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Skutečně jste přiletěla do  České republiky jen kvůli volbám? 

Dá se říct, že ano. Volit je pro mě privilegium. Dlouhou dobu jsem si 
myslela, že to je možnost, kterou já nikdy nezískám. I když jsem se narodila 
v Česku, teprve před deseti lety jsem získala české občanství a kvůli 
tehdejším zákonům jsem se vzdala vietnamského. Ze začátku jsem české 
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občanství vnímala především jako možnost snadněji cestovat, protože jsem 
dříve nemohla jezdit se spolužáky na školní zájezdy po Evropě. Čím jsem 
ale starší a čím víc trávím čas v zahraničí, uvědomuji si, že volit je pro mě 
jedna z nejdůležitějších příležitostí, jak reálně ovlivňovat směřování České 
republiky. 

Jakou roli hraje fakt, že pozorujete české dění ze zahraničí? 

Díky životu v zahraničí jsem získala určitý nadhled. Najednou nelze 
přehlédnout, že se v České republice máme až na výjimky v celosvětovém 
porovnání poměrně dobře. Pocházím z Mostu, takže vím, že to není otázka 
všech. Jsou tu lidé, kteří žijí na úrovni životního minima. Nyní trávím čas 
především mezi aktivními lidmi na univerzitách a v mezinárodních 
organizacích. Ale v Mostě nebylo automatické zajímat se o politické dění 
nebo se bavit o volbách. A právě proto si uvědomuji, jak moc důležité je 
zvolit si politickou reprezentaci, která bude podporovat aktivní mladé lidi. 

Ze začátku jsem vnímala české občanství 
především jako možnost snadněji cestovat. 

Několikáté volby se říká, že by mladí lidé měli začít chodit k volbám. 
Ale nyní se zdá, že když už se rozhýbali, házejí velmi často hlasy 
antisystémovým stranám. 

To je podle mě výsledek dlouhodobého nezájmu politických stran o mladé 
lidi. V minulosti jsme v Česku neměli příliš mnoho stran, které by vyloženě 
cílily na prvovoliče a mladé. V poslední době jsem mezi mladými 
zaznamenala snad největší debaty o politice. A to je něco, co vnímám 
pozitivně. Mimo jiné tyto volby politickým stranám konečně ukázaly, jak 
důležité je nepodceňovat tuhle skupinu voličů, diskutovat s nimi a zajímat 
se o ně – už jen z toho důvodu, aby jim je příště opět nevyfoukly podobné 
antisystémové strany, které mladí volili často pouze z protestu. 

Proč mají mladí pocit, že by měli v současné době proti něčemu 
protestovat? 

Myslím si, že si někdy ani neuvědomují možný dopad voleb. Politika je pro 
ně synonymem znechucení. Nikdo jim nevysvětluje, že politika je spojena 
se vším okolo nás – ať už chceme nebo ne. Politika nejsou jen debaty 
ve sněmovně, ale třeba i to, jestli dostanou studenti slevu na MHD, jestli 
budeme mít čistou ulici. Bohužel se nepodařilo mladým lidem vysvětlit, že 
politika netvoří žádnou oddělenou část světa, která se jich netýká. 

Kdo by jim to měl vysvětlovat? 



Možná není otázkou, kdo by jim to měl vysvětlovat, ale jak. Na českých 
školách ani mimo ně neprobíhá diskuse. Vím to i ze své osobní zkušenosti. 
Studovala jsem na mosteckém gymnáziu, ale nakonec jsem se rozhodla 
dostudovat střední školu v Americe. Na gymplu jsem měla samé jedničky 
a přitom jsem si připadala, jako kdybych se vůbec v ničem nevyvíjela. Tak 
jsem odjela do Nevady, a i když ta škola nebyla jedna z nejlepších, naučila 
jsem se tam diskutovat a mluvit o svých názorech. Ze začátku se mi stávaly 
celkem komické situace. Někdo se mě zeptal, co si myslím o nějaké knížce, 
a já začala hledat odpověď v učebnici literatury. Možná že se to dnes zdá 
úplně mimo, ale já vážně byla zvyklá z českého vzdělávacího systému 
výhradně na memorování. Proto neustále říkám, jak důležité je kritické 
myšlení a studentské parlamenty, které vytvářejí prostor pro diskusi. Už 
na střední se naučíte spolupracovat s jinými lidmi a dojít ke kompromisu. 
Samozřejmě že ne vždy to funguje skvěle. Ale to je přesně to – nemá to 
fungovat vždy podle našich představ. Neznamená to, že když dám hlas 
konkrétní straně, pokaždé vyhraje. Demokracie také není pořád ideální 
a podle našich představ, proto považuji za důležité se s tím seznamovat už 
na školách. 

