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1 Úvod 
Na světě je spousta problémů, ať jde o problémy ekologické, demografické či globální. 

Některé problémy jsou medializované a diskutované, avšak jsou i témata, o kterých se 

nemluví, nejsou totiž aktuální a ani populární. Když jsem hledala téma práce, věděla jsem, že 

se chci zabývat lidskými problémy a životními osudy. Proto jsem si našla několik malých 

humanitárních organizací, ze kterých jsem si vybrala jednu a to zabývající se barmskými 

uprchlíky. 

Jejich osudy jsou mnohdy tak složité a srdceryvné, a proto jsem se rozhodla seznámit se 

s osudy a životy některých z nich, poznat jejich kulturu, prostředí, ve kterém vyrůstali, 

pohnutky, které je vedli k tomu, že opustili svou vlast a rozhodli se žít v zemi pro ně tak 

odlišné a neznámé.  

 V České Republice je cca 30 barmských rodin, které jsou na několika místech naší republiky 

např. v Praze, Brně, Poděbradech a ve Staré Boleslavi. Pomoc jim poskytují humanitární 

organizace, které se zabývají touto problematikou. Tato pomoc spočívá v adaptaci barmských 

uprchlíků, zajištění bydlení, práce, školy, zdravotního a sociálního zabezpečení. Mě zaujala 

malá nezisková humanitární organizace Burma center Prague. Lákalo mě zkusit u této 

organizace pracovat jako dobrovolník, zjistit a poznat co nejvíce nejen o této problematice, 

ale i o státu a jeho občanech. A všechny nasbírané poznatky a osobní zkušenosti shrnout do 

prezentace pro studenty k obohacení výuky. 

2 Cíle 
Mé cíle se rozdělují na dvě části a to praktickou a teoretickou. V praktické části je mým cílem 

navázat kontakty s malou humanitární organizací Burma center Prague a získat zkušenosti, co 

se týká dobrovolnické činnosti a také se seznámit s některými Barmánci a jejich příběhy. 

V teoretické části je mým cílem zjistit informace o Barmě, její geografii, historii, obyvatelích 

kultuře a náboženství. To vše jsem shrnula do jedné prezentace, kterou bych prezentovala na 

přelomu února a března v sextě a v březnu v kvartě.  

3 Postup práce  
Nejprve jsem si našla malou humanitární organizaci Burma center Prague, kterou jsem 

kontaktovala ohledně dobrovolnické činnosti a pomoci. Ochotně mne pozvali, abych se 

zastavila v jejich kanceláři a domluvila se na podrobnostech mé činnosti.  

Také jsem si nastudovala informace o Barmě týkající se historie, kultury, geografie, 

náboženství, obyvatelstva, apod. Ohledně písma a jídla mě informovala přímo barmská dívka. 

Všechny informace jsem poté shrnula do prezentace, kterou budu prezentovat ve dvou třídách 

a to kvartě a sextě. 
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4 Teoretická část 

4.1 Barma 
Myanmar (Barma) je jedna z nejzaostalejších zemí v regionu jihovýchodní Asie. Po padesáti 

letech vojenského režimu, omezování a izolace byl Myanmar negativně zasažen ekonomicky 

a sociálně. K jeho rozvoji došlo až v roce 2011, kdy bylo dosaženo civilní vlády.  Avšak i přes 

relativně tolerantní systém má Myanmar daleko k demokratickému uspořádání a k naplňování 

základních životních potřeb a hodnot občanů. V zemi často dochází k bojům mezi armádou a 

etnickými skupinami, stále také dochází k porušování lidských práv. 

4.1.1 Geografie a podnebí 

Současná Svazová Republika Myanmar (dříve Barma) se nachází v jihovýchodní Asii na 

západní straně poloostrova Zadní Indie. Sousedí s Laosem, Bangladeší, Thajskem, Indií a 

Čínou. Barma je druhým největším státem v jihovýchodní Asii, hlavní město se nazývá 

Neipyijto. a počet obyvatel přesahuje 59 milionů obyvatel. Rozloha Barmy je 676,578 km, 

což je asi 5x více než Česká i Slovenská republika dohromady. Území Barmy je děleno na 7 

oblastí:  Kačijský, Kajaský, Karenský, Čijinský , Monský,  Arkanský  a Šanský. Úřední jazyk 

je barmština a další jazyky etnických skupin. Většina z 59 milionů obyvatel vyznává 

budhismus. V čele republiky Myanmar je prezident Thein Sein.  

Podnebí Barmy je velice vlhké a teplé. Díky tomu je skoro polovina země pokryta deštnými 

pralesy s cennými dřevinami. Na severu Barmy je pouze subtropické podnebí, 

v severovýchodní části se nachází vysokohorské pásmo. Toto pásmo je součástí předhůří 

tibetsko-himalajské horské soustavy. 

 Na myanmarsko-čínské hranici se nachází nejvyšší vrchol Barmy, hora Hkakabo Razi (5881 

m). Podél myanmarsko-indických hranic se rozprostírá horská soustava, končící na jihu 

Arkanským pohořím (3 053 m n. m.). Pro střední Myanmar jsou typické široké řeky, nížiny a 

planiny, největší řekou je Irivadi, která je splavná 1600 km. 

Území Myanmaru leží ze dvou třetin v tropické monzunové oblasti, každý rok se střídají 

období suchého severozápadního a teplého jihovýchodního monzunu. Suché proudění, které 

pak přináší sušší počasí, nastává od prosince do dubna, teplé jihovýchodní od června do září a 

nesoucí s sebou množství srážek. Průměrné srážky jsou odvislé na vzdálenosti od moře a 

nadmořské výšky.  

4.1.2 Obyvatelstvo  

Antropologicky patří obyvatelstvo Myanmaru z 98% k mongolskému typu. V této době je 

oficiálně uznáno 135 etnických skupin, z  nichž 8 má statut národních etnických ras 

(Barmánci, Šanové, Kačijnové, Čjinové, Rakhinové, Karenové, Monové a Kajové).  68% 

tvoří Barmánci, 9% Šanové, 7% Karenové, 4% Rakhinové, 2% Čijnové, 2% Monové a 1,5% 

Kačijnové. Zbytek jsou menší etnické skupiny, 2% tvoří Indové a 3% Čínané.  
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4.1.2.1 Náboženství 

Historicky v Myanmaru převládá théravadový buddhismus, ke kterému se hlásí 89% obyvatel. 

Cca 5% obyvatel vyznává křesťanství (Kareni, Kajay, Kačijni a Čjini). K islámu se hlásí 5% 

populace, samotná muslimská komunita však udává 13%. 

 

 

4.1.3 Hospodářství 

V zemi převládá zemědělství nad průmyslovou výrobou. Díky řece Iravadi se hojně pěstuje 

rýže, dále pak cukrová třtina, bavlna, proso, sezam, podzemnice olejná, kukuřice a tabák. U 

moře roste tropické ovoce. Z nerostných surovin se těží především ropa, rudy cínu, zinku, 

wolframu a olova, zemní plyn a rubíny. 

4.1.4 Historie 

Od 3. Tisíciletí př. n. l. se na indočínský poloostrov stěhují tři skupiny obyvatel: tibeto-

barmské, mon-khmerské a thaj-čínské. Ve 3. a 4. století n. l. přicházejí obyvatelé tibeto-

barmského původu a ti zakládají centrum Šríkšétra. V 5. a 6. století n. l. se v dolní Barmě 

usazují Monové a později zde vytvořili městské státy Pegu a Thaton. V 8. a 9. stol. n. l. 

pronikli do středu Barmy Barmánci a založili si město Pugam, které se stalo hlavním městem 

historického Barmského státu. Zde se rozvinula budhistická kultura, stále ještě stojí množství 
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pagod z této doby. Ve 13. století se zmocňují Pugamu mongolové a mezi 13.-18. stol. se na 

území Barmy dostávájí Šanové, kteří si zakládají centrum Ava.  

