Petr Torak 0:05
Bună ziua, Miriama,

Miriama Cechova 0:05
Buna ziua

Petr Torak 0:06
In regula

Miriama Cechova 0:06
Cu plăcere

Petr Torak 0:06
Mulțumesc. Și, după cum știți, cu sesiunile anterioare, acele sesiuni sunt destinate tinerilor băieți și
fete rome, să știți, să-i inspire să le arate modele pozitive în cadrul comunității noastre. Și pentru a le
arăta că totul în viață este posibil cu un pic de evident, curaj, un pic de, știi, rezistență, totul poate fi
realizabil, dacă lucrezi foarte mult. De aceea, sunt foarte recunoscător pentru timpul acordat. Și
pentru că ești astăzi aici, Miriam. Și pentru a începe acest scurt interviu, aș dori să vă întreb, în
primul rând despre dvs., de unde sunteți? Din ce oraș? Poate ce țară și cum ați venit în Marea
Britanie?

Miriama Cechova 0:59
Deci sunt din Slovacia. Eu sunt din Barrio inițial Am venit aici cu părinții mei acum aproximativ 14
ani, am venit aici bine părinții mei, tatăl meu a fost aici înainte de a veni aici în doi ani, apoi am decis
că este timpul să vin aici să locuim cu l. Și, însă, am venit în principal aici pentru educație și, evident,
pentru o viață mai bună, așa cum fac majoritatea oamenilor.

Petr Torak 1:23
Bine, deci câți ani aveai când ai plecat din Slovacia?

Miriama Cechova 1:27
Aveam 10 ani.

Petr Torak 1:30

Și cum a fost experiența ta de a trăi în Slovacia?

Miriama Cechova 1:35
Deci, am avut o viață destul de bună pentru că am trăit într-un oraș mic, toată familia, am trăit toți în
aceeași zonă. Am mers la școală doar până în anul patru. De fapt, mi-a plăcut mult școala. Și apoi
ne-am mutat aici. Așadar, limba mi-a fost cam dificilă, pentru că îmi plăcea foarte mult școala în
spate. Da, și când am venit aici, am văzut că există diferențe mari în școli și în modul în care te
învață. Deci a fost un mare șoc. Dar mi-a plăcut Slovacia, cred că am avut o copilărie foarte bună. Și
nu m-aș plânge cu adevărat pentru că am spus, zona în care locuiam sau familia mea acolo sau
cartierul, știi, toată lumea se înțelegea între ei. Deci nu a fost rău, dar îmi amintesc asta, știi, de la
persoanele în vârstă, pentru că, evident, aveam doar 10 ani. Știi toată lumea, căutați locuri de
muncă. Erau oameni care se luptau cu banii, dar tatăl meu lucra în străinătate, așa că eram cam bine,
dar era o situație cam ciudată. Doar pentru că majoritatea taților, toți lucrau în străinătate, pentru că
nu existau cu adevărat o muncă în care trăiam, pentru că era un oraș atât de mic. De aceea noi, când
tatăl meu a venit aici, a fost doar o opțiune mai bună pentru noi să venim aici, astfel încât să putem fi
toți împreună în loc să știți, văzându-l o dată la trei luni, timp de trei zile, așa că.

Petr Torak 2:55
Bine, și când v-ați mutat în Marea Britanie, de unde știați, cum a fost experiența de a merge brusc la
școala britanică? Știi, limbă nouă, cultură nouă, știi, oameni noi, cum a fost pentru tine?

Miriama Cechova 3:07
De fapt, a fost foarte ciudat pentru mine, așa cum am spus, eu, nu puteam înțelege de ce în școala
primară trebuia să stau pe podea. Și știi, în anul șase, învățam lucruri pe care le învățam acolo în anul
trei, așa că învățarea a fost puțin mai lentă, cred. Dar nu vorbeam nicio engleză când am venit aici.
Ei bine, am avut câteva lecții când eram în Slovacia înainte să venim. Dar nu am învățat mult mai
mult decât de la Hello, ce mai faci? Deci a fost cam ciudat. Dar am învățat de fapt engleza în șapte
luni, am vorbit fluent, complet fluent. Așa că a fost cam ciudat pentru mine. Dar apoi am mers doar
în anul șase, care este ultimul an de școală primară. După aceea, am mers la o școală secundară și
am fost singurul copil din Europa de Est din școală.

Petr Torak 3:51
da

Miriama Cechova 3:52
Așa am fost, a fost destul de dificil pentru mine, deoarece oamenii nu înțelegeau de unde sunt, cine
sunt și de ce cum pot vorbi o altă limbă. Și pentru că vorbeam foarte, foarte bine engleza, de fapt
vorbeam mai bine decât vorbesc acum. Așa că a fost cu adevărat, foarte dificil pentru mine, pentru
că nu mă puteam potrivi nicăieri. Și da, fiind singurul copil din Europa de Est și încerc să le explic
oamenilor că sunt din Slovacia. Sunt de genul: Unde oamenii n-aveau cum toți copiii nu aveau idee

de unde sunt eu. Așa că mi-a fost cam dificil atunci, dar, evident, odată cu trecerea timpului, eram
încă tânăr, un copil din Europa de Est acolo până cred că ai nouă sau 10. Și apoi puțini au început să
vină ca anul șapte și opt. Dar până atunci eram deja îmi făceam deja prieteni și totul de la ei. Dar la
început a fost cu adevărat ciudat și dificil, deoarece toți ceilalți copii din copilul din Europa de Est care
au mers cu mine la școala primară, toți au mers la aceeași școală și eu nu. A fost cam ciudat pentru
mine atunci.

Petr Torak 4:53
Și ce zici de după liceu? Unde ai plecat de acolo?

Miriama Cechova 4:57
Așa că am mers 90 de zile dublu. Așa că am făcut psihologie, sociologie și drept. M-am înscris apoi
la uni. Dar m-am implicat în psihologie, apoi am continuat și am vorbit cu câțiva psihologi, puțini
oameni care au studiat psihologia și toată lumea îmi spunea același lucru că psihologia este un pic
subiect, pentru că trebuie să fii, trebuie să ai mult de experiență. Și va trebui, practic, toată lumea
îmi spunea că trebuie să lucrezi gratuit. Deci, trebuie să faceți voluntariat mulți, mulți ani până când
ajungeți de fapt undeva. De exemplu, veți lucra doar ca administrator pentru cea mai mare parte a
timpului în timp ce sunteți tânăr. Și tocmai ai terminat, așa că m-a amânat. Și am fost, nu știu dacă
vreau cu adevărat să merg și să fac ceva, și apoi să nu primesc niciodată un loc de muncă în asta până
când, poate 40 sau ceva de genul ăsta, știi, până la 18 ani, aveam un pic confuz, dar nu știam cu
adevărat dacă de aceea vreau să urmăresc. Așa că am început să lucrez cu serviciile sociale. Și, și mia plăcut foarte mult, lucrasem la protecția copilului. Și mi-a plăcut din plin. Așa că m-am dus și am
studiat sănătatea și asistența socială. Pentru că asta vreau. De aceea mi-a plăcut foarte mult.

Petr Torak 6:08
Mmh.

Miriama Cechova 6:08
Deci, odată ce am terminat, am cam lucrat cu protecția copilului timp de aproximativ doi sau trei ani.
Nu, de doi ani. Și apoi, da, tocmai am aflat că îmi place îngrijirea socială. Și mi-a plăcut toată ideea
că știi, ajutând oamenii. Pentru că mulți dintre oamenii cu care am lucrat erau din Europa de Est și
nu înțelegeau de ce ghidurile britanicilor sunt așa cum sunt și de ce trebuie să le urmeze. De aceea,
am simțit că vreau să explic asta oamenilor, astfel încât să înțeleagă că ceea ce cred ei este normal în
Slovacia nu este normal aici. Nu este bine. De aceea, m-am gândit: Bine, asta îmi place ceea ce voi
continua să fac.

Petr Torak 6:55
Este absolut genial. Și știu că acesta este un subiect foarte, foarte mare și un subiect foarte sensibil
în cadrul comunităților cehe, slovace și rome. S-ar putea să vă amintiți tensiunile mai mari din Marea
Britanie în 2012, unde a fost acest raport despre ITV, unde a existat un, cineva spunea că serviciile

sociale și părinții adoptivi fură bani de la familii. Și a fost o problemă uriașă, știi, așa că văd, știi, cât
de importantă este meseria ta în ceea ce faci. Deci asta e genial. Și cred, când ai menționat că îți
place să ajuti alți oameni. Este un fel de stick cu tine. Și cred că ceea ce faci acum se află încă în
aceeași limită?

