, to taky nebyl vůbec žádné problémy… nic zásadního. 



A nějaké třeba psychické problémy nedělaly to náročné? 

Ne, ne. Spíše, že třeba ze začátku, když byl u nás půl roku, tak se otevřel, řekl, co zažil, co bylo 

v té rodině za problémy, ale nemyslím si, že by to dělalo nějaké potíže, už si myslím, že to měl 

v sobě docela zpracované, když k nám přišel. Že asi to nejhorší období měl ze začátku. 

A v té době ještě neměl nějakého dobrovolníka? 

No, to neměl, to tady byl sám. To prostě bylo někdy ty začátky úplně, když přišli první cizinci 

na území.  

A on přišel v patnácti? 

Tak asi… šestnáct, v šestnácti asi. A v sedmnácti byl potom už u nás. 

Je něco, co se nepovedlo? Nějaké zklamání? 

Asi nic zásadního. Ne, vzhledem k tomu, že když sem přišel, tak byl negramotný, tak jsme si 

nedělali žádné ambice, že by prostě… Asi cílem bylo… zklamání by bylo, kdyby nedokončil 

ten učňák. To jsem se snažila… Jednu dobu měl jakože přestane chodit do školy, to byl takový 

velký zlom. Že ho prostě začala kontaktovat ta rodina, chtěli po něm peníze. Tak to řešil, co má 

dělat a hodně se v tom plácal a že tedy přestane chodit do školy, že by začal chodit pracovat. 

Takže jsem mu pomáhala sehnat nějakou práci, nějakou brigádu, to se nedařilo, potom nakonec 

se povedlo, že dělá v té afghánské restauraci. A pak se snažil skloubit to bydlení, protože ústav 

neumožňuje, aby každý den chodil do práce. Takže tam byl problém ne, že by nemohl bydlet 

v ústavu ještě, ale že on potřeboval jezdit z té práce až v půlnoci. A ten ústav se zavírá na 

nějakou hodinu a prostě nerespektovali to, ani to nešlo asi dost dobře. Takže tady já jsem mu 

pak vyřídila internát, kde by musel být v jedenáct, což byl dost velký ústupek a jemu se to furt 

nelíbilo. Pracovník OPU mu nabízel dům na půl cesty, kde by musel jenom přespat, ale bylo by 

jedno, v kolik přijde, a jemu se jako furt nic nelíbilo. To bylo jediné takové jakože, co by chtěl 

ještě lepšího, když ten dům na půli cesty byl úplně super. Mají nějaký domeček právě od OPU 

a on pořád „To ne, to ne“ a nic se mu nelíbilo. Zdálo se mi, že to neumí řešit a neumí se k tomu 

postavit, přišlo mi to, že jsme něco nalinkovali „Buď máš tohle, nebo tohle“, to jsme řešili 

s pracovníkem OPU spolu. A on jako ani jedno, ani druhé… Tak to bylo takové možná 

zklamání, že bych čekala více nějaké energie a vlastní invence a trošku se k tomu postavit. A 

zase si nemyslím… Nevím, mám informaci takovou, že ten startovací dům, byt (kde Akmal 

aktuálně bydlí), je zadarmo. A zase si nemyslím, že to je úplně dobře. Protože ty děti se 

nenaučí, že je… Oni furt berou, že tady je hrozně věcí zadarmo. A ono to tak není. Jakože je 

učíme, že se za něco neplatí, že se bydlí a neplatí a to také není dobré. Že by se měli těm 



povinnostem učit od začátku. On vlastně všechno, co si vydělá má pro sebe, aspoň tak mi to 

tvrdil, že nic nemusí odevzdávat a potom najednou ten přechod mi přijde, že bude hrozně 

drsný. Najednou potom byt stojí třeba i patnáct tisíc a to mi přijde, že neděláme dobře v té 

ústavní péči. Za ten domeček (od OPU) totiž se alespoň něco platí. Platilo se třeba dva a půl… 

já už nevím, bylo to něco prostě dvojka, trojka. A on řekl, že to je hrozně drahé, tam bydlet 

nebude. Otrávený, naštvaný, že pracovník OPU nabízí domeček…  

Vidíte na úrovni systému nějaké problémy? 

To je celkově ta ústavní péče jako taková, že řeší hodně to materiálno, že ty děti jsou 

materiálně zajištěné a trošku jako kdyby se tam vytrácel selský rozum. A zase nedělám v té 

ústavní péči, tak nevím, mám to zprostředkované od něj. Ale přišlo mi… oni dostanou nějaké 

finance na zimní bundu a už neřeší, že mají třeba tu z loňska, když ti kluci tolik nerostou, proč 

by museli dostat další? Že je učíme plýtvat hrozně. 

A pokud jde o systém konkrétně hostitelské péče? 

To je úplný začátek, takže si myslím, že tam ještě nějaká úplně jako didaktika, jak postupovat 

asi úplně není nebo metodiky, jak na to… To se podle mě asi tvoří a nevím úplně o nich. My 

jsme do toho spadli tak jako hekticky, takže já jsem neměla nikdy nic k dispozici a tak jsme do 

toho spadli a nějak to tvořili na koleni. Ale nevím, jestli tam nějak ten systém začíná být 

ucelený, to by vám asi řekl blíže pracovník OPU.  

A napadá Vás, co byste byli bývali potřebovali, aby se Vám fungovalo lépe? 

Mně přišlo ze začátku, ač jsme měli poměrně krátkou dobu toho nezletilého a pak už byl brzy 

zletilý, mně přišlo, že jsme velmi rychle začali jako kdyby narážet v nějakých představách 

s těmi úřady. Že ten OSPOD a ten ústav spolu jako kdyby… A to může být i osobní, že to 

nemusí být vůbec úřadem, ale že to může být těmi konkrétními zaměstnanci. Že když jsme měli 

to dítě už doma, tak jsme občas narazili na to, že jsme některé věci vnímali jinak, nebo jsme je 

nevnímali jako problém a oni je vnímali jako problém. A bylo vidět, že spolu komunikují o nás, 

OSPOD a vedení ústavu, že jsou spolu v kontaktu, že se minimálně přátelí nebo dobře znají a 

že si ty informace říkají. A prostě mi přišlo, že přijdu tam a dostanu vynadáno, přijdu onam a 

dostanu také vynadáno. Takže trošku samozřejmě mě to postavilo do té opozice, že jsem pak na 

nich také začala hledat chyby, že potom vázla ta spolupráce. Tady nevím jak H1, jestli se tomu 

nevyhnula, ti mám pocit, že fungovali dobře a ona ho má vlastně někde v tom dětském domově 

tam poblíž. A H2 to řešit nemusela. Ale celkově i jako OPU s dobrovolníky, když jsme jim 

vymysleli nějakou aktivitu, tak nám přišlo, že nám hází klacky pod nohy. Prostě řekli „Ne, 



v sobotu nepůjdou, protože budou uklízet. Ne v sobotu nepůjdou, protože něco“, prostě nějakou 

hloupou… Chápu, ten jejich ústav musí nějak fungovat, ale nám přišlo, že jim nabízíme něco 

dobrého, něco, co jim pomůže třeba s integrací, něco lepšího než jim nabídne ten ústav. A 

oni… jako kdyby tam nebyla ta spolupráce, mi trošku přišlo. 

Měli jste k dispozici nějaké vedení, supervizi? 

Supervize jsme měli, myslím, že jich bylo dost… Vedení ze strany OPU jo, všechno to bylo ze 

strany OPU. A tady ty supervize, i nějaké jako sezení, kdy jsme řešili něco dohromady, tak to 

všecko jako… Přes pracovníka OPU, ale bylo to všecko jako… OPU to hradilo a bylo to přes 

ně. 

Supervize nám zařizovali OPU. Já jsem vždycky jednala hodně s tím pracovníkem OPU, on 

tam je taková dominanta, ten je výborný na jednání. Pak tam má nějakou kolegyni a s tou se mi 

nejedná tak dobře. Takže holky narážely určitě na ni, mně se s ní také nepracuje dobře. A já 

jsem s ní už tolik nepřicházela do styku a nějak mně také prostě… Vždycky se mi jednalo 

hrozně dobře s pracovníkem OPU. A vím, že ona má nás mít na starost pravděpodobně ta jeho 

kolegyně a tam to trošku jako habruje, tam to nefungovalo a zase je to o těch lidech 

konkrétních.  

Ještě bych se chtěla vrátit k těm supervizím, jak často probíhají? 

Teď jsem hrozně dlouho nebyla, ale možná je to tím, že už je zletilý, nebo jsem třeba… Bývaly 

jednou za čtvrt roku ty supervize. Plus bývalo vždycky ještě setkání hostitelů tuším také tak 

jednou za čtvrt roku. Je to hrozně příjemné, je dobré si vyměnit nějaké ty informace, asi to i 

přínosné je, ale pro mě to je prakticky blbě realizovatelné, musím chvátat z domova, jet sem do 

Prahy, pak někam ještě se posouvat do centra na ty supervize, končí hrozně pozdě večer a 

přijedu domů v noci. Je to pro mě komplikované tím dojezdem hodinovým.  

A přijdou Vám přínosné?  

Jo, jo, docela jo. Myslím si, že minimálně to sdílení je důležité, to sdílení toho, co nového musí 

ta rodina jako… na co si musí zvyknout. Nějaké narušení soukromí, jak na nějaké situace 

reagovat… Tak asi jo, přínosné mi to přijde, to určitě. Ale říkám, pro mě je to blbě 

realizovatelné, zabiju tím celý tři čtvrtě den, z práce rovnou sem a musím řešit, kdo vyzvedne 

děti a tak. 

 

 



Příloha 5 – Strukturovaný rozhovor Pracovník OPU 

Kdy hostitelská péče končí? 

Ukotvené je to do 18 let, pak už se ten zákon vůbec nestará o ty děti. A my to máme, pokud 

jsou v ústavní péči vlastně, tak to také chápeme stejně i nad osmnáct. Takže i když už formálně 

není hostitelství, které stejně vlastně formálně nic není, to je žejo pojem vymyšlený, tak u nás 

je to… ještě jsme to posunuli dál.  

Jinak jakoby už to mělo být dál, už mělo být více hostitelů. Nicméně nejsou děti. Takže já mám 

od září projekt, fakt jako suprový na rozvoj té hostitelky, kde jsme se zavázali, že za dva a půl 

roku bude sedm spárovaných rodin a dětí. Ale nejsou děti. 

Jak je to možné? 

Řekl bych jako "dobrá práce" našeho ministra vnitra, který prostě... Že uprchlíci už si říkají 

"Česká republika, tam jsou zlí, tam nechceme" a vyhýbají se České republice. Takže i počty 

žadatelů jsou dost nízké.  

Takže v ZDC reálně nejsou kluci, kteří by mohli do hostitelské péče? 

Anebo jako jo, jsou, ale nějací prostě sedmnáct a půl že jim je a to už prostě... to už je blbé je 

tam nějak cpát. Protože ti pak ani nezůstávají v zařízení. Vlastně se to už nestihne všechno 

udělat a ti odchází po osmnáctém roce. A staráme se o ně samozřejmě, pomáháme jim, ale to 

vůbec není ta hostitelka, už to jsou dospělí lidi. 

Teďka máme rozjednaného jednoho patnáctiletého kluka, který přišel s bráchou a bráchovi teď 

bude osmnáct a bydleli doteď spolu v dětském domově, protože jsou jakoby... Jsou z Angoly a 

jsou z nějaké bohatší rodiny, takže byli vzdělávaní, jsou to chytří kluci, rychle se naučili česky, 

takže šli do běžného dětského domova. A já jsem s nimi mluvil o té hostitelce, ten mladší říkal, 

že mu to připadá docela zajímavé. A teďka na přelomu roku tam došlo k nějakému velkému 

konfliktu mezitím dětským domovem a těmi bráchy, hlavně tím starším. Že ten dětský domov 

je spíše na ty mladší děti a tenhle osmnáctiletý jim tam moc nezapadá do toho, takže tam byly 

konflikty a ten teď bude přecházet někam jinam, zůstane tam ten mladší sám. Což normálně 

není správné rozdělovat sourozence, ale tady to mysl dává. A právě proto mi připadá, že ještě 

více bude potřebovat tu hostitelku, takže doufám, že si to tam sedne... A právě dneska 

odpoledne mu budu volat a budeme se domlouvat.  

A já jsem rozpoutal jako... že jsem oslovoval hodně lidí z občanské iniciativy Češi pomáhají, 

kteří sem chtějí dostat děti z řeckého tábora, tak jsme dlouho v kontaktu, takže jsem využil tu 



jejich síť lidí, co se jim hlásí. Že bych jim nabídl aspoň nějakou činnosti do té doby, než se... 

jestli se vůbec podaří sem přijmout ty děti. Tak do té doby, aby měli tady, co dělat, aby 

nevychladlo to jejich nadšení, takže by se zatím zajeli do hostitelky zatím. Takže se mi ti lidé 

ozývají, ozvalo se mi asi sto dvacet lidí. No a tady vlastně máme jednoho uprchlíka. Tak to je 

takové jako dost...  

Jak HP pro NBD začala a jak se do toho zapojilo OPU? 

Ozvala se ti H0?  

To je paní, co dělá sociální pracovnici v poradně pro integraci, kteří také pracují s cizinci, a 

která psala nějakou diplomku o Zařízení pro děti cizince. Takže tam docházela na praxi, pak 

tam možná zůstala déle nebo to byla nějaká hodně dlouhá praxe a pak si tam s jedním klukem 

sedli a zvala si ho právě do hostitelky. Úplně spontánně to vzniklo a já jsem o tom ani nevěděla 

a už je to nějakých šest let možná už déle. A na základě toho se to celé ozkoušelo, že to nějak 

tam vlastně jde, ale bylo to úplně prostě... "No, tak asi tady nějaký jako posudek byste měla mít 

psychologický" a vlastně nikdo moc nevěděl, co a jak. No a potom mně to přišlo, že když nejde 

pěstounka, tak že aspoň tu hostitelku a to je takové docela rychlé, ale musí se to vyprecizovat, 

musíme nastavit nějaké mantinely a co nejvíce to připodobnit té pěstounce, aby to fungování 

bylo nějak trochu pod kontrolou, aby dostávali podporu ti hostitelé. Jo, ta se v tom plácala sama 

ta H0.  

No a pak první byla ta H3, která si zvala do péče kluka z Barmy, kde to nevyšlo. Říkala ti to? 

To je zajímavý příběh. Říkala ti, proč, z jejího pohledu? Já jsem se vlastně s ní o tom nikdy 

nebavil...  Oni jsou takoví specifičtí... Teďka jsem myslel H3, že je to hodně rodina taková 

všeobjímající, taková jako aktivní... A myslím, že to na něj bylo moc, že byl spíše takový jako 

že by potřeboval trochu odstup, že si asi úplně jako nesedli v tom párování a že do toho šli s 

nadšením velkým a že jako "Pojď tady a tady aktivita a pojeď s námi k moři a tohle..." a že to 

na něj bylo moc. Ale to je jenom moje vlastní nějaké takové jakoby z toho, co jsem posbíral 

drobečky... A že si to prostě nesedlo. A pak právě s tím Akmalem myslím, že si to sedlo právě 

úplně dokonale.  

Tam myslím to bylo super. Teďka akorát je už Akmal v takové fázi, že už se osamostatnil, už 

tu pomoc tolik nepotřebuje, myslím, že je pro něj strašně důležité, že ví, že tam je. Že když 

bude nějaký průser, tak za ní může přijít. Prostě něco jako pro nás rodina, i když už s nimi 

nebydlíme, tak víme, že tam jsou a že jakoby můžeme. 

No, takže ta byla vlastně druhá, tam už to bylo s naší dopomocí nějakou ale ještě ne na nějaké 



komplexnější bázi, jen jsme se snažili nárazově, co by tak mohlo pomoci. 

A začínalo to jako dobrovolnictví... Byl tehdy již nějaký program hostitelská péče? 

Nebyl, nebyl. Tam se přelilo to dobrovolnictví v něco intenzivnějšího. Ale udělal se tam také ta 

hostitelka, bylo to oficiální, bylo to schválené, přešlo to přes OSPOD, přes ředitelku zařízení.  

U té H2 myslím ne, protože Jaabir, myslím, zletil, než se to stihlo oficiálně udělat. Právě ale v 

úhlu věku, jinak ale je to víceméně to samé. Pak poslední je H1 s Abdulem a tam už to bylo s 

tou dopomocí všechno a už i ten dotazník nám vyplňovala. 

Co charakterizuje hostitelskou péči oproti dobrovolnictví? V legislativě je jen pobyt mimo 

zařízení... Tak co určuje hostitelskou péči? 

Ten proces, ten to jasně oddělí, ta formálnost toho. Jakmile už tím procesem projde, tak je to 

jasné.  

Jako skrze ten OSPOD? 

Jojojo, do osmnácti. Pak ta hranice nad osmnáct, to už je těžké. My jsme si to charakterizovali 

na jednom tom setkání... Já to když tak najdu, ale myslím, že by to mělo být... Jasně, výhoda je 

toho přespávání, že si to nemusí... Protože aby mohli přespávat bez toho hostitelství, tak to 

bude větší pruda pro ně to dokazovat, ke komu jdou a tak. Kdežto tam, jakmile už ho znají toho 

člověka, je to povolené, tak už je to jen formalita víceméně. Že sice o to musí požádat vždycky, 

ale už je to formální. 

Takže kdyby si nějaký náhodný člověk chtěl NBD vzít na noc k sobě, musí absolvovat 

nějaké náročnější povolování, zatímco tady se to zařídí, odfajfkuje se, že ta hostitelská 

rodina si NBD brát může? 

No, a pro mě osobně spíše pocitově než nějak teoreticky oddělené je to to, že to tedy není na 

bázi kamarádství, ale na bázi něčeho trvalejšího. A spíše ten dobrovolník podle mě funguje na 

nějaké zážitky, kdežto tohlencto je spíše ta rodina, prostě "Tak jo, tak budeme sedět na zahradě. 

Nebudeme kvůli tobě, že ty jsi tady, teď něco aktivizovat, když normálně bychom seděli na 

zahradě". A plus ještě že mi připadá lepší, když ta hostitelka je celá rodina, že to není závislé na 

tom jednom člověku, což je spíše to dobrovolnictví. A zase může být dobrovolníků víc, ale 

prostě tam by to mělo být "Ok, tak zrovna nemůže H2, tak si ho vezme její manžel...", něco 

takového. A také to není nutnost, ale spíše pocitově je to spíše k tomu.  

Mohli by případně hostitelskou péči dělat i pár či jednotlivec? 

Určitě jo, jako to záleží zase, jak si to sedne spolu. Myslím, že někomu to bude více vyhovovat, 



někomu zase ty děti sednou... Nemyslím, že nic diskvalifikuje. 

Takže jsou tedy tyto tři hostitelské rodiny, kteří HP pro NBD dělají. A teďko tedy je stav 

takový, že nejsou děti? 

Nejsou děti no. Jakoby tam jsou kluci, ale prostě buď už jsou tady moc dlouho, že už jsou 

integrovaní a mají tady spoustu kamarádů, těm teďka nabízet rodinu... mají tady brigádu. Ti už 

prostě nemají čas na nic, ti jsou buď ve škole, nebo na brigádě a už je strašně těžké nějakou 

aktivitu jim jako... je do toho vtáhnout. Ty už do toho nedostaneme a ti noví teď nechodí. Nebo 

já nevím teď přišel jeden třeba z Afriky a to je zase takový sportovec, říkají, že to je nejlepší 

fotbalista, kterého měli za to fungování, takže už je zaspaný v Dukle... A prostě...  

Kteří pracovníci se v OPU HP pro NBD účastní? Jestli kromě Vás je zapojený? 

(Vrtí hlavou) 

Takže je to celé centralizované na Vás? 

Hmhm. Takhle, já jsem to v podstatě celé vymyslel, zabývám se tím rok a půl, dva roky, 

nevím... A vlastně teď konečně od toho září na to mám projekt a nemám děti.  

A co znamená, že na to máte projekt? 

To, že jsme našli takový projekt, kde jsme si mohli podat žádost, aby podporoval tenhle ten typ 

pomoci. Máme projekt na sociální poradenství, na to, že chodím k těm nezletilým, na 

dobrovolníky a tohlencto jsem dělal víceméně ve volném čase do teď do toho září. 

Co všechno se v rámci té HP nabízí?  

To jsem v podstatě sepsal do toho projektu. Na začátku je to nějak vyhledávání a příprava těch 

rodin. To jsem teď využíval hodně ty kontakty od Češi pomáhají. Dělat teď nějakou kampaň, 

když nejsou děti, postrádá smysl. Vlastně jsme si teď dali jedno setkání, kam dorazili zájemci, 

těm jsem o tom povídal, v podstatě jako takovou tu prezentaci, co jsem ti kdysi posílal, tak už 

je upravená, zase nabobtnala. Říkám jim jednak o tom, kdo to je NBD a co to je hostitelka. 

Potom tedy když už mám nějaké zájemce, tak je připravím. To znamená, že jim pomohu získat 

všechny ty formální náležitosti, co po nich OSPOD bude chtít.  

Co chci, co je také obsahem toho, je mít nějakého speciálního psychologa, který to posoudí. 

Protože do teď je tam v zákoně prostě... nebo takhle, v zákoně je to úplně vágně, ale OSPOD 

od nich chce posouzení od psychologa, že jsou v pořádku. Jenomže to je takové vágní úplně, 

jako oukej, nějaký psycholog, který se zabývá něčím úplně jiným, jenom má razítko, tak může 

posoudit, že mu připadá, že mu přijdou dobří, ale vůbec se tomu nevěnuje. Tak to pro nás nemá 



tu validitu. Takže bych chtěl najít někoho, kdo se tím zabývá a bude schopen posoudit, jestli 

ten člověk je vhodný na tu hostitelku. Mít někoho svého, ke komu je budu posílat, aby rovnou 

šli za ním. A i z toho projektu se to dá zaplatit, takže i se z nich trochu ta finanční zátěž stáhne. 

Potom vlastně všechny tyhle podklady spolu s dotazníkem, který jsme udělali, se dá na ten 

OSPOD. Se mnou konzultují všechno, já jim i říkám, co tam teď je za děti, aby měli představu. 

Tak nějak si to v duchu párujeme, s kým by to tak mohlo klapat. Potom tedy to OSPOD 

schválí, udělá šetření u nich v domácnosti. A potom se tedy spárují. Samozřejmě v tom našem 

je to zkreslené celé, když budu mít tři zájemce o hostitelku a jednoho zájemce o nezletilého, tak 

je to blbé, než kdyby bylo deset a deset a teď to posuzovat všechno, tak teď je to trochu 

omezené. Spárujeme to a potom je doprovázíme, snažíme se dělat ta svépomocná potkání. Tady 

je mi supervizorka velikou oporou, protože já neumím tu náhradku, já umím nezletilé bez 

doprovodu a do tohohle mám jen takový lehký nádech, ale nechci se do toho pouštět, není to 

můj topic. Takže je strašně důležité, že tam mám někoho, kdo se tomu věnuje. A ještě tu 

Dobrou rodinu, která to dělá profesionálně také. 

A ti se na tom podílí jak? 

Know how.  

Takže tam máte lidi, s kterými můžete něco konzultovat? 

Jo, kdyby něco, tak vím, kam. A hlavně s nimi děláme na tom, abychom sem dostali ty děti z 

toho Řecka. A ten plán toho, to by strašně pomohlo tady tomu našemu systému náhradní 

rodinné péče, to už tedy není hostitelka, to už by byla pěstounka. Ale byla by to první 

vlaštovka. Někdo, kdo by to dokázala rozběhnout a připravit celý ten systém na to. Tady zase 

potřebuji odborníka na tu náhradku, to čerpám od nich. Ale kdyby byl hostitel, který by 

potřeboval něco, co už já mám svoje hranice, už nevím, supervizorka by také nemohla něco, 

tak mohu odkázat tam. 

A potom, co bych chtěl a co je strašně podstatné a hodně se na to zapomíná, je hodnocení 

efektivity a dobré praxe. Vymýšlet, co funguje a tak.  

Ještě bych se vrátila k těm podmínkám, co musí splnit. Musí tedy absolvovat 

psychologické šetření a tedy nějaký dotazník? 

To ti klidně pošlu. To jsem jakoby upravil dotazník pro žadatele o pěstounku. Já fakt to tlačím, 

aby to bylo co nejpodobnější pěstounce, protože ta je podchycená, to ten proces má jasný. 

Takže toho se chytám nejvíce. A dodal jsem tam nějaké věci, které přichází do úvahy s 

nezletilými bez doprovodu. Tam je třeba... bude hodně důležité, jaké mají vyznání ti hostitelé, 



nebo může to být zásadní. Nebo jaké mají sousedy, jestli třeba bydlí na malé vesnici a mají 

souseda rasistu, který poslouchá ortel. Není to nic, co by je vylučovalo, ale bude potřeba se na 

to soustředit a nějak to ošetřit, aby si to sedlo. A je takový jako hodně podrobný. Já jim 

vždycky říkám, že když by měli s nějakou otázkou problém, tak si můžeme vyříkat, proč to tam 

je, že jim to řeknu...  

A je to tedy upravený dotazník, který se dává zájemcům o pěstounskou péči? 

Jakoby já jsem z něj vyšel, to byl můj základ, udělal jsem jakoby náš.  

Takže pohovor, dotazník.. 

