
Rozhovory 
Alexandra 
(Pozn.: rozhovor byl veden střídavě arménsky a česky s některými výrazy v ruštině. Použitá 
slova z ostatních jazyků ponechávám v původním znění.) 

Kolik je ti let? 

Dvacet. 

Získala jsi občanství? 

Ano. 

A kdy to bylo? 

V roce 2014. 

Jak to probíhalo? 

No, podala jsem žádost o občanství. Byla to úřední rutina. 

Pamatuješ si, jak se sem dostala vaše rodina, nebo mluvíte o tom doma? 

Já si to nepamatuju, protože mně bylo jeden a půl roku. 

Vyprávíte si o tom? Můžeš popsat, jak to vypadalo? 

Jo, ale nechci o tom mluvit. 

Dobře. Zkus mi popsat průběh života tady, jak jsi vyrůstala. 

Chodila jsem v Praze do mateřské školy. A pak do základní školy. Pak jsem přestoupila do 
školy v maloměstě, když jsme se přestěhovali do vesnice, pak jsem tam nastoupila na 
gymnázium. No a potom jsme se přestěhovali zpátky do Prahy, kde jsem gymnázium 
dokončila a teď studuju na vysoké škole. 

Jaká byla mateřská škola? Jak ses tam cítila? Co ses tam učila? 

Nic jsme se tam neučili. Jenom tam s námi zpívali, cvičili a pak nás poslali spát. A potom nás 
krmili těmi jejich hnusnými jídly. 

Nechutná ti české jídlo? 

Ne. A pak nás nutili pít mléko. Říkala jsem si „Fuj, co to je?“ 

A jaké ti to tam přišlo obecně? 

Špatné. Neovládala jsem jazyk, tak jsem se tam necítila moc dobře. Doma jsme česky 
nemluvili.  

A s dětmi jsi vycházela jak? 

Jak které. S jedním dobře, s jiným špatně. S jedním jsem si hrála, s jiným ne. 

A pak jsi přestoupila do základky. 



No, to už jsem česky mluvila líp. Ale zase jsem vycházela jak s kým. Záleželo na konkrétním 
člověku. Narážky na původ nikdy nepadly.  

V žádné škole? Ani v té pražské? 

Ne, um, v jedné škole se to stalo, v té druhé základce. Nechci mluvit o tom, co padlo. 

A můžu se zeptat, z jaké strany to bylo? Od učitele nebo od žáka? 

Od jednoho z dětí. 

Jak sis to nesla? 

Nesla jsem si to špatně. 

Jak to pak řešila učitelka? Řešili jste to vůbec? A co doma? 

O tom také nechci mluvit. (Smích.) Jsem tajnůstkářská.  

Jak bys popsala výchovu, co jste měli doma? 

Arménskou. 

To znamená co? 

Mluvili jsme arménsky, nepřijímali jsme zdejší zvyky. Slavili jsme spíš tamní svátky než 
zdejší. A potom, moji rodiče jsou Arméni, narodili se tam a vyrostli, uvažují tak. No a proto 
mě vychovali jako Arménku, jako sebe, proto jsem víc jako oni. A taky se jim i víc podobám 
povahou, než Čechům. I když jsem chodila do zdejší školy. Ale samozřejmě, nemůžu říct, že 
bych byla úplně typická Arménka, ale jsem víc Arménka. A taky se víc potkávám s Armény. 

Kdyby sis to měla srovnat s tím, jak si myslíš, že vypadá klasická česká výchova, tak jak to 
vypadalo? 

No víš, česká výchova… To se popisuje těžko, protože to je individuální. Ale zdá se mi, že 
Češi své děti dřív pouštějí z domu než Arméni. Zdá se mi prostě, že je dřív nechávají jít, dřív 
se seznamují s boyfriendy a tak. Dřív chodí do práce. A taky si spíš řeknou „Stop, ještě nechci 
dítě.“ První je pro ně škola, potom práce a nevím co ještě 

Jaký je na tohle ve vaší rodině názor? Připadalo ti, že je to u vás doma jiné? 

No, cítila jsem to tak, že v naší rodině je to jiné. Ale neříkali mi „Ne, abys chodila na rande!“ 
Ale nevím, možná jsem po nich geneticky. Ne, že by mi to přikazovali. Ale sleduješ je, jak se 
oni chovají, a přejímáš to od nich, kopíruješ je. Ale samozřejmě, nekopírovala jsem je docela, 
protože jsem se taky setkávala s Čechy a ti na mě měli vliv. 

Mělas někdy pocit takové závisti, že tvoje kamarádky něco můžou a ty třeba nesmíš? 

Ne, protože jsem sama neměla zájem. Rozumíš, když něco chceš dělat, tak to děláš. 

Padly doma zákazy, které by tě vyloženě mrzely? 

No, víš, nejsem taková, že by mi museli něco zakazovat, protože sama si jen tak neřeknu „Hele, 
půjdu udělat to a to a to.“ 

Jak moc jste v rodině řešili kulturu? O čem jste doma nejvíce mluvili? 

O kultuře jsme doma mluvili, tak různě, tihle jsou tací, tamti takoví. Ale ne jenom s Čechy 
nebo Armény. Byli tam i Rusové a Ukrajinci. A ve škole… Tam problém nebyl. Nepotřebovala 
jsem pobízet k úkolům, protože jsem si je dělala sama od sebe. Ale pamatuju si, že jsme hodně 



řešili, kam na gymnázium. Šla jsem k psychologovi, aby mě otestoval pro vstup. Ale dostala 
jsem se, to bylo dobře, protože jsem nebyla úplně rozhodnutá, kam se zaměřit.  

Někdy poté jste se přestěhovali zpátky do Prahy, že? Jaká byla ta změna? 

Bylo to skvělé. Praha se mi líbila mnohem víc. V tom maloměstě jsem byla hodně sama. 
V Praze jsem vyrostla. A na vesnici to bylo hrozné, nikam ses pořádně nedostala, leda autem 
nebo autobusem, který skoro nejel. V Praze je to prostě lepší. 

Ty jsi tady měla víc přátel, že jo? 

Ano. Nejvíc mezi nimi bylo Arménů, pak Rusů, pak chorvatů. Nejmíň čechů. 

Čím to? 

Chodila jsem s nimi do arménské sobotní školy, tak proto.  

Kdo je tvá nejlepší kamarádka? 

Je to Arménka. 

Jak moc jsi ve styku s českými kamarády? 

Hodně málo. 

Takže ty se v české komunitě vlastně moc nepohybuješ, jenom tam vstoupíš na chvilku? 

Ano, přesně tak. 

Jestli se můžu zeptat, ak by sis představovala budoucího partnera? 

No, nevím… Měl by být laskavý, podobný mě, aby nevznikaly konflikty. Na to nemám náladu. 

V rodině jste měli konverzaci na téma zeť? 

Ano, měli… Můžu říct jen, že o tom mluvila hlavně mamka. Ale oba by si přáli, aby to byl 
Armén. Bylo by to pro ně rozhodně vhodnější už z jazykových důvodů. 

A pro tebe? 

Také.  

Jak bys charakterizovala svoji češtinu? 

Když jsem byla na gymnáziu (pražském) tak my, cizinci jsme si v češtině vedli dobře. 

Kdo je pro tebe typický Čech? 

Zdá se mi, že Čech je takový: pije, kouří, spí s každým. Tedy samozřejmě, že ne úplně 
s každým. A pokud ty nejsi takový Čech jako oni, musíš se chovat jako oni. S tím jsem se 
setkávala. Také jsou ve srovnání s Armény mnohem hrubší. Když je srovnám, Arméni si tolik 
nenadávají. Jistě, při hádce někdy ano, ale rozhodně si neříkají dokola „ty vole, vole, vole.“ 
Všichni si nadávají „ty vole“, „ty krávo“ a dál bych to raději nejmenovala. A taky jsou hodně 
nevkusní. Je dobře, že sem přišli cizinci a že se od nich trochu naučili oblékat. 

Napadá tě něco aspoň trochu pozitivního? 

(Smích.) Ale ano. Líbí se mi, že se jen tak nežení a nevdávají se zavřenýma očima. Ale hledají 
se, žijí spolu. To se mi zdá správné… Potom, vidí samozřejmě dobré i špatné věci, protože 
spolu žili, takže je pak nečeká žádné překvapení.  



Co bys chtěla ty? 

Nejsem si jistá. S rodiči jsme se o tom nebavili.  

Jaký je stereotyp Arména? 

No, nemůžu úplně srovnávat české Armény a Armény odtamtud. 

Takže dvě kategorie. Jací jsou čeští Arméni? 

Táta a máma se sem přistěhují, nelíbí se jim tu. Přišli sem, protože sem přicházeli všichni. 
Z paličatosti tu žijí dál, je jim líto se vracet. Z jejich dětí se stávají Češi. Ptají se ho, proč to. 
Nelíbí se jim to. Nelíbí se jim, když nemluví pořádně arménsky. Nebo se z nich Češi nestanou. 
Ale ty děti nevnímám ani jako Armény, ani jako Čechy, je v nich to i to.  

Ta lítost, to je jeden rys. Vybavuješ si nějaký další? Někdo mi zdůrazňoval tu pracovitost, to, 
že ti rodiče měli vůbec odvahu přijít do nové země a zfleku něco dělat. To je pro ně důležitý 
povah rys 

Domnívám se, že to je spíš než odvážné tak ze závisti. ‚Hele, tenhle tam šel, tak já taky půjdu.‘ 

Jací jsou Arméni z Arménie? 

Žijí tam, nejen Arméni, ale i sovětští Arméni, těch se to týká taky. Dívají se na Evropu a myslí 
si o ní, jak je to tu skvělé. Že lidé jsou tu skvělí, psi nosí náhubky. V Rusku když dítěti pes 
sežere obličej, tak se hned ozvou, že na západě, v Evropě by se to nestalo. Na západě je hojnost 
a lacino. 

U Čechů je podobný sentiment. 

To ano, tuhle jsem potkala kluka, který povídal, jak je to tu strašné, že odjede do Skandinávie. 
Arméni, Češi, všichni to samé. V Arménii je potom málo bezdomovců, protože jim posílají 
peníze příbuzní z bohatších zemí, takže z toho pak vzniká představa, že na západě je hojnost. 
Tady jsem viděla mnohem víc bezdomovců než tam. Ale stejně se mi tu líbí víc. 

Jak jste na tom s náboženstvím doma? 

Jsme křesťani. Jak z arménské církve tak i pravoslavné. Tady arménský kostel není, chodíme 
do pravoslavného. Ne, že bychom líbali ikony a tak, i když tací věřící tam jsou taky. 

Slavíte některé svátky? A jak? 

Vánoce, Velikonoce. Stromeček si postavíme, když ho postaví ve škole. Držíme ho, nový rok 
uplyne, držíme ho ještě chvilku a pak ho vyhodíme. Jídlo přitom jíme arménské. Velikonoce 
slavíme tak, že obarvíme vajíčka a pak je sníme. Nebo že obarvíme vajíčka, jdeme do kostela, 
vrátíme se a sníme je potom. To je celé. 

Vardevor držíte? 

Zbláznila ses? Představ si, že bych šla polít vodou támhle tu ženskou. 