Miriama Cechova 7:36
Da, da cu siguranță, a fost doar lucrul pentru că comunitatea de romi de aici a crescut atât de mult.
Și de când am venit aici, când am venit aici, nu erau prea mulți oameni aici, era o comunitate
poloneză aici, dar nu atât Slovacia cât și Cehia, așa că am văzut că asta devine din ce în ce mai mare și
o mulțime de oamenii au probleme, știu la cine să meargă. Și știi, deși copiii lor vorbeau engleză și
nu i-au putut ajuta, pentru că unele dintre limbi, știi, sunt complicate, sunt complexe, nu au înțeles și
nu au vrut să o facă pentru lor. Așadar, persoanele în vârstă aveau nevoie de ajutor. Așa că am
lucrat cu îngrijirea comunității romilor. Și eu, când am lucrat cu comunitatea de romi, mi-a plăcut
slujba, pentru că, știi, ajungi oamenii și știi, ei beneficiază de ajutorul tău. Deci și nu mai au încotro.
Deci și este comunitatea ta. Așa că mie, mi-a plăcut foarte mult asta. Așa că după aceea am
continuat să fac altceva. Dar acum chiar mi-am deschis propriul birou unde fac asta. Deci, știți, îi
ajutăm pe oameni să completeze formularele, să se ocupe de orice întrebări referitoare la beneficii,
datorii, utilități, indiferent de problemele pe care le-ar putea avea; Știi, asta se potrivește, se
potrivește lor, deoarece ar putea exista oameni care ar putea oferi ajutor aici. Dar ei nu sunt de fapt
romi. Și pentru o mulțime de oameni de aici este mai important să vorbești cu cineva care este
roman pentru că se simte mai confortabil. Și au impresia că le înțeleg. Și pot vorbi și romani dacă nu
vorbeau slovacă sau cehă foarte bine, deci.

Petr Torak 9:13
Absolut, și este important să aveți această încredere reciprocă și din propria țară, din propriile dvs.
cunoștințe, știu că de aici, în Peterborough, există o mulțime de oameni din comunități diferite care
abuzează de putere și, de asemenea, de poziția lor atunci când taxa pentru voi cunoașteți alți
cetățeni pentru cererea UE 300 de lire sterline știți și este și știți că am avut acest domn în vârstă, el a
fost în vârstă de optzeci și a plătit 300 de lire către această persoană, știți că este oribil, așa că da,
este important să ai pe cineva puteți avea încredere și puteți merge la ajutor.

Miriama Cechova 9:47
Da, desigur, cu siguranță. Știți, suntem o companie profitabilă. Dar prețurile noastre nu. Nu sunt
nici pe departe. Sunt foarte departe de asta. Nu suntem știți, noi Nu am vrea, știi, să profităm de
nimeni, suntem acolo pentru a furniza serviciile noastre. Dar nu luăm, știi, nu vrem să fim una dintre
acele persoane care fac asta pentru a lua 300 de lire sterline pe săptămână, nu vrem să continuăm să
ne construim clienții, astfel încât să îi putem ajuta . Nu este vorba doar de bani.

Petr Torak 10:17
Absolut, iar oamenilor de cele mai multe ori nu le deranjează că plătiți, știți că plătiți pentru un
serviciu, fiind doar așa cum ați spus că nu sunt profitați de voi.

Miriama Cechova 10:25
Da

Petr Torak 10:26
Este foarte foarte important un pic, așa că nu este absolut uimitor faptul că oamenii din comunitatea
din derby au avut această oportunitate, primiți și clienți din diferite orașe care vin la voi?

Miriama Cechova 10:38
Nu, primim oameni doar din Derby. Dar, de fapt, nu numai că avem dreptul, ei bine, noi practic
oamenii care vin să ne vadă sunt din tot Derby-ul. Și sunt medii diferite, așa că suntem acolo pentru
a ajuta pe toată lumea. Însă 90%, aș spune, 80% dintre clienții noștri sunt romi, dar nu provin din
alte orașe, avem o mulțime de oameni care tocmai au venit din alte orașe și vin imediat după ce au
venit ajunge. Așa că avem asta, dar nu din alte orașe pe care nu le-am avut până acum.

Miriama Cechova 10:39
Bine, și dacă oamenii vor să vă contacteze sau să primească ajutor, cum vă pot contacta?

Miriama Cechova 11:12
Deci, ne pot trimite un e-mail sau ne pot scrie pe Facebook, noi trimitem servicii multiple pe
Facebook sau ne pot suna. Ori de câte ori oamenii ne sună, avem liniile pe telefoanele noastre, astfel
încât să putem prelua oricând, oricând au nevoie de ajutor sau de asistență, indiferent dacă suntem
aici, deci nu suntem doar în birou și oferiți ajutor acolo. O putem face și la birou.

Petr Torak 11:39
Asta e uimitor. Bine, privind înapoi la copilărie și la adolescență. Deci, care era treaba ta de vis în
acel moment?

Miriama Cechova 11:46
De fapt, am vrut să fiu psiholog.

Petr Torak 11:50
Bine, așa că cred, știi, vedem lucrul cu oameni, știi, departe, știi, lucrează la birou, e nevoie de o știi,
e nevoie de o psihologie Oricum, știi, să lucrezi cu anumite persoane , știi, dacă este o persoană care
poate nu înțelege pe deplin ce să spună, sau poate că este sub stres, sau anxietate și, și vin la tine

pentru ajutor, este nevoie oricum, cineva care înțelege un pic de psihologie, Cred că nu ești departe
de visul tău.

Miriama Cechova 12:21
Nu, am știut întotdeauna că vreau să lucrez cu oameni, nu sunt genul pe care îl știu, există diferite
tipuri de oameni, unora le place să stea în spatele computerului și să-și facă treaba, ceea ce înțeleg,
dar prefer să vorbește cu oamenii și, știi, oferă un fel de serviciu și vorbește cu oamenii față în față.
Așa că știam că cu siguranță asta vreau să fac. Vreau doar să am un contact personal cu oamenii în
timp ce sunt la serviciu. Și stai într-un birou și știi, doar lucrezi cu computerul. Nu este cu adevărat
pentru mine, știu că poate și pentru alții ar prefera asta. Pentru mine personal, nu este ceva ce pot
face, dar nu. Nu pot, nu simt că îmi ating potențialul maxim, dacă asta are sens.

Petr Torak 13:01
Da, și dacă privim în viitor, să zicem la 10 ani de astăzi, unde te vezi?

Miriama Cechova 13:08
Așadar, aș vrea să continui treaba pe care o fac acum sau să fac ceva cu asta. Așa că voi continua să
ajut oamenii și, să știți, să împărtășesc cunoștințele mele cu alți oameni. Și aș vrea să merg și să
studiez psihologia. Odată ce toată această pandemie s-a încheiat chiar acum, nu aș vrea să o fac de
acasă, aș vrea să merg și să studiez și să pot vorbi cu oamenii și să fac munca voluntară. Așa că
intenționez să merg și să fac asta, dar aș continua să ajut oamenii. Și vreau să rămân în slujba pe care
o am acum sau undeva. Așa că nu vreau să mă strecor, ca să plec de la asta, aș vrea să rămân în
același sector în care sunt acum.

Petr Torak 13:53
Bine, ce zici de orice planuri pentru orice fel de franciză, știi, poate să se extindă în diferite orașe și.

Miriama Cechova 14:00
Ei bine, mi-ar plăcea asta, în acest moment, este un pic dificil să știți, avem viziuni mari, dar de când
tocmai am început, vrem să ne construim clientela aici și să oferim mai întâi cele mai bune servicii
aici.

Petr Torak 14:11
Absolut

Miriama Cechova 14:12

Înainte de a putea, știi, să mergem în alte orașe, pentru că ceea ce trebuie să facem este să stabilim,
vrem să vedem exact ce probleme pot avea oamenii și problemele care pot apărea acum. De când a
apărut Brexit, vrem să vedem care vor fi schimbările cu oamenii, indiferent dacă oamenii care vin aici,
dacă oamenii ar dori să se întoarcă la știți, în Slovacia, în Republica Cehă sau Polonia sau oriunde s-ar
afla poate provine din cauză că înțelegem că în prezent, unii oameni pot avea probleme diferite.
Deci, trebuie să dorim să stabilim care vor fi problemele și, de asemenea, dorim să începem să
organizăm proiecte și evenimente. Dar în acest moment nu putem face asta. Deci, trebuie să facem
asta. Vrem să facem asta mai întâi și apoi intenționăm să ne extindem.

Petr Torak 14:56
Bine, da și în afară de lucrurile pe care le-am menționat, ce vă place în mod special la Marea
Britanie?

