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zprávy
pRaha – Člen prezidentova týmu 
Petr Hájek označil přímý přenos lí-
čení se žháři z Vítkova za snahu na-
rušit nezávislost soudu. Přirovnává 
to k procesům v padesátých letech 
a k mediálnímu lynči. Hájek sice 
nechce obhajovat obžalované, ale 
hysterické informování o kauze je 
nepřijatelné. Česká televize však na-
mítla, že proces se týká klíčového 
společenského tématu. Vydavatel 
Romano hangos se ptá, co je hyste-
rického na racionálně a věcně vede-
ném procesu se zločinci.

lety u písku, pRaha – Vláda 
definitivně rozhodla, že prasečí farma 
poblíž někdejšího koncentráku Lety 
zůstane. Premiér Nečas řekl naplno: 
nejsou peníze, prasečák nezbouráme, 
mrtvým musí stačit památník a stro-
my, díky kterým na prasečák nevi-
díte. Kdyby premiér náhodou toužil 
do těchto míst zajet, pohledu na pra-
sečák se nevyhne. Cestou od Prahy 
je ze silnice tato velkovýkrmna dob-
ře viditelná a památník tábora taky. 
Stačí ovšem odvrátit zrak na druhou 
stranu a je vše v pořádku.

bRno – Brněnští radní rozhodli, 
že společný památník Židů a Romů, 
připomínající holocaust, zatím ne-
vznikne. Měl být umístěn v parku 
na náměstí 28. října. Zamítnutí však 
nezpůsobila neochota radních. Po-
rotu, která posuzovala došlé návrhy 
památníku, žádný z návrhů nezau-
jal natolik, aby byl hoden realiza-
ce. Výsledkem výtvarné soutěže je 
zklamána i ředitelka Muzea romské 
kultury Jana Horváthová, která byla 
členkou odborné poroty. „Je mrzu-
té, že se tato myšlenka stará už 65 
let znovu odkládá,“ řekl také brněn-
ský rabín Šlomo Kučera.
  (www.romea.cz, kh)

10,–Kč

tomáš drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál

Tomáš Drkula se narodil 28. dubna 
1977. Pracuje jako asistent pedago-
ga na ZŠ praktické v Rožnově pod 
Radhoštěm. Jeho úkolem je přede-
vším asistovat při přenášení a polo-

hování postižených dětí. Tahle prá-
ce jej hodně uspokojuje. Tomáš je 
oddán četbě, nejraději čte dobro-
družné romány či fantastickou lite-
raturu. Rád poslouchá hudbu, pře-
devším tradiční etnickou hudbu ze 
všech koutů světa. Má rád moravský 
a slovenský folklor, keltskou, izrael-
skou, tureckou a taky romskou mu-
ziku. Rád chodí s přáteli do čajoven 
nebo navštěvuje hudební festivaly. 

Zdravím tě. nejdřív se zeptám, 
jestli si vzpomínáš na své dětství. 
jaké bylo?
Naštěstí jsem vyrůstal v milující 
rodině, takže jsem měl dobré záze-
mí. Ty nejhezčí vzpomínky z dět-
ství mám samozřejmě na prázdniny, 
na řeku Bečvu, u které jsme trávili 
s bráchou prakticky celé léto. Ješ-

tě na rybaření a taky na rožnovský 
skanzen, kde pracoval táta mého ka-
maráda, a tak jsme s ním měli mož-
nost volně se pohybovat v celém 
areálu Valašského muzea po celý 
rok. Takže myslím, že mé dětství 
bylo celkem fajn.

dětství uteklo jak voda a z tebe se 
stalo dítě školou povinné. jakou 
školu sis vybral po školní docház-
ce? a čím jsi chtěl být jako dítě?
Jako každé dítě jsem měl růz-
né představy o své budoucí pro-
fesi. Tak třeba hasič, malíř, spiso-
vatel… Asi největším snem pro 
mě bylo stát se veterinářem, neboť 
jsem v dětství hodně tíhnul k příro-
dě a ke zvířatům. Možná proto jsem 
si později zvolil střední zeměděl-
skou školu. Myslel jsem si, že díky 

ní budu moct se zvířaty pracovat, 
ale už během studia jsem poznal, 
že zemědělství není můj obor a že 
si svou budoucí kariéru představu-
ji jinak. Školu jsem sice dokončil, 
ale naštěstí mě osud dále vedl ji-
ným směrem.

a kam tě osud přivedl?
Hned po škole jsem získal práci prá-
vě v téhle pečovatelské profesi.

jak vycházíš se svou rodinou, při-
bliž nám ji. a kde pracuje tvá ma-
minka, otec a sourozenci?
Oba mí rodiče pracovali v bývalé 
Loaně Rožnov, taťka jako strojní 
a mamka textilní inženýr. V součas-
nosti otec dělá v jedné rožnovské 
firmě, matka je už v důchodu, ale 
dál se realizuje ve vytváření umě-

leckých předmětů. Mám jednoho 
sourozence, Petra, kterému je třicet 
jedna let. Vystudoval pedagogickou 
a filozofickou fakultu a momentál-
ně pracuje v Muzeu Novojičínska 
jako dokumentátor a kurátor výstav. 
Brácha je nadšený hudebník, moc 
rád zpívá a hraje na různé nástro-
je, taky skládá hudbu. Mám ještě 
babičku ve Vítkově, které je osm-
desát tři let a stále se těší pevné-
mu zdraví. Moje přítelkyně Andrej-
ka je vyučená kuchařka a pracuje 
v Ústavu sociální péče Vincenti-
num ve Šternberku. Ráda sportuje 
a taky dříve získala spoustu ocenění 
v různých sportovních disciplínách. 
Taky miluje hudbu a moc ráda tan-
čí. Naší Natálce je pět let, nejvíce 
ji baví malování.

Pokračování na str. 7

vítkov – Za loňský žhářský 
útok na domek Romů ve vítko-
vě krajský soud v ostravě uložil 
20. října čtveřici extremistů výji-
mečné tresty vězení. david vacu-
lík, ivo müller a jaromír lukeš 
mají jít do vězení na 22 let, vác-
lav cojocaru na 20 let. 

Soud je uznal vinnými z pokusu 
o vraždu a poškozování cizí věci ve 
spolupachatelství. Pachatelé mají 
zaplatit mnohamilionové odškod-
né. Verdikt zatím není pravomoc-
ný, čtveřice se proti rozhodnutí sou-
du odvolala a proces tak bude po-
kračovat u Vrchního soudu v Olo-
mouci. David Vaculík vyslechl roz-
sudek v košili Thor Steiner 
a Jaromír Lukeš v černém tričku 
s nápisem Ragnarok, což je rasis-
tická hudební skupina white power 
music. 

Všichni mladíci mají trest vyko-
nat ve věznici se zvýšenou ostra-
hou a mají zaplatit odškodné a ná-
hradu škody přes 17 milionů korun. 

Za léčebné výlohy poškozených 
mají dát Revírní bratrské pokladně 
7,5 milionu korun, odškodné pro 
Natálii činí 9,5 milionu a pro její ro-
diče 72 000 korun. 

Předseda senátu Miloslav Stud-
nička během zdůvodňování rozsud-
ku zpochybnil výpovědi obžalova-
ných a připomněl důkazy, na zákla-
dě kterých se potvrdila účast čtve-
řice při útoku i jeho rasistický pod-
text. Jak řekl, čtveřice pachatelů 
patří k sympatizantům extrémní 
pravice, což potvrzují i věci – včet-
ně hudebních a filmových nahrávek 
a knih, které policie zajistila při do-
movních prohlídkách mladíků. 

Obvinění se také aktivně podí-
leli na neonacistických akcích, ať 
už se jednalo o koncerty nebo de-
monstrace. Cílem útoku bylo zabít 
obyvatele domu, který čtveřice za-
pálila, prohlásil Studnička, „akce 
byla naplánována, dům byl vytipo-
ván“. Čtveřici označil za společen-
sky nebezpečnou, proto jsou podle 

něj výjimečné tresty na místě. Vý-
jimkou je Václav Cojocaru, který 
akci neorganizoval, a proto dostal 
o dva roky nižší trest. „Celá tato 
akce připomíná Křišťálovou noc, 
která byla vedena proti Židům,“ 
připodobnil předseda senátu žhář-
ský útok k historické události v Ně-
mecku. 

Trojici žhářů Vaculík, Müller 
a Lukeš vyšší tresty soud uložil pře-
devším proto, že akci společně plá-
novali. Údajně místo společné ces-
ty na neonacistickou demonstraci 
v Čechách. Ta se jim zdála příliš ná-
kladná, tak vymysleli jiný program. 
Všichni tři navíc byli v minulosti 
už souzeni za násilné zločiny či 
propagaci nacismu. 

Rozsudek si vyslechla také mat-
ka Natálky Anna Siváková. „Spadl 
mi kámen ze srdce. Je to spravedli-
vý trest,“ řekla po vynesení ortelu. 
Siváková viděla všechny čtyři žhá-
ře na vlastní oči poprvé. 

 (www.romea.cz)
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chanov – Voliči v romské čtvrti Chanov u Mostu brali volební míst-
nost po čtrnácté hodině v pátek 15. října útokem. Jde o zcela neobvyklý 
jev, protože dřív tamní Romové volební aktivitou nepřekypovali. Je jisté, 
že sdružení Mostečané Mostu nenechalo opět nic náhodě. Je známo lote-
rijními kampaněmi na auta počítači, jízdmi koly nebo lety balonem. Míst-
ní Romové ani nepopírali koho zvolí: „Když mi dá někdo dvě stovky nebo 
pětistovku, tak mu dám i hlas!“ 

paříŽ – Francie má na krku další obvinění kvůli postupu vůči romským 
přistěhovalcům. Podle listu Le Monde si policie vede ilegální databázi 
Romů a dalších kočovníků. Právníci čtyř francouzských romských orga-
nizací již podali žalobu. Registrace podle etnické příslušnosti je ve Fran-
cii zakázána již od roku 1978. Francie má špatné zkušenosti z období dru-
hé světové války. 

beRlín – Vypovídání Romů ze země není jen francouzskou specialitou. 
To, co Francie dělá veřejně, jinde provádějí potají. Itálie je vrací domů už 
dva roky. I Německo tak činí. Berlín vrací Romy z Kosova i po letech po-
bytu, takže jejich děti se ocitají v zemi, kde nikdy nebyly. Sarkozy a Mer-
kelová se navenek v otázce Romů a jejich přistěhovalectví neshodnou. 
Ale ve skutečnosti si zřejmě počínají stejně. 

ostRava – Žaloba na ochranu osobnosti podaná vsetínskými Romy se 
vrací zpátky ke Krajskému soudu v Ostravě. Rozhodl o tom 13. října Vrch-
ní soud v Olomouci. „Krajský soud neprovedl podstatnou část důkazů, kte-
ré žalobci navrhovali, aby prokázali své nároky,“ vysvětlil předseda se-
nátu Vojtěch Brhel. Romové, kteří se jednání účastnili, mu za tento výrok 
zatleskali. Radnice Vsetína za Čunkova starostování v říjnu 2006 vystě-
hovala činžovní dům a Romové skončili v neobyvatelných objektech na 
Jesenicku a Prostějovsku. Žalob bylo podáno 22, v každé z nich požadu-
je žalobce 100 000 korun jako náhradu za nemajetkovou újmu. Vsetínské 
Romy zastupuje advokátka JUDr. Zdeňka Poláková, která je spolupracov-
nicí vydavatelství RH. (www.romea.cz, kh)

zaznamenali jsme dotek romské hudby
valašské meZiříčí – 
ve čtvrtek 7. října se v romském 
centru avarde ve valašském mezi-
říčí uskutečnil projekt dotek rom-
ské hudby. stalo se tak pod vede-
ním našeho souboru cikne čhave. 