Ught? 

To neslavíme. 

Jak bys popsala sebe? 

Vnímám se jako Armén, co se tam narodil a žije tady. Ve mně je něco arménského i českého, 
nemůžu říct, že bych byla typická Arménka. Ale jsem víc Arménka. Takhle se cítím 



Tady je ti dobře, nebo by ses vrátila? 

Nechci se vrátit do Arménie, nikdy jsem tam nežila. Mám tam jenom rodinu a nějaké příbuzné 
od otce. 

Máš ještě někde jinde příbuzné? 

Tak porůznu, v různých zemích. V ČR jsme jen my. 

Vídáš se s příbuznými nebo udržuješ nějak kontakt. 

No, s někým jo s někým ne. 

Jak bys popsala strukturu arménské rodiny? Vnímáš ji jako patriarchální? 

Myslela jsem, že muž je hlavou rodiny, ale pak se ukázalo, že to tak není. Třeba arménská 
televize vysílá soutěž ‚Pojď, vezmeme se‘, když tam přicházely ty dívky, ptali se jich, jaký by 
měl být podle nich jejich ženich. A ony odpovídaly, že by měl mít rád jejich maminku.  Na 
tátovi nezáleží, hlavní je maminka. Z toho mi přišlo, že je tam matriarchát. A pak jsem narazila 
na youtube na jednu parodii muslimské rodiny. Tam byl taky prakticky matriarchát. 
Samozřejmě, že se tam zohledňovala mužova role, ale pořád tam byla důležitější žena. 

Jak bys chtěla žít? 

Chtěla bych žít tady, nevím, kde bych měla pracovat. Ráda bych bydlela v Praze, chodila do 
práce, chtěla bych mít děti. To je celé. Chtěla bych žít hezky, aby se mi muž i práce líbili, aby 
to nebyla nuda. 

Takže takový model žena doma, muž venku to se ti nelíbí? 

Ne, vůbec. 

A doma to máte jak? 

Maminka byla s námi, když jsme byli ještě děti, teď občas pracuje na trhu. Já bych ráda byla 
samostatná, ale ještě nevím, co budu dělat. 

Můžu se zeptat, jak se cítíš ve své rodině? Myslím, jakou máš náladu z atmosféry doma, jak se 
tam cítíš? Jaký máš pocit, nakolik jsi tam respektována. 

Zdá se mi, že čím jsem starší, tím jsem respektovanější. Vnímám se jako dospělá. 

Jak by prošlo u vás, kdybys šla na tolik a tolik dní ke kamarádce? 

Přiznávám se, že jsem nikdy nešla, nemám to ráda, vadí mi to. Zdá se mi, že kdyby rodiče 
věděli, ke komu jdu, prošlo by to. 

Kdyby to byl kamarád, jak by reagovali? 

Mysleli by, že to už normální není. Asi by to zakázali, ale nevím to jistě. 

Jak cítíš to, že ti ještě můžou něco zakázat? 

Nelíbilo by se mi to, ale nehádala bych se. Nejsem taková, která by se hned podřídila, ale ani 
bych se nehádala. Jsem spíš uprostřed. Nejsem hádavá, nedělala bych hysterie, aby bylo po 
mém. 

Říkala jsi, že rodiče nejsou přísní, jen sleduješ příklad. 

Ne, že bych je kopírovala.  Jen přejímám hodnoty 



Jak oni vnímají Čechy? 

No, nejsou si s nimi moc blízcí. Máme pár českých známých, ale že by byli blízcí, to ne. Jsou 
pro ně cizí. 

Narazila jsi někdy na tlak, aby ses zachovala „jako Čech“? 

No ano, stalo se to. Docházela mi přitom trpělivost, unavovalo mě to, proč bych s nimi měla 
ztrácet čas, být jako oni? Chápu, že to je jiný národ. Žádný národ tohle nemá rád… I když jsou 
taky takoví, které to snáší. Že nesnáší vlastní národ a tak se schází s jinými. Ale to jsou 
výjimky, většina to nemá ráda. Ale sama sebe cítím jako cizí, ale trošku v sobě českého mám. 
Nejsem tomu ráda, ale vždycky se cítím jako Jiná. I mezi Armény z Arménie. Ale není to tak 
vždy. Nemůžu říct, že by to bylo tak důležité, odkud je. 

Když říkáš, že partner má být Armén, jaký Armén? 

Asi by to měl být český Armén. Předpokládám, že by se mi podobal. Ale mohu se plést. Možná 
by mi vyhovoval Armén z Arménie. Nevím, ale asi opravdu spíš ten z Čech. 

Vzhledem k tomu, že tvůj otec je malíř a že tě víc vychovávala mamka, jaký máš příklad 
k povolání? 

Tak táta je malíř, mamka lékařka, ale diplom jí tu neuznali. Musela by skládat zkoušky 
v češtině a to ona nemůže. Tak tu neměla praxi. Mamka si přála, abych byla lékařka, ale mě 
se hnusila představa, že bych měla řezat do lidí. Táta zase netlačil, abych se stala malířkou. 
Malovat mě tedy bavilo, ale jen když se mi chtělo. Nelíbilo se mi, jak mi ve škole zadávali, co 
mám kreslit. Proto jsem šla studovat jazyky, protože jsem se ještě neuměla rozhodnout. 
Připadalo mi to takové neutrální, že se dál rozhodnu pak. A ještě pořád nad tím přemýšlím. 

Co bratr? 

Mého bratra Alexandra nechali v tomhle rozhodnout svobodněji. Netlačili ho do ničeho. A on 
to každý den střídá, jednou se chce stát tímhle, další den přijde zase s něčím jiným. Já to tak 
nestřídala, víc jsem o tom hloubala, zvažovala jsem následky, plat, cestu co vystudovat. Bratr 
takový není. Jsme si sice podobní, ale on je víc cholerik. Já se zdám taková klidnější. 

Jak ho vychovávají? 

Myslím, že měl volnější výchovu? Kvůli tomu, že je mladší. Vždycky mi přišlo, že k prvnímu 
dítěti jsou rodiče přísnější, protože si s ním ještě neví docela rady. Pak se to naučí, takže 
mladšího nechávají víc na pokoji. 

Proč myslíš, že jsi taková, jaká jsi? 

Jsem podle horoskopu štír. Když se na ně podíváš, budou se ti zdát takoví klidní, všechno si 
drží v sobě, než vybouchnou. Mamka na horoskop taky věří.  

Trávíte spolu hodně času? 

Ano, doma. Občas se spolu na něco koukáme, pomáhám v kuchyni. Nerada vařím. Občas 
pomáhám taťkovi. Když se na to tak koukneš, tak taky pracuju. 

Domácí práce máte rozdělené jak? 

Není to půl napůl, víc toho leží na mě. Bratr to nechce dělat. Projde mu to. 

Jak si představuješ osamostatnění? 



Myslím, že dostuduju, najdu si práci a pak se osamostatním. Asi ten český model. 

Když sis měnila občanství, jaký jsi z toho měla pocit? 

Je to jen papír. 

Jezdíš do Arménie? 

Dlouho jsem tam nebyla, než jsme tam jeli. 

Karen & Nare 
Kolik je ti let? 

Nare: 17 

Získala jsi občanství, že jo? 

Nare: Jo 

A jak probíhalo získávání toho občanství? Protahovalo se to hodně dlouho nebo…? 

Nare: Myslím, že už narodila a měla jsem to. 

Já myslím, že to tak úplně nefunguje, že ho nejprve museli mít rodiče. 

Tobě je kolik? 

Karen: 21 

Předpokládám, že už občanství máš? 

K:Taky 

Pamatuješ si, jak jsi ho získával? 

K: Netuším 

Znáte příběh svojí rodiny, jak jste se dostali sem do Čech? Jak se sem dostali vaši rodiče?  

N: Táta tady byl už nějak předtím, potom přijela máma, pak se potkali s tátou. Musela jít ještě 
nazpátek do Arménie a potom se sem vrátila a už tady zůstala s tátou. 

K: Dramatické drama. 

Takže nějak moc o tom doma nemluvíte nebo…? 

K: Přijel sem, tady se potkali, pak odjeli do Arménie, pak se zase vrátili… 

N: Netuším, proč tam ale byli. 

K: Já taky ne, ale pak tady byli. 

N: Mámě se líbila Praha víc, žejo, než Arménie a pak tady zůstali. 

Co si pamatujete z dětství? 

K: Pak si pamatuju Xovice. V Apart hotelu jsme žili s prarodiči. Xovice, tam určitě byli 
prarodiče. Tam jsme měli taky psa Rexe a ještě jednu fenku. 

A co tvoje první vzpomínka, Nare? 



N: Asi taky Xovice, protože tam jsem žila od malička a jako že si pamatuju prarodiče, že to 
bylo takový, jako že jsme byli všichni spolu. Bylo to takový dobrý. 

A jaký máte dojem, nebo byste vůbec popsali tu vesnici. Teď nemyslím, že tam byla hlavní 
silnice a kolem ní baráky, ale spíš jaký jste měli pocit z těch lidí, co tam žili? 

K:Eeee… Určitě skvělej asi, jelikož jsme tam byli s bratrancem a sestřenicí, kteří teďka tady 
s náma nejsou žejo. Jsou v Americe, takže dost daleko. Byli jsme tam jakože 

[NESROZUMITELNÉ] 

N:A pak se celá rodina prostě rozešla do jiných. Do Ameriky,  

Jo a všichni si tak jako ještě vzájemně předpokládám dáváte o sobě minimálně vědět. 

N,K: Jo 

Dobře tak… V Xovicích jste žili jak dlouho? 

K: Do sedmé třídy. Takže sedmá, sedmá… tři roky. 

N: Ne ještě předtím podle mě 

K: Já jsem byl do třeťáku, do třetí třídy…Takže přibližně pět let 

Pak jste se stěhovali do Prahy? 

K: Jo. Pak jsme se stěhovali do Prahy. 

Pak jste se stěhovali posléze tam, kde jste teďka? 

K: Ne, ne, ne… My jsme nomádi, My jsme nomádi normálně. Měnili jsme asi tak dva nebo 
tři byty v Praze… 

N: Dva  

K: Dva? Řekla dva… Haha 

K: A potom jsme se stěhovali do Yovic. Potom zase Praha a potom teďkon ,co bydlíme. 

Ale školu jste navštěvovali tady. 

K: Základní byla tady v Praze. 

N: Jako já jsem chodila ještě do Yovic na základku. 

K: Já jsem chodil na gympl jsem chodil do Zet a vejška je tady zase. 

Zkuste mi popsat svoje kolektivy ze školy. Jak jste poprvé vešli do tý školy a jak se na vás 
nahlíželo, jestli si to pamatujete. 

K: V mateřský jsem neměl rád spaní.  

Spaní jsi nesnášel? 

K:Jo  

N: Jako na základce si pamatuju, že to bylo úplně v pořádku, protože jsme měli dobrou třídní 
učitelku. Takže hned první den udělala to, že posadila vedle sebe kluka a holku. Takže se to 
nerozdělilo na dvě části a ta třídní učitelka byla strašně dobrá, takže nás spojovala a jako že 



jsme všichni byli dobrej kolektiv. Takže žádný skupinky tam nebyli. Celá třída fungovala 
dobře a no… takže asi tak. 