Zkouška trpělivosti 

Jak se stala česká Vietnamka z Mostu první českou mládežnickou 
delegátkou v OSN? 

Vždy mě bavily cizí jazyky a mezinárodní vztahy. A protože jsem si chtěla 
zlepšit angličtinu a překonat trému z veřejného vystupování, přihlásila jsem 
se do studentského modelu OSN. Po pár měsících jsme jely na národní 
kolo přímo do sídla OSN, kde jsme byly s kolegyní zvoleny ostatními 
delegáty za nejlepší účastnice. A shodou okolností Česká rada dětí 
a mládeže v tu dobu dělala první ročník výběru mládežnických delegátů 
za Českou republiku. Den před uzávěrkou jsem si této možnosti všimla 
a přihlásila se. 

Na gymplu jsem měla samé jedničky, 
a přitom jsem si připadala, jako kdybych se 
vůbec v ničem nevyvíjela.  

Myslíte si, že jsou cizí jazyky v mezinárodní politice a v diplomacii 
zárukou úspěchu? 



Určitě jsou velmi důležitým faktorem. Zvlášť pro navazování vzájemných 
vztahů. Bez toho, že politik či diplomat umí mluvit plynně alespoň jedním 
světovým jazykem, se diplomacie a zahraniční politika vážně dělat nedají. 

V současnosti jste stálou pracovnicí OSN v Libanonu. Co vše jste 
musela absolvovat? 

Je to tak trochu zkouška trpělivosti. V roce 2014 jsem se ani nedostala 
na pohovor na post pracovníka v OSN. O rok později jsem to zkusila znovu 
a vybrali mě mezi čtyřicet nejlepších kandidátů z přizvaných členských 
států, které jsou zastoupeny v Sekretariátu OSN. Prošla jsem písemnou 
zkouškou na ministerstvu zahraničí. A za sedm měsíců mě pozvali na ústní 
pohovor. Takže až za rok jsem se „jen“ dostala na seznam uchazečů 
o práci v OSN. A bohudík jsem měla to štěstí, že jsem už za pár měsíců 
dostala nabídku na dočasnou pozici v Libanonu, kde nyní řeším sociální 
otázky týkající se členských států arabského světa. 

Kolik pětadvacetiletých se kromě vás v OSN nachází? 

Méně než dvě procenta. Věkový průměr zaměstnanců OSN je čtyřicet čtyři 
let, každý si o mně ze začátku myslel, že jsem stážistka. Někteří byli 
dokonce tak překvapení, že jim jde nějaká stážistka vysvětlovat rozpočet 
na příští rok, že měli občas problém brát mě vážně. Dnes už se s tím 
bohudík nesetkávám. 

Někteří mí kolegové v OSN se divili, proč 
jim nějaká stážistka vysvětluje rozpočet na 
příští rok. 

Podle průzkumu CVVM z minulého roku důvěra v mezinárodní 
organizace, především v Evropskou unii, je poměrně nízká. Dokážete 
odhadnout proč? 

Domnívám se, že lidé tady mezinárodním institucím nerozumějí. A není se 
čemu divit, protože občas představují složité struktury. A kde se o nich 
vážně vyučuje? Možná něco říkají učitelé ve školách, ale je to spíše 
abstraktní. Někteří Češi mají informace o mezinárodních institucích jen 
z titulků senzacechtivých článků, k tomu nevidím ani snahu politiků 
komplikované věci vysvětlovat. Lidé si tak nedokážou představit reálné 
dopady jejich fungování. Například očkovací kampaně OSN proti dětským 
nemocem značně přispěly k vymýcení neštovic a ke snížení výskytu dětské 
obrny o 99 procent. 



A jak to, že tu nikdo včetně českých politiků o těchto úspěších 
nemluví? 

Protože úspěchy si politici raději přivlastňují. Peníze z evropských fondů 
také přispívají k rozvoji Česka, ale nikde to neslyšíme. A negativní věci 
politici raději házejí na abstraktní organizace, které ale ve výsledku tvoříme 
my všichni. Vadí mi, jak nejen Češi mají pocit, že někdo za nás změnu 
zařídí. Je to na nás a na našich politicích, abychom s návrhy sami přišli. 
Chápu, že jsou lidé často frustrovaní, že nevidí výsledky okamžitě. Změnu 
ze dne na den však neuvidíte – je to proces, který vyžaduje čas a trpělivost. 

