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pRaha – Mít ubytovnu je zlatý 
důl. Platí ji stát. Uvádíme jen ně-
kolik čísel, které svědčí o tom, jak 
fantastický byznys je poskytovat 
někomu bídné ubytování a nechat 
si to platit státem. V následujících 
městech jsou největší výdaje za 
ubytovny: V roce 2012 vyplatil stát 
ubytovatelům v Ostravě 424 milio-
nů Kč, v Ústí nad Labem 255 mili-
onů a v Brně 133 milionů. Celková 
částka státem vyplacených příspěv-
ků na bydlení ubytovatelům činí 1,7 
miliardy korun. 

pRostĚJov – Vyšlo najevo, že 
prostějovský Večerník vymyslel 
několik zpráv o údajném „cikán-
ském“ násilí na pokojných obča-
nech. Lživý text doplnil počítačově 
upravenými fotografiemi romsky 
vyhlížejících obličejů. Redakto-
ři této pochybné tiskoviny tak nej-
spíš učinili ve snaze rozpoutat po-
grom proti Romům. 

luŽe – Základní škola na Chru-
dimsku – v Luži – přišla o pět prvňá-
ků. Rodiče žáky raději vozí do sedm 
kilometrů vzdálené Skutče. Nelíbí 
se jim, že jejich potomci skončili ve 
třídě, kde je polovina dětí romských. 

pRaha – Zářijové preference po-
litických stran před volbami podle 
agentury PPM Faktum vypadaly 
následovně: ČSSD – 26 %, KSČM 
16 %, TOP 09 – 14 %, ANO (stra-
na Andreje Babiše) – 11 %, ODS – 
8 %, KDU-ČSL – 6 %, SPOZ – Ze-
manovci – 5 %.
 (www.romea.cz, ln, kh)
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15,–Kč

django Fest v brně letos již po dvanácté

bRno – proč festival vznikl? 
v roce 2001 přišli pracovníci 
společenství Romů na moravě 
s nápadem, že by nebylo špat-
né uspořádat festival, kde by si 
děti navštěvující hudební krouž-
ky sRnm zahrály po boku vel-
kých hudebních hvězd. 
A předvedly svým rodinám a ka-
marádům, jak pilně na svých do-
vednostech pracují. Při výběru 
názvu festivalu padlo jméno nej-
známějšího romského muzikanta. 

V naší zemi není moc známý pří-
běh Django Reinhardta, romského 
jazzového kytaristy světového for-
mátu. Je to ovšem osud, jenž stojí 

za poznání. Jean „Django“ Rein-
hardt se narodil roku 1910 v Belgii 
do romské, přesněji sintské rodiny, 
která se brzy přestěhovala do blíz-
kosti Paříže. Rein hardtovi se živili 
výrobou nábytku z ratanu, ale byli 
také zdatní hudebníci. Django, je-
hož přezdívka znamená „jsem 
vzhůru“, měl od malička úzký 
vztah ke strunným nástrojům. Hrál 
nejdříve na housle, ve 12 letech do-
stal banjo, na které se naučil hrát 
napodobováním ostatních muzi-
kantů. Od 13 let se hudbou již živil. 

Když bylo Djangovi 18 let, kara-
van, který sdílel se svou první že-
nou, byl plný celuloidu, z kterého se 

vyráběly imitace květin. Nešťastnou 
náhodou v noci převržená svíčka 
způsobila katastrofu. Oheň se 
v tomto prostředí rozšířil tak rych-
le, že Djangovi způsobil popáleniny 
prvního a druhého stupně na víc než 
polovině těla. Přesto, že lékaři tvr-
dili, že již nebude nikdy hrát a chtě-
li mu amputovat také pravou nohu, 
Django operace odmítl a opustil ne-
mocnici. Během jednoho roku se na-
učil chodit o holi, od bratra dostal 
novou kytaru. Tvrdým tréninkem 
překonal hendikep nepohyblivých 
dvou prstů na levé ruce a naučil se 
hrát všechna sóla dvěma prsty. 
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emil Ferenc: miluji hudbu, své tři děti a ženu helenu
Je mladý (29 let), a přesto známý 
a populární. Se svou kapelou Gipsy 
Emil Odry vystoupil na mnoha rom-
ských zábavách i narozeninových 
oslavách. Poznáme ho podle nád-
herně zabarveného hlasu, který se 
nám vryje do paměti a prostřed-
nictvím několika smutných písni-
ček i do srdce.

