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Autorky: Lucie Kulhavá, Petra Frühbauerová, Eliška Hanzlová

Kdo jsou to uprchlíci a uprchlice a proč jsou nuceni odejít ze země svého původu? Jaké těžkosti 
na své cestě potkávají, co je čeká v zemi, kde chtějí získat azyl? Účastníci a účastnice se v tomto 
programu prostřednictvím rolové hry ocitnou v kůži manželského páru ze severní Gruzie, který 
opouští svoji rodnou zemi a přichází do České republiky. Smyslem aktivity je, aby dokázali lépe 
porozumět druhému bez ohledu na vzájemnou odlišnost, skrze pojmenování emocí a potřeb.

Poznámka pro lektora/lektorku:
Hra je náročnější na přípravu, počítejte s tím, že je potřeba cca 60 min před samotnou hrou, zároveň je 
potřeba zajistit 6–10 organizátorů/ek na jednotlivá stanoviště. Pro hru doporučujeme zvolit nejlépe větší, 
v ideálním případě pro účastníky a účastnice neznámé město.

Postup:

Příprava (60 minut)
Účastníci a účastnice mají za úkol si projít příběhem Sabiry a Halita, kteří přicházejí ze severní Gruzie 
a žádají o azyl v České republice. Je tedy třeba si předem připravit rozdělení do koedukovaných dvojic 
(manželské páry – Sabira a Halit).

Hra by měla ideálně probíhat ve větším, pro účastníky neznámém městě. Připravte pro každého mapu s vy-
značenými, očíslovanými stanovišti (připište i čas od kdy do kdy je stanoviště otevřeno) a s vyznačenými 

Cíle

Účastníci a účastnice si uvědomí náročnost rozhodnutí o opuštění domova, jakou 
situací uprchlík či uprchlice po opuštění domova prochází a jaké jsou jeho/její mož-
nosti v nové zemi.
Účastníci a účastnice pojmenují, co jim v různých životních situacích pomáhá zvy-
šovat porozumění druhému člověku. Hledají cesty, jakými mohou toto porozumění 
uplatňovat pro zlepšování vztahů s druhými lidmi ve společnosti.
(Cíle lze dále variovat na základě toho, jak vystavíme závěrečnou reflexi. Tématem se 
mohou stát příčiny migrace, porozumění odlišným perspektivám, otázka dodržování 
základních lidských práv či třeba role ženy ve společnosti.)

Oblasti stezky Různost světa, Příběhy našeho světa
Vhodný věk 15+
Počet účastníků 3–10
Doba trvání 150 minut (záleží na délce trasy a délce reflexe)

Materiál

Pro organizátory: mapa s vyznačenými stanovišti a místy setkání s partnerem pro 
každého, pravidla pro každého (Příloha 1), nastříhané texty s příběhem pro každého 
(Příloha 2), formuláře na stanoviště (Příloha 3), pomůcky k reflexi (provázek, karty, 
prázdné kartičky).
Pro účastníky: tužka, volné papíry, pevná podložka na psaní, kostým (není nutné).
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místy, na kterých se budou setkávat s partnerem a předávat si dopisy. Do mapy také jasně zaznačte cílové 
místo setkání s časem, do kdy tam musí bezpodmínečně dorazit. Zde poté bude probíhat reflexe.

 ▶ Pozor! Kluci a holky mají v mapě zaznačená stejná stanoviště, ale na odlišných místech tak, aby se 
setkávali opravdu jenom na místech určených k předávání dopisů. Výměna dopisů probíhá vždy 
mezi dvěma stanovišti.

Dále je třeba připravit jednotlivá stanoviště. Na každém stanovišti dostanou účastníci a účastnice další 
úryvek jejich příběhu, popř. budou plnit nějaký úkol, nebo dostanou další instrukce. Stanovišť bude celkem 
5 × 2 (holky a kluci je mají na odlišných místech). Zajistěte si proto dostatek organizátorů/ek (na každé 
stanoviště jeden, v případě nižšího počtů organizátorů/ek se dá počítat s tím, že jakmile jejich stanoviště 
skončí, přesunou se zajistit ještě jedno další).