Díky 

K: Tak jako hehehe. Já jakožto chlap, žejo, tak moje společnost byla taková lehce agresivnější.  

Tvoje společnost? 

K: No jakože ta společnost ve který jsem byl já. To bylo takový jako že já jsem byl zmlácený, 
takže sem tam si mě jakože týrali. Semtam jsem taky někoho knokautoval. 

To ti bylo kolik? 

K: To mi bylo, hele, můj první knokaut byl … To bylo v Xovicích, tam jsem chodil do 
základky do třetí třídy. Tam byl kluk, nějakej prostě… 

N: Kluk, který ho šikanoval… 

K: Agresivnější kluk Hehe… no a tak jsem ho knokautoval a učitelka se zastala mě.  

To jsi z toho byl tak strašně překvapenej? 

K: No jasně, jelikož já jsem strašně pasivní žejo. Já prostě zbít někoho…  

Z tý základky, vlastně jak jste teda chodili v těch Xovicích, což předpokládám, že bylo takový 
maloměsto až vesnice. Takže vy jste tam museli být jedni z mála cizinců, nebo jste byli jediní 
cizinci? 

N: Jako z těch našich přátel jsme byli jediní 

Dobře. Jak se k vám chovali ti lidi? 

K: Paráda. Tam byla moje první láska. Hehe… Byla sedmnáct, nebo dvacetiletá. Když já jsem 
byl ve třetí, tak ona byla v devítce. Která nevyšla no… 

Takže jste nikdy neměli pocit „Jsem jinej“? 

N: Já si pamatuju, že jsme s babičkou vždycky ráno vstávali, když jsem byla malá ani do školy 
jsem nechodila, a vždycky jsme chodili k jejím kamarádkám, takže v pořádku všechno. 
Babička je s nima ještě dotěďka v kontaktu… 

A ty jsi měl stejnou zkušenost jak ségra? 

N: No brácha chodil do školy a my jsme chodili na ty procházky. 

Nare, jak to byla zase s tebou? Jak ses měla v prvním školním kolektivu? 

N: Jako podle mě, já jsem to už řekla předtím, moje učitelka byla dobrá a kvůli ní, že jsme 
všichni byli spolu pořád a třeba, když jsme, když měl někdo narozeniny, tak jsme museli celá 
třída, vždycky po jednom všichni mu jít popřát nebo takhle, tomu žákovi, takže díky tý učitelce 
to bylo pak všechno v pořádku a vůbec jakože ňáký hádky nebo něco takovýho jsem nezažila, 
nebo že by mě někdo šikanoval nebo něco takovýho, to vůbec. 

Takže nikdy ani poznámka nepadla… 

N: Právě, že ne, ale to bylo podle mě kvůli tý učitelce, že vona byla, no prostě vona byla fakt 
dobrá, takže. 



To máš jako docela štěstí, protože já zase, když já občas slyším, co se dělo ségře, když jela 
jenom autobusem třeba, tak to bylo jako docela děsivý a… 

N: No jakože potom když jsem šla do školy do Yovic, tak tam už se to trošku změnilo, tam už 
byla, že jo, jiná učitelka, jiná třída a navíc v tý vesnici, tam jako nebyli zvyklý na ty cizince, 
takže jako třeba párkrát se mě někdo zeptal, jestli jsem cikánka nebo takhle, že jo, že to tam 
nebylo normální, že tam má někdo černý vlasy nebo takhle.  

K: V Yovicích? 

N: Jo. Ale tak… Ale tak to bylo asi tak všechno, jakože žádný, nic vážnýho se tam fakt nestalo. 
Třeba když jsem byla malá, tak jsem se nad tím třeba hrozně zamyslela a vadilo mi to třeba 
někdy i, ale potom jsem si na to už zvykla, takový to je takový jako normální, že… 

Počkej, co přesně ti vadilo? 

N:  No, jakože by se mě třeba zeptali na to, jestli jsem cikánka nebo takhle. Ale potom jsem 
pochopila, že je to normální, když tam jako žádný cizinci nebydlí. Takže na to nejsou zvyklý, 
takže vlastně nevěděli, že nejsem a… 

Tobě vadilo jako to, že ti… ta samotná existence toho dotazu, že ti někdo… cítí tu potřebu tě 
někam jakoby zařazovat, nebo ti vadilo to jakoby spojení s Romy, nebo co přesně ti vadilo? 

K: Nooo (pousmání) 

N: No jakoby to spojení právě, že proč bych třeba nemohla být cizinka, že jo, prostě. Proč 
třeba v Itálii mají lidi taky černý vlasy, v Řecku taky, že jo, jakože proč nejsem třeba Řekyně, 
takhle jako nezeptají, že jo. Proč zrovna jako cikánka, že jo. Tak když jsem byla jako mladší, 
tak mi to vadilo, ale potom jsem si na to už jako zvykla. Ale jako zas tak často se mě neptali, 
že jo, na toto… 

K: Třeba zrovna v Yovicích, tam byla asi tak největší pravděpodobnost, že (kašel) pardon, že 
ten, kdo se jí zeptal, jestli je Romka, byl samotnej Rom, ty jo. To jakože my jsme tam měli 
Romů strašně moc. Romů tam bylo strašně moc. Ale jakože, no spíš… 

N: Ne, až tolik ne, jako. 

K: Bylo jich tam dost. Bylo jich tam dost. 

N: V naší škole byli jenom dva nebo tři.  

Jak byste popsali svou výchovu? 

K: Umělecká. 

N: No, jako myslela jsem, že přísná, ale v ňákých věcech zase né až tolik, protože si třeba 
pamatuju, že když jsme byli na základce, tak mi kamarádka říkala, že když se její rodiče 
naštvou, nebo když něco provede, tak že jí dají vařečkou (smích) a hrozně se divila, že se to u 
nás v rodině taky neděje. A jako potom jsem si docela jako ulevila, že u nás to tak není, že 
jsem myslela, že u nás je to docela přísný, ale přitom to až tak špatný není, že jo. 

A co ti přišlo jako to přísný, co? 

N: Že třeba… 

K: Že nám nedali peníze. (smích), né, to je vtip. 



N: Tak, že se třeba naštvali a nevim, tak takový ty domácí hádky, že jo, nevim, takhle z hlavy 
si nic nevybavim. 

Byly u vás rozdělené domácí práce tak, že jsi všechno dělala sama, Nare? 

K: U nás ne. 

N: U nás i brácha, jakože musí vysávat a takhle, takže… 

Jo, máte to rozdělený zhruba stejným dílem. 

N:No… 

K: Spíš jsme to měli tak, že jsme nemuseli dělat nic, nikdy. Když jsme byli malí. 

N: Ale jo, ale tak když nám to řekli, tak jsme to museli udělat. 

K: Já jsem to udělal. Akorát my jsme to nikdy nedělali, co si řekla vlastně… 

N: Nestalo se, aby to říkali, jenom mně, že jo. 

K: Ale to neříkali. To říkali mně, že jo. 

No, vždyť a o to jde, nebo ne? 

No, právě, jestli to má, jestli jste měli zhruba stejný rozdělení těch povinností.  

No. No, to jo. 

Byli jste někdo teďka v Arménii nebo jak často tam jezdíte. 

N: Ne… asi… 

K: No, asi před deseti? 

N: Asi tak. 

A jak dlouho jste tam byli? 

(oba) Měsíc? 

N: Byli jsme u příbuzných. 

Kdyby se vás někdo, kdyby vás někdo, kupodivu automaticky zařadil do kategorie Čecha, jak 
byste na to asi zareagovali? 

K: Jsem Čech. Jako já jsem se narodil tady,  dostal jsem vzdělání české, dostal jsem všechno 
české. 

Všechno české… 

N: Kromě výchovy, no. Jako ta výchova… 

K: Ta výchova byla jakože z 80% česká a z 20% spíš ta arménská. 

Takže… slavili jste s českými kamarády český svátky nebo jste si ty… 

K: Svátky ne, narozky jsme slavili jenom na… 

N: Ale tak my třeba v rodině ňák moc ty svátky neslavíme, že jo, to už jako… v naší rodině 
tak… 



K: Leda tak Vánoce, co ještě… 

A jak je slavíte? 

K: Vánoce, dáme si dárky, sníme špagety (smích)… 

Takže žádný kapr… nic takovýho. 

Ne ne ne… 

N: Ne… tak třeba jako mamka kapra nejí, protože by byla moc tlustá .Jako tak se sejdem občas 
s rodinou, ale tak já nevim… 

K: Sejdem s rodinou (smích) 

N: My se vidíme i normálně, tak to ani nijak zvlášť nevnímám. 

K: My se nikdy nevidíme, my jsme uzavřený doma v pokojích a… 

N: Tak teďka ne, teďka už spíš slavíme hlavně ten novej rok… a my to ňák obzvlášť 
nevnímáme tady tyhle svátky… 

K: Nebo že bysme třeba jeli na hory, zalyžovat… 

Co Velikonoce? 

K: My se smějeme tomu, že mamka má strašnou frustraci z toho, že ty děti přiídou a budou 
chtít ňáky čokolády a bombóny a ona nemá nic, co nabídnout. 

(smích) 

N: Takže vždycky jenom jdeme nakupovat pro děti, jenom pro ty děti (smích) 

K: Ale stejně tam musíme my dva (smích) 

N: Vajíčka vaříme… 

Vajíčka vaříte, dobře. A jinak chodíte s hodovačkou? 

N. Jo, když jsem byla… když jsme bydleli v Loděnicích, jako na základce, tak jo, protože tam 
všechny kamarádky chodili, tak jsme taky… Já vím, oni to dělají kluci, ale bylo to… Ale tam 
to byla vyjímka.  

K: A Heloween třeba…S kamarády slavíme, nebo že chodíme na ňáký heloween párty a 
takový jako… 

N: Jako v rodině ne, to má táta narozky, takže jako (smích) 

Ho můžete děsit na narozeniny. 

A vůbec, jo to jsem se měla zeptat, umíte vy číst arménsky, psát? Taky jste analfabeti? 

K:Známe abecedu, tu bych asi dokázal přečíst. 

N: No jednu dobu jsem se to tak jako učila, ale když to nepoužíváme, tak se to zase zapomene 
a… 

Jo takhle. Chodili jste do tý školy, nebo… 

N:Nechodili. 



K: Tak 70% tý abecedy bych měl umět… 

Já vím, že já to třeba vyhláskuju, a čtu to je hodně dyslektickej prvák v arménštině… 

K: Já to spíš dokážu přečíst, ale neumím vyhláskovat. 

N: Já třeba jako pár písmen vim a to potom hádám. 

Jaký je pro vás stereotyp Čecha? Takovej ten typickej českej Honza, kterýho by sis představil, 
nebo typická česká Mařenka? 

K:Tak jeho charakter nebo… 

Cokoliv co vám teďka, co vám přijde na jazyk? 

N: Já bych možná řekla sušší…Někdy jsou takoví ne moc otevření. 

K: Jsou takový zmrazení. (smích) Zamrzlí. 

N: Ale jako né všichni. Né všichni jsou. 

