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JSEM TADY NOVÁ
P!est"hovat se za prací nebo za láskou do jiné zem" m#$e b%t  

vzru&ující, ale také náro'né. Jak si najít P!ÁTELE v cizím prost!edí? 
ELLE oslovila n"kolik úsp"&n%ch $en, aby se pod"lily o sv#j p!íb"h. 
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ROMANA 
CASSONNET 

marketérka, z Prahy do Pa!í$e

Do Pa"í#e jsem se p"est$hovala v lét$ 
2012, proto#e jsem se vdala za svého 
dlouholetého francouzského p"ítele. 
Není to ale poprvé, co jsem dlouho-
dob$ ve Francii. N$jaké kamarády 
jsem tady m$la u# z doby, kdy jsem 
tu chodila na st"ední %kolu, pozd$ji 
i na vysokou, a samoz"ejm$ i spole&-
né p"átele s man#elem.

V Praze jsem pracovala ve fran-
couzské firm$, v ní nyní pokra&uji 
na nové pozici i ve Francii. Nové ka-
marádky jsem si v práci na%la tém$" 
okam#it$ – v$t%ina kolegy' je stejn$ 
stará a má podobné zájmy, tak#e 
na sobotní shopping nebo drink 
po práci mám v#dy s k(m zajít. 

V práci navíc máme hodn$ mo#-
ností, jak poznat dal%í lidi se stejn(mi 
zájmy, se kter(mi bychom se nor-
máln$ asi nepotkali. T"eba divadel-
ní soubor. Divadlo jsem hrávala u# 
na st"ední, tak#e jsem téhle mo#nosti 
s nad%ením vyu#ila. A pak existují 
i organizované aktivity, kdy chodí-
me ve skupinkách na r)zné v(stavy 

nebo jiné kulturní akce. Tohle je 
oproti Praze opravdu skv$lé!

P"esun do zahrani&í byl pro m$ 
bezproblémov( a na #ádnou p"eká#-
ku jsem nenarazila. Je to hlavn$ díky 
man#elovi a jeho maximální podpo-
"e. A pak díky práci, bez které bych si 
sv)j #ivot tady nedokázala p"edstavit.
Faktem ale je, #e ty opravdové kama-
rádky, které mám dv$ nebo t"i, mi z)-
staly v Praze. To jsou ty, které znám 
dlouho, za#ila jsem s nimi spoustu 

v$cí a navzájem se známe opravdu 
dob"e. Takové, se kter(mi se bavím 
i o osobn$j%ích zále#itostech. A tako-
vé, které mi z)stanou blízké, a* u# bu-
dou kdekoli. Takové kamarádství b$-
hem p)l roku vzniknout asi nem)#e. 

PATRICIA 
DRATI RØNDE 

noviná!ka, z Prahy do Kodan"

Je tomu u# víc ne# p$t let, co jsem 
se p"est$hovala do Kodan$. Ne-
m$la jsem v plánu opou%t$t Prahu. 
V roce 2005 jsem ale na festivalu 
v Karlov(ch Varech potkala mu#e, 
do kterého jsem se zamilovala. Byl 
z Dánska a poté, co se nám o rok 
a p)l pozd$ji narodila dcera, bylo 
jasné, #e jako rodina budeme muset 
najít místo, kde budeme #ít spolu, 
ani# by n$kdo z nás musel jezdit 
na del%í dobu pry&. Zva#ovali jsme 
Berlín, místo na p)l cesty. Nakonec 
ale vyhrála Koda', hlavn$ kv)li 
tomu, #e m)j mu# má jako filmov( 
re#isér v Dánsku vynikající podmín-
ky k práci, a také proto#e d$tem se 
zde #ije úpln$ skv$le. Na%e dcera 

dostala okam#it$ místo ve v(bor-
n(ch jeslích a pozd$ji v lesní %kolce 
a dnes chodí do ú#asné %koly. Já se 
ale ocitla v nové zemi bez rodiny, 
p"átel, práce, a navíc je%t$ s úkolem 
nau&it se ve sv(ch dvaat"iceti letech 
celkem t$#k( jazyk. 

