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Abstrakt:
Ve své práci pojednávám o bulharských ženách žijících v České republice. Zabývám se, jak 
Bulharkami, vykonávajícími kvalifikovanou práci, tak těmi, které se zde živí prostitucí. Na 
základě nestrukturovaných biografických rozhovorů s bulharskými kvalifikovanými ženami 
popisuji jak se vyrovnávají se změnou, kterou jim život v cizině přináší a zároveň sleduji 
motivy jejich emigrace. Pro popis bulharských žen živících se prostitucí jsem zvolila metodu 
skrytého pozorování ve spolupráci s neziskovou organizací Rozkoš bez Rizika, kde jsem 
krátkodobě působila jako tlumočnice. Zjistila jsem, že ženy, které se zde mohly profesně 
realizovat se snadněji začlenily do prostředí hostitelské země a že jak vzdělané a 
kvalifikované Bulharky, tak ty, které se živí prostitucí, prezentují důvod své emigrace jako 
projev altruismu vůči rodině. S tím rozdílem, že v případě vzdělaných žen hrají dominantní 
roli city a emoce, zatímco u bulharských žen živicích se prostitucí spíše kalkulace. Když se 
ale na tuto problematiku díváme jako na rodinné rozhodnutí i u rodin kvalifikovaných 
Bulharek, důvodem emigrace je spíše snaha zlepšit rodinnou ekonomickou situaci než 
uniknout politické represi nebo bídě.

In my work I examine Bulgarian women, who are living in Czech Republic. I deal with both, 
educated Bulgarian women and with Bulgarian, who earn money as prostitutes. On the base 
of unstructural biographical interviews with Bulgarian qualified women 1 describe, how they 
receipt the life in forign country and what was the motive of their emigration. For giving an 
account of Bulgarian prostitutes I chose a method of secret observation in cooperation with 
non-profit organization R-R, where I worked as a interpreter. I have established that the 
women who have had a chance of prophesional realisation here, have taken values of the 
forign country easier. Both, educated Bulgarian women and Bulgarian, who earn money with 
prostitution present reason for emigration as an altruism with the family. In case of educated 
women the dominant role play fellings and emotions, whereas in case of Bulharian prostitutes 
it is calculation. The main reason for emigration of the Bulgarian families is also to improve 
their economic situation.
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l.Úvod

Pád bývalého režimu zpustil obrovskou vlnu migrace . Otevření hranic dovolilo milionům 

občanů postkomunistických států opustit svoje rodné země. Lidé se rozhodli hledat „na 

západě“ lepší životní podmínky pro sebe i pro své potomky.

Poloha České republiky způsobila to, že se na začátku 90 let. stala tranzitní zemí spojující 

východ se západem. Ne jenom ekonomický růst zdejšího trhu a nepoměrně lepší sociální 

podmínky přispěly k tomu, že se postupně změnila v cílový bod imigrantů z východu. Její 

poloha (geografická blízkost), kulturní a jazyková příbuznost a vyšší životní úroveň 

přilákaly emigranty takřka z celé východní Evropy.

Ve své práci se zaměřím pouze na jeden postkomunisticky stát, jehož obyvatele zvolili 

Českou republiku za cílovou zemi své imigrace. Budu psát o bulharských občanech, přesněji

o bulharských ženách, které žijí v Praze.

Téma „Bulharské ženy v Čechách“ je poměrně často medializované. Jsou prezentované 

ale příliš jednostranně, pouze jako masa bezejmených žen, které nabízí sexuální služby 

v centru Prahy nebo v pohraničních oblastech.

Podstatně méně slyšíme o bulharských kvalifikovaných a vzdělaných ženách, které 

z různých důvodů opustily svou rodnou zem a dnes žijí v České republice. Jsou osobnosti, ve 

smyslu, že nemůžeme zaměnit jednu za druhou. Odlišují se svými osudy a „mají jména“.

Cílem této práce je zachytit, jak se tyto ženy vyrovnávají se změnou, kterou jim život v 

cizině přináší a se stigmatizací, která se může objevit jak na trhu práce, tak v každodenním 

životě. Odhalit motivy jejich emigrace. Popsat období jejich životů od doby, kdy se rozhodly 

opustit svou vlast do současnosti a zároveň udělat srovnání mezi nimi a „mediálně známými“ 

Bulharkami, které se živí prostitucí.

„Co se stane předmětem zkoumání a jak daleko do nekonečnosti kauzálních souvislostí 

toto zkoumaní zasáhne, určují ideje hodnot, které vládnou badateli“ (Weber 1998: 38). 

Naprosto s touto Weberovu tezí souhlasím a tak si myslím, že je důležité, abych ještě na 

začátku práce upřesnila svůj vztah ke zkoumanému tématu.

Jsem Bulharka a v České republice žiji od svých čtyř let. Důvodem přestěhovaní celé 

rodiny do zahraničí byla práce mého otce. Byl poslán do České republiky jako zástupce 

bulharské firmy. Bydlíme v bulharském areálu, navštěvovala jsem i bulharskou (v té době 

pouze základní) školu. V šesté třídě mě rodiče zapsali do české školy, abych se naučila jazyk.

4



V této práci nepíši o sobě ani o svých rodičích a pokouším se stavět k celé problematice, 

co nejvíce objektivně a nezaujatě , i když jak píše Weber , „ neexistuje žádná naprosto 

„objektivní“ vědecká analýza kulturního života žádná vědecká analýza „sociálních

jevů“, která by byla nezávislou na zvláštních a jednostranných“ hlediscích...“ (Weber 1998: 

27).

2. Metodologie

Pro svou práci jsem zvolila kvalitativní přístup, jelikož jsem potřebovala získat hloubkový 

popis jednotlivých případů. „Síla kvalitativních dat spočívá vtom, že jsou přirozeně 

uspořádané a popisují každodenní život. Vyznačují se lokální zakotveností a nejsou 

vytrhovaná z kontextu dění. Popisují podrobnosti případu, vesměs za delší časový interval.“ 

(Hendl 2005: 161). I když si uvědomuji, že slabinou kvalitativního výzkumu je to, že data, 

která získáváme, nejsou reprezentativní pro cílovou skupinu, zjištěné výsledky nejsou 

zobecnitelné na základní soubor.

Vycházím převážně z nestrukturovaných autobiografických rozhovorů s bulharskými 

ženami, které bydlí v Praze. S některými z nich se osobně znám, takže po několika minutách 

rozhovoru jakýkoli ostych opadl a ony mě znovu začaly brát jako přítelkyni, které vypráví 

svůj osobní příběh. S některými z dam jsem se viděla poprvé, v těchto případech rozhovory 

měly formálnější podobu. Snažila jsem se aby rozhovory měly podobu volného vyprávění. 

Vycházela jsem z předpokladu, že cílené otázky můžou způsobit vynechání určitých pro mě 

skrytých, ale důležitých okamžiků jejich životů. Na začátku jsem jim několika větami 

prezentovala téma, o kterém hodlám psát a pak jsem je nechala vyprávět svůj příběh. 

Samozřejmě jsem se snažila usměrňovat vyprávění doplňkovými otázkami.

Všechny rozhovory jsem provedla v bulharštině, jelikož jsem chtěla zachytit jejich 

skutečné pocity a myšlenky a ne jenom věty, které jsou schopné říci v češtině.

Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon a pak jsem je překládala. Snažila jsem se, aby 

překlad byl co nejpřesnější, ale bohužel ne všechna slova a výrazy v bulharštině mají přesné 

ekvivalenty v češtině. Smysl konkrétních vět jsem ale ve všech případech zachovala.

Pro kapitolu „„Mediálně známé“ Bulharky“ - o bulharských prostitutkách jsem zvolila 

metodu skrytého pozorování. Zkontaktovala jsem se s nestátní neziskovou organizací 

„Rozkoš bez Rizika“, jejímž hlavním cílem je prevence šíření HIV/AIDS, diagnostika a léčba 

dalších sexuálně přenosných chorob, a jejíž cílovou skupinu reprezentují především ženy a
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dívky, které poskytují placené sexuální služby a žijí v tomto smyslu rizikově. Po domluvě 

s nimi jsem krátkodobě spolupracovala jako tlumočnice. Zúčastnila jsem se pravidelních 

obchůzek „ v terénu“ a v případě potřeby jsem překládala při komunikaci s bulharskými 

prostitutkami. Převážná část z nich tyto sociální pracovnice znaly a většinou je vítaly 

s upřímnou radostí. Mě přijala každá bez problému, ve chvíli, kdy zjistily, že jsem Bulharka. 

Mluvily bez jakéhokoli ostychu a nervozity. Byla evidentní jejich radost, že se mají komu 

svěřit.

Skryté pozorování pro mě bylo jedinou možnou alternativou, jak se přiblížit této cílové 

skupině bulharských žen. Pomohlo mi to poznat (alespoň částečně) prostředí ve kterém se 

pochybují. Měla jsem možnost s nimi komunikovat a částečně je poznat, ne ale jako 

jednotlivé osobnosti, spíše jako skupinu. Hodně mi pomohly sociální pracovnice, které 

v Rozkoš bez Rizika pracovaly. Byly pro mě „klíčovými informátory“ (Hendl 2005), 

poskytly mi informace, které bych jiným způsobem těžko získala.

Zde jsou stručné charakteristiky mých respondentek:

Katja:

Vystudovala medicínu v Sofii, je vdaná a má dospívající dceru. V roce 95 přijíždí 
s manželem, který je soukromý podnikatel, a s dcerou do Prahy. Má dvouletou stáž 
v nemocnici na Karlově náměstí. Rok a půl pracuje jako doktorka v Kladně („na černo“). Pak 
se rozhoduje obhájit svojí první atestaci i v České republice, protože pouze na tomto základe 
může legálně ordinovat i zde. Po té, co úspěšně skládá všechny zkoušky, jí u poslední 
zkoušky komise ještě na začátku sděluje, že jí neodhlasují důvěru, aby léčila české pacienty. 
Od této chvíle na vše rezignuje. Stará se o dceru, která zde studuje, protože její manžel je 
kvůli obchodu neustále na cestách.

Larisa:
Vystudovala ruskou filologii a psychologii v Sofii, je po druhé vdaná a má dvě dospělé děti 

z prvního manželství. V roce 1990 emigruje se svým přítelem(nyní již manžel) a s tehdy 
sedmiletou dcerou do České republiky. Po rozvodu jsou jí odebrané obě děti, protože je 
nemůže finančně zajistit. V roce 91 dostává v České republice azyl. Po dlouhém a usilovném 
shánění spíše nekvalifikované práce, ji nakonec zaměstnávají v Investiční bance. Nyní 
pracuje v bussines sektoru na vysoké pozici v Deutsche Bank a bydlí se svým manželem a 
s dcerou.