Potom musí být beztrestní, výpis z rejstříku. Potom je šetření toho OSPOD, což OSPOD... tam 

mám vždycky dobré kontakty na té Praze. Předtím to dělala skvělá holka, ta odešla ná 

mateřskou, teď tam je další skvělá jakoby, které... že to není bába na OSPODu, naštěstí, že 

vždycky ty nezletilé bez doprovodu má někdo soudný. A je to na Praze 5 stejně jako má sídlo 

zařízení pro děti cizince a i když pak ty děti odchází někam jinam třeba do dětského domova 

nebo tak, tak ona si je ta na Praze 5 i když by je právně měla přeposlat někomu jinému. Ale 

přeci jenom, ty děti jsou specifické, takže je strašně dobře, že si je nechá ona. I když říká, že na 

to nesmí přijít její vedoucí, ta aby ji jako zabila, že všechno mají jako hrnout, že mají hodně 

práce svojí.  

Je tedy jedna sociální pracovnice a ta má na starosti všechny NBD? 

No, víceméně jo, víceméně naštěstí jo. Naštěstí kvůli té specifikaci. Takže právě ta na té Praze 

5, kam vlastně víceméně tím nějak projdou.  

Když toho nezletilého zadrží někde, tak se volá ten místní OSPOD, ale potom ho předběžným 

opatřením umísťují na Radlickou na Prahu. Takže tam už projde, i když potom jde někam 

jinam, tak ona si ho tam už nechává. 

A oni tedy mohou být přímo v tom diagnostickém ústavu v Radlické nebo mohou jít do 

nějakého jiného dětského domova?  

Jo. A vlastně ještě má ta Radlická – ZDC má své studentské oddělení, tam je dvanáct míst pro 

ty, co už tady chodí do školy. A potom ještě startovací byt, to už jsou ti v poslední fázi pomalu 

opouštění toho zařízení, kdy už tam není stálý dozor. 

(Ukazuje vytištěný dříve zmiňovaný dotazník) 

Vzdělání, zaměstnání... právě jako jo... směny v zaměstnání. Kontakt s rizikovou skupinou 

obyvatel, něco takového, co se toho týká... Už je to tady napasované na to... Znalost cizích 



jazyků, samozřejmě velice důležité. Nečekáme, že někdo bude umět paštu, nicméně angličtina 

třeba se hodí. Finanční situace, to vždycky upozorňuji hostitele na to, že je to bude stát nějaké 

peníze, sice to nejsou velké peníze, ale musí za něj všechno platit od jídla přes cestovné, když 

jsou někam na výlet a tak, proto je to důležité. Samozřejmě zdravotní stav... Partnerství, 

vztahy... Tohle to je pro ty děti je to... ty naše vztahy na začátku než pochopí tu naši kulturu, 

tak je to hodně divoké vlastně tady. Jako rozvody, to oni moc neznají ze své země, nějaké děti z 

předchozích manželství a takhle, aby se to vyjasnilo předem.  

A to je dotazník, který vyplňují hostitelé a budete ho mít vy a i to zařízení? 

Zařízení ho nedávám, na OSPOD přesně, jo. 

Tohle jsou důležité věci... domácí zvíře jako pes, pro část muslimů může být špinavé zvíře něco 

jako pro nás prase, prostě žejo bydlet s prasetem doma, jako proč... tak to také může být nějaký 

konflikt. Jasně, jestli je tam někdo jiný... Vlastní pokoj, to mi připadá dost hustý u toho 

hostitelství, že tam jen přespává, takže jako co? Mám dětský pokoj, ložnici a oukej, obývák. 

Takže tedy bude muset spát v obýváku... A oukej nebo mu udělat postel u dětí a já mám malé 

děti, tak jako kdyby to byl patnáctiletý kluk, tak to asi jako, oni už mají spát, když on ještě bude 

vzhůru, to nedává smysl. Takže asi bude muset být v obýváku, takže bude na rozkládacím 

gauči, sníží to komfort pro všechny... To mi připadá to přespávání docela náročné pro tu 

rodinu, když nemá barák. 

A ještě úplně nejextrémnější věc je, když by šel k muslimům nějaký kluk, tak žena, která bude 

chodit zahalená, třeba jenom vlasy, to je jedno, tak doma nechodí, protože je mezi svojí 

rodinou. kdežto, když tam přijde tenhle kluk do hostitelky, nebo i do pěstounky kdyby přišel. 

Tak ona před ním bude muset chodit zahalená, protože to není člen její rodiny pokrevní. Takže 

to pro ní bude strašně dyskomfortní. Takovéhle detaily řešit je fakt hrozně těžké.  

Jasně tak jako… „Jo, tady jsou sousedi, vstřícní vůči cizincům, neočekávám problémy... No, 

nějaké problémy tam jsou...". Jasně tady děti... současné, minulé. A pak tady jako ty představy 

nějaké, což jsou důležité. Jestli chceš, klidně ti ho pošlu, jestli to k něčemu bude. 

Já jsem se ptala hostitelek, co na jejich HP říkaly rodiny jejich rodiny, a aspoň dvě říkaly, 

že někteří příbuzní s tím měli problém, přestali se s nimi bavit... Což je vlastně další nálož 

na tu hostitelskou rodinu… 

Já jsem měl teď jednu vážnou zájemkyni o hostitelství, s tou jsme se viděli asi čtyřikrát a 

nedopadlo to, protože bydlí s rodiči a dcerou, je rozvedená a rodiče prostě řekli ne. Nějakého 

cizáka nechceme. Jo, je to těžké a podle mě by se to zvládlo, kdybychom na tom pracovali, já 



za nimi mohu zajet, někdy můžeme přijet za návštěvu, nebo oni někam vidět, a jak to funguje... 

Prostě ne, vůbec se o tom odmítli zbavit, narušené vztahy... 

Ještě bych se zeptala na tu přípravu? Jak probíhá, jak je intenzivní? 

Individuálně, naštěstí mám ten luxus, že jich je takhle málo, takže... 

A málo je kolik? 

No, jak teď nejsou děti, tak to neodbavuji, z těch Češi pomáhají se mi ozvalo asi sto deset lidí. 

Ale ne všichni z toho vůbec říkají, že chtějí. Z toho třeba půlka řekne, že by měla zájem o 

hostitelka, z toho třeba tři čtvrtiny bydlí mimo Prahu. A ta hostitelka nedává smysl mimo 

Prahu. Nebo jo, jasně H3 sice bydlí v Ústeckém kraji, ale jakoby... Výjimečně to smysl může 

dávat, ale obecně moc ne. Aby někdo z Moravskoslezského kraje si na víkendy bral dítě, to je 

nesmysl, to nebude fungovat. Takže spousta lidí se tímhle vyřadí, takže mi zbude třeba dvacet 

potenciálních. Pak jedni budou mít dítě třeba patnáct měsíců a tak si řekneme ve finále, že to 

nedává smysl, jedna bude mít sousedy rasisty, tak to nevyjde... Takže se to takhle strašně 

vyfiltruje a teď podle mě... Kdyby byly děti, tak podle mě jako deset bych měl.  

A přípravě jsou tedy i individuální rozhovory? 

Nejdříve je taková ta dvouhodinová, kde jim říkám celou tu prezentaci. Skupinová třeba pět 

nebo tak. A potom jakoby vlastně půlka z nich řekne "Aha, tak to je blbý, to teda ne", nebo 

nevím něco. A s tou durhou půlkou se pak scházíme individuálně ladíme to, povídáme si o 

tom...  

A co pak tedy ladíte? Jejich podmínky, nebo podáváte informace o NBD? 

Jasně, přímo tu jejich konkrétní situaci, ty jejich obavy. Nebo naopak já jim říkám, na co by si 

měli dávat pozor, co si mají ošetřit. A potom mám teďka... nebo mi připadá ideální, to je zase, 

kdyby bylo hodně hostitelů hodně zájemců z dětí, tak že by se nejdříve stali dobrovolníky, kde 

to je bezpečnější pro obě strany. Protože když do toho nalítnou po hlavě a potom to nevyjde, 

tak to dobrovolnictví, to je kamarádství, to nebude bolet tolik. Ale když si někoho vezmu domů 

a pak to bude průser, tak obě strany z toho vyjdou hodně špatně, takže bych byl rád, aby si to 

nejdříve ozkoušeli přes to dobrovolnictví a pak řeknou "Hele, je to blbý, nechci" a docela ta 

traumatizace, podle mě, nebude tak velká. 

Takže by se vytipovalo dítě, které by už pak potenciálně mohlo jít do toho hostitelství a 

nejprve by fungovali na takové „light" verzi dobrovolnictví? 

Třeba, Nebo když dělám nějaký sraz pro nezletilé bez doprovodu, nějakou akci, jdeme na 



kulečník někam nebo něco, takže tam přijdou i tihle s dobrovolníky, podívají se vůbec, co to 

jsou ti nezletilí bez doprovodu, kdo to je. Protože to je hrozně těžké si představit, jak fungují. A 

pak vlastně, myslím, že u většiny to zmenší nějaké ty obavy, kdo je nikdy neviděl, nejednal s 

nimi, tak se trochu uklidní. A udělá se dobrovolnictví a potom to dobrovolnictví se přetaví v 

tohle. Ale už dopředu do toho jdou s tím plánem, že když to půjde dobře, tak to půjde do toho 

hostitelství a vědí o tom obě strany. 

Přijde mi, že bude asi potřeba hodně pracovat s těmi jejich očekáváními obou stran, že 

„to možná budou ti moji hostitelé“, že je těžké do toho nespadnout... 

Asi jo no. Ale nevím, jak to udělat líp. Klidně, když budeš mít nějaké nápady, tak je na mě val. 

Tady v podstatě je to tak specifické, že nikdo moc mi do toho nekecá a víceméně neradí. Takže 

klidně budu rád za nějakou zpětnou vazbu. 

Je lepší spontánní varianta, že se nejprve potkají na nějaké akci a řeknou si "S tím si 

sedneme, o toho máme zájem" nebo je lépe, když je bude párovat někdo zvnějšku? 

Já si pamatuji z té knížky, na které se supervizorka podílela, že tam jsou právě dva typy, 

přičemž oba jsou kombinovatelné, ta spontánní nebo tak formální. Ať tak nebo tak, jde to. A 

teďka s tím patnáctiletým, s tím potenciálním novým NBD, tak s tím to půjde úplně jinak, 

protože prostě myslím, že by o tu hostitelku stál, mám tedy nějaké zájemce o hostitelství, takže 

asi tu fázi dobrovolnictví vynecháme a půjdeme do málo intenzivního hostitelství, nebo jako 

bez očekávání, nebo jako umenšit ta očekávání z obou stran, ale rovnou na tu hostitelku. 

Protože do toho ještě vstupuje to, že nám teď skončila koordinátorka dobrovolníků a to 

dobrovolnictví teď nefunguje, takže o tuhle možnost jsem víceméně i přišel teď. 

Budou hostitelé dostávat nějaké konkrétní informace o konkrétním nezletilém? Asi jako 

odkud je a kolik mu je, ale třeba nějaké jeho rodinné pozadí nebo tak? 

Hele, jakoby už jsou velcí na to, aby to mohli říci sami. Myslím, že ani na západě v té 

pěstounce se tohle nedělá, že ten pěstoun nedostává informace. Jako jo, když je tam něco 

relevantního, "Bere tady prášky, protože má velká traumata a v noci se budil, tak si na to dejte 

pozor a když se budí, zvýšíme dávky", jasně, to je velice podstatná informace, to jo. Ale jako 

"Zavraždili mu mámu, tátu brutálně a znásilnili ho...", možná jako "je sirotek", ale tohle když 

bude chtít sdílet, tak ať to sdílí sám. To v podstatě ani já se jich neptám. Když s tím přijdou za 

mnou tak jasně, vyslechnu, dobrý. Ale já v tom nešťourám, já to vlastně jako... mě to 

"nezajímá". Právníky jo, právníci, když je žádají o azyl, tak je potřebují vědět všechny tyhle 

informace, ale já jako... Určitě pak, když ta hostitelka je dobrá, tak ten hostitel o nich ví daleko, 



daleko více, než ti profesionálové. 

Mají nebo budou mít hostitelé k dispozici nějaké materiály k nějakému sebevzdělávání, 

nebo to bude spíše stát na té přípravě od OPU? 

Asi jo. Já si myslím, že nic moc není. Že asi jako ta teorie, ta knížka, to by jim asi moc 

nepomohlo, to je spíše o tom, jak profesionálně o tom systému, jak to nastavit. sebevzdělávání 

nevím... jestli něco z té pěstounky, dítě v péči nebo něco takového... Bojím se, že nejsou 

materiály. 

Jací by hostitelé měli být?  

To jsme teď dělali... měli jsme projekt na náhradní rodinnou péči mezinárodní s partnerskými 

zeměmi a právě jsme říkali, jaké jsou dobré predispozice pro pěstouny... Já už si to nepamatuji 

přesně, ale byly tam takové jako otevřenost, tolerance... A jako tohle bylo nej. Když jsi 

otevřená a tolerantní, tak zkousneš všechno. A možná flexibilní... 

A mají mít hostitelé zkušenosti s uprchlíky, náhradní rodinnou péčí...? Dvě z hostitelek už 

znaly uprchlíky před tím... 

Dobře pro ně, ale určitě to nevyloučí toho, kdo jde z jedné vody na čisto. Tomu se se asi budu 

více věnovat a já mu budu dávat podněty jako "Hele, víš, že muslimové nejedí vepřové? A 

když přijdete k babičce, tak babička bude naštvaná, že nejí, a je potřeba jí to vysvětlit", nevím, 

takovéhle "kraviny", že s nimi budu muset více probírat.  

A třeba finance? 

Přesně, přesně... jo, proto ten OSPOD dělá šetření v místě bydliště, kde zjistí... Já nevím, co by 

je diskvalifikovalo... No, tak jako jo, kdyby bydleli v garsonce dva, tak jako asi prostě tam 

nepůjde. Takže nějaký ten minimálně standard. 

A jazykové schopnosti? 

Ne. Takhle, do té hostitelky jdou děti až po diagnostickém pobytu, což je po dvou měsících, 

kdy už ty děti tu češtinu prostě strašně sají. Stejně většinou anglicky neumí, což je tady ten 

rozšířený jazyk... Takže to určitě překážka není. Samozřejmě je to výhoda, ale... 

A oni tedy nemohou mít hostitelku dříve než pod těch dvou měsících? 

To určitě ne. A spíše v reálu tak jako po třech, možná čtyřech. Než se jako všechno vyřídí ty 

formality. To záleží, kdy přijdou, jak jsou schopní, protože pak jdou do běžné sítě, takže když 

přijdou někdy v březnu, tak pak jdou až v září do té školy. Ale když přijdou v červenci a jsou 



schopní, tak klidně od září už mohou jít. To je hrozně individuální. Samozřejmě, když jsou tam 

kluci z Ukrajiny, tak ti to mají daleko jednodušší všechno. 

Jak by měla vypadat první setkání?  

No, já jim chci pomoci s tím prvním kontaktem, aby to nebylo umělé "Tak tady je Pepa, tady je 

Ahmed a povídejte si", takže právě to mi přijde dobrá ta společná akce, aby se poprvé viděli. A 

potom... to záleží na nich. Myslím, že nevyhodnotím jejich psychický stav a nějakou odolnost a 

labilitu a tohle... Ale myslím, že když už budeme chtít, aby někdo byl dobrovolník nebo 

hostitel, tak bude schopný to vymyslet sám a si to sám naplánovat. My jim samozřejmě 

pomůžeme, když budou chtít nějakou radu, ale že bychom jim říkali, jak na to, to ne. 

V té odborné metodice to vypadalo hodně nalajnované, že první schůzka má proběhnout 

v ústavu a má tam být ten hostitel, garant atd.  

Mně to připadá hrozně umělé a úplně jako takový odpor... Jako chápu ty výhody toho, líbí se 

mi to, ale neumím to vymyslet tak, aby to bylo spontánní. 

Přemýšlím, že jedna hostitelka říkala, že na první schůzky s nimi chodila jedna jiná 

dobrovolnice, která toho nezletilého již znala, možná to ale bylo kvůli tomu, že se 

nedorozuměli nebo tak... 

To byla skvělá parta dobrovolníků, kteří takhle fungovali, a díky nim se podařilo takhle přetavit 

tu hostitelku. A ta dobrovolnice-koordinátorka v podstatě nebyla hostitelka, protože také měla 

toho nad osmnáct a pak se nějak rozešli, ale v podstatě já ji tam počítám. Ona se vymezuje proti 

tomu, že jako formálně ne, ale ta byla hrozně skvělá. Ona dělala vedoucí dobrovolníků a 

všechny tyhle aktivity byly díky ní. A jenom právě že to dělala tak intenzivně, že vyhořela, tak 

to je mi líto, že jsme ji nepomohli ji tam dát větší bariéru a že ji to tkhle sežralo. 

Hostitelská péče je tedy nastavená pro děti do osmnácti let. Ale zároveň hostitelé, kteří 

teď mají už dospělé kluky, dá se tomu pořád říkat hostitelská péče protože to má ty 

atributy?  

Hostitel v našem pojetí je člověk nebo rodina, který se intenzivně setkává s klientem ústavního 

zařízení, který je či byl nezletilým bez doprovodu. Je to jako debilní definice, ale myslím, že je 

tam všechno důležité. Takže buď jednotlivec, nebo rodina, je to jedno, intenzivně se setkává, to 

je to důležité, že jakoby... no, jasně, H3 teď už hostitelka moc není, protože už jsou tak daleko 

od sebe, že už to nebude ono. Aby byl ten člověk ještě klientem ústavního zařízení, to je podle 

mě podstatné a z toho už to vyplývá, že byl nezletilý bez doprovodu, jinak by se tam nedostalo 

to dítě. A ten věk je do dvaceti šesti v tom našem pojetí. Také jsme si říkali, že je hostitel v 



pozici tety nebo strýce, nikoli rodiče.  

Já doufám, že tomu nejblíže ten teta, strejda je. Asi největší průser by byl partner, na to si musí 

dát pozor, to by bylo blbý. Dítě, to asi takový průser není, ale je to zraňující pak, protože to 

prostě není, není to tak. Takže pak pro obě strany to bude frustrující, protože dítě to není. 

Kdežto ten strejda, teta to mi připadá, že... A zvlášť ve té východní kultuře, kde k sobě mají ty 

rodiny hrozně blízko, ne v té naší, kde strejdu vidím jednou za rok na oslavě babiččiných 

narozenin. 

Jo, mně přijde, že hostitelky říkaly něco na úrovni slov, že ho berou jako součást rodiny 

"jako ty moje vlastní děti", ale bylo jasné, že tam je rozumění tomu, že to je trochu ještě 

posunuté.  

Jo, já si myslel, přesně jak jsi říkala, že ta slova jsou jedna věci, ale důležité je, aby to ctily, že 

prostě... A ono je to zase u nich snazší, protože oni tu svou rodinou mají většinou. Sice ji 

nemají tady, ale přes skype jsou spolu v kontaktu, takže ta identifikace toho a identita je docela 

přehledná.  

Může být hostitelská péče, která skutečně skončí v momentě, kdy dovrší nezletilý 

osmnáctého roku? 

Z mého pohledu a říkám to všem zájemcům o hostitelství, že to je jako s vlastními dětmi, také v 

osmnácti je nevykopnu a hele už jsi dospělá, tak je to tvůj život. A kdyby to tak dopadlo, že se 

v osmnácti rozejdou, tak je to špatně odvedená práce, asi naše. Protože to má být vztah na celý 

život. 

Přijde mi to jako docela velký požadavek na možné hostitele, aby s tím počítali... 

Tak, oukej, ne požadavek a určitě se o něj nemusí starat. Jenom prostě, aby jako když tak byli 

na telefonu, nebo něco... Je to hlubší. Ale myslím tedy, že ti lidé asi do toho s tím jdou. 

Myslím, přeci jen, že chtějí pomáhat a když se tam něco nezvrzá, že je to opravdu znechutí a 

něco, tak že asi... 

Znáte nezletilé bez doprovodu osobně? Jak a kde je potkáváte? 

Já čerpám z toho, že máme vlastně už dlouhá lét projekty na podporu nezletilých bez 

doprovodu, takže navštěvujeme všechna zařízení, kde jsou umístění, Takže vzhledem k nízkým 

počtům je znám všechny osobně. 

A v čem spočívá Vaše práce? 

Pomoci jim se tady zorientovat ještě víc. Z čím více stran to slyší, tím lépe. Samozřejmě v tom 



ústavu je to učí. Ale prostě jak to tady funguje, připravit se na ten život tady, to je to moje 

nejdůležitější a dělám proto různé workshopy, zajišťujeme jim češtinu, děláme s nimi různě 

když si třeba potřebují založit účet nebo prostě všechny tyhle ty věci... 

Zároveň to tedy dělá to zařízení a vy rozšiřujete tu nabídku? 

Tak, tak. A ono opravdu jako... asi to bude pro všechny děti stejné, že jim něco řekneš v teorii 

jim něco řekneš a za týden už vůbec nic z toho neví. Takže to prostě opakovat, opakovat a třeba 

tam něco zůstane. A teď si vem, že tady mají spoustu povinností různých, která za ně teď dělá 

zařízení, ale jakmile tam skončí, tak si to budou muset zařizovat sami. 

Funguje nějaká povinná mlčenlivost o jejich osobních údajích? 

Takhle obecně je to v pohodě, když ty ho na základě toho, co já ti říkám nedokážeš 

identifikovat toho konkrétního jednoho, tak je to dobrý. Bylo by blbý, a pak na základě toho 

sice třeba... Budu říkat "No a ten, který chodí za H3, ten studuje krejčího" tak to je taková 

informace asi, za kterou by se nikdo nezlobil, že ti řeknu. Já myslím, že když jsou to informace, 

které jsou obecné a které by nikomu nevadily, tak je to v pohodě. A potom, aby se nedali 

identifikovat, což ale tady při těch našich počtech si na to člověk musí dát pozor. 

Od nás, když je tam označíš H1, H2, H3, tak od nás se nikdo nedozví, které... Já nikde 

neprezentuji, jak se ty hostitelky jmenují, nebo že to dělají. I v té komunikaci, já jsem jim 

posílala email, ale dal jsem je do skryté kopie, s tím, aby se ony ozvaly tobě, takže je to na 

nich. A to že pak ony jsou v médiích, tomu se vystavují samy. 

Za ně odpovědní nejsme, asi to opravdu vem tak, že když je tam něco, co by někomu mohlo 

ublížit, kdyby to oni četli, něco jako že bys tam psala o nich něco, co by asi nechtěli, aby se o 

nich říkalo. Já nevím, kdyby byl některý z nich homosexuál, tak by to bylo blbý to o nich 

napsat. 

Jaké jsou falešné představy o nezletilých bez doprovodu? S čím třeba přichází noví 

hostitelé nebo dobrovolníci? 

Spíš že moc nemají představu, že vůbec nevědí, do čeho jdou, proto myslím, že je skvělé je 

potkat, vidět v reálu, kdo to tedy je ten nezletilý bez doprovodu. No, tak jako člověk toho slyší 

spoustu z médií prostě... Ale když už sem někdo přijde a řekne, že by chtěl dělat hostitele a 

přijde do organizace pro pomoc uprchlíkům, tak nečekám, že se bude bát, že ho znásilní a pak 

zvraždí. Myslím, že už představu mají a jenom se trochu upraví. 

Ano, ta největší představa je o tom věku. To hnedka na začátku musím vpálit "Hele, patnáct 



plus", "A jak to?", "Tak si představte, že to dítě urazí půlku světa samo, nebo s nějakými 

převaděči. Ale jakoby prostě, jak mohou poslat devítileté dítě samotné, to nedává smysl". 

Takže to jsou takové y výjimečné případy, kdy se to dítě oddělí někde po cestě od těch rodičů, 

ale jako je logické, že chodí ti starší.   

Takže ten věk... 

No, to je překvapení, to je fakt. 

A pak ještě jasně, představa, že mám dceru, chtěla bych holku. Holek já málo. Zase logicky 

otec od rodiny – když  mám syna a dceru, pošlu na tuhle cestu daleko radši syna. A vlastně syn-

dcera si taky může pěkně sednout. Musí se na to zase dát pozor, ošetřovat to, ale... 

Jsou tady tedy hlavně kluci nad patnáct a holky moc ne? 

No... najdu. (hledá na údaje na počítači). 

Já jsem našla výroční zprávu ZDC a tam byli i nějací třeba Slováci, Ukrajinci a tak. Aby 

to byli NBD, musí pocházet ze země mimo Evropu? 

No, nemusí no, ale aby to byl ten "náš" nezletilý bez doprovodu, co my se o něj staráme, tak 

musí pocházet ze třetí země. Ale pro zařízení tohle nehraje roli, těm je tam posílá soud. A jsou i 

pro ně dělaní, pro ně je to jakoby, že tady nezná ten jazyk hlavně. Tu kulturu, to ani není tak 

podstatné, ale ten jazyk. Jako Slováci, ti tam fakt nepatří, to bylo v minulosti, teď už snad jen 

minimálně. Ale když tady najdou Švéda, kterého budou repatriovat za týden, stejně ho dají do 

zařízení, akorát my za ním nechodíme, vůbec s ním nepracujeme, protože ten se vrátí.  

Tady mám tedy nějaké ty údaje, to je ta renovovaná prezentace. Tady těm zájemcům ukážu, 

kolik těch nezletilých přišlo kdy. Ještě tady nemáme 2019. 41, 37 v posledních letech za celý 

rok a to jsou ti, kteří přišli, ne ti, kteří tady zůstali, z těch ještě polovina uteče.  

Ti jdou tedy do toho zařízení a z něj utečou? 

