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„Dovolená“ v Chorvatsku 

Gabriela Reifová 

 

Tři dobrovolníci (já, Karolina a Marek); auto zcela plné od kufru po prostor pro nohy 

(boty, bundy, svetry, deky); cílem je Bapska (Srbsko) – 800 km před námi a 9 hodin jízdy. 

 

Na srbsko-chorvatskou hranici Bapska znovu vyrážíme na tři dny, které strávíme 

následovně: 9 hodin cesty tam, 31 hodin na místě (z toho 4 hodin spánku), 12 hodin cesty zpět 

(z toho 3 hodiny spánku).  

Je podzim, na místě je déšť a bahno po kotníky. V pohotovosti jen několik málo 

policistů, několik málo organizací (Lékaři bez hranic, UNHCR, World vision) a v neposlední 

řadě několik málo českých (cca 30) a zahraničních (cca 10) dobrovolníků. 

Kdo zrovna nerozdává horký čaj, pláštěnky, termofólie, suché oblečení (primárně 

dětem a ženám) nebo se nepodílí na šíření informací (které jsou za účelem zachování klidu 

čekajících stěžejní), chová utahaným matkám jejich dítě a pomáhá s jejich přebalováním 

(pokud to jde, tak v provizorním skladu, jinak venku na dece, která je alespoň trochu čistá a 

suchá). 
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Když zbude čas zastavit se, posloucháme příběhy. Třeba ten mladé dívky z Nepálu, 

která v době pracovní cesty v Iráku přišla při letošním dubnovém zemětřesení o celou rodinu 

a mnoho blízkých přátel. A protože teď ji k zničené zemi živelnou katastrofou již nic nepojí, 

rozhodla se sama na vlastní pěst 

hledat nový život v Evropě. Kam 

přesně míří? Sama neví. 

Nebo příběh Iráčana žijícího ve 

Švédsku, nyní již plnohodnotného 

občana Evropy, který se vydal pro 

zbytek své rodiny a přátel zpátky do 

Iráku a celou cestu absolvoval s nimi 

a byl jim neustálou oporou.  

Mladý kluk ze Sýrie mi na můj 

dotaz, proč se vydal do Evropy sám a 

zbytek své rodiny, včetně manželky, 

nechal doma, odpoví s vytřeštěnýma 

očima: „Podívej se kolem sebe. Sem bych měl tahat celou svou rodinu? Vždyť je to šílený.“ 

Ptám se, zda přeci jen není z důvodu války nebezpečnější nechávat je tam, se slzami v očích 
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mi odpoví: „Nezbývá než doufat. Když to jde, napíšeme si.“ Pak mě chytne za ruku, protáhne 

davem, abych neuklouzla po blátě a dál spolu rozdáváme čaj. 

Každým dnem se shromáždí na hraničním přechodu Bapska tisíce lidí. Tisíce lidí, kteří 

mají podobné osudy těm, které jsme slyšeli. Tito lidé mají jednu věc společnou – po hlavní 

roli uprchlíka rozhodně nikdy předtím netoužili.  

Iniciativa Pomoc uprchlíkům v zařízeních 

Tereza Hodovská 

Na podzim jsem byla oslovena několika lidmi, kteří se ptali, zda bych se k nim 

nechtěla připojit a pomoci tak lidem v uprchlických táborech. Sami už za sebou měli několik 

návštěv uprchlických zařízení v České republice, kde viděli, co všechno je třeba změnit, aby 

zde lidé mohli žít alespoň trochu důstojně. Samozřejmě, že pro změnu hlavních, největších 

problémů je výchozím rozhodnutí vlády, ovšem poznali také, že některé věci mohou změnit 

sami.  

Mezi svými přáteli znali mnoho lidí, kteří s jejich myšlenkou pomoci souhlasí a 

rozhodli spojit síly. Nejlepším způsobem, jak lidi propojit, se ukázala být skupina na sociální 

síti, a tak vznikla facebooková skupina s názvem Pomoc uprchlíkům v zařízeních.  