Marijana:
Vystudovala anglické gymnázium ve Veliko Tarnovo. V roce 93 přijíždí do Prahy, během 
jednoho roku se naučí jazyk, české dějiny, reálie, teorie práva atd. a na poprvé skládá 
přijímací zkoušky na Právnickou fakultu University Karlovy. Po tom, co dokončuje 
vysokoškolské studium získává praxi jako koncipient v jedné belgické a v několika českých 
advokátních kancelářích . Po tříleté praxi skládá zkoušku před Českou advokátní komorou a 
dostává právo založit si soukromou advokátní kancelář. Zároveň pracuje jako soudní 
překladatel z bulharštiny.
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Bosilka:
V jedenácti letech odjíždí na tři roky za svým otcem do Plzně. Na dva roky se vrací do 
Bulharska a poté znovu odjíždí za otcem, kde dokončuje střední školu. Se svým přítelem 
(budoucím manželem, také z Bulharska) vystudují Dějiny umění na Filosofické fakultě 
University Karlovy v Praze a hned po dokončení studia se spolu vrací do Bulharska. V roce 
2001 její manžel vyhrává konkurz „Ředitele bulharského centra v Praze“ a spolu i se svou 
dospívající dcerou přijíždí znovu do Prahy. Ona jako manželka diplomata, nemá právo 
v České republice být zaměstnaná. Je v domácnosti.

Blaguna:
Je narozená v České republice, ale do svých devatenácti letech bydlí v Bulharsku. V roce 69 

přijíždí do Prahy za prarodiči, kde skládá přijímací zkoušky na „Sociologie a teorie 
výchovy“. Jelikož má trvalý pobyt, tak po dokončení vysokoškolského studia automatický 
dostává prácí. Ted’ pracuje jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů v Národní galerii.

Co se týče Bulharek živicích se prostitucí, i po osobním kontaktu a přímé komunikaci, pro 

mě zůstaly víceméně anonymními. Neznám jejích jména ani celkové životní příběhy 

v kontextu. Přímo od nich jsem se dozvěděla spíše útržky příběhů, které byly zmíněné 

s ohledem na konkrétní situaci nebo jako spontánní reakci na rady sociálních pracovnic.

3. Česko-Bulharské vztahy

Prvním můstkem mezi Bulharskem a Českem (Velkou Moravou) byli pravděpodobně 

bratři Konstantin-Cyril a Metoděj. V roce 863 na žádost knížete Rastislava přijeli tito dva 

misionáři na Velkou Moravu, aby šířili křesťanství slovanským jazykem. Po smrti Metoděje 

byli jeho žáci vyhoštění knížetem Svatoplukem I. Někteří z nich našli útočiště v Bulharsku a 

stali se prvními křesťanskými učiteli a zakladateli tamějších škol. Zjednodušili slovanské 

písmo a tím způsobem ho zpřístupnili širšímu slovanskému obyvatelstvu.(Rychlík 2000: 308)

Pevné vztahy mezi oběma státy se budují v době národního obrození. Oba národy 

spojovalo vědomí příslušnosti k Slovanům, národněosvobozenecké boje, které se vedly 

v Bulharsku proti Turkům a touha Čechů odpoutat se od německé „intelektuální“ nadvlády a 

upevnit svou slovanskou identitu. Josef Dobrovský a Pavel Josef Šafařík se stali zakladateli 

slavistiky (bulharistiky), která pomáhá k poznání slovanské kultury a tím způsobem 

podporuje národní sebevědomí. (Rychlík 2000: 383-386)

Od poloviny 19.století začali do Českých zemí přijíždět bulharští obrozenci. A po 

osvobození Bulharska z turecké nadvlády se Češi výrazně podíleli na budovaní nového 

moderního bulharského státu převážně v oblasti školství, jurisdikce, kultury atd. Jeden 

z nejznámějších byl Konstantin Jireček, který se zasloužil o rozvoj bulharského systému
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školství a dokonce se stal ministrem osvěty. V oblasti archeologie se proslavili bratři 

Škorpilové, kteří objevili první bulharské hlavní město- Pliska.(Rychlík 2000: 386-387)

Dobré vztahy mezi státy upadají, když za I.světové války Bulharsko vstupuje na stranu 

ústředních mocnosti a napadá Srbsko, což bylo brané jako zrada slovanské ideje.

V meziválečném období do Československa přijíždějí různé skupiny bulharských 

emigrantů.

„ Můj pradědeček v meziválečných letech žil a pracoval v Čechách . Byl zahradníkem , měl 

zde pozemek, ale to byla pouze jeho skrytá identita, skutečný důvod proč tady žil byl ten, že 

chtěl pomáhat inter-brigádníkům, kteří odjížděli do Španělska, aby se zúčastnili války. “ 

(Marijana)

K normalizaci diplomatických a hospodářských vztahů dochází v roce 1946. K jejich 

krátkodobému zhoršení roku 1968, když dochází k vojenské okupaci Československa státy 

Varšavského paktu v čele se Sovětským svazem.

„ Jediný, co pro mě bylo nepříjemný, jako Bulharku, bylo to, že jsme pro ně byli okupanti. 

Když jsem se ale s konkrétními lidmi více spřátelila, tak jsem ani s tím neměla problémy . 

Párkrát na to narazili, ale spíše v legraci“. (Blaguna)

Zájem o Bulharsko se zvýšil, hlavně v době normalizace, kdy bylo cestování na západ pro 

Čechoslováky skoro nemožné a tak se čemomořské pobřeží pro ně stalo symbolem dovolené.

„Řekla bych, že názory na Bulharsko byly příznivější, protože to bylo jedno z mála 

přímořských míst, kam mohli odcestovat na dovolenou. Takže Bulharsko znali spíše z této 

stránky.

Myslím, že tehdy Bulharsko znali moc dobře, zatím co dnes o Bulharsku není skoro nic 

slyšet “ (Blaguna)

I přes nepříjemnou situaci, která nastala roku 1968 asociovalo Bulharsko za bývalého 

režimu pro většinu českých občanů letní dovolenu.

Po pádu železné opony a otevření hranic se o Bulharsku začíná nejčastěji mluvit ve spojení 

s nelegální migrací, zločinnými gangy a prostitucí. Kriminalita některých bulharských 

občanů je zde natolik známým fenoménem, že dokázal vnutit většině Čechů představu, podle 

které jsou Bulhaři spojováni s mafií a Bulharky s prostitucí*.

*v 901etech o tom dokonce vznikla píseň „Bulhaři“ od Daniela Bárty (J.A.R)
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4. Bulharky žijící zde legálně

Na Bulhary žijící zde legálně se zapomíná, nebo alespoň nejsou aktuálním tématem. Což 

je přirozená reakce. Mluví se o patogenních jevech, ty konformní bereme jako samozřejmost, 

není potřeba je vychvalovat nebo zdůrazňovat. Nesmíme ale generalizovat, jelikož „národ 

nemůže být zločincem, nemůže jednat mravně nebo nemravně, to vše je možné jen v případě 

jednotlivců, kteří kněmu patří“( Jaspers 1991: 16). A jednotlivci jednoho národa nejsou 

stejní.

4.1 Rodinné pouto

V Bulharsku, na rozdíl od vyspělého západního světa, se instituce rodiny zachovala ve své 

téměř tradiční podobě. Rodina, širší příbuzenství a sousedství jsou pro spousty lidí stále 

jedinou institucí solidarity. Lidé se bohužel i v dnešní době neustále přesvědčují, že stát jim 

není schopen zajistit alespoň relativní jistoty, ochranu a zabezpečení v případě přírodních 

nebo ekonomických krizí.

Na rozdíl od západního světa v Bulharsku nevymizel například fenomén tzv. „hlídacích 

babiček“. Rodinné vazby jsou pevné a silné. Rozhodující vliv na to mají tradice a rodinné 

hodnoty, které na Balkáně vždy dominovaly (můžeme se o tomto dočíst, jak v pohádkách, tak 

ve folklóru). Stejně tak je důležitá ekonomická a politická situace, která obyčejného 

bulharského občana nepřesvědčila o tom, že on jako svobodný, samostatný a na nikom 

nezávislý jedinec dostane od státu takovou podporu, která by mu nahradila jistotu a pomoc 

širší rodiny.

Co se týče nukleární rodiny, řekla bych, že ta má pro své členy spíše emocionální než 

účelově-racionální hodnotu.

A právě tato nespokojenost s ekonomickou a politickou situací v zemi, globalizace a 

otevření hranic jsou nejčastějšími důvody emigrace mnoha bulharských občanů.

„Koncem devadesátého roku jsme se spřítelem rozhodli přestěhovat do České republiky. 

Tehdy situace v Bulharsku byla beznadějná. Neviděla jsem žádné náznaky toho, že by se 

cokoliv v tomto státě změnilo, svědčil o tom i fakt, že komunisté znovu vyhráli demokratické 

volby jen rok po pádu bývalého režimu. Neviděla jsem žádnou perspektivu ne jen pro sebe, ale 

hlavně pro svoje děti. “ (Larisa)
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Pracovní příležitost v zahraničí dostávali převážně muži a ženy byly postavené před volbu 

upřednostnění kariéry nebo zachování rodiny.

„Manžel mi oznámil, že odjíždí pracovné do České republiky. Řekl, že mi nechce bránit 

profesně se rozvíjet, ale on s dítětem odjedou na sto procent. V tu chvíli jsem se sama sebe 

ptala, co mě udělá šťastnější zůstat sama v Bulharsku a být úspěšnou doktorkou, nebo zůstat 

mámou?!? Nemohla jsem si představit, že opustím svojí šestiletou holčičku. Svůj výběr jsem  

učinila. Navíc jsem byla mladá a nebála jsem se, věřila jsem, že cizina neznamená určitý 

konec mého profesního ž/vo/“.(Katja)

Anglický psycholog John Bowlby v řadě svých knih a studií dokládal, že „zbavit dítě 

mateřské péče má pro ně velmi neblahé následky. Pozoroval, že i krátkodobá deprivace dítěte 

bez mateřské péče vede k nespavosti, nechutenství a hubnutí dítěte a k poklesu jeho odolnosti 

proti infekčním onemocněním. Dospěl k přesvědčení, že dlouhodobá anebo trvalá deprivace 

vede k psychické a fyzické retardaci, špatné sociabilitě a horšímu školnímu prospěchu“ 

(Bowlby 1951, cit dle Možný 2002: 156). Pro zdravý vývoj dítěte je mateřská péče nezbytná.

Některé ženy se vzdávají jistoty uplatnění své kvalifikace, ale neztrácí naději. Odjíždí 

s přesvědčením nebo alespoň se zjevným přáním prosadit se i v cizině a možná i získat lepší 

finanční ohodnocení.