ahoj emile. od roku 1995 jsi 
měl své místo v kapele Gipsy faj-
ta. mladší generace tuto kapelu 
nezná. přibliž nám ji. Jak dlouho 
jste spolu vystupovali? byli jste 
jako kapela úspěšní? a kde všu-
de jste se prezentovali?
Ano, s kapelou Gipsy fajta jsem 
působil celkem osm let. Hráli jsme 

takzvaný pavlovský styl. Naše ka-
pela sklidila dost úspěchů. Hráli 
jsme po boku Gipsy Kora, Gipsy 
Marfy a taky s hudební skupinou 
Gipsy Problem. Vystupovali jsme 
spolu v České republice, na Sloven-
sku i v Německu. 

proč se kapela rozpadla?
Rozpadli jsme se v roce 2003, když 
už většina kluků neměla na muzi-
círování čas.

v roce 2004 jsi sám založil vlastní 
kapelu. co tě k tomu vedlo?
Založil jsem si svoji kapelu, protože 
se tím neustále živím. A také pro-
to, že jsem ve skutečnosti chtěl hrát 
úplně jinou hudbu. Prostě nechtěl 
jsem se řídit někým jiným. Toužil 
jsem po vlastní kapele, která by hrá-
la to, co chci hlavně já. 

můžeš nám přiblížit své hudeb-
ní seskupení? vedoucí jsi tedy ty. 
koho tam dál najdeme?

Takže seskupení hráčů v mé kapele 
vypadá takhle: Viktor Kala – zpěv 
a bicí, Marek Haluška – baskytara, 
David Ferenc – kytara a zpěv, Vasil 
Karala – klávesy. No a samozřejmě 
já – zpěv a klávesy. Taky jsem ve-
doucí kapely.

Jak dlouho hraješ na klávesy?
Od jedenácti let. Odkoukal jsem to 
od kamarádů.

odkud čerpáš písníčky? Jsou pře-
vzaté nebo jde o vlastní tvorbu?
Písničky skládám, ale i přebírám od 
různých kapel a upravuji si je po-
dle sebe. 

Jakému hudebnímu žánru dáváš 
přednost?
Můj žánr jsou čardáše, ale i takře-
čené slaďáky. Mám taky rád funky.

tvé hudební nadání a láska ke 
zpěvu – kde se to v tobě vlastně 
vzalo?

Přišlo to najednou. Prostě jsem vi-
děl, že můj otec měl kapelu, tak 
jsem chtěl taky něco dokázat.

zpívali i tví rodiče nebo 
sourozenci?
Sourozenci zpívají, ale jen tak 
doma pro sebe. V kapelách jako já 
nezpívají.

máš nějaký hudební vzor?
Můj vzor byl Gipsy Koro. Mám také 
velmi dobrý vztah se svým kamará-
dem Kamilem Polakovičem z Trna-
vy – City boys. Takže i jeho řadím 
mezi své vzory.

kromě hudby a zpěvu máš jaké 
další koníčky?
Mezi mé koníčky patří jen hudba. 
Na nic jiného jednoduše už nemám 
čas. A k tomu samozřejmě patří tro-
chu alkohol a dobré jídlo, haha.

svou budoucnost vidíš jak?
Kapela Bengas  Foto: bušalka
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svatý kopeček, olomouc – V sobotu 21. září se uskutečnila již 
tradiční Romská pