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Homeland hearts
Náš tým se skládá z šesti členů, Anna Adamcová, která je hlavní vedoucí skupiny, dále pak
sestry Dulákovy Kristina a Veronika, Linda Laušmanová , Johanka Marková a jako poslední
člen Natálie Koudelková. Všechny jsme studentky 4. ročníku Anglicko-českého gymnázia
AMAZON. Naším výstupním projektem je video. Projekt jsme si spravedlivě rozdělily a
společně na něm pracovaly.
Téma celého projektu jsou osudy lidí, kteří se z nejrůznějších důvodů přestěhovali ze své
rodné země do České republiky nebo kamkoliv jinam a jejich osud si vyslechnout a zpracovat.
Jako osobu pro náš projekt jsem si vybrali bývalého spolužáka Anny Adamcové z její
předešlé školy Christian International School of Prague a kamaráda Kristiny. Ify Divine
Nsoha nás napadl jako první člověk, pro jeho komunikativnost a zájem spolupracovat s lidmi,
ať už jde o cokoliv. Věkově je nám velmi blízko, a tak byl pro nás rozhovor s ním velmi
zajímavý. Snažily jsme se zjistit co nejvíce o jeho životě. Sdělil nám mnoho zajímavých
informací od každodenních aktivit až po zajímavý příběh, jak se vlastně dostal do České
Republiky. Jak si představuje svou budoucnost. Vysvětlil nám, jak je jeho kultura o hodně
rozdílná oproti té české, ale i přesto pro něj český způsob života není problémem a Česká
Republika se stala jeho druhým domovem.
Po kontaktování Ifyho, který byl z naší nabídky spolupracovat nadšen, se Anna s Kristinou
se rozhodly seznámit Ifyho se zbytkem skupiny, aby všechny dívky věděly na koho se
v našem projektu soustředíme. Naše setkání probíhalo v anglickém jazyce , i přes to, že Ify
mluví plynule v českém jazyce, přemýšlí v anglickém a tak pro nás bylo jednoduší mu
pokládat otázky výhradně v jazyce anglickém. Setkání bylo velmi energetické a zábavné. Ify
nás zaujal, jak už jsem zmiňovali svojí schopností komunikovat a rozhodně svojí odlišným
původem. Ify pochází z Nigérie, což je země v západní Africe. Teď už ale k otázkám, které
jsem Ifymu položily.
Představ se nám prosím
Jmenuji se Ify Divine Nsoha. Je mi asi 18 let a jsem z Nigérie. Narodil jsem se tady v České
republice a brzy myslím si, budu českým občanem. Mám rád basketbal, jídlo, přátelství a
jídlo. To je asi všechno. Řekl bych, že jsem docela energetický. Hodně rád s lidmi mluvím o
různých věcech, ať už to je sport, náboženství, přátelství, sociální problémy nebo klidně když
to je o rase. A myslím si, že když si člověk udělá čas poznávat se s ostatními lidmi a zjistit,
jak přemýšlí, může se stát víc chytřejším a zajímavějším člověkem.
Odkud původně jsi?
Já jsem z Nigérie, nebo více přesně moje rodina pochází z Nigérie a jsou to křesťanští
misionáři. Narodil jsem se v Motole 13. dubna 2000.
Kde se cítíš víc doma, tady nebo v Nigérii?
Byl jsem v Nigérii tak šestkrát nebo sedmkrát. Tady v Česku se cítím víc doma, protože tu
jsem skoro furt. Pro mě jsou jiné druhy toho, kde se cítím doma. V Nigérii se cítím doma,
protože tam jsou lidé jako já – černoši, kteří mají rádi hudbu, sporty atd. A tady se cítím víc
doma, protože si myslím, že vidím věci kulturně a sociálně více jako Čech. V Nigerii je to
více o mé identitě jako černoch, ale zde v Česku spíše kdo jsem jako člověk, jako 18letý
člověk. Moje politické a sociálně nápady se spíše podobají názorům Čecha. V Česku je více

západní kultura, ,‚Western culture‘‘, jak se říká v angličtině. V Africe je více východní
kultura. Je to více zaměřené na rodinu, a jak má člověk fungovat v systému. Tohle vůbec není
špatné a v západní kultuře to je více o individuálním člověku a soustředí se více na člověka,
jak najít sám sebe. V Africe je to více o tom, jak najít sám sebe v rámci své rodiny a v
prostředí, kde žijeme. To vůbec není špatné, ale zde jsem víc doma v tom, že vím jak se lidi
chovají, jak přemýšlí, znám jejich kulturu a miluju to jídlo.

