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zprávy
pRaha – V sobotu 7. května se 
na Palachově náměstí v Praze usku-
tečnila velká demonstrace proti vlá-
dě. Organizovala ji skupina ProAlt. 
Účastnilo se jí nejméně 2 000 obča-
nů s transparenty zaměřenými proti 
vládě a jejím asociálním reformám. 
Mezi řečníky byl přizván i redaktor 
RH Karel Holomek, jehož projev 
přinášíme na jiném místě.

bRno – Na Bílou sobotu 23. dub-
na přivedla na svět ředitelka Mu-
zea romské kultury svoji třetí dceru 
jménem Vilemína. Obě jsou v po-
řádku. Gratulujeme. Matce přejeme 
brzký návrat do práce a dítěti hod-
ně štěstí do života. Bude ho potře-
bovat, stejně jako všichni jeho dal-
ší vrstevníci.

bRno – Kolem ulic Bratislavská, 
Francouzská, Spolková, Přadlác-
ká, Stará a Soudní, kde žije větší 
část brněnských Romů, se postupně 
opraví jedenáct domů. Jde o součást 
integrovaného plánu rozvoje města 
Brna za podpory evropských dotací. 
Zástupci romských organizací hod-
notí tento projekt dobře. Upozorňu-
jí ovšem, že změny musí doprová-
zet i rozvoj sociálních služeb, jinak 
bude efekt jen částečný a může být 
zmařen kvalitativní posun bydlení 
občanů v této části města.

pRaha – Agentura Stem uvá-
dí znovu údaj, že dvě třetiny oby-
vatel Česka mají odmítavý postoj 
k Romům. Názory v tomto smys-
lu se za poslední léta téměř nemě-
ní. Tři pětiny lidí si myslí, že et-
nické menšiny by neměly žít podle 
vlastních tradic a zvyků. Naprostá 
většina dotázaných, tedy 84 %, ne-
souhlasí s názorem, že by se na prá-
va Romů v Česku mělo nějak více 
dbát. Opačný názor má jen 16 % do-
tázaných. (www.romea.cz, kh)

13,–Kč

Gizela landoriová: chtěla bych dál pomáhat dětem
Gizela Landoriová se narodila 
v roce 1988 v Bílovci. Nejdřív se vy-
učila krejčovou, nyní studuje třetím 
rokem Střední odbornou školu so-
ciálně-právní v Brně, známou ho-
vorově též  jako „Ščukova škola“. 
Tím se ale její aktivity nevyčerpáva-
jí, protože při zaměstnání v brněn-
ském sdružení IQ Roma servis po-
máhá dětem. Ale nás toho zajímalo 
mnohem víc…

studuješ na ščukově střední ško-
le. který obor sis vybrala a proč?
Ano, na „ščukárně“ studuju už třetím 
rokem. Nastoupila jsem do prváku, 
ale druhák jsem potom přeskočila, 
poněvadž jsem si udělala rozdílové 
zkoušky. Poté jsem šla do třeťáku. 

A proč jsem si vybrala zrovna obor 
sociálně-právní? Protože jsem vědě-
la, že mě bude bavit a že chci pomá-
hat dětem, které se dostaly do stej-
ných či podobných problémů, ve 
kterých jsem se kdysi nacházela já. 

vím, že jsi vyučená krejčová, 
proč jsi dál nepokračovala v tom-
to oboru? nezahodila jsi zbyteč-
ně něco, co jsi už jednou uměla?
No, podívej, obor krejčová byl sice 
zajímavý, ale pro mě nezábavný. 
A mezi námi, člověk se tím roz-
hodně neuživí.

nejenže studuješ, ale dokonce 
pracuješ, že? povíš nám kde a jak 
ses k té práci dostala?

Jsem taková pracující studentka. 
Působím v občanském sdružení IQ 
Roma servis jako pedagožka v so-
ciálních službách. K téhle práci 
jsem se dostala přes jednoho člo-
víčka, který nás učil na škole osob-
nostku. Řekl mi, že by bylo fajn, 
kdybych makala zrovna v iqvéčku. 
A tak jsem to zkusila.

mohla bys nám přiblížit svůj pra-
covní den?
Být pedagožkou v sociálních služ-
bách znamená, že doučuju mate-
matiku, češtinu a ostatní všeobec-
né předměty.

Jak bys ses charakterizovala?
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brno, 1. 5.: neonacisté kontra kocour mikeš

bRno – první máj jsme oslavi-
li pod heslem brno blokuje. šlo 
o zabránění povolenému průvodu 
dělnické strany sociální spravedl-
nosti ulicí cejl. tam a v okolních 
ulicích žije nejvíc brněnských 
Romů. 

Dva dny předtím jsem v rozhla-
se slyšela starostu Brna-sever, jak 
se marně dožaduje, aby tento prů-
vod nebyl povolen, neboť zakázat 
jej nebylo v jeho moci. Podle něho 

by to mohl udělat soud. No, neudě-
lal. A tak se tento důkladně drahý 
špás konal. Údajně za účasti 700 
policistů, několika vrtulníků 
a mnoha policejních aut, sanitek 
a asi tisícihlavého shluku protestu-
jících lidí v ulici Cejl, kteří svou 
přítomností skutečně zabránili prů-
vodu DSSS projít. Pozdější průvod 
DSSS se konal nejdřív jako shro-
máždění za Domem umění na Ko-
lišti. Tam se vystřídali řečníci češ-

tí, potom politik nacionálně socia-
listického smýšlení z Rakouska 
a nakonec káva nejsilnější: politik 
z Bavorska.

Mezi těmito dvěma velkými sku-
pinami, na vyvýšeném prostoru 
před Domem umění, se konalo eku-
menicky zaměřené setkání kněží, 
předních představitelů u nás nejvý-
znamnějších církví. Šlo o moudrý 
počin. Toto umístění ekumenic-
kých představitelů mezi oba tábo-

ry určitě vedlo ke zmírnění případ-
né bojovné nálady. Zdálo se mi 
však od samého začátku, že násil-
nosti tu nechystala žádná strana.

Skutečné vážné nebezpečí spo-
čívá v dobré organizaci a dobře při-
pravených projevech DSSS. Ty se 
opíraly o skutečnosti, které vidí 
kaž dý – o kritiku politiky a politi-
ků sloužící zištnosti obrovských 
společností, o kritiku korupce, vy-

na khamoru dojde i na svatbu
pRaha – letos už potřinác-
té bude poslední květnový tý-
den česká metropole žít romskou 
kulturou. 
Do Prahy se tak po roce opět sjedou 
romští hudebníci z celého světa. Ale 
nejen oni, protože festival Khamoro 
není zdaleka jen o hudbě.

Znáte romskou veselku?
„Hodně lidí má stále uloženo v pod-
vědomí, že Khamoro je pouze hu-
dební  festival. Ale  kdepak. Hud-
ba tvoří samozřejmě jeho nedílnou 
součást, ale smysl festivalu tkví ze-

jména v tom, aby se o romské otázce 
mluvilo na všech možných úrovních 
a v co nejširších okruzích,“ vysvět-
luje ředitelka občanského sdruže-
ní Slovo 21 Jelena Silajdžić.Ta je 
společně se svým mužem Džemi-
lem autorkou myšlenky tohoto 
romského festivalu v srdci Evro-
py. Cílem akce bylo od samotných 
počátků vytvořit profesionální kul-
turní akci, na níž by vystupovali ti 
nejlepší romští umělci, a která by 
skrze prezentaci jedinečného rom-
ského umění pozitivně ovlivňovala 
soužití Romů a Čechů. Festival pra-

videlně nabízí nejen jedinečné kon-
certy romských kapel z celého svě-
ta, ale též výstavy, filmové projekce, 
taneční workshopy i odborné semi-
náře a konference. 

V posledních letech Khamoro 
ročně navštěvuje přibližně 8 500 
lidí z ČR i zahraničí. Letos se mo-
hou těšit na doposud nevídanou po-
dívanou – rekonstrukci romské 
svatby se všemi obyčeji, které pře-
vážně slovenští Romové ve větší či 
menší míře stále dodržují. Ta právě 
odstartuje celý týdenní maraton 
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pRaha – Poradce ministra školství Ladislav Bátora žaluje poslankyni 
a stínovou ministryni školství za ČSSD Vlastu Bohdalovou pro pomlu-
vu. Bátora se tak brání vůči tomu, že o něm Bohdalová v tiskové zprávě 
ČSSD napsala: „Proslul rasistickými výroky, kdy volal po dobrovolném 
přesunu Cikánů do země zaslíbené.“ Bátora to označil za nesmysl: „Ne-
jenom že jsem nevolal, ale ani neproslul. Proslul jsem až teď díky třímě-
síční bátoriádě!“

děčín, teplice – Strážníci v obou městech v poslední době řešili více 
než dvacet případů vykradených kontejnerů na papír. Cena sběrového pa-
píru totiž stoupla z 20 haléřů za 1 kg z podzimu minulého roku na 3 koru-
ny. Firmy totiž znovu přistoupily na tisk firemních letáků a různých bro-
žurek. Zdá se, že by sběr starého papíru mohl být dobrou příležitostí pro 
sociální podnikání jako legální činnosti. Zatím však má formu krádeží.

pRaha – Ředitelka kanceláře a tajemnice Rady vlády ČR pro záleži-
tosti romské menšiny Gabriela Hrabaňová podala k 30. červnu výpověď. 
Nastoupí na nové místo v neziskové organizaci ERGO sídlící v Bruselu.

bRno – „V Brně neselhala policie, ale magistrát. Úředníci měli dost dů-
vodů pochod nepovolit.“ Tvrdí to brněnský režisér a herec Břetislav Rych-
lík a ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová v MFD 6. května. 
Tyto názory shrnul také Petr Uhl, který upozorňuje, že veškeré proslovy 
neonacistů, včetně vystoupení Robina Sienera, funkcionáře německé Ná-
rodně demokratické strany, obdržel magistrát dopředu.V projevech se štva-
lo proti Indům, Afričanům a Rumunům. Soudního znalce magistrát odmí-
tl a najal si svého.  (www.romea.cz, kh)

zaznamenali jsme

co podniká jablonecké khamoro?

Jablonec nad nisou – už čtvrtým rokem se v jabloneckém zaří-
zení khamoro schází romská mládež, aby se zde něco pro život užiteč-
ného naučila. odborný personál taktéž tvoří Romové. Z domu v pod-
horské ulici jsou často slyšet hudební nástroje a zpěv, ale činnost tu 
bývá daleko pestřejší. 
U příležitosti Mezinárodního dne Romů se 2. dubna v sále Eurocentra ko-
nala veřejná akce, na níž vystoupili klienti s hudebními a tanečními čís-
ly. Aby se společnost nebála zúčastnit „cikánské“ akce a zástupci města si 
uvědomili, že Romové nejsou jen hodni negativních analýz, snažil jsem 
se získat záštitu od představitelů města. Za svůj úlovek se jsem se nako-
nec nemusel stydět, důvěru mi a vlastně všem jabloneckým Cikánům dali 
člen rady kraje pro sociální věci Pavel Petráček a náměstkyně hejtmana 
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Lidie Vajnerová. Na 250 při-
pravených židlí nakonec nestačilo, hloučky mládeže i dospělých postáva-
ly kolem a přihlížely z balkonu. 

dušan kotlár
Sdružení Romský život, Liberec.