 ▶ Rozpis stanovišť:
Stanoviště 1: místo setkání a zahájení hry – zde rozdáte pravidla, mapu a úvodní úryvek příběhu
Stanoviště 2: rozdáte druhý text

a. úkol (oba): Kupte si během vaší cesty nějaké jídlo, po kterém se vám z domova stýská. Můžete 
se zeptat kolemjdoucích nebo svého partnera, kde lze jídlo sehnat.

b. instrukce (oba): Vždy, když dostanete na stanovišti další část příběhu, přečtete si ho a pak 
napište dopis svému partnerovi o tom, co se vám stalo, o svých pocitech ve vaší situaci. Jiným 
způsobem spolu nekomunikujete, můžete se ho jedině zeptat na cestu.

Stanoviště 3: rozdáte třetí text
Stanoviště 4: rozdáte čtvrtý text

a. úkol (kluci): Vyplňte žádost o pracovní povolení v cizím jazyce (Příloha 3a).
b. úkol (holky): Vyplňte dotazník o tom, kterých aktivit se může vaše dcera ve škole účastnit 

(Příloha 3 b).
Stanoviště 5: rozdáte poslední úryvek

a. úkol (kluci): Musí se dorozumět v cizí řeči (nejlépe jinak než anglicky) ohledně práce 
v Rakousku.

b. úkol (holky): Musí se dorozumět v cizí řeči (nejlépe jinak než anglicky) ohledně prohlídky 
v nemocnici.

c. instrukce (oba): Nyní už vás čeká jen poslední setkání s partnerem, vyměňte si poslední dopisy, 
přečtěte si je a dojděte společně na cílové místo setkání.

Také si předem připravte věci potřebné k reflexi.

Pro podporu účastníků a účastnic při ztotožnění se s jejich rolí je možné, aby byli během hry oblečeni 
v kostýmu. Je třeba ale zvážit možná rizika při pohybu v obleku muslima/muslimky ve městě a zároveň 
jim dát předem vědět, aby si kostým zajistili. Doporučený kostým:

 ▶ Mužské oblečení – Volné oblečení, dlouhé rukávy i nohavice (vhodná je zejména volná košile). 
Plnovous (ten pravý lze nahradit nalepovacími vousy). Taqiyah (čepice) – lze také nahradit jinými 
formami pokrývky hlavy běžnými u muslimů.

 ▶ Ženské oblečení – Volné oblečení, dlouhé rukávy, dlouhé nohavice či sukně. Hijab (šátek) – návod, 
jak je uvázat, lze najít na internetu, šátek lze nahradit obyčejnou látkou. Barva šátku by měla být 
spíš střídmější (většinou černá, tmavá) a bez vzoru.

Pravidla hry
Pravidla pro účastníky jsou sepsána v Příloze 1.
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Realizace (90 minut)
Na začátku sdělte účastnicím a účastníkům rozdělení do dvojic a rozdejte jim lístečky se shrnutím zá-
kladních pravidel hry (Příloha 1) a mapu. Poté nechte prostor pro dotazy k pravidlům. Po zodpovězení 
dotazů rozdejte každému první úryvek jejich příběhu (Příloha 2). Od této chvíle je průběh hry na nich 
až do té doby, než dorazí na cílové místo, zaznačené v mapě, kde bude probíhat společná reflexe.

Instrukce pro organizátory jednotlivých stanovišť jsou popsány výše v části Příprava. Před zahájením 
reflexe by mělo dojít k vystoupení účastnic a účastníků z rolí. Pokud mají na sobě kostýmy, stane se tak 
jejich vysvlečením. Pokud kostýmy nemají, požádejte je o vystoupení z role alespoň ústně.

Reflexe (30–60 minut)
Na začátek zařaďte lehké odpružení od děje, vyvětrání emocí. K tomu lze použít například karty z deskové 
hry Dixit. Rozházejte je po zemi a každý si vybere jednu, která mu nejvíce evokuje jeho rozpoložení a emo-
ce nyní, tedy na konci hry. Potom projeďte kolečko, kdo chce, ukáže kartu a pro ostatní ji okomentuje.

V následující části se zaměřte na připomenutí průběhu hry a zvědomění emocí, které v průběhu účast-
níci a účastnice prožívali. Každý si prostřednictvím dopisů, které od partnera dostal, připomene, co se 
během hry odehrálo, co zažíval. Zamýšlí se přitom: Co z dopisů mě nejvíce zasáhlo? Které okamžiky děje 
jsem prožíval jako klíčové?

 ▶ Na zemi si z provázku vytvořte společnou časovou osu příběhu. Postupně pojmenovávejte klíčové 
okamžiky, zapisujte je na lístečky a umisťujte na časovou osu na zemi.

 ▶ Účastníci a účastnice si vyberou a pojmenují konkrétní emoce, které zažívali ve třech jimi vybraných 
momentech hry (pravděpodobně budou vybírat z těch na časové ose). Napíší je na kartičky, postupně 
pojmenují nahlas (případně vysvětlí, doplní) a umístí k událostem na osu. Pokud chcete účastníky 
a účastnice v přemýšlení nad emocemi podpořit, můžete jim dát k dispozici kartičky nejrůznějších 
emocí, ze kterých mohou vybírat.

Zaměřte se poté na to, jak se jim dařilo se vžívat do emocí jejich postavy. Zapisujte společně, co jim 
k tomu pomohlo nebo co by jim bývalo pomohlo. Ptejte se:
Kdy tvoje pocity ve hře odpovídaly těm, o kterých jsi jako postava psal/a v dopisech?
Kdy se ti naopak nepodařilo vžít do pocitů, o kterých jsi psal/a? Proč?
Co by ti bývalo pomohlo se do dané postavy vžít?

V další části zkuste seznam věcí, které (by) jim ve hře usnadnily se vžít do svých postav, doplnit zkuše-
nostmi z reálného života účastníků/ic. Ptejte se a hledání řešení opět zapisujte:
Stalo se ti i někdy ve tvém životě, že jsi nechápal/a, proč v nějaké situaci konkrétní člověk jedná tak, jak jedná?
Co by ti pomohlo se do daného člověka vžít?

Reflexi uzavřete zamyšlením nad dalšími kroky, které mohou účastníci/ice aplikovat ve svém životě:
Co bys mohl/a v situaci z tvého života, která tě napadla, udělat příště jinak?
Kdy a proč bychom o pochopení druhých měli usilovat?

Tip: Hru lze realizovat i v kratším čase, v jiném prostředí, bez kostýmů atd. Potom ale hodně ztrácí onen zážitkový 
rozměr. Zážitek je postaven na vžití se do role Sabiry/Halita, čemuž hodně pomáhá psaní dopisů, prostředí cizího 
většího města, oblečení i jednotlivé úkoly na stanovištích.
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PŘÍLOHA 1

Pravidla hry

 ▶ Cílem vašeho snažení po následující více než dvě hodiny se stává projít si příběhem Sabiry a Halita. 
Aby se vám to podařilo, dodržujte prosím následující pravidla:

 ▶ Projděte podle mapy popořadě ve vymezených časech všechna vyznačená stanoviště.
 ▶ Opravdu si dávejte pozor na čas, je potřeba jej bezpodmínečně dodržovat. Pozor, ať nezabloudíte! 
Pokud si nejste jistí, neváhejte se na cestu zeptat kolemjdoucích.

 ▶ V průběhu cesty máte za úkol si s partnerem/partnerkou vyměňovat informace. A to předem určenou 
formou (dozvíte se na druhém stanovišti) a na předem určených místech.

 ▶ Mimo to mezi sebou a ani s nikým jiným nekomunikujte. Výjimku tvoří možnost si vzájemně 
poradit cestu na další stanoviště. Nic jiného byste spolu probírat neměli.

 ▶ Každý z vás má svou mapu, navštěvuje jiná stanoviště, kde dostává odlišné texty i případné úkoly. 
Proto si mapu dobře hlídejte, ať si ji nevyměníte.

 ▶ V případě komplikací se na nás můžete obrátit na telefon: _______________________
 ▶ Nyní si již přečtěte nejprve každý svůj první text, poté společně zadání úkolu. Abychom vám to pro 

začátek usnadnili, můžete tento první úkol plnit dohromady. Poté se již vydejte každý ke svému 
stanovišti a respektujte představená pravidla.

PŘÍLOHA 2

Texty – části příběhu Sabiry a Halita

Jmenuješ se Sabira a pocházíš ze severní Gruzie. Jsi členkou ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské 
zemi nežije příliš dobře. Své každodenní starosti dělíš především mezi své tři děti a venkovský dům, kde žiješ nejen 
s manželem Halitem, ale i jeho druhou ženou, která zde vychovává další dvě děti. Ve společné domácnosti se vám 
žije poměrně dobře a vzájemně si pomáháte, někdy se i hádáte. To vše ale patří ke koloritu všedních dní. Situace se 
mění, když postupně dochází ke skupování okolních pozemků novými majiteli, etnickými Rusy. Napětí v městečku 
mezi Gruzínci a Rusy postupně stoupá. O to víc sousedů prodává pozemky a domy Rusům za poměrně dobré ceny. 
Najednou tak má váš dům všechny sousedy ruské, tedy sousedy s pravoslavným vyznáním. Sousedky, které jsi znala 
a se kterými ses stýkala, odešly do jiných měst nebo na okraj toho vašeho. Hádky a urážení jsou najednou v ulici na 
denním pořádku, atmosféra houstne, objevují se případy žhářství, občasná střelba. Členové muslimské komunity se 
cítí nábožensky utlačovaní.

Tvůj manžel tě seznamuje se situací. Váš dům se musí prodat, ruští sousedé již nedávají na výběr. Musíte odejít. 
Peněz za dům bude velmi málo. To by se nestalo, kdybyste jej prodali dřív jako všichni ostatní. Tvůj muž chce do Evropy, 
volba padne na Českou republiku – vízum je levné a dá se rychle dostat do Rakouska nebo Německa. Po rozhovoru 
se svým mužem jsi postavena před rozhodnutí – buď odejít s ním a dětmi do ČR, nebo se sama odstěhovat k sestře. 
Dokážu opustit své děti? Pokud nepůjdu, jak se bez manžela obejdu? Jak mě bude rodina vnímat, když nebudu 
následovat svého manžela? Kde je Česká republika? Jaké to tam je? Jak se připravit na cestu a život tam? Dokáže 
nás tam manžel uživit? Nakonec se rozhodneš odejít se svým mužem do ČR, i když ani nevíš, kde to vlastně je.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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Jmenuješ se Halit a pocházíš ze severní Gruzie. Jsi členem ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské 
zemi nežije příliš dobře. Máš však práci a venkovský dům, živíš úspěšně své dvě ženy a celkem pět dětí. Ve společné 
domácnosti se vám žije poměrně dobře a vzájemně si pomáháte. V závislosti na dění na Kavkaze se ale stávají každo-
denností nenávistné útoky na místní islámskou komunitu. Dochází ke skupování okolních pozemků novými majiteli, 
etnickými Rusy. Napětí v městečku mezi Gruzínci a Rusy postupně stoupá. O to víc sousedů prodává pozemky a domy 
Rusům za poměrně dobré ceny. Najednou tak má váš dům všechny sousedy ruské, tedy sousedy s pravoslavným 
vyznáním. Sousedé, které jsi znal a se kterými ses stýkal, odešli do jiných měst nebo na okraj toho vašeho. Hádky 
a urážení jsou najednou v ulici na denním pořádku, atmosféra houstne, objevují se případy žhářství, občasná střelba. 
Co když vypukne válka? Dokážu se postarat o svou rodinu?

Členové muslimské komunity se cítí nábožensky utlačovaní. Muži v čele komunity proto vyzvou své členy k od-
chodu ze země, mimo pronásledování totiž hrozí i občanská válka mezi Gruzínci a Rusy. Mnoho Gruzínců si nechává 
najednou udělit i ruské občanství s tím, že dvojí občanství se vždycky hodí. Váš dům se musí prodat, ruští sousedé 
již nedávají na výběr. Musíte odejít. Peněz za dům bude velmi málo. To by se nestalo, kdybyste jej prodali dřív jako 
všichni ostatní. Komunita chce do Evropy, volba padne na Českou republiku – vízum je levné a dá se rychle dostat 
do Rakouska nebo Německa. Jít, nebo nejít? Jaké to tam bude? Co vzít s sebou? Z čeho tam budeme žít, když peníze 
za dům stačí akorát tak na cestu a víza? Co když se to tu doma zlepší? Třeba ani žádná občanská válka nebude… 
Rozhodneš se o tom nepřemýšlet a podřídíš se komunitě. Rozhodnutí prodat dům a odejít i s dětmi oznámíš svým 
dvěma ženám. Nediskutuješ s nimi o tom, diskuze se ženou není muže tvého postavení hodna. Necháváš jim ale 
na výběr, zda ony samy půjdou s tebou a dětmi, nebo zůstanou. Ženy se příliš nebrání, alespoň ti to tak připadá, 
a odchází ze země spolu s tebou a komunitou.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

V České republice se jako uprchlíci dostáváte do uprchlického tábora v Havířově. Tam mezi prvními věcmi řeší po-
lygamní manželství. Vzhledem k tomu, že jsi druhou ženou svého muže, je vaše manželství anulováno a ty jsi pro 
potřeby zákonů v ČR prohlášena za svobodnou. Spolu s tvými třemi dětmi jsi přestěhována do jiné budovy, určené 
pro ženy. Ztrácíš tak možnost žít komunitně, jak jsi byla zvyklá. Za anulaci manželství je ti právníkem přislíbeno 
rychlé rozhodnutí o legalizaci pobytu. Právník ti také vysvětluje, že v případě, že nebudeš chtít anulaci přijmout, je 
možné zastavit žádost o azyl a vrátit se zpět do Gruzie. Jsi zoufalá a nevíš, co dělat. Mám anulaci přijmout a ztratit tak 
veškerou oporu svého muže, který již nebude oficiálně mým manželem? Pouto mezi námi se přeci nezmění, slíbili 
jsme si manželství před bohem, ne úředníkem. Bude mě tedy pořád milovat? Nemám odjet zpět a zůstat oficiálně 
Halitovou ženou? Co mám jako dobrá manželka udělat?

Zvažuješ, že pokud se rozhodneš pro anulaci manželství, mohla bys tím urychlit rozhodnutí ve věci azylu pro svého 
muže. Když pozitivní rozhodnutí dostanou jeho děti, jistě je brzy obdrží i on a budete zase rodina. Po měsíci čekání 
skutečně jako satisfakci dostáváš i se svými dvěma dětmi pozitivní rozhodnutí ve věci azylu. Třetí dítě ale nikoli, neboť 
jeho zákonný zástupce je Halit, jeho otec, který společně se svou první ženou na azyl stále čeká. Negativní stránkou 
uděleného azylu je skutečnost, že nyní se musíte do 14 dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na tři měsíce se můžete 
nastěhovat do IAS v Mostě (integračního azylového střediska), pak je potřeba si najít jiné bydlení. Společně s uděle-
ným azylem dostáváš startovné – jednorázovou částku 3100 Kč na každého člena rodiny s pozitivním rozhodnutím 
ve věci azylu. Celkem tedy 9300 Kč. S těmito penězi musíte vystačit, než si najdeš práci nebo vyřídíš sociální dávky.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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V České republice se dostáváte do uprchlického tábora v Havířově. Tam mezi prvními věcmi řeší polygamní manželství. 
Vzhledem k tomu, že Sabira je tvou druhou ženou, je vaše manželství anulováno a ona je pro potřeby zákonů v ČR 
prohlášena za svobodnou. Sabira a její tři děti jsou přestěhovány do jiné budovy, určené pro ženy. Ty bydlíš dále se 
svou první ženou a jejími dvěma dětmi v jednom pokoji. Se Sabirou se setkáváte a snažíte se žít jako dříve. Celkem je 
příjem tvůj, tvých dvou dětí a tvé první ženy 3800 Kč za měsíc. Jídlo a ubytování máte zadarmo, ostatní potřeby si mu-
síte platit. Abys rodině přilepšil, sháníš občasnou nelegální práci jako zedník, jen málokdy však dostaneš zaplaceno.

Zamýšlíš se nad pozicí své bývalé ženy Sabiry a vaším vzájemným vztahem po anulování manželství. Ještě ke všemu 
ona i vaše dvě děti dostaly azyl. Ne tak váš poslední syn, jehož zákonným zástupcem jsi ty. Tuto situaci vnímáš jako 
velkou nespravedlnost a uvažuješ o tom, že již nebudeš svou druhou ženu dále podporovat. Ostatně, není již tvou 
ženou, jen podle muslimského práva, které zde neplatí. Co kdybych se jich vzdal? Dokázal bych to vůbec? Každopádně 
bych se mohl se Sabirou o trochu méně stýkat. Teď, když nemám práci, je pro mě starost o jednu rodinu až až.

Udělený azyl pro Sabiru a vaše děti znamená i to, že se musí do 14 dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na tři měsíce 
se může nastěhovat do IAS (integračního azylového střediska), které je však v Mostě. V průběhu této doby musí Sabira 
najít jiné bydlení. Společně s uděleným azylem dostává Sabira startovné – jednorázovou částku 3100 Kč na každého 
člena rodiny s pozitivním rozhodnutím ve věci azylu. Celkem tedy 9300 Kč. Jsi proto uklidněn, že se finančně nemusíš 
starat. Na druhou stranu se ti příliš nezamlouvá mít druhou polovinu rodiny až v Mostě, zvláště když ty a tvá první žena 
musíte nadále pobývat v uprchlickém táboře v Havířově.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Během pobytu v IAS hledáš v Mostě vlastní ubytování. S podporou místní gruzínské komunity se ti podaří nějaké najít. 
Tvůj manžel si ale přeje, aby ses nastěhovala do Prostějova, kde se budete se moct více vídat. Od komunity v Mostě 
se ti ale příliš nechce. Mám se přestěhovat? Tady se mi již podařilo navázat vztahy s lidmi z komunity. Podařilo by 
se mi to i v Prostějově? Co když se mnou má nejstarší dcera Madina po přestěhování nebude zase mluvit, jako když 
jsme odešli z Gruzie?

Nakonec však svého manžela poslechneš a přestěhujete se do prostějovského bytu, který našli jeho kamarádi. 
Ve městě jinak nikoho neznáš, byt je vybaven minimálně. Vyhledáváš tedy společnost ostatních muslimek, které 
ve městě také žijí. Manžel zpočátku přijíždí každý druhý den (z tábora může na propustku), pak ale méně a méně.

V průběhu pobytu v IAS sis vyřídila sociální dávky. Toto zařizování trvalo dlouho, celý měsíc. Než ti byly první 
sociální dávky vyplaceny, podařilo se vám vyjít s penězi, co jsi dostala jako startovné při odchodu z uprchlického 
tábora. Ani poté se nedaří peníze ušetřit. Velká část padne na ubytování a zbytek vyjde tak akorát na zajištění jídla 
a dalších životních potřeb.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Během pobytu v IAS hledá Sabira vlastní ubytování. Podařilo se jí nějaké najít v Mostě, kde je velká gruzínská ko-
munita. Jakmile to zjistíš, nelíbí se ti představa, že by žila na druhém konci republiky. Proto se rozhodneš s pomocí 
svých přátel pro ni a děti najít ubytování daleko blíže Havířovu. Podaří se vám to v Prostějově. Alespoň je budeš moci 
navštěvovat a jezdit za nimi. Je to přece ještě pořád tvá žena. Zpočátku za nimi jezdíš každý druhý den (z tábora 
můžeš na propustku), pak ale méně a méně. Azylové řízení se blíží ke konci a ty věnuješ velké úsilí tomu, aby pro 
zbytek rodiny dopadlo dobře. Po táboře se šíří zvěsti, že u případů, kdy má muž dvě ženy, jednu v ČR nechají a zbytek 
rodiny vyhostí. To přece nemůžu dopustit. Na koho se mám obrátit pro pomoc? Má cenu shánět peníze na úplatky? 
A co Sabira s dětmi? Neměl bych je navštěvovat častěji? Stýská se mi po dětech…