Kam teď chodíš do školy?
V době tohohle nahrávání chodím do Křesťanské mezinárodní školy v Praze (CISP). Je to tam
opravdu fajn. Lidi jsou tam otevření. Jsou tam lidi, kteří jsou křesťané a mají nějaké
náboženství, jsou tam lidé, kteří nemají žádné náboženství. Je tam mix jiných kultur, vir,
občanství a ostatních věci. CISP je docela malá škola, ale je to také dobrý, protože máme užší
komunitu a známe se docela dobře. Jsme jako rodina a to mi přijde jedinečné a velmi se mi to
líbí.
Kam potom chceš jít na vysokou školu ?
V září začnu chodit do Anglo-americké univerzity. Budu studovat žurnalistiku a komunikaci.
Těším se na to, protože v této škole budu na jiném místě a v jiné komunitě, než jsem byl v té
staré škole a myslím, že to je opravdu dobře, protože budu poznávat svět a lidi novým,
zralejším způsobem. Myslím si, že to je pro mne dobré. Budu poznávat lidi v nových
kulturách a budu růst v poznání, jací lidé jsou a jak přemýšlí. Budu studovat žurnalistiku a
komunikaci, protože chci poznávat tento svět, poznávat jací tu jsou lidi, jiné kultury a sdílet to
s jinými lidmi. A toto je srdce komunikace a žurnalistiky. Také to chci studovat, protože rád
komunikuji s ostatními lidmi, což všichni lidé, co mne dobře znají, moc dobře vědí.
Máš nějaký skvělý zážitek?
Když mi bylo 16 let, stal jsem se vedoucím v naší škole – student leader. Organizoval jsem
různé akce, abychom více spojili naši komunitu v rámci školy. V říjnu 2016 jsem jel na svoji
první student leadreship konferece. Tam jsem se více naučil, co to znamená být leader a jak
vytvářet kulturu, která je bezpečná a zábavná a kde je hodně propojená komunita. Potkal jsem
mnoho skvělých lidí. Dělali jsme různé akce a věci. Měli jsme taneční bitvu – dance battle v
3:30 ráno poslední noc. Dělali jsem opravdu spoustu skvělých věcí. Potkal jsem tam lidi, kteří
jsou opravdu moji kamarádi do tohoto dne a budou moji kamarádi nadále. Mám opravdovou
radost, že jsem mohl jet na tu konferenci a opravdu potkat lidi, z všelijakých národů a
prostředí a myslím si, že to mě opravdu změnilo, abych viděl, jací lidi jsou a co prožívají, a
užíval jsem si příběhy, jaký jiní lidé mají.
Co rád děláš ve svém volném čase?
Ve volným čase rád hraju basket, hraju asi od 8 let. Je to opravdu ten nejlepší sport na světe.
Opravdu to tak řeknu, omlouvám se lidem, kteří mají více rádi fotbal a ostatní sporty. Když
hraje Česko hokej, tak nám fandím ale basketbal je opravdu nejlepší sport z mnoha různých
důvodů. Taky se rád dívám na seriály. Pokud nejsem s kamarády, rodinou, ve škole, nehraji
basket, tak se dívám na seriál, ať už je to krimi, nebo o nějakém člověku, kterého zasáhl
blesk, prostě cokoliv. Také rád trávím čas s kamarády ze školy a mimo školu. Rád jim pizzu.

Povíš nám něco o své rodině ?
Určitě. Jak už jsem říkal moji rodiče jsou křesťanští misionáři, což znamená, že se snaží šířit
náboženství. Mám mladší sestru, která se jmenuje Grace a je jí patnáct let. Mám ji opravdu
velmi rád, je to můj nebližší přítel.

Postup naší práce
Anna Adamcová, jako vedoucí týmu, kontaktovala Ifyho a dohodla s ním termín pro naší
schůzku. Kristina a Veronika Dulákovy si rozložily zpracování handbooku a zbylé členky
zpracovávaly video, na kterém nám Ify odpovídá na kladené otázky. Naším největším
strachem byla pro některé rozhodně jazyková bariéra a strych z toho, že Ifymu a jeho
anglickému jazyku bude těžší rozumět. Náš strach ale zmizel s tím, hned jak jsem Ifyho
poznaly a jeho anglický jazky je naprosto perfektní a nikdo z nás neměl problém porozumět.
Naše setkání bylo velmi komické, kdy sedělo šest dívek kolem jednoho člověka, některé
pečlivě zapisovaly, to co říká, druhé držely kameru a někdo pokládal otázky. Ify pak říkal, že
si mohl vyzkoušet alespoň na pár minut, jaké to je asi být celebritou. A měl pravdu, byl to
okolo hodiny, kdy mu všechny dívky ze skupiny věnovaly stoprocentní pozornost.
Co by jsem udělaly příště jinak, možná by jsem si připravily více otázek, i kdybych je neměly
všechny použít. Měly by jsem tam mnohem víc materiálu s kterým pracovat, ale chybami se
člověk učí a to můžeme brát jako přínos z tohoto projektu, stejně tak jako překonání jazykové
bariéry a nebát se navazovat vztahy s jinak mluvícími lidmi. Může nám to přinést spoustu
benefitů. Vylepšení naší schopnosti mluvit a komunikovat v anglickém jazyce, kdy každá
příležitost mluvit je skvělá, poznávat nové lidi a dělat si nové přátele, což také znamená
možnost cestovat do jejich země a dozvědět se o jejich kultuře, která nám předtím mohla být
velmi vzdálená, nepředstavitelná nebo neznámá a to vše se bere jako velmi velký přínos a
obohacení novými informacemi. Ify pochází z Nigérie a bylo velmi zajímavé poslouchat ho,
jak krásně mluví o své zemi, ale i přes to se cítí skvěle v České republice.
Na závěr by jsem rády poděkovaly Ifymu, že bych ochotný s námi na projektu spolupracovat ,
že byl velmi energetický a ochotný s komunikovat i po setkání a odpovídat na dlaší otázky,
které během zpracovávání vznikaly a náš projekt pomohl udělat zajímavější a zábavný.
Doufáme, že se nám video povedlo zpracovat tak, jak jsem všechny doufaly a i Ify bude z naší
finální práce nadšen. Na konec jsem vybrali pár fotografií, které vám pomohou si představit,
jak je Ify energetický a komunikativní člověk.

fotografie na které je Ify se svojí sestrou Grace , kterou sdílel na svém profilu na sociální síti
na Instagramu s popiskem, jak moc je pro něho jeho sestra důležitým člověkem.
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Ify, když byl malé dítě
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