V 19. století dobývají Barmu ve 3 válkách Britové (1824-1826, 1851-1852), včetně města 

Mandalaj, sídla krále Thibhawa, jehož Britové sesadili a odvezli do exilu v Indii, čímž se 

Barma stává součástí Britské Indie.  

Britská správa Barmy a její charakter se změnil. Dochází zde k rozvoji průmyslu, pronikají 

sem kulturní prvky z jiných států včetně křesťanství. Proti britské koloniální nadvládě vzniká 

ve 20. – 30. letech odpor včetně stávek studentů a dělníků, roku 1939 byla založena 

komunistická strana Barmy. 

Ve druhé světové válce byla Barma okupována Japonskem. Mnoho Barmánců se v touze 

ukončit nadvládu Británie přidalo na jejich stranu. Do roku 1942 Japonsko obsadilo celé 

území Barmy. 1 srpna 1943 získala Barma formální nezávislost, je však pod vlivem Japonska. 

V důsledku toho vzniká protijaponské odbojové hnutí, v roce 1944 odbojová fronta Liga proti 

fašismu a za svobodu lidu. Koncem tohoto roku Barmánci vytlačili Japonské jednotky 

z Barmy. Tím se opět stala součástí Britského impéria. V roce 1947 byl zastřelen Aun Schan, 

vůdce Ligy. Přesto, že byla vyhlášena 4. ledna 1948 nezávislost Barmského svazu, vliv Ligy a 

komunistů sílí. Vznikají velké nepokoje, končící občanskou válkou. V roce 1958 převzala 

vládu armáda, v roce 1962 došlo k dalšímu vojenskému převratu s programem Barmské cesty 

k socialismu. V roce 1974 – 1981 vládne v zemi Strana barmského socialistického programu, 

vzniká ústava a také rozdělení do 14 okrsků, 7 oblastí a 7 států. Tato vláda pokračuje 

v občanské válce a potlačuje jakékoliv náznaky opozice. 

V roce 1988 dochází v důsledku vojenského převratu k odklonu od socialistické politiky, 

zrušení ústavy, vyhlášení výjimečného stavu a obnovení cenzury. V roce 1989 dochází ke 

změně názvu na Myanmar. Vzhledem k celkovému zhoršení politické a ekonomické situace 

vzniká Národní liga pro demokracii, která byla juntou krvavě potlačena a její představitelka 

Su Ťij uvězněna. Za svůj postoj byla v roce 1991 oceněna Nobelovo cenou míru. 

V důsledku ekonomické situace vypukly v roce 2007 za podpory budhistických mnichů 

protesty, potlačené policií. Krize se ještě více prohloubila, když v roce 2008 Barmu zasáhl 

cyklon Nartis při kterém zemřelo více než 100 tisíc lidí a přes milion ztratilo domov. Teprve 

po zásahu OSN junta umožnila vstup humanitárním organizacím. 

4.1.5 Současnost 

V současné době díky volbám došlo ke změně státního zřízení na prezidentskou vládu a dvě 

komory. V roce 2010 zavedla vláda novou hymnu, vlajku a oficiální název znějící Republika 

myanmarský svaz, jehož prezidentem je od roku 2011 Thein Sein. 
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 Rozdělení Barmy na 7 oblastí. 

4.1.6 Písmo 

Barmské písmo (mranma akkha.ra) se řadí mezi indická písma, která jsou odvozena od 

brahmí, konkrétně bylo odvozeno od písma Monů z 11. století. V Barmě se tak píše dodnes.  

4.1.7 Jídlo a pití 

Barmská kuchyně se skládá z čínských, indických a thajských jídel, přesto se všechna jídla 

liší svou chutí. Nesmí chybět rýže na kari, která je často doplňována skopovým, rybami, 

drůbeží nebo krevetami. Hovězí a vepřové maso se vzhledem k náboženství konzumuje jen 

zřídka. Mnoho budhistů nejí maso čtyřnohého živočicha a při tropických deštích jedí jen 

ovoce a zeleninu. Oblíbeným moučníkem po obědě jsou lisované zelené čajové lístky 

obohacené směsí sezamových semínek, opražených fazolek, sušených garnátů, smaženého 

česneku, naloženého kokosu a dalších přísad. Ke snídani se nejčastěji podávají nudle 

s kuřecím masem nebo rybou. 

V Šanském státě připomíná kuchyně thajskou. Nejčastějším jídlem jsou rýžové nudle s kari a 

masový salát. Všude v Barmě najdeme spoustu čínských, indických, thajských restaurací.  

Mezi nejdůležitější nápoje patří voda, kterou je nejbezpečnější kupovat balenou. 

Nejoblíbenější je čaj podávaný v indickém stylu s velkém množstvím mléka a cukru.  
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Alkoholické nápoje reprezentuje hlavně pivo, například Myanmar Beer, Mandalay Beer, 

Dagon a Mandalay strong se 7,5% alkoholu. 

 

4.1.8 Zajímavá místa 

Bago, město postavené koncem 6. století n.l. patří mezi nejvýznamnější archeologická místa 

v Barmě. 

Kakku, chrámový komplex čítající víc než 2 000 pagod  

Přístav Pathein, proslavený bohatou historickou minulostí a jídlem. 

Mogok, oblast v nadmořské výšce 1 170 m známá těžbou rubínu a safírů 

Mawlamyine, most přes řeku Thanlwin v délce 3 km 

Yangon (dříve Rangún), vstupní brána do Barmy 

Kyaiktiyo, viklan, hlavní poutní místo 
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4.2 Humanitární organizace 

Kromě informací o malé humanitární organizaci, se kterou jsem spolupracovala, bych ráda 

připomenula některé zástupce mezinárodních humanitárních organizací a jejich základní 

informace a příklady jejich činnosti týkající se Barmy.  

4.2.1 Burma center Prague 

Burma center Prague je organizace, která byla založena 2006 barmskou komunitou a státy, 

které chtěly Barmu podpořit. Tato organizace se skládá z 8 zaměstnanců včetně paní 

ředitelky, která bydlí v Barmě. 

Posláním této organizace je, aby se v Barmě dodržovala lidská práva. Poskytují také obživu a 

zdravotní péči v Barmě.  

V České Republice pomáhají při integraci barmských uprchlíků a zajišťují jim zázemí, 

doučovaní českého jazyka a adaptaci.  

Dále analyzuje situaci v Barmě a zapojuje do této činnosti evropskou veřejnost, díky tomu se 

vytváří pouto mezi Evropou a Barmou. Organizace je ustanovena v souladu s deklarací 

lidských práv vyhlášenou OSN. 

 

4.2.2 Člověk v tísni 

Je humanitární organizace, která pomáhá lidem v nouzi a to jak při chudobě, válečných 

krizích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami. Vznikla v 90. letech 20. století a 

postupem času se orientuje na dlouhodobější problémy, které se týkají devastace životního 

prostředí, negramotnosti, zdravotní péče, hygieny a občanské společnosti. 

Zdravotní přeshraniční pomoc 

V oblastech severovýchodního barmského pohraničí se kromě občanské války potýkají 

s podvýživou a malárii. Člověk v tísni od roku 2010-2012 spolupracoval s jinými 

organizacemi a poskytli společně zdravotní pomoc až 80 000 obyvatelům východní Barmy. 