Hlavním cílem skupiny je tedy propojení lidí, kteří jsou ochotni osobně jezdit a 

pomáhat lidem v uprchlických zařízeních. Dobrovolníci se mohou zapojit prostřednictvím 

dotazníku, ve kterém uvedou, jak mohou pomoci. Postupně se tato iniciativa začala 

propojovat s dalšími skupinami a organizacemi se stejnými cíli, například skupinou 

Dobrovolníci na pomoc uprchlíkům v detenčním zařízení Bělá-Jezová, OPU (tedy Organizace 

pro pomoc uprchlíkům), nebo iniciativa Hlavák.  

Díky propojení dalších skupin a jednotlivců, tak vznikla organizovaná síť 

dobrovolníků, kteří pomáhají v zařízeních v České republice, ale i v zahraničí.  

Pomoc poskytují v oblastech volnočasových aktivit pro děti, tlumočnictví, právního 

poradenství, psychosociální pomoci, duchovní služby, pedagogické pomoci i podpoře 

dobrovolníků (ve formě školení či supervizí). 

Pokud ani Vám není situace uprchlíků lhostejná, můžete se rovněž připojit. Pokud 

nemůžete pomoci osobně, je možné poskytnout i neméně důležitou materiální pomoc. Mnoho 

dalších informací o pomoci a možnosti zapojit se naleznete přímo ve facebookové skupině 

Pomoc uprchlíkům v zařízeních. 



Jezídové z Geghamských hor Studentská sekce 

 
 

 
75 

 
 

Jezídové z Geghamských hor 

Sylvie Abbasová 

Jezídové, Jezídi, někdy nazýváni pouze jako Kurdové, představují nábožensko-

etnickou komunitu, pocházející z oblasti Blízkého východu. Tuto definici nám nejčastěji 

podávají média v souvislosti s událostmi posledních dnů z Iráku a Sýrie, které se staly místem 

války mezi teroristickou organizací Islámský stát a jezídy. Především oblast severního Iráku 

je jejich domovem, neboť se zde nachází posvátná hora Sindžár. Jezídové žijí také v Turecku, 

Íránu, Rusku, Gruzii či právě v Arménii a její oblasti Geghamských hor. 

 

Byla to rovněž Arménie, která poskytla jezídům vhodné podmínky pro jejich přežití a 

zároveň umožnila zachování tradice života nomádů, kteří přes léto pasou svá stáda ovcí a krav 

vysoko v horách, aby si tak zajistili obživu na období zimy, kdy se stahují zpět do 

civilizovanějšího podhůří.  

Mezi ně patří i rodina pana Surika, která se snaží pokračovat v tradici kočovného 

způsobu života tím, že brzy z jara opouští oblast pod bájnou horou Ararat, aby poté překročila 

hranice mezi Tureckem a Arménií, a na období od jara do podzimu se usadila vysoko 

v Geghamských horách. Zde se snaží získat co nejvíce z přírody, která je zde civilizací 

převážně nedotčená, a je tak vhodným místem pro pastvu jeho malého stáda krav.  
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Majetek pana Surika, který až na pár drobností stěhuje celý s sebou, není nijak 

objemný. Ve výšce dvou tisíc metrů nadmořské výšky umístí svoji osadu, která se skládá ze 

dvou plátěných vojenských stanů. V jednom žije se svojí ženou v ložnici, která je zároveň i 

kuchyní. Druhý stan obývají jeho dcera a syn. O pár metrů dále se pak nachází ohrada 

s malým stádem krav a úvaziště pro koně. 

 

Neodmyslitelnou součástí každé osady jezídů je také hlídací pes, kterému bývají 

zpravidla uřezávány uši ihned po narození, aby měl lepší sluch, a dokázal tak uchránit před 

vlky nejenom jezídy samotné, ale také zvířata. Jak říká sám pan Surik: Na člověka si vlci tolik 
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netroufají, protože vědí, že nejsou úplně snadnou kořistí. Horší je to se zvířaty, přijít o krávu 

je vždycky neštěstí. Kromě chovu krav, které jsou hlavním zdrojem mléka, se tato rodina 

věnuje také pěstování zeleniny, nejčastěji rajčat, salátu a okurek. Tyto suroviny pak spolu 

s nekynutým chlebem z bílé mouky zvaným lavaš tvoří základ tradiční arménské kuchyně.  

