Jing – dívka z Číny, 28 let
>> Jak slavíte Vánoce? Slavíte je? Pokud ne, jaký jiný významný svátek slavíte?
Slavím, někdy doma se sestrou a někdy u kamarádky. Vánoce mají pro mě ten význam, že se potkávám s přáteli. Jinak se v Číně slaví Čínský nový rok (Svátky jara),
Svátek lampionů, Svátky čistoty a jasu (Dušičky) a Svátek středu podzimu.
>> Jakým způsobem oslavujete narozeniny? Máte nějaký typický, tradiční rituál nebo oslavu? Je
u vás zvykem dávat a dostávat dárky?
Ve městě se slaví různě, dostávají se dárky, oslavenec má dort a také dostane nudle,
které symbolizují dlouhý život. Dárkem nesmí být hodiny, v čínštině „hodiny“ zní foneticky stejně jako „konec“.
>> V čem se liší pojetí rodiny ve vaší zemi a v České republice? Bývají v rodinách pevné vazby mezi
členy?
V Číně je velice důležitý respekt ke staršímu, dětí mají povinnost postarat se o rodiče.
V rodinách bývají pevné vazby mezi členy.
>> Jak vypadá typické obydlí, ve kterém bydlí lidé ve vaší zemi? Liší se nějak od typicky českého
domu nebo bytu?
Moc se neliší ve městě, ale v Číně existuje 56 národností, jejich domy se od českých liší.
>> Jaké je tradiční jídlo ve vaší zemi? Jaké jsou tradiční přísady/potraviny, ze kterých se obecně vaří?
Čínská kuchyně je bohatá. V Číně je 8 základních kuchyní a každá menšina má své
tradiční jídlo. Číňané rádi spojují kuchyni s literaturou, každé známé jídlo má svůj příběh a poetické jméno.
>> Je váš jazyk podobný nějakému jinému jazyku?
Japonština a korejština také používají čínské znaky, některá slova mají i podobnou
výslovnost. „Na zdraví!“ se řekne skoro stejně v čínštině, korejštině a japonštině – „Kan
Pchej“ (tzn. „do dna“).
>> Kam jezdí obyvatelé vašeho státu obvykle na dovolenou?
Různě po Číně, do jihovýchodní Asie, postupně se začíná jezdit i do evropských a amerických metropolí.
>> Jsou ve vaší kultuře přísné normy chování? Liší se nějak výrazně od těch českých?
Smrkat na veřejnosti je velmi neslušné. Panenství je cenné.
>> V kolika letech se obvykle lidé ve vaší zemi žení/vdávají?
Muži ve 22 letech, ženy ve 20. Ve městech většinou později – muži v 29 letech, ženy
v 27 letech.
>> Jaké jsou ve vaší zemi podle vás největší problémy?
Korupce a školství.
>> Cítili jste se ve vaší zemi bezpečně? Měli jste někdy strach, když jste šli po ulici? Proč?
Cítila jsem se bezpečně.
>> Je ve vaší zemi nějaké oblíbené místo, kam se jezdí lidé podívat?
Ano, jsou to hlavně velká města – Peking, Šanghaj, Hongkong, dále historická města
Peking, Xian, Suzhou, za přírodou se jezdí do míst, jako jsou Sanya, Guilin, Chengdu
a Xiamen.
>> Jaký je průměrný měsíční plat ve vaší zemi?
Průměrný plat je zhruba 1 000 yüan (cca 2 800 Kč), v Pekingu je to zhruba dvakrát
tolik.
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Rozhovory