Jo, jojojo. (ukazuje dál prezentaci) Jo a tady rovnou se jich ptám, jaká je vaše představa 

typického nezletilého, kolik je mu let, blablabla. Přesně tady tohle si každý představuje, tohle je 

to, co dostanete. No, z třiceti sedmi byly čtyři dívky, z dvaceti sedmi tři dívky... Jo prostě je... 

A složení Afghánistán, Vietnam, Irák, Ukrajina, Jemen. A Ukrajinci by mezi vaše NBD 

nepatřili? 

Ukrajina jo, Ukrajina jsou třetizemci. Pro nás je to EU ne Evropa (myšleno ti, co nepatří do 

Evropské Unie). Takže Ukrajinci, ti tady i zůstávají. 



Takže Ukrajince by mohla nějaká rodina dostat do hostitelské péče? 

Jo, jojojojo, mohla no. 

Jakými jazyky mluví? Svou rodnou řečí a pak třeba anglicky? 

Většinou to, co se naučili za pochodu. Afričani jo, Afričani buď anglicky, nebo francouzsky.  

A pak tedy český jazyk mají v tom zařízení? 

Hm, takže když už jdou do hostitelské péče, tak jsou schopni se nějak dorozumět, na té úplně 

základní bázi, ale jo. A pak to je fakt nejlepší hostitelka na těch jejich rozvoj, to je fakt jako 

znát to je super. 

Přichází někdy sourozenci? 

Většinou jednotlivci, výjimečně... Ti z té Angoly,, to jsou sourozenci, ale je to výjimečné.  

Jak bys NBD charakterizoval? Mají něco společného, typického? 

Myslím, že jsou vděční z velké většiny, za tu možnost být tady. Že tady je ulice, kde v noci 

svítí světla, že když jsou k doktorovi, tak je ošetří, nemusí nic platit, že se o ně starají. Ta 

vděčnost je víceméně u všech. A oni si toho samozřejmě rychle přestanou vážit, nebo jako si to 

tam někde pořád uvědomují, ale sklouznou... Jsou hrozně pracovití, část jich je také ve 

výchovném ústavu a tam mají porovnání s těmi českými kluky, a ti (myšleno NBD) jsou tam 

prostě jako za hvězdy. Jsou strašně pracovití a málo problémoví, protože část z nich posílá 

peníze domů rodinám, část z nich si chce vydělat, nosit hezké hodinky, nosit hezké tenisky... A 

jsou hrozně pracovití na rozdíl o Čechů. No, tak takhle, jinak nevím, co je společné... Jasně, 

všichni mají nějaké trauma, poststresovým syndromem trpí víceméně každý uprchlík. Proti 

nám je pro ně hodně důležitá rodina, skoro všichni pochází z funkční rodiny, což oproti té naší 

náhradce je hroznej rozdíl. 

Asi je to hodně různé, plus že strašně z nich to třeba nepustí, nebo tak těm hostitelům, tak těm 

asi víc, ale...No, já s nimi jsem v kontaktu ale výjimečným, plus jsem v takové roli, že se přede 

mnou budou trochu přetvařovat, nebo se neotevřou úplně... Nedokážu říci, kolik toho schovají 

někde v sobě, na to asi nejsem ten správný. 

V jakých podmínkách vyrůstají doma? Hostitelky jsou jen tři, tak si těžko dělám 

komplexní představu... 

A plus mají všechny Afghánce to je strašně také už určující. 

A z jakých rodin tedy pochází? 



Spíše z chudých. Oproti nám je ten třetí svět... i ti bohatí jsou proti nám jako chudáci. A hlavně 

je to vidět na celé té společnosti, prostě že i třeba... To je vidět i na Ukrajině, že i když je tam 

bohatá rodina, tak jako sice mají mercedes, super nejnovější, ale jakmile vyjedou na ulici, tak je 

tam rozvitá ulice a v noci nesvítí lampy. Takže to bohatství tady je investované v té společnosti. 

I když vydělávám málo, tak tady všechno funguje, služby... ošetří nás v nemocnici zadarmo, 

což je pro ně nepředstavitelné. Takže to bohatství i kdyby zrovna bylo v té rodině, tak je nějaké 

úplně jiné, než my tady máme. Jasně, to je další typický rys, že jsme pro ně bohatí. A jako 

jsme, i když to zrovna nepociťujeme v peněžence. A většinou z funkčních rodin, nějakým 

většinou problémům čelila ta rodina nebo oni, proto odešli. Teď mě strašně překvapili z té 

Afriky, teď tady byli čtyři kluci v poslední době. A já jsem se vždy ptal "Hele, tak co jste tam 

dělali, chodili jste tam do nějaké školy?", "No, jenom nějaké čtyři roky" a to jsou sedmnáctiletí 

kluci. "A co jste pak jako dělali? Pracovali jste nějak?", "Ne". No, tak jako dobrý, jen tak jako 

posedávali... "Dobře, tak co rodina, co dělali?", "No, tatínek je mrtvý, nepracoval, maminka 

nepracovala, peníze nám dával strejda". A že jako v té Africe mám dojem z tohohle, také jako 

mini vzorek, ale že prostě je to úplně zabité, že tam nemají žádnou možnost něco dělat. A bál 

jsem se toho, že to je životní návyk, ale ne teď jsou tady hrozně činní, aktivní. Pracovali 

hnedka, protože v osmnácti museli odejít ze zařízení. Začali pracovat takovou těžkou práci. 

Vstávají asi v půl čtvrté ráno, aby se dostali na směnu, a už tam pracují dva měsíce a drží a 

makají, takže jako dobrý. Ale byl jsem z toho překvapený, že Afrika a nefunkční opravdu 

(myšleno, že v Africe neměli práci). 

A jaké jsou důvody odchodu NBD do ČR? 

Tak myslím, že u každého, i když to nebyl primární důvod, tak aby se měli líp. Jako, aby byl v 

bezpečí, tak by...  jako jo, když tam té rodině něco hrozí, tak by stačilo jít do vedlejšího státu a 

bude v bezpečí, ale nebude se tam mít líp. Takže to tam určitě někde je a myslím, že by byla lež 

říkat, že to nejsou i ekonomičtí migranti. Myslím, že z té Afriky většinou budou hlavně 

ekonomičtí migranti, aby se tu měli líp. A z toho Afghánistánu, to je tak zbídačená země tou 

válkou, fakt že tam chodí ty bandy, rukují... Takže bych řekl, že tam to bude s obavy před 

bezpečnostní situací, že je zabije bomba, nebo opravdu, že budou muset narukovat do Talibánu, 

že to bude u velké části. 

Jak vypadá jejich cesta? 

Málokdo z nich se sem dostane letecky, to spíš ty holky z Afriky bývají obětí obchodu s lidmi, 

tak u těch jo, ž tam přišel někdo, kdo mi řekl, že budu v Evropě dělat servírku a vyřídil mi pas a 

vízum, to jo. Ale u kluků většinou těžká cesta různě s převaděčskými skupinami, pak půl roku 



v Turecku pracoval, aby si vydělal na další cestu... 

A chodí po skupinkách nebo samostatně? 

No, jako úplně jednotlivě ne. Různě vždycky zaplatí někomu, aby převedl celou skupinku a pak 

tam navazují vztahy... To je pak strašně důležité na začátku rozklíčovat, jaké jsou mezi nimi 

vztahy, jestli tam s tím dítětem je někdo dospělý, kdo je jeho rodič. Jako když je zachytí cizina 

(cizinecká policie), tak často budou mít tendenci říkat, že to je jeho táta, protože chtějí zůstat s 

ním, ale pak je zavřou do zařízení pro zajištění cizinců, detence před vyhoštěním. A když je 

nezletilý bez doprovodu tak tady má šanci tu studovat a bydlet tady a jeho šance je mnohem 

lepší, než kdyby šel s tou skupinou do detence.  

A oni jsou zachyceni, jdou do detence a odtud do ZDC? 

Jak kdy. Když rovnou na to přijdou, že ne, že je tam sám, samostatné dítě, tak přijede OSPOD, 

podává návrh na soud, rovnou předběžným opatřením je soud umístí. 

A když není jasné, že je mu pod osmnáct? 

Tak to by se mělo teď řešit tak, že jde do speciální sekce pro ženy a děti, nebo rodiny a tam se 

mu udělají potom ty testy, kolik mu je. Bohužel ty testy jsou strašně orientační a nefunkční. 

A když je starší? 

Tak je dospělý, jde do... Jak se jmenuje ta druhá díra... No, prostě do detence a tam může být 

maximálně nevím, sto dvacet dní a do té doby by se mělo zrealizovat jeho vyhoštění.  

A může si požádat o nějaký azyl? 

Tak, do já nevím... sedmi dnů v té detenci. V nějakém omezeném čase může požádat o azyl a to 

ho tady může zdržet. 

Mají tu nějakého zástupce, opatrovníka? 

OSPOD. Ti policajti n začátku, většinou jsou to policajti, kdo je zachytí, ale jakýkoli státní 

orgán, který má podezření, že někde nezletilý bez doprovodu, tak má povinnost kontaktovat 

OSPOD. Ale většinou jsou to policajti, kteří dělají kontrolu ve vlaku, tak ti je zachytí, A 

jakmile mají podezření, že je tam nezletilý bez doprovodu, tak zavolají OSPOD, ten místní, 

místní příslušný. Většinou jsou to v Břeclavi nebo tak nějak prostě ty jejich tranzitní body na 

hranicích. Tak tam přijede paní, víceméně je to formalita, že tam zastupuje jeho práva, a napíše 

rovnou to předběžné opatření a na základě toho teprve soud rozhodne, že jde do toho zařízení. 

A přepošle vlastně všechen ten spis ten OSPOD tam z té Břeclavi na tu Prahu pět a tam už to 



zůstane. 

Nejdříve je tedy předběžným opatřením umístěn do Zařízení pro děti cizince, potom se žádá o 

rozhodnutí o ústavní výchově, po nějaké době co je tady, když neutekl, třeba po třech měsících. 

OSPOD právě jako jeho opatrovník žádá soud, aby ho dal do ústavní výchovy už jakoby na 

pevno a potom už tady může být do těch osmnácti opravdu jako pokrytý. Tak tam ho zastupuje. 

Potom, když je potřeba... cizinecká policie často uloží, když jsi tady bez dokladů, nemáš tady 

oprávnění, tak ti uloží pokutu a vyhoštění. To by u nich bylo nerealizovatelné, nicméně kdyby 

potom zletili, nebo kdyby odcházeli ze zařízení, tak to vstoupí v platnost, takže je potřeba, aby 

to právník zrušil. To děláme my, nicméně nás přitom zastupuje OSPOD, takže náš právník to 

sepíše všechno pro soud, ale podává to ten opatrovník jako žádost o zrušení toho vyhoštění 

případně té pokuty.  

Napíše to naše právnička, která tam také dochází, ale podává to jakoby ten opatrovník, protože 

je to jeho zákonný zástupce. 

Kdyby tedy bylo NBD v ČR více, tak by muselo OSPOD pracovnic více...? 

No, ale tak to by jich muselo být tři sta, nebo jako hodně. Ve vší úctě k ní, to zas tak náročné 

není, to jsou jakoby formální kroky, kde víceméně už máš šablonu, takže jako jedeš a pak ho 

musí vídat jednou za půl roku, dvakrát za půl roku. Ona je dobrá, takže za nimi chodí a má jako 

ten drive, ale jako... to zas není tak hrozné. Je to spíše jako papírování. Podle mě daleko více 

času jí zabere zdůvodňovat, co s nimi dělala svým nadřízeným, dělat nějakou byrokracii, než ta 

reálná práce. 

Jaké mají NBD vyhlídky do budoucnosti? 

Oproti těm, co sem přišli v osmnácti, daleko lepší. Mě mrzí, že mi nevyšel projekt, kde jsem 

chtěl srovnat ty, co už tady byli v minulosti, přišli jako nezletilí bez doprovodu a ti, co sem 

přišli po osmnácti. Jo, nějaký vzorek mít a srovnat tu jejich úspěšnost. Ale podle mě jako 

logicky musí mít větší úspěšnost ti, kteří sem přišli jako děti, protože už jenom to, že tady 

mohou studovat. Když sem přijdeš jako dospělá, tak kdo ti bude platit bydlení, kdo ti bude 

platit jídlo, když budeš studovat. Bez té podpory rodiny je to hrozně těžké, kdežto oni všechno 

tohle dostanou a mohou se soustředit na to studium. To je strašně skvělý bonus. Plus všechny 

ty informace, dostanou pomoc se vším, plus získávají téměř všichni trvalý pobyt, což vlastně je 

ten nejvyšší status, který může získat cizinec, takže to je pro ně strašně dobrý… 

A oni tedy dostanou trvalý pobyt jako nezletilí a po dovršení dospělosti se to musí ještě 

nějak aktualizovat? 