Před rokem 89 manželky poslaných reprezentantů bulharských firem neměly právo 

pracovat v České republice. Byly obeznámené s tím, že jejich práce je starat se o to, aby jejich 

manželé měli každý den bílou a vyžehlenou košili, aby mohli patřičně reprezentoval 

Bulharskou lidovou republiku a samozřejmě se musely starat o výchovu dětí. Svobodní muži 

neměli právo ucházet se o místo reprezentanta. Po převratu se podmínky uvolnily. Manželky 

diplomatů, musí také podepsat prohlášení, že jsou obeznámené s tím, že v České republice 

nemůžou být zaměstnané (nedostávají pracovní vízum, ale vízum za účelem sloučení rodiny). 

Mají ale právo na výběr. Můžou se svobodně rozhodnout, zda odcestují se svým manželem a 

stanou se z nich ženy v domácnosti, nebo zda zůstanou v Bulharsku a budou dále zaměstnané. 

Co se finanční stránky týče, je pravděpodobnější, že budou lépe zajištěné jako manželky 

diplomatů v České republice , než jako kvalifikované, pracující ženy v Bulharsku. Vědí ale , 

že ať se rozhodnou jakkoliv, neohrozí tím manželovu kariéru, bohužel je zde velká 

pravděpodobnost, že ohrozí fungující rodinu.
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„Můj manžel vyhrál konkurz, ředitele bulharského kulturního centra v Praze. Jsme jako 

rodina příliš spojeni, abych vůbec uvažovala, že bych s ním neodjela, i když jsem musela 

podepsat, že jako jeho manželka nemám právo v Čechách být zaměstnaná. Je mi smutno, že 

nemůžu pracovat. „(Bosilka)

„ Altruizace členů rodiny, bez niž by společnost nebyla možná, je především dílem 

ženy“(Comte, cit dle Keller 2004: 77). Matka je ta osoba, která je schopna nezištně obětovat 

svoje štěstí , zahodit lidské egoistické sklony a zachovat ten základní stavební kámen 

společnosti, který nazýváme rodinu.

„Znám rodiny, které se pokusily existovat tímto způsobem, na dálku. A tyto rodiny už 

neexistují. Nelituji, protože nej důležitější věc v mém životě je  štěstí mé dcery, až potom je  

všechno ostatní. “ (Katja)

Migrace není pouze emocionální záležitostí, přináší sebou nespočet formálních překážek, 

které člověk musí překonat.

4.2 Administrativa

Je přirozené, že když chce člověk žít v cizí zemi musí projít určitou administrativou a 

důsledným prověřením. Je to jediná, bohužel stále ne příliš spolehlivá alternativa, jak ochránit 

danou společnost, potažmo stát, před nežádoucími jedinci. I přezevšechno v roce 2004 

zaznamenala Služba cizinecké a pohraniční policie 27.391 případů nelegální migrace a u 

16.696 osob bylo zjištěno porušování pobytového režimu (připomínám, že je to pouze zjištěná 

nelegální migrace).(www.czsu.cz)

K pobytu na území České republiky do 90dnů cizinec nepotřebuje vízum. Toto platí 

pouze pro cizince, kteří přicházejí ze zemí, s nimiž má Česká republika uzavřenou dohodu o 

bezvízovém styku. Toho využívají například „pasáci“ a kuplíři, kteří mají kontakty v Polsku, 

Německu, Španělsku, Itálii a dalších zemích, takže některé prostitutky každé čtvrtletí mění 

zemi svého „působení“ a tím si zajišťují relativně legální pobyt.

Cizinec, který chce legálně pracovat v České republice, musí mít kromě povolení 

k zaměstnání také platné vízum nad 90 dnů (nebo povolení k dlouhodobému pobytu, které se 

vydává na jeden rok, s možností prodloužení) za účelem zaměstnání. Lhůta pro vyřízení
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žádosti je 120 dnů ode dne jejího podání. Což platí i pro vydání pracovního povolení, když už 

cizinec dlouhodobý pobyt získal.

„Abych řekla pravdu, měla jsem problémy tuto praxi získat, i když jsem už jako studentka 

pracovala v belgické advokátní kanceláři, měla jsem podporu a nejrůznější doporučení od 

svých profesorů a vyučujících a i když jsem se pokaždé dostala do nejužšího okruhu, do 

posledního výběrového kola, pokaždé dali přednost českému advokátovi, z důvodu, že on 

nepotřeboval pracovní povolení. Češi si ani neumí představit, jaký je  to problém pro cizince 

dostat pracovní povolení, s jakou nekonečnou administrativou je  to vše spojené. “(Marijana)

„Samozřejmě, že každý zaměstnanec upřednostňoval Čecha, který měl všechny moje kvality, 

ale nemusel čekat tři měsíce na pracovní povolení a nebylo s nim tolik problémů, starostí a 

zařizování.1'1' (Marijana)

Samozřejmě musí mít cizinec všechny cizojazyčné listiny superlegalizováné 

zastupitelským úřadem ČR nebo opatřené doložkou o ověření a musí být úředně přeloženy do 

českého jazyka.

„Já jako šílená tři měsíce překládala a ověřovala všechny možné kurzy, diplomy a doklady, 

které jsem měla jak  v Bulharsku, tak v Čechách. A pak mi koncem 1998 řekli, že pouze na 

základě nostrifikace se nemám právo dotknout českého pacienta. Tehdy začalo nekonečné 

obíhaní všech českých úřadů. Od postgraduálního studia v ČR přes ministerstvo mládeže a 

školství až po ministerstvo zdravotnictví. “ (Katja)

Další možností, jak žít v České republice legálně, je požádat o azyl. Nejvyšší počet 

udělených azylů byl v roce 1991(776- žadatelům ze všech zemích) **

„ V roce 1991 jsem dostala status uprchlíka, který mi umožňoval žít zde legálně. Diky strýcovi 

mého přítele, který podepsal, že nám zajistí ubytování a stravu jsme nemuseli do uprchlického 

tábora. “ (Larisa)

** V roce 1991 bylo 586 bulharských žadatelů, z nichž 39 lidem byl azyl udělen.Za období 

od roku 1990 do roku 2005 bylo celkem 5385 bulharských žadatelů o azyl z nichž 73 lidem 

byl poskytnut, (www.czsu.cz )
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Platný azyl rozsahem práv a povinností odpovídá trvalému pobytu.

O udělení trvalého pobytu může cizinec zažádat až po deseti letech nepřerušovaného 

legálního pobytu v České republice. Trvalý pobyt poskytuje cizinci skoro stejná práva, jako 

české občanství. Cizinec automatický dostává pracovní povolení, získává všechny sociální 

výhody a klasické zdravotní pojištění . V případě zájmu a možnosti má právo na zakoupení 

nemovitosti.

Existuje však pilotní projekt, který kvalifikovaným odborníkům několika zemí poskytuje 

možnost požádat o udělení trvalého pobytu již po dvou a půl letech. Občané Bulharska, 

Chorvatska a Kazachstánu byli prvními cizinci, kteří se tohoto projektu mohli zúčastnit

„Dokonce jsem se zúčastnila i projektu „ Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničích 

pracovníků “ do kterého hodně lidí vkládalo velké naděje, ale dodnes to není nějak úspěšně 

zakončené. “(Marijana)

V pilotním projektu jsou zájemci hodnocení podle věku, vzdělání, předchozí pracovní 

zkušenosti, zkušenosti se životem v České republice a znalostí českého jazyka.

4.3 Jazyk a komunikace

Hlavním spojovacím nástrojem mezi lidmi je komunikace. Prostřednictvím komunikace se 

člověk stává společenským tvorem. Pomocí ní se udržují mezilidské vztahy. A i když ji 

rozdělujeme na verbální a nonverbální a obě dvě přispívají k lidskému porozumění, díky 

mluvené řeči se cítíme plnohodnotnými členy té dané společnosti.

Proto se pro cizince jazyk stává jedním z největších hendykepů. Aby se ho skutečně naučil 

potřebuje být mezi česky mluvicími lidmi a ne se separovat a být uzavřen pouze s lidmi, kteří 

mluví jeho mateřským jazykem.

„ Já jsem patřila do jakési české komunity. Ta bulharská komunita, která zde existovala pro 

mě byla trochu vzdálená, protože já  jsem se snažila naučit jazyk. “ (Blaguna)

U bulharské menšiny v Praze je to dost problematické, jelikož existuje bulharský areál a 

bulharská škola*** (základní a střední) a převážná část Bulharů, kteří zde žijí,mají minimální

*** bulharská škola v Praze byla založena v roce 1946
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kontakt s „vnějším světem“. Samozřejmě díky televizi a dennímu tisku jsou schopni bez 

problému rozumět, mluvený projev jim však činí značný problém.

„Snažila jsem se naučit jazyk, každý den jsem si kupovala noviny, četla pohádky, učila se 

slovíčka. “(Larisa)

I když jsou jak čeština, tak bulharština slovanskými jazyky a mají hodně společných 

kořenů, existují výrazy, které znějí stejně, ale mají naprosto odlišný význam. A právě toto 

nesprávné užívaní slov přináší velké riziko neporozumění, někdy to může vést dokonce ke 

konfliktům nebo v lepším případě k pobavení.

Jedna z největších motivací pro cizince, proč se naučit jazyk, je práce. Každému je jasné, 

že se jeho šance na získání dobré a kvalifikované práce snižuje s neznalostí, jak mluvené řeči, 

tak s neznalostí názvosloví a terminologie v daném oboru.

„ Začala jsem se uházet o práci, ale bylo to hrozně těžké, jelikož jsem neuměla jazyk. Přítel 

mluvil česky, ale ještě neměl vyřízené doklady a tak pracovat nemohl. Na všechny pohovory 

jsme ale chodili spolu a on překládal. Sháněla jsem nekvalifikované práce, protože jsem  

věděla, že bez znalosti jazyka nemám jakékoliv šance. “(Larisa)

Čeština je dost obtížný jazyk a i když se na první pohled zdá, že problémy způsobuje 

hlavně gramatika, není to zcela pravda. To, co je přesně dáno, se cizinec může naučit, např. 

vyjmenovaná slova, vzory atd.... Málokdy se ale naučí „slyšet to“ a vyslovovat se správným 

přízvukem. Pro dospělého cizince je to skoro nemožné.

Existují samozřejmě lidé, kteří mají „talent na jazyky“ a pro ně naučit se cizí jazyk 

nepředstavuje absolutně žádný problém. Jsou to ale spíše výjimky.

„ Tak jsem přijela do Prahy a měla jsem rok na to, abych se naučila jazyk, české dějiny, 

reálie, právo, teorie práva... Potom jsem jako všichni ostatní musela složit přijímací zkoušky. 

Jazyk pro mě nebyl problém. Učit se cizí jazyky je  pro mě něco jako hobby. V té době už jsem  

uměla perf ektně anglicky a německy. “ (Marijana)

Jak už jsem se na začátku zmínila vedle verbální komunikace existuje i nonverbální, jejíž 

důležitost je často opomíjená. U Bulharů bychom ji ale neměli podceňovat, jelikož gesto při
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souhlasu nebo nesouhlasu (kývání hlavou) je obracené, než ve všech zbývajících státech. A to 

také často vede k nedorozumění, ke konfliktům a k chybám.

4.4 Pocity a předsudky

Soužití kultur je vždy obtížné. V případě České republiky, země ležící ve středu Evropy 

na odvěké hranici mezi Slovany a Germány, v dnešní době mezi tzv. východem a západem, je 

kulturní soužití stále přítomným problémem. Je potřeba si uvědomit, že před rokem 1939, 

tedy za tzv. První republiky, žila v tehdejším Československu tří milionová německá menšina. 

Další vliv této menšiny na osud České republiky nemusím připomínat. Nepříjemnou 

zkušenost, tentokrát s cizinci z východu měli Češi v roce 1968. Obě tyto události měly zajisté 

vliv na postoj Čechů vůči cizincům. Když k tomu připočteme téměř stoprocentní izolaci 

v době komunistické éry (kromě výměnných studentů, reprezentantů firem, diplomatů nebo 

vojáků sovětských vojsk) je nám jasné, že otevření hranic v roce 1989 sebou nutně muselo 

přinést určitý přirozený strach a nedůvěru ze strany české společnosti, a to zejména v případě 

cizinců z východu.

„Začala jsem shánět nekvalifikované práce, protože jsem věděla, že bez znalosti jazyka 

nemám jakékoliv šance. Nechtěli mě ale zaměstnat, ani jako uklízečku, ani jako umývačku 

nádobí. Byla zde určitá nedůvěra k cizincům. “ (Larisa)

Spousta autorů zdůrazňuje klady otevření světa a volné migrace. Mluví o takzvaném 

kulturním rozvoji. „Daleko víc než cizineckou policii potřebujeme ministerstvo kultury, či 

spíše kultur, všech kultur... Otevřená náruč, která vítá příchozí do našeho středu, nabízí jim 

naše hodnoty a nechává se obohacovat jejich“ (Kohák 2002: 156). Většina lidí si ale „nával“ 

cizinců spojuje s úbytkem pracovních míst, s konkurencí a s levnější nelegální pracovní silou.

„Rok a půl jsem pracovala na klinice v Kladně na černo, vykonávala jsem funkci doktora, ale 

plat jsem brala minimální (6900kč), vedli mě tam jako laboranta nebo zdravotní sestřičku. “ 

(Katja)

Spousta lidí to vnímá tak, že s každým příchozím cizincem se snižuje jejich šance na úspěch. 

Je to názor jak manuálně pracujících, tak i vzdělanější části populace.
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„Byla jsem klidná, uměla jsem to. Začala jsem definici ...nedořekla jsem ani větu... šé f komise 

se na mě podíval a řekl m i: „ paní doktorko, snad si nemyslíte, že když jste tady od včerejška 

dostanete právo léčit české pacienty". Nemohla jsem tomu uvěřit, byla to pro mě facka do 

tváře. “ (Katja)

„Za chvíli si mě zavolali a řekli mi že nemohou vzít na sebe tu zodpovědnost a odhlasovat mi 

důvěru, abych JÁ sáhla na českého pacienta. “ (Katja)

V tomto případě můžeme mluvit o diskriminaci, jelikož jedinci bylo odepřené stejné 

zacházení, které se neopíralo o jeho individuální vlastnosti , nedostatky, nebo neschopnost. 

Rozhodnutí bylo učiněné pouze na základě toho, že jedinec patří do jiné, cizí skupiny. 

(Allport 2004: 83)

„ O mém osudu rozhodli dřív než mě vůbec viděli, stačilo jim  asi to cizí jméno v seznamu a 

Bulharsko vedle něj. “ (Katja)

Je samozřejmě jednodušší generalizovat a třídit do určitých kategorii. Lidem to ulehčuje 

život a pomáhá jim to orientovat se v dnešním globálním světe. Předsudky jsou velmi 

účinnou pomůcku k tomu, aby člověk rychle a jednoduše určil, „kdo je dobrý a kdo zlý“.

„ Podřízení mě nepřijali, asi očekávali, že tuto pozici převezme někdo z nich. Evidentně jim  

vadilo, že rozkazy dává cizinec z východu. Byli zlí. “ (Larisa)

„ Časem, ale zjistili, že ne jenom vyžaduji, ale že také dávám. Zajistila jsem jim  lepší pracovní 

podmínky, snažila jsem se jim  vše vysvětlit a učit je  a tak se i jejich přístup ke mně změnil. “ 

(Larisa)

Pokud je člověk schopen opravit ve světle nových zkušenosti svůj chybní úsudek, tak 

předsudky nemá ( Allport 2004: 41). Předsudky jsou totiž stavěné spíše na emocích než na 

rozumu a tak se brání jakýmkoli důkazům tvrdícím opak. Je samozřejmě možné, že se i zde 

jedná o předsudky vůči cizincům z východu, které u konkrétních zaměstnanců stále 

přetrvávají. Mohlo se stát, že připustili, že existují výjimky a přijali pouze ji jako osobnost.

Existují samozřejmě i lidé, kteří jedince neposuzují podle státu odkud přichází. Hodnotí 

jeho kvality nebo zápory až potom, co ho blíže poznají. Někdy se jedná o čistý pragmatismus 

, někdy je to nezištná otevřenost.
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„ Jednoho dne přišel můj nadřízeny, skvělý člověk bez jakýchkoliv předsudků vůči cizincům, 

otevřený světu a lidem. Pro něj neexistovaly slova jako cizí nebo zdejší, důležitý bylo, zda 

člověk umí nebo ne. Nabídl mi, abych se stala vedoucí těch zbývajících holek, které dělaly, to 

samé co já. “ (Larisa)

„ V Investiční bance jsem se nikdy nesetkala s jakoukoliv diskriminací, nikdy jsem nepocítila 

jakékoliv předsudky vůči mě, jak  ze strany zaměstnanců, tak ze strany klientů. Nikdo mi nikdy 

nedal důvod cítit se cizí. “ (Larisa)

„ Problémy jsem měla jen jormální (s pracovním povolením). Nikdy jsem ale nepocítila 

žádnou diskriminaci ani opovržení, ja kže  strany soudu, tak ze strany kolegů. “ (Marijana)

Někdy dochází k tomu, že lidé konkrétního cizince jako cizince nevnímají. Jedná se 

většinou o případy, kdy se cizinec nevyznačuje nápadnými fyzickými (barva pleti) nebo 

kulturními (nejrůznější náboženské symboly) odlišnostmi a když mluví plynule jazykem 

hostitelské země.

4.5 Jistota a motivace

Je samozřejmé, že v různých situacích jednáme různým způsobem. Okolnosti nás ovlivňují 

víc než si připouštíme. A tak je přirozené, že příběh cizince se do značné míry odvíjí od 

situace ve které se nachází po příjezdu do cizí země a od možností, které v té době má. 

Vnitřní pocity a subjektivní stav jedince jsou hlavními faktory ovlivňující jeho jednání.

Když člověk v rodné zemi všechno ztratí a v cizině na něj žádná jistota ani zabezpečení 

nečeká, jeho motivace ktomu, aby svůj osud zvrátil, se samozřejmě zvyšuje. Naděje na 

úspěch převládá nad strachem z neúspěchu (Nakonečný 1996: 226) jelikož si uvědomuje, že 

vlastně nemá co ztratit. Jeho úsilí prosadit se se zvyšuje. A ne jenom jeho schopnosti, ale 

hlavně úroveň motivace ovlivňují jeho výkon. Je průbojnější a neodbytný. Nebojí se 

zklamaní, protože si uvědomuje, že horší to už být nemůže.

„Já jsem dceři nemohla nic nabídnout. Neměla jsem práci, neuměla jsem jazyk... V březnu 

jsem jela do Bulharska. Probíhal soud kvůli rozvodu a jelikož můj bývalý manžel měl 

zaměstnaní a já  byla bez práce obě děti mu byly svěřené do péče.
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Rozvedla jsem se, ale situace byla taková, že jsem  v Bulharsku zůstat nemohla. Vše jsem zde 

ztratila. Své děti, práci... Věřila jsem, že dříve nebo později svoje děti získám zpátky. Vrátila 

jsem se do Prahy. “ (Larisa)

Její motivace k tomu najít si práci byla obrovská, protože si uvědomovala, že to je jediný 

možný způsob, jak získá svoje děti zpátky.

Zaleží samozřejmě na osobnosti , na jejích hodnotách, na výchově, na schopnostech a na 

její vnitřní síle. Všechny tyto determinanty ovlivňují chování. Mohla se zhroutit a 

rezignovat na jakýkoliv možný úspěch, ten motiv(získat své děti zpátky) byl ale tak silný, že ji 

dohnal k mobilizaci všech jejích schopností a k překonání překážek.

„S penězi jsme na tom byli hodně bídně. Já to ale nevzdávala. “ (Larisa)

Existují samozřejmě případy, kdy člověk přijede do cizí země, kde na něj čekají příbuzní, 

kteří jsou zajištění a kteří si mohou dovolit zabezpečit i jeho. Motivaci k tomu najít si 

zaměstnání je „pouze“ osobní uspokojení, že je společnosti užitečný a pocit samostatnosti. 

Nezávisí na tom ale jeho existence. Ten motiv není tak silný, aby se člověk vzdal hrdosti a byl 

ochotný vše obětovat.

„ Člověk už má totiž určitou úroveň a já  jsem za ni bojovala, dosáhla jsem j i  a mám to černé 

na bílém a nechci se už ponižovat. “ (Katja)

Má na výběr. Je finančně dobře zajištěná, je se svou rodinou, má zázemí a hlavně jistotu. 

Není na ní nikdo závislý, čili nenese (finanční) zodpovědnost a tudíž je relativně svobodná.

„Možná kdybych neměla na výběr, kdybych emigrovala a věděla, že se nemohu vrátit domů, 

kdybych neměla prostředky, neměla kde bydlet a musela se starat a živit dítě. Tehdy bych to 

dělat musela, neměla bych na výběr. Já si to ale mohu dovolit a nikdy jim  nepůjdu znovu 

otročit. “ (Katja)

Nevzdala to na samém začátku, zkoušela se prosadit, ale ta motivace, která ji k tomu hnala 

nebyla tak silná, aby překonala všechno to zklamání s nimž se zde musela setkat. Možná 

strach z dalšího neúspěchu, možná klesající vyhlídky na úspěch nebo pocit, „že to za všechny 

ty nervy nestojí“, ji donutily vzdát se a rezignovat na jakékoliv vyhlídky kariéry.
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„ Takže lak skončila moje zkouška a já  jsem udělala tlustou čáru za touto kapitolou svého 

života.

