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Za láskou z Vietnamu až do Evropy. 

„Vás život je vaše volba.“ 

Paní Nechybová se narodila 4. dubna 1940 v Hanoji ve Vietnamu. Když jí byl rok a půl, 

zemřela její matka na tuberkulózu. V roce 1951 se za prarodiči odstěhovala do Francie. V 17 

letech se její otec vrátil z války a žádal ji, aby za ním přijela zpět do Vietnamu. Při cestě zpět 

nastaly komplikace, protože Vietnam nebyl uznán za demokratickou republiku. Musela kvůli 

tomu přeletět přes mnoho států – Německo, Turecko, Írán i Laos, odkud se pomocí OSN 

dostala do Hanoje. Po návratu jí byly nabídnuty tři práce. Takže od roku 1958 spolupracovala 

s československou geologickou expedicí, kde pracovala jako vietnamsko-francouzská 

tlumočnice. Tohoto výzkumu se zúčastnila, když jí bylo 18 let. Výzkum byl prováděn přímo 

v džungli. Nevěděla, co ji čeká. Tato zkušenost pro ni byla nová, spali na zemi, nebyla tam 

možnost hygieny. Díky této práce také poznala svého budoucího manžela Vladimíra 

Nechybu. Roku 1962 se její muž vydal do ČR, kam za ním měla přijet i naše už těhotná 

pamětnice. Plánováno bylo, že rodit bude už v ČR, ale kvůli komplikaci vydání pasu musela 

ve Vietnamu zůstat další rok a půl. Dítě už bylo na světě, když došlo k povolení cesty do 

Čech. Z finančních důvodů nemohla paní Nechybová s dcerou letět letadlem, a proto jely 

vlakem. Z Hanoje jely do Moskvy 3 týdny, a potom už letadlem do Prahy. Dceři bylo 

pouhých 16 měsíců. Roku 1963 přijela poprvé do ČR. V listopadu téhož roku požádali o 

sňatek. Vietnam nechtěl vydat rodný list dítěte. Češi se k ní chovali laskavě, i přes neznámost 

jazyka. Pracovala v továrnách. V roce 1984 jela navštívit po dlouhé době Vietnam, cesta 

proběhla bez komplikací. Pro každý národ se stalo vítání Nového roku tradicí, pro ni a celý 

Vietnam však tato oslava znamená  než Vánoce. Přestože nerada vzpomíná na minulost, občas 

ji zlé vzpomínky vzbudí. Na svém životě by nic neměnila, se svým manželem i životem je 

spokojená a je pyšná na to, jak vychovala své děti.   