K: A strašně, no, tak jako… strašnej dopad z těch let 1968, myslím. Takže snaží se, aby se 
Česko vydlabat z té doby, snaží se stát moderním, zatím mu to moc nejde… 

Jo, takže ty poukazuješ na takovej ten pocit méněcennosti. Trochu. 

K: Jo. 

A Nare, ty? 

N: To bych taky možná řekla. 

N:Já bych možná ještě řekla, že například Američané jakože z USA, že jsou na sebe, na ten 
svůj národ strašně pyšní a takhle, ale tak Česko tak není, že by byli na svůj národ pyšní. Nejsou 
moc pyšní na ten svůj národ, jakoby. Že to, no, že se jich to moc netýká… že u jiných zemí je 
to víc cítit… 

Co očekáváte od Čecha? 

N:Sandály v ponožkách. 

K: Jako já ale nemůžu vůbec mluvit, jakože o jednotlivcích… to je prostě jako… Já jsem třeba 
to měl.. já osobně se furt snažim a nacházim se ve společnosti inteligentních lidí. Prostě kteří 
jsou v pohodě lidi, kteří maj otevřenou mysl, prostě jsou v pohodě. A u nich mohu říct, že jsou 
velice inteligentní, že to jsou lidi, že jsou otevřený, říct, budoucnosti, jakoby, nebo jakože 
pokroku. 

Takže jednoduše nestýkáš se se záprdky. 

K: Jo, nestýkám se se záprdky. (smích) 

K:Ani v podstatě nemůžu, i kdybych chtěl, nemůžu je najít. (smích) 

N: Mě teďka napadlo, že jsou strašně sportovní. 

K: Jo. Hokejisti prostě… 

N: Jo, ale nejenom hokej, prostě všechno. 

K: A strašně jsou založený na (alkoholu?) 



N:Levný pivo… 

K:Dobře… 

N: Možná to, že… že už třeba ve školkách se chodí, jakože si pamatuju, že se u nás ve školce 
už dělali, jakože svatby a takhle, a to je možná už pro… jako, no, pro naše rodiče divný. 

K: Ve školkách?  

N: No, že jo, že jsme už chodili takhle? 

K: To je zrovna, třeba jakože období, že jo… takový… tak něco takovýho prostě bude a… 

Co si vy osobně prostě vybavíte, co se vám jakoby vybavuje při slovu Čech?  

N: A jak říkáš s tím … Podle mě, když se otevřou… tak jsou strašně v pohodě. Jako, zas ne 
všichni, ale tak… Když jsem se s nima začla bavit, tak se otevřeli. Jako většina z nich jsou 
taky takový aktivní, že nejsou moc pasivní… a, no, přátelští, sportovní a trošku jako b. ne jako 
blázni, ale jakože nebojí se dělat nové věci. 

Co vy si představíte, když se řekne Armén? 

K: Otevřenost nejvyššího kalibru. Až taková ta otravná otevřenost. 

N:Všichni jsou sousedé a jsou nejlepší kámoši. 

N: Tak třeba že… třeba v Arménii… dívky tam už začnou myslet o svatbě už strašně brzo a 
třeba že si vezmou někoho koho ne, že by úplně milovali, ale vezou si ho kvůli tomu, že už je 
ten čas si někoho vzít a rodina už na to tlačí právě. A potom chození s někým jako v Arménii 
to už že radši budou spolu žít, než aby se rozešli. Podle mě to takový je, nebo alespoň co jsem 
slyšela. A ještě že mají strašně rádi svůj národ. Strašně… Jako že nedovolí, aby ho někdo 
urazil nebo takhle. Možná i ta víra k bohu, že bych to zmínila, že třeba hodně lidí nechodí do 
kostela, ale že všichni jsou tak jako propojení s tou vírou. 

K: Já bych možná Armény zařadil, jako že dbají strašně o tu svoji historii a strašně se v ní 
patlají.Zdá se mi, jako že tam, spíš vládne taková ta… eee… vesnická… 

N: Všechny drbat  

K: Jo to je taky pravda, všechny drbat. 

N: Tam je to normální vlízt do všech životů, i když je to soused, nebo ho ani nikdy neviděl 
nebo takhle, ale říct na to svůj názor, rozumíš a řešit to. Já si pamatuju, že přišli dnešní kámoši 
v Libni a vlastně ta dívka… 25 nebo tak nějak jí bylo. Teďka babička ji poprvé viděla a tak 
jako že řekla, je to strašně hezká dívka a jakože jí to řekla do očí. Strašně hezká dívka, jenom 
si musí zmenšit nos. A zrovna dneska je to takový normální, že všichni se tam snaží o operaci 
nosu. Nevim jako. Je tam asi jedno, jak velkej máš nos, ale musíš mít operaci, aby se neřeklo, 
že o svůj nos nedbáš.  Třeba tady si často dělaj dívky rovnátka na křivý zuby, ale tam… hihi… 

K: No tak jako můžu říct, že jak na mě působí ta Arménie dneská jako. Tak že tam vládne spíš 
jako vesnické myšlenkářství. Že tam není skoro žádný pokrok, a když už tam je ňákej pokrok, 
tak to je dozadu. 

Takže na Arménech jsme se shodli, že jsou moc vlezlí, všichni drží pohromadě…  

K: A silně dbají na tradice. 



N: Jo takový ty svatby… Když nějaká rodina nemá peníze, dovolí si nějakou úplně obrovskou 
svatbu… „Když ona nemusí bát tak velká“ „Ale ne! Musí!“. Hihi…A taky tam hodně lidi 
říkají, že si to nemůžou dovolit. Takový to… právě že jsme chudí a tak… ale ten styl 
oblíkání… tyjo to absolutně neopovídá. To je šílený! 

Teď bylo to výročí genocidy, jak jste to prožívali vy osobně? 

K: Něco takového bylo? 

N: Já si osobně myslím, jako že jo, že je mi líto, že se něco takového stalo, možná je dobré na 
to upozornit svět, ale já si nemyslím, že to přiznání je cesta. To jako to turecké přiznání. To je 
můj názor tohleto. Nevím co na to říct... 

Jako že se necejtíš, jako že se ta křivda stala tobě? 

N: To né, jako že… možná jenom částečně. Já nevím, jestli je to dobrý tolik upozorňovat na 
to protože já si nemyslím, že to Turecko přizná… Musíme být pragmatický. 

K: Já hlavně vůbec, ale vůbec nevím, k čemu jim to bude, kromě toho zadostiučinění. Jelikož 
oni mají území a vo to území se vůbec nestarají a teďka si představ, že by se to území ještě 
zvětšilo. 

Jak moc byste se charakterizovali jako typičtí Češi, nebo jako typičtí Arméni a proč? 

K: Neřekl jsem to na začátku, tak to asi řeknu takhle teďka. Já popravdě vůbec nemám rád 
zařazování lidí. Ať jsou to Češi, nebo Arméni. Co se týče charakteru, tak určitě ne. Jelikož 
podle mě charakter je individuální. Jsou sice lidi, jakože kteří jejich rodiče jsou takový jako 
„ti hnusní Češi“, kteří musí zjistit prostě, co je typický pro Čechy a musí vychovávat ty svoje 
děti v českém duchu. OK, to je jejich věc. Ale já prostě otevřu okno, vidim ten jeho charakter, 
vypadá takhle, chová se takhle, OK… Neřeknu, že se chová jako Čech, nebo jako Armén. 

Takže pro tebe to v podstatě ani není otázka identity ta národnost. 

K: Ne no… U mě je to takový individuální. Když se mě někdo na rovinu zeptal, tak 
samozřejmě, že jsem. Tak z 99% procent jsem Čech. Jsem narozen tady, mám tu vychování, i 
když jako že ne stoprocentní. Prostě všechno český, takže jsem Čech. 

N: Já jsem chtěla říct, jako když se mě třeba někdo zeptá, odkud pocházím, tak já vždycky 
řeknu že, pocházím, jako že jsem se narodila v česku, ale že rodiče mám z Armenie, takže 
chápu, kam tím míří. Takže jako, neřekla bych, že jsem Arménka, ale… [Drmolení] 

Takže vlastně ta otázka, „kdo jsem?“ je „čech“? 

N: Právě že nepřímo i občas Armén, protože ta výchova je trošku taková Arménská. Ale spíš 
Čech, protože jsem se tady narodila a do školy chodím, jakože a arménsky umím jenom mluvit 
žejo. 

Přátele máte Armény, nebo Čechy nebo kde? 

K: Já mám dva Armény jenom 

N: Já mám Čechy jenom. Jako že znám dvě holky jako že mají tátu z Arménie, ale jako až tak 
blízcí si nejsme. 

Takže jseš vlastně i sociálně Češka. 

K: Taky jsem sociální Čech [Drmolení] Ale nestýkáme se. 



No… Jak se vztahuje k těm, co jsou teď v Arménii, a kdo všechno je vlastně tady? 

N: Tady jsme jenom my. 

K: Tady je základní rodina… V Arménii máme… 

N:Jako rodinu z máminy strany, potom… (tetu…) 

K: Tam máme jenom… 

N:Jakože teta je potom z máminy strany…Potom rodiče z tátovy strany… 

K: Z tátovy strany jsou v Americe… 

N: A potom tak jako ještě část je v Arménii… takže je to takový…  

K:Celá rodina z tátovy strany je v Americe. 

N: Ne. Babiččina jedna ségra je v Arménii. 

K: No, ale většina z tátovy strany je v Americe a většina z máminy je v Asii.  

Jo, a jak si s nima rozumíte?  

K: Jako jo, voláme si přes skype… Ee, určitě si voláme přes skype nebo hodně často se 
stýkáme s rodinou z tátovy strany v Americe.  

N: Ale spíš jsme si bližší s tetou z Moskvy, jako z Ruska, a potom s rodinou v Americe a u mě 
je to tak, že jako asi nejmíň jsem si blízká s rodinou v Arménii.  

K: No, asi tak. 

N: Jako nevim, proč to tak je, ale… 

Prostě žádný společný téma, který byste si… 

N: Přesně. Třeba mi občas i vadí ten jejich způsob, jak… jako… 

K: Přemýšlení. 

N: No, ten jejich způsob přemýšlení… že je to takový… 

K: Divný… 

N:To zas nemůžu říct, že je špatně, že… že… 

Koho si představujete jako svého partnera? 

N: Eee, no (pousmání) 

K: Nechci bejt diskriminant, a ani, ne rasista, já jsem taky Čech, ale partnera bych si chtěl 
určitě někoho ne Češku. 

N: To já spíš taky, ale nevím, že jo, co se stane. 

K: Nenarazil jsem na Češku, která by byla podle mých ideálů. (smích) … To bylo ale spojení 
z 10% mých ideálů. 

Kde byste chtěli žít? 

N: Asi taky jinde. 



K: Hawaii. 

Agapi 
Ahoj, je mi osmnáct let narodila jsem se v Praze. Oba rodiče mám z Arménie, přijeli sem dva 
roky, než jsem se narodila. Důvodů to má víc, krizi, nemocného bratra, potom práce, že jo. 
Takže se jim to nelíbilo. Nechtěla bych se tam vracet, přijde mi to tam nevyspělé. Z mé strany 
jsem zvyklá na něco lepšího. Hlavně i kvůli kultuře těch lidí. 