Rodina pana Surika není jediná žijící vysoko v pláních Geghamských hor. Necelý 

kilometr od nich, se nachází další osada, ve které žije rodina bratra pana Surika. Vzdálenost to 

sice není nijak daleká, ale pěšky jezídové chodí na větší vzdálenosti pouze, když pasou svá 

stáda v horách. Jako dopravní prostředek nejvíce využívají koně, na kterých umí jezdit 

i nejmenší děti, častokrát bez použití sedla. Další vzdálenější osady jsou pak ty, stávající 

z jiných rodin, přičemž platí, že čím nížeji a blížeji k civilizaci se osady nacházejí, tím je 

patrnější vliv města a modernity na jejich majetku.  

 

V životě jezídů hraje jednu z nejdůležitějších rolí náboženství, které se jednoduše 

nazývá jezídísmus. Hlavní charakteristikou tohoto náboženství je jeho čerpání učení z jiných 

náboženství, jako jsou židovství, křesťanství či islám. Praxi jezídismu popisuje pan Surik tak, 

že se modlí směrem ke Slunci, protože v něm spatřují odraz Boha, kterého jezídové chápou 

jako stvořitele všeho živého. Třetí nejdůležitější postavou jezídismu je Anděl Páv – Melek 

Táús, vyvolený ze sedmi andělů, který pomáhal Bohu při vytváření přírody na zemi1. 

                                                 
1 NICOLAUS, P. The Yezidi Religion. Iran & The Caucasus, 18/3, 2014, pp. 315-324, Academic Search 
Complete, EBSCOhost. 
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Tradiční způsob života Jezídů v poslední době postupně začínají ovlivňovat nejen 

moderní technologie, ale také rostoucí turismus, jež láká turisty to těchto nedotčených oblastí.  

U jednoho stolu za polovic 

Jan Procházka 

Že by gastronomie mohla pomáhat při řešení konfliktů? Originální nápad, jak zlepšit 

vzájemné vztahy mezi Izraelci a Palestinci, měl izraelský podnikatel Kobi Tzafir v izraelském 

městě Kfar Vitkin. Dosáhnout lepšího soužití mezi Izraelci a Palestinci se rozhodl pomocí 

hummusu, kaše z cizrny a sezamu. Pokud totiž na toto jídlo společně zajdou Žid a Palestinec, 

dostanou 50 % slevu. S tímto nápadem slavil velký úspěch, dokonce postupně začaly vznikat 

další iniciativy, aby se obdobné slevy zavedly i v jiných městech2. 

Jinou cestou k využití gastronomie se vydali v Lotyšku, konkrétně v Jelgavě. Pokud tu 

totiž navštívíte kavárnu na hlavní třídě a budete si chtít dát kávu, máte dva způsoby, 

respektive dvě ceny. Vysvětlení naleznete už před kavárnou v podobě nápisu, který vás 

upozorní, že pokud obsluze při objednávání řeknete „jednu kávu“, zaplatíte dvě eura. Pokud 

však řeknete „jednu kávu prosím“, zaplatíte pouze jedno euro a padesát centů. Zmíněná 

kavárna v Jelgavě bohužel nemá internetové stránky, ale naleznete ji na adrese Lielā iela 5. 

Doporučuji! 

Jižní Korea a Hyu Jong 

Pavel Hanuš 

Jižní Korea není plná jen moderních technologií, její druhou tvář obvykle turisté 

poznají jen velmi letmo. Jedná se o tajuplné buddhistické chrámy, které jsou schovány ve 

vnitřku země. 

Stačí sednout na vlak a vyrazit od všudypřítomných neonů do hor, které v Koreji nikdy 

nejsou daleko. Takto jsem se vypravoval i já, když jsem v Koreji žil. Moje hledání klidného 

prostředí v místních klášterech, ale bylo ještě o něco složitější, jelikož jsem pátral po cizincích 

– mniších. Těch v Koreji není mnoho. 

                                                 
2 Více na: https://www.facebook.com/Mhumusbar/timeline 
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Je to až neuvěřitelné, ale jsou mezi nimi i Češi. Ty jsem se rozhodl všechny navštívit. 

To sice všechno vypadá krásně a jednoduše, ale tak tomu není. Domluvit se se samotnými 

mnichy nebyl problém, ale dostát i celkem striktním mnišským pravidlům bylo náročnější. 