Miriama Cechova 15:06
Așa că îmi place modul de viață de aici, îmi plac oamenii aceia, știi, de la ai oameni de aici din toată
lumea și poți, când vorbești cu oameni care nu te văd așa cum te-ar vedea în țările noastre, ceea ce
știți, ca rom. Și este, dacă arăți într-un anumit fel, s-ar putea să nu fii discriminat față în față, dar
acolo este acolo și știi, deci asta îmi place aici, este că toată lumea este tratată la fel. Și, de obicei,
chiar dacă cineva are un fel de comentariu, îl poți ignora doar pentru că 90% dintre oameni nu sunt
așa. Deci asta îmi place la această țară și, de asemenea, aveți multe oportunități aici. Te poți studia,
poți lucra dacă ești dispus să poți face tot ce nu trebuie să fii știi, blocat într-un singur loc și ai
întotdeauna potențialul de a crește și, pentru a ști, urcă în Slovacia nu este chiar așa. Este cam
dificil, mai ales dacă ești rom sau dacă ești, știi, mai tânăr este dificil, este mai dificil nu aici, nu este
așa, chiar poți progresa. Și poți să știi, mai bine aici. Deci, aveți o mulțime de oportunități aici, ceea
ce este un alt lucru care îmi place foarte mult la această țară.

Petr Torak 16:23
Absolut și da, sunt complet de acord cu tine, iar acum analizând aspectul romilor din dezbaterea
noastră, ce înseamnă să fii rom?

Miriama Cechova 16:34
De fapt, sunt foarte mândru că sunt rom, pentru că avem propria noastră identitate. Și avem, știți,
cultura noastră, tradițiile, iar lucrurile sunt peste tot în lume în care mergeți, puteți să le vorbiți
pentru că avem aproape aceeași limbă. Am fost în multe țări, am călătorit în multe locuri și aproape
oriunde întâlnesc romi, vorbesc aproape la fel. Dar toți ceilalți, toți ceilalți romi fac așa este, este,
este, știu că nu avem o țară, dar suntem toți împreună tot timpul. Deci, indiferent unde te duci, poți
vedea o roma, poți vedea cine este o roma care nu face parte din cultura noastră, știi, avem o
mulțime de muzică, o mulțime de dansuri și cred că cultura este distractivă. Și este vorba despre
familie, ceea ce este, de asemenea, foarte important, pentru că, în cultura noastră, dacă nu există
familie, adică nu poți spune cu adevărat asta, știi, ești cu adevărat rom dacă nu ești foarte apropiat
de familie, tu nu, știi, mergi în locuri cu ei. Și, știi, mergi la toate petrecerile pe care le facem și la

toate astea. Adică, este destul de important. Acesta este un lucru important în cultura noastră,
motiv pentru care îmi place foarte mult că suntem foarte familiali sau familiali. Și rămânem
împreună, ceea ce cred că este foarte important.

Petr Torak 17:48
Și vorbitorul Romaness îl faceți singur?

Miriama Cechova 17:50
Da, da, desigur, vorbesc, două tipuri de romani vorbesc de fapt fluent și latitudinea letonă.

Petr Torak 17:55
Bine, este uimitor, toată întrebarea despre romi ați spune că rolul femeilor rome se schimbă în
societate?

Miriama Cechova 18:04
Cred că este, cred că este cu siguranță. Pentru că știu că, în mod evident, dacă ne uităm înapoi,
amintiți-vă, femeile vor cam să știți, acasă și bărbații au fost cei care se întrețin, iar acum se schimbă,
femeile vor merge și ele la muncă și se îngrijesc. Vor să lucreze, vor să se îmbunătățească și ei înșiși.
Și caută acest lucru și pentru copiii lor. Vor ca copiii lor să meargă la școală pentru a fi educați. Deci,
cred că este foarte, foarte schimbător. Cred că valorile se schimbă cu adevărat. Acum, nu mai sunt
la fel ca înainte, unde erau femeile, știi, la gătit acasă, făcând curățenie îngrijind copiii, se schimbă. Și
puteți vedea acum că o mare parte din 90% dintre femeile rome sunt acum la serviciu. Nu sunt, știi,
doar că este egal acum. Deci, bărbații și femeile au roluri egale. Când vine vorba de muncă, chiar și
îngrijirea copiilor devine din ce în ce mai egală, ceea ce îmi place foarte mult. Cred că este, cred că
este mult, mult mai bine că știi, femeile au acum sunt din ce în ce mai împuternicite și înțeleg că pot
să o facă exact ceea ce pot face bărbații. Pentru că, în cultura romilor, când crești, poți vedea un
lucru și nu prea vezi mămicile care lucrează. Și știi, de exemplu, mama mea, a fost mereu la serviciu.
Deci, chiar și când locuiam în Slovacia, ea urma să lucreze, era asistentă socială. Așa că am văzut
asta. De aceea am vrut să fac la fel. Și simt că acest lucru este important pentru copii să-și vadă
mămicile și surorile și mătușa lor, de asemenea, face același lucru, deoarece influențează cu adevărat
copiii. Cred.