Za tento projekt děkujeme lidem 
z týmu Make a Connection – Při-
poj se. Dotek romské hudby obsa-
huje výklad o historii Romů, ukáz-
ky romské hudby, zpěvu a tance 
a také pěvecké a taneční worksho-
py. S naším projektem jsme zamíři-
li do dětského domova v Novém Ji-
číně. Akce se nám vydařila a děti se 
s radostí zapojily. 

Když nám vychází čas, tak je 
chodíme navštěvovat a učíme je 

romskému tanci a zpěvu. V samot-
ném klubu Avarde začala akce v 15 
hodin. My jsme však přijeli dřív, 
abychom vše vyzdobili, upravili 
židle a stoly a nachystali občerstve-
ní pro diváky. Když už byly všech-
ny židle obsazené, začali jsme s vý-
kladem o našem souboru a hlavně 
o projektu. 

Pak si všichni mohli poslechnout 
krásný hlas Veroniky Kačové, kte-
rá zazpívala smutnou píseň s ná-
zvem Čon. Poté se lidé dozvěděli 
něco o historií Romů a romské hud-
bě. Po přestávce jsme zatancovali 
tradiční romské tance, stejně tak ru-
munské, maďarské a ruské. Asi ko-
lem 17 hodin přijela natáčet Česká 

televize, která nám i centru Avarde 
udělala velkou reklamu, za což dě-
kujeme. Po názorné ukázce tanců 
začal taneční workshop, kde jsme 
učili děvčata základní taneční kro-
ky. Dívky to zvládly velice dobře 
a skoro nechtěly přestat. Holky 
z Avarde nám i televizi předvedly, 
jak umí tancovat sólo. Rozhovor 
pro Českou televizi poskytla 
ředitel ka centra Marcela Tuliová 
a jeho pracovnice Veronika Kačo-
vá a Táňa Halušková.

Vše se nám povedlo tak, jak jsme 
si představovali. Nakonec jsme si 
všichni zazpívali romské písně, 
jako např. Nane topanky…

emilie kačová

dotykos andal o romano bašaviben

valašské meZiříčí – štvart-
kone 7. 10. 2010 andro romano 
centros avarde andro valašské 
meziříčí pes ačhiľas o projektor 
dotykos andal o romano bašavi-
ben so kerďa amaro suboris cik-
ne čhave. 

Vaš ada projektos šaj paľikeras 
le dženenge dal o gumos Make 
a Connection – Připoj se.

Andro dotykos andel o romano 
bašaviben ehin vakeriben pale ro-
mani historia, romano bašaviben-
sikhaviben andal o romano bašavi-
ben, giľavipen the kheľiben the 

mek giľavipengero the kheľibenge-
ro workšhopos.

Amaro peršo keribeben ehas le 
čhavorenge dal o lelencos andro 
Nový Jičín. Kaja akcija pes amenge 
podarinďa the o čhavore pes la ra-
ďosťaha zapojinde. Te amenge džal 
avri o časos, ta ode phiras pro na-
šťivi the furt len sikhavas romanes 
tekhelel he the giľavel.

O projektos andro centros Avar-
de začňinďas trinorendar.Amen 
aviľam imar sikheder, bo ode mu-
šinďam te šukľaľarel, tethovel 
lačhes o stolki, o skaminda the chis-

tinahas o chaben le divakenge. Sar 
imar ehas savore stolki zabešle, ta 
začňinďam la dumaha pal amaro 
suboris the mišto pal o projektos. 
Pal ada vakeriben šaj šundžan šukar 
hangos andre dukhaďi giľi, vičinlas 
pes Čon, so giľadža e Veronika Ka-
čová. Paľis pes o manuša šaj dod-
žande pal e romani historia the his-
toria andro bašaviben. Pal e prestav-
ka khelďam tradične romane kheľi-
bena. Mek šaj ode dikhľan sikhavi-
bena andal o rumunsko, maďarsko 
the rusko kheľiben. Khatar o panč 
ori avľa te kamerinel e Česko tele-
viza, savi amenge he le centroske 
Avarde, kerde bari rekľama, vaš oda 
lenge paľikeras. Pal o nazorno 
sikhaviben andro kheľiben, začin-
ďa o kheľibengero workšopos, kaj 
sikhavahas le čhajoren o zakladne 
khelibengere kroki. Birinde oda te-
kerel but lačhes the imar aňi naka-
menas tepreačhel. O čhajora dalo 
Avarde amenge the la televizake 
sikhade sar džanen tekhelel solo. 
O vakeriben la ČT1 diňa e reditel-
ka dal o centrum e Marcela Tulio-
vá, the lake zamestnanci e Veroni-
ka Kačová the pomocnica e Táňa 
Halušková.

Sa pes amenge povedinďa avka 
sar peske predstavinahas. Pro agor 
peske savore giľaďam romane giľa, 
napriklad Nane topanky...

text a foto: emilie kačová

pracovníci a klienti dromu na pobytu v maďarsku

bRno – tři pracovnice střediska 
drom se v rámci projektu šanci 
dětem spolu s některými klient-
kami drom zúčastnily výměnné-
ho pobytu pro mládež. uskutečnil 
se v druhé půli září v maďarském 
agárdu. 

Česká skupina strávila v Maďarsku 
deset dní nabitého programu nazva-
ného „Going the gypsy way“, ne-
boli „Na romský způsob“, spolu 
s mladými lidmi z Rakouska, Itálie, 
Maďarska a ČR. Akce se uskuteč-
nila v rámci evropského programu 

Mládež v akci, organizovaného ma-
ďarskou asociací Diagonal Magya-
rorszag, s cílem rozvíjet iniciativu 
mladých lidí ze sociálně a kulturně 
znevýhodněného prostředí. Ústřed-
ním tématem byla romská kultura, 
překonávání stereotypů a jazyko-
vých bariér účastníků. 

Účastníci se dorozumívali pře-
devším angličtinou, dostali však 
prostor i pro sebevyjádření skrze 
hudbu, divadlo a pohyb. V rámci 
„Bazaru dovedností“ mohly dívky 
z českého týmu naučit zástupce 
ostatních zemí romským tancům 
a samy se pak zúčastnit workshopu 
akrobacie či žonglování. 

„Líbily se mi výlety, jak jsme hrá-
li hry, a taky když jsem učila ostat-
ní tancovat. Sama jsem se naučila 
albánské tance,“ uvedla účastnice 
výměny Dáša. Došlo i na celoden-
ní putování na kolech „Po stopách 
romských tradic“ či na plavbu na 
lodích po druhém největším jezeře 
Maďarska Valencei. 

Závěrem týdne navštívili účast-
níci místní dětský domov, kde 

s dětmi hráli hry a soutěže. Ptali 
jsme se děvčat z českého týmu, co 
jim výměna mládeže přinesla: 
„Naučila jsem se trochu maďarsky, 
německy a italsky, škoda, že jsme 
tam byli jen deset dní. Přivezla 
jsem si z Maďarska hezké vzpomín-
ky,“ uvedla členka české skupiny 

Justýna. „Výměna mi přinesla zku-
šenosti a naučila jsem se víc ang-
licky. Nejvíc se mi líbila perfektní 
atmosféra s novými přáteli. Ráda 
bych se tam vrátila na Evropskou 
dobrovolnickou službu,“ dodala 
Galina. 

text a foto: tereza vlčková

premiér nečas podpořil janáčkovou
pRaha, ostRava – Ve volbách do Senátu se premiér Nečas posta-
vil ve druhém kole za senátorku Janáčkovou, proslulou rasistickými vý-
roky na adresu Romů. Senát ji tehdy nevydal k policejnímu stíhání. Nyní 
se tedy za ni postavil sám premiér proti jejímu soupeři, Antonínu Mašta-
lířovi z ČSSD. Logika tohoto premiérova kroku je neúprosná a nedá se ji-
nak vysvětlit, než že premiér podporuje rasové výroky. To je velmi špat-
ný signál do společnosti od jedné z nejpřednějších politických osobností 
v zemi. Už není pochyb: premiér podpořil rasistku, která je dokonce jako 
nezávislá kandidátka ve společném klubu s ODS. To je daleko horší kon-
statování než pomalá likvidace agendy lidských práv, o niž premiér usilu-
je. Toto úsilí má nyní pregnantní vysvětlení. karel holomek 

www.rnl.sk
Rómsky nový list 

noviny Rómov na slovensku
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jak probíhá exekuce formou prodeje věcí?
Mezi často uplatňovaný způsob vymáhání dlu-
hů v případě, že nelze uspokojit dluh srážkami 
ze mzdy nebo přikázáním pohledávky u peněž-
ního ústavu, patří exekuce prodejem movitých 
věcí. Upozorňujeme na skutečnost, že výkonem 
rozhodnutí a také exekucí nemohou být postiže-
ny věci, jejichž prodej je podle zvláštních před-
pisů zakázán nebo které podle zvláštních před-
pisů výkonu rozhodnutí nepodléhají.

Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže exekuce týkat 
věcí, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb 
svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Stejně tak ji-
ných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Exekucí tak nemohou být postiženy zejména:
a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, 
b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke 

své nemoci nebo tělesné vadě,
d) hotové peníze do částky 1000 Kč.

Další omezení pro zahrnutí věcí do soupisu se týká případu, kdy je po-
vinný podnikatelem. Pak se exekuce nemůže týkat věcí, které nezbytně 
potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. To však s omezením, že 
na těchto věcech nevázne zástavní právo ve prospěch toho, jehož pohle-
dávka má být exekucí vymožena a zástavní právo je zajištěním vymáha-
né pohledávky.

Dodejme, že v exekuční praxi se výklad pojmu obvyklé vybavení do-
mácnosti průběžně vymezuje a v dané situaci může pro dlužníka vyznít 
značně nevýhodně. Dále je třeba vzít v úvahu, že podnikání je založeno 
zpravidla živnostenským listem, jehož je povinný držitelem, nebo tomu 
naroveň postaveným oprávněním, a že nelze očekávat, že ze soupisu bu-
dou vyřazeny věci, které sice povinný užívá při své práci, ale nepodniká 
na základě prokazatelného oprávnění, tedy „načerno“. I v takovém pří-
padě však je vždy možno sepsání věci a následnému prodeji předejít za-
placením vymáhané pohledávky a nákladů předchozích řízení.

judr. ludmila krátká
Autorka je advokátka (AK Příkop 2a, Brno, 

e-mail: ludmila.kratka@seznam.cz, tel.: 731 479 587).

co na to naše právnička?

komentář

komunálky změnu 
Romům nepřinesou

kaRel holomek

Dovolte několik okamžitých postřehů, jak se mi 
situace jeví po sdělení výsledků komunálních 
voleb. V těch celkově zvítězila sociální demo-
kracie, což je o něco lepší než vítězství ODS. 
V tomto směru tedy, pokud jde o Romy, nedo-
šlo k žádné tragédii, ale ani k výraznému lep-
šímu posunu. A to proto, že koalice, které byly 
ve městech uzavírány v předcházejícím období, 
sestávaly vesměs z ODS a ČSSD. Ani jedni ani 
druzí neprojevili žádný zvláště vstřícný postoj 
vůči problematice sociálně vyloučených. To je bohužel i případ Brna, kde 
se „velká“ koalice jeví jako dost pravděpodobná. Ruka ruku tu mýt bude, 
jako už myla v minulosti?

Avšak lze zaznamenat drobná vítězství. Strana zelených, která někde 
přijala na své kandidátky i Romy, se přece jen udržela na politické mapě 
a tam, kde se na radnice dostala, se pohybuje v rozmezí kolem 6 %.

Zde si dovolím osobní poznámku. Kandidoval jsem do zastupitelstva 
Brna-sever na listině SZ na pátém místě. Tato radnice je už léta proslu-
lá svým tvrdým a neomaleným přístupem vůči sociálně slabým. Žádná 
jednání zatím nevedla ke zlepšení. Účast v zastupitelstvu by tu možnost 
dávala. Bohužel neuspěl jsem i přesto, že můj volební příspěvek SZ byl 
dobrý, tentokrát v této části volili i Romové. Přesto dosáhl zisk SZ jen 
dvě křesla, já zůstal těsně pod čarou s výsledkem 802 hlasů. 