český helsinský výbor vyzývá:  
odvolejte ladislava bátoru
Český helsinský výbor vyjadřu-
je vážné znepokojení nad tím, že 
ministr školství zamlčel informace 
o Ladislavu Bátorovi a tím de facto 
zakryl jeho dlouholeté aktivity na 
pravicově extremistické scéně, ač-
koliv jsou veřejně dostupné.

Přestože ministr školství veřej-
nosti sdělil, že by nikdy nespolu-
pracoval s lidmi s extremistickými 
názory, již měsíc je takový člověk 
jeho poradcem.

Ladislav Bátora je prokazatelně 
svázaný s českou ultrapravicí, ote-
vřeně se hlásící k ideám netoleran-
ce, xenofobie, v minulosti úzce spo-
lupracující s ultranacionalistickými 
a neofašistickými hnutími jako Ná-
rodní strana nebo Vlastenecká 
fronta.

Poradce, který byl na uzavřeném 
setkání českých antisemitů společ-
ně s popírači holocaustu romského 
i židovského, následně pak pro 
Vlasteneckou frontu přednášel. Po-
radce Bátora, který je zároveň před-
seda sdružení DOST, na svých 
stránkách vydal antisemitský člá-
nek o redaktorce týdeníku Respekt, 
který nemá v době po roce 1989 ob-
doby a svým obsahem je srovnatel-
ný s články antisemitského časopi-
su Politika či s kolaborantským tis-
kem aktivistických novinářů z ob-
dobí protektorátu.

Bagatelizace (nebo dokonce ti-
chá podpora) aktivit poradce Báto-
ry, k níž dochází ze strany předsta-
vitelů státu, zejména ministra škol-
ství Dobeše a úředníků z tiskového 
odboru ministerstva školství, jakož 
i prezidenta Klause a jeho spolupra-
covníků, by v žádném případě ne-
měla mít prostor v demokratické 
společnosti, založené na úctě k lid-
ským právům, odmítání totalitár-
ních praktik a názorových proudů 
a ochraně menšin. 

Bátora sice není ve funkci státní-
ho úředníka, nelze však vyloučit, že 
z pozice poradce ministra bude 
ovlivňovat vytváření koncepcí Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR, tedy mj. garanta in-
kluzivního vzdělávání a výchovy 
k toleranci. Je zcela neakceptovatel-
né, aby poradcem ministra, v jehož 
kompetenci je vzdělávání založené 
na demokratických principech, byla 
osoba názorově fašizující, ne-li svý-
mi vazbami přímo spjatá s neofašis-
mem a antisemitismem. Současná 
netečnost politických elit po zveřej-
nění nových informací k působení 
Bátory na uvedeném postu je trist-
ní a zároveň velmi nebezpečná.

Nelze dovolit prostupování tota-
litárně smýšlejících osob do vede-
ní klíčových státních institucí, na-
tož osob, které své názory nerevi-

dovaly a naopak se k nim nadále 
hlásí. Má-li být Česká republika de-
mokratickým státem, nemohou být 
lidé veřejně používající fašistickou 
rétoriku nejbližšími oficiálními 
spolupracovníky členů vlády! 

Z uvedených důvodů vyzýváme 
ministra školství, aby vzal na zřetel 
fašizující aktivity Ladislava Bátory, 
reflektoval je jako zřejmou kontra-
indikaci pro výkon role poradce 
a z toho důvodu Bátorovi znemož-
nil další působení na ministerstvu. 

Ministr Dobeš už od pátku 29. 
dubna 2011 ví, že Bátora je spojen 
s totalitními spolky sledovanými 
bezpečnostními složkami. Stejně 
tak ministr ví, že Bátora se svých 
aktivit nikdy nezřekl, naopak sdělil, 
že by zpětně vzato nejednal jinak.

Ministr školství ohrožuje a dis-
kredituje pověst ministerstva a měl 
by převzít politickou odpovědnost. 
Vzhledem k soustavně projevova-
né ignoranci k dané otázce, jakož 
i k nesouhlasným stanoviskům aka-
demické obce, lidskoprávních or-
ganizací a odborníků ve vzdělává-
ní, vyzýváme ministra školství, aby 
zvážil svou pozici ve funkci mini-
sterstva školství. 

V Praze, 4. 5. 2011.
Za předsednictvo Českého 

helsinského výboru
anna šabatová

poděkování účastníkům blokády
My, brněnští Romové, bychom alespoň takto ze srdce rádi poděkovali všem 
dobrým a aktivním lidem, kteří nás přišli podpořit 1. května do Brna. Vy-
jádřili tak spolu s námi, že se nám nelíbí, co neonacisté dělají, jak přemýš-
lejí. Dali najevo, že nesouhlasí s pochodem – navíc v ulicích, kde bydlí 
převážně lidé z národnostních menšin a lidé sociálně znevýhodnění. Spo-
lečně jsme ukázali, že se jich nebojíme. 

Děkujeme za tím velkou podporu Čechů, lidí mladých i starších, i lidí 
dalších národností. Velmi si toho vážíme! I mnozí naši předci, převážná 
většina moravských Romů a Sintů, umřeli v koncentračních táborech, pro-
to nechceme, aby se tato doba opakovala. Chceme chránit budoucnost na-
šich dětí a vnuků!

Děkujeme také všem organizátorům a lidem, nejen z iniciativy Brno 
blokuje, kteří protestní akce pomáhali zorganizovat, za to, že svým pří-
stupem, vedením, slogany pomohli tomu, že se vše udrželo v duchu sluš-
nosti a nenásilnosti. 

Děkujeme i všem veřejným autoritám a osobnostem, které protesty pod-
pořily. Jmenovitě pak těm, kteří se i osobně a z vlastní vůle zúčastnili: 
panu Liškovi, Kocábovi, Líznovi, Zlatuškovi a dalším. Je nám však vel-
mi líto, že z brněnských politických zástupců nás nepřišel podpořit prak-
ticky vůbec nikdo.  eliška bikárová, marie Richtrová, 

eva malíková, božena horváthová
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které změny v užívacím právu nájemce při-
náší novela občanského zákoníku?
Nová formulace podle § 690 stanoví meze uží-
vacího práva nájemce takto: „Nájemci jsou po-
vinni při výkonu svých práv dbát na to, aby 
v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťují-
cí ostatním nájemcům nerušený výkon jejich 
práv.“ Nové znění tohoto ustanovení klade dů-
raz na aktivní postoj nájemce při udržování 
podmínek pro nerušený výkon užívacího prá-
va ostatních nájemců. Nejde o to, aby nájemce nahrazoval pronajímatele 
v jeho povinnostech, ale aby sám postupoval pouze tak, aby i ostatní ná-
jemci mohli nerušeně užívat byt, společné prostory a požívat služby spo-
jené s nájmem bytu. 

Další podstatné změny zaznamenalo ustanovení § 696. Změna se do-
týká způsobu sjednávání nájemného. Je zařazen nový odstavec 2, 3, 4. 
Zde se praví: 
(2) Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou a neodpovídá-li nájem-

né v místě a čase obvyklému nájemnému, rozhodne soud na návrh pro-
najímatele nebo nájemce o určení nájemného, které je v daném místě 
a čase obvyklé. V rozhodnutí soud též stanoví, od kdy se nájemné ur-
čuje, výši nájemného soud určí nejdříve ke dni podání návrhu soudu.

(3) Soud může rozhodnout podle odstavce 2 také v případě nájmu, kde 
bylo nájemné sjednáno dohodou a jde o nájem na dobu neurčitou, jest-
liže došlo k podstatné změně okolností, z nichž při sjednávání nájem-
ného pronajímatel nebo nájemce vycházel. 

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se nepoužije pro určení nájemného u druž-
stevního bytu. 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

nepřítel, jenž nezmizí
pavel pečínka

Neonacismus vážně poškozuje duševní zdraví. 
Požádejte svého lékaře o pomoc při odvykání. 
Samolepky s tímto sloganem letos před prvo-
májovým pochodem ultrapravice zaplavily br-
něnské ulice. Do povědomí mnoha Brňanů se 
jejich sdělení hluboko zařízlo, protože k neona-
cismu sympatie nepociťují a s takovým dopo-
ručením lékařské pomoci si tudíž nevědí rady. 
Ultrapravicová mládež, která se zmocnila od-
kazu 1. máje a jíž byly tyto slogany především 
určeny, se nad uvedeným doporučením naproti tomu asi moc nezamyslí. 
Její většina je přece duševně nastavena přímo obráceně: 

Sebeprezentace v televizi, agresivní symboly a stmelovací rituály a dal-
ší neonacistické aktivity pro její psychiku představují naopak vydatnou 
vzpruhu, duševní zdraví si tím posiluje. Svoje akce prožívá jako směs atrak-
tivního sportu, náboženství a seberealizace ve jménu „vyšších hodnot“. 
Dodávají jí adrenalin a pocit převahy, který by jinak v životě hledala a do-
sahovala mnohem hůř. Jednoduché moralizující odsudky neonacistů, je-
jich zesměšňování a kritika, stejně tak i ostrý policejní postup a poměrně 
drakonické tresty (házení zápalných lahví ovšem převzali „hnědí“ od kraj-
ní levice) znamenají na jednu stranu vítanou změnu oproti letité netečnos-
ti české společnosti a úřadů vůči krajní pravici a vytěsňují ji mimo „sluš-
né lidi“. Na druhou stranu z těchto lidí dělají jakoby jakési zrůdy z jiné pla-
nety, cizorodý organismus, kterému nemůžeme rozumět. 

Oni však nestojí mimo naši společnost, vyrůstají z ní. Ve svém každo-
denním životě nezakoušejí úspěch, ocenění, jejich profese, rodina nebo 
okolí nejsou něčím v pořádku. Jako jedinci by si připadali bezvýznamní 
a utopení v chaosu společnosti orientované na tvrdý a rychlý výkon. 

Řadovým členům tohoto hnutí, které nelze nějak definitivně zrušit či 
zakázat, by měla nabídnout jiný, normální, neagresivní způsob seberali-
zace a ukotvení škola, zaměstnavatel, jejich okolí a rodina. Starší potenci-
ální voliče by od českého neonacismu dokázaly odrazovat informace o těs-
ném spojenectví českých „nazis“ s německými, tedy s pohrobky pachate-
lů válečných zločinů spáchaných na Češích, jimž se žádná „cikánská kri-
minalita“ nikdy nevyrovná. Proti vedení neonacistů by se daly využívat 
argumenty i v tom smyslu, že provokují mladší řadové členy hnutí k ná-
silným činům, pokud jsou však pachatelé dopadeni, pak je hážou přes pa-
lubu a dělají, že je neznají. Odradit některé potenciální sympatizanty od 
strany „pořádku a tradičních hodnot“ by pomohlo pokračující zveřejňo-
vání životopisů některých lidí s kriminálním profilem. Bez zajímavosti 
nejspíš nebude ani vztah dosud svobodného bezdětného vůdce „nazis“ 
(v „civilu“ čtyřicetiletého instalatéra) Tomáše Vandase k ženám. Nezaško-
dilo by využít spory mezi těmi neonacisty, kteří považují za větší nebez-
pečí Židy a jako spojence jsou ochotní využít i muslimy, a těmi, jež na-
opak kvůli „islámské hrozbě“ začínají „brát na milost“ a navštěvovat Iz-
rael. 

Především by však ti odpudiví, kteří pochodují na 1. máje vždy s ran-
dálem, neměli zakrýt výhled na ty uhlazené. Ti do struktur prorůstali a pro-
růstají pomalu, nabízejí líbivější, zředěnou verzi něčeho podobného a jme-
nují se Janáčková, Řápková, Čunek, případně Bátora. 

kultivovaná společnost základem 
k řešení i těch největších potíží
Rád bych promluvil k otázce, proč 
se problematika soužití Romů v čes-
ké společnosti nesetkává s úspě-
chem a proč tomu tak je.

V tomto vzájemném vztahu se na-
chází příliš mnoho klišé, nedorozu-
mění, nepřesností a – ovšem, i příliš 
mnoho odkazů na minulost, jdou-
cích až někam do středověku. Struč-
ně řečeno, jde o všeobecné a konti-
nuální mínění o špatné zkušenosti 
s Romy. Tento názor dle statistik sdí-
lí dokonce více než 80 % lidí v čes-
ké společnosti, aniž by bylo naklo-
něno přijmout racionální důvody 
mnohé z těchto klišé popírající. 

V této řeči nemám prostor, abych 
ty důvody uváděl podrobně. Sou-
středím se na to, proč rozumné ná-
zory a různé plány a programy ne-
doznaly lepšího naplnění a proč ne-
nachází sluchu ani na místech, kte-
rá tyto věci mají ve své pracovní ná-
plni.

Není pochyb o tom, že je to vlá-
da, která má v popisu práce řešení 
těchto věcí tak, aby vytvářela pod-
mínky, rámec a především vůli 
k řešení. Po 20 letech zkušeností při 
prosazování demokracie můžeme 
říci, že to vláda nedělá, ačkoliv má 
už od roku 2000 program, který 
v tomto směru může být považován 
za dostačující. Tedy kdyby se plnil. 
On se ale neplní. Proč?

Každá vláda až dosud vynaklá-
dala obrovské úsilí k tomu, aby se 
udržela u moci, protože moc ji ský-
tá možnost ovládat finance a pou-
žívat je ke svému prospěchu, řek-
něme přesněji ku prospěchu politic-
ké strany, která je momentálně 

u vesla. K tomu používá všech mož-
ných dostupných i nedostupných 
cest, cest, které nesnesou mnohdy 
světla světa a někdy nemají daleko 
od kriminálních činů. Jaký div, že 
tím dávají do společnosti ten nej-
horší možný příklad. Vytratil se zá-
sadní cíl, který politický boj měl 
mít, tedy služba lidu vedoucí přes 
řešení i nepopulárních, ale potřeb-
ných kroků a úkolů. Racionální 
a potřebná řešení jsou popírána par-
tajními manýrami.

Ten zásadní přelom vidím někde 
v konci devadesátých let, kdy pře-
vážila „partajní válka“, jejímž je-
diným cílem se stalo získání 
a uchování moci vedoucí k rozdě-
lování trafik pro příznivce a tím 
i korupci nebývalého rozsahu. Na 
řešení mezilidských vztahů a eli-
minaci nenávisti, která intoleranci 
ve společnosti podporuje, už ne-
zbývá síla ani vůle. Jaký div, že 
koncepční řešení vztahů mezi 
Romy a ostatní společností se na-
cházejí až na posledním místě hod-

not hodných podpory. Došlo to do-
konce tak daleko, že i hodnocení 
záležitostí, které nejsou hodny pří-
liš velké pochvaly a které by ještě 
v první půli devadesátých let byly 
všeobecně považovány za nepří-
pustné politické a společenské faux 
pas, jsou dnes dokonce podporová-
ny z nejvyšších míst. 

Ti, kteří už byli považováni 
v těch letech za „politické mrtvoly“ 
při prokázaných a potvrzených pře-
šlapech, se znovu vynořují jako pří-
zraky ze záhrobí. Neuvěřitelné, ale 
faktické!

Stačí připomenout případ Báto-
ry, názorově fašizující osoby, který 
se málem stal náměstkem ministra 
školství, a jen díky tomu, že přece 
jen premiér je rozumný člověk, se 
jím nestal. Je však na této „osvíce-
né“ instituci poradcem pana mini-
stra, který nám k tomu nemá co říci.

Takový způsob uspořádání spo-
lečenských a politických poměrů 
není dobrou půdou pro řešení těž-
kých a nepopulárních problémů. 
Naopak vede ke snadným a tvrdým 
řešením, která poškozují celou spo-
lečnost nekoncepčními návrhy 
a plány.

Ze všeho plyne, že náprava a ces-
ty k hledání schůdných cest řešení 
problematiky i soužití Romů ve 
společnosti vede přes kultivaci spo-
lečnosti. Ten boj není dobojován 
a je na nás, jak dalece přimějeme 
své autority k nápravě. O to právě 
teď běží! karel holomek
Text přednesený na demonstraci 
organizované sdružením ProAlt 

7. května v Praze.

Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti k většímu bezpečí?
Mezi největší nebezpečí patří neho-
dy na silnicích, kde vznikají mnoh-
dy velmi těžká zranění. Proto je 
velmi důležité, aby vaše dítě „bylo 
viděno“. Velkou pomoc představují 
mnohé prostředky s reflexními prv-
ky jako vesty, školní batohy s pásky 
nebo reflexní plyšáci. 

Ale spíše jsem chtěla zabrousit 
do jiné oblasti. Zaměřit se na kri-
minální činy páchané na dětech. 
Týká se to každého, kdo již děti má, 
ať menší nebo trochu odrostlejší. 
Před delším časem proběhla v mé-
diích zpráva o maskovaném muži, 
který na Jihlavsku lákal děti do své-
ho auta. Čekal na ně dokonce před 
školou, lákal je na sladkosti a hrač-
ky. Rodiče dětí v tom regionu byli 
vyděšení a raději je vodili sami do 
škol. Je možné se na takové situace 
vůbec nějak připravit? 

Co se týče ochrany dětí před kri-
minálními činy, je velmi dobré, 
když rodiče znají trasu, po které 
dítě chodí do školy a ze školy. Ces-
ta do školy by měla být frekvento-
vaná, mělo by se tam objevovat co 
nejvíce lidí, dítě by se při cestě 
mohlo potkávat se spolužáky. Po-
kud bydlíme ve větších městech a je 
to možné, vyplatí se využívat měst-
ské kamerové systémy. 

Pokud víme, že se při cestě do 
školy nacházejí přechody pro chod-
ce, kde stojí strážník, využívejme 

je i za cenu toho, že byste si kousek 
zašli. Strážník na přechodu vždy 
zasáhne v případě, když uvidí, že 
dítě někdo slovně či jinak obtěžuje, 
nějak láká nebo využívá jiné vychy-
távky. Dítě dostane téměř okamži-
tou pomoc. 

Je velmi důležité, aby rodiče měli 
také přehled o okolí cesty, po které 
jejich dítě každý den chodí. Děti 
jsou velmi vynalézavé a cestu do 
školy si rády zkracují. Rodič by měl 
znát všechny zkratky, to znamená 
spolu by měli projít všechny zkrat-
ky a měl by mu popsat všechna ri-
zika. Říct dítěti, že ta velká opuště-
ná budova opravdu není vhodná pro 
to, aby se tam odpoledne po škole 
se spolužáky všichni zastavili 
a hráli si tam. Může tam být napří-
klad bezdomovec, narkoman, kte-
rý si tam bude aplikovat drogu, po-
užitá stříkačka, kterou se mohou 
nakazit, pokud by ji brali do rukou. 

Také si je může vytipovat nějaký 
pachatel, protože se děti mohou 
scházet pravidelně, a počká si zrov-
na na to, až na to místo přijde dítě 
samotné. Často se stává, že si děti 
chtějí vytvořit nějaké to „své“ mís-
tečko, kam budou chodit jen ony. 
A taková opuštěná budova je na to 
jako dělaná. Ale těchto míst využí-
vají právě i pochybní lidé a to musí 
děti vědět. Děti by se rozhodně 
měly vyvarovat opuštěných chatek, 

opuštěných míst. Chyba je rovněž 
nosit viditelně na krku klíče, tím jen 
upozorňují, že chodí domů první. 
Totéž platí o mobilech: nenosit je 
viditelně. 

Pachatel si dítě může vytipovat 
právě kvůli mobilu a následně mu 
ublížit. Pokud by se dítě přece jen 
ocitlo v situaci, kdy je ohrožováno, 
mělo by vědět, jak se zachovat. Ni-
kdy by nemělo utíkat do parků či 
opuštěných budov, ale naopak vběh-
nout do obchodů, do restaurací, říci 
tam lidem: Pomozte mi, někdo mě 
obtěžuje. 

A snad už je všeobecně známo, 
že by rodiče měli kontrolovat děti 
i u počítače. Zda se baví jen s přá-
teli, které skutečně znají, zda nepo-
skytují fotografie úplně cizím lidem.
 lajla Žigová
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policejní manévry, které zažil střed brna na 1. května, nepamatují uli-
ce jihomoravské metropole od srpna 1969. ptáme se proto: 

Jak hodnotíte akce proti nacistickému 
pochodu 1. května v brně a co příště 
podle vás zorganizovat jinak a lépe?

lukáš lhoťan
Česko-muslimský institut, Brno.
Před akcí jsem byl toho názoru, že s tou blokádou se vše 
mělo dobře promyslet a připravit. Měl jsem trochu oba-
vu, aby tam nešli také radikální anarchisti a nerozpouta-

li střet s policií a nacionálními socialisty. Také blokování něčeho povole-
ného mohlo vést k tomu, že policie zasáhne proti nám. Myslím, že přesně 
o to těm náckům šlo – ukázat, že oni zákon dodržují a my ho porušuje-
me. Nakonec to tedy dobře dopadlo. Myslím, že nedávné události v Krup-
ce jen prokazují, že i samotná policie má vážné nedostatky profesionality 
a bylo by lépe, kdyby se k podobným událostem lépe připravovala a ta-
kovéto události monitorovalo co nejvíce protiextremistických odborníků.  
Podle mého názoru by příště víc prospělo, kdyby se k protestům přidali 
i představitelé dalších menšin a náboženství. Ovšem na druhou stranu – 
bylo by dobré nejen protestovat, ale snažit se také konstruktivně a urych-
leně začít řešit problémy, které ženou vítr do plachet extremismu. 

arnošt Goldflam
Herec, režisér a dramatik, Brno.
Protesty jsou dobré. Ale jako hlavní problém vidím, že mno-
hé instituce a vysocí reprezentanti státu vlastně tyhle nacio-
nalistické tendence tolerují, ne-li podporují. A samotná poli-
cie také někdy stojí na straně těchto sil a razí jim cestu. Posledním dokladem 
je například také podpora pokleslým názorům pana Bátory, a to z nejvyš-
ších míst! Také se zapomnělo na podobné pozadí „populárního politika“ 
pana Škárky atd. Státní orgány pospávají. Politické reakce jsou na tyto věci 
minimální a nedostatečné. A aktivita, která by byla cílevědomá a přinášela, 
byť až dlouhodobě, výsledky, je skoro nulová. A pak to holt tak vypadá… 

lucie sharrii oračková
Studentka Střední odborné školy managementu a práva, 
Brno.
Myslím, že tyto protesty by měly větší smysl, kdyby to „ti 
nahoře“ brali vážně a dívali se na to tak, že blokáda je od-

pověď na útoky „holých mozků“. Ne každý pochopí pointu tohoto pro-
blému, ale pokud nás neonacisté budou svou přítomností otravovat i na-
dále, my Cikáni se nenecháme a do ulic půjdeme s dvojitou kuráží! Jsem 
toho názoru, že kdyby se spojili všichni Cikáni z Česka (Evropy, EU, ce-
lého světa…), sklidili bychom velkou úrodu a snad by nás někdo bral váž-
ně a přestal by povolovat náckům jejich procházky k Cikánům.

martin pompa
Pastorační asistent v Brně-Zábrdovicích.
Potěšilo by mě, kdyby veřejné mínění – a to jak majorita, 
tak minorita – ohledně těchto akcí mnohem hlasitěji vyjad-
řovalo nesouhlas. A víc prezentovalo některé rasistické úto-
ky zaměřené cíleně na Romy. Lépe bych na jejich místě propagoval a pro-
pojoval téma lidských práv se starosty a vedením městských částí Brna, 
které jsou hustě osídleny Romy. (pp)

chcete přispívat na naše anketní a tematické stránky? 

ozvěte se na pecinkapavel@seznam.cz nebo rhangos@volny.cz

policie působila profesionálně…
Přiznám se, že část příprav brněn-
ských protestů proti neonacistické-
mu pochodu na mě nepůsobila moc 
kladně. Nejméně mi byla blízká ini-
ciativa Nenásilný pochod proti na-
cismu, jejíž leták se mi dostal do 
ruky. Bohužel na něm nikde neby-
la uvedena informace kdy a hlavně 
kam mám přijít. Velká škoda, akce 
tak na mě zpočátku působila trochu 
amatérsky. 

Název nenásilný pochod proti 
nacismu vypadal v prvním okamži-
ku komicky. Představila jsem si po-
chodující neonacisty, proti nim ne-
násilně pochodující druhou stranu 
a bod, kde se potkají… 

V tom bodě vzniká všechno 
možné, jen ne nenásilí. S celou tou 
akcí byly spojené obrovské a vygra-
dované emoce, nenásilí se mi zdá-
lo málo pravděpodobné na obou 
stranách. 

No a nějaká doporučení? Roz-
hodně bych volila možnost zaštítit 
v ještě větší míře než letos příští 
blokádu nebo jinou iniciativu zná-
mými osobnostmi. Vzbuzuje to zá-
jem médií: bude se jim o tom dob-
ře mluvit – bude se o tom víc vědět 
– více lidí přijde. Jenže zaštítit svou 

iniciativu známým jménem, to se 
snadněji dělá, pokud je akce povo-
lená. Vzhledem k tomu, že nenásil-
ný pochod nahlášen nebyl, byl tedy 
(paradoxně oproti pochodu neona-
cistickému) nepovolený. Zcela 
upřímně ve mně takový takzvaný 
nenásilný pochod proti neonacismu 
vyvolával asociace podobné tomu, 
proti čemu se protestovalo. Levico-
vý anarchismus, jednoduchá ideo-
logie a agresivita schovaná za vzlet-
ná slova…

Podstatně lépe na mě působila 
příprava demonstrace sdružení IQ 
Roma servis. Nahlášená, neagre-
sivní. Nakonec jsem ráda, že nedo-
šlo k žádným incidentům typu Cha-
nov. Policie ve mně vyvolala dojem 
profesionality a připravenosti. 

alica heráková 
Vedoucí vysílání  

Hitrádio Magic Brno.

snáď sa Rómovia obránia sami
Som projektová manažerka občian-
skeho združenia Klubu rómskych 
aktivistov v meste Hnúšťa v okre-
se Rimavská Sobota, ktoré sa venu-
je práci s deťmi a mládežou a vzde-
lávaniu ako aj kultúrnym aktivitám. 
Momentálne koordinujem projekt 
s názvom Poďme spolu do školy, 
ktorý sa venuje príprave predško-
lákov do prvého ročníka základnej 
školy. Okrem toho mám na starosti 
aj tanečný krúžok a píšem pre róm-
ske noviny Romano nevo lil na Slo-
vensku externe. 

Nu a k samotnej blokáde: Je to 
vynikajúce, že sa mnohí Rómovia 
dokážu spojiť v takejto veci, posta-
viť sa a nahlas povedať „stop“ neo-
nacistickým pochodom. Mňa osob-
ne najviac zo všetkého mrzí to, čo 
sa na tých predchádzajúcich posled-
ných pochodoch, aké boli v Novom 
Bydžove a v Krupke, udialo. Jasne 
sa tu ukázalo, že ľudské práva 

a práva Rómov, práva jednej najpo-
četnejšej menšiny v ČR, boli pošli-
apané. Čo by sa na takýchto protes-
toch malo udiať? Ja si myslím, že 
najlepším odporom proti takýmto 
pochodom by bola samotná účasť 
kompetentných ludí ako napríklad 
ministra vnútra, zplnomocnenky-
ně pre ľudské práva a menšiny, kto-

ré sa touto problematikou zaobe-
rajú. Oni v prvom rade by sa mali 
k takémuto niečomu verejne vyja-
driť a jasne povedať pred národom, 
že jednoducho právo a zákon je len 
jeden, všetci sú si pred ním rovní 
a je jedno o akú skupinu obyva-
teľstva ide. Je to ich otázka, ich 
kompetencie a oni by prví mali byť 
tí, ktorí budú obhajovať právo.

Bohužiaľ, musím smutne konšta-
tovať, že tak ako naša slovenská 
vláda tak aj tá vaša česká sa takým-
to akciám len nečinne prizerá a hrá 
mŕtveho chrobáka. To si v koneč-
nom dôsledku odnášajú len samot-
ní ľudia a hlavne Rómovia, proti 
ktorým sa takéto pochody neona-
cistov organizujú. Tak len ostáva 
dúfať, že si Rómovia pomôžu sami 
a dokážu sa sami patrične obrániť.

mária demeová
Projektová manažerka,  

Rimavská Sobota.

Raději více strategie a koordinace
Velice oceňuji „pestrost“ různých 
akcí a nekonfliktní povahu dvou 
z nich, totiž setkání na rohu ulic 
Hvězdové a Bratislavské a eku-
menické bohoslužby před Domem 
umění. Smekám před nasazením 
všech pořadatelů a vítám i jejich 
snahu o určitou, byť asi ne doko-
nalou koordinaci. Případné nepod-
statné nedostatky přímo v terénu rád 
omlouvám, snad s výjimkou jedno-
ho: informovanosti účastníků bloká-
dy. Je to ale možná jen problém nás 
pomalejších a řekněme racionálněj-
ších, kterým nestačí jen odevzdaně 
následovat pohyb davu.

Nakolik jsem zachytil předem 
vyhlašované cíle brněnské blokády, 
soudím, že rozhodně nebyly splně-
ny, ale mě osobně to tak moc nemr-
zí. O smyslu tzv. nenásilné bloká-
dy, tedy kladení pasivního odporu 
policii, když prosazuje práva účast-
níků povoleného shromáždění, 
mám totiž určité pochybnosti, ale 

to již přesahuje rámec anketní od-
povědi. Obstojný počet účastníků 
všech akcí – včetně blokády – a je-
jich řekněme pestrá společenská 
skladba jsou podle mě velkým 
úspěchem.

Pro příště, pro různá příště, 
abych tak řekl, by byla velice vhod-
ná nějaká širší strategická rozvaha 
a rozprava o možnostech, cílech 

a důsledcích různých postupů pro-
ti podobným shromážděním a po-
chodům. Na něco takového se snad 
chystá předsednictvo Českého hel-
sinského výboru, tak mu držím pal-
ce. Bude to náročné nejen na pře-
mýšlení, ale i na komunikaci, orga-
nizaci a koordinaci.

Věřím, že při strategických dis-
kuzích dojde například i na zvažo-
vání živých řetězů jako alternativy 
k blokádám. Nebo zda hledat širo-
kou veřejnou podporu spíše pro po-
stoj „Ať si chodí, my se jich nebo-
jíme“ nežli pro blokující (třeba i tzv. 
nenásilné, ale nutně konfrontační, 
pro někoho až barikádnické) „Ne-
projdou“. Letos na prvního máje 
totiž sice náckové neprošli kouskem 
v zásadě hraniční ulice Cejl, ale 
zato prošli přímo prostředkem lo-
kality, která od nich měla být uchrá-
něna. Aspoň že jsme se jich nebáli. 

Jiří Guth
Ekolog, Borovany.

příště víc osobností a žádné excesy
Podobné akce hodnotím kladně. Prvo-
májová provokace v Brně totiž narazi-
la na oprávněný občanský odpor. To, že 
šlo o provokaci, bylo zřejmé z toho, že 
extremisté chtěli projít srdcem lokali-
ty, kde žije nejvíce brněnských Romů 
a sociálně slabých lidí (tzv. Bronx). Na 
rozdíl od Nového Bydžova a Krupky se 
policisté nepustili jen do těch, co blo-
kovali provokační trasu pochodu, ale 
pochod tzv. Dělnické mládeže odkloni-
li. Iniciativa V Brně neonacisty nechce-
me také získala širokou podporu (až 
padesát občanských sdružení). Účast-
níci se spolu s Romy jasně postavili 

zneužívání protiromských nálad ve společnosti k propagaci politiky Děl-
nické strany sociální spravedlivosti, která představuje jen mutaci zakázané 
Dělnické strany. Lze ocenit, že také místní samospráva na rozdíl od Nové-
ho Bydžova pochopila, že jde o problém, když městem legálně pochodují 
skupiny šířící nenávist a strach. Vyčkejme vyšetřování zadržených extre-
mistů Policií ČR, ale pokud se prokáže jejich nezákonné chování, bude to 
jasný signál, že svobodu slova a shromaždování nelze zneužívat.

Do budoucna považuji za potřebné jednak ještě více rozšířit účast na 
podobných akcích občanského odporu včetně účasti osobností z veřejné-
ho života a také organizačně předejít excesům ze strany protestujících, kte-
ré by mohly vrhnout stín na pokojný charakter takových akcí.

Samozřejmě daleko citlivěji by bylo potřebné přistupovat k podobným 
akcím v místech, kde existuje výbušnější protiromská nálada a kde se slo-
žitěji přesvědčují místní o nebezpečí neonacistických receptů (viz Janov, 
Chanov atd.). Prezentace pozitivních řešení pro lokalitu v médiích před 
akcí samotnou by samozřejmě neměla chybět. Jiří dolejš

Poslanec KSČM za volební kraj Praha.
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kolik to bude stát?
Chtěl bych vyjádřit rozhořčení a nesouhlas s postupem policie ČR. Prvního 
května jsem se zúčastnil nenásilného protestu proti neonacistům. Chci jen 
podotknout, že nejsem Rom, ale soucítím s nimi. Protest zahájily projevy 
různých řečníků doprovázené romskou hudbou. Pokojně jsme se přesunuli 
na začátek trasy plánovaného pochodu neonacistů. Policie nás na průsečí-
ku ulic Cejl a Koliště odřízla a zde nás držela v obklíčení jak nějakou zvěř. 

Co mě jako občana této republiky zaráží, je, že tato akce byla neona-
cistům povolena. A přitom je i dítěti jasné, za jakým účelem se jejich po-
chod uskutečnil. Policie prostě dovolila neonacistům pochodovat jimi plá-
novanou trasou. Tím, což mi přijde kuriózní, chránila neonacisty a dala na-
jevo, že slušní občané bez ohledu na barvu pleti se musí bát. Zajímalo by 
mě, kolik nás občany bude tato státní ochrana neonacistů stát?

michal nezpěvák
Expedient v pekárně, Brno.

brno, 1. 5.: neonacisté kontra…

kořisťování a bezmoci běžných lidí, 
kteří se nemohou podílet na rozho-
dování a nemají ochranu nikde, ani 
v odborech. Pojem „globalizace“ 
používali řečníci DSSS ve smyslu 
fungování nadnárodního, více 
méně anonymního kapitálu, ničení 
národní suverenity a sebeurčení. 
Sdělovali, že války a vojenské za-
sahování mocných tohoto světa do 
záležitostí cizích zemí působí roz-
vrat a hromadnou migraci obyvatel 
do bezpečnějších a bohatších evrop-
ských států. A tomu se musíme 
v zájmu našich dělníků, našeho ná-
rodního hospodářství bránit. Ne-
pouštět sem cizí pracovní síly, sni-
žují mzdy ochotou pracovat za vel-
mi malou odměnu a snižují tím šan-
ce našich lidí. Čechy Čechům a tak 
podobně v Rakousku, Německu 
a jinde v relativně bohatých evrop-
ských státech. Práce by měla být 
hlavním základem pro výdělek. 
Toto vědomí je třeba lidem vrátit. 
Dnes provádí politiku lidé, kteří nic 
nevytvořili. Disponují nad masami 
virtuálními penězi. To byla jedna 
z tezí rakouského řečníka.

Jaký div, že takové myšlenky 
sklízely potlesk početných poslu-
chačů. Jádro pudla, nacionalismus 
zaměřený nepřátelsky vůči menši-
nám, zejména Romům a cizincům, 
se projevil nejzřetelněji v řeči ba-
vorského politika. Patrně se vzta-

hoval také na Židy. Z jeho úst za-
znělo: „Jak daleko  je  ještě doba, 
než holemi vyženeme odpad – zpět 
do Izraele? Války – Írán, Irák, Af-
ghanistán a další nám už sebraly 
skoro všechno… nechceme posílat 
své děti do válek… my za to dostá-
váme jen lidský odpad, o který ni-
kdo nestojí, budete zatlačeni cizi-
neckou masou na zeď, aniž byste se 
mohli bránit…“ Ale zase – vedle 
zřetelné nenávisti vůči cizincům tu 
byl odpor proti válkám působeným 
nebo podporovaným mocnými svě-
ta. Kdo by proti válkám a bombar-
dování nevinných nebyl? Potlesk, 
potlesk a potom spořádaný průvod, 
který prošel celkem bez násilí. No, 
není to výborná propagace DSSS?

A na straně lidí shromážděných 
na Cejlu? Většinou mladí, ale i star-
ší Romové, také sympatizanti s ná-
rodnostními menšinami a cizinci. 
Měli pěkná hesla na transparentech, 
jimž vepředu vévodil ladovský ko-
cour Mikeš vedle přeškrtaných há-
kových křížů a gorily v nacistické 
uniformě a hesla Ordnung muss 
sein – pořádek musí být. Parodie 
nacistické zásady vedle Mikeše. 
Romské dívky měly mnoho květin 
na rozdávání, čeští mladí klauni 
pak heslo Zkus to s láskou. Dokon-
ce jsme dostali pusu. 

Marně byste ale hledali improvi-
zovanou tribunu, ze které by pro-

mlouvali romští, čeští, muslimští 
a vůbec menšinoví zastupitelé a vy-
světlovali tomu tisícihlavému shro-
máždění, v čem je nebezpečí idejí 
dobře organizované DSSS. Co je na 
zatím odvrácené straně těch rozum-
ných slov, kterým čím dál víc lidí 
tleská. Nikdo tam promluvit a vyu-
žít obrovské příležitosti informovat 
tolik lidí nepřišel. Na vysokou zeď 
se muselo dovedně vylézt, když od-
tud vyzývala dívka s mikrofonem 
a tlampačem, aby také někdo z davu 
promluvil. Nikdo tam nevylezl, 
bylo to nad atletické možnosti běž-
ných lidí. 

Mnohahodinové čekání té masy 
zvládala hlavně ona občasnou pro-
mluvou. Zřejmě ani neměla průběž-
né zprávy o tom, co se děje v tábo-
ře DSSS a jinde. Na druhé straně 
uzavírali ulici policisté docela ne-
prodyšně a jeden z nich trpělivě 
a docela pěkně vysvětloval lidem, 
že musí vytrvat, že tím zvítězí 
a neonacisti opravdu neprojdou. To 
byli téměř jediní lidé, kteří se 
o opuštěný dav starali. Škoda, veli-
ká škoda!

Byl to dav statečný, tvořili jej 
hlavně Romové, muži i ženy. Sjed-
notili se, dokázali se sjednotit v ne-
násilnou blokádu a neonacisté ne-
prošli! eva dobšíková

Bývalá učitelka,  
působí v Židovské obci Brno.

ta síla v lidech už 
celé ty roky dřímala
Na prvního máje bylo v Brně rušno. 
Očekávané shromáždění neonacis-
tů a jejich následný pochod romskou 
čtvrtí nenechal Romy v klidu. Už brzy 
ráno se shromažďovali u Muzea rom-
ské kultury, kde členové sdružení IQ 
Roma servis (IQRS) stavěli podium. 

V této práci jim nezabránil ani pr-
vomájový studený déšť. Ten den pořá-
dalo „IQvéčko“ protestní akci. Podpo-
řily ho svými proslovy významné 
osobnosti veřejného života, např. šéf 
Strany zelených Ondřej Liška. Mezi 
Romy vládlo velké napětí a strach, ov-
šem také odhodlanost postavit se nác-
kům tváří v tvář. Celá akce ale proběhla v klidu a míru, a při cimbálové 
muzice si potom někteří ještě zatancovali. 

Krátce po poledni se všichni společně, Romové i Češi (asi 200 lidí), 
přesunuli z Bratislavské na ulici Cejl, do místa, kde se už pomalu formo-
vala blokáda proti neonacistickému pochodu. Tam se shromažďovali dal-
ší lidé, Romové, Češi i cizinci, odpůrci neonacismu. K blokádě se připo-
jilo mnoho osobností veřejného života, např. páter František Lízna, Mi-
chael Kocáb, Ondřej Liška, Jaromír Štětina a mnoho dalších. Blokádu 
podpořilo mnoho lidí i „na dálku“, třeba Jan Kraus a Jiřina Šiklová. 

Dobře zorganizovaná a nenásilná akce iniciativy Brno blokuje se roz-
rostla do počtu téměř 2000 lidí. Všichni protestující byli odhodláni za-
bránit mistru ohně Vandasovi a jeho ovečkám v pochodu. Šlo o sílu, kte-
rou respektovala i policie, tentokrát si už nedovolila demonstranty roze-
hnat. Hákošům změnila trasu pochodu a nám bránila setkat se s nimi. Or-
ganizátoři blokády dostávali informace o směru pochodu neonacistů, 
a z vyvýšené zídky, kde stáli, je předávali odhodlanému davu. Dav se ří-
dil pokyny, provolával různá hesla, pískal, skandoval, tleskal a posouval 
se v prostoru uzavřeném policií vždy směrem k neonacistům. Policie nás 
k nim ale nepustila a Vandase i s jeho stádem také tentokrát ochránila. 
Pochod neonacistů končil za doprovodu těžkooděnců odpoledne po páté 
hodině. Ale na Malinovského náměstí několik neonacistů ještě prorazilo 
policejní kordon a utíkalo směrem k nám. Jenže policie jim v tom zabrá-
nila, v okamžiku je pochytala a zneškodnila. Někteří se budou muset zod-
povídat i před zákonem. 

Náckové v Brně narazili na velký a neočekávaný odpor, na sílu, která 
už léta dřímala v lidech. Byla to taková malá revoluce. Účastníci bloká-
dy to vnímali, viděl to i svět, Česká televize ale ne. Udělala z nás a z nác-
ků dvě znesvářené strany, které si to jen chtějí na ulici rozdat a servat se 
do krve.  Gejza horváth

Foto z prvomájových ulic: Tomáš Škoda (www.skoda-photo.com), Jiří 
Salik Sláma (www.salik.cz), DrSt a Marek Čejka (http://blizky-vychod.
blogspot.com, právník a politolog, publikoval knihy Izrael a Palestina 
/2005/, Encyklopedie blízkovýchodního terorismu /2007/, Judaismus 
a politika v Izraeli /2009/, Rabíni naší doby /2010, společně s R. Kořa-
nem/ a Dějiny moderního Izraele /2011/).

Dokončení ze str. 1



6 majoskvěten různé

Naprosto mnou otřásl v Romano hangos č. 1-2011 uvedený „anonym“ ur-
čený paní ředitelce Muzea romské kultury Janě Horváthové! Prosím, po-
zdravujte ji ode mne srdečně, třeba prostřednictvím pana Holomka. Ten 
článek bych doporučila odeslat do ČTK! Je to do nebe volající trestný čin, 
který by zasloužil okamžité policejní pátrání po autorovi a následný soud!

hana čermáková, praha

Chtěla bych se vás zeptat, zdali můžete umístit webovou stránku mého 
blogu http://huradokanady.weebly.com někam na stránky Romano han-
gos. Myslím si, že můj blog živě a čtivě ukazuje to, že když Rom chce, tak 
se svou poctivou prací uchytí kdekoliv po světě. Zdravím vás z Kanady.

helena krobotová, vancouver

co na to naši čtenáři? Jak jsem umřela a zas se vzbudila
Jednoho rána jsem se probudila celá 
upocená. Hrozný sen! Umřela jsem 
a rodina mě dala spálit, což je proti 
našemu romskému zvyku. Jestliže 
se totiž odebereme na onen svět, tak 
se dáme pochovat zpátky do země, 
odkud jsme vzešli. 

A už jsem byla přesvědčená, že 
celý den bude nanic. A taky že byl. 
Přišla k nám švagrová a spustila: 
„Představ si, ten děda, co jsme se 
o něho starali, nám řekl: vezměte si 
to, co je v bytě, prostě všechno, co 
se vám hodí, nebo přijde můj syn 
a on všechno vyhodí.“
„A co ty na to,“ zeptala jsem se.
„No člověče, já nevím co dělat.“
„Hele, určitě to je samé staré ha-

raburdí, na co by vám to bylo?“ 
„No to by ses divila, jsou tam do-

cela krásné věci!“
„No jo, ale abyste se nedostali do 

problému.“
„Jenže my nekrademe, on nám 

to  dává!“ hned se ohradila milá 
švagrová a vyvalila na mě oči.
„No jo ale, znáš to, řeknou hele, 

byli tady Cikáni a všechno ukradli, 
a hned je problém.“
„No jasně, to máš pravdu. A co 

dělat?“
„Jednoduše udělejte mezi sebou 

smlouvu, že vám to dobrovolně da-
ruje a hlavně tam napiš datum, jmé-
na i rodná čísla,“ poučila jsem ji. 
„Tak  říkáš,  že  si  můžeme  vzít 

všechno?“
„Milá zlatá švagrová, já nic ne-

říkám, já jen ti radím, a ne že tam 
budete rabovat. Ono to smrdí kri-
minálem. Na takové věci pozor!“
„Už jsi mě vystrašila, už tam ani 

nechci jít,“ lekla se švagrová.
„Jak myslíš, udělej jak uznáš za 

vhodné, jestli si něco vezmete, tak 
to hoď všechno na papír, abys byla 
krytá!“
„Udělám,  jak říkáš, máš prav-

du!“ ujistila mě a odešla.
Byla jsem docela ráda, že šla 

domů, měla jsem hodně práce a za-
čala jsem gruntovat, takže jsem ji 
pustila z hlavy.

Týden na to mi milá švagrová te-
lefonuje s plačícím hlasem:
„Prosím tě, pojďte k nám, máme 

hrozný problém, musíš mi pomoct!“
Á, už je to tady! Vzpomněla jsem 

si, co mi říkala před týdnem. U sta-
rého pána pomáhali uklízet a stara-
li se o něho. Už vím, odkud fouká 
vítr. Určitě si nedali pozor a nese-
psali si to. K čemu je jí staré hara-
burdí – to nechápu, mají všechno 

zařízeno novým nábytkem a nyní 
si natahají staré šunty. 
„Jdeme k Evě, Zdeňku!“ vyruši-

la jsem manžela, který odpočíval 
na gauči.
„Co zase vyvedli ti blázni?“ ze-

ptal se manžel rozmrzele, když 
jsem ho vyrušila z odpoledního 
spánku.
„Mají problém, půjdeme se k nim 

podívat. Nemusíš při ranní směně 
věčně chrápat, pak v noci nespíš.“
„No  jo,  tak  udělej  v  rychlosti 

kafe, prosím!“
Udělala jsem mu kávu.
„Ty  se  oblékni,  ať  jsme  brzy 

doma. A  vezmi  nějaké peníze  na 
benzín.“

Jasně, už dopředu vím, jak dlou-
ho tam budeme, počítám do veče-
ra.

Konečně jsme dorazili k švagro-
vé a jak nám otevřela dveře, stačil 
mně jediný pohled na ni – a věděla 
jsem, co se stalo! Mají třípokojový 
byt pěkně zařízený a čisto, že by 
jim kdekdo záviděl! 
„Pojďte do obýváku!“
„Tak co se děje? Povídej, Evo! 

Týká se to těch věcí? Od toho sta-
rého pána?“
„Jo, představ si, on umřel hned 

druhý den po tom, jak jsme si vzali 
ty věci.“

Švagrová mluvila rychle v před-
síni, zatímco my s manželem jsme 
se přezouvali. 
„A co jste si vzali? Udělali jste si 

smlouvu? Mezi sebou?“
„Ne, já na to zapomněla. Vzali 

jsme si obrazy a krásnou vázu, to 
musíš vidět! Ta má velkou hodnotu, 
nesmírnou! Když to prodáme, bu-
deme mít hodně peněz. Pojďte do 
obýváku, takovou vázu jste snad ni-
kdy neviděli – to je panečku věc!“

Jak jsme vstoupili do obýváku, 
okamžitě mi padl pohled na stůl, na 
kterém byl krásný krajkový ubrus. 

Na něm uprostřed stála nádherná 
urna. Až mě zamrazilo. Bože, ti 
blázni ve své neznalosti vzali urnu 
– prach pozůstalého nebo pozůsta-
lé. S manželem jsme se na sebe po-
dívali a manžel se rozesmál. Dostal 
přímo záchvat smíchu a nemohl se 
zastavit. Švagrová nechápala.
„Co se tak směješ, brácho?“ ne-

chápal švagr.
„Tobě se nelíbí ta váza?“ zepta-

la se švagrová. „Vždyť je nádherná, 
ale nedá se za boha otevřít, to je ten 
problém, já ji nemůžu pořádně vy-
mýt.“
„Bodejť bys ji otevřela! To není 

váza,  ale  urna.  Vy  jste  asi  vzali 
prach jeho zemřelé manželky.“

Oba najednou změnili výraz tvá-
ře. Švagrová, která se bojí mrtvých, 
se najednou začala třást a já měla 
dojem, že to s ní každou chvíli 
praští na zem.
„Já ti říkal, Evo, neber tu vázu, 

jak ji otevřeš! Ale ty ne, nikdy mě 
neposlechneš a my měli mrtvolu ce-
lou noc a den v bytě.“
„Ale jak ji mohli do tak malé vázy 

natlačit, to nechápu,“ nešlo jí na ro-
zum, jak se mohla mrtvola dostat 
do tak malé nádoby.
„To tak není,“ řekl manžel. „To 

je prach pozůstalé, oni ji dali spá-
lit a prach dali do urny jako věčnou 
památku. Nemůžeš ji otevřít, pro-
tože je zaplombovaná, to tě mohlo 
napadnout, že to není váza.“
„Potřebuji se napít,  je mi zle,“ 

řekla překvapená švagrová. „Pro-
to  jeho syn říkal, že  jsme sebrali 
věc, která má pro ně velkou hodno-
tu. A já myslela, že se to týká pe-
něz.“
„No  nic,  běžte  k  tomu  synovi, 

vraťte mu tu urnu a bude všechno 
v pořádku. Příště si rozmyslete, jak 
máte jednat. Vlastně vraťte všech-
no,  co  jste  vzali!“ poradila jsem 
zklamané švagrové. Doufám, že se 
poučí a tentokrát mě poslechne.

Švagrová nám udělala kávu, my 
popíjeli a milá švagrová plakala 
a plakala. Jen nevím, proč. Zdali 
proto, že se rozloučí s pěknou „vá-
zou“, nebo proto, že je tak zklama-
ná, že nevydělá žádnou korunku.

Sedíme kolem stolu a manžel se 
směje neustále. A já si vzpoměla na 
sen před týdnem, jak mě dala rodi-
na spálit. A když můj pohled spo-
činul na urně, představila jsem si 
pěknou paní s modrýma očima, 
která se usmívá… irena eliášová

Spisovatelka, žije v Mimoni.

Gizela landoriová:  
kamav te šegetinel le čavorenge
E Gizela Landoriová pes narodzinďa andro berš 1988 andro Bílovcos. 
Študinlas pre šivačka the akana trito berš študinel Stredno škola sociál-
no pravno andre Brna. Tiž šegetinel le čavorenge, the oda andre buťi an-
dro IQ Roma servis.

sal študentka pre ščukovo stredno škola, savo oboris tuke avri ki-
dľal the soske?
Hi, pre „ščukarna“ študinav imar trito berš. Geľom andro peršo ročnikos, 
aľe o dujto ročnikos prechučiľom, bo mange kerďom rozdilove skuški. Pa-
ľis geľom andro trito ročnikos. The soske mange avri kidľom zrovna oboris 
socialno-pravno? Bo džanavas, hoj man kada oboris bavinela, the hoj kama-
vas te šegetinel le čhavenge, so pes dochudle andro stejne problemi sar me.

džanav, hoj tut avri sikhaďal pre šivačka, soske paľis nageľal dure-
der andre kada smeros?
Bo oboris šivačka ehas zajimavo, aľe pre ma naehas but zabavno. The 
maškar amende, o manuš bi olestar napredživľahas.

Na ča hoj študines, aľe tu mek keres buťi, na? Šaj phenes amenge, kaj the 
sar tut andre kaja buťi dochudľal?
Hi, som bučikeresko studentka. Kerav buťi andro občansko sdruženi IQ 
Roma servis, kaj man ehin buťi sar pedagogos andro socialne službi. An-
dre kaľa buťi man dochudľom vaš jekh manušoro, so amen sikhavlas pre 
škola osobnostka. Phenďa mange, hoj bi avľal fajnes, te bi kerďomas buťi 
andro iqečkos. Ta oda zkušinďom.

so ehin tiri naplňa, the sar dičhol tiro džives andre buťi?
Sar imar phenďom, som pedagogos andro socialne službi. Miri naplňa an-
dre buťi ehin te dosikhavel matematika, gadžikani čib, the aver predmeti.

sar bi vakerďalas korkori pal tu, savi sal?
Phenel pes pal ma, hoj som společensko, spolehlivo, som vudcovsko ti-
pos, citlivo, skromno, godžaver, šukar… Ehin olestar but.

so pre tute o manuša oceňinen the andre soste tut pre aver sera 
kritiziňen?
Paťisaľol pes lenge pre ma, hoj som inteligentno, hoj lačhes kerav buťi, the 
ehin man skloni te šunel pes andro dujte manuša. The kritizinen man andro 
kada, hoj na džanav le manušenge te phenel na. Nadžanav mange te phenel 
dost, akana ehin časos pre chviľa pre peste, kerav buťi 24 ori andro džives.

so plaňines pal e maturita? kamňalas bi te študinel pre bari škola?
Pal e maturita bi mange kamľomas te ´rakhel feder buťi, the bi kamľomas 
te džal pre bari škola. Kamav te študinel socialno pedagogika, the kamav 
man te odstěhinel andal o kher pro jepaš drom.

so bi phenďalas le romane terne manušenge, so pes nakamen te 
sikhavel?
Romane čhavenge kamľom te phenel, te nakeren peske šero olestar so ehas, 
aľe olestar so avela. Te narešinen diliňipena the te uživinen peske o dživi-
pen. Bo dživas ča jekhvar! Pučelas Emilie Kačová

No, říká se o mně, že jsem společenská, spolehlivá, vůdčí typ, citlivá, 
skromná, rozumná, prý hezká atd. Je toho hodně.

no a co na tobě lidi oceňují a v čem tě naopak kritizují?
Oceňují na mě to, že jsem inteligentní, pracovitá a mám sklony vcítit se 
do druhého. A kritizují mě v tom, že neumím říct člověku ne. Neumím 
si taky říct dost, teď je čas na odpočinek. Někdy makám skoro těch 24 
hodin denně.

chtěla bys studovat na vysoké škole?
Po maturitě bych si chtěla najít lepší práci, taky bych chtěla na vysokou ško-
lu. Chci studovat sociální pedagogiku a odstěhovat se z domu na půli cesty.

vzkázala bys něco mladým Romům, kteří se nechtějí vzdělávat?
Romským dětem chci vzkázat, aby si nedělaly hlavu z toho, co bylo, ale 
spíš z toho, co bude. Aby neřešily hlouposti a užívaly si života. Protože 
žijem jenom jednou! Ptala se Emílie Kačová

Gizela landoriová: chtěla bych dál…
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škola, dílna lidství. Jak pro koho
Romské děti bývají jiné než obvykle 
ostatní děti bývají. Tedy ty, pro které 
je česká škola koncipována. Mívají 
tam pro svou jinakost problémy, de-
ficity, potíže způsobující jejich škol-
ní neúspěchy. 

Paní Jarmila Zobačová učí na zá-
kladní škole na Merhautově třetí tří-
du, ve které jsou skoro všechny děti 
romské. Je jich 15 a o pedagogickou 
práci se dělí s asistentkou, slečnou 
Gabrielou Makovičkovou, ale to až 
letos. První a druhou třídu učila bez 
asistentky – chyběly peníze na její 
plat. Našli se ale studenti sociální 
pedagogiky, kteří pomáhali a nyní 
pomáhají také. Jak? Jednak při vý-
uce, aby se mohly děti učit v malých 
skupinách, jinak by se individuálně 
látka s každým žákem pořádně, aby 
ji skutečně uměl, nemohla zvlád-
nout. A také každá rodina jejího 

žáka má přiděleného jednoho stu-
denta, který do ní pravidelně dochá-
zí, učí se s ním, pomáhá s úlohami 
a spolupracuje s rodinou. Vyvíjí se 
dlouhodobý vztah porozumění 
a společného úsilí, zaměřeného na 
dítě. Na Základní škole Merhauto-
va existují tři paralelní třetí třídy. 
Děti si na sebe zvykají a spolupra-
cují při společných hrách. Učí se po-
dle stejného plánu jako v jiných tří-
dách. Na žáky bývají kladeny tytéž 
požadavky, ale péče o každého je tu 
mnohem větší a je propojena s rodi-
nou. Paní učitelka říká, že bez spo-
lupráce s rodinou to nejde. Jezdí 
také společně na dovolenou, třeba 
k moři, na školu v přírodě. Udělali 
zájezd do Chanova, aby děti i rodi-
če viděli, jak rozdílně Romové mo-
hou žít. Děti jsou při svém velkém 
temperamentu každou přestávku 

v pohybu, většinou v zadní části tří-
dy na koberci. Mají také týdně dva-
krát tolik tělocviku co ostatní třídy. 
A co je hlavní, ve škole se jim líbí, 
chodí do ní rády a mají paní učitel-
ku i její pomocnici za své spolehli-
vé, důvěrné, ale samozřejmě domi-
nantní přítelkyně, které respektují.

A co bude, paní učitelko, s dětmi 
z vaší třídy dál? Nezůstanou přece 
jen od ostatních vrstevníků a spolu-
žáků izolované? A jestli se dokona-
le zapojí do většinové společnosti 
a budou dovednostmi a způsobem 
života na tom podobně jako ostatní? 
Nebudou pak pouze ojedinělým dů-
kazem, že výchova a vzdělání může 
během jedné generace udělat tenhle 
zázračný div, když se pro to vytvo-
ří podmínky? eva dobšíková

Autorka je bývalá učitelka.
působí v Židovské obci Brno
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na khamoru dojde i na svatbu

romské kultury v neděli 22. května. 
„Návštěvníci se tak na chvíli stanou 
svatebčany nefalšované romské ve-
selky a mohou zažít neopakovatel-
nou atmosféru. Jako na každé svat-
bě zazní samozřejmě typická rom-
ská hudba a nebudou chybět tradič-
ní pokrmy Romů,“ vysvětluje pro-
ducent festivalu Džemil Silajdžić.

Každý večer festivalového týdne 
mají zájemci možnost navštívit je-
den z hudebních koncertů – v pon-
dělí koncert současné romské hud-
by, v úterý a ve středu jazzové kon-
certy a od čtvrtka do soboty oblí-
bené koncerty tradiční romské hud-
by. Na letošní ročník Khamora 
přijedou romští umělci z Itálie, Por-
tugalska, Maďarska, Norska, Bul-

harska a dokonce také z Indie, pra-
vlasti Romů. Devítičlenná indická 
dechovka Jaipur Maharaja Brass 
Band, která od roku 2007 vystupu-
je na známých festivalech po celém 
světě, bývá označována za jednu 
z nejlepších dechovek z Rajastha-
nu. Pochází z Jaipuru, města maha-
rádžů, a kromě sedmi hudebníků, 
hrajících na dechové a bicí nástro-
je, návštěvníci Khamora uvidí také 
krásnou tanečnici a fakíra.

Českou republiku pak bude na 
koncertech současné romské hud-
by reprezentovat kapela Connecti-
on a v rámci koncertů tradiční rom-
ské hudby romská pražská skupina 
Mário Bihári a Bachtale Apsa. Ta 
patří v současnosti k nejlepším 

romským kapelám u nás. Jejím 
frontmanem a zakladatelem je ne-
vidomý akordeonista, zpěvák 
a skladatel Mário Bihári. Skupina 
čerpá při tvorbě repertoáru z lido-
vé hudby slovenských a českých 
Romů, inspiruje se také balkánskou 
a rumunskou hudební tradicí. Skvě-
lé vokály a brilantní muzikantské 
výkony ve strhujících rytmech jsou 
přednosti, které z této kapely činí 
romskou hudební klasiku v nejlep-
ším slova smyslu. Bachtale Apsa za 
minulý rok odehráli kolem 50 kon-
certů nejen v ČR, ale i v Paříži, 
Mnichově či Soluni. Letos se v po-
lovině května představí také v Al-
žírsku. „Myslím si, že tradiční rom-
skou muziku – tak, jak si ji mnozí 

přestavujeme – bude letos repre-
zentovat právě skupina Mária Bi-
háriho  a  pak  také  skupina  Et-
noRom, která je z Maďarska,“ míní 
Matásková. Repertoár EtnoRomu 
tvoří zejména písničky olašských 
Romů z Maďarska. Kapela si zaklá-
dá na jejich tradiční intepretaci, 
čímž se snaží ochránit tento jedi-
nečný a naprosto specifický hudeb-
ní styl. Založili ji před šesti lety 
v Budapešti József Balogh a Ágnes 
Künstler, bývalá sólistka známých 
Kalyi Jag. Na Khamoru vystoupí 
už potřetí také romská skupina 
z Portugalska Ciganos dʻOuro. Je-
jich účast na festivalových koncer-
tech zaručuje jedinečný zážitek, 
hudebníci totiž kombinují tradiční 
romskou hudbu s fadem, tangem, 
f lamenkem i hudebním žánrem 
„rai“ – arabskou hudbou ze sever-
ní Afriky. Kapela celkově vydala 
šest alb a v současnosti plánuje vy-
dání nového alba, které by se na trh 
mělo dostat v létě 2011.

nejenom hudba…
Pestrobarevný průvod všech členů 
kapel tradiční romské hudby histo-
rickým centrem Prahy patří vůbec 
k nejatraktivnějším částem celého 
festivalu. Průvod startuje v pravé 
poledne na Můstku, pokračuje přes 
Ovocný trh, Celetnou ulici až na 
Staroměstské náměstí. „Každoroč-
ně se jej zúčastní mnoho lidí a není 
výjimkou, že se do průvodu zapojí 
i kolemjdoucí cizinci, kteří o Kha-
moru předtím neslyšeli. Doufáme, 
že se letos vydaří počasí a bude slu-
níčko, neboli v romštině Khamoro,“ 
přeje si Lída Matásková ze sdruže-
ní Slovo 21.

Vedle romské hudby nebude chy-
bět ani doprovodný program – 

v rámci něj proběhne multižánrová 
výstava nazvaná Segregace vážně 
škodí Vám i lidem ve Vašem okolí 
a také premiéra dokumentárního 
filmu Ženy v poli, který sleduje 
osudy Denisy, Lucie a Aurélie, 
účastnic politického výcviku pro 
romské ženy, zorganizovaného 
sdružením Slovo 21. Dokument re-
žisérky Markéty Nešlehové připra-
vilo Slovo 21 ve spolupráci s praž-
skou kanceláří Nadace Heinricha 
Bölla a TV Bedna. Představuje tři 
ženy, jež rozhodně mají co říci ne-
jen jako Romky, ale i jako politič-
ky. Protagonistky popírají stereo-
typní názor, že romské ženy nema-
jí zájem se vzdělávat, rozvíjet svou 
osobnost a společensky participo-
vat. Jde o ženy, jež jsou anebo se 
chystají být aktivní v politice. De-
nisa Berousková je nyní na mateř-
ské dovolené a kandidovala v roce 
2006 v komunálních volbách. Lu-
cie Horváthová se pokoušela 
o vstup do Evropského parlamentu 
a ve volbách roku 2010 vedla kan-
didátku Strany zelených v Pardu-
bickém kraji. Aurélie Balážová se 
každodenně setkává s tíživou život-
ní realitou romských komunit, ve 
své práci dává také velký kus sebe 
a chce věci měnit. 

V rámci odborného programu na-
bídne letošní ročník Khamora ve 
spolupráci s Úřadem vlády ČR také 
třídenní konferenci o inkluzivním 
přístupu ve vzdělávání romských 
dětí. Celý týden budou během festi-
valu probíhat rovněž workshopy pro 
romskou mládež z ČR, Slovenska, 
Maďarska či Slovenska Jdeme dlou-
hou cestou. Ať už to tedy zní sebe-
víc klišovitě – je opravdu zkrátka na 
co se těšit. tomáš bystrý

Foto: Khamoro
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program na červen 2011

muzeum romské kultury
bratislavská 67, 602 00 brno, tel.: 545 571 798, 545 581 206 
fax: 545 214 418, gsm: 608 972 782
e-mail: media@rommuz.cz, www.rommuz.cz
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5.  6.  neděle  –  vstup  do  všech  výstavních  prostor 
ZDARMA.

výstavy:
… a jejich stíny tančí dál. Fotografie a koláže Ma-
riny Obradovic
Marina Obradovic vystudovala fotografii a malbu na 
Ecole des Beaux-Arts v Paříži. Jako dítě trávila prázd-
niny u babičky v Jugoslávii, odkud pramení její fas-
cinace Romy a romskou kulturou. Fotografie zde má 
především funkci portrétu, není tak běžná a banalizo-
vaná jako u nás. Těžko na ní budeme hledat úsměv, 
zrcadlí se v ní především vážnost, se kterou k ní míst-
ní lidé přistupují • Výstava potrvá do 25. 9. 

Cesta paměti. Fotografie Franka Roosendaala
Frank Roosendaal je nizozemský fotograf. Zájem 
o romskou historii ho v roce 2008 přivedl k akci Ta-
bor pamieci, pořádanou od roku 1996 Krajským mu-
zeem v Tarnowě v Polsku. Tato každoroční akce je 
čtyřdenním putováním po místech spojených s holo-
caustem Romů. Při putování jsou používány tradiční 
romské kočovnické vozy ze sbírek Tarnowského Mu-

zea. Účastníci, většinou Romové, se tak snaží na ně-
kolik dní vrátit k tradičnímu kočovnickému způsobu 
života a uctít památku zemřelých. 
• Výstava potrvá do 19. 6. 

Lety – život za plotem
Putovní výstava Památníku Lidice o tzv. cikánském tá-
boře v Letech u Písku. • Výstava prodloužena do 14. 8.

Gendalos/zrcadlo • 26. 6.–28. 8.
Výstava prací romských dětí a mládeže na téma „svět 
kolem nás“. Výstavu pořádá IQ Roma servis, o. s. 

stálá expozice: 
Příběh Romů (etapa 1939–2005). Na historické ose 
prezentuje hmotnou i duchovní kulturu Romů.

akce pro veřejnost:
Sobotní výtvarná dílna: Portrétové variace. • 11. 6. 
od 1500 – Vstup zdarma.
Dílna na motivy výstavy … a jejich stíny tančí dál. 
Doneste si fotografie svých blízkých. Vyrobíme si ori-
ginální koláž i s rámečkem. 

NOVINKA: OTEVÍRACÍ DOBA V NEDĚLI PRODLOUŽENA DO 1800 (poslední vstup v 1700)
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Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno, tel.: 545 571 798, 545 581 206,
fax: 545 214 418, gsm: 608 972 782
e-mail: media@rommuz.cz, www.rommuz.cz
MHD: tram 2, 4, 9 zast. Tkalcovská, tram 3, 5, 11 zast. Dětská nemocnice. 

Program na leden 2009

Výstavy:
Romská socha 2008
Historicky první samostatná výstava z děl romských 
sochařů z Česka, Slovenska a Rakouska.
Díla jednadvaceti autorů, kteří pracují s dřevem, 
kamenem, kovem, hlínou, ale i dalšími netradiční-
mi sochařskými materiály jako je třeba siporex nebo 
chlebová střídka. Volba celkem nezvyklých umělec-
kých materiálů dokládá touhu tvořit, která prorazí 
i tam, kde chybějí finance na kvalitní výtvarné suroviny. 
Pro velký zájem prodlouženo do 22. 3. 2009

Trochu jiný svět 
Fotografie Romů ze Slovenska a Rumunska. 
Autor Pavel Štěrba, výstava potrvá do 31. 1. 2009

Stálá expozice:
Příběh Romů (etapa 1939–2005)
Na historické ose prezentuje hmotnou i duchovní 
kulturu Romů. 

Otevřeno: út–pá 10–18, 
    poslední vstup 17.15 
    ne 10–17, poslední vstup 16.15

Hledáme pracovníka na pozici
hlavní účetní – správce rozpočtu stát. přísp. org. 
v oblasti kultury

Náplň: zpracování účetnictví, fyzické inventarizace, účetní 
metodika a pokyny pro ekonomiku organizace, příprava 
podkladů pro zpracování mezd, tvorba rozpočtu, kontro-
la jeho čerpání, kontrola dodržování vnitropodnikových 
směrnic 

Požadavky: ekonomické vzdělání, přehled o účetních, 
daňových a právních normách, vůdčí schopnosti, práce 
s PC, Excel a Word podmínkou, MoneyS3 výhodou

Výhodou: zkušenosti z činnosti státní příspěvkové organizace

Nabízíme: HPP, 5 týdnů dovolené, plat v rámci tarifů stát-
ních organizací nadstandardní

Přihlášky: životopis s výčtem praxe, motivační dopis

Uzávěrka: 15. 1. 2009, nástup únor – březen 2009 

Kontakt: Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, 602 00 
Brno, horvathova@rommuz.cz, 
info: 775 972 782

Vyplněný formulář zašlete na adresu: Romano hangos, Bratislavská 65a, 602 00 Brno. 
Komerční banka Brno-město; číslo účtu: 27-488570217/0100. Cena předplatného  na rok 2009 činí 240 Kč.

Příjmení a jméno: Ulice, číslo domu:

PŘEDPLATNÉ ROMANO HANGOS

PSČ, místo:

E-mail:

Název a sídlo peněžního ústavu:

Název organizace:

IČO:

Počet objednaných výtisků:

Datum narození:

Telefon:

Číslo účtu:

Adresa:

DIČ:

Od čísla:

Způsob platby: hotově                                     bankovním převodem bez faktury; variabilní symbol: .........................................
                       složenkou                                bankovním převodem na fakturu

KNIHY NA PRODEJ

Ilona Ferková: ČORDE ČHAVE / 
UKRADENÉ DĚTI
Dvojjazyčná romsko-česká brožovaná kniha 
vyprávění ženy milující romský jazyk. 
S předmluvou Mileny Hübschmannové, jež 
autorce pomohla začít psát.
Cena 35-Kč + poštovné

Ladislav Herák-Arpy: ZA MŘÍŽEMI 
(pravdivá zpráva o intrikách a násilí za zdmi 
věznic)
Zpověď člověka uvězněného ve valdické 
věznici plná zdrcujících zážitků.
Cena 25-Kč + poštovné

Jekhetanutňa čhibaha ... 
/ Společným jazykem ...
Sborník ze semináře o romském jazyce, 
Luhačovice 2003
Cena 25-Kč + poštovné

Vydalo Společenství Romů na Moravě, 

objednávky na telefonním čísle: 545 246 673 
nebo na e-mailové adrese: rhangos@volny.cz.

11. číslo „časopisu pro čtenářskou veřejnost“ 
Grand Biblio se věnuje romské tématice a je 
zdarma. Najdeme v něm rozhovor s hudebníkem 
a redaktorem Romano hangos Gejzou Horváthem 
a s novinářkou Jarmilou Balážovou, pojednání 
o romské literatuře, Muzeu romské kultury atd. 
Doporučujeme.  

www.romea.cz 
Romský informační portál 
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www.khamoro.cz13. světový romský festival 13th world roma festival  22. — 28. 05. 2011 Praha

KHamoRo  
opět rozzáří prahu

pRoGRam 13. Ročníku světového 
romského festivalu khamoRo 2011

neděle 22. 5. 2011
1700 Mánes – tradiční romská svatba

pondělí 23. 5. 2011
1400  Radniční klub Staroměstské radnice – tisková konference
2000  Retro Music Hall – koncert současné romské hudby (Connec-

tion/CZ)

Úterý 24. 5. 2011
1800 kino Atlas – premiéra dokumentárního filmu „Ženy v poli“
2100 Jazz club Reduta – koncert Gypsy jazzu (Mozes Rosenberg 

Trio/NL)

středa 25. 5. 2011
2100 Jazz club Reduta – koncert Gypsy jazzu (Vano Bamberger & 

band/D)

čtvrtek 26. 5. 2011
930 Americké centrum – zahájení národní části konference „Deseg-

regace vzdělávání ve střední a východní Evropě: koncepce za-
čleňování – dobrá praxe a dosažený pokrok“ 

1200 Můstek – defilé účinkujících v centru Prahy
1900 ROXY – koncert tradiční romské hudby (Jaipur Maharaja Brass 

Band/IND, Bachtale Apsa/CZ, Alexian group/I, EtnoRom/
HU)

pátek 27. 5. 2011
900 Americké centrum – zahájení mezinárodní části konference 

„Desegregace vzdělávání ve střední a východní Evropě: kon-
cepce začleňování – dobrá praxe a dosažený pokrok“

1100 Evropský dům – konference „Uměním proti segregaci“
1800 galerie MK ČR Nostický palác – vernisáž výstavy „Segregace 

vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí“
1900 ROXY – koncert tradiční romské hudby (Martin Lubenov Or-

kestar/BG, Ciganos dʻOuro/P, Les Tziganes Ivanovitch and Ra-
ya/N, F)

 

sobota 28. 5. 2011
2000  SaSaZu – závěrečný galakoncert (Alexian group/I, Bachtale 

Apsa/CZ, Ciganos dʻOuro/P, EtnoRom/HU, Jaipur Maharaja 
Brass Band/IND, Les Tziganes Ivanovitch and Raya/NF, Mar-
tin Lubenov Orkestar/BG

o Roma vakeren 
je pořad českého rozhlasu určený pro Romy. Jeho jednotlivé 

relace lze zpětně vyhledat v archivu textů na 

www.romove.cz 