 

4.2.3 ADRA (Adventist Development and Relief Agency) Česká republika 

Je mezinárodní humanitární organizace, která působí kromě České republiky ve více než 125 

zemích světa. V České republice vznikla v roce 1992. Poskytuje pomoc při válečných 

konfliktech, povodních, zemětřesení atd. Dále realizuje dlouhodobé rozvojové projekty. 

V České republice se ADRA zaměřuje především na pomoc seniorům a dětem bez domova. 

Projekt humanitární pomoci po cyklonu Nargis 

V roce 2008 cyklon Nargis zdevastoval deltu řeky Iravádí a usmrtil přes 134 tisíc obyvatel a 

zničil přes 2,5 milionů obydlí. ADRA působila v městě Labutta kam se uchylovali lidé z okolí 

a rozdala přes tunu potravin. 
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4.2.4 CARE 

Organizace CARE Česká republika je spolek pro humanitární pomoc, který byl založen v roce 

2007 a je pobočkou mezinárodní organizace CARE. Dbají na okamžitou pomoc v nouzi 

v oblastech postižených katastrofami. Díky své celosvětové síti poboček může organizace 

pomáhat přímo v jejich ohniscích. CARE zajišťuje přísun potravin, oblečení, léků, vody a 

nocoviště těm, kteří přežili. 

Zasahování po ničivém cyklonu v Barmě 

CARE zajistila vodu i jídlo 10 000 obyvatel v oblastech Thakety  a postarali se o dostatek 

přikrývek, kanystrů na vodu, vaření a dalších důležitých věcí na přežití. 
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5  Praktická část 

5.1 Barmští uprchlíci v České republice 
Jeden z cílů mé práce bylo poznat životy a osudy lidí z Barmy zde v České republice. 

Nejdříve jsem navštívila organizaci Burma center Prague, kde jsem se setkala se sociálním 

pracovníkem, který mi vyprávěl příhody a zážitky z vlastních zkušeností týkající se zdejších 

uprchlíků. Jejich názory, postavení v práci, problémy s českým jazykem, klady a zápory 

barmských obyvatel žijících v České republice. Následně mi dal kontakt na rodinu, se kterou 

jsem se osobně seznámila.  

5.1.1 Zkušenosti sociálního pracovníka 

Nejtěžší věc pro barmské uprchlíky je adaptace z Barmy na Českou republiku a srovnání se se 

situací, kterou prožili. Ilegální přechod hranic, spojený se smrtí někoho z rodiny, nebo 

zanechání rodinného příslušníka v Barmě, neznalost českého jazyka, ocitnutí se bez 

prostředků. Organizace zajišťují uprchlíkům azyl, ubytování, doučování českého jazyka a vše 

potřebné pro začátky nového života.   

Každý emigrant ze své země musí alespoň v začátcích počítat s tím, že si ve své kariéře 

pohorší, takže když je maminka v Barmě účetní u nás bude s největší pravděpodobností něco 

jiného, třeba uklízečka, protože neumí česky. Barmánci si pak připadají méněcenní a mají 

s tím problém. Nejmenší problém s takovouto změnou mají děti, nejrychleji se naučí jazyk, 

začnou chodit do školy, najdou si nové kamarády. Díky rychlé adaptaci dětí jsou v rodinách 

často hádky, protože dítě doma mluví česky, třeba se svým sourozencem nebo kamarádem a 

rodiče pak mají pocit, že přejímají český jazyk a na jejich národní zapomínají. 

Kromě České republiky využívají k emigraci i jiné státy například USA nebo Kanadu. 

Vzhledem k tomu, že se v Barmě také učí anglicky, mají pak větší šanci v těchto zemích 

sehnat práci a získat lepší postavení.  

Mnoho Barmánců pohlíží na svůj osud velmi negativně a nevidí na životě nic pozitivního. 

Mají málo peněz, špatnou práci, rodiny jsou necelé, protože část zůstala v Barmě. Sama jsem 

se však setkala s rodinou, která byla velmi pozitivní a šťastná.  

 

 

5.1.2 Rozhovor s Barmskou dívkou (15 let) 

Můj rozhovor proběhl s dívkou z Brandýsa, které je 15 let. K její rodině jsem se dostala přes 

organizaci Burma center Prague. Má mladší sestru a maminku. Obě chodí do místní základní 

školy, kde maminka pracuje jako uklízečka. Dívka se stále smála a byla moc přátelská. Až 

jsem se trochu divila, jak kladně mluví a že vlastně s ničím moc nebojuje a je šťastná tam, kde 

žije.  

Její maminka je podobná jako ona a i přes horší komunikaci se mě vyptávala na spoustu věcí 

a vypadala, že je moc ráda, že se o jejich osudy někdo zajímá. 
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Otázky jsem si vymyslela na základě informací od zaměstnance Burma center Prague. Týkají 

se běžného života a rozdílů mezi českými a barmskými lidmi. V rámci rozhovoru jsme 

narazili na spoustu témat, které nebyli příjemné na řešení a i tak jsme je zvládli a myslím, že 

to celkově bylo úspěšné. 

 

Kdy jsi se sem přistěhovala a kolik ti bylo let? 

Do ČR jsme se dostali před 7 lety. 4 roky jsme byli v Ústí nad Labem a skoro 3 roky 

jsme již tady ve Staré Boleslavi. Bylo mi 8 let, když jsme se dostali do Čech. 

 

Kam chodíš do školy, jak tě berou spolužáci? 

Do školy chodím také do Staré Boleslavi, spolužáci mě berou jako každého jiného. 

 

Vyhovuje ti česká společnost? Co český jazyk? 

Češi jsou na nás moc hodní, někdy se nás lidi z baráku ptají, jestli nechceme na 

návštěvu. 

Český jazyk mám ráda, ve škole mi jde až na sloh, ale naše paní učitelka je hodná, 

takže mi s tím pomáhá. 

 

Takže si čteš i české knížky? Případně co četby ve škole? 

Ne knížky nečtu. Nemám na to čas, nečtu je ani v barmštině. A když máme četbu ve 

škole, tak jí zkopíruji z internetu. (směje se..)  

 

Co se ti líbí na ČR? 

Jsou tu moc dobří lidé, ale nechutná mi tu jídlo. České jídlo jím jen v jídelně a to je nic 

moc. Doma si vaříme jen asijské.  

 

Co máš v plánu dělat, až budeš velká? 

Nevím, ale baví mě jazyky, takže asi jazyková škola. 

 

Kolik jazyků umíš? 

Česky, anglicky, barmsky, barmským dialektem, malajsky a učím se němčinu. 

 

Jak by si zhodnotila svůj život v ČR? 
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Dobrý, ale někdy mi chybí kamarádky. 

 

Takže v Barmě někoho máš? Píšeš si s ním/s ní 

Mám tam jednu babičku a s ní si občas napíšu. 

 

A kde tedy máš své kamarádky? 

Když jsme chtěli z Barmy, šli jsme do Malajsie. Tam se čeká na organizaci, která vám 

nabídne, kam můžete odjet. My jsme měli na vybranou USA. Takže jsme se zapsali na 

USA. Čekali jsme rok a nic se nedělo. A po nějaké době nám řekli, že už je plno a že 

musíme jinam. Tak jsme zvolili Kanadu. Čekali jsme další rok a řekli nám to samé. 

No a jako třetí možnost nám nabídli ČR. Já nevěděla kde to je, ale moji rodiče ano. Po 

celý ten rok nám Češi volali a ptali se nás, jak se máme a jak se nám daří. A pak jsme 

tedy v druhé vlně odjeli sem. S tím, že rodiče věděli o ČR od lidí z první skupiny, co 

sem přijela. No a moje kamarádky jsou v Americe a pár i v Kanadě. Tady mám jednu 

kamarádku stejně starou jako já a pak jednu o něco starší. 