ZVYKY, TRADICE

ŽIVOT V ČR
>> Jak a proč jste přišla do ČR?
Přijela jsem do ČR s rodiči, chtěla jsem najít nový život a poznat svět.
>> Co vám nejvíce chybí z vaší mateřské země?
Nejvíce mi chybí knihy a jídlo, např. mořské řasy, kořen lotosu, čínské byliny, čerstvé
ryby, ovoce...
>> Jak a kde se učíte česky? Je to pro vás lehké nebo těžké?
Nejprve jsem chodila do jazykové školy, zhruba po roce jsem začala chodit do české
školy, kde jsem si udělala maturitu. Bylo to pro mne velmi těžké. Když jsme přišli do ČR,
ještě neexistoval česko-čínský slovník a počítač také nebyl rozšířený jako dnes. Kvůli
studiu jsem několikrát ve třídě brečela. Ale češtinu jsem se naučila nejvíc v divadle, nejenže jsem musela komunikovat, ale musela jsem mluvit i na jevišti a v médiích.
>> Jak se vám žije v České republice? Jak dlouho tu žijete?
Na začátku to bylo náročné a někdy jsem měla pocit, že to nepřežiju. Bylo to velmi
komplikované, protože tehdy jsme museli každý rok řešit pobyt v ČR. A když přišel nějaký dopis z úřadu, nerozuměli jsme, co to je a co s tím, měli jsme strach. Žiji tu už 12 let,
prvních 5–6 let jsem byla hodně osamocená, neměla jsem tolik kamarádů jako dnes, jen
pár, a měla jsem problém s komunikací.
Teď se mám fajn, mám dobrou práci, hodně přátel, rozumím lépe česky, takže se méně
bojím. Mám také možnost dál studovat.
>> Setkala jste se s něčím, co vás opravdu překvapilo?
Ano, když jsem poprvé měla stejnou šatnu v divadle jako kluci. V Číně se nesmíme převlékat před někým jiným než před svou rodinou. Šatny v Číně jsou rozdělené na pánské
a dámské. Pokud není dost šaten, musí se to nějak vyřešit, prostě ženy nesmí ukázat své
tělo mužům (i když jsou ve spodním prádle), pokud nejsou manželé nebo partneři.
>> Je v České republice nějaký zvyk nebo něco v běžném životě lidí, co vám vadí a s čím se musíte těžko
vyrovnávat?
Hodně lidí v ČR není schopno být někde včas. Hodně lidí, hlavně prodavači, se chová
a tváří, jako že nemají rádi svoji práci či život.
>> V čem je život lidí v České republice podobný životu ve vaší zemi?
Pocházím z Wuchanu, což je hlavní město provincie Hubei. Má 6 milionů obyvatel, je
to velké historické město, dopravní křižovatka, centrum obchodu a vzdělání. Podle mne
je tam život hodně podobný jako v ČR.
>> Je tu něco, co máte ráda, co vám připomíná vaši vlast?
Ano, je to příroda – hory, řeky.

Uuriintsolmon – dívka z Mongolska, 15 let
ZVYKY, TRADICE
>> Jak slavíte Vánoce? Slavíte je? Pokud ne, jaký jiný významný svátek slavíte?
Slavíme Vánoce, ale ne tolik jako Češi. Náš největší svátek se jmenuje Nádam a je 11.
července.
>> Jakým způsobem oslavujete narozeniny? Máte nějaký typický, tradiční rituál nebo oslavu? Je
u vás zvykem dávat a dostávat dárky?
Myslím, že je to stejné jako v ČR.
>> V čem se liší pojetí rodiny ve vaší zemi a v České republice? Bývají v rodinách pevné vazby mezi členy?
Pojetí rodiny se moc neliší, jen vazby bývají pevnější.
>> Jak vypadá typické obydlí, ve kterém bydlí lidé ve vaší zemi? Liší se nějak od typicky českého
domu nebo bytu?
Lidé bydlí ve městě v domech (v panelácích) nebo v jurtě. Jurta je trochu odlišná, je
kulatá, v zimě je v ní teplo, je v ní také všechen nábytek.
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>> Jaké je tradiční jídlo ve vaší zemi? Jaké jsou tradiční přísady/potraviny, ze kterých se obecně vaří?
Většinou jíme Buuz, což je maso (sekaná) obalená v mouce. Rádi pijeme „Suutei cai“
– čaj s mlékem.

>> Kam jezdí obyvatelé vašeho státu obvykle na dovolenou?
To nevím, ale u nás lidé hodně cestují.
>> Jsou ve vaší kultuře přísné normy chování? Liší se nějak výrazně od těch českých?
Myslím, že ne.
>> V kolika letech se obvykle lidé ve vaší zemi žení/vdávají?
Asi každý jinak.
>> Cítili jste se ve vaší zemi bezpečně? Měli jste někdy strach, když jste šli po ulici? Proč?
Cítila jsem se bezpečně.
>> Je ve vaší zemi nějaké oblíbené místo, kam se jezdí lidé podívat?
Do hlavního města, na památky, do muzea.