Nejzajímavější asi byl můj kontakt s Hyu Jong, která pobývá v tréninkovém klášteře. 

V tu dobu, kdy jsem ji mohl navštívit, byla zrovna v prvním semestru, kdy mají nejpřísnější 

režim, který zahrnuje i omezený kontakt s vnějším světem. Nakonec, když se nám podařilo se 

po emailu domluvit, zbývalo ještě dostat oficiální povolení od představeného kláštera. 

V Koreji je zvykem, že se jedná přes nějakého prostředníka. To bylo nutné i kvůli 

jazykové bariéře. Musel jsem odjet do jiného kláštera, ze kterého kontaktovali její výcvikový 

klášter s prosbou. To pro mě byla celkem jednoduchá část, horší to měla Hyu Jong. Musela 

jako prvačka poprosit nějakou druhačku, která zase poprosila někoho dalšího, aby se zeptala 

představené jejich kláštera. Hierarchie je přísná a ona to nemohla udělat přímo. Všichni 

Korejci jsou moc vstřícní, a tak to dobře dopadlo. Bylo nám vyhrazeno pár hodin na rozhovor. 

Úkol vymyslet, jak se dostat na druhou stranu doprostřed hor, se po tomto domlouvání jevil 

jako velmi lehký. Za neustálého dorozumívání se rukama a nohama a ukazování lístečků 

s různými jmény to bylo jen lehce komplikované. Nakonec po roce návštěv a zaujatostí tímto 

světem jsem sám sobě slíbil, že se musím vrátit a natočit dokument.  

Ten klid mě neustále přitahoval.  
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Kulturní šok zahraničních studentů v Praze 

Studentky 1. ročníku HKS 

Když jsem plánovala přestěhovat se do Prahy, měla jsem velice matnou představu o 

tom, čím vlastně Praha je. Myslela jsem si, že Pražáci jsou pedantičtí a dívají se na každého 

shora, ale není to tak, mám z toho radost. Lidé v Praze jsou velmi přátelští a bezprostřední. 

Ale neexistují jenom klady, jsou také i zápory. Nemyslela jsem si, že v Praze žije tolik 

bezdomovců. Pro mě to je divné a dlouho jsem se s tím nemohla smířit. 

Překvapilo mě, že všem lidem je úplně jedno, jaké oblečení na sobě máte a jak 

vypadáte. Pro mě to je rozhodně klad. A také jsem neočekávala, že v Praze je tolik cizinců, 

konkrétně Rusů. Ani nevím, jestli to je klad nebo zápor. Ale divné to je. Nic jiného mě 

neohromilo. Praha se mi líbí. (Maria P.) 

Pocházím ze Sibiře, z Ruska. Většinu svého života jsem strávila v Rusku, proto pro 

mně bylo přestěhování do Čech unikátní záležitostí. Před tím jsem ČR dvakrát navštívila jako 

turistka, ale moc jsem si kulturních a mentálních odlišností nevšímala. Více jsem spíše cítila, 

jak jsou Rusové a Češi stejní. Ale když jsem přijela do Liberce na delší dobu studovat češtinu, 

byla jsem moc překvapená rozdíly ve stylu života obou národů. 

Češi se zdají být mnohem aktivnější než Rusové. Většina z mých známých Čechů rádi 

jezdí na kole, běhají, často jezdí na různé výlety do hor atd. V oblečení jde víc o funkčnost 

než o krásu, to bylo pro mně zvláštní, protože v Rusku je mnohem víc žen a holek v 

podpatcích, než tady. Takové množství batohů a horolezeckých bot v Rusku nikdy a nikde 

neuvidíte. V Rusku naopak většina lidí zůstává během víkendů ve městě nebo maximálně jede 

na chatu. Neříkám, že Rusové nemají rádi sport a nejsou aktivní, ale preferují indoorové 

aktivity. 

Druhá věc, které až do teď nerozumím, je spojena se školním maturitním plesem. 

České školy mají plesy v únoru, mnohem dřív než maturanti opravdu skončí školu a 

odmaturují. Možná to tak není jenom ve Čechách, ale pro mně bylo to zvláštní. Když jsem 

maturovala doma, měla jsem ples až na konci července. 