Tak, jasně, jasně. Do osmnácti let právě tím rozhodnutím ústavní výchovy automaticky 

získávají oprávnění k trvalému pobytu, ale to je platné jen do osmnácti let. Ale naštěstí u nás 

funguje to, že když jim je osmnáct a jsou buďto v ústavní výchově nebo v náhradní rodinné 

péči, tak si mohou zažádat o trvalý pobyt z humanitárních důvodů a to prostě devadesát pět 

procent jich získává. A to je strašně skvělé, protože jinak, když žádáš trvalý pobyt, tak musíš 

doložit pět let pobytu tady, jazykovou úroveň, finanční prostředky… A stejně to není 

nárokovatelné, že ti to pak vnitro může na něčem zaříznout. Takže to je strašně velký bonus. Já 

si myslím, že to je proto, že tady máme nízké počty těchhle nezletilých bez doprovodu, a kdyby 

se to zvýšilo tyhle žádosti o trvalý pobyt, tak vnitro změní zákon. 

Tohle nám třeba závidí v Nizozemsku, Belgii, kde vlastně přesně ty děti mají do osmnácti to 

zajištěné, ale potom, když nedostanou azyl, nebo doplňkovou ochranu, musí jít pryč, což je 

úplně absurdní, když ty do nich investuješ čas, peníze, naučí se mluvit tvým jazykem, pracují 

tady nebo studují, a pak je vykopneš. 

Takže většina těch nezletilých a pak už dospělých jsou tu na trvalém pobytu a azyl nebo 

doplňková ochrana se moc nevyužívá? 

Hm, přesně. To se užívalo v minulosti, když nebyla možnost získat ten trvalý pobyt. Vlastně 

neměli jinou možnost, než tady žádat o nějaký z těch pobytů, ale teďka, když mají tohle, tak 

právě už je nejjednodušší žádat takhle. 

A státní občanství mohou získat? 

Mohou získat. Tam je také možnost při tom, když dosáhnou zletilosti, ale no…  

Chtějí tu NBD studovat, pracovat, integrovat se v ČR? Zvlášť, když původně mířili 

někam jinam…? 

To je myslím také jeden z našich úkolů, jak tam dojíždím, jakoby je přesvědčit, nebo jim říci, 

co je tady čeká. Protože opravdu minimálně to, že tady studují zadarmo a mají tu velkou šanci 

získat trvalý pobyt, je to lepší než jinde v Evropě. Oukej, v Německu dostanou více peněz a 

tak, ale myslím, že je to tady moc… moc velká šance, když už tady jsou, tak aby utíkali. A oni 

tím, že ještě utečou, tak se zase vystaví nějakému riziku. Protože zase… Když přijedou, tak jim 

zabaví peníze, zabaví jim telefon, zabaví jim doklady, jestli mají. A oni, když utíkají, tak utíkají 

bez tohohle, takže to je ještě pak daleko nebezpečnější ten útěk, než byl předtím. Takže to dělá 

zařízení, že jim to zabavuje. To bylo zajímavé, když byla ta vlna v roce 2015, tak se umísťovali 

ti nezletilí, do všech zařízení, kde bylo zrovna místo. A v jednom zařízení, kam je umísťovali, 

ti jim to všechno nechávali tyhle věci. A nezůstal tam ani jeden, ti utekli všichni, nicméně 



z mého pohledu měli pak daleko větší šanci nebýt oběť na té cestě, protože to všechno měli. I 

pak říkali ti vychovatelé, že se domluvili, nevím, jak jako co se tam dělo, že když šli ven, tak že 

když jim zahlásili…nebo já nevím, když si snad vzali boty, že to znamenalo, že utíkají, že než 

aby vyskakovali z okna, nebo zranili nebo ohrozili sebe nebo vychovatele tím, že jim nedovolí 

utéci, nebo něco takového, tak s nimi měli dohodu, že hele, když chceš utéci, tak prostě utíkej. 

No, také nevím, co vlastně bylo lepší… Protože pak zpětně to oceňují. Ti co tu zůstanou, tak 

jsou, myslím, moc rádi. A dokonce jak mají ty známé někde po Evropě, tak třeba někteří jeli do 

Berlína a do Paříže se podívat, pak se vrátili a říkali „Tyjo, tam je cizinců…“. Jo, oceňují tady 

naší zaprděnou republiku, že my tady máme hodně Čechů.  

Tak jako cizinci… ten rasismus podle mě klesá s úrovní vzdělaností a oni jsou víceméně 

nevzdělaní, takže spousta cizinců se vymezuje vůči Romům, jo jako „Na Černém mostě bydlet 

nechci, tam je hodně cikánů“. Ale jo, je to logické zase si najít někoho, kdo je na tom hůř než 

ty, do koho si můžeš kopnout… 

Jaké vzdělání mohou dosáhnout a jakou práci? 

Ono je tam několik překážek. První jasná je jazyk. Sice přeci jen čím mladší, tím větší šanci 

mají a tím jsou rychlejší, ale ten jazyk je tak diskvalifikuje, i u těch chytrých kluků, když jdou 

na ten obor, tak na praxi si je hrozně chválí, jak jsou šikovní, ale ta teorie… Pro ně všechny ty 

pojmy jsou nové, jo takže jakmile se tam baví o… to mohou být základní pojmy, kladivo, 

hřebíky, tak než ho napadne, co to vlastně je, tak už je ten výklad někdo úplně jinde. Takže ten 

jazyk je těžký a diskvalifikuje a ti, co studují nějak líp, něco lepšího, tak to mají tvrdě vydřené. 

Potom papíry, protože abys mohla studovat střední školu, musíš doložit ukončené základní 

vzdělání a oni to buď nemají ty papíry, nebo opravdu vůbec nestudovali a tak, takže to je 

problém. Nějaké školy akceptují nějaké čestné prohlášení a tak, ale je jich málo. A třetí 

problém je opravdu ta reálná vzdělanost, sice jako že chodil osm let do školy, ale půl týdne měl 

korán a pak teprve matematiku a ty vědomosti mu tady v té škole moc platné nejsou. Takže je 

tu snaha je někam umístit, kde je akceptují, a je nějaká šance, že to dodělají a občas někdo má 

na to, aby studoval něco lepšího. Ale musí se tam sejít přesně tyhle tři věci.  

Takže většinou jsou to učňáky? 

Hm, hm (souhlas) 

A najdou pak práci v oboru, který vystudují? Nebo končí… 

V kebabu. No, to je hrozně smutné… ale nevím nakonec, já když jsem o tom hodně uvažoval, 

tak to chápu. Mají tam peníze na ruku, mají, já nevím, ve smlouvě patnáct tisíc, jsou tam prostě 



pak šestnáct hodin denně a dostanou pětatřicet tisíc. Mají tam to prostředí, které je pro ně 

známé, tan jazyk známý…  

A je to tím, že nechtějí, protože nemají nabídku pracovních míst…? 

Asi obojí. Ten ečkový učňák je prostě blbý, to není kuchař, to je pomocný kuchař. A tam se to 

myslím hrozně láme, že tedy mohou dělat někde nějakého čičmundu za osmnáct tisíc a ještě 

tam budou za toho negra, do kterého budou všichni kopat, smát se mu, nebo půjdou do toho 

svého prostředí, kde to znají a dostanou těch peněz daleko víc. To, že se tam neudržují ty 

pracovní podmínky, jim vlastně tolik nevadí, protože u nich doma jsou na to zvyklí a protože 

vlastně ten volný čas mají, co by tady dělali a potřebují posílat ty peníze domů a potřebují si 

ušetřit na tu nevěstu a všechno… Takže ve finále tomu rozumím, nicméně jsem z toho 

frustrovaný, že jich většina končí takhle v tom kebabu. I je vystudovaný truhlář a šikovný, 

kterého si tam (ve škole) chválí, že jako super… Nebo teď třeba jeden podlahář, který měl tu 

myšlenku, že si prostě ještě s dalšími dvěma kluky s nějakými šikovnými pak založí… 

Nejdříve že půjdou do nějaké firmy k tomu mistrovi, co je tam měl, že má ještě nějakou svou 

soukromou firmu, kde by dělali podlahy. A potom že si založí vlastní firmu. Strašně šikovný, 

mistr ho furt chválil, ukazoval mi na telefonu, jaké podlahy dělal, skvělý… No a teď nechal 

školy a šel prostě… že dělá brigádu v KFC, že tam už je manager a jako je to taková čistá 

práce. Sice oukej není to kebab, je to KFC, nicméně jako… přišli jsme o truhláře. 

A řeší s nimi někdo tu práci? 

Jo, snažíme se, to víš, že jo. I je obcházíme, jednak my, jednak zařízení. Ty nabídky práce jim 

jakoby dealujeme, jdeme s nimi za tím zaměstnavatelem.  

Ale prostě to nevyjde? 

No, že prostě, když vidí, kolik by tam dostali, že prostě tam… Je jim prostě příjemnější ve 

finále opravdu ten kebab.  

Takže ta nabídka není moc dobrá a tím pádem oni ji nevyužijí a jdou raději do toho 

kebabu? 

Hm, jo, jo, přesně. 

Mohou se NBD se svými rodinami vidět? Dvě hostitelky mluvily o tom, že jeli na návštěvu 

domů do Afghánistánu, je to časté, nebo spíše výjimečné? 

No, hele, tak já nevím, jak dlouho tady kluci jsou… tři roky myslím. A je to spíše výjimečné. 

Je to výjimečné z toho důvodu, že ty náklady na letenku jsou pro ně nedostupné. A ta rodina 



jim to nezaplatí. Takže namísto toho, aby posílali peníze té rodině, tak si z toho ušetří na 

letenku. Pak ještě, když jedou domů, tak prostě to není, že přijedou domů a přinesou mámě 

kytku, ale musí prostě dárky pro celou rodinu přivézt. Takže to je fakt nákladná věc. No, to je 

asi to největší… Ale spíše i tak to bylo výjimečné, že zrovna tihle ti jeli, myslím, že moc to 

není. A do Afriky myslím vůbec, že si nepamatuji, že by jezdili.  

A funguje sloučení rodiny? 

Se sourozenci ne, s rodiči jo, ale je to teorie, která se prostě povede, já nevím, jednou z dvaceti. 

Protože prostě jako „Česká republika nepřijímá migranty, co si je sem budeme tahat“. Strašně 

jako překážky jsou v tom. 

Dokonce, co je na tom nejsmutnější, nefunguje ani slučování rodin v Evropské unii. Že třeba 

jsou případy, kdy má rodinu v Belgii a tady je patnáctiletý kluk a v Belgii má rodinu, která tam 

třeba má azyl. A to teoreticky možné je, teoreticky je to možné bez problému, že se Česká 

republika domluví s Belgií a přivezou ho tam. Nicméně je to tak hrozná administrativa, 

byrokracie, že prostě po třech měsících čekání už to ti kluci nevydrží a utečou tam za nimi. 

Čímž se zase vystaví dalšímu riziku. I když pro ně přijedou sami ti rodiče a jsou v pohodě, tak 

oni vlastně jakoby unáší to dítě bez dokladů, takže když třeba pojedou přes Německo a tam je 

zadrží, tak půjdou všichni do lochu. 

Jakou tu mají NBD sociální síť? Hostitelky zmiňovaly, že se znají s jinými kluky, 

s dobrovolníky, pak třeba známí z kebabu…? 

No, tak u nás cizinců není moc, ty komunity tu nejsou velké. Zrovna ti Afghánci, tam je skvělý 

ten tlumočník, se kterým spolupracujeme, protože ten víceméně všechny zná, ten tady tu 

Afghánskou komunitu tak nějak docela zná. Je tam problém s tím, že ty různé kmeny jak válčí 

tam, tak tady ta nevraživost je také, takže to není tak jednoduché. 

A Afghánská komunita znamená, že lidé různě po České republice jsou nějak v kontaktu? 

Přes sociální sítě, nebo se nějak potkávají…? 

Hele, to asi ani nevím. Ten tlumočník se angažuje, mají založené nějaké centrum Česko-

Afghánského přátelství, že jsou tak trochu organizovaní, nějak se schází a on je aktivní v té 

komunitě, ale přesně jakým způsobem, to nevím. A pak jasně… nevím přesně, jestli mají 

podobné ty řeči s turečtinou nebo tak, ale takhle i s dalšími národy… asi s Íránem se domluví… 

Tak takhle jazykově blízcí… Jasně, přes tu mešitu, i když ti kluci podle mě, moc do mešity 

nechodí.  

Myslím, že se považují za dobré muslimy… To je takové jakoby… Ta víra je hodně důležitá, 



jak ses ptala na ty společné znaky. Blízkost rodiny a blízkost víry je důležitá. Ale že zvlášť u 

těch Afghánců je to spíše rituál, tradice, než víra, nebo znalost té víry, toho Islámu. Že pak jako 

nevědí ta úplně základní fakta. To jsem také zkoušel, ale bohužel se to nepovedlo, rád bych na 

to někdy navázal, vzdělávat je v té jejich víře, aby nebyli tak snadno manipulovatelní. 