A liší se tento přístup u mladé a starší generace? 

Myslím, že ano. I podle posledních průzkumů společnosti MEDIAN jsou 
mladí přes všechny sociálně-ekonomické faktory více proevropští než jejich 
rodiče. Je to způsobeno tím, že dnešní mladá generace má více příležitostí, 
které jsou spojeny s naším členstvím v Evropské unii a jiných organizacích. 
Pravděpodobně někdy pojedou na Erasmus nebo vycestují z Česka bez 
víza. 

Snažila jsem se být „česká“ 

Jaké to je být Vietnamkou v České republice? 

Když jsem byla malá, strašně jsem se styděla za svůj původ. Dlouhou dobu 
jsem byla jediná Vietnamka ve třídě, takže nějaké rozdíly děti nemohly 
nevnímat. A dodnes si pamatuji ten pocit, když spolužáci nějak naráželi 
na to, že jsem Vietnamka. Neuměla jsem na tyhle rasistické poznámky 
reagovat. Dnes bych se s nimi o tom snažila bavit, ptát se jich, proč takové 
věci - jako je přirovnávání k ilegálům, pašerákům nebo poznámky 
o šikmých očí - říkají. Ale tehdy jsem se snažila být ve všem takzvaně 
česká. Nechtěla jsem, aby na mě rodiče před přáteli mluvili vietnamsky, 
a styděla jsem se za to, že nemám modré oči. Zpětně toho vážně lituji. 
Kvůli těmto narážkám jsem cítila tlak na to, abych zapadla, a úplně jsem 
zanevřela na vietnamskou komunitu, což se nyní snažím napravit. 

Změnilo se vnímání vietnamské komunity v Česku? 

V dnešní době je poměrně běžné, že vietnamské děti jsou součástí každé 
třídy. Proto se vztahy mezi Vietnamci a Čechy v určitém ohledu normalizují. 
A vidíme tu spoustu mladých kreativních Vietnamců, kteří už nejsou „ti z té 
večerky“. Ale rozhodně to není tak, že by nás všichni brali jako součást 
Česka. Stává se mi, že na mě někteří lidé na ulici pokřikují rasistické 
narážky. Když jsem si byla nedávno zařizovat pas, postarší paní prohodila, 



že „už se nám sem ti migranti snad nastěhovali“. Mrzí mě to, protože 
kamkoli přijdu, říkám, že jsem z České republiky. Někdy si říkám, co víc 
bych musela udělat, aby mě tito lidé brali jako Češku. 

A dokážete odhadnout, proč se s tím tady i po tak dlouhé době soužití 
s vietnamskou komunitou setkáváte? 

Nejspíše to souvisí s negativitou, kterou v Česku před pár lety rozpoutaly 
zmínky o migrační vlně. Přijde mi, že jsme jako společnost připustili, aby se 
začaly tolerovat nenávistné projevy. Ale nemyslím si, že by to bylo horší 
než v minulých letech – jen ti, kteří tuto nevraživost celou dobu tajili uvnitř 
sebe, mají najednou pocit, že nyní mohou říkat rasistické poznámky nahlas. 

Zaznamenala jste z komunity českých Vietnamců ohlasy na svou 
práci? 

Jednou jsem byla na besedě, na kterou dorazilo poměrně mnoho mladých 
českých Vietnamců. A jedna Vietnamka se mě zeptala, jak mou práci 
v OSN vnímají rodiče. V tu chvíli mi vůbec nedošlo, proč se ptá. Víte, já 
mám velmi liberální a chápavé rodiče, a nikdy mi nebránili dělat, co jsem 
chtěla. Odpověděla jsem, že poslední impulz stát se mládežnickou 
delegátkou OSN mi dal můj otec. Po debatě za mnou tato Vietnamka přišla 
a řekla mi, že díky mně má pocit, že může v životě dělat, co chce. A jako 
argument pro své rodiče používá můj příběh. 

Takže je pořád ve vietnamských rodinách zakořeněno, že žena by 
neměla být příliš výrazná? 

Když jsem rodičům sdělila, že se budu v lednu stěhovat do Nairobi v Keni, 
jejich první reakce byla, že po dokončení dvouleté mise mi už nezbývá příliš 
času na vdávání. Takže je to spíše otázka generace našich rodičů. Někteří 
mi po bakaláři dokonce říkali, abych už nestudovala, protože by se mě muži 
mohli bát. Tak jsem jim odpověděla, že už se mě báli předtím. 

 

 