Vaše finanční situace je napjatá. Jídlo a ubytování máte s rodinou zatím pořád zadarmo, na druhou stranu cesty 
za Sabirou, oblečení pro děti a zdravotní péče se čím dál více prodražují. Žijete s tvou první ženou a dětmi z ruky do 
úst. Doufáš, že již brzy budeš mít azyl a tím pádem i možnost sehnat legálně peníze.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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V novém městě se cítíš poněkud osamocena, proto si děláš ze svojí devítileté dcery Madiny společnici sobě rovnou. 
Madinu velmi rozmazluješ, chováš se k ní jako ke své nejlepší kamarádce, svěřuješ se jí se svými obavami, které dívka 
mnohdy ani nechápe. Celou situaci velmi špatně snáší. Má začít chodit do nové školy, kam ale nechce. Nemá zde 
žádné kamarádky, nejsou tu ani žádné žákyně muslimky. Madina navíc umí špatně česky a ve škole se jí nelíbí. Chce 
zpět do Gruzie, nebo alespoň do Mostu, kde měla kamarádku Safiu. Nakonec využívá svého postavení v domácnosti, 
stará se o své dva sourozence předškolního věku a do školy nechodí. Ředitel školy je velmi rozezlený kvůli častým 
absencím dívky, nakonec se dohodnete, že Madina přestoupí na jinou školu. Tam do stejného ročníku chodí muslimská 
dívka z rodiny, kterou vzdáleně znáš ještě z pobytu v uprchlickém táboře.

Vaše finanční situace se nezlepšuje. Z částky sociálních dávek zaplatíš bydlení, jídlo, ošacení a školní pomůcky. 
Rodině nic nezbývá, nejste schopni nic ušetřit. Opravdu jsem se měla stěhovat? Nemám se vzepřít manželovi a jít 
zpět do Mostu? Nebo bych ho měla požádat, aby nám dával více peněz?

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Dostávají se k tobě znepokojivé zprávy o chování vaší dcery Madiny, která nechce chodit do školy. Je zřejmé, že ji její 
matka nezvládá, je třeba otcovské autority. Půjčíš si pět set korun od přátel v táboře, koupíš novou aktovku a rozjedeš 
se do Prostějova za rodinou. Madině domluvíš, ta nakonec do školy odejde. Zůstáváš dva dny a vypadá to, že vše bude 
v pořádku. Jak na ně ale z jiného města máš dohlížet? Nebylo by bývalo lepší zůstat pod jednou střechou v Gruzii? 
Vždyť ani sám neumíš česky, všechno vyřizují kamarádi. Cítíš se na obtíž.

Po návratu do tábora ti přijde rozhodnutí o udělení azylu pro tebe, tvé děti a první ženu. Uleví se ti a vzhledem 
k drobně narůstajícím dluhům se rozhodneš okamžitě odcestovat do Rakouska a vydělat nějaké peníze. Máš tam 
kamarády, práci jistě seženeš. Musíš si ale půjčit na cestu a nějaké počáteční výdaje, celkem to vyjde na 10000 Kč. 
Protože se tvá první žena bude muset z tábora vystěhovat, posíláš ji do Mostu, kde je IAS a také silná muslimská 
komunita. Bude o ni dobře postaráno. Zvažuješ, zda by se tam v takovém případě neměla odstěhovat také Sabira 
s dětmi. Teď, když jsem vyřešil problémy s Madinou školní docházkou v Prostějově, si to přeci nebudu komplikovat 
dalším stěhováním a zařizováním. Hlavně abych byl v Rakousku schopný vydělat dostatek peněz pro celou rodinu.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Vzhledem k velmi špatné finanční situaci žádáš manžela, aby vám pomohl. Ten sice sežene nějaké peníze před cestou 
do Rakouska za prací, není to ovšem jediný „dar“ z jeho strany. Měsíc po jeho odjezdu zjišťuješ, že jsi těhotná. Těhoten-
ství neprobíhá dobře. Nedaří se ti najít gynekoložku ženu, jelikož všechny ordinace ženských lékařek již nové pacientky 
nepřijímají. Od gynekologa muže se nechceš nechat prohlédnout. Nakonec se ti přece jenom díky přímluvě sociální 
pracovnice podaří ženskou lékařku najít. Ta zjistí velké komplikace a posílá tě na další vyšetření. Ukáže se, že se dítě 
nenarodí živé. Na prenatální diagnostice ti lékařka nabízí potrat, ten však v souladu se svým náboženstvím odmítáš. 
Jsi proto poslána do řádové nemocnice, kde tě k potratu nutit nebudou. Jsou zde však všichni gynekologové muži. 
Z toho důvodu se velmi bráníš dalším vyšetřením. Co když je ale s dítětem vážně něco špatně? Jenže jít na prohlídku 
k muži a svléknout se tam? Ne, to přece nemůžu. Co by mi řekl Halit?