První t(dny byly p"í%erné, mo#ná 
je%t$ obtí#n$j%í proto, #e jsme se p"i-
st$hovali v zim$. Do té doby jsem 
v)bec netu%ila, #e &lov$k m)#e mít 
tém$" depresi z toho, #e je venku %e-

divo a slunce nesvítí i n$kolik t(dn). 
Po dvou m$sících jsem ale dostala 
identifika&ní kartu, díky které jsem 
mohla za&ít fungovat ve spole&-
nosti. Krom$ toho, #e jsem mohla 
t"eba zdarma k doktorovi nebo 
do knihovny, jsem se s novou ID 
kartou mohla zapsat i na kurz dán-
%tiny, také zdarma. Jazyková %kola 
mi zachránila zdrav( rozum. Bylo 
hezké potkat najednou tolik nov(ch 
lidí, kte"í byli v podobné situaci jako 
já. Ve t"íd$ jsem se dala dohroma-
dy s partou %esti holek, se kter(mi 
jsme se staly b$hem roku a p)l, co 
kurz trval, opravdov(mi p"ítelkyn$-
mi. Do dne%ního dne jsou to tady 
v Dánsku moje nejbli#%í kamarádky. 

Kdy# se na to podívám s odstupem, 
nejv$t%í p"eká#kou p"i navazování 
kontakt) byla moje #ivotní situace 
a v$k. Kdy# jsme se do Kodan$ p"i-
st$hovali, byl na%í dce"i jeden rok. 
S ro&ním dít$tem se opravdu nedá 
chodit ka#d( víkend pa"it, a dokon-
ce ani do kaváren v odpoledních 
hodinách. 
+ít n$jakou dobu v jiné zemi ale 

pova#uji za naprosto skv$l( nápad. 
Doporu&ila bych to ka#dému ales-
po' na ur&itou dobu. Dneska abso-
lutn$ ni&eho nelituji. Mám skv$lou 
práci i kamarády a zp)sob, jak(m 
funguje zdej%í spole&nost, mi abso-
lutn$ vyhovuje. I kdy# mi p"átelé 
a kamarádi z Prahy &asto chyb$jí 
a také postrádám mo#nost mluvit 
jazykem, ve kterém moje slovní zá-
soba není omezená. V #ivot$ to ale 
p"ece tak chodí: n$co za n$co. ³

V práci máme hodn" mo$ností, jak poznat 
dal&í lidi: t!eba DIVADELNÍ soubor

První t%dny byly 
P!Í,ERNÉ asi 
i proto, $e jsme se 
p!ist"hovali v zim"
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ANNETTE 
REISSFELDER 

kou'ka, z Hamburku do Prahy

-eská republika sice pro m$ byla 
ji# &tvrt(m zahrani&ním pobytem, 
ale bylo to první místo, kam jsem 
se odst$hovala jakoby ‚za dosp$lou‘ 
– tedy s nárokem najít si i profesní 
umíst$ní. S man#elem jsme se od-
st$hovali z Hamburku, abychom 
v Praze vybudovali firmu. Unikátní 
kombinace slo#itostí, kterou p"edsta-
vovalo tehdej%í prost"edí, nás sice n$-
kdy velmi unavovala, ale také n$&ím 
vzru%ovala. Nem$li jsme na za&átku 
pon$tí, jak funguje postkomunistická 
spole&nost ani podnikatelská sféra, 
navíc jsme nemluvili &esky. Mo#ná 
bychom do toho v)bec ne%li, kdy-
bychom m$li realisti&t$j%í p"edstavu 
o rizicích. Dobrodru#ná fáze trvala 
p$t let a byla to rozhodn$ velmi in-
tenzivní zku%enost. 

V roce 1995 v Praze sice #ilo hodn$ 
cizinc), ale mnoho západních expa-
triot) m$lo ve zvyku nadávat na po-
m$ry, a hlavn$ pod"ízené. A p"itom 
m$li p$kné ‚expat packages‘. Spojo-
valo nás s nimi jen to, #e jsme museli 
fungovat v prost"edí, které se v(razn$ 
li%ilo od na%ich p"edpoklad). Také 
jsme m$li (na za&átku) stejn( jazyko-
v( handicap – ale na%e p"ístupy se ne-
daly v)bec srovnat. Pak tu byli je%t$ 
u&itelé angli&tiny a lebenskünstler v%eho 
druhu – my tenkrát pracovali %est a# 
sedm dní v t(dnu a &as na kulturu 
a kavárny prost$ nem$li… Proto se 
na%e kontakty omezovaly na hrst lidí, 
se kter(mi jsme se znali u# p"edtím, 
ne# jsme se p"est$hovali do Prahy.