Jela jsi tam někdy? 

Byla jsem tam třikrát, asi tak na měsíc. Zážitky byly dobré, potkala jsem rodinu, poznala jsem 
i tu zemi. Ale ta kultura, trošku mi snížila ten dojem 

Jak bys ji charakterizovala? 

Za to může i můj táta, takovej čistej arménskej patriarcha, místo toho, abychom jeli víckrát 
někam pryč, pro něj bylo důležitější sednout si se svýma kamarádama. Nestihli jsme kouknout 
na všechna místa, který jsme chtěli. Já jsem za tím se družila s lidma ze sousedství. 

Teď už tam vlastně rodinu nemám, babička děda od mámy jeli do Ruska, otcovi rodiče už 
nežijí. V arm žije strejdova manželka s jeho rodinou, od tátova bráchy. Ten brácha žije tady. 
Tam bydlí dva synové, jeden tady. Všichni mají rodiny. V USA mám taky tetu, nebo 
v Německu… Neznám všechny.  

Pro mě je důležitější setkat se s lidma, jak to má táta. Arménie je pro mě zajímavá z hlediska 
těch míst, který můžu navštívit. Co jsme brali v arménské škole.  Když znám ty historky o 
velkých dobyvatelích a válečnících, tak kde to bylo. 

Máš občanství? 

Neměla jsem ho do deseti, pak jsme ho celá rodina dostali. Brácha si o ni zažádal bokem, 
protože jel na vodní pólo, tak mu to urychlili. 

Jak to vnímáš? 

Pozitivně, i když máma chtěla dvojí občanství. Nevím, proč to nevyšlo. 

Měli jste problémy s úřady? 

Vzhledem k tomu, že máma hodně lítá po úřadech a že jsme důkladní, tak jsme neměli 
problémy.  

Slyšelas někdy, jak to vypadalo, když se sem přistěhovali? 

Máma si myslela, že jedeme do nějaké nóbl země, že se vymódila, krásné botičky. Přišla sem 
do azylového tábora – ale nevím to stoprocentně. Takže máma sem přišla s bratrem a sestrou, 
která ještě stihla dvě třídy v Arménii. Máma si myslela, že to bude země jako Francie nebo 
něco takového, takže měla ty hezké botky a ty se jí nějakým způsobem zničili. Prožívali tam 
svý muka. Normálně jsme začali žít až posledních osm let, platíme si hypotéku na byt. Předtím 
jsme žili v X-ovicích, bylo to malé, ale udělali jsme si to tam útulné. Měla jsem to tam ráda. 
Ještě jsme teda předtím žili na Vyšehradě, ale to si vůbec nepamatuju. Žili jsme tam rok, dva. 

Jak bys popsala svůj život tady? 

Tak ta muka, co oni prožívali, nevím o nich, byla jsem malý dítě. Pamatuju si akorát život 
v Xovicích. Odmalička jsem chodila do školky. Naši byli na procházce, aby zjistili, kam vůbec 
budu chodit do školky. Našli jednu, tam byl zimní stadion, jsme se tam šli kouknout, a tam 



hrála hudba a já se začala kroutit a vlnit. Přišla trenérka a zeptala se, jestli si to nechci zkusit. 
No a od té doby mě dali na krasobruslení a já už jsem u toho zůstala. Veškeré mé aktivity pak 
byly tohle. Školka, škola, pak přijdu domů, udělám nějaký úkoly a bruslení bruslení. Tohle mi 
vydrželo dvanáct let, doteď, protože jsem chodila na základku, se kterou nejsem vůbec 
spokojená, byla to špatná čtvrt. Nic mě tam nenaučili a chodili tam lidi, co kouřili, pili a tak 
podobně. 

V té škole, jaký jsi měla dojem z kolektivu 

Byli jsme tam skupina holek, který jsme držely pohromadě, že se máme fakt rádi. Neměla 
jsem s třídou moc problém, i když jsem od šesté začala chodit jinam, Ještě jsem to tak 
nevnímala, protože jsem myslela, že je to dobrý ještě, takže ten kolektiv byl v pohodě. I když 
tam byly rvačky a tohle. Ale měla jsem tam kamarádky, se kterými jsme držely spolu, utvořily 
jsme taneční skupinu. Tak nějak jsme se udržovaly, asi se třemi udržujeme kontakt do teď. 
Jsou to holky hodný chytrý. Jinak vlastně,,, oni se mnou neměli žádný problém. Jsem vcelku 
společenský člověk, nemám problém udržet kontakt prakticky s kýmkoliv. 

Setkala ses s xenofobií? 

Asi spíš ne, protože vždycky když někdo slyší „Arménie“, tak „to jsou mafiáni“ „to jsou chytrý 
lidi“. Spíš v dobrým. Většina z mého okolí zná i tu genocidu. Čtyři dny zpátky jsem se setkala 
s Turky odtud. Když zjistili, že jsem Arménka, tak je to strašně překvapilo. Prý s námi nemají 
žádný problém. A na otázku, co ta genocida, mi řekli, že s tím oni problém nemají taky, ale 
Sarkozy jo. 

Jak jsi zažívala to výročí? 

V Praze byl pochod, kterého jsem se zúčastnila. Byl to určitě super zážitek, prvním rokem to 
bylo dobře organizovaný. Bylo to 1000 lidí procházejících se po Praze. Já sama jsem držela 
40 balonků. Křičeli jsme hesla jako „Přiznejte genocidu“, nebo „Remember and demand.“ 

A cítíš se v tom boji za uznání nějak víc angažovaná? 

Třeba na fb jsem sdílela video, aby kamarádi poznali, jak to bylo, aby poznali něco z naší 
historie. Jako z mýho pohledu popravdě, i kdyby to uznali, bylo by to dobrý, dostali bychom 
nějaký peníze zpátky. Jenže vzhledem k politice, co tam je, si nemyslím, že by to mělo zas 
super dopad. Já nevím, třeba kdyby se získalo zpátky to území, lidi by tam jezdili na 
dovolenou… Pro mě to už nemá tak obrovský význam, každý rok omílání toho samého. Jako 
mrzí mě to, dotklo se to každýho Arména. Třeba moje prababička neutekla, takže umřela. 
Z toho pohledu rodiny to víc zažívá, než když se o tom dovídám mimo.  Moc jsem o tom 
nevěděla, než mi o tom řekli naši. 

Jak často si vyprávíte o Arménii? 

Pořád. Vlastně táta si furt hrozně rád mluví o svém životě, jaký byl muž chlap, o tom 
sousedství, co zažili, prožili. Každá historka pro ně má hodnotu milionu. 

Chtěli by se tam vrátit? 

Momentálně tam máme obrovský dům, který není dostavěný, ale teda funkční a dlouho v něm 
nikdo nežil. Jak tam jezdíme jednou za čas, ten dům začíná trošku chátrat. Stará se o to 
telefonicky, ať tam někdo jde a opraví třeba potrubí. Ale samozřejmě nejde to. Nevím, jestli 
to má smysl moc. Určitě to má smysl, ale je to těžký takhle udržovat na dálku. 



Rodičům by už asi bylo jedno, kde žít. Táta by se chtěl vrátit, protože tam má svoje vzpomínky. 
Když ale třeba mluvíme na skype s příbuznými i jemu by to bylo jedno. Táhne ho to, když se 
jede na dovolenou, chce do Arménie. 

Co po základce? 

Po základce jsme se přestěhovali do X, tam bydlíme doteď. Navštěvovala jsem základku další 
4 roky, tam byli mnohem lepší lidi. Když ale na ně koukám z pohledu středoškoláka, taky si 
říkám, že mě nic nenaučili. I když jsem byla premiantka, tak nic moc. Teď prožívám to, že mi 
to ani moc nejde ve škole i když se snažím, pořád jsem mezi průměrem. Kolektiv byl fajn, 
udržím kontakt, ale není tak hlubokej. Neměla jsem s nimi problém, oni se mnou taky ne. 
Prostě jsme sdíleli třídu 

Měla jsi tam blízké přátele? 

Tak určitě jo, my jsme to ani nějak neřešili, prostě všichni se všema 

Pak jsi šla na střední školu. 

Hrozně jsem se na ni těšila, je to dobrá škola, gymnázium. Připravuju se na medicínu. Škola 
super, tříd je tam mnohem víc, takže lepší výběr z lidí, víc kamarádů. Nemám tam s nimi žádný 
problém, ani oni nemaj. V poslední době nemají rádi nějaký holky z áčka, takový fifleny. Ale 
to nesouvisí s etnikem. 

Znám Armény a Arménky, kteří se snaží být takoví ze škatulky, jako třeba že nepijí, nekouří. 
Jako to všechno dodržuju, ale beru to tak lehčeji, ale když se někdo snaží, abych toho dosáhla, 
tak mu to vysvětlím, že se to netýká etnika. 

Jaká byla tvoje výchova 

Oba rodiče se o mě dost starali. Zabezpečení všechno bylo. Máma mi pořád lítala za zadkem, 
kvůli tomu bruslení. Hodně se na tom podílela sestra s bráchou. Všichni mě vychovávali. 
Občas to bylo dokonce tak, že jsem víc vzhlížela k sestře s bráchou. Měla jsem takové období, 
kdy jsem chtěla udělat nějakou rošťárnu, tak jsem se podívala první na sestru, která byla taková 
ostrá. Nebo když rodiče šli do divadla, hlídali mě a sestra mě dávala spát. Normálně jsem spát 
obvykle nechtěla, takže rodiče byli překvapení, když se vrátili v osm večer a našli mě už 
v posteli. Ptali se jí, jak to proboha udělala. 

Naučili mě dost arménských tradic. Myslím, že máma to chce, abych to dodržovala. Takové 
to „domácí děvče“, abych se mohla provdat. U nás taky platí, že muž nepracuje v domácnosti 
tolik jako holka.  

Třeba taková výchova k cudnosti, jak to probíhalo u vás? 

Mohla jsem si vzít sukni, ale kdyby byla moc krátká, hned by na to někdo upozornil. Třeba 
jsem jednou šla do školy a táta se hned ozval, co to mám na sobě. Nelíbilo se mu to. Určitě 
jsem se v tom vychovala od nich, že bych si nevzala na sebe něco hodně odhalujícího. Třeba 
muslimové vedou to, že se znásilňuje, protože holka měla na sobě běžné oblečení. Je to úplně 
mimo. 

Třeba krátký trička, to bych já asi taky nedovolila. Je to asi otázka vkusu každého. Ale k té 
výchově, není tak moc striktní, i když jsou věci, u kterých je extrémně striktní.  

Tolerantní je k tomu, kdybych šla ke kámošce. Ke kamarádovi, to neexistuje. Neexistuje ani 
kamarád.  Teď se mi stala taková věc, že jsem se zamilovala. Řekla jsem to mámě, aby neměla 
podezření. Je k tomu tolerantnější, takže to chápe. Tak mi řekla „můžeš pusu, nic víc.“ Přičemž 
za týden přišla a řekla, že mi ho zakazuje. Otec to neví, ten by mě zabil kulometem. 



Jak by reagovala sestra? 