Nakonec s ohledem na zdravotní stav se musíš od gynekologa muže nechat prohlédnout. Prohlídky navštěvuješ 
pravidelně, i když ne příliš ochotně. Na jedné z těchto prohlídek ti řeknou, že srdce miminka již nebije. Musíš podstoupit 
vyvolání porodu mrtvého plodu, což znamená tři dny v nemocnici. Ve své těžké situaci jsi finančně podporována 
neziskovými organizacemi a také kamarádkami z komunity. I tak je pro tebe situace po smrti dítěte velmi náročná, 
na pohřeb si musíš vypůjčit.

Po návratu z nemocnice dojdou alespoň dobré zprávy ze školy. Madina se dobře učí. Ne tak ovšem její spolužačka, 
další muslimská dívka, která pravděpodobně propadne. Madina však bez ní nechce chodit dál do školy. Po domluvě 
s manželem se nakonec stěhuješ zpět do Mostu. Hledáte společně s manželem další byt. Přístup sociální pracovnice 
se po pohřbu novorozence hodně změnil k lepšímu a slibuje ti podporu při stěhování. Do Mostu se těšíš, budeš 
s místní muslimskou komunitou a v blízkosti svého manžela a rodiny.
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Daří se ti sehnat práci v Rakousku na stavbě jako zedník. Poměrně dobře vyděláváš, víš, že po návratu můžeš splatit 
dluhy. S rodinou jsi v kontaktu minimálně, nemáš roaming a věnuješ se více práci. Neočekáváš, že za ty tři měsíce, 
co můžeš v Rakousku zůstat bez pracovního povolení, by se doma odehrálo něco zásadního. Na konci druhého mě-
síce pobytu se k tobě však dostávají znepokojivé zprávy od tvé bývalé ženy Sabiry. Je těhotná, stěžuje si na přístup 
v nemocnici a dítě na tom není dobře.

Vracíš se tedy do Čech a uvažuješ, jak můžeš v dané situaci pomoci. Týden po příjezdu ale tvé nenarozené dítě 
umírá. Velmi váháš, co dál. Sabira v tvých očích ztratila na hodnotě. Udělala ona nějakou chybu? Nebo jsem se já 
málo staral? Nedovedeš si představit, že budeš do budoucna podporovat obě rodiny. Na druhou stranu nechceš, 
aby tvé děti v Prostějově strádaly. Jakmile se Sabira vrátí z nemocnice, budeš se muset rozhodnout. Zatím zůstáváš 
se svou první ženou v Mostě.

Po návratu Sabiry z nemocnice se dozvídáš, že Madina má opět problémy ve škole. I když se sama dobře učila, 
její kamarádka propadá, což má vliv na Madinu motivaci chodit do školy. To je pro tebe poslední kapka. Rozhodneš 
se, že se Sabira i s rodinou přestěhují do Mostu. Budeš tak moci nadále dohlížet na výchovu všech svých dětí. Hledáš 
pro Sabiru jiný byt, než kde bydlíš s rodinou, nejsi si totiž úplně jistý, co dál. Prozatím je tím ale vše vyřešeno. Jen 
s prací je to horší. Kvůli jazykové bariéře je pro tebe velmi nesnadné najít legální práci, kde bys dostal zaplaceno. Na 
druhou stranu můžeš pravidelně vždy na tři měsíce odcestovat do Rakouska a tam v muslimské gruzínské komunitě 
zaměstnání najít.

PŘÍLOHA 3

Příloha 3a

Žádost o pracovní povolení
Stáhněte z internetu si žádost o pracovní povolení v cizím jazyce. Záměrem je, aby vyplnění formuláře 
pro účastníky a účastnice bylo výzvou, stejně tak jako většinou je pro reálné žadatele a žadatelky. Proto 
doporučujeme zvolit formulář v jiném jazyce než v angličtině.

Základní informace a formuláře najdete např. na www.schengenvisainfo.com.

Příloha 3b

Upřesněte, jakých aktivit se vaše dcera může ve škole účastnit:

ANO – NE
Tělesná výchova společně s chlapci
Zpěv v hudební výchově
Přírodopis a zeměpis
Kreslení živých bytostí ve výtvarné výchově
Četba české literatury
Oběd ve školní jídelně
Další:
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