V letech 1997 a 1998 jsem zkou%e-
la i ‚business mixery‘ – naprostá ztráta 
&asu: -e%i tenkrát spí% nemluvili s ne-

znám(mi lidmi (a dokonce se na n$ 
mra&ili). Mnohem lep%í cestou k &es-
k(m znám(m se ukázaly b(t moje 
záliby: p"es klasickou hudbu a jídlo 
jsem se potkala s ú#asn(mi a osobi-
t(mi lidmi, a stále v tom pokra&uji. 
Ráda si vzpomenu na hudební ve&ír-
ky nebo spole&né va"ení… Cel( #ivot 
jsem ráda va"ila a u# jako studentka 
jsem byla zvyklá zvát ty, kte"í nem$li 
chu* nebo mo#nost pohostit ostatní. 
Tak#e jsem akceptovala, #e v této roli 
budu pokra&ovat i v Praze.

V(znamn( krok dop"edu pro m)j 

osobní #ivot byl, kdy# jsem za&ala 
chodit na setkání tehdej%ího Rotary 
International klubu. Tam jsem se ka-
marádila jak s expaty, tak s n$kter(mi 
v(jime&n(mi -echy. Byla to pro m$ 
velmi podn$tná setkání i diskuse.

Mo#ná nejd)le#it$j%í cesta k oprav-
dov(m &esk(m p"átel)m byla, kdy# 
jsem se po dvou a p)l letech rozhod-
la pro t"ílet( v(cvik v systemickém 
pomáhání. Potkala jsem se s úpln$ 
jin(mi lidmi: intelektuály, andragogy, 
psychology, sociology… Tam jsem 
m$la i %anci promluvit si s lidmi s po-
dobn(mi #ivotními zájmy a hodno-
tami, a velmi m$ to obohatilo.

NATALIA 
VASQUEZ

fotografka, z Miami do Prahy

Do Prahy jsem se p"est$hovala 
v roce 2004. Bylo to 10. "íjna, na na-
rozeniny mojí maminky, a já p"ijela 
se dv$ma kufry a velk(m snem. Mojí 
nejv$t%í vá%ní je fotografování. Cht$la 
jsem se mu v$novat svobodn$. A &ást 
m$ byla také ne%*astná. V$d$la jsem, 
#e pokud mám v #ivot$ dosáhnout 

skute&ného %t$stí a zdraví, budu se 
s touhle svou temnou stránkou muset 
st"etnout. Tohle bylo to pravé místo.
Vydat se z Miami, kde je v%echno 
lesklé a stav$né na odiv, p"es doko-
nale pitoreskní Rakousko a poprvé 
p"ijet do divoké, syrové a nerozvi-
nuté -eské republiky bylo p"esn$ to, 
co jsem pot"ebovala. +ivot v Praze 
nebyl v#dycky úpln$ snadn( kv)li ja-
zykové barié"e, kulturním rozdíl)m 

i procesu zm$ny, kter(m jsem vnit"n$ 
procházela. O osm let pozd$ji mohu 
ale "íct, #e není jedin( den, kter( bych 
zp$tn$ cht$la zm$nit nebo vymazat.

Seznamování s lidmi nebylo tak 
t$#ké. Kdy# jsem p"icestovala, oka-
m#it$ jsem se seznámila se skupinou 
kreativních cizinc), kte"í tu také byli 
&erstv$, a rychle se z nás stala rodina. 

M$la jsem také %t$stí poznat "adu 
zajímav(ch -ech). Místní tv)r-
&í proces v sob$ má cosi syrového 
a &e%tí um$lci jsou pro m$ velkou 
inspirací pro svou oddanost. Vznikla 
z toho "ada velice hlubok(ch p"átel-
ství pln(ch úcty. A jeliko# na &áste&n( 
úvazek u&ím angli&tinu, získala jsem 
p"íle#itost objevovat -echy r)zného 
v$ku a profesí a s "adou z nich se stát 
dobr(mi p"áteli. V%echny tyhle vzta-
hy mi poskytly neoceniteln( vhled 
do kultury a mentality, která je velmi 
odli%ná od té mojí. Díky rozhovo-
r)m a kontaktu s lidmi jsem mohla 
dojít k porozum$ní, které by se jinak 
získávalo jen obtí#n$. A skrze n$j se 
moje vnímání -eska zm$nilo.

Je mo#né se na takov( zá#itek p"i-
pravit p"edem? Odpovídám, #e roz-
hodn$ ne. Mohu jen "íct: otev"ete se, 
#ijte a nechte se vést cestou, po které 
jdete.  

Mnohem lep&í cestou k 'esk%m znám%m se 
ukázaly b%t klasická HUDBA a jídlo