A jak to vypadalo jinde ve větších městech? Například v Chomutově 
ODS zcela propadla a s ní i současná primátorka Řápková, neblaze pro-
slulá tvrdou a neúprosnou politikou vůči Romům. Snad už primátorkou 
nebude, což samo o sobě znamená úspěch. 

V Moravskoslezském kraji dominuje sociální demokracie. V někte-
rých městech naprosto výrazně: v Karviné ODS zcela propadla, zůsta-
lo jí jen 20 %, v Bohumíně dokonce jen 14 % proti 63 % ČSSD, v Ha-
vířově 12 % proti 30 % ČSSD. Jde o celkem dobré znamení, ale bez ilu-
zí, jak již řečeno!

V severních Čechách jsou síly jinak celkem vyrovnány. Na jižní Mo-
ravě také, jen s tou výjimkou, že zde slezla hrobařovi z lopaty KDU–
ČSL, a podobně jako zelení si uchovala stopu na politické mapě repub-
liky. Zcela propadly Věci veřejné!

Jaký je tedy závěr? Nic nového pod sluncem, žádná nebývalá změna! 
Jen práce a zase práce v každodenní řeholi pro sociálně slabé a zejmé-
na pro Romy mezi nimi. 

Gipsy: když najednou vypnete 
hudbu, je to jako bych umřel

Jsem moc ráda, že mi Radek Ban-
ga, známý spíš jako Gipsy, odpově-
děl na mých pět otázek. Přeju mu 
do života jen to nejlepší. Jak říkám: 
Kdyby všichni na světě byli jako Ra-
dek, hned by se žilo lépe. Mladí, vez-
měte si z něho příklad…

hele, jak vnímáš dnešní mládež? 
Je vystavena mnohem většímu tla-
ku ze strany zábavního průmys-
lu. Má to své výhody a nevýhody. 
K těm výhodám patří informace, 
k nevýhodám zase ten rapidní ko-
loběh informací, naprosto přehna-
ná dostupnost všech digitálních 
multimediálních dat na internetu, 
a to méně vůle sportovat, vážit si 
věcí a o to méně respektu. Bohužel 

dnešní mládež se dá popsat jedno-
duše takto: Facebook, Icq, Firefox, 
Rapidshare…

o tobě se ví, že jsi velice talento-
vaný muž. čím tě naplňuje muzi-
ka? co pro tebe znamená?
Muzika řídí veškeré moje emoce. 
Když tu hudbu vypnete, je to jako 
bych zemřel. Muzika musí hrát, je 
to jako můj alternativní vzduch. 

stejně jako já i ty jsi Romák. my-
slíš, že se situace Romáků v blíz-
ké době zlepší? co bys podnikl ty 
sám, aby se zlepšila životní úro-
veň českých i slovenských Romů?
Myslím, že se situace Romů zlep-
ší, až teprve dojde úplně na dno, k 

nejnižšímu bodu mrazu. Musí přijít 
velký krach, aby se situace zlepši-
la. S Romy to jinak nejde. Ti nepři-
způsobiví Romové do práce půjdou 
až tehdy, když jim nic jiného nezbu-
de. Ti lepší se budou muset přestat 
schovávat a ignorovat, že jsou Ro-
mové, protože jednoho dne budeme 
všichni na stejné lodi, vzdělaní ne-
vzdělaní, čeští i slovenští. Většino-
vá společnost se díky hospodářské 
krizi stále více upíná k radikálněj-
ším postupům, jak se s námi vy-
pořádat. Je to jen otázka času, kdy 
bublina praskne a my Romové bu-
deme muset se sebou něco zásadní-
ho udělat. V současné chvíli nemám 
pocit, že by to bylo nějak zásadně 
lepší než v roce 1990.

jaký je tvůj životní sen?
Celkem prostý – mít velký dům, za-
ložit si rodinu s mou milovanou pří-
telkyní Verčou a žít šťastně až do 
smrti. 

řekni něco také našim čtenářům, 
nějaké poselství nebo radu.
Moje poselství zní: Pokud tohle čte 
nějaký mladý Rom, který nemá žád-
ný plán do života, žádné cíle a sny, 
pak mu vzkazuji, aby otevřel oči 
a uviděl, jak velké možnosti dnešní 
doba Romům oproti minulosti na-
bízí. My přece můžeme žít úplně 
jinak než naši předkové. Můžeme 
ve srovnání s minulostí docela leh-
ce dosáhnout vzdělání, díky které-
mu se s námi velká část gádžů nebu-
de nadále bavit jako s odpadem, ale 
jako s lidmi sobě rovnými.

Ptala se Lucie Sharrii Oračková
Foto: web

basa na ústeckém Rotahufestu
Ústí nad labem – v sobotu 
2. října se konal v Ústí nad labem 
již pátý ročník Rotahufestu (Rom-
ský hudebně-taneční festival). 
abychom přijeli s něčím jiným, vy-
stoupili jsme se scénkou „pochová-
ní basy“ z cikánské pohádky. 

Ta je jádrem projektu Šance žít 
jinak, který podpořil Úřad vlády 
ČR. Text je v češtině, ale styl komu-
nikace kopíruje cikánskou mluvu. 
Dětem chvíli trvalo, než přijaly za 
své přijít v daný čas, kdy se dostaví 
i další účastníci, koncentrovat se, 
učit a přitom dbát společenských 
pravidel. Práce s textovou částí a při 
manuálních činnostech ukazuje na-
víc i to, proč je neúspěšnost dětí ve 
škole tak veliká. 

Děti, než si text zapamatují, při-
rozeně používají k vyjádření vlast-
ní, opisující verze, které obsahují 
jiné vazby mezi slovy, jiné skloňo-
vání. Problém někdy představuje 
vystřihování papíru, natož látky, dr-
žení jehly a vlastní šití. Výroba ob-

rovské basy však přinesla obvesele-
ní po celý čas výroby. Když už 
byly připraveny kostýmy, vyrobeny 
kulisy, situace se změnila, hraní děti 
začalo bavit. Možnost festivalových 
vystoupení, kde mají kontakt s kul-
turou vlastního etnika a vidí úspěch 

vrstevníků, je motivuje něco se se-
bou dělat dále. V tom vidíme soci-
alizační prostředek. 

magda kotlárová
Koordinátorka Klubu Khamoro 

sdružení Romský život v Jablonci 
nad Nisou.

I N F O B U L L E T I N  N F O H  2 – 3 / 2 0 1 0 1

/
Milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou mimořádně dvojčíslo 
InfoBulletinu. Naleznete v něm informace o pro-
jektu odborné a metodické pomoci sociálním 
pracovníkům židovských obcí, který od roku 
2006 koordinuje Federace židovských obcí v ČR. 
Aktuálně mohu doplnit, že od příštího roku po-
vedeme projekt sami. Dále se dozvíte o vzděláva-
cích a kulturních projektech židovských obcí, kte-
ré jsou připravovány s naší podporou. Příběhem 
Anny Hyndrákové Vás provede Kateřina Steinová, 
studentka gymnázia Lauderových škol, která se 
zabývá historií školní budovy. Představíme Vám 
dalším příběhem pana prof. Tomáše Kostu, nové-
ho člena naší správní rady. 

Dovolte mi v úvodníku zmínit několik novinek 
z NFOH. V létě jsme pozměnili své logo, nyní lépe 
charakterizuje naši činnost a máme z něj radost. 
Zapojili jsme se do sociálních sítí, nově nás nalez-
nete na facebooku. Vydali jsme výroční zprávu 
za loňský rok, neleznete ji na www.fondholo-
caust.cz, děkuji všem dárcům, kteří se na ní po-
díleli, Karlu Cudlínovi za krásné fotografie a Danu 
Hoffmannovi za svěží, neokoukaný a krásný 
design. V těchto dnech vrcholí úpravy, brzy spus-
tíme internetové stránky v nové úpravě. 

Dne 23. listopadu 2010 od 19 hodin pořádáme 
benefiční koncert. Tentokrát v rekonstruovaných 
prostorách klubu Roxy (Dlouhá 33, Praha 1). 
Vystoupí Dominika a Jiří Hoškovi, Pressburger 
klezmer band a IBY & CHIPSY EMPIRE, koncertem 
provede Ester Janečková. Vstupenky budou k dis-
pozici měsíc před koncertem. Přijďte a podporuj-
te s námi projekty v programech Péče, Obnova, 
Připomínka a Budoucnost! Těšíme se na Vás! 

Marta Malá
ředitelka

Dobrý 
a sladký 
nový rok
5771

přeje Nadační fond obětem holocaustu.
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Židle zastupitelů, radních, starostů, primátorů a jejich náměstků už jsou 
vesměs obsazeny, koalice vyjednány, a proto jsme se ptali:

jak hodnotíte výsledky voleb ve vašem 
bydlišti a co se tím změní pro Romy?

janko horváth-dóme
Básník, publicista, Brno.
Je všeobecně známo, že naši k volbám nechodí a přitom pak 
brečí, jak si špatně žijí. A jak dopadly volby v našem bydli-
šti? Co se týče praktických výsledků, dohod a jednání, žád-

ný definitivní závěr ještě nepadl, nejsem prognostik ani Sibylla, ale s jis-
totou můžu už teď říct, že pro khul to dopadne jako vždy. Na kandidátce 
bylo celkově v komunálkách pár slušných Romů, ale ne zrovna na voli-
telných místech. Kdy – kana chudaha godži? Kdy dostaneme konečně ro-
zum? Myslím, že až tehdy, až nám labola e khulali bul – bude hořet kou-
del. Ta nám už hoří dvacet roků a stále se nepoučíme. Jsem všemi deseti 
pro romské poslance. Kdo jiný rozumí svým lidem? Gadžové? Nikdy, ti 
z toho jen těží a po romských zádech se šplhají ke korytům. Ono love ne-
smrděj, že ano? Čest výjimkám. Přeji krásný jejsos – podzim. Upre Roma! 

milan „elvis“ Gábor
Zpěvák přerovské skupiny Imperio (www.imperio.estranky.cz).
Tak já se musím přiznat, že letos jsem k volbám vůbec ne-
šel, a určitě to není tím, že by mě dění v našem městě ne-
zajímalo a že by mi nezáleželo na tom, co se u nás děje. 

Ale bohužel u mě převládá názor, že ono bude vcelku jedno, jestli chodím 
volit nebo ne. Pokud dojdu časem k názoru, že se pletu, tak přiznám, že 
jsem udělal chybu, a příště si to ujít určitě ujít nenechám. Ovšem na tyhle 
otázky dostanu odpovědi až později. Teď si nic nevyčítám, protože nyněj-
ší situaci znám a vím, že v romské otázce a politice se toho moc nezmě-
nilo a ještě asi dlouho nezmění. Bohužel.

štefan tišer
Předseda Společenství Romů a národnostních menšin Pl-
zeňského kraje (www.srnmpk.cz).
Bydlím v malém městě, kousek od Plzně. Tam vyhráli lidé, 
které znám a kteří pro město něco dělají. Celorepublikově 
mě docela překvapilo, že se odehrála jakási repríza parlamentních voleb, 
kdy vyhrávající ČSSD bohužel nemůže dát dohromady koaliční seskupe-
ní. Myslel jsem, že se konečně změní tvář měst a obcí, ale i když ODS 
prohrála, stále hraje prim. Jako v každých volbách se pro Romy nezmění 
nic, protože jich hlasovalo jen malé procento.

Romové, uvědomte si, že šance, jak něco změnit, je jít volit. Jsme v de-
mokratickém státě a ve volbách můžete svobodně vyjádřit svůj názor a dát 
hlas tomu, kdo za nás bude bojovat. Tak jako v parlamentních, tak v ko-
munálních volbách jste se téměř nezúčastnili (omlouvám se všem, kteří 
volili). Tak teď budete čtyři roky, dovolím si tvrdit, trpět.

Přeji všem lepší zítřek a příště větší volební účast. Lahčo džives.  (pp)

tomáš drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder
O Tomáš Drkula pes narodzinďas 
28. 4. andro berš 1977. Kerel buťi 
sar asistentos andro Rožnov pod 
Radhoštěm. Leskeri buťi ehin te še-
getinel le posťižimen čhavorenge. 
Le Tomáš kaľa buťi but lel, sar 
korkoro phenel. Najbuteder ginel 
o dobrodružné romány abo fanta-
sy literatura. Rado šunel o giľa, the 
ehin oda tradično etnicko bašaviben 
khatar všelijake inepa. Dikhel rado 
moravsko the tiž slovensko folklo-
ris. E keltsko, izraelsko, turecko the 
tiž romano bašaviben. Phirel peskre 
dženenca pal o čajovny, abo phirel 
pro bašavibengere festivaly. Prin-
džaren korkore, savo hino o Tomáš 
Drkula.

lačho džives, phučav tutar, savo 
tut ehas o čhavoripen, leperes 
tu ke?
Ehas man kajsi bacht, hoj baruva-
vas avri andre kamibenoskri famiľi-
ja, ta man ehas lačho than. Kole na-
jšukareder leperibena man ehin pro 
prazňini, pašo paňi Bečva, pre savo 
pes le phraleha ľikerahas calo ľinaj. 
Pre kada sar chudlas le mačen, the 
tiž pro rožnovsko Skanzenos, kaj 
kerlas buťi o dad mire dženeskro, 
the amen leha ehas možnosťa šad-
zik te phirel, pal calo arealos andro 
Valašsko muzeum, pal calo berš. Ta 
mange gondoľinav, hoj miro čhavo-
ripen ehas šukar.

o čhavoripen denašľa sar paňi, 
the tutar pes ačhiľa čhavo, savo 
mušinlas te phirel andre ško-

la. savi škola tuke avri kidľal, 
sar dokerdžal e základno škola? 
the so kamehas te avel, sar salas 
čhavoreske?
Sar somas čhavoreske, ta man ehas 
pherdo suňibena pal miro tajsaske-
ri buťi. Ehas oda třebas hasičis, ma-
ľaris, dženo so kamel te pisinel… 
Kajča najbareder suno predal man-
de ehas, hoj pes te ačuvava vateri-
naros, vaš kada hoj andro čhavori-
pen džavas but pal e příroda the pal 
o zvířata. 

Ta mange paľis kidľom avri Stře-
dno zemědělsko škola. Gondolina-
vas mange, hoj vaš late šaj šegeti-
nav le zvířatenge, aľe imar sar man 
sikhavavas, prindžardžom, hoj 
o maliko chuľajipen nane miro obo-
ris, the hoj miri tajsaskeri buťi dik-
havas avres. E škola dokerdžom, 
aľe bachtales man o dživipen lelas 
andro aver drom.

the kaj tut o dživipen thoďa, pal 
savo drom andro dživipen džas?
Naačhiľom paš o chuľajipen, min-
džar pal e škola chudľom kajsi buťi, 
kaj šegetinav.

sar pes ľikeres tira fajtaha? 
phen amenge, so kerel tiri da-
jori, dadoro the tire phrala the 
pheňa?
Miri Daj the Dad kernas buťi andro 
Rožnov. O Dad sar strojnikos, e Daj 
sar textilno dženo. Andro ada dži-
ves o Dad kerel ke jekh rožnovsko 
firma, e Daj hiňi imar andro phure 
love, aľe furt peske dživel lačhes, 

kerel umelecke veci. Ehin man jekh 
phral, vičinel pes Petr, ehin leske 
33 berš, the študindžas avri e pe-
dagogicko the filozoficko fakulta, 
the akana kerel buťi andro Novo-
jičinsko muzeum, sar dokumentar-
sko dženo the kuratoris pro vysta-
vy. Miro phral hino baro lavutaris, 
but rado giľavel the bašavel pro vše-
lijake sersama, tiž kerel lava and-
ro bašaviben. 

Tiž man ehin Baba andro Vítko-
vos, ehin lake 83 berš the furt hiňi 
sasťi. Miri džuvľi, e Andrejka, pes 
avri sikhadžas sar kuchařka. Kerel 
buťi andro Ústavos sociálno šegeti-
pen Vincentinum andro Štrenber-
kos. Rado športinel the akor chud-
ľas pherdo bachťipen. Tiž rado 
dikhel o bašaviben, the rado khelel. 
Amara Natalkake ehin pandž berš, 
najbuteder la bavinel te maľinel.

phučav tutar, so rado keres?
Andre mire zaujma pes thoven 
buťi, rado focinav, ginav, tiž čepo-
ro bašavav. Najbareder miri zaujma 
ehin te maľinel o obrazi olejovo-
ne farbenca. Nasom ňisavo profe-
sionalos, nane man ňisavo vytvar-
no sikhadžipen, maľinav ča kavka 
perdal peste. Rado maľinav korko-
re thana abo fora, the tiž man vare-
kana pes mukhav te maľinel o por-
treta le dženenge.

keres buťi sar asistentos pre prak-
ticko škola. phen amenge buter, so 
keres andre koľa buťi?
Kerav buťi pre Základno praktic-

ko škola andro Rožnov pod Rad-
hoštěm. Kerav kadaj buťi sar asi-
stentos pedagogos andre specialno 
rehabilitačno trejda. Aven ke amen-
de but posťižimen čhavore, save 
hine thode pro vozíčky. Miri buťi 
ehin te šegetinel, hoj len te pritho-
vel, te šegetinel lenge savoro te ke-
rel. O čhavore kada korkore nadža-
nen, ta me mire kolegyňenca lenge 
šegetinas te urel, das len te chal, 
the džas lenca te muterel. Tiž len-
ca kreslinas, bavinas všelijaké hry, 
masirinas len. Sako džives lenca 
phiras avri, abo giľavas paš e ky-
tara. Mek pašal oda, so kampel te 
kerel, dikhav tiž pro školno počíta-
čovo síť, dav pozoris pre savore po-
čitača andre škola.

so tuke kaľa buťi del, čerindža-
las bi la vaš aver?
Kaľa buťi man del but. Kerav ka-
daj imar dešujekh berš, the nače-
rindžomas bi la vaš aver. Pre amare 
čhavore mange imar but sikhadžom, 
the furt sar varesavo študentos do-
kerel e škola, but oda las. Ehin kadaj 
lačhe džene, ehin man lenca lačho 
ľikeriben. Kada mange but lav paš 
o jilo. Pal miri praxa keravas buťi 
andro aver trjedi, šegetinavas andre 
školno družina the he andre škol-
ka, the mek man sikhadžom pher-
do veci le čhavorenca.

leperes tuke pro tire inepa, save 
ehas?
E buťi chudľom mindžar pal e Střed-
no škola, nahas man but zkušenos-

ťa. Aľe nahas man ňisave problema 
„te sikhavel pes“, the te dochudel 
mange le čhavorengri he dženengri 
paťiv. Previsar mange o čhave pejle 
andro jilo, the me lenge. Sar kera-
vas peršes kaľa buťi, ta somas kor-
koro asistentos pre škola. Maškar 
miri buťi pes thovelas tiž te dikhel 
sako džives pre pošta, te vyřizinel 
andre banka abo pro školno úřados, 
te doprovoďinel le čhavoren pro au-
tobusis abo khere.

leperes tuke pre tiro peršo dži-
ves, sar salas le Romenca?
Narodzinďom man andro foros, kaj 
ehas pherdo Roma. O Roma adaj 
ehas amare souseda, ta man maškar 
lende ehas imar he andro čhavori-
pen džene. Vašoda, sar somas čha-
voreske, nakeravas rozdíly maškar 
o Roma the gadže. The gondolinav 
mange, hoj mange oda ačhiľas he 
andro adadžives. Kecivar man an-
dro dživipen dochudľom andre kajsi 
situacija, kaj somas čoro, abo nad-
žanavas sar the kaj te džal. Ehas oda 
mire romane džene, save mange še-
getinde abo dine zor. 

so tiro dživipen? džives romaňa 
čhaha. sar pes peha prindžardžan?
La Andrejkaha man prindžardžom 
andro berš, sar dujdžene samas cho-
chade khatar oka kamiben. Mindžar 
peske pejľam andro jakha, the min-
džar pes andre peste zakamadžam, 
the paľis peske liľam la cikňa Na-
talka andre fajta.

Phučelas Veronika Kačová

Zeptám se tě ještě na tvé zájmy…
K mým zálibám patří především 
fotografování, četba, amatérsky 
též muzika. Největší mé hobby je 
ovšem malování obrazů olejový-
mi barvami. Nejsem žádný profe-
sionál, nemám ani výtvarné vzdě-
lání, tvořím spíš jen pro sebe podle 
fantazie. Mým oblíbeným tématem 
jsou opuštěné krajiny nebo městeč-
ka a také se někdy odvážím pustit 
do portrétu.

pracuješ jako asistent pedago-
ga na praktické škole v Rožnově 
pod Radhoštěm. přibliž nám své 
povolání. jaké jsou tvé pracovní 
povinnosti?
Pracuji tam na Základní škole prak-
tické. Působím jako asistent peda-
goga ve speciální rehabilitační tří-
dě. Docházejí k nám těžce postižené 
děti, upoutané na invalidní vozík 
nebo jen polohující. Přístup je tady 
hodně individuální. 

Výuka u nás probíhá převážně 
formou různých her. Mým úkolem 

je především asistovat při přenáše-
ní a polohování těchto dětí, pomá-
hat jim při sebeobsluze. Děti se ne-
dokáží samy najíst, proto se musí 
krmit, přebalovat, je třeba jim po-
máhat při oblékání. Spolu s kolegy-
němi denně s nimi malujeme, cvi-
číme a polohujeme nebo masíruje-
me je masážními strojky. Když je 
příležitost, chodíme i na vycházky 
nebo představení pro děti. Každý 
den zpíváme za doprovodu kytary. 
Kromě těchto povinností mám také 
na starost školní počítačovou síť, 
dohlížím na všechny počítače na 
škole.

co ti tahle práce dává? vyměnil 
bys ji za jinou?
Tato práce mě hodně naplňuje. Dě-
lám zde už jedenáct let a asi bych 
neměnil. Na naše děti jsem si hod-
ně zvykl a vždy, když nějaký náš žák 
končí docházku, tak to hodně proží-
váme. Funguje tady skvělý kolektiv, 
mám výborné vztahy i s nadřízený-
mi, čehož si také velmi cením. Za 
svou praxi jsem zde pracoval i v dal-

ších třídách, pomáhal ve školní dru-
žině i ve školce a získal spoustu zku-
šeností z práce s postiženými dětmi.

vzpomeneš si na své začátky? jaké 
byly?
Práci jsem získal krátce po střední 
škole, takže jsem ze začátku neměl 
moc zkušeností. Ale neměl jsem žád-
né výrazné problémy „zapracovat 
se“ a získat si důvěru u dětí i u no-
vých kolegů. Naopak děti jsem si 
rychle oblíbil a ony si, myslím, ob-
líbily i mě. Když jsem začínal, byl 
jsem ve škole jediným asistentem. 
Takže mezi mé pracovní povinnos-
ti patřila i každodenní docházka na 
poštu, vyřizování v bance nebo na 
školském úřadě, doprovod dětí na 
autobus nebo domů.

vzpomeneš si na své první setká-
ní s Romy?
Narodil jsem se ve městě s celkem 
početnou romskou komunitou. Ro-
mové tam byli i našimi sousedy, 
takže jsem měl mezi nimi kamará-
dy už v dětství. Díky tomu jsem ani 
jako dítě nijak zvlášť necítil potřebu 
rozlišovat Romy od Neromů. A my-
slím, že to mi zůstalo dodnes. Koli-
krát jsem se v životě ocitl v situaci, 
kdy jsem byl nějak zoufalý nebo ne-
věděl jak dál a byli to právě mí rom-
ští přátelé, kteří mi pomohli nebo 
dodali sílu.

a co tvůj osobní život? Žiješ s rom-
skou dívkou andrejkou, jak jste se 
spolu seznámili?
S Andrejkou jsme se poznali 
v době, kdy jsme oba prožívali ne-
lehké období a oba jsme byli zkla-
maní z předchozího vztahu. Hned 
jsme si padli do oka, zamilovali se 
do sebe a velice brzy jsme i s ma-
lou Natálkou vytvořili svou rodinu. 

text a foto: veronika kačová

Dokončení ze str. 1
tomáš drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál
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temný příběh „padlého anděla“, který se skutečně stal
Lidé si většinou myslí, že stát se 
prostitutkou je něco, co je nemůže 
potkat. Že prostitutka to dělá pro pe-
níze nebo ji to dokonce baví. 

Vše začalo, když Jí bylo patnáct 
let a zemřel Jí otec. Matka si vzá-
pětí našla nového přítele, se kterým 
se však Ona nesnesla, a proto Ji 
matka vyhodila z domova. Ona se 
tak ocitla u svého dědy, „proslave-
ného“ výrobou pervitinu. A tak, asi 
jako kdokoli jiný v její situaci, za-
čala experimentovat s pervitinem 
a vše skončilo ročním léčením 
v protidrogovém centru. Po roce se 
neměla kam vrátit. K matce nemoh-
la, k dědovi nesměla, a tak se v šest-
nácti letech ocitla na ulici. Jednoho 
prokletého dne přišel za jejím dě-
dou dealer, který si Jí všimnul 
a vzal Ji s sebou do západních 
Čech, kde z ní udělal prostitutku.

Ptáte se, proč s ním odešla? Pro-
tože neměla kam jít. Proč mu byla 
po vůli a začala pro něj šlapat? Pro-
tože mu byla vděčná, že Jí dal stře-
chu nad hlavou a dostal Ji pryč. Po 
čase si Ji koupil jiný pasák, který 
už Ji mohl postavit na prominentní 
místo na hlavním tahu do Němec-
ka. Ona šlape dodnes bez možnos-
ti návratu k normálnímu životu.

Pro ilustraci další příběh z vý-
chodního Slovenska: Bylo Jí krás-
ných třináct let, když k nim poprvé 
do slumu v osadě přijel pasák z Čech 
a odvezl si její sestřenici, které bylo 
patnáct, za dvacet tisíc slovenských 
korun do Čech. Když už Jí bylo čtr-
náct, přijelo do osady černé BMW 
a z něho vystoupil muž, který jí před 
rokem odvezl sestřenku někam do 
Čech. Ona chtěla odejít z osady, kde 
neviděla svou budoucnost jinak než 
se šesti dětmi a mužem, který Ji 
 mlátí a pije víc než Dán. Když muž 
z Čech přišel k nim domů a zeptal 
se rodičů, jestli by mu neprodali dce-
ru s tím, že se v Čechách bude mít 
lépe a ještě k tomu položil na stůl 20 
tisíc korun, rodiče neváhali a dceru 
prodali. 

Proč? Že vy byste to neudělali? 
Představte si, že máte šest dětí. 
2500 korun na měsíc. Dlužíte li-
chváři, který vám vyhrožuje smrtí. 
Práce v okruhu 100 km pro vás 
není. Nikdo vám nepomůže se z té-
hle situace dostat. 

Ona tedy odjela. Pasák vyplatil 
dvacet tisíc na stůl. Rodina vše do 
koruny dala lichváři a žije jak před-
tím, pouze jejich dcera už od svých 

čtrnácti let postává u silnic a kaž-
dý týden se najde zákazník, který 
Ji zmlátí, znásilní nebo se Ji poku-
sí unést. Doufám, že pro ilustraci 
Jejich životů by to mohlo stačit. 

Proč se nemohou Ony vrátit do 
normálního života? Představte si, 
že máte v kleci husu, co snáší zla-
tá vejce. Pustili byste ji z té klece?

Jako každé zvířátko, které držíte 
v kleci dlouho, si postupem času na 
tu klec zvykne, přijme ji za domov 
a už vám neuteče, i když necháte 
otevřená dvířka. I kdyby se pokusi-
lo utéct, tak nemá kam! Všude na 
Ni bude nahlíženo jako na prostitut-
ku. Ona již ztratila víru v sama sebe 
a sama sobě se hnusí. Od takové zlo-
mené duše nemůžeme očekávat hr-
dinské útěky, odvážné udání a do-
konce i rychlé a bezproblémové za-
pojení se do společnosti.

jak vlastně prostitutka vydělává 
peníze?
Většina lidí si myslí, že prostitutka 
nabízí jen sexuální služby. Ale 90 % 
klientů jim platí za společnost, jen 
zbývajících 10 % chce po prostitut-
ce sex. Každá prostitutka má své tr-
valé zákazníky, kteří většinou pat-
ří do první skupiny, kdy ji platí za 
doprovod do kasin, na večeře apod. 
Tito zákazníci jsou pro prostitutku 
zárukou výdělku, a proto si je kaž-
dá hlídá a nechce o ně přijít.

kolik prostitutka vydělá za noc?
To je různé, ale pod 300 eur to ni-
kdy není.

co když ji někdo přepadne nebo 
nechce zaplatit?
Každá prostitutka má svého pasá-
ka, který ji chrání. Prostitutka má 
určené místo, kam s klientem musí 
jít. Nikam jinam si klient prostitut-
ku odvést nemůže. Každá prostitut-
ka má u sebe mobilní telefon, takže 
když se něco stane, stačí prozvonit 
a pasák přijede. Pasák většinou své 
holky hlídá tak, že sedí v blízkém 
baru a v časových intervalech pro-
jíždí autem kolem holek a vybírá od 
nich vydělané peníze. Když se sta-
ne, že klient nechce zaplatit, pro-
stitutka nenápadně prozvoní svého 
pasáka a ten z klienta peníze dosta-
ne násilím. Se zmlácením prostitut-
ky klientem je to horší, většinou to 
dopadá tak, že pasák svoji holku na-
jde na určeném místě s rozmláce-
ným nosem, podlitinami po celém 

těle atd. V takových případech ani 
mobilní telefon nepomáhá.

proč pasák vybírá od prostitutek 
peníze?
Pro jejich vlastní bezpečnost. Před-
stavte si, že máte v kabelce 100 eur 
a stojíte sama večer u silnice. Hro-
zí vám, že vás přepadnou, znásil-
ní a ještě vám vezmou celodenní 
výdělek.

kolik si taková prostitutka vydělá?
Prostitutka si nevydělává. Vše zá-
leží na jejím pasákovi, kolik jí dá. 
Nesmí jí dát moc, protože by mohla 
utéct (viz výše), a začít s drogami.

proč to tedy prostitutka dělá, 
když ne pro peníze?
Na 99 % prostitutek svého pasáka 
miluje. Dělá to pro něj z lásky. Zní 
to neuvěřitelně, ale je to tak. Pasák 
jí dává, co potřebuje, pocit jistoty, 
bezpečí a domova.

takže pasák prostitutku nenutí 
šlapat?
Nutí! Ne že by ji mlátil, ale je to psy-
chický nátlak. Prostitutka je nuce-
ná stát na trase ne z důvodu, že by ji 
pasák zmlátil, ale proto, že by ji pa-
sák odkopnul a našel si jinou. Zkuste 
zamilované puberťačce říct, že když 
vás nezačne líbat, tak jí dáte kopač-
ky. Prostitutky jsou jako ty malé, 
pubertou postižené slečny. Větši-
na prostitutek si za své peníze kou-
pí plyšáky, srdíčka, panenky apod. 

jak to?
Protože pasák koupí vše ostatní. Od 
šatů až po kosmetiku.

může pasák postavit své holky 
kam chce?
Nemůže. Pasák si místo „pronají-
má“. Místa, která jsou na hlavních 

tazích do Německa, jsou velmi dra-
há a není jen tak postavit tam hol-
ku. Prostitutka stojící na takovýchto 
místech musí vydělat na zaplace-
ní „nájemného“, pasáka a na sebe.

jak pasák přijde k prostitutce?
Ve většině případů se jedná o holky, 
které jsou v nějaké těžké životní si-
tuaci, ať je vyvolaná finanční krizí 
nebo ztrátou domova. 

U takových holek není těžké vzbu-
dit pocit vděčnosti následovaný po-
citem zamilování a končící pocitem 
beznaděje a odporu k sobě samé.

může se pasákem stát kdokoli?
Teoreticky ano, prakticky je to tak-
řka vyloučené. Není problém sehnat 
holku, problém je s místem, kam 
holku postavit. Musíte mít kontak-
ty mezi pasáky nebo přímo v kruhu 
těch, kteří místa pronajímají.

takže je to jakási mafie?
Ano, je. Ne jakási, ale velká a spo-
lupracující s ostatními mafiemi. 
Například ten, co pronajímá místa 
ke stání holek, vlastní noční pod-
niky a kasina, kde mu ochranku 
dělá ukrajinská mafie, které dodá-
vá zbraně ruská mafie. Vlastník ka-
sin a nočních podníků je většinou 
i distributorem drog, které bere od 
ruské či jiné mafie. Takový člověk 
je kanárkem ve zlaté kleci, z které 
taky není úniku.

je pravda, že na trasách je více ci-
kánských dívek než českých?
Jak kde. Je pravda, že cikánské dív-
ky se ocitnou v těžké životní situa-
ce mnohem rychleji a snadněji než 
například české dívky.

Znáte ještě nějaké příběhy dívek? 
Třeba příběh dívky, kterou pásl 
vlastní bratr a otec ji vozil na trasu. 
Za vydělané peníze rodina koupila 
a zrestaurovala dům. Ta dívka šla-
pe dodnes pod jiným pasákem, bra-
tr si užívá nesvobody ve věznici za 
loupežné přepadení a otec jí vesele 
vychovává syna. Šťastná to rodinka.

Nebo příběh dívky, kterou její 
vlastní matka postavila ve třinácti 
letech na trasu a nutila ji šlapat pod 
hrozbou fyzických trestů. Slečna 
později utekla z domova. Dostala se 
ve čtrnácti do Německa, kam ji od-
vezl nějaký Němec, který ji zneuží-
val. Když se jí podařilo utéct, vrá-
tila se zpět do Čech, kde se jí ujal 

pasák, pod kterým šlapala do svých 
sedmnácti let. Dnes tato dívčina leží 
na jednotce intenzivní péče a umí-
rá na selhání jater. Byla to krásná 
blondýnka s modrýma očima 
a krásným hřejivým úsměvem. Ne-
byla ani Ukrajinka, ani Slovenka. 
Po smrti otce se její matka stala zá-
vislou, z počátku na automatech, 
později na pervitinu, proto se dosta-
la na trasu a skončila na jednotce in-
tenzivní péče.

a co příběh dívky, která vyrůstala 
v rodině, kde matka spala s něm-
cem v ložnici, a otec se v obývacím 
pokoji díval na televizi?
Dívce bylo šestnáct let, když utek-
la z domova, protože ji matka doha-
zovala Němci. Dívka se zamilovala 
do kluka, s kterým utekla do Pra-
hy. Po měsíci se na ni vykašlal a na-
šel si jinou. Dívka neměla kam jít, 
měla zlomené srdce a zhroutil se jí 
celý svět. Skončila v Perlovce, kde 
šlapala půl roku. Teď je „zaměstna-
ná jako hosteska“ v erotickém klu-
bu na hranicích s Německem. Je to 
jiný svět, o kterém je lepší nevědět, 
ale kde je nutná osvěta a prevence.

jak pomoci takovým „padlým 
andělům“?
Dát jim to, co jim dává pasák – 
a to pocit domova. Navrátit jim 
úctu k sobě. Důležitá je prevence 
a informovanost u dívek, které žijí 
v sociálně vyloučených lokalitách, 
o tom, co znamená být prostitukou. 
Stát nezapomíná na padlé duše dro-
gově závislých, ale opomíná závis-
lost „padlých andělů“. Neinformu-
je společnost o jejich tmavém světě. 
„Padlému andělu“ nepomůže kon-
dom ani bezplatný test na AIDS, tak 
jako mu pomůže pocit jistoty, do-
mova a bezpečí!
 
a teď se já zeptám na něco vás.
Proč v celé České republice neexis-
tuje zařízení, kam by se „padlý an-
děl“ mohl ukrýt, když dostane od-
vahu a uteče?

Proč neexistují u policie lidé, 
které není možné podplatit?

Proč existují lidé, kterým je osud 
druhých lhostejný? Kéž by tento 
článek dokázal něco změnit!

antonín Ferko
Autor studoval sociální a kulturní 
antropologii v Plzni, nyní publici-
sta, článek vznikl po rozhovorech 

s „padlými anděly“ a pasáky.

jernoným tejc jednal neprodleně
Stala jsem se svědkem nepříjem-
né události. Letos jednoho květno-
vého dopoledne mě na jedné z br-
něnských ulic oslovil mladý muž. 
Měl černé vlasy a hnědé oči. Ne-
znalý Brna se mě zeptal na jistou 
ulici. Shoda náhod, já šla také tím 
směrem. Asi po třech minutách chů-
ze nás vulgárně napadl chodec, je-
hož jsem znala z dřívějška z místa 
mého bydliště v brněnských Čer-
novicích. Byl to Ing. Zdenek Polá-
ček, který se pochlubil již dříve, že 
je členem ČSSD. Mně a doprováze-
jícímu mladíkovi nadával do „cigo-
šů“, zlodějů apod. 

Mladík vedle mne se studem čer-
venal až za ušima, pokorně mlčel 
a nic neříkal. Ani se neohradil, že 
vlastně není Rom. Vyzvala jsem 
pana Poláčka aby těch urážek ne-
chal a nevšímal si nás. Měla jsem 
v úmyslu volat policii, a taky jsem 
to posléze učinila. Tím incident ale-

spoň pro tuto chvíli skončil. Něko-
lik následujících dnů jsem byla 
bombardována vulgárními SMS. 
Pak jsem se obrátila na pana Tejce, 
šéfa místní pobočky ČSSD. Ten 
jednal neprodleně.

Výsledkem bylo, že se mi omlu-
vil za celou brněnskou organizaci 
ČSSD a že mne navštívil starosta 
Černovic pan Jiří Houdek, rovněž 
s omluvou za nechutné chování je-
jich bývalého člena. Ano, Ing. Po-
láček byl skutečně z organizace vy-
loučen a celá organizace se od jeho 
chování distancovala. Přece jen 
jsou na této zemi slušní lidé, kteří 
se dovedou postavit křivdě.

Kromě toho čeká Zdenka Poláč-
ka ještě řízení před přestupkovou ko-
misí. Snad lze očekávat, že tato ostu-
da bude výstrahou i pro všechny dal-
ší nactiutrhače s podtónem rasismu.

dana teinitzer-šarköziová
Brno-Černovice

časopis
 pro 

multik
ulturní m

ládež

nový dvouměsíčník 
pro děti 
a náctileté: 
- o všem, čím se lidé liší, 
-  pro všechny, kteří respektují  

a vítají rozdíly mezi lidmi.

redakci tvoří děti, žáci, odborníci - češi, romové, vietnamci, mongolové, ukrajinci a další
chceš i tY být redaktorem romano voďori? napiš nám na romano.vodori@gmail.com

k dostání ve vybraných základních školách a na internetu.
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I přes dost velkou vytíženost ve škole jsem se teď dostal k Romano han-
gos č. 16, ve kterém jste otiskli můj rozhovor s Idou Kelarovou. Chtěl bych 
rychle reagovat na změnu nadpisu toho rozhovoru, protože mi to vůbec ni-
kdo neposlal k autorizaci. Nevěděl jsem, že je nadpis pozměněn, navíc ten 
soubor se Miret vůbec nejmenoval. Šlo o smíšený soubor švýcarské a rom-
ské mládeže z Česka a Slovenska. Miret, to je název občanského sdruže-
ní, které založila Ida Kelarová. michal mižu mižigár, písek

omluva
Za titulek článku se Michalu Mižigárovi omlouvám, z jeho textu jsem 
měl skutečně dojem, že Miret je i název zmíněného souboru.
 pavel pečínka, šéfredaktor

Z reakcí na anketu Zažili jste vy nebo vaši známí diskriminaci, když 
jste hledali práci? (Rh 16-2010): 

Víte, ty články jsou z obecného pohledu pitomost. Když někde na jedno 
místo připadá 20–40 uchazečů, tak jsou „diskriminovaní“ skoro všichni. 
A je jedno, jestli jsou snědí nebo bílí. Také si mám stěžovat, když se na 
středoškolské místo za 12 000 měsíčně hlásí 30 uchazečů, z toho 16 vy-
sokoškoláků – a je mi přes 50 let a jsem si jistý, že těžko má někdo vhod-
nější vzdělání a praxi – a nejsem vybrán, i když s tou platovou almužnou 
souhlasím? Táhněte k čertu s tím vaším umělým rasismem. karel Ritter 

co na to naši čtenáři? proč kolem sebe kotlár kope?
Posílám reakci na článek v RH č. 16 
z 11. října. Je to názor a pohled mojí 
osoby. Jmenuji se Jan Kima a prá-
ci s mládeží i dospělými se věnuji 
22 let, zejména na poli sportu. Pra-
cuji ve sdružení, které pomáhá pře-
devším dospívající mládeži. Půso-
bíme právě na území Jablonce nad 
Nisou a Liberce.

Už delší dobu se podivuji nad 
tím, co všechno se děje kolem oso-
by Dušana Kotlára. Mediálně ko-
lem sebe kope, a to do lidí, které 
osobně znám. Vadí mi jeho posto-
je k integraci Romů. On sám z rom-
ské menšiny profituje tím, že za-
městnává celou svou rodinu a bije 
se v prsa, jak to myslí dobře s rom-
skými dětmi. Protože neuspěl prak-
ticky nikde, kde nějak pracoval, tak 

našel azyl v Jablonci nad Nisou. 
Rozhádal se a napadal každého, 
kdo po něm chtěl to, co se má a co 
je obecně uznávané každým. Obvi-
ňovat druhé z vlastního neúspěchu 
je snadné. Zatím toho moc nedoká-
zal a jeho chvástání i jeho „práce“ 
stojí na velmi tenkém ledě! Honosí 
se tituly, které vyvolávají dohady, 
protože jeho projevy navenek zů-
staly celkem nízko. Pokud uslyšíte 
jeho vyjadřování, pak začnete po-
chybovat o vysokoškolské úrovni. 
O psaném projevu se radši nebudu 
vyjadřovat.

Paní Anna Cínová pracuje jako 
romská poradkyně v Jablonci nad 
Nisou řadu let a může oprávněně 
posoudit, kdo pro Romy ve městě 
je či není přínosem. Pokud došlo 

k nedorozumění či jiným třenicím, 
pak spíš věřím tomu, že pan Kotlár 
opět nechtěl „spolupracovat“. Pan 
Holek je úředník, který je možná 
striktní, ale určitě pro Romy dělá 
víc než pan Kotlár. Osobní nasaze-
ní a přístup k práci pana Holka 
může být klidně příkladem. Ne-
znám nikoho v okolí, který by měl 
výhrady k jeho práci. Myslím si, že 
pan Kotlár nezná situaci v jiných 
krajích, protože by jinak musel jít 
s omluvou za panem Holkem. Pane 
Kotláre, pište si klidně, co chcete, 
ale nechte slušné lidi pracovat a ne-
chlubte se cizí prací. Romové vás 
znají jako muzikanta, tak jím buď-
te a sociální práci nechte těm podle 
vás „nevzdělaným“. jan kima

Sdružení Aver, Liberec.

holek i cínová mají zkušenosti
Velmi mě pobouřil článek v Roma-
no hangos č. 16 z 11. října, který 
podepsal pan Mgr. Dušan Kotlár, 
PhDr. Název článku byl zajímavý: 
„Proč existuje mezi Romy tak vy-
soká nezaměstnanost?“ Jeho ob-
sah byl však o něčem jiném, co 
připomínalo spíš pomluvu a napa-
dání. Velmi si vážím a cením práce 
každé neziskové organizace, která 
pracuje s Romy. Je to činnost vždy 
složitá, nedoceněná a především 
vyčerpávající. Ve své práci romské 
asistentky se často setkávám s lid-
mi, kteří znají velmi dobře, jak pra-
cuje paní Anna Cínová a Ing. Jozef 
Holek. Nejenom moje osobní zku-
šenost a pohled na práci krajského 
koordinátora i romské poradkyně, 
ale i názor jiných lidí jsou trochu 
odlišné od pohledu pana Mgr. Du-
šana Kotlára, PhDr. 

Náplň práce romské poradkyně 
a role krajského koordinátora se od 
Kotlárových představ dost liší. Ten, 
kdo zná pana Holka nebo paní Cí-
novou, ví, že jde o lidi na pravém 
místě. Určitě stojí v oblasti integra-
ce Romů na úplném vrcholu. Ne-
sčetná jednání s politiky, osobní 
jednání v rodinách, pomoc každé-
mu Romovi, tvoří jen zlomek jejich 

práce. Odbornost a obhajoba faktu, 
že je nutnost tuto práci podporovat 
ze strany samospráv jsou samozřej-
mostí. Avšak ten, kdo se zaměřuje 
na problematiku Romů, ví, že prá-
vě tohle je stěžejní přístup. 

Vzhledem k tomu, že už jsem 
v krajských denících Libereckého 
kraje zaregistrovala podobné ataky 
(i osobní výstupy na veřejnosti při 
jednáních pana Kotlára), musím ve-
řejně vyslovit svůj nesouhlas s jeho 
chováním a jednáním. Jeho posto-
je i názory na integraci Romů bo-
hudík nesdílí všichni. Pokud bych 
zde chtěla vyjmenovávat nedostat-
ky či výtky vůči práci pana Kotlá-

ra, pak by mi nestačila jedna strán-
ka těchto novin. Nechci to dělat 
a není smyslem se osočovat navzá-
jem. Pouze bych chtěla, aby si čte-
náři upravili pohled na práci dvou 
osobností Libereckého kraje, kte-
rými jsou jak paní Anna Cínová, 
tak i pan Jozef Holek. Paní Cínová 
tuto práci dělá přes 20 let a její vý-
sledky jsou vidět na první pohled. 
Ve vyloučených lokalitách se pohy-
buje prakticky denně. V době, kdy 
pan Kotlár hrál na housličky, ona 
už dávno řešila problémy Romů. 
Pan Holek dělá 10 let s romskou 
menšinou po celém kraji, vytvořil 
podmínky na krajské úrovni právě 
pro práci nevládních neziskových 
organizací i asistentů pedagoga, 
stejně jako pro terénní sociální prá-
ci. Zpracoval celou řadu dokumen-
tů, analýz, které jsou rozhodující 
pro další práci v kraji. Podmínky 
vyjednávání nejsou zrovna ideální. 
Ten, kdo chce, jejich práci vidí, oce-
ňuje ji a spolupracuje! Ten , kdo zů-
stává „sólo“, nechť zůstává, byla to 
jeho volba! Špinit druhé bez důka-
zů, vést „žabomyší války“ je zby-
tečné a nedůstojné. 

miroslava adamenko
Pedagogická asistentka, Turnov.

kdo odmítá romštinu, není Rom
Dcera mi pravidelně posílá Roma-
no hangos mejlem, prý proto, abych 
trénovala svou starou hlavu a praco-
vala na počítači. V minulém čísle se 
objevil článek Dušana Kotlára, kte-
rý napadal jiné Romy. Tak to se mi 
opravdu nelíbilo. Romové v Libe-
reckém kraji již pana Dušana Kotlá-
ra znají a vědí, že umí nadávat a kri-
tizovat a že jeho práce pro Romy 
není tak dobrá. Dobře to říká můj 
manžel: Rom, který veřejně odmítá 

výuku romského jazyka argumen-
tem, že prý děti pak nebudou umět 
pořádně romsky ani česky, není 
Rom. Je potřeba se k němu chovat 
jako ke každému jinému, který umí 
jen Romy kritizovat a pomlouvat. 
Pan Kotlár sám romsky neumí a za 
to by se měl stydět, romský jazyk je 
pro Romy velmi důležitý. Neznám 
sice pana Holka, ale paní Cínovou 
znám velmi dobře, a Romové vědí, 
že umí pomoci. 

U nás v Jablonci má pan Kotlár 
klub pro děti, ovšem děti tam moc 
chodit nechtějí. V Liberci je taky 
jeden Kotlár, ale toho na rozdíl od 
Dušana Kotlára Romové respektu-
jí, a Dušan Kotlár by si z něho měl 
vzít příklad. Romové by měli držet 
dohromady a ne nadávat jeden na 
druhého. Když někdo jenom nadá-
vá, tak by ho ostatní neměli poslou-
chat.  milena lapošová

Důchodkyně, Jablonec.

phučav mandar: soske o Roma pes chan?
Phučav mandar: Soske o Roma 
pes chan? Soske o phral ubližinel 
la pheňake? Kale dživesa nane sar 
oka berša. O famiľiji pes ľikerenas, 
savore pes rado dikhenas. Ňiko na-
phendžas la dake abo la pheňake 
ňič phuj. Nadžanav, so pes kerel. 
Phučav le sovnakune Delorestar 
„soske?“ 

Andre sako famiľija pes vareso 
kerel. Vaš o love pes o manuša ma-
ren, murdarkeren. Pisinav mange 
kale lava a e baba rovel paš o had-
žos, he vakerel le Devleha, kaj ka-
mel sasťi te avel. Vaš o love peske 

sasťipen nacinena. Ňikas nane dži-
vipen andalo sovnakaj. Miro suno 
hino te dživel skromnes, aľe sastes. 
Ko kada rešpektinel a dživel kav-
ka, sar pes kampel, ňič leske nachi-
binel. Ko kamel but, ňič les naave-
la. Vaš kada, kaj la pheňa mardžas, 
les tuplom ňič naavela.

Ptám se sama sebe: Proč se Cikáni 
žerou navzájem? Proč bratr ubližuje 
sestře? Tento čas není jako ten pře-
dešlý. Rodiny držely při sobě, ka-
ždý se měl rád. Nikdo neřekl ma-
mince nebo sestře něco špatného. 

Nevím, co se dnes děje. Ptám se 
mého milovaného Boha „proč?“. 
V každé rodině se teď něco děje. 
Kvůli penězům se lidé bijí, zabí-
jí. Píšu si tahle slova a moje ba-
bička sedí u postele pláče a mod-
lí se k Bohu, že chce být zdravá. 
Za peníze si zdraví nekoupíte. Ni-
kdo nemá život ze zlata. Mým snem 
je žít skromně, ale chci být zdravá. 
Kdo tohle respektuje a žije tak, jak 
se má, nic mu nechybí. A z toho, že 
zmlátil svou sestru, nic dobrého mít 
nebude.

lucie sharrii oračková

anděl a ďábel: jak to 
bylo doopravdy…
Bylo krásně v tom tichým lese. Procházím se jen tak mezi stromy, když 
v tom mé očka uvidí něco modrého. Něco hezky modrého, zabaleného do 
andělských křídel.

Přišel jsem blíž a spatřil ten nejkrásnější boží výtvor, který jsem kdy 
viděl. Pozdravil jsem, jak slušnost velí, a ona mi odpověděla. V jejích 
očích se třpytila nevinnost s vášní. Já jí odpovídal pohledem zlomeného 
démona. Ten pohled jejích očích mě zlomil, v tu ránu jsem nebyl s to jí 
provést něco, co přikazuje desatero Luciferova plánu jak na Boha, ale byl 
jsem tam sám bez Luciferových zákonů, pohlcen andělem.

Stála tam a koukala na mě. Něco přitahovalo mé rty k jejím, lidi by to 
nazvali vášní… někdo dokonce láskou… Bohužel my andělé z temnot 
tyto pojmy neznáme. Bylo to pro mne něco nového, něco, co mi dávalo 
sílu urvat svá křídla a stát se člověkem.

Políbili jsme se a já chtěl víc… chtěl jsem nekonečný polibek prosyce-
ný vášní, kéž bych byl člověk, abych to mohl vychutnat naplno a nemu-
sel se vracet do temnot.

Když nádherné líbaní skončilo, vzal mě anděl na nedalekou mýtinku, 
kde se scházeli ti ušatí donašeči, Elfové. Postavila mě do jejich středu a za-
balila mě do svých hebkých křídel. Pak se to stalo. Rázem jsem byl ubo-
hým člověkem a nechal jsem se unést vášní, ale nebyl jsem sám, kdo ne-
věděl, co činí, a vše sváděl na lásku a jiné čistě lidské city. Dala mi, co 
nesměla, a já jí na oplátku slíbil, co jsem nedokázal splnit.

Po čase se z anděla stal padlý anděl, jeho milosrdný otec mu urval jeho 
hebká křídla a shodil ho z nebe. Mě můj otec pod podmínkou, že na ni 
zapomenu, nechal v temnotě, ale já nemohl. Pořád mě to táhlo za andě-
lem. Toulal jsem se lesem a hledal ho. 

Až jednou. Bylo krásně, nebe bylo temné a rudé… přesně takové, jako 
když jsem se narodil. Bůh se asi zase zlobil. Šel jsem tehdy jako vždy po 
lese a pátral, s plnou hlavou lidských myšlenek, po svém andělu. Na mý-
tině, kde mi dal, co nesměl, seděla bez křídel. Její modré tělo bylo zkrva-
vené, její vlasy vlály ve větru a oči byly pohřbeny do jejích dlaní. Přistou-
pil jsem k ní a jemně jí pohladil po vlasech. Ona se otočila a políbila mě 
jako poprvé. Líbala a oči jí zářily. Nebyla andělem, ale člověkem, dívkou. 
Obyčejnou dívkou. Chytl jsem ji kolem pasu a zeptal se jí, co se stalo, proč 
nemá křídla a proč tu sedí.

Ona promluvila hlasem lidským. Říkala něco o lásce a podobný lidský 
nesmysly. Myslíte si, že jsem jí měl věřit nebo snad že jsem s ní měl mít 
slitování?

Chtěl jsem jí věřit a věřte, na okamžik jsem jí věřil. Ale má duše byla 
rozpolcená, jedna polovina byla lidská (to bolelo), ta druhá byla temná (to 
bolelo ještě víc)… nedalo se to vydržet, a proto jsem padl na kolena a pro-
sil ji, ať přestane.

Ona ve mně viděla svou slabost, uviděla moji rozpolcenou duši, jak se 
rve v těle ohýbaném křečemi, způsobované jejími slovy. Bylo to jako 
v pekle, tam, kde to samé děláme lidem. Koukla se na mě rudýma očima 
plnýma vzteku a nenávisti (lidské to slabosti), zvedla mě a políbila. Její 
polibek mě dusil. Sála ze mě život. Sála a sála a já se nebránil. Nechtěl 
jsem se bránit… byl jsem zlomen a padl jsem na kolena bez duše, bez ži-
vota. antonín Ferko

Psáno pro deník Rovnost a Romano hangos.

www.romea.cz

Romský informační portál
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důkaz o bohu, aneb dýka a kříž
Petra si pamatuji jako vykroucené-
ho, věčně zmaštěného, očima těka-
jícího a všeho schopného zoufalce. 
Když jsem ho potkal po letech, ne-
chápal jsem, jak je možné, aby se 
někdo takto proměnil. Musel jsem 
tomu přijít na kloub. Kamarád 
z mládí totiž neustále chválil Pána 
a děkoval mu za to, že vstoupil zne-
nadání do jeho života. Já se naopak 
k zázrakům stavím rezervovaně.

Když mě pozval na kázání a bo-
hoslužbu, tak jsem si nejprve něco 
zjistil o jejich křesťanském sboru. 
Nese název Maranatha. Jde o křes-
ťanský sbor znovuzrozených křes-
ťanů v Děčíně, společenství upřím-
ně věřících lidí, kteří si uvědomují 
význam svého spasení a s vděčnos-
tí Pánu Ježíši Kristu touží naplno 
vstoupit do aktivní služby pro 
Něho. A to naplněním Pánova po-
žadavku: „Zapři se, vezmi vážně to, 
co jsem ti v Duchu Svatém svěřil, 
a následuj Mne!“

Stránky tohoto sdružení dále 
uvádí: Jsme nezávislým sborem, 
věříme, že s apoštolským pomazá-
ním a povoláním dokážeme zaklá-
dat další nové sbory, vyučit další 
učedníky, vymodlit si, aby nám Pán 
v našich řadách vzbudil svým Du-
chem další apoštoly, proroky, uči-
tele, evangelisty a pastýře, kteří bu-
dou dělat to, co dělala prvotní cír-
kev. 

tak jako v bronxu
Sbor založil v roce 2003 pastor 
Pavel Kozák. Nevznikl masovým 
příchodem či přechodem věřících 
z jiných církví, nýbrž každodenní 
evangelizační prací na ulici, zprvu 
převážně mezi Romy, narkomany 
a mladými lidmi. 

To je oficiální verze a trochu mi 
ten poslední odstavec připomíná 
knihu Dýka a kříž. Ta vypráví pří-
běh nadšeného kazatele a duchov-
ního Davida Wilkersona, který 
z ničeho a bez peněz, jen za podpo-
ry své ženy a dalších nadšenců, za-
ložil v nejhorší newyorské čtvrti 
v roce 1958 středisko pro mládež. 
Jeho odvaha postavit se mládežnic-
kým zločinným gangům a nabíd-
nout jim lásku místo nenávisti, bez-
brannost proti dýce, bezpečí zakot-
vené ve vnitřní svobodě křesťana, 
to vše dodnes oslovuje tisíce násle-
dovníků.

Přicházím před budovu bývalé 
Základní školy v ulici Thomayero-
vě v Děčíně a těším se. Jelikož jsem 
katolík, tak i poněkud ostražitý 
vůči všemu neortodoxně katolické-
mu. Od protestantů většinou očeká-
vám popření dogmat a odvetu za 
Bartolomějskou noc. Jenže v tom-
to případě mě fascinuje ta skuteč-
nost, že donedávna se u onoho sbo-
ru kázání, modlitby, vyučování, 

směrování, povzbuzování a napo-
mínání uskutečňovalo denně. Den-
ně znamená, že se scházeli sedm 
dní v týdnu, od pondělí do neděle, 
vesměs od 16 do 22 hodin. A to 
opravdu DVA roky v kuse! Během 
této doby prošlo tímto sborem oko-
lo 600 lidí, převážně romské mlá-
deže, která se sborem prohnala jako 
tornádo… 

hlavně neformálně
Hustě prší a před budovou se tísní 
skupinka mládeže. Všichni s úsmě-
vem na tváři, já jediný se tvářím 
jako kakabus, protože jsem celý 
promočený. Ale oni na povětrnostní 
vlivy nehledí. Mají snad nějakou bi-
laterální smlouvu s Bohem, a proto 
jsou v pohodě? Já věřím přeci také, 
ale nejsem tak vnitřně nad věcí, jako 
tihle lidé kolem mě. Kristus mi nej-
spíš nějak zevšedněl, ale oni chvá-
lí Pána kaž dým gestem, pohledem, 
slovem. Vyzvídám, kladu otázky 
a neberu si servítky. Odpovědi jsou 
prosté, úsměvně lidské a v žádném 
případě rezervované. Uvědomuji si, 
že hovořím s bývalými narkomany, 
zloději a trestanci, a přitom dostá-
vám lekce z morálky a víry v dobro, 
které je v každém člověku. Poma-
lu se začínám stydět za svůj cyni-
smus a srdečnost členů sboru mě 
uzemňuje. 