Neumím si představit, že znovu půjdu a budu zaměstnána jako „kdosi" a přitom budu 

vykonávat funkci doktora. “ (Katja)

4.6 Touhy, plány a realita

Každý, kdo opustí svou rodnou zem a rozhodne se strávit část nebo zbytek svého života 

v cizině, odjíždí s nadějí a touhou po lepším životě. Představa je asi taková, že si jedinci 

promítají klady a zápory, které jim toto rozhodnutí přinese a v případě , že pozitiva 

převládají, odcestují. Často je toto odhodlaní (hlavně u žen) postavené spíše na emocích a 

citech než na racionálním uvažování. Chvilková nespokojenost, zklamaní, láska, potřeba 

jakéhosi vzrušení, umíněnost, snaha něco sám sobě dokázat.

„ V Bulharsku jsem vystudovala anglické gymnázium. Pak jsem se dostala na práva, mohla 

jsem studovat i anglickou a novořeckou filo log ii, ale já  prostě nechtěla zůstat v Bulharsku. 

Mohla jsem studovat i ve Švédsku, ale pouze obor Business administration a já  chtěla pouze 

a jenom právo. Tak jsem přijela do Prahy. “ (Marijana)

Emoce (zase převážně u ženy) hrají hlavní roli i když se jedná o odjezd partnera. City, 

láska ale částečně i nedůvěra a žárlivost jsou hlavními důvody k opuštění vlasti jako rodina.

Ale ať už je emigrace z emocionálních nebo z racionálních důvodů, pokaždé je 

doprovázena touhou po šťastném a spokojeném životě v cizí zemi, která je zastíněna strachem 

z neznáma. Člověk je smířený s tím, že to nebude lehké, že musí překonat tisíce překážek a 

nástrah, ale každý ve skrytu duše doufá ve šťastný konec.

„I když to bylo na začátku nepředstavitelně těžké, jsem šťastná, že jsem odjela do České 

republiky. Myslím, že ne jen já, ale i moje dcera má zde zajištěnou lepší budoucnost, než 

v Bulharsku. “ (Larisa)

Ne každý příběh, ale končí jako hollywoodský film, jsou lidé, kteří v cizině nenajdou 

profesní uplatnění a uspokojení, touží po návratu do rodné země, ale jsou stále poutaní k 

rodině .
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„Abych ti řekla pravdu, čekám jen aby dcera ukončila střední, nechci tu zůstat, ve chvíli kdy 

už tu nebudu muset být deset měsíců v roce, vrátím se do Bulharska a začnu žít a pracovat 

jako normální člověk, kterému nebudou říkat, kdo je  a odkud je  . “ (Katja)

Často se stává, že nakonec matka, která odjela kvůli rodině, zůstane v cizině jako 

„rukojmí“, kvůli dětem, které zde studují a jsou stalé neplnoleté.

„ Dcera chce tady zůstat a já  udělám vše, abych splnila toto je jí přání, i kdyby se manžel 

musel vrátit do Bulharska. “ (Bosilka)

Muž jakožto finanční „prvek“ rodiny je hnán obchodem a často mění místo (stát) svého 

působení. U fungujících rodin jsou většinou role předem určené. Jeden vydělává a partner se 

snaží rodinu držet pohromadě. Hranice ale samozřejmě nejsou striktně dané. Altruismus je 

hlavním činitelem, který zde působí. „ Když přijde rodina, člověk překračuje svoji pouhou 

osobu a učí se žít ve druhém“ (Comte , cit dle Keller 2004: 76). Bez ochoty vzdát se 

vlastních zájmů ve prospěch těch nejbližších by asi neexistovaly fungující rodiny.

5. „Mediálně známé“ Bulharky

Nejčastěji komentované a „mediálně proslavené“ jsou bulharské ženy, které se živí 

prostitucí. Díky nim asociuje Bulharsko u většiny Čechů černý obchod a organizovaný 

zločin.

5.1 Fenomén prostituce

Jako prostituci vnímáme poskytování sexuálních služeb za úplatu. Příčiny, které vedou 

k prostituci jsou většinou špatné sociální podmínky a chudoba.

„ V Bulharsku není práce a když už nějakou seženu, tak je  málo placená. Moje matka pracuje 

jako servírka a bere v přepočtu 1500kč měsíčně. “(prostitutka A)

Poslední dobou se setkáváme často i s motivem dosažení lepšího ekonomického postavení, 

s touhou po luxusním zbožím a penězích, které stojí u spousty mladých žen na vrcholu jejich 

hodnotového žebříčku.
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Prostituce existovala odnepaměti, často o ni mluvíme jako o nejstarším řemeslu. Její 

forma a organizace se příliš nemění, různá je pouze míra tolerance k tomuto povolání.

Rozlišujeme tři přístupy k dané problematice (Novotný; Zapletal a kol. 2001: 297-298). 

Represivní přístup prostituci zakazuje a trestá, prostituce je braná jako nelegální činnost a tak 

jsou prostitutky nucené skrývat se. Vyhýbají se preventivním prohlídkám a tím se zvyšuje 

riziko nakažení pohlavní nemocí. Tím, že je zde prostituce braná jako trestní čin, se snižuje 

pravděpodobnost, že si ji mladé dívky zvolí jako způsob vedlejšího přivýdělku. Strach z trestu 

bude silnější než vidina „lehce“ vydělaných peněz. Další přístup je nazván aboliční . Zde není 

problém prostituce ani regulován ani stíhán. Prostitutky nenavštěvují povinné lékařské 

prohlídky, i zde se zvyšuje možnost nákazy. Samozřejmě státu unikají značné částky z dam. 

Prostituce se provozuje většinou v centrech velkých měst, v pohraničních oblastech a na 

dálničních tazích. Posledním přístupem je reglementační, který toto povolání legalizuje, stát 

plní kontrolní a regulační funkci. Prostitutky jsou registrované, chodí na povinné prohlídky a 

měly by platit daně. Nelegální je pouze neregistrovaná prostituce a profese, které se většinou 

utváří kolem ni (pasák, kuplíř..). Zdá se to jako utopická myšlenka, která se prezentuje jako 

fungující realita. Bylo by zajímavé sledovat, kolik prostitutek se zaregistruje a kolik z nich po 

každým pohlavním styku dá klientovi stvrzenku. Ať žijeme v jakkoliv demokratickém a 

tolerantním státě, prostituce je stále braná trochu jako tabu. Bavíme se o ni otevřeně jen pokud 

je to teorie a nedotýká se nás osobně.

Vlastní (neboli dobrovolná) prostituce byla v České republice v roce 1990 

dekriminalizovaná a je na ni nahlíženo pouze jako na amorální jednání. Do té doby byla brána 

jako trestný čin příživnictví nebo jako přečin příživnictví.

Po pádu železné opony se Česká republika stává jakýmsi polem střetu východních 

sexuálních pracovnic a západních klientů.

5.2 Bulharky živící se prostituci

Bulharky, které zde pracují jako prostitutky, jsou většinou z romské menšiny, převážná 

část z nich nemá ani základní vzdělání a jsou negramotné, neumějí moc česky (některé ani 

bulharsky) a tak je těžké se s nimi domluvit. Jejich „pasáci“ jsou také Bulhaři romského 

původu, kteří šije většinou pojisti tím, že ,jim udělají dítě“.

„ Otec mého mladšího syna je  můj bývalý pasák. Udělal hrozné dluhy a já  je  musela splácet, 

proto jsem tady. “(prostitutka X)
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Tato metoda oplodnění se používá hlavně z důvodu, aby prostitutka nemohla svědčit proti 

svému pasákovi.

Pasáci jim berou všechny peníze, které si vydělají.

„ České holky, které se živí prostitucí mají veškeré prohlídky, testy a léky zadarmo, cizinky za 

prohlídku musí platit, ale Bulharky to mají také bezplatné, jelikož jsou na tom po finanční 

stránce hodně špatně. “ (sociální pracovnice R-R)

Pasáci jim zajišťují bydlem, jídlo a vyřizují jim veškeré doklady. Existuje zde hierarchie i 

mezi samotnými prostitutkami. Na vrcholu jsou ty starší a zkušenější, které jsou v České 

republice delší dobu a umějí jazyk. Právě ony se teď starají o ty mladší, jelikož jejich „pasáci“ 

byli zatčení a předaní do vyšetřovací vazby a poté vyhoštěni z České republiky. Bulharské 

prostitutky pracují většinou na ulici, v klubech jsou povětšinou prostitutky z bývalého 

Sovětského svazu, převážně z Ukrajiny. Bulharky přijíždějí z několika oblastí ve vnitrozemí. 

Ty, které provozují svou „pracovní činnost“ na Václavském náměstí jsou z oblasti Stara nebo 

Nova Zagora. V Perlové ulici jsou ze Slivenu (město, kde žije převážně romská menšina) a u 

Staroměstského náměstí z Kazanlaku. Jedná se o tři skupiny , které mezi sebou bojují.

Zatím se neví o žádné prostitutce, která by zde byla nedobrovolně. Bulharské prostitutky, 

které v Praze nabízejí své sexuální služby samozřejmě tvrdí, že jsou zde zvláštní vůle. 

Opačné tvrzení by bylo oznámení trestného činu únosu či kuplířství. Podle Yova 

Nikolova****, ale většina bulharských žen odjíždí na západ v dobré víře, že tam budou 

pracovat jako hospodyně, chůvy, servírky nebo pokojské- nekvalifikované práce, které 

v Bulharsku nejsou dobře placené. Některé agentury je upozorňují, že je lepší pracovat bez 

smlouvy, aby se mohly vyhnout placem dam a sociálního pojištění. Spousta žen souhlasí a 

dokonce je ochotna zaplatit za falešný pas z důvodu jistějšího vstupu do západních zemí. 

Tímto způsobem obchodnicí s bílým masem mění identitu žen a pro policii je to pak mnohem 

těžší (skoro nemožné) tyto ženy vypátrat. Díky falešným dokladům není ani jisté, zda jsou 

všechny plnoleté a zda jsou tady skutečně dobrovolně. (Nikolov 2004)

**** bulharský investigativní zpravodaj, korespondent týdenníku Kapital
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5.3 Organizace „Rozkoš bez Rizika“

Návštěvnost organizace „Rozkoš bez Rizika“, která prostitutkám poskytuje preventivní 

prohlídky, se snižuje. Většinou se nemohou volně pohybovat, jsou neustále pod dohledem

svých „pasáků“ nebo starších kolegyň. Mají nedostatek času .