ŽIVOT V ČR
>> Jak a proč jste přišli do ČR?
Abychom s bratrem mohli studovat.
>> Co vám nejvíce chybí z vaší mateřské země?
Jídlo, kraj a kamarádi.
>> Jak a kde se učíte česky? Je to pro vás lehké nebo těžké?
Začala jsem se učit češtinu ve škole. Ze začátku to bylo hodně těžké, ale teď to jde.
>> Jak se vám žije v České republice? Jak dlouho tu žijete?
Jsme tu už 3 roky a žije se nám tu dobře.
>> Setkali jste se s něčím, co vás opravdu překvapilo?
Ne.
>> Je v České republice nějaký zvyk nebo něco v běžném životě lidí, co vám vadí a s čím se musíte
těžko vyrovnávat?
Ne.
>> V čem je život lidí v České republice podobný životu ve vaší zemi?
Životní styl.
>> Je tu něco, co máte rádi, co vám připomíná vaši vlast?
Ne.

Rozhovor s romskými dětmi –
Anička (3. třída), Pája (6. třída), Danek (2. třída),
Tomášek (1. třída)
>> Mluví se u vás doma romsky? Umíte vy sami romsky?
A: U nás tak mluví jen děda a trošku i taťka, já nic.
P: U nás je to podobné. Mluví tak mezi sebou babička s dědou, a když jsme u nich
na návštěvě, tak s nimi mluví romsky i rodiče. Ale doma mluvíme normálně česky.
Sama bych si ale chtěla koupit slovník romštiny a naučit se ji. Teď umím jen pár základních slov.
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Rozhovory

>> Je váš jazyk podobný nějakému jinému jazyku?
Písmem je podobný ruštině, píšeme také azbukou.

D + T: U nás je to taky tak. Mluví romsky jen babička s dědou.
>> Máte nějaké své zvláštní zvyky, tradice?
P: No když je třeba oslava narozenin, tak se nás sejde minimálně třicet. Hraje se
na harmoniku, na kytary a zpívají se romské písničky. A je to velká sranda. Je nás tam
plno dětí a tak si hodně vyhrajeme.
A: No já jsem byla tetě na svatbě. A to se pak nevěsta vynesla nahoru, jako nad lidi,
čímž se uzná, že už je žena.
>> A třeba nějaké tradiční jídlo?
P: My jíme často goju – střeva z prasete naplněná moukou nebo bramborami.
>> Je to dobré?
Všichni: Ano.
>> Slavíte nějaký významný svátek?
Všichni: Den Romů (8. dubna).
>> A jak jste jej oslavili?
P: Doma nijak, ale v klubu (Klub Kamarád, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Kopřivnice) jsme zpívali písničky, i ve škole jsme si o tom povídali a nějakou si zazpívali.
A: Jo, v klubu, tady hrála i kapela.
>> Jak vám to jde ve škole?
A: Já mám samé jedničky a tři dvojky.
D: Já mám tři trojky a jinak jedničky, dvojky.
T: Já mám samé jedničky a dvojku z matiky.
P: No já jsem taky měla do čtvrté třídy jen jedničky a dvě dvojky, ale teď už mám
jednu čtverku z matiky a dvě trojky.
>> A kolik je vás ve třídě Romů?
A: 3
P: jen já
D: 3
T: 4
>> Máte kvůli tomu, že jste Romové, nějaké problémy s ostatními dětmi?
P: Ne, ve škole je to v pohodě, berou mě stejně jako Češku.
D: No, děcka v pohodě, ale učitelka si zasedla. Hlavně při rvačkách. Vždycky za to může Rom.
A: Taky je to v pohodě, vlastně až na jednu holku. Ta nám hrozně nadává.
>> A proč si myslíš, že to dělá?
A: Protože je blbá.
>> Takže děti v pohodě, a co paní učitelky?
A: Ta naše nás má ráda.
D: No dobré, až na tu jednu.
P: Jsou hodné.
T: Je hodná.
>> Učí se s vámi rodiče?
P: Jo, mamka se se mnou učí.
A: Se mnou též.
P + D: Jo, mamka.
>> Jaké máte zájmy? Co rádi děláte vy?
T: Já rád pomáhám mamince a rád tančím.
P: Hudba, tanec a ještě sbírám nálepky.
A: Hudba, tanec.
D: Hudba, tanec.
Všichni: A ještě chodíme tady do klubu.
>> Jakou máte rádi hudbu?
Hip hop, HSM (High School Musical), Hana Montana, Kontrafakt.
>> A kolik vás chodí do klubu?
P: V zimě i okolo osmdesáti.
A: Jsme tu skoro každý den, kromě středy, to tu chodí jen velcí.
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>> Co budete dělat o prázdninách?
T: Pojedu poprvé s klubem na tábor.
D: Já nemůžu, ale chtěl bych.