No, tak přes tu mešitu, tam také nějaké kontakty mají. Pak mají i mezi spolužáky kontakty, plus 

se znají po těch zařízeních navzájem. Pak když něco dělají, chodí hrát fotbal a takhle… Ale 

jinak je to hodně omezené samozřejmě. No, já nevím vlastně, jak jsou na tom teď české děti, 

nakolik mají elektronické kamarády a nakolik mají osobní kamarády… A při tom elektronické 

kamarádství se smazává ta vzdálenost, že by vlastně nevadilo, když budou mít kamaráda 

v Afghánistánu… 

Jaké přínosy má HP pro NBD? 

Tak jazyk. To je asi jasné, že se komunikuje v češtině, Tak že to trénují. Integraci. Že si zažijí 

opravdu ten život, jaký je. Že když se někdo já nevím co, řízne do prstu, tak že se jede na 

pohotovost a opravdu zažije si tu pohotovost. A že jdou poslat balík na poštu, což když on chce 

poslat balík, tak to dá sociální pracovnici a ta to jde poslat na poštu… Tohle tam asi neuváděj, 

zrovna balíky si asi posílají sami, ale prostě… jo, tam je to daleko více formální všechno, 

kdežto v té rodině to opravdu musí udělat.  

No a nějakou tu jistotu, stabilitu vnitřní, psychickou odolnost zvyšuje asi, protože mají další 

přesně tu síť, na koho se mohou obrátit, další blízké lidi. Možnost zažít nějaký ten úspěch… 

Stojí všichni NBD o HP? 

Někteří jo, někteří ne. Jak jsem říkal, myslím, že se to bude s tím časem opravdu hodně prudce 

snižovat, že čím déle tady budou, tím méně o to budou stát, protože mají nějakou tu svojí síť 

sociálních vztahů, mají ty své koníčky, mají brigádu a nemají čas. A bylo zajímavé, že jsem 

v rámci jednoho projektu zjišťoval zájem o náhradní rodinnou péči, jestli by chtěli jít do 

pěstounské rodiny. Ale pojal jsem to v teoretické rovině, protože ta nabídka tady bohužel není, 

bohužel to nefunguje ten systém náhradní rodinné péče tady. Hostitelka je maximum, co teďka 

funguje. 

A není tady, protože nejsou rodiny? 

To by bylo na další diplomku. No, jsou to spíše takové pseudodůvody a byrokracie. 

A takže jsme povídali o tom, že kdyby byla ta možnost, tak jestli by chtěli. A to mě překvapilo, 

že ani moc ne. Že říkali, že zpětně hodnotili strašně kladně třeba to zařízení pro děti cizince, 



což mě překvapilo, protože dokud v něm jsou, dokud tam fungují, tak mají strašně moc výhrad 

vůči tomu režimu. Ale pak zpětně ten pevný režim docela oceňovali, že je nutili chodit do té 

školy, a že díky nim se tu rodinu naučili a že v rodině mají pocit, že by na ně nikdo tak nešlapal 

a to… A pak se obávali finanční stability té rodiny, říkali „Tady jsme jeli na hory a tohle… A 

co kdybychom přišli někam do chudé rodiny?“. A takovéhle spíše praktické námitky vůči tomu 

měli. Ale pak část z nich říkala, že ráda by to zkusila. A připadalo mi, že ani by neměli obavy 

z toho, že by třeba ta jejich původní rodina mohla žárlit, nebo že by byly takhle neshody, když 

jsem se na to ptal, tak to říkali, že ne, že by to bylo v pohodě. 

Právě mě překvapilo, já nevím, s jednou hostitelkou jsem se o tom bavil, že se s nimi nikdy 

neviděla, že vůbec spolu nemluvili. A pak jsem si říkal, jestli v tom nehraje částečně u té rodiny 

i stud… 

Té rodiny biologické? 

No, nebo i toho nezletilého za tu svou rodinu, když vlastně jejich maminka když by žila tady, 

tak bude vypadat radikálně… o dvacet let mladší, než vypadá tam. A že pochází z chudých 

poměrů a tady žijí vlastně v luxusu… A to zvlášť, když měli to porovnání, když se vrátili 

domů, viděli, jak to tam funguje, jak to funguje tady, tak jestli v tom to nehraje roli… Ale jinak 

jako nevím… Na západě to hodně doporučují práci s tou rodinou biologickou a propojovat to a 

povídat si o tom, třeba o tom směřování jeho. A aby třeba pomohli, aby právě se věnoval té 

truhlařině a nešel do toho kebabu, aby na něj pomohli zatlačit. Často ta rodina na ně také tlačí, 

aby šli vydělávat ty peníze. Což chápu, ale oni nevidí, že je to investice, že když teď bude 

vydělávat méně na začátku, tak pak bude vydělávat daleko více peněz. No, a že tomu systému 

tady nerozumí, ovlivňují je bez znalosti, jak to tady funguje. Ta práce s tou rodinou, to je také 

část toho, čemu bych se rád věnoval. 

Mám pocit, že H1 říkala, že měli nějaký videohovor a jedni ukazovali fotky těch rodin… 

Jo, jo. No tak samozřejmě za účasti tlumočníka… Jo, to je jasné, že si spolu nepopovídají 

navzájem, ale tohle to myslím, že tam máme ještě hodně práce. 

Co dává HP pro NBD hostitelům? 

Jojojo, počkej, to mám někde v prezentaci odpovědi na tohle…Nějaký jako pocit, pomoci 

někomu, pocit vděčnosti za to, jak se tady máme. Díky nim si uvědomí hodnotu toho, v jakém 

žijeme bezpečí a super prostředí. A to, že někomu tady reálně pomáhají, kdo to potřebuje. 

Myslím, že tam jsou dobře vidět ty výsledky té práce, že opravdu je vidět, jak se zlepšují ti 

kluci. 



Jaké jsou problémy v systému HP pro NBD? 

Ten systém… Že to je prostě blbě nastavené, opravdu největší nesmysl je to, že tady nefunguje 

ta náhradka. A tohle (myšleno hostitelská péče) je tak vágně stanovené, že jsme museli tady to 

tak nějak začít se o to snažit o to formování toho a o ovlivňování toho fungování. Ale tak to 

myslím že teď máme nastavené teoreticky docela dobře.  

Jaká jsou rizika? 

Riziko… Riziko pro tu rodinu, riziko neúspěchu, které ale myslím teď můžeme ovlivnit, 

můžeme snížit tím právě, že budeme připravovat na to dobře obě strany, že to budeme hodně 

párovat, že děláme ta setkání, kde si radíme, kdy jsem jim já k dispozici, oni navzájem se znají, 

poradí si… 

A jak často se setkání dějí? A co mají k dispozici? 

Třikrát, čtyřikrát ročně, vlastně jsem tam já, který znám ty nezletilé a supervizorka, která jim 

když tak pomůže s těmi vztahy, s tou náhradkou, kde já si vůbec nejsem jistý. A je to 

svépomocné také, že si navzájem posdílí. 

Potom riziko nějaké teoretické je tam u cizinců možnost nějaké jako… vlastně není. Po té době, 

kterou oni stráví v zařízení už nějaké riziko nákazy pro toho hostitele je minimální, protože tam 

už jsou tak dlouho, že ty příznaky by se projevily. Stejně tak nějaké napojením nějakou 

zločineckou organizaci to také, to by se pravděpodobně detekovalo. Samozřejmě nějaká 

možnost radikalizace postupné tam je, když se chytne blbé party, nicméně myslím, že to je 

umenšené tím, že je vlastně sledovaný profesionály v tom zařízení, na to by se musel větší 

pozor dávat v té pěstounce. 

Přeci jen je potřeba zase tohle říkat otevřeně tyhle obavy a počítat s tím a myslím, že to riziko 

je minimálně, nicméně ty následky by byly vážné, takže tohle. 

Pak nějaké riziko nabourání rodiny. Ty vztahy v rodině to nabourá každopádně, to každá 

náhradní rodinná péče. Tady myslím, že je ten zásah, protože je tam to dítě jen občas, tak je 

daleko menší než u pěstounky nebo něčeho dalšího, nicméně to určitě taky to riziko je. 

A riziko na základě odlišné kultury, náboženství? 

Jako asi je spíše pro toho nezletilého… Kdyby byl někdo, kdo… Myslím, že ta rodina by do 

toho nešla, do té nabídky hostitelství, kdyby byli nějak radikální… Nějací fanatičtí katolíci, to 

asi, to by do toho nešli. Z té rodiny myslím je ta otevřenost a spíše to dítě, kdyby bylo nějaké, 

že je vychovávané v tom, že křesťané jsou zlo, tak do nějakých praktikujících křesťanů by to 



asi smysl nedávalo. No, zase být otevřený a já nevím, když se potřebuje pomodlit, tak mu 

nechat tu místnost nějakou… 

Ještě pak asi pro tu rodinu nějaké riziko, když pojedou na hory nebo někam na výlet, že se 

setkají s nadávkami.  

Dvě hostitelky, myslím, říkaly, že dělaly rozhovor někde v hate free, a H3 říkala, že 

dostávají výhružné zprávy na messengeru, nebo pod různými články… To mi přijde jako 

další nálož, které jsou hostitelé vystavení… 

Je to tak no. Nicméně, to už si z části nakládají oni tyhle ty diskuze a to Hate free to je jejich 

aktivita. Já jsem za to samozřejmě strašně rád, protože šíří tu osvětu, ale naloží si to sami. 

Kdyby Hate free řekli „Hele, sorry, neposkytnu vám ten rozhovor“, tak si to ušetří. 

Takže informace o nich se do medií nemohou dostat? 

Tak možná by asi nějak mohly, ale je to nepravděpodobné, že by to někdo jako… 

To je ještě, myslím, strašně důležité… Tyjo, já to nikde nebudu mít… Já to nikde nemám 

písemně. Ministerstvo práce a sociálních věcí tohle považuje za zneužití tohohle odstavce nebo 

toho paragrafu (myšleno § 30 zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí). Říkají, že 

děti mají chodit do pěstounky a tohle že je zneužívání. Že naopak nejen že to nepodpoří, ale 

chtěli by tohle úplně smáznout. 

Zkus napsat žádost nějakou, aby ti řeklo ministerstvo práce a sociálních věcí jejich názor na 

hostitelku. Asi úplně se vykašli na děti bez doprovodu, jestli to nepovažuješ za nějak zvlášť 

extra nutné. Ale protože bych řekl, že ti od nich přijde to stanovisko, proč je to špatně. Já to 

nemám… mně to říkali jen osobně. Což mně prostě strašně od nich naštvalo, že tady nejsou 

schopni tady dělat tu pěstounku a ještě tady, když dostaneme dítě do rodin, tak oni to zhejtujou 

akorát. To myslím by bylo relevantní ještě jako… 

A tedy, na rozdíl od pěstounky, pro kterou jsou rozepsané podmínky atd., pro 

hostitelskou péči není vůbec nic a tedy vše, co tady je, musí vznikat zezdola v rámci té 

neziskové organizace? 

Ano. Hm. Anebo je to jako… To právě, myslím, je ten hlavní argument MPSV, že to není 

legislativně ukotvené a že se bojí, že se to bude zneužívat a že to nebude fungovat a že prostě 

bůhví co se s tím dítětem tam bude dít a oni že ho chrání právě těmi rozepsanými… tou 

pěstounkou a adopcí, které jsou jasně nastavené. Takže tohle je riziko ta hostitelka pro to dítě. 

Ale že by se ta zákon rozepsal, aby se to mohlo dělat, tak to „nehrozí“? 



To ne, no. To si myslím, že ne. No, tak ale právě proto jsem to vlastně celé dal dohromady, 

abychom tomu dali ten rámec, abychom snížili riziko pro obě strany.  

Posílal jsem ti Doporučené postupy? To je z jednoho projektu, co jsme dali dohromady, právě 

jak by se tady měla realizovat náhradní rodinná péče. Částečně právě se tam mluví i o té 

hostitelce, která vlastně někdy dává smysl, i kdyby tady fungovala pěstounka, tak u některých 

klienti bude dávat smysl ta hostitelka. 

Můj dojem z toho tedy je, že mezera je, že není v legislativě nastavený proces, nejsou 

materiály k dispozici atd. Ale od Vás, od OPU se vytváří vzor na to, který by mohl ukázat, 

že to funguje, proč je to dobré a že ta rizika se dají minimalizovat… 

Jo. Ještě tedy, u nás je důležité to, že tohle je z nouze ctnost. Protože tady nefunguje pěstounka, 

tak se snažíme aspoň o tohle.  

Co by se mělo hlavně změnit, aby to HP pro NBD prospělo? 

Ha, no, příchody dětí (směje se). No, to je těžké…. Teďka myslím, že ta legislativa sice je 

špatná, ale ten prostor je jasný. To hřiště máme vykolíkované, a jsme schopni v tom se 

pohybovat.  

Že tam je paragraf o tom, že si je mohou brát rodiny, vlastně teď stačí…? 