„ Když je  noc slabá a nevydělám dostatek peněz, jdu pouze na pár hodin do herny a pak se 

vracím na své pracovní místo (prostitutka Y)

Navíc vnímají tyto prohlídky jako zbytečnost. Ony se cítí být zdravé! Sociální pracovnice 

se je snaží přesvědčit, že to tak nemusí být. Že ne každá nemoc má viditelné příznaky a že 

jakékoli onemocnění a oslabení organismu zvyšuje riziko nákazy HIV. Vysvětlují jim, že 

každý potrat sebou nese určitá rizika a snižuje možnost mít další dítě. Ale nic z toho je 

nevyvede z rovnováhy.

„ Už tři děti mám a další nechci, zatím jsem byla pouze na pěti potratech a ten poslední byl 

tak hrozně v pohodě, že za dva dny jsem mohla j i t  bez problémů do práce. “(Prostitutka Z)

Organizace R-R nabízí bulharským prostitutkám brožury v bulharském jazyce, kde se 

mohou dočíst o nebezpečích, které sebou prostituce (přesněji, nechráněný pohlavní styk) 

přináší a o způsobech, jak se chránit před pohlavními nemoci. Upřímně řečeno nejsem 

přesvědčená o tom, že jsou tyto brožury příliš účinné a efektivní. Jsou příliš obsáhlé, výtvarné 

ztvárnění je přehnaně detailní a bulharština, která je zde použitá je za prvé nesprávná, za 

druhé příliš složitá pro cílovou skupinu, pro kterou je určená.

Další věc, nad kterou bych se chtěla pozastavit, je způsob, jakým je prostituce 

prostřednictvím těchto brožur prezentovaná. Titul brožury zní „ Vítejte v České republice“ a 

podtitul „ Jak se může pracovat v České republice?“(doslovný překlad). V celé „knížce“ není 

ani náznak toho, že prostituce je amorální a patogenní jev. Je prezentovaná, jako nutnost, 

jako úctyhodná obět, kterou přináší žena pro dobro své rodiny. Pro detailnější představu 

přeložím alespoň několik vět, které se objevují hned na první stránce brožury (jedná se o 

dialog mezi několika prostitutek znázorněný obrázky):

„ Když pracujeme na ulici, na magistrále, doufáme, že vyděláme trochu peněz, abychom 

nakrmily svou rodinu, případně, abychom něco ušetřily“(doslovný překlad)
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„ Bůh a Pana Marie pomáhají tomu, kdo se o sebe stará. Ty se obětuješ pro svou rodinu, ale 

nikdo nechce, aby si obětovala svoje zdraví a svůj život“(doslovný překlad).

Celá brožura má pouze jedno poslání, donutit prostitutky, aby při pohlavním styku 

používaly ochranu. Zdá se mi, že si ale autoři neuvědomují ty vedlejší důsledky, které ta samá 

brožura může způsobit.

Prezentace prostitutky jako hrdinky, která se dobrovolně obětuje ve jménu dobra (uživit 

svou rodinu), se mi nezdá jako účelný a racionální způsob, jak omezit prostituci. Naopak 

připomíná mi to spíše návod, jak bezpečně vydělávat v České republice peníze. 

(Nepřekvapilo by mě, kdyby tyto brožury byly používané i jako reklamní materiál, sloužící 

k přesvědčení některých bulharských dívek k imigraci do České republiky za účelem lehce a 

bezpečně vydělaných peněz „prostřednictvím“ prostituce ) .

Je jasné, že manifestní funkce těchto brožur je redukce pohlavních chorob, které jsou 

častým problémem této cílové skupiny. Zůstává ale otázkou, zda tato intervence je skutečně 

přínosem, když uvážíme ty nezamyšlené důsledky, které z toho mohou plynou.

6. Závěr

Fenomén migrace se stává v posledních letech jedním z nejzávažnějších problémů 

globálního světa. Na jednu stranu příliv levné nekvalifikované pracovní síly a s ní plynoucí 

úbytek pracovních míst a zhoršení podmínek pro nekvalifikované pracovníky majoritní 

společnosti. Na druhou stranu odliv vzdělaných a kvalifikovaných mladých lidí z méně 

vyspělých států, což zvětšuje ekonomickou propast.*****

Samozřejmě migrace sebou přináší nejenom ekonomické, ale stejně tak i demografické a 

sociální problémy.

Z důvodu nízké porodnosti je česká vláda pro-migračně naladěna. O tom svědčí i projekt o 

kterém jsem se už zmínila, „ Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničích pracovníků“.

***** Od pádu komunistického režimu do dnešních dnů z Bulharska emigrovalo více než 
jeden milion obyvatel, 85% z nichž jsou ve věku pod 301et. Výzkumy ukazují, že každý šestý 
Bulhar mezi 15 a 601et stále doufá, že se naskytne příležitost emigrovat. ( Migration News 
01/05/2005)

Bulharsko je státem s největším úbytkem obyvatel v Evropě, který je způsoben nízkou 
porodností a vysokou emigrací. Prognózy jsou takové, že do r. 2050 bude mít Bulharsko 
přibližně 4 500 milionů obyvatel, což je o 40% méně než v současnosti
(www.un.org/esa/population/publications/wpp2000 )
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Od příjezdu odborníků do České republiky si vláda slibuje hlavně finance z odváděných daní, 

které jsou potřebné pro penzijní systém, založený na mezigenerační solidaritě. Většina občanů 

ale oponuje tím  že náklady a nevýhody, které z imigrace plynou, mnohonásobně převyšují 

zisky a výnosy.

Sociální podpora a štědřejší dávky samozřejmě mohou být důvodem imigrace, u všech 

respondentek jsem se ale setkala s touhou po osobní realizaci skrze zaměstnám a uplatnění 

v oboru, který vystudovaly.

Můžeme si všimnout, že ženy, které se zde mohly realizovat a staly se úspěšnými, se 

snadněji začlenily do prostředí hostitelské země. Jsou rozhodnuté strávit zbytek svého života 

v cizině. Některé dokonce už hostitelský stát nepovažují za „cizinu“. Zde se cítí víc doma, než 

v rodné zemi. Jejich děti studují na českých školách a jazykové bariery se objevují spíše 

v mateřském jazyce. V procesu socializace na ně působí nejen rodiče, ale stejně tak přátelé a 

oni absorbují spíše kulturu majoritní společnosti. Během jedné generace je možné, že dojde 

k asimilaci (viz. Teorie tavícího kotle = melting pot). Asimilace, ale není cílem imigrantů.

V dnešním světě se každý snaží nějakým způsobem odlišit a přitáhnout pozornost. Dosahuje 

se to většinou prostřednictvím módního stylu a celkovým image. Být cizincem může přispět 

k tomu, aby se jedinec stal „zajímavým a zapamatovatelným“. Co se Bulharů týče, děje se tak 

většinou prostřednictvím jména.

Jak jsme se ale mohli přesvědčit, cizí jméno může sebou přinést i negativní následky (viz 

kapitolu 4.4 Pocity a předsudky - Katja). Dochází k stigmatizaci, k apriornímu negativnímu 

hodnocení pouze na základě státu odkud cizinec pochází, což posiluje národnostní identitu a 

rozdělení na my a oni.

Důvod negativního hodnocení bulharských občanů musíme hledat v negativních 

zkušenosti české populace s nimi. Hlavě s organizovaným zločinem, s bulharskou mafii, 

s prostituci a s tím spojenou nelegální migrací. I po vstupu České republiky do EU i po 

všech opatřeních, které přijalo Bulharsko ve snaze stát se členem EU, nedošlo k ústupu 

problematiky bulharské prostituce. Naopak počet nově příchozích prostitutek se neustale 

zvyšuje. Důvod vidím v sociálních sítích, které jsou už zde vybudované, možná i 

v neziskových organizaci, které některými svými opatřeními prostituci spíše podporují (viz 

kapitolu 5.3 Organizace „Rozkoš bez Rizika“).

Emigrace některých bulharských kvalifikovaných žen je projevem altruismu vůči těm 

nejbližším. Když se ale na tuto problematiku podíváme jako na rodinné rozhodnutí, důvod 

vidím spíše ve snaze zlepšit svojí ekonomickou situaci, než v potřebě uniknout politické 

represi nebo bídě.
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Některé Bulharky živicí se prostitucí se snaží také prezentovat svůj způsob „obživy“ a 

důvod emigrace jako projev altruismu vůči rodině. S tím rozdílem, že zde hraje rozhodující 

roli kalkulace a ne city a emoce.

Vzdělané a kvalifikované Bulharky mohou splynout s majoritní společností, mohou se zde 

usadit a žít plnohodnotným životem. Bulharské prostitutky vědí, že jejich zdejší život je pouze 

dočasný. Jakmile se pro svého „pasáka“ stanou nepotřebnými (zestárnou, propadnou drogám, 

nebudou dostatečně atraktivními pro klienty), vrátí se zpátky do Bulharska.

Bulharky v České republice je pouze jedna z možných ukázek migrace z východních zemí 

do ekonomicky vyspělejších západních států. Podobné příběhy můžeme vyslechnout i od 

českých žen migrujících do Německa nebo do Anglie. Každý se v roli cizince může střetnout 

tváří v tvář jak s předsudky a diskriminací, tak s přijetím a tolerancí. Mluvíme ale o 

národech, které mají relativně podobnou víru, zákony, normy a hodnoty. Otázkou zůstává, 

zda může existovat multikulturní společnost, kde se budou střetávat naprosto odlišné kultury. 

Události, kterým jsme mohli být alespoň prostřednictvím medií svědky v posledních měsících 

(nepokoje ve Francii, Nizozemí atd.) nás bohužel přesvědčují spíše o utopičnosti této 

myšlenky. Zdá se , že jedinou společnou „hodnotou“ imigrantů a majoritní společnosti jsou 

peníze, které se ale nemohou stát mediem dorozumění. Na trhu práce budou cizinci ještě 

dlouho vnímaní spíše jako vetřelci než jako plnoprávní účastníci.
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Projekt bakalářské práce

Západ východu: bulharské ženy v Čechách

I. Téma + otázky, na které se chci ve své bakalářské práce zaměřit

Ve své bakalářské práci bych chtěla psát o Bulharkách, které opustily svou vlast a 

rozhodly se přijet sem do České republiky. Zajímají mě motivy, které je donutily učinit toto 

rozhodnutí. Zda to bylo jejich vlastní přání, souhra okolností nebo nutnost. Čeho všeho se 

musely vzdát. Co naopak získaly. Jak těžké je to pro ně najít si zde práci. Stačí jim vzdělání, 

kvalifikace a praxe, nebo se jejich šance na dobré zaměstnaní snižuje s pojmem „cizinec“ a se 

státem odkud pocházejí. Zda se osobně setkaly s předsudky a s diskriminací. Jaký je jejich 

každodenní život.