>> A proč se vrací?
P: Nelíbí se jí tam. Možná jí chybíme.

Andrej – chlapec z Ruska, student střední školy
ZVYKY, TRADICE
>> Jak slavíte Vánoce? Slavíte je? Pokud ne, jaký jiný významný svátek slavíte?
Vánoce se v Rusku moc neslaví, spíš se slaví Nový rok. Děda Mráz nosí dárky atd.
Slavíme 8. března Mezinárodní den žen, dáváme ženám dárky. Jinak jsou svátky
podobné.
>> Jakým způsobem oslavujete narozeniny? Máte nějaký typický, tradiční rituál nebo oslavu? Je
u vás zvykem dávat a dostávat dárky?
Narozeniny slavíme, jako se slaví v ČR, i s dárky.
>> V čem se liší pojetí rodiny ve vaší zemi a v České republice? Bývají v rodinách pevné vazby mezi členy?
Myslím, že je to stejné jako v ČR.
>> Jak vypadá typické obydlí, ve kterém bydlí lidé ve vaší zemi? Liší se nějak od typicky českého
domu nebo bytu?
Ne, neliší. Normální byty. Akorát je tam více paneláků a méně rodinných domů.
>> Jaké je tradiční jídlo ve vaší zemi? Jaké jsou tradiční přísady/potraviny, ze kterých se obecně vaří?
Pelmeni – taštičky plněné masem. V Rusku není tak dobré pivo.
>> Je váš jazyk podobný nějakému jinému jazyku?
Ruština je podobná slovanským jazykům – slovenštině i češtině.
>> Jsou ve vaší kultuře přísné normy chování? Liší se nějak výrazně od těch českých?
Ne, je to skoro stejné.
>> V kolika letech se obvykle lidé ve vaší zemi žení/vdávají?
20–30 let? Jak kdo.
>> Jaké jsou ve vaší zemi podle vás největší problémy?
Kriminalita, vysoká nezaměstnanost, alkoholismus a vysoké ceny.
>> Cítili jste se ve vaší zemi bezpečně? Měli jste někdy strach, když jste šli po ulici? Proč?
Ano, bezpečně.
>> Je ve vaší zemi nějaké oblíbené místo, kam se jezdí lidé podívat?
Nevím, možná k Černému moři.

ŽIVOT V ČR
>> Jak a proč jste přišli do ČR?
Otec tu měl práci, tak jsme se přestěhovali.
>> Co vám nejvíce chybí z vaší mateřské země?
Nechybí mi nic.
>> Jak a kde jste se učili česky? Bylo to pro vás lehké nebo těžké?
Učil jsem se ve škole.
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>> Odkud pochází vaše rodina?
Všichni: Ze Slovenska.
P: No, moje teta se teď vrací z Kanady.

>> Jak se vám žije v České republice? Jak dlouho tu žijete?
Žiji v ČR 10 let.
>> Setkali jste se s něčím, co vás opravdu překvapilo?
Ne.
>> Je v České republice nějaký zvyk nebo něco v běžném životě lidí, co vám vadí a s čím se musíte
těžko vyrovnávat?
Ne, nic mi nevadí.
>> V čem je život lidí v České republice podobný životu ve vaší zemi?
Skoro ve všem. Moc se to neliší, jen se tu chodí víc do hospod.
>> Je tu něco, co máte rádi, co vám připomíná vaši vlast?
Vodka.

Chlapec z Ukrajiny, student střední školy
ZVYKY, TRADICE
>> Jak slavíte Vánoce? Slavíte je? Pokud ne, jaký jiný významný svátek slavíte?
		Vánoce slavíme stejně jako Češi, akorát bez kapra.
>> Jakým způsobem oslavujete narozeniny? Máte nějaký typický, tradiční rituál nebo oslavu? Je
u vás zvykem dávat a dostávat dárky?
Myslím, že je to stejné jako v ČR.
>> V čem se liší pojetí rodiny ve vaší zemi a v České republice? Bývají v rodinách pevné vazby mezi členy?
Nijak se neliší od pojetí rodiny v ČR.
>> Jak vypadá typické obydlí, ve kterém bydlí lidé ve vaší zemi? Liší se nějak od typicky českého
domu nebo bytu?
Na Ukrajině jsou stejné domy jako v ČR, panelové domy i vily.
>> Jaké je tradiční jídlo ve vaší zemi? Jaké jsou tradiční přísady/potraviny, ze kterých se obecně vaří?
Typickým jídlem je boršč a přísadou sádlo.
>> Je váš jazyk podobný nějakému jinému jazyku?
Ukrajinština je podobná ruštině, běloruštině, trochu i češtině.
>> Kam jezdí obyvatelé vašeho státu obvykle na dovolenou?
Na Krym nebo do Turecka.
>> Jsou ve vaší kultuře přísné normy chování? Liší se nějak výrazně od těch českých?
Ne.
>> V kolika letech se obvykle lidé ve vaší zemi žení/vdávají?
Od 25 výše.
>> Jaké jsou ve vaší zemi podle vás největší problémy?
Korupce.
>> Cítili jste se ve vaší zemi bezpečně? Měli jste někdy strach, když jste šli po ulici? Proč?
Cítil jsem se bezpečně.
>> Je ve Vaší zemi nějaké oblíbené místo, kam se jezdí lidé podívat?
Na Krym.
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ŽIVOT V ČR
>> Jak a proč jste přišli do ČR?
Kvůli vhodným socioekonomickým podmínkám.

>> Jak a kde jste se učili česky? Bylo to pro vás lehké nebo těžké?
Učím se česky ve škole a je to pro mě lehké.
>> Jak se vám žije v České republice? Jak dlouho tu žijete?
Žijeme v ČR 10 let a žije se nám tu dobře.
>> Setkali jste se s něčím, co vás opravdu překvapilo?
Dobré pivo.
>> Je v České republice nějaký zvyk nebo něco v běžném životě lidí, co vám vadí a s čím se musíte
těžko vyrovnávat?
Časté návštěvy hospod.
>> V čem je život lidí v České republice podobný životu ve vaší zemi?
V mnoha věcech je podobný.

Dívka z Vietnamu, 13 let
ZVYKY, TRADICE
>> Jak slavíte Vánoce? Slavíte je? Pokud ne, jaký jiný významný svátek slavíte?
Ne, ve Vietnamu je neslavíme, nejvýznamnější událostí je oslava Nového roku.
>> Jakým způsobem oslavujete narozeniny? Máte nějaký typický, tradiční rituál nebo oslavu?
Je u vás zvykem dávat a dostávat dárky?
Myslím, že je to stejné jako v ČR.
>> V čem se liší pojetí rodiny ve vaší zemi a v České republice? Bývají v rodinách pevné vazby 		
mezi členy?
Rodina je na prvním místě. Ve Vietnamu se rodiče starají o své potomky, učí je úctě
ke starším a zajišťují jim lepší budoucnost. Děti na oplátku mají „povinnost“ se
o rodiče starat v jejich stáří (o domovech důchodců by si každý pomyslel, že je to 		
nelidské, dávat své rodiče pryč). Vazby mezi členy rodiny jsou velmi silné.
>> Jaké je tradiční jídlo ve vaší zemi? Jaké jsou tradiční přísady/potraviny, ze kterých se obecně vaří?
Základ jídla je rýže, dále ryby, exotické ovoce.
>> Je váš jazyk podobný nějakému jinému jazyku?
Není.
>> Kam jezdí obyvatelé vašeho státu obvykle na dovolenou?
Většinou k moři nebo do okolních států: Čína, Thajsko, Japonsko.
>> Jsou ve vaší kultuře přísné normy chování? Liší se nějak výrazně od těch českých?
Velice přísné. Dodržuje se správné chování, oslovení, pozdravení starší osoby a přání
dobré chuti před každým jídlem všem starším osobám jednotlivě za použití jmen.
>> V kolika letech se obvykle lidé ve vaší zemi žení/vdávají?
Zhruba ve 22–24 letech.
>> Je ve Vaší zemi nějaké oblíbené místo, kam se jezdí lidé podívat?
Ha Long, Cat Ba, Do Son – přímořské turistické cíle, Sapa – horská oblast, Hanoj –
hlavní město, Hočiminovo město – největší město Vietnamu.
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>> Co vám nejvíce chybí z vaší mateřské země?
Čerstvé potraviny.