Jo, jojo. Vlastně jakoby OSPOD s tím takhle je v pohodě a zařízení je s tím v pohodě. To jsou 

ti naši relevantní partneři. To že MPSV proti tomu nadává, to mě v téhle chvíli nezajímá. A to, 

že oni prd dělají, je mi vlastně jedno. 

MPSV nebo ministerstvo vnitra? 

Ne, MPSV. Vnitro je v podstatě jenom… pobyt jim řídí, nic jiného s cizinci společného nemá. 

A ještě pro dokreslení situace, nevím, asi to podstatné není. Zařízení pro děti cizince je školské 

zařízení pod MŠMT, OSPOD je pod MPSV. A ještě nadřízený OSPOD je také magistrát. Tam 

je to hrozně spletité. Ale jak magistrát, tak OSPOD, tak zařízení s tímhle žádný problém 

nemají, rádi to budou dělat. Takže vlastně teď ten problém nepociťuji, teďka jsme i dokázali 

v té současné situaci nějak si tu cestu prosadit. Jediný problém, co mám, je nedostatek dětí. 

A kdyby bylo více dětí, mohlo by se to více rozvíjet, mohlo by být více lidí, kteří poskytují 

ty služby..? 

Jo, jo, jo. 

Je varianta hostitelská péče od krajanů NBD? V příručce se řeší, že NRP od krajanů je 



dobrá… 

No, to mají v Holandsku, tam to je rozjeté strašně dobře, ti jsou nejdál v náhradní rodinné péči 

a ještě, já nevím, asi pětašedesát (procent) dětí je u etnicky podobných rodin. Což třeba ve 

Francii mají úplně naopak, tam je dávají k rodilým Francouzům záměrně, protože podle nich 

ztratí ty šance… Jakoby protože jsou ve Francii, tak když jsou u Alžírské rodiny, nenaučili by 

se dobře Francouzsky, nestudovali by dobrou školu a tak právě proto je dávají Francouzům, 

aby využili ten potenciál té Francie. V Holandsku se je snaží dát do těch kulturně podobných 

rodin, už nějakým způsobem integrovaných, ne do těch, které by byly třeba chudé, nebo 

bydlely někde na periferii v ghetu. Takže tam to funguje protože… žejo, bývalá koloniální 

mocnost těch kulturně odlišných národností je tam spousta. U nás je jich málo, ale… Zkoušeli 

jsme to. Nejvíce je tu Afghánců, máme toho skvělého tlumočníka a tu komunitu, která spolu 

mluví. Tak jsem jim to přednesl tenhle dotaz, jestli by se v tom chtěli nějak angažovat, jestli by 

si mohli vzít nějaké děti do péče. A odpověď byla, že nad patnáct už je to moc, že u nich to 

prostě už nejsou děti vlastně. No, to mě trochu jako zklamalo, nicméně je to odpověď, oukej 

no. Jo, že kdyby byly desetileté děti, tak o ty se moc rádi postarají nějakým způsobem. 

Proč je potřeba HP pro NBD? 

Protože je to v současnosti jediná šance, jak je dostat do rodin. Prostě ta rodina je připraví na 

integraci lépe než pobyt v zařízení a naše služby nebo cokoli, ten reálný život je nejlepší. 

Ještě mě napadá, že s těmi komunitami tady, že spousta těch lidí, co nabízí tu pomoc, tak jsou 

ze smíšených manželství. A proto se třeba zajímají o ty syrské sirotky a neuvažovali třeba 

vůbec o pěstounské péči pro české děti a napadlo je to až tady s tou iniciativou a chtějí takhle 

pomoci cizincům. 

Jak se zařízení podílí na hostitelské péči? A jsou za to rádi? 

Hostitelku určitě, to mají rádi. Já myslím, že si také uvědomují ten potenciál a ten přínos těch 

rodin. A ta hostitelka je pro ně dobrá, že to dítě jim zůstává ve stavu. Já myslím, že když 

budeme rozjíždět pěstounku ve velkém, tak jim budeme brát kšefty. Oni dostávají peníze za 

každé obsazené lůžko. Když půjde do pěstounky, tak nebudou mít peníze za něj, když je 

v hostitelce, tak mají peníze, i když on zrovna tam není, protože prostě je u nich registrován, 

bydlí u nich. Takže myslím, že hostitelka je pro ně super. Podporují to určitě. A to je spíše 

taková moje temná obava o ty finance a je takové asi logické, že by o to měli obavy jo. Nikdo 

to nikdy neřekl, nebojují nijak proti pěstounce, ale dalo by se to očekávat. A spolupracují 

jako… Ta jejich funkce pak je, že jim ti hostitelé musí nějak to nahlašovat, když si ho chtějí 



vzít přes noc a spolupracují spolu. Co se nějak moc extra neděje a asi by se to také mohlo líp… 

I když jo, děje, jsou propojení. Každý klient v zařízení má svého garanta, který za něj nejvíce 

zodpovídá, s ním řeší všechny problémy a tak. Aby vždycky ten garant měl kontakt na toho 

hostitele a dokázali se spolu domluvit. Myslím, že zvlášť třeba H2 je hodně naštvaná na to 

zařízení a spíše ho bude kritizovat. Tam myslím, že se to nepodařilo úplně propojit. Že podle 

mě ty informace čerpala vždycky od Jaabira a přeci jen to i dospělý člověk a to dítě asi o to 

více, nebo ten mladý o to více jakoby zdůrazní tu svoji stranu, svoji pravdu, že nedokáže být 

objektivní. A ona, když to přejme, tak je pak naštvaná na zařízení, ale když si to pak nechá 

vysvětlit od garanta, proč… já nevím, mu třeba zakázali někam jít, tak to bude dávat smysl. No, 

takže podle mě je právě důležité, aby to řešili i spolu nejenom přes toho nezletilého.  

 



Příloha 6 – Emailová korespondence s pracovnicí MPSV 

Otázka na MPSV: 

Dobrý den, 

jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zabývám se tématem 

hostitelské péče v ČR. Chtěla bych se zeptat, jaké je stanovisko MPSV k praxi hostitelské 

péče? Je tato forma vhodná? Je § 30 zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 

dostatečné ukotvení? Měla by se HP v budoucnu rozvíjet?  

Předem děkuji za odpověď, 

Terezie Korcová 

 

Odopověď MPSV: 

Vážená paní Korcová, 

odpovídám na váš dotaz týkající se stanoviska MPSV k hostitelské péči, její vhodnosti, 

ukotvení a případného rozvoje.  

Předně je třeba zdůraznit, že hostitelská péče není formou náhradní rodinné péče. Termín 

hostitelská péče představuje v podstatě využití § 30 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 

ochraně dětí, který umožňuje řediteli zařízení, ve kterém je dítě umístěno, povolit dítěti pobyt 

mimo toto zařízení. Tohoto institutu by mělo býv využíváno jen jedná-li se o osoby dítěti 

blízké, se kterými se zná, např. příbuzní, rodiče kamarádů ze školy, učitelé, apod. K tomuto 

povolení je třeba vyjádření příslušného OSPOD, případně též odborné posouzení (obdobně jako 

u pěstounské péče) vyhotovené příslušným krajským úřadem. 

Jakkoli se na jedné straně může hostitelská péče jevit pro dítě vhodná, neboť mu umožní pobyt 

v rodinném prostředí, přestože se mu nepodařilo zprostředkovat náhradní rodinnou péči, má na 

druhé straně tato forma péče i svá úskalí. Je třeba vzít v potaz, že jakožto nezprostředkovaná je 

prakticky negarantovaná, neváží se k ní prvky podpory jako k pěstounské péči (doprovázení, 

poradenství) a to, jak pro hostitele, tak hlavně pro dítě. Může s sebou tedy nést riziko 

předčasného ukončení v podstatně vyšší míře, nežli tomu je u jiných forem náhradní rodinné 

péče. Neméně podstatný je rovněž fakt, na který upozorňuje komentářová literatura, když 

uvádí: „Je však třeba úzkostlivě dbát toho, aby zdejšího poměrně volného institutu nebylo 

zneužíváno a nebyla jím „suplována“ někdejší protiústavní působnost správního orgánu 

rozhodovat o předadopční a předpěstounské péči a obcházena tak zákonná úprava obou 



„přípravných“ institutů. Jinými slovy dlouhodobá „hostitelská péče“ ústící do předpěstounské 

nebo předadopční péče nebo přímo pěstounské péče, bude zpravidla v rozporu se zákonem, 

neboť faktickým opatřením správního orgánu by bylo předjímáno rozhodnutí soudu.“  In: 

Macela M. a kol., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, komentář, 2.vydání, Praha: Wolters 

Kluwer, 2019, str. 406. 

Právě s ohledem na tyto aspekty aktuálně MPSV o rozvoji hostitelské péče či jejím ukotvení v 

zákoně nad rámec uvedeného § 30 neuvažuje.  

S pozdravem 

Mgr. Eliška Niklová 

Ministerský rada oddělení koncepce náhradní rodinné péče 

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Poříčním právu 1 

128 01 Praha 2 

 

 



Příloha 7 – OPU: Analýza příchodů NBD do ČR v letech 2015 – 2018 

 

Analýza příchodů NBD do ČR v letech 2015 – 2018 

Na úvod je třeba uvést, že údaje o příchozích nezletilých bez doprovodu (dále jen NBD) do ČR 

nejsou kompletní. Údaje registruje jednak Zařízení pro děti cizince (dále jen ZDC), přes které 

většina nezletilých bez doprovodu projde, ne všichni jsou však do tohoto ústavního zařízení 

umístěni. 

Druhým subjektem, který má počty NBD registrovat je Úřad pro mezinárodněprávní ochranu 

dětí (dále jen UMPOD). Údaje má získávat od Orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 

OSPOD), které mají hlásit každý kontakt s nedoprovázeným dítětem cizincem. Část OSPOD 

však údaje nezasílá, a statistiky jsou tak neúplné. 

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, který má registrovat NBD, kteří 

požádají o mezinárodní ochranu, již od roku 2016 vykazuje 0, přičemž tyto údaje přebírá i 

Eurostat. A to navzdory tomu, že OPU, která NBD během azylového procesu zastupuje, 

UMPOD i ZDC registruje každý rok kolem 10 žádostí. 

Statistika OPU vzniká komparací dat, kdy k těm získaných od ZDC připočítáváme z dat od 

UMPOD ty nezletilé, kteří neprošli přes ZDC. Navzdory veškeré snaze jsme si vědomi, že 

nejde o konečná čísla. Ve statistice je navíc zahrnuto i několik NBD s občanstvím EU států, 

kteří se k nám dostanou. Tito jsou v řádu měsíců repatriováni zpět do vlasti a v našem pojetí 

nejde o klasického NBD, stejně tak jako například novorozenci, které cizinky po porodu opustí. 

Fakt, že u takto extrémně zranitelné skupiny nejsou k dispozici přesná data, považujeme za 

chybné a hodné změny. 
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Stručná charakteristika nezletilých bez doprovodu, které v letech 2015 – 2018 dorazily. 

2015 – 140 nově příchozích NBD – 81 Afghánistán, 42 Sýrie, 7 Somálsko, 4 Irák 

7 dívek, 64 NBD ve věku 11 - 15 let 

většina těchto dětí po zadržení v ČR utekla do jiných států EU za rodinou 

2016 – 53 nově příchozích NBD – 26 Afghánistán, 5 Vietnam a Pákistán, 4 Irák 

1 dívka, 19 NBD ve věku 11 - 15 let 

většina těchto dětí po zadržení v ČR utekla do jiných států EU za rodinou 

2017 - 41 nově příchozích NBD – 16 Afghánistán, 4 Vietnam, 3 Turecko, 2 Irák, Sýrie, 

Súdán 

5 dívek, 12 NBD ve věku 11 - 15 let 

z těchto dětí se zhruba 1/2 podařilo odradit od další cesty, během které by byly vystaveny 

dalším rizikům a rozhodly se zůstat v ČR 

2018 - 37 nově příchozích NBD – 10 Afghánistán, 5 Vietnam a Irák, 3 Ukrajina a Jemen 

4 dívky, 15 NBD ve věku 11 - 15 let 

většina dětí zůstala v ČR, utekla zhruba 1/3 z celkového počtu 

OPU se v rámci minulých i současných projektů snaží se všemi nově příchozími NBD 

setkat, popsat jim život v ČR a jejich možnosti co se týče pobytu, studia, bydlení, práce a 

dalších aspektů, které je zajímají. 

Těm, kteří mají zájem, zprostředkováváme kontakt s dobrovolníkem, případně hostitelskou 

rodinou, se kterou tráví svůj čas. 

Právník a sociální pracovník pak pravidelně navštěvují ústavní zařízení, kde jsou děti 

umístěny a poskytují jim právní a sociální poradenství. Téměř všichni NBD, kteří v ČR 

zůstanou, za asistence OPU získávají po 18. roce trvalý pobyt z humanitárních důvodů. 

 

 