 

Mrzí tě, že jsi tady a ne třeba v USA nebo Kanadě? 

Trochu ano, protože se s nimi nevidím.  Ale například v USA mají úplně jiný život. 

Lepší povolání (doktor) nebo vzdělání. 

 

Co tvoje rodiče? Co dělají teď a co dělali v Barmě? 

Moje maminka byla v Barmě účetní a teď dělá uklízečku u nás ve škole (o tátovi se 

nikdy nezmínila). 

 

Kdyby se situace v Barmě zlepšila, vrátila by ses? 

Po studiu bych tam jela, ale jen kdyby to tam bylo lepší. Jinak my jsme spokojeni 

tady.  

 

Vy? To znamená, že tu jsou Barmánci i nešťastní? Znáš se s nimi? 

Já znám všechny Barmánce v ČR. Vidíme se s nimi někdy o svátcích a také když 

přijedou noví, hned se vzájemně seznamujeme. A ono je tu hodně lidí nešťastných 

kvůli práci, nejde jim čeština. Spousta z nich by se nejradši vrátila do Barmy a to já 

tedy ne.  

 

A organizace Barma Center Prague? 
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Jo ta nám pomáhá, když něco potřebujeme. Třeba paní ředitelka Sikahel. Jezdí pořád 

do Barmy, takže nám dává zprávy. Známe se s ní nejlépe a často se s ní vídáme a 

chodíme k ní domů. Myslím, že se máme nejlépe z rodin. 

 

Dělá pro vás hodně akcí? 

Ani moc ne, sem tam jsou nějaké naučné akce, nebo výročí, ale moc ne. 
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5.2 Práce dobrovolníka 

Když jsem si vybírala praktickou maturitu, chtěla jsem, aby to bylo humanitárně založené. 

Přemýšlela jsem a nakonec jsem vymyslela, že bych chtěla pomáhat v nějaké organizaci. Není 

těžké vyhledat si organizaci, poslat jim peníze, dál se o nic nestarat, ale já chtěla zkusit pomoc 

v praxi.  

Našla jsem si malou humanitární organizaci zabývající se Barmou. A napsala tam e-mail jestli 

by stáli o nějakou dobrovolnickou činnost. Odpověď mi přišla do týdne s tím, že by se jim to 

určitě hodilo a ať je navštívím a domluvíme se na nějaké práci v podobě nošení letáčku atp.  

Brzy jsem je navštívila a hovořila o jejich organizaci o práci, jak a s čím se snaží pomoc 

Barmským uprchlíkům. Postupně jsme došli k tomu, že bych mohla udělat nějaký rozhovor a 

zúčastnit se akcí a třeba se tam starat o malé děti mezitím co se maminky budou učit šít se 

šicím strojem.  

Pak se komunikace začala ztrácet. Žádné akce neprobíhali a dobrovolnická činnost se po mě 

nechtěla. A na e-maily mi nebylo odpovídáno. Z důvodu, že nebyl čas a řešily se interní 

problémy v organizaci. Po nějaké době mi napsali, že by potřebovali spravovat stránky a ať 

jim posílám stránky a odkazy na Barmu. Dále potom, že shánějí organizaci v Norsku 

zabývající se Barmskými uprchlíky. Našla jsem jí a poslala. Asi měsíc se mi nedostalo 

odpovědi. Poté mi přišel e-mail, že potřebují roznést letáčky. Došla jsem si tedy pro ně a 

roznesla je po kavárnách a po jiných veřejných místech. 

Za celý rok do odevzdání praktické maturity se toho víc neudálo. Chyba byla určitě na obou 

stranách. Měla jsem si lépe promyslet, zda je vhodné angažovat se v tak malé organizaci s tak 

výlučným zaměřením. Na druhou stranu by člověk čekal, že právě díky tomu, že je malá a 

málo známá, uvítá pomoc dobrovolníka.   

Bohužel má práce a mé dosavadní výstupy nevyšly podle plánu, ale určitě jsem tím získala 

jisté zkušenosti, přehled a příležitost setkat se se zajímavými a milými lidmi, které bych jinak 

nepoznala 

 

5.3 Prezentace pro studenty Přírodní Školy 

Své nasbírané informace a zkušenosti jsem se již v záměrech rozhodla použít do prezentace o 

Barmě. Myslím, že Barma je pro nás tak vzdálená a neznámá a některé životní události jsou 

zajímavé až dobrodružné a mohou obohatit školní látku. Prezentovat je budu koncem února a 

během března.  
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6 Závěr 
Podařilo se mi získat informace o Barmě, shrnout je a udělat prezentaci pro výklad, který 

budu prezentovat v nejbližší době.  

Co se týká dobrovolnictví, jak už jsem psala, spolupráce byla složitější z různých důvodů, 

bylo to pro mě náročnější, než jsem si myslela a chvíli jsem i uvažovala, že budu muset 

změnit téma práce, protože to vypadalo, že je nějaký velký problém v organizaci a již nebude 

možnost se s ní spojit. Nakonec se ozvali a na práci se dalo ještě pár věcí vymyslet, aby to 

bylo obhajitelné, například roznesením letáků.  

I přes horší komunikaci s organizací jsem se mohla seznámit s barmskou dívkou stejně starou 

jako já, která nemá lehký život a nikdy neměla. Jsem moc ráda, že jsem se s ní mohla setkat a 

vyslechnout její příběh a poznat tak život barmského uprchlíka v České republice. 
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7 Zdroje  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myanmar 

http://www.tibet-barma.cz/node/16 

http://www.thajsko.com/barma/zakladudaje/obyvatelstvo/obyvatelstvo.htm 

http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/informace-o-zemich/asie/barma/ 

http://www.hedvabnastezka.cz/zeme/asie/myanma/261-asie-myanmar-jidlo-a-piti/ 

http://www.adramyanmar.org/ 

http://www.clovekvtisni.cz/cs/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/zeme/barma-

myanmar/programy#zdravotni-preshranicni-pomoc 

http://www.burma-center.org/cs/o-nas/poslani-a-profil/ 

http://www.clovekvtisni.cz/cs/galerie/barma-vlna-uprchliku-po-volbach 

http://www.clovekvtisni.cz/cs/lidska-prava/zeme/barma-myanmar 

http://www.adra.cz/pomoc-v-zahranici/lidskopravni-projekty/podpora-aktivit-mladych-lidi-a-

posileni-kapacit-komunitnich-organizaci-v-jihovychodni-barme 

http://www.adra.cz/novinky/id/po-radeni-cyklonu-nargis-pred-peti-lety-adra-pomohla-v-

barme-vice-nez-70-tisicum-lidi 

http://www.care.cz/cz/novinky/52-humanit%C3%A1rn%C3%AD-organizace-care-zasahuje-

po-ni%C4%8Div%C3%A9m-cyklonu-v-barm%C4%9B 

http://www.care.cz/cz/ 

Barma, Pohled profesionálního průvodce- Olga Wallo 
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Přílohy 

Záměr práce 

Moje práce se týká dobrovolnictví v organizaci Burma Center Prague – Organizace zabývající 

se uprchlíky z Barmy. Mými cíli je nastudovat a zmapovat informace o Barmě, seznámit se 

s fungováním organizace a s některými uprchlíky. Chtěla bych se zúčastnit akcí organizace, 

vypracovat 1-3 rozhovory s uprchlíky a napsat o tom závěrečnou zprávu. Poté vytvořit 

prezentaci pro své spolužáky o Barmě a o mé práci. Mé výstupy tvoří ucelená informace o 

Barmě, rozhovor, dobrovolnická činnost, prezentace pro mé spolužáky z Přírodní školy a 

závěrečná zpráva. 

Prezentace 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