ŽIVOT V ČR

(odpovídají rodiče dívky)

>> Jak a proč jste přišli do ČR?
Přišli jsme do ČR studovat, získali jsme stipendium a možnost studia v evropské zemi
na základě vynikajících výsledků při přijímacích zkouškách na VŠ.
>> Jak a kde jste se učili česky? Bylo to pro vás lehké nebo těžké?
Učili jsme se češtinu ve středisku českého jazyka pro cizince v Zahrádkách u České
Lípy, bylo to těžké.
>> Jak se vám žije v České republice? Jak dlouho tu žijete?
Žijeme tu spokojeně s rodinou 20 let, naše děti se tu narodily.
>> Setkali jste se s něčím, co vás opravdu překvapilo?
Vysoké vzdělání a gramotnost českých občanů, čistota a hygiena, respekt zákonů.
>> Je v České republice nějaký zvyk nebo něco v běžném životě lidí, co vám vadí a s čím se musíte
těžko vyrovnávat?
Odlišné chování dětí ke svým rodičům.
>> V čem je život lidí v České republice podobný životu ve vaší zemi?
Velké rozdíly v životní úrovni a standardech chudých a bohatých.

Ajchan – chlapec z Ázerbájdžánu, 16 let
ZVYKY, TRADICE
>> Jak slavíte Vánoce? Slavíte je? Pokud ne, jaký jiný významný svátek slavíte?
V ČR slavíme Vánoce s rodiči, ale v rodné zemi se Vánoce neslaví, slaví se Nový rok.
Další významný svátek je příchod jara (NOVRUZ)
>> Jakým způsobem oslavujete narozeniny? Máte nějaký typický, tradiční rituál nebo oslavu?
Je u vás zvykem dávat a dostávat dárky?
Narozeniny slavíme, jako se slaví v ČR, dárky dostáváme.
>> V čem se liší pojetí rodiny ve vaší zemi a v České republice? Bývají v rodinách pevné vazby mezi
členy?
U nás mám hodnou rodinu, které na mně záleží a jsou mi ochotni vždy pomoci. Neznám žádnou ázerbájdžánskou rodinu, která by se rozpadla – manželé si jsou věrni.
>> Jak vypadá typické obydlí, ve kterém bydlí lidé ve vaší zemi? Liší se nějak od typicky českého
domu nebo bytu?
Ani ne. Bohatí bydlí v přepychu, mají nejnovější auta …
>> Jaké je tradiční jídlo ve vaší zemi? Jaké jsou tradiční přísady/potraviny, ze kterých se obecně vaří?
Nejíme vepřové, jinak tradičních jídel je hodně, moje nejoblíbenější je DOLMA (zeleninové nebo masové závitky ve vinném listu), přísady neznám…
>> Je váš jazyk podobný nějakému jinému jazyku?
Turečtině.
>> Jsou ve vaší kultuře přísné normy chování? Liší se nějak výrazně od těch českých?
Dívky zůstávají pannami až do svatby.
>> V kolika letech se obvykle lidé ve vaší zemi žení/vdávají?
18–30 let.
>> Jaké jsou ve vaší zemi podle vás největší problémy?
Korupce.
>> Cítili jste se ve vaší zemi bezpečně? Měli jste někdy strach, když jste šli po ulici? Proč?
Cítím se vždy bezpečně.
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>> Je ve vaší zemi nějaké oblíbené místo, kam se jezdí lidé podívat?
Hlavní město Baku, jsou zde památky, pláž a Kaspické moře.

>> Jak a proč jste přišli do ČR?
Přistěhoval se sem strýc, sloužil v armádě. Rodiče se rozhodovali, kam se přestěhovat,
a kvůli strýci jsme se přestěhovali do ČR. Přestěhovali jsme se z politických důvodů.
>> Co vám nejvíce chybí z vaší mateřské země?
Rodina, většina mých příbuzných žije v Ázerbájdžánu.
>> Jak a kde jste se učili česky? Bylo to pro vás lehké nebo těžké?
Česky umím plynule, naučil jsem se to v dětství, které jsem v Česku strávil, chodil jsem
tady do školky.
>> Jak se vám žije v České republice? Jak dlouho tu žijete?
V mé rodné zemi jsem žil 4 roky a moc si nepamatuji, jak se mi tam žilo. V ČR jsem ale
spokojen, žijeme zde již přes 12 let.
>> Je v České republice nějaký zvyk nebo něco v běžném životě lidí, co vám vadí a s čím se musíte
těžko vyrovnávat?
Ne.
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