Ségra to ví, ale moc jsme se k tomu radši do hloubky nedostaly. Je teda těhotná. Měli svatbu, 
všechno, co se sluší. Žije v Holandsku 

Tobě by vaši povolili i Čecha, nebo to musí být Armén? 

Určitě by byli radši, kdyby to byl Armén. Ale mamka teď s taťkou mluvili. Prý že když jsem 
to evropský dítě, tak mi taťka říkal, že by si ani nedovedl představit, že bych měla Arménce, 
že bych to s ním nevydržela. Mamka zase řekla, že si můžu vybrat, koho chci, ale Arménce. 

Jak vnímáš tenhle rozpor? Nemáš pocit, že by sis nemusela vědět rady ve vztahu 

Je to pro mě těžké. Momentálně se víc stýkám s Čechy než Armény. Ale vzhledem k tomu, že 
s nima chodím do školy a  jsem s Čechy deset hodin denně tak to samozřejmě zanechá 
následek na tom člověku. Mám problém s češtinou, někdy s arménštinou. Domluvím se, 
rozumím, ale někdy dělám chyby. Chybí mi z obou jazyků něco. 

Zkus mi popsat svůj stereotyp Čecha a Arména 

Osoba jako Čech – tak nejdřív bych si představila trochu světlejšího typu. Trošku hubenější 
asi, ale to je jedno. Když se řekne Čech, tak si vybavím asi nějakou rodinu, která v podstatě  
funguje a jsou hodně aktivní. Chodí na túry, procházky. I kdyby to nestálo nic, tak prostě 
chodí. A mají domácnost, co funguje tak, že i muž se podílí na domácnosti. U Arménů tohle 
není, to mi vadí. 

Jak vnímáš to, že víc prací děláš ty jako žena? 

Mně by to nevadilo, kdyby se ten člověk k tomu nějak choval. Kdyby třeba požádal, tak to 
klidně udělám.  Ale když ti poroučí, tak to už mi vadí. 

Dělá to otec i bratr? 

Tak brácha, když už, tak s vtipem. Ale taky to tak má.  

Dodáš ještě něco k Čechům? 

Přes to všechno mají ne tak pevné vztahy. Kdežto u Arménů na prvním místě  je rodina, nic 
víc. Vztahy jsou pevné. Ale když tam jsou argumenty… ty jsou u obou, myslím, že u Arménů 
pouto je tam větší, i když záleží hlavně na rodině 

Jak klasický Armén? 

Asi mi naskočí hrdost. Hrozně mi vadí, že se rozhodují ne pro sebe, ale kvůli ostatním. Ne 
jestli to bude špatné nebo dobré pro ně, ale spíš, co na to řeknou lidi, když se dozví. Taky 
takhle uvažuju. Vím, že to je chybný, ale nechci, aby to tak bylo. Nevyvaruju se toho. 

Neprovedla bys nic sice legálního, ale něco praštěného? 

To bych neudělala. Kdyby ano, tak tak, aby se o tom nedozvěděli Arméni. U Čechů by mi to 
bylo jedno, brali by to na lehkou váhu. 

Zapadáš do stereotypu? 

Ovlivněná jsem arménskou kulturou, hlavně toho hodně přejímám z ostatních rodin, sleduju 
sociální sítě na netu. Snažím se přebírat to, co mi přijde dobré a praktické. Držím se toho, i 
když jsou věci, který Arménie není na to zaměřená, snažím se rodinu dokopat k tomu chodit 
týdně jednou na procházky takový oživení trošku. je mi jich líto. Pořád pracujou. Taky 



potřebujou si odpočinout. Nejsou schopní si udělat dovolenou, zaplatili by si to, ale neumí si 
to zorganizovat 

Za koho by ses víc považovala? 

Jsem víc Arménka a je to hrozně udělaný rodičema. Kdybych měla rodiče Čecha a Arména, 
byla by to trošku jiná otázka. 

Vadí mi to, když někdo umí arménsky, tak to nepoužívá, to mi fakt vadí. Já umím arménsky, 
i když jsem se narodila tady. Třeba ti, co žijou v Rusku. V Arménii se narodili, žili tam půlku 
života, přestěhovali se do Ruska a najednou ze sebe dělají strašný Rusáky. Přičemž jazyk 
nepoužívají a pak se jím nedokáží domluvit. Nechápu, jak se to vůbec může tohle stát. 

Myslíš, že máš přízvuk? 

Nemyslím, že mám přízvuk. Ostatní nechápou, že jsem se narodila jinde a že žiju tady, když 
mě slyší. A umím v arménštině číst i psát.  

Říkalas, že jste se rozprchli po světě 

Jo, ale to nevím, jaký to má příběh. 

Co rodina, co žije tady? 

Jo, stýkám se s nimi. Jednou za dva týdny. I se strejdy. Oni tady nikoho nemají, pro ně jmse 
rodina my. 

Takže když se sejdete, jak trávíte čas? 

Přijdou na véču, dají si spolu skleničku, pokecají, řekneme si novinky. Občas na to není čas, 
ale aspoň z tý mo 

Zvyky a tradice jaké dodržujete? 

Vánocema začnu. 24. prosince, české, protože mám ráda kapra. Když už jsme tady. Ale třeba 
dárky otevíráme až 31. To už není česká tradice. To je daný spíše náma. Jiný význam to nemá. 
Nám se to tak líbí, děláme to delší dobu. 24. to jsou oficiální vánoce, tak si dáme kapra a salát. 
Ortodoxní 6. ledna si akorát zavoláme s příbuznýma a popřejem si a to je celé. V podstatě 
nevím, skoro všechno je tak nějak sváteční, každý víkend večer 

Pak máme Ught někdy v listopadu. To je svátek z vesnice, kde žijeme, Alabharz, a v tý vesnici 
se obětuje beránek. Já jsem teda vegetarián. Tady to provádíme tak, že objednáme z farmy 
beránka, tam ho zabijí. Ale viděla jsem, jak ho zabíjeli. Ještě třeba Vardevor, jak se poléváme 
15. července. Potom Velikonoce. Na všechny svátky kromě Ughtu se chodí do kostela. Jakoby 
ty velikonoce ty mám nejradši. Hrozně ráda chodím do kostela tady v Praze, kvůli tý písničce, 
co se zpívá na konci, taková hezká. Ale je to taková tradice, pak se jde domů, hraje se 
s vajíčkama, jak ses nimi bouchá o sebe. 

Věříš? 

Mám to tak, že to k tomu vedeme. A já to mám tak, že když jsem v úzkých, vím, že tam někdo 
je, ale nemůžu říct, že to je bůh. Povídám si s tím „člověkem“, ale nevím, jestli to je bůh. Třeba 
v kostele – je tam někdo, ale nejsem úplně přesvědčená, že to je Bůh. 

Trošku se o to zajímám, malinko. Když se dějí nějaký nevysvětlitelný věci, tak se vysvětlují 
Bohem. 

Skončily jsme u zvyků a tradic, přecházíme k tématu přátelé. Jaké máš přátele? 



Asi víc přátel mám mezi Čechy, vzhledem k tomu, že mimo rodinu trávím čas mezi nimi a 
moje koníčky se k nim taky vážou. Ale nemůžu říct, že to jsou jenom češi i arm tam jsou a 
hlavně i z úplně jiných kultur, třeba Američani. 

Nejlepší kamarádka je Čech. Známe se dva tři roky. Mám fakt hodně dobrý přátele. Moc 
nerada tohle člením. Spíš mám jako míň těch dobrejch. 

A máš hodně a hodně dobrých přátel? 

Čtyři jsou top a dva nejvíc top. Jsou to vesměs Češi. S Armény se zas tak moc nestýkám. Jsou 
to fakt zlatý lidi, kdybychom se viděli víc, teď nemáme na sebe tolik času, určitě by tam byli 
zařazení. Takhle si jen řekneme novinky a už čas vyprší. 

Vztahuju se k nim nastejno, ale když se vidíme častěji, tak už víc znají, tak se před nimi můžeš 
víc ověřit. 

Někdo u českých přátel hledají svobodu, jak je to u tebe? 

Nemůžu říct, že vyhledávám u někoho víc nebo míň. Ale vím, že u Arménů si nemůžu dovolit 
zas tak moc. Ale zase nejsem ten typ člověka, co by si chtěl toho tolik dovolovat. Nějak mi to 
nevadí. 

Jak si představuješ budoucnost 

Chtěla bych žít v Austrálii. Nevím, jaká práce. Je to skvělá země. Koala je moje nejoblíbenější 
zvíře. Miluju jejich historii, jejich akcent,. Nebo třeba Nový Zéland, je tam strašně věcí, co 
můžeš poznávat. Sopky… a milion ostrovů. 

Jaký partner? 

Jako jsem vedená víc k tomu Arménci. Je mi to v podstatě jedno. Brala bych i úplně jinou 
kulturu než Čecha nebo Arménce. Je mi to jedno. Hlavně ať je to člověk, se kterým mám něco 
společného a jsme spolu šťastní. 

Povahově? 

Rozhodný muž, který by uměl znát srandu a který by si rád i užíval. Nebyl by striktní, takový 
trošku novodobější, aby znal moderní svět. Rozhodně ne geghaci. Určitě by si měl umět užívat 
života a být pracovitý. Vzdělaný. 

Čistě teoreticky jak by měl vypadat? 

Hnědý oči, hnědý vlasy. Ale třeba, teď trošku sdílím partnerství s jedním Čechem, který tak 
vypadá. 

A jakým způsobem chceš žít? 

Představovala bych si pohodový život, kdy přesně vím náplň svojí práce, pak se spokojeně 
vrátím domů. A já nevím… Máme dům. Vyhlídku na pláž. A je blízko zimní stadion. Že 
bychom chodili s partnerem běhat, dělat všední aktivity spolu. 

Vardan 
Jaké bylo získávání občanství? 

Dlouhé. Původně jsme o občanství zažádali jako rodina. Táta, máma a tři děti. Občanství jsem 
dostal jenom já. S tím, že aby nabylo platnosti, musím se nejprve vyvázat z občanství 
arménského. A to byl kámen úrazu. Vzhledem k tomu, že jsem do čr přicestoval jako čtyřletý 



chlapec a nikdy se do Arménie nevrátil, tak mě arménské úřady považovaly za vojenského 
zběha, který nikdy nenastoupil na povinnou vojnu. 

Byl jsi výjimka? 

V průběhu vyřizování téhle problematiky s českými úřady, protože Arménie se mnou odmítala 
jakkoli písemně komunikovat, a nemohl jsem tam odcestovat, protože bych skončil ve vězení, 
jsem zjistil, že v mojí situaci bylo více žadatelů. Úředníkovi, se kterým jsem danou věc 
vyřizoval, jsem opakovaně tvrdil, že se ní arménská ambasáda písemně neodpovídá, 
neodepisuje na doporučené dopisy s dodejkou a dokládal jsem mu to navrátivšíma dodejkami. 
Úředník zprvu nevěřícně kroutil hlavou, že to není možné. Když jsem mu přinesl pátou 
dodejku bez odpovědi, tak se rozhodl, že napíše na arménskou ambasádu jménem českého 
úřadu. Po měsíci si mě pozvali na schůzku, kde mi užasle potvrdili, že ani jim neodpověděli. 
A jak jsem říkal, v mé situaci bylo více žadatelů, takže nám pak všem udělili výjimku a 
občanství udělili. Vzhledem k tomu, že Arménie neumožňuje dvojí občanství, tak tím bylo 
arménské občanství automaticky zrušeno. Toto celé trvalo cca sedm let. 