Moc mě překvapilo i to, že je tady tak moc žebráků a bezdomovců, nečekala jsem, že 

jich bude tolik v centru Evropy. V Rusku v mém městě nejsou bezdomovci skoro vůbec vidět. 

V Čechách mnohem víc také kouří venku marihuanu. V Rusku není možné, že byste 

během procházky ucítili zápach trávy. V Čechách to není žádný problém. 

Zajímavou věcí je i to, jak mají Češi rádi před jménem tituly. To je oproti Rusku velký 

rozdíl – u nás se tituly používají skoro jenom na univerzitách a ve vědeckých centrech. Ani 
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v Americe se nevidí tak hodně MUDrů, JUDrů a Ingenirů. Ale Američani taky hodně 

používají tituly před jménem. 

Nakonec bych chtěla říct, že stejně Češi a Rusové jsme dvě velmi blízké kultury a 

máme stejné kořeny. Rozdíly v naší mentalitě nejsou tak velké. (Naděžda I.) 

Můj kulturní šok v některých případech trvá dodnes. Nechtělo by se mi popisovat 

takové obecné věci, o kterých mluví naprosto všichni studenti ze zemí bývalého Sovětského 

svazu (smrkání Čechů na veřejnosti…). Pokusím se napsat něco zvláštního. 

Takže za prvé bych se zmínila o pivu. Moc mě udivuje, že se v univerzitním bufetu 

normálně prodává pivo a víno. Ještě horší (nebo lepší) je to v restauraci naproti PEF, tam mají 

úplně všechny možné druhy alkoholu. U nás se tvrdě odděluje škola nebo práce a jakýkoliv 

alkohol. To je prostě zakázáno. 

Ale když už pijeme pivo, tak třeba můj dědeček by se moc divil, proč si k němu Češi 

nedávají sušenou rybu, protože on má takovou kombinaci moc rád. A naopak vím, že Češi 

tento náš zvyk nesnáší. 

Druhá věc jsou bezdomovci. Nevím, která země v jejich množství vyhrává, jestli 

Ukrajina nebo Čechy. Ale u nás je vůbec není vidět. Chodí většinou jen v okrajových částech 

měst a s ostatními lidmi se nekontaktují. V Praze je potkávám pořád a všude a jsou velice 

drzí.  

A poslední překvapení je příjemné – toto by bylo spíše šokem pro Čecha přijíždějícího 

na Ukrajinu. To jsou opuštěná zvířata. Za dva a půl roku jsem v Praze neviděla žádnou kočku 

nebo psa bez majitele. Češi moc milují psy, občas i třeba více než děti. U mě vedle našeho 

domu v Doněcku byla spousta opuštěných psů a koček, kteří se každý rok množili. Kvůli 

hladu a hrubým lidem byli psi zlí a kousali a kočky přenášely asi všechny choroby světa. 

Chudáci… A zvykli jsme si na to. 

Takže těchto rozdílů jsem si všimla po více než roku bydlení v Praze. Toto je můj 

kulturní šok. (Marija V.) 

Přijela jsem do České republiky z Turkmenistánu. Tyto dvě země se kulturně velmi 

liší, a tak není divu, že jsem dostala malý kulturní šok. Jednou jsem šla po schodech a 

telefonovala ve svém vlastním jazyce (protože jsem nedávno přijela a jen studovala češtinu). 

Ucítila jsem ránu na noze a když se otočila, uviděla jsem staršího muže s hůlkou v ruce. Řekl 

mi, abych jela domů a odešel. Stála jsem pět minut a přemýšlela nad tím, co se stalo. Domů 

jsem neodjela, ale začala jsem více mluvit v českém jazyce. 
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Druhá situace, ze které by naopak Čech mohl dostat kulturní šok v Turkmenistánu, je 

kouření cigaret. V mé zemi je přísně zakázáno kouřit na ulici a za držení vodní dýmky doma 

můžete dostat nejvyšší správní pokutu. Myslím si, že pro každého Čecha to vypadá divně. 

Na závěr chci poznamenat, že chápu, že každý národ má svůj způsob myšlení, ale ráda 

bych, aby Češi byli hodnější k lidem, kteří jim nic špatného neudělali. (Irada R.) 
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