Petr Torak 19:32
Ultima întrebare, care ar fi mesajul dvs. final pentru toți copiii și tinerii romi care ascultă acest
videoclip? Ce le-ați recomanda?

Miriama Cechova 19:40

Așadar, le-aș recomanda cu siguranță dacă vor să facă ceva pentru a continua să o facă indiferent de
ce este, pentru că înțeleg că uneori părinții ar putea dori să te facă să fii cineva, dar de fapt nu te
bucură. Deci, dacă, de exemplu, vor să fie muzicieni, să presupunem că ar trebui să urmărească acest
lucru mergând la școala de muzică. Știi, urmărind muzică, mergând la facultate sau mergând la
universitate și, sau dacă nu doar, știi, vorbește cu profesorii vorbesc cu părinții lor despre lucrurile pe
care le pot face sau mergi la centrele lor locale de tineret pentru a vorbi ei despre ce pot face. Și, de
exemplu, dacă vor să fie medic sau avocat, cum pot să realizeze acest lucru și să vadă dacă doresc cu
adevărat să facă acest lucru pentru a vorbi cu profesioniști, pentru că înțeleg că în mulți tineri din
Comunitatea de romi, ei cred că nu o pot face, dar eu chiar cred că pot. Pentru că dacă vrei să faci
ceva, o vei face. Deci știi și ai nevoie și de un pic de împingere. Deci, cred că este, de asemenea,
important să, să știi, să rămânem în jurul prietenilor care au, de asemenea, anumite valori și
obiective pentru a fi cineva în viitor. Pentru că dacă ești singurul care dorește să facă ceva și ai cinci
prieteni care îți spun că nu poți să faci asta, nu vei merge pentru asta. Deci, este cel mai bine ca un
copil sau ca un adolescent, asta este ceea ce veți face, mai degrabă ieșiți și, să știți, să vă distrați,
ceea ce înțeleg că face parte din a fi adolescent, dar cred că este este foarte important să vorbești cu
alte persoane să vorbești cu profesorii tăi pentru a te concentra asupra GCSE-ului tău, apoi asigură-te
că faci GCSE-ul tău, deoarece aici fără GCSE-urile tale, vei fi blocat. Știți, o mulțime de locuri de
muncă necesită GCSE. Și este mai bine să stai într-un birou și știi, să-ți faci treaba sau știi, să ai o
profesie decât să mergi să lucrezi ca lucrător manual, când poți vorbi engleza perfectă, când ai ocazia
să faci totul pentru că tu ești ' Practic locuiești aici și știi cum funcționează țara. Deci, cred că este cu
adevărat foarte important să-ți promovezi GCSE-urile pentru a vorbi cu alți profesioniști sau lucrători
de tineret sau profesori despre cum poți deveni mai bun și despre alegerile tale despre unde poți
merge în educație. Și, de asemenea, pentru a vă asigura că primiți sprijin de la familia dvs. sau de la
cineva care vă poate ajuta să ajungeți acolo. Pentru că aici, în Marea Britanie, puteți realiza cu
adevărat orice doriți, dacă vă puneți cu adevărat la cap.

Petr Torak 22:11
Bine, uimitoare Miriama Vă mulțumesc foarte mult. A fost atât de puternic, știi, știi ce știi, ai oferit
în acest interviu. Deci este uimitor. Îl apreciez foarte mult și, de asemenea, a fost o plăcere să vă
vorbesc.

Miriama Cechova 22:24
Mulțumesc că mă ai.

Petr Torak 22:25
Mulțumesc foarte mult. Sper să ne întâlnim în mod evident în curând. Și, evident, sunt sigur că,
dacă există întrebări de la copii și tineri care ne vor contacta, vom fi fericiți

Miriama Cechova 22:37
Cu siguranță, da, spune-le să știi, trimite-mi un mesaj, chiar pot să-mi trimită mesaje pe Facebook pe
Facebook-ul meu privat, dacă au nevoie. Deci, orice au nevoie, sunt aici dacă au nevoie de ajutor.