Jak ses cítil, když jsi ztratil občanství? 

Bez řetězu s koulí na noze. Nevšiml jsem si, že by mi arménské občanství přineslo cokoli 
jiného než problémy. 

Pamatuješ si na život v Arménii? 

Ano. Pamatuju si sídliště, byt mamky rodiny i táty rodiny. 

Kde jste žili? 

Tam i tam. Vzpomínám si na uličárny, co jsem jako malý kluk prováděl. A krásné počasí. 

Jak vzpomínáš na tu dobu? 

Z pohledu dítěte, o kterého bylo postaráno a nemuselo řešit problémy dospělých, to bylo 
krásné.  

Kdo se o tebe tam nejvíc staral? 

Snad úplně všichni, včetně dědků, co hráli každý den v altánku nardi. 

S kým jsi trávil nejvíc času? 

Nemám pocit, že by to bylo úplně vyhraněné- Zřejmě s mámou. Pořád jsem byl obklopený 
rodinou. 

Co se dělo v době, kdy se rozhodovalo, že se přestěhujete do ČR? 

Dospělí byli nervózní a pořád něco zařizovali. Táta byl pak rok pryč a našel jsem ho až v ČR, 
kam jsme za ním s mamkou a sestrou přiletěli. 

Znáš důvody, proč vůbec opustili Arménii? 

To jsem se dozvěděl, až když jsem byl dospělý. Táta se přiznal, že chtěl co jen nejdál utéct od 
tchýně. Také ho se m zřejmě přivedl větší turistický ruch, což pro něj znamenalo lepší pracovní 
příležitosti a zároveň tu bylo dost lidí, kteří se dokázali domluvit rusky. 

Souhlasila matka s přestěhováním? 

Nevypadala, že by z toho byla nešťastná. Už předtím jsme se jednou stěhovali do Ruska, ale 
byli jsme tam jenom rok. 



Jaký byl průběh stěhování sem? 

Průběh stěhování očima čtyřletého dítěte? Pamatuju si, jak jsem stál před komorou, kterou 
jsem měl narvanou plnou hraček, a jak je musím opustit s tím, že v Čechách táta koupí nový. 
A když jsem přijel do Čech, tak to zřejmě táta neměl úplně zařízené. Aby mi to nebylo líto, 
tak mi koupil sadu autíček a kolo, na které jsem byl dost velký až po pěti letech. 

Takže bys tátu označil za trochu nepraktického? 

Tehdy jsem nad tím tak nepřemýšlel. 

Vybavuješ si setkání s ním? 

Jo. Na patnácti metrech jsem se rozeběhl, skočil na něj a nechtěl jsem se pustit.  

Jak ses tehdy vyrovnával s tou změnou prostředí? 

Přišlo mi to zajímavé. Jenom mi nikdo nerozuměl a ostatní mluvili nějak divně, takže jsem jim 
nerozuměl taky.  

Byli jste jediní z rodiny, kdo se sem přistěhoval? 

Ze začátku ano. Později nás na delší či kratší dobu navštívila babička a děda z otcovy strany i 
babička z mamky strany. 

Jaký jsi k nim měl vztah? 

Samozřejmě dobrý. 

Co jste spolu dělali? 

Mamky mamka u nás byla vždy jen krátce. Ale s rodiči táty jsem byl často na výletech a trávil 
čas i doma. 

O čem jste spolu nejčastěji mluvili? 

Že bych měl víc jíst, víc se učit a být víc hodnější. 

Kde jste tehdy bydleli? 

V Praze.  

Chodil jsi tam do školky? 

Do školky i do školy.  

Jaké to bylo? 

Školka mě bavila. Ale měl jsem pocit, že ke mně mají jiný přístup než k jiným dětem. Chovali 
se ke mně trochu odlišněji ty vychovatelky. Asi nic konkrétního si nevybavuju, ale přišlo mi, 
jako kdyby na mě byli přísnější. Trochu se to změnilo poté, co jsem sebral veškeré lego kostky 
ve školce a postavil z nich velkou vesmírnou loď. V první třídě jsem měl skvělou učitelku, 
která mě měla ráda a chodil jsem za jejím synem na návštěvy k ní domů. Ve druhé třídě jsem 
měl zase učitele sportovce a toho jsem si získal při tělocviku. Al e ve třetí třídě jsem měl tuřínu 
podobnou učitelku, která byla přesvědčená, že jsem hloupý, a bylo jí jedno, zda tomu tak je či 
ne. Jednou mě vyloženě naštvala tím, že neuznala výsledek písemky z matematiky, kterou 
jsem napsal s tím, že jsem ji určitě opsal od sousedky. Pravda byla taková, že ona ji opsala ode 
mě, protože tomu nerozuměla. 

Co se dělo pak? 



Pak si ve třetí třídě vzpomínám na příhodu, kdy mě spolužáci před školou přepadli v přesile a 
z potyčky jsem nakonec musel utéct. 

Pamatuješ si na důvod? 

Asi jsem se jim nelíbil. Učitelka to nahlásila výš a byl z toho malér. Všichni jsme měli dostat 
ředitelskou důtku. Až poslední den ředitel rozhodl, že je trochu nesmyslné, abych ji dostal 
taky. Tak udělal slevu pouze na napomenutí. 

Jak na to reagovali rodiče? 

Doteď to neví. 

Zůstali jste v Praze? 

Pak jsme se přestěhovali na vesnici ve středních Čechách. Bylo to mnohem lepší. Kolektiv ve 
škole mě více bral podle toho, kdo jsem, kdo jsem a ne podle toho odkud jsem. 

Jak bys popsal učitele? 

Učitelé byli skvělí. Nedělali rozdíly. Neměl jsem pocit nespravedlnosti. 

Nikdy se neopakovala situace jako tehdy před školou? 

Pral jsem se potom asi i hodněkrát, ale to jenom proto, že onen soupeř byl provokatér, který 
se poprat chtěl a pokud bych tam nebyl já ani nikdo jiný, tak by se s chutí popral i s popelnicí. 

Jak moc ses zapojoval do kolektivních činností, co škola nabízela? 

Nesnášel jsem sběry. Nikdy jsem nepochopil, k čemu je dobré se zabývat tím, že sbírám víčka 
od pet lahví. Ale jinak několikrát jsem reprezentoval školu na fotbale a běžeckých závodech. 

Jak tě brali spolužáci na těch soutěžích? 

Navenek jsem tehdy vystupoval jako introvert, takže v kolektivních sportech jako fotbal to 
bylo trochu problematické, poněvadž si spoluhráči nebyli jistí, co se s míčem stane poté, co 
mi ho přihrajou. Ale poté, co se mi jednou stalo, že mi míč přihráli a v zápalu hry jsem se 
nějak zapomněl a jenom jsem s míčem pobíhal k brance a od branky a nikdo mi ho za boha 
nemohl sebrat, dokud jsem o míč nezakopl únavou. Se jim zas tak moc nedivím. Prostě 
záleželo na tom, jak moc jsem dokázal ovládnout své introvertní sklony a podle toho jsem hrál, 
někdy dobře, někdy špatně a někdy divně.  

Podle čeho jsi volil pak střední školu? 

Původně jsem chtěl studovat IT, ale táta řekl, že to za pár let převálcujou Číňani a mám jít 
raději studovat umělecké sklo. (Otec je umělec.) Poté, co Číňani převálcovali umělecké sklo, 
jsem dostudoval střední školu a začal se opět věnovat počítačům. 

Jak bys popsal tu zkušenost tam? 

Bylo to skvělé. Vůbec se mi odtamtud nechtělo odejít. Bydlel jsem tam sám na privátě a na 
internátě se spolužáky. Z celkového studia mám podobný dojem, jako když dočtete Harryho 
Pottera. 

Co ses tam naučil? Myslím z toho života mimo rodinu. 

Myslím, že jsem tam dospěl. Měl jsem dost času a prostoru vyřešit vnitřní problémy, které mi 
připadaly důležité. A ve škole jsem spal. 



Jak si představuješ typického Čecha? 

Generalizace lidí, jak je pojímám já, nevytváří stereotypy. Takže typického Čecha můžu odlišit 
tím, že jsou šetřivější, s menším národním cítěním, přátelštější k blízkým lidem než jiné 
národy, které znám. 

Jak si představuješ typického Arména? 

Já si je raději moc nepředstavuju, nemám je totiž rád. 

Proč ne? 

V jejich společnosti se necítím moc dobře. Obecně mohu říct, že mi jejich nátura nesedí. Není 
přímá. Mám z nich pocit, že jsou nepružní v myšlení a chápání. Kdy mají tendenci brát za 
samozřejmé věci jen díky tomu, že se to tak dělalo vždy. Například účes. Každý arménský 
muž, který mě uvidí s delšími vlasy, mi řekne, že bych se měl ostříhat. Pro informaci, mám 
jen lehce delší, nikoli dlouhé. Takový květák. Na otázku „a proč bych to měl udělat“ odpoví, 
že se to nesluší. Na otázku, a proč že se to jako nesluší, mi odpoví, že pořádný chlap takhle 
nevypadá. Na otázku, kde naleznu seznam všech prototypů všech pořádných chlapů, se začne 
dotyčný domnívat, že se mnou není rozumná řeč.  

Jak vnímáš sebe? 

Občas došáhnu nohama i na zem. Občas ne. 

Cítíš se jako Armén nebo jako Čech? 

Jako naroubovaná větev do jiného stromu, která si může vybrat, zda na své větvi vytvoří plod 
toho nebo toho druhu. Pro mě jsou obojí jenom masky, které si můžu vyměňovat dle situace a 
libosti. Dokonce jsem přišel na to, že se svým zjevem dokážu nabrat i masku Inda, Araba, 
Řeka nebo Cikána. 

Vadilo ti to někdy? 

Zezačátku ano 

Proč? 

Protože si mě lidé pletli s cikány, které neměli rádi. 

Jaký jsi měl k nim ty k Romům vztah? 

Podle toho, jací byli. Znám celkem slušné lidi i lidi, o které byste si neopřeli ani rozbité kolo 
od kočárku. 

Máš v Arménii rodinu? 

Občas s nimi telefonuju, takže asi jo. Dále v Rusku, v USA a v SAE. 

Kdo vše je v ČR? 

Sestry a táta. 

Jak často se stýkáš s rodinou v Arménii? 

Nestýkám, stále nemusí být pro mě bezpečné jet do Arménie. Ale voláme si. Ale jednou za 
delší čas. 

Jaká jsou nejčastější témata? 



Jak se máš. Jak ti je. Něco nového. To je ale krásně že? Je u vás taky tak zima? Už by ses měl 
ostříhat. 

Dodržovali jste v rodině nějaké tradice? 

Nijak zvlášť. Vlastně žádné. 

Byli jste věřící? 

Myslím, že jsme se vnitřně cítili jako křesťani, ale jaksi nebyla důvěra k obecné církvi. Takže 
k věcem kolem víry byla řeč pouze se svědky Jehovovými.   