Chtěla bych psát, jak o vzdělaných a kvalifikovaných bulharských ženách, které do České 

republiky přijely z rodinných nebo profesních důvodů, mají zde dlouhodobý nebo trvalý 

pobyt a pokoušejí se najít zaměstnání(nebo ho mají), které by odpovídalo jejich schopnostem, 

tak i o dívkách, které se zde živí prostitucí . O ženách, které nemají ani základní vzdělání , 

jsou negramotné a většina z nich je zde nelegálně.

Budu vycházet i ze zkušeností, které jsem měla diky spolupráci s nestátní neziskové 

organizaci „Rozkoš bez Rizika“, jejíž hlavním cílem je prevence šíření HIV/AIDS, 

diagnostika a léčba dalších sexuálně přenosných chorob, gynekologických onemocnění a 

různých infekcí. Cílovou skupinu reprezentují především ženy a dívky, které poskytují placené 

sexuální služby a žijí v tomto smyslu rizikově.

II. Metoda

Nestrukturované rozhovory a skryté pozorování
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III. Struktura práce

1. Objasnění tématu práce

2. Nestrukturované rozhovory a jejich analýza

3. Shrnutí hlavních rozdílů (schody) mezi dvěma pozorovanými(zkoumanými) 

skupinami (Vzdělané a kvalifikované Bulharky X Bulharky, které se zde živí 

prostitucí)

4. Závěr
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PŘEPIS NESTRUKTUROVANÝCH ROZHOVORU:

Katja:

„Vystudovala jsem medicínu v Sofii, graduovala jsem se v říjnu 1987 a další rok v lednu 

se mi narodila dcera. Šla jsem na mateřskou dovolenou a měla jsem v úmyslu, co nejdříve 

začít pracovat. Bohužel nastaly komplikace a já s ní musela zůstat více než tři roky. Pak přišly 

změny a v roce 1992 jsem se ocitla bez práce . Jelikož jsem ještě neměla žádnou specializaci, 

jedinou mojí šanci byly konkurzy. Začala jsem se zajímat, sledovala jsem media a zjistila 

jsem, že otevírají tři svobodné klinické ordinace, dvě z nich interní lékařství a ta třetí 

gynekologie. Šla jsem tedy na ten konkurz (interní lékařství) a vyhrála jsem ho. Hned po tom 

jsem nastoupila do práce. Měla jsem velké ambice, snažila jsem se hodně a zdálo se mi, že je 

vše perfektní, rodiče mi pomáhali s dítětem a já mohla věnovat svůj čas medicíně. V lednu 

1995 si mě šéf celé kliniky zavolal a řekl mi, že v červenci proběhne konkurz o místo 

asistenta. Nesliboval mi to místo, nenabízel mi ho, jeho slova byla: „... budu rád, když tě na 

tom konkurzu uvidím“. To už ale něco znamenalo, měla jsem šest měsíční náskok před 

ostatními a mohla jsem se připravovat, měla jsem tak 80% šanci „na výhru“, stačilo jen 

ukázat, že na to mám a místo bylo moje. V té době mi ale manžel oznámil, že odjíždí 

pracovně do České republiky. Řekl, že mi nechce bránit „profesně se vyvíjet“, ale on 

s dítětem odjedou na 100%. Musím říct, že několik měsíců jsem se cítila jako tělo bez duše a 

asi už tehdy jsem s mým výběrem rodiny, tu kariéru škrtla hodně „tlusto fixou“. V tu chvíli 

jsem se sama sebe ptala, co mě udělá šťastnější zůstat sama v Bulharsku a být úspěšnou 

doktorkou, nebo zůstat mámou?!? Nemohla jsem si představit, že opustím svojí šestiletou 

holčičku. Svůj výběr jsem učinila...navíc jsem byla mladá a nebála jsem se, věřila jsem, že 

cizina neznamená určitý konec mého profesního života.

V červnu tohoto roku se v Maďarsku konal symposium gastrointerlogů a ten profesor 

s kterým jsem tam jela mě seznámil se skupinkou Českých odborníků a hlavně s šéfem české 

gastrointerlogické společnosti. Několika slovy jsem mu vysvětlila svou situaci. Poslechl si mě 

a řekl, že není problém.. .stačí, když za nim přijdu, až dorazím do Prahy.

29. srpna 1995 jsme přijeli do Prahy, cítila jsem se hrozně, ještě jsem tomu nemohla uvěřit.

2. října jsem šla k němu na pohovor a on mi sdělil, že zítra mohu nastoupit do práce. Neuměla 

jsem ani slovo česky, domlouvala jsem se pouze anglicky. Začala jsem ale chodit na 

individuální kurzy a po třech měsících jsem se dorozumívala i v češtině. Pracovala jsem 

s pacienty, takže dva roky jsem vlastně měla tady specializaci. Jak v Bulharsku, tak i tady mi
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uznali všechny roky specializace ( tři v Bg a dva tady), takže už jsem mohla dělat první 

atestaci- interní lékařství . 1997 jsem v Bulharsku složila zkoušku (uznali my všech pět let).

V prosinci jsem dostala diplom. Vzala jsem ty doklady a vrátila jsem se do Prahy. Nechala 

jsem si nostrifikovat diplom( ukončení Vysoké školy) i první atestace, byla jsem i 

na ministerstvu zdravotnictví . A pak mi koncem 1998 řekli, že pouze na základě nostrifikace 

nemám právo se dotknout českého pacienta. Tehdy začalo nekonečné obíhaní všech českých 

úřadů. Od postgraduálního studia v CZ přes ministerstvo mládeže a školství až k ministerstvu 

zdravotnictví. Vysvětlovala jsem jim, že dva roky jsem měla specializaci v Cechách, ale 

na ministerstvu zdravotnictví mi jasně řekli, že pro ně bulharské diplomy nemají žádnou cenu. 

A já jako „šílená“ tři měsíce překládala a uvěřovala všechny možné kurzy, diplomy a 

doklady, které jsem měla jak v Bulharsku, tak v Čechách. Řekli mi, že ta nostrifikace mi 

umožňuje používat svůj titul, léčit anglické, francouzské, německé, bulharské... pacienty, ale 

nesmím šáhnout na české...a jestli chci Čechy léčit , musím složit zkoušku a získat první 

atestaci i tady(CZ).

Tehdy jsem rok a půl pracovala na klinice v Kladně na černo, vykonávala jsem funkci 

doktora, ale plat jsem brala minimální (6900kč), vedli mě tam jako laboranta nebo zdravotní 

sestřičku. Takže, když už jsem pracovala na Karlově náměstí, udělala jsem v Bulharsku první 

atestaci, pracovala jsem v Kladně a mezi tím jsem se neustále učila, doktor, který tam(v 

Kladně) pracoval řekl, že nevidí důvod, proč nejit a „neobhájit“ první atestaci i tady. Tehdy 

jsem se rozhodla, že tu zkoušku udělám.

Takže jsem si sedla a začala se učit znovu ,jako blázen“. Musela jsem nejdřív složit 

zkoušku „Lékařské první pomoci“, měla jsem 85 bodů ze sta. Pak jsem šla na zkoušku, která 

se jmenovala „Legislativa ve zdravotnictví“ tu jsem také složila. Byly to pro mě dvě 

hrůzostrašné zkoušky, asi kvůli tomu, že jsem s první pomoci neměla osobní zkušenosti a 

navíc právo upřímně nesnáším, nikdy nebylo mojí silnou stránkou. Udělala jsem je. Takže 

přišla na řadu ta hlavní zkouška. Nejdřív byla praktická část. „Dají ti“ nějakého pacienta a 

nechávají tě s ním 15, 20, 30minut, pak si pro tebe přijdou, jdete si někam sednout a ty ho- 

pacienta ,,rozebereš“(teoreticky), provedeš diagnózu. Po tom, co si mě asistent poslechl, řekl, 

že je to výborný a poslal mě na teoretickou část. Prošla jsem si peklem a konečně jsem byla 

klidná, zbývalo to, v čem jsem si byla naprosto jistá. Komise se skládala z pěti profesorů, 

každý položil jednu otázky a já se mohla jít „na potítko“ připravit. Moc dlouho mi to netrvalo, 

protože jsem si ve všem byla jistá. První otázku jsem měla „levostranná srdeční 

nedostatečnost“, to je otázka, kterou my doktoři „přežvýkáváme“ od třeťáku, je to základní 

otázka, kterou během studia opakujeme tisíckrát.... Byla jsem klidná, uměla jsem to. Začala
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jsem definici...nedořekla jsem ani větu... šéf komise se na mě podíval a řekl mi : „ paní 

doktorko, snad si nemyslíte, že když jste tady od včerejška dostanete právo léčit české 

pacienty“. Nemohla jsem tomu uvěřit, byla to pro mě „facka do tváře“. Vysvětlila jsem jim, 

že tady nejsem od včerejška, že v CZ žijí od roku 95, že jsem pracovala v „Čtvrté interní 

klinice“ pod vedením pana docenta K. , že jsem prošla peklem celé JEJICH administrace a 

těžké byrokracie, abych se vůbec mohla dostat k této zkoušce...ale moje slova nemela váhu, o 

mém osudu rozhodli dřív než mě vůbec viděli, stačilo jim asi to cizí jméno v seznamu a 

Bulharsko vedle něj. Řekli mi, že se potřebují poradit a „poslali mě za dveře“... cítila jsem se 

děsně, nejde to slovy ani popsat. Za chvíli si mě zavolali a řekli mi ,£e nemohou vzít na sebe 

tu zodpovědnost a odhlasovat mi důvěru, abych JA sáhla na českého pacienta“.

Potom jsem chodila po úřadech a šla jsem i na ministerstvo zdravotnictví, kde „sídlí“ paní

(K..... ová), která odpovídá za cizí specializanti, lékaři atd.., řekla mi pouze, že nejsem první,

která si přišla stěžovat, ale nejhorší je, že se do dneška nic nezměnilo. Jediný Bulharský lékař, 

který tady (v CZ) složil zkoušku, byl kluk, který mi řekl, že našel zdroje, zaplatil, jel do Plzně, 

ne do Prahy a tu zkoušku „dostal“.... Takže tak skončila moje zkouška a já jsem udělala 

tlustou čáru za tou kapitolou svého života..

Abych ti pravdu řekla, čekám jen aby dcera ukončila střední... nechci tu zůstat, ve chvíli 

kdy už tu nebudu muset být deset měsíců v roce, vrátím se do Bulharska a začnu žít a 

pracovat jako normální člověk, kterému nebudou říkat, kdo je a odkud je ... V naší profesi je 

to tak: Na začátku se učíš a „dřeš jako blázen“ nejmíň deset let, ale víš že po těch deseti letech 

budeš sklízet plody, že už si paní doktorka, že si na určitém stupínku, na vysokém stupínku, a 

když už se tam konečně dostaneš a někdo se tě snaží potopit a „mačkat“ ... nějak se to nehodí. 