Vcházíme do malé místnosti dia-
metrálně odlišné od obřích sálů kos-
telů a katedrál. Je to tu spíše jak 
u mě doma v obýváku, pomyslím si. 
Ne příliš nákladné zařízení ve mně 
vzbuzuje pochybnosti. Věřící se za-
čínají scházet. Jde evidentně o řez 
generacemi, děti školou povinné 
v doprovodu rodičů i bez nich. Mlá-
dež, kterou bych čekal spíše na tech-
no-party, důchodci, stejně jako lidé 
v produktivním věku. Moc mě za-
jímá bohoslužba, jelikož se považu-
ji za znalce Písma svatého. Teologie 
je můj koníček a Starý zákon moje 
nejmilejší čtení. V tomhle jsem ko-
vaný. Mohu vést zasvěcené dispu-
tace nejen o známých postavách, 
jako patriarchové Abraham, Izak, 
Jakob… Mám ale zmáklé i skutky 
a životní osudy méně známých sta-
rozákonních velikánů, jako napří-
klad Jozue nebo Kaleb atp. Pasáže 
z Evangelia recituji jak Erbenovu 
Kytici. Jsem nachystaný…Ale zápě-
tí však „knokautovaný“. 

narkomani na mši
Starší sboru se ujímá slova a jeho 
kázání je úplně něco jiného, než 
co jsem kdy slyšel. Cituje pasáže 
z Epištol Pavla, avšak navazuje na 
své vlastní počínání z dob, kdy ne-
měl s Kristem žádnou zkušenost, 
a jedním dechem chválí Pána, při-
čemž hovoří o životě na ulici, mimo 
zákon atd. Všichni mu visí na rtech 

a já pozoruji, že dostal i mě. Po-
psal bych průběh tohoto shromáždě-
ní jako terapeutickou skupinu ano-
nymních narkomanů šmrncnutou 
svatou mší. Zároveň mi to připo-
míná ty první Ježíšovy následovní-
ky, tu ryzí prvotní církev, dříve než 
se z ní stalo to, co je dnes a denně 
kritizováno. Ve své jednoduchos-
ti a syrovosti evidentně atraktivní 
a působivé. 

Své pocity, které ve mně vyvolá-
vá tento křesťanský sbor, jsem dou-
fám popsal dostatečně. Za zmínku 
však stojí ještě to, že si uvnitř toho-
to společenství lidé navzájem do-
dávají sebedůvěru a vzájemně se 
podporují v aktivitách, které plánu-
jí nebo které již činí. Proto letos 
v září několik věřících nastoupilo 
na střední školu, kam již úspěšně 
absolvovali přijímací zkoušky. Ně-
kteří v současné době dochází do 
kurzu „romský mentor“, někteří ho 
již úspěšně zakončili a brzy budou 
mít ve spolupráci s Probační a me-
diační službou (PMS) ČR své kli-
enty z řad romské komunity. Služ-
ba Mentor je speciální služba, je-
jímž hlavním účelem je snížit rizi-
ka recidivy a sociálního vyloučení 
u romských klientů PMS ČR, kte-
rým byl uložen alternativní trest či 
opatření. Cílem je zvýšit pravděpo-
dobnost, že splní podmínky alter-
nativního trestu nebo opatření a ne-
bude jim uložen trest odnětí svobo-
dy. Služba Mentor napomáhá 
k efektivnější práci s výše zmíně-
nými klienty, k posílení jejich práv-
ního vědomí a schopnosti uvědomit 
si závažnost situace, ve které se na-
cházejí, a k získání dovedností tuto 
situaci řešit.

Odcházím ze shromáždění plný 
dojmů, všímám si, že po dešti je 
veta a obloha je jasná a prosluněná. 
Lidé se prostě mohou změnit k lep-
šímu, mohou navíc v dnešní době 
nesobecky jevit srdečný zájem 
o své okolí. 

lepší než ulice
To je bohulibá činnost a dle mého 

názoru jasný důkaz Boží existence. 
Můj subjektivní názor však nesdíle-
jí všichni. Hovořil jsem o tomto kon-
krétním křesťanském sboru s mno-
ha lidmi a ti na jeho adresu vynáše-
li nelichotivé termíny jako „vymý-
vání mozků“, „sekta“ atp. Myslím 
však, že toto není stěžejní. Podsta-
tou je alternativa k pouličnímu živo-
tu mládeže a využívání volného 
času jinak než asociálním způsobem 
(drogy, drobná kriminalita). Kritiku 
chápu, ale v dnešní době a za situa-
ce, která panuje, je nutno ujasnit si 
priority. Resocializace Petra a ostat-
ních je pro mě osobně velké poziti-
vum a výsledek práce lidí v tomto 
sboru. Angažmá uvedené církve 
v romské komunitě v Děčíně je zjev-
né a jestli tu nefunguje dostatečně 
jiný způsob, jak preventivně zapů-
sobit na cílovou skupinu, tak jsou 
veškeré negativní nálepky irelevant-
ní. Prostě lepší něco než nic. Opo-
nenti nechť přijdou s jinou, funkční 
alternativou. Není fér poukazovat na 
kosmetické nedostatky, kterými ne-
pochybně Maranatha trpí, když jed-
ním dechem nevypíchneme značné 
úspěchy a naopak. Každý nechť za-
ujme vlastní stanovisko. Já osobně 
tomuto křesťanskému sboru držím 
palce a fandím jeho lidem. 

text a foto: drahomír Radek 
horváth 

Lodník, Děčín.

don bosko: pro ty, 
kteří chtějí zažít víc!

havířov – církevní středisko volného času sv. jana boska v haví-
řově (csvč), známé také jako don bosko havířov, se věnuje havířov-
ským dětem a mládeži již 17 let. jeho činnost se zaměřuje především 
na bezprizorní mládež a děti ze sociálně-ekonomicky slabých rodin. 

Posláním střediska je pro ně tvořit kvalitní, přátelské a bezpečné mís-
to, kde mohou trávit volný čas, hrát si, učit se a hledat v sobě své vlastní 
Já. CSVČ provozuje dvě střediska, která se nachází v centru města a na 
sídlišti Šumbark 2. Součást CSVČ tvoří také klub na sídlišti Šumbark 3. 

Práce střediska se soustřeďuje do tzv. Oratoří (herna – otevřený klub). 
Zde mohou děti od 6 do 14 let trávit volný čas, hrát si, účastnit se soutě-
ží a zábavně naučných programů. Chce-li se někdo věnovat nějaké kon-
krétní činnosti, může si vybrat z pestré nabídky pravidelných aktivit 
(kroužků). Ty jsou děleny na taneční, sportovní, rukodělné, počítačové, 
výtvarné atd. Mnoho dětí má problémy s učivem a domácími úkoly. Čas-
to z důvodů rodinných, jelikož prostředí, v němž vyrůstají, nedává šanci 
se do školy v klidu připravit. Pro ně nabízí CSVČ doučování se zkušený-
mi pedagogy, které se velmi osvědčilo, a děti jej rády navštěvují. Zlepše-
ní jejich výsledků potvrzují i učitelé. Děti mají k dispozici také multi-
funkční hřiště a tělocvičnu. O víkendech mohou jet na výlety, vystoupe-
ní a soutěže, o prázdninách na tábory. 

Pro mládež od 14 do 26 let byly vybudovány dva volnočasové otevře-
né kluby ve vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark. Zejména v lokali-
tě Šumbark 3 s početnou romskou komunitou není příliš velká možnost 
volnočasového vyžití. Kluby nabízí široké spektrum volnočasových ak-
tivit, zážitkových programů a psychoterapeutických služeb. Klienti mají 
přístup ke knihovně, k PC s internetem, mohou si zahrát společenské hry, 
sportovat, dívat se na filmy nebo se účastnit víkendových výletů se spor-
tovním či poznávacím programem. Mladý kolektiv pedagogů tvoří v klu-
bech kamarádské prostředí a pomáhá klientům nejen s aktivním tráve-
ním volného času, ale také s jejich životními situacemi a starostmi. Mno-
zí z nich našli v klubech svůj „druhý domov“.

Cílem naši práce je vytvořit rovné příležitosti pro ty, kteří si kvůli své 
sociálně-ekonomické situaci nemohou dovolit platit drahé volnočasové 
aktivity, nabízené jinými subjekty, a tak jim často nezbývá nic jiného než 
se nudit na ulici. Proto nabízíme veškeré naše služby a aktivity jen za 
50 Kč na rok. Věříme, že si k nám najdete cestu i vy, mladí čtenáři Ro-
mano hangos. Vše o Don Bosko Havířov najdete na našem webu.

text a foto: nikola vavrouš
Pracovník střediska Don Bosko (www.donboskohavirov.cz), Havířov.

Výtvarník Ján Oláh-Šíro pochází ze slovenské Detvy. Potenciální kupce svých 
kreseb, případně jejich zveřejnění v časopisech a jinde autor velmi uvítá.

Ze sbírek Muzea romské kultury v Brně.

stále na cestách…
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Zveme vás opět do kavárny 

!benG! 
v brněnském muzeu romské kultury.

otevírací doba

po–čt: 1100–2200

pá: 1100–1900

Hudební akce, které pravidelně 
pořádáme, najdete na webových 
stránkách Muzea romské kultury 
www.rommuz.cz.
Přijďte posedět u příjemné kávy, 
piva nebo medovníku a vychutnejte si jedinečnou atmosféru.

inzerce
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7. 11. neděle 
Vstup do všech výstavních prostor ZDARMA.

výstavy
Bylo, nebylo…; Kaj sas, kaj nasas, guleja bachta-
leja… Svět romských pohádek – ze sbírek Mileny 
Hübschmannové • Výstava potrvá do 20. 3. 2011
Žil jeden Rom. A ten Rom měl tolik dětí, jako je na 
nebi hvězd… Výstava zavede návštěvníky do světa 
romských pohádek. Díky nahrávkám a zápisům přední 
české romistky doc. PhDr. Mileny Hübschmannové 
(1933–2005) se podařilo zrekonstruovat dávné 
vypravěčské umění Romů v Česku a na Slovensku. 

D/ROMové. Fotografie Lukáše Houdka • Výstava 
potrvá do 19. 11. 2010
Výstava dokumentárních fotografií ze severní Indie 
mapující život kasty šilpkar ze skupiny dómů, ze které 
s největší pravděpodobností pocházejí Romové. Lukáš 
Houdek je studentem semináře romistiky FF UK. 
Pravidelně se účastní jazykovědných a sociálně- 
a kulturně-antropologických výzkumů v romských 
komunitách v České republice i v zahraničí. 

Svatební rituály Indie. Fotografie Jana Petránka 
• 28. 11. 2010–27. 2. 2011

stálá expozice
Příběh Romů (etapa 1939–2005).
Na historické ose prezentuje hmotnou i duchovní kul-
turu Romů.

putovní vzdělávací panely do škol
Genocida Romů v době II. světové války.
Možnost zapůjčení po domluvě s Mgr. Michalem 
Schusterem na historie@rommuz.cz.

akce pro veřejnost
Přednáška z cyklu Kdo jsou Romové • 9. 11. od 1700 

v prostorách Knihovny Jiřího Mahena (Kobližná 4)
D/ROMové. O nejbližších příbuzných Romů v Indii 
s autorem stejnojmenné výstavy v Muzeu romské kul-
tury Lukášem Houdkem.

slavnostní ceremoniál
26. 11. od 1600

– udělení Ceny Muzea romské kultury za rok 2010
– vernisáž výstavy fotografií Jana Petránka Svatební 

rituály Indie 
– veřejná prezentace a křest Bulletinu MRK za 

rok 2009 s romistickou přílohou

Nedělní dílna pro rodiny s dětmi • Luminita tančí • 
28. 11. od 1500

Dílna s romskými písničkami a tancem. Vstup ZDARMA.

NOVINKA: OTEVÍRACÍ DOBA V NEDĚLI PRODLOUŽENA DO 1800 (poslední vstup v 1700)