A teď jsi? 

Dalo by se říci, že ano.  

S kým ses nejčastěji přátelil? 

Nejčastěji s Čechy. 

Měl jsi vůbec arménské přátele? 

Pokud vím, tak vyloženě v blízkosti žádní nežili a děti známých, které jsem znal přes tátu, se 
mi nelíbily. 

Co partnerka? 

Parnerka je Češka. Naštěstí. 

Znáš její rodinu? 

Ano. Naprosto mě přijali mezi sebe. 

Jak chceš žít? 

Rád bych zde v čr založil firmu a nějaký čas více cestoval po Evropě. Ale žít chci rozhodně 
v Čechách. 

Jak bys popsal své rodiče? 

Mamka byla starostlivá, nepříliš samostatná. Otec byl obětavý a panovačný. Celkově se jejich 
výchova nesla v duchu toho, že jsme nebyli braní jako děti, které je potřeba vychovávat, ale 
jako členi domácnosti, kteří se „vevychovávali“ do prostředí. 

Měl jsi pocit volnosti, nebo útlaku?  

Subjektivně ano, ale objektivně to nebylo o nic víc, než starostlivost jiných rodičů, které jsem 
kolem viděl.  

  



Gajane 
Jak jste se sem přistěhovali? 

Jelikož jsem se v Čechách už narodila, tak cestu sem znám jen z vyprávění od mamky. 
Bylo mi řečeno, že v Arménii se začalo schylovat k občanské válce, a tak naši rodiče 
přijeli sem. Čechy si vybrali proto, že tu už byl dědeček z tátovy strany, a moc se mu 
tady líbilo. 

Zkus mi popsat svůj život tady. 

Nejdříve jsme bydleli v Praze, tam jsem se i narodila. Když mi byl rok, přestěhovali 
jsme se do vesnice. Vyrůstat na vesnici jako jediná nečeská rodina mi zezačátku 
nepřipadalo vůbec zvláštní. Měla jsem tam opravdu hodně kamarádů, jen rodiče se 
znali jen s pár lidma. Rozdíly mezi českou a naší rodinou jsem si začala uvědomovat, 
když se třeba začali slavit máje a já dostala typický staročeský kroj, jako všechny holky 
z vesnice. Na mě to opravdu muselo vypadat vtipně. Já, černá jak bota, kudrnatý vlasy, 
srostlé husté obočí navlečená do běloučkých ručně prošívaných šatů, které šila jedna 
tamní babička. Ale hrozně se mi líbilo patřit mezi ně. Když jsem začala chodit do 
školky, moc se mi tam nechtělo, ale to asi každému dítěti. Tety jsem měla hrozně moc 
ráda. Vždycky obdivovaly moje vlasy. 

Pocit méněcennosti, jsem si začala uvědomovat na základní škole, kde jsem se poprvé 
sekala s šikanou ze strany Čechů, jen proto, že jsem Arménka. Neustálé narážky, že 
jsem snědší a chlupatější mě opravdu hrozně moc mrzely. Na základce si prostě 
mysleli, že když je člověk snědší, hned je Rom, a tím je nejhorší bytostí na světě. 
Pamatuju si, že spolužáci mé sestry, kteří na ni nejspíš žárlili, že je chytřejší než oni, 
mě shodili ze schodů a já si zlomila palec. 

Největším osvobozením pro mě byla střední škola. Samozřejmě, že taky byly narážky 
na můj původ, jako že jsem terorista, al káida a bůh ví co ještě, ale já už se to naučila 
brát s humorem. Na střední škole je veliká akce taneční a maturitní ples. Taneční 
všechny rodiče hrozně hrotí, a já si strašně přála, aby i moje mamka byla do toho 
zapálena tak jako mamky ostatních holek. Ale ji to připadalo stupidní. To mě dost 
mrzelo. 

Když mi bylo 14, přiletěla jsme poprvé do Arménie a poznala zbytek své rodiny, který 
jsem doposud nikdy neviděla, nebo si ho nepamatovala. Arménie, jako země je v 
hrozném stavu. Jako by se zde zastavil čas. Takže život pro mě v Čechách je idylka. 

Jak bys popsala svou výchovu? 

Asi bych řekla, že je o něco přísnější než česká, ale neliší se zas o tolik. Naši rodiče 
jsou opravdu přestarostlivý, ale to bude prostě tím, že tady nikoho jiného nemáme, a 
není se na koho jiného spolehnout. A hlavně naše mamka, je vůči Čechům hrozně 
nedůvěřivá, podle ní nás totiž každej bude chtít znásilnit, unést a zabít. Takže například 
diskotéky od 15 jako u ostatních kamarádů pro mě byly tabu. Venku jsem mohla být 
jen do pěti, a v zimě než se setmělo. 



Tresty, když jsem něco provedla, byly asi tak čtyři krát delší než tresty u českých dětí 
(například zaracha na 2 měsíce, takže celý léto v čudu). 

Pamatuju si, když jsem si našla prvního kluka. Mamce nevadilo, že je Čech, to vůbec, 
ale největší skandál byl, když náš načapala, jak mi dává pusu na rozloučenou před 
barákem. Nazvala to ostudou před celým městem. 

Co domácí práce? 

Domácí práce, jsou prostě v roli ženy. Nevím, jak je to s vařením v jiných arménských 
rodinách, ale u nás někdy vařil i táta, sice neuklízel, ale vařil. Což mi teda přišlo pěkně 
nespravedlivý, že muž musí sedět v čele stolu a musí dostat jako první jídlo na stůl. 

Zkus mi popsat stereotypního Čecha. 

Nevím přesně, co si pod tím mám představit. Mně Češi přijdou hrozně různorodí. 
Představu stereotypu asi ani nemám. Nejvíce se stýkám s lidmi ze střední vrstvy 
obyvatel. Jediné, co mě na Češích mrzí a čeho jsem si všimla, je, že si hodně stěžujou 
na věci, které se dají změnit, ale jsou líní, nebo se změn bojí. Neříkám, že je to tak u 
všech, ale u většiny jo. Jinak rozhodně mam radši Čechy než Armény. 

A Armén? 

Tohle bych rozdělila na Arménky a Armény. 

Stereotyp Arménky v mé hlavě, je tichá žena, která neprojeví svůj názor. Která je 
oddaná svému manželovi, dětem a rodičům. Když jsem byla v Arménii, bylo tam tak 
40 stupňů, měla jsem na sobě šortky a tílko V Čechách normálka, ale tam na mě každej 
koukal s opovržením. První týden jsem se to snažila překousnout, ale ten druhý už 
jsem prostě nosila radši kalhoty, i když mi bylo hrozný vedro. 

Stereotyp Arména… Mně Arméni připadaj slizcí. Takže pro mě stereotypem Arména, 
je hrozně chlupatej chlap s polo rozepnutou vzorkovanou košilí, bílými kalhoty a 
špičatými botami s hadím vzorem, který je do toho všeho navoněný nejlevnější 
kolínskou. 

Co víš o Arménii? 

Bohužel, nevím, jak to tam přesně chodí. Ale vím, že mi mamka říkala, že v Arménii 
existují báby, které vaší dceři seženou manžela, podle jejich nejlepšího uvážení. Takže 
představa, že je rodina založená na doporučení jedné tetky od vedle mě docela děsí. 

Co rodina? 

Hrozně moc se mi líbí, jak české rodiny drží pohromadě. Jak se scházejí a navzájem 
se podporují. Jelikož tady mam jen 4 příbuzné tak jsem to tolika nezažila, a hrozně 
sem si to vždycky přála. 



Jak často se stýkáš s rodinou? 

S rodinou, která žije v Čechách, tedy teta, sestřenice a bratranec jsem se stýkala jen 
jako malá, teď už bohužel ne. Ale je mám opravdu ráda, takže se to pokusím napravit. 

S rodinou, která žije v Arménii, s tou se nestýkám a nevolám vůbec. Nemám k nim 
žádný vztah, musím říct že to jsou pro mě úplně cizí lidé s odlišnými názory. 

Dodržujete nějaké tradice? 

Miluju český tradice jako jsou Máje, Velikonoce, Vánoce a Čarodějnice. Naše rodina 
to opět nikdy nedodržovala. Já se jich ale vždycky zúčastnila jako jediná, například 
čarodějnic, velikonoc a májů. Svoje první české vánoce jsem zažila minulý rok u 
bývalého přítele, bylo to na jednu stranu hezký, ale na druhou stranu jak už sem si 
zvykla to neslavit, mi najednou ten svátek přišel hrozně zbytečný a jako vyhazování 
peněz. 

Máš nějaké arménské přátele? 

S Armény jsem se setkávala jen jako malá, a to jen proto, že to byli známí našich, Dnes 
je nevyhledávám, lépe se cítím v přítomnosti Čechů. Mám pocit, že jakmile se 
seznámím s Arménem je mou povinností mu říct celý můj životopis a ihned se přátelit. 
Takže přítomnost Arménů opravdu nevyhledávám. 

Jediný mí přátelé jsou Češi a Češky, mám stejný humor jako oni a víc si s nimi 
rozumím. 

Podle čeho si je vybíráš? 

U českých přátel je pro mě důležitý, aby po ně nehrálo roli, kdo jsem, ale jaká jsem. 
Takže lidi, kteří se momentálně vyjadřují k emigrantům jako ke špíně, a přitom se s 
nimi normálně bavím, tak se je snažím už ze života vystrnadit. Protože i já a moje 
rodina jsme vlastně imigranti, kteří utekli před válkou, ale přitom chodím taky s nima 
do školy a do práce stejně tak jako oni. To jediné mi hrozně vadí. 

Ideální partner? 

Jelikož se mi Arméni nelíbí, tak si asi ani Arména nikdy nevezmu. Ale mí dosavadní 
partneři byli vždy modroocí blonďáci, takže já si k sobě vybírám protiklady. 

Jak chceš žít? 

Mít dobrou práci, být zajištěná sama, a nebýt závislá na příjmu manžela. Mít velkou 
rodinu, se kterou se budu scházet a dodržovat tradice. 

   



Co jsi? Čech nebo Armén? 

Cítím se víc jako Čech. Arméni mi jsou nesympatičtí a cenzurovaní. Hraní, 
přetvařovaní. Víc si rozumím s Čechy. 

Jaký je tvůj ideál krásy? 

Můj ideál krásy jsou dlouhé kudrnaté černé vlasy, modré oči, plné rty a olivová 
pokožka. 

Proč modrý oči? 

Líbí se mi ten kontrast s vlasy. 

Co se ti vzhledově nelíbí na Arménech? 

Chlupy. 

Ideál krásy u muže? 

Blond, modrooký a vysoký. Protože Arméni jsou malí, černovlasí a černoocí.  

Věříš v Boha? 

Já jsem se modlila jako malá ke sluníčku, aby mi táta koupil psa a prodal obraz. Ale 
k bohu jako takovému ne. Pamatuju, že táta říkal, že jestli prodá obraz, že pojedeme 
na trh a koupí mi psa. Do kostela jsme nechodili. Máma sice je věřící, ale v životě jsem 
ji neviděla se modlit. 

Jak bys popsala rodiče? 

Táta debil, máma nejlepší.  

 