Neumím si představit, že znovu půjdu a budu zaměstnána jako kdosi a přitom budu vykonávat 

funkci doktora, je plno takových případů, jsou nezákonné, ale najdeme je všude. Ukrajinští 

doktoři většinou pracují tímto způsobem. Už bych to asi nesnesla...Člověk už má totiž určitou 

úroveň a já jsem za ni bojovala, dosáhla jsem ji a mám to černé na bílém a nechci se už 

ponižovat. Cítím doslova nechuť k nim, říkám si, že to nejsou náhodní lidé (ta komise u 

zkoušky), že se u nich předpokládá určitý stupeň inteligence, a že šovinismus a nacionalismus 

pro ně budou vzdálené pojmy. Asi to tak není... Když člověk dosáhne určitého stupně chce 

plat, sociální postavení, úroveň. Nejsem dvaceti pěti lety doktor... když jsem začínala, dělala 

jsem vše, když už ale mám specializaci a zkušenosti... nemůžu to dělat. Možná kdybych 

neměla na výběr... kdybych emigrovala a věděla, že se nemohu vrátit domu, kdybych neměla 

prostředky, neměla kde bydlet a musela se starat a živit dítě... tehdy bych to dělat musela,
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neměla bych na výběr. Já si to ale mohu dovolit a nikdy jim nepůjdu znovu otročit. Hrozně se 

těším na tu chvíli, kdy se vrátím domu(...) necítím se tady šťastná.

Znám rodiny, které se pokusily existovat tímto způsobem, na dálku. A tyto rodiny už 

neexistují. Nelituji, protože nejdůležitější věc v mém životě je štěstí mé dcery, až potom je 

všechno ostatní. Nelituji, protože si myslím, že kdybych vybrala tu druhou variantu, teď bych 

byla mnohem nešťastnější, teď mi chybí jen moje povolání, ale myslím si, že v Bulharsku 

lehce a rychle doženu ztracený čas.“
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Larisa:
„Studovala jsem dálkově, ruskou filologii a psychologii, protože jsem se musela starat o 

dvě děti a zároveň pracovat. Byla jsem zaměstnaná v „Interprograma“- což byl bulharsko 

sovětský vědecký institut, který se zabýval softwarovými produkty. Zde jsem pracovala 

třináct let. Překládala jsem manuály různých programů z ruštiny do bulharštiny, dělala jsem i 

programátorku, takže výpočetní technika pro mě nebyla nic cizího.

Koncem devadesátého roku jsme se s přítelem rozhodli přestěhovat do České republiky. 

Tehdy situace v Bulharsku byla beznadějná. Neviděla jsem žádné náznaky toho, že by se 

cokoliv v tomto státě změnilo, svědčil o tom i fakt, že komunisti znovu vyhráli demokratické 

volby jen rok po pádu bývalého režimu. Neviděla jsem žádnou perspektivu ne jen pro sebe, 

ale hlavně pro svoje děti.

V Praze jsme bydleli u strýce mého přítele. Dcera chodila do první třídy ve zdejší 

Bulharské škole do 21.1.1991, kdy ji její otec unesl do Bulharska. Ještě jsme nebyli 

rozvedení. Bylo to nepředstavitelně těžké. Já jsem dceři nemohla nic nabídnout. Neměla jsem 

práci, neuměla jsem jazyk... V březnu jsem jela do Bulharska. Probíhal soud kvůli rozvodu a 

jelikož můj bývalý manžel měl zaměstnaní a já byla bez práce obě děti mu byly svěřené do 

péče. Nikomu bych nepřála zažit to, co jsem si prožila já. První dva roky byly nepopsatelně 

těžké.

Rozvedla jsem se, ale situace byla taková, že jsem v Bulharsku zůstat nemohla. Vše jsem 

zde ztratila. Své děti, práci... Věřila jsem, že dříve nebo později svoje děti získám zpátky. 

Vrátila jsem se do Prahy a dva měsíce na to jsem dostala status uprchlíka, který mi umožňoval 

žít zde legálně. Diky strýcovi mého přítele, který podepsal, že nám zajistí ubytování a stravu 

jsme nemuseli do uprchlického tábora.

Začala jsem se uházet o práci, ale bylo to hrozně těžké, jelikož jsem neuměla jazyk. Přítel 

mluvil český, ale ještě neměl vyřízené doklady a tak pracovat nemohl. Na všechny pohovory 

jsme ale chodili spolu, on překládal. Začala jsem shánět nekvalifikované práce, protože jsem 

věděla, že bez znalosti jazyka nemam jakékoliv šance. Nechtěli mě ale zaměstnat, ani jako 

uklizečku ani jako umývačku nádobí. Byla zde určitá nedůvěra k cizincům. Někdy mě 

nechtěli zaměstnat jenom kvůli tomu, že mám vysokoškolské vzdělání a tak jsem to postupem 

času už přestala říkat. S penězi jsme na tom byli hodně bídně. Já to ale nevzdávala. Kupovala 

jsem Annonci a pokaždé jen zaškrtávala velkými křížky práce, kde mě odmítli. Ten poslední
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inzerát na který jsem se ozvala mám dodnes schovaný „ Finanční instituce hledá lidi“. Šla 

jsem na ten pohovor samozřejmě opět s přítelem, aby tlumočil. Řekl, že umím anglicky a 

vyznám se ve výpočetní technice a oni slíbili, že se ozvou. Tu větu jsem ale předtím slyšela 

tisíckrát. Moc jsem nedoufala. O to větší byla moje radost, když jsem po několika dnech 

zavolala a oni řekli, že mě berou.

V září jsem tedy nastoupila do Investiční banky bez toho, abych tušila, co vůbec budu 

dělat za práci. Ti lidé , kteří nastoupili semnou odjeli do Ostravy na školení a mě poslali do 

nějakého ofisu k IT specialistům. První den tam pro mě nebyla ani židle. Stala jsem 

uprostřed a nevěděla, co mám dělat. Kolegové se ke mně nechovali špatně, já se ale cítila cizí 

a na obtíž, dali mi totiž manuály programu, který se v té době zaváděl, ale žádné úkoly. Každý 

večer jsem doma brečela... vadilo mi , že mi dali práci z lítosti, chtěla jsem být užitečná. 

Když se ale po třech měsících vrátili kolegové ze školeni, přemístili mě do pobočky, kterou 

otevřeli na Senovážném náměstí a potom, co zjistili, že se v počítacích vyznám(na rozdíl od 

ostatních, kteří neměli potuchy, co počítač je), tak ze mě udělali IT specialistu. Snažila jsem 

se naučit jazyk, každý den jsem si kupovala noviny, četla pohádky, učila se slovíčka. I v práci 

jsem se pokoušela nedělat vše automaticky, ale spíš pochopit ten systém. Zlepšovala jsem se a 

tak postupem času jsem byla několikrát výkonnější než mojí kolegové. Jednoho dne přišel 

můj nadřízeny, skvělý člověk bez jakýchkoliv předsudků vůči cizincům, otevřený světu a 

lidem. Pro něj neexistovaly slova jako cizí nebo zdejší, důležitý bylo, zda člověk umí nebo ne. 

Nabídl mi, abych se stala „šéfovou“ těch zbývající holek, které dělali, to samé co já. Přijala 

jsem toto místo. Neustále jsem se zajímala a učila nové věci. Začala jsem rozumět i 

účetnictví a tak asi po roce a půl ze mě udělali i vedoucí tohoto oddělení. To mi ale nestačilo, 

chtěla jsem byt v kontaktu s klienty a tak jsem začala zodpovídat i za všechny běžné účty, za 

terminované vklady, postupně jsem odpovídala i za veškeré produkty spojené s cizími jazyky. 

Na čas jsem měla na starost i pokladny... brala jsem vše, co se naskytlo.

V Investiční bance jsem se nikdy nesetkala s jakoukoliv diskriminací, nikdy jsem 

nepocítila jakékoliv předsudky vůči mě, jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany klientů. 

Nikdo mi nikdy nedal důvod cítit se cizí.

Přišlo ale období, kdy mě tato práce už přestala naplňovat, věděla jsem, že vyšší pozicí už 

nedostanu, protože se mnou byli spokojeny, tam, kde jsem byla. Práce narůstala, počet 

podřízených narůstal, ale já žádnou perspektivu zde neviděla. Rozhodla jsem se, že si najdu 

něco nového. Chtěla jsem se rozvíjet a ne ,zakrnět“ na jednom místě.

Nabídli mi práci v Konsolidační bance, která tehdy byla jediná státní banka. Měla jsem zde 

založit nový bankovní systém, který byl z ciziny a diky tomu jsem se častěji dostávala do
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kontaktu s cizinci. Jevilo se mi to jako hrozně zajímavá práce jen do chvíle, kdy vše bylo 

hotové a mě čekala zase rutina. Navíc mi chyběly pracovní styky s klienty a tempo bylo příliš 

pomalé, chyběl mi tem tlak. Zase jsem potřebovala něco nového.

Podala jsem inzerát, ale žádna z nabídek neodpovídala mým představám a když už jsem se 

smířila s tím, že zůstanu v Konsolidační bance a nic nového už hledat nebudu, tak mi zavolali 

z Deutsche Bank a pozvali mě na pohovor, který proběhl bez jakýchkoliv problému. Navíc 

jsem zjistila, že zde používají ten samy systém, který jsem zavedla v Konsolidační bance, což 

byla výhoda pro obě strany. Udělali ze mě vedoucí jednoho oddělení, kde už půl roku vládla 

„anarchie“, protože šéfa neměli. Podřízení mě nepřijali , asi očekávali, že tuto pozici 

převezme někdo z nich. Evidentně jim vadilo, že rozkazy dává cizinec z východu. Byli zlí, 

vládla nedůvěra a to, že jsem od nich požadovala určité výsledky mi na popularitě nepřidalo. 

Řekla bych, že kdybych neměla tak velkou podporu svých šéfů, podřízení by mě „sežrali“. 

Časem, ale zjistili, že ne jenom vyžadují, ale že také dávám. Zajistila jsem jim lepší pracovní 

podmínky, snažila jsem se jim vše vysvětlit a učit je a tak se i jejich přístup ke mně změnil.

Jsem šťastná, že jsem zde zůstala a nevzdala se. Jsem neskutečně spokojená, hrozně mi 

vyhovuje to mezinárodní prostředí. Navíc už rok a půl nepracuji, jako obsluhující personál, 

ale v bussines sektoru. Řekla bych, že si mě v práci váží a dávají to najevo. Jsem spokojená a 

nemohu si stěžovat. Jsem šťastná, že jsem odjela do České republiky, myslím, že ne jen já, 

ale i moje dcera má zde zajištěnou lepší budoucnost, než v Bulharsku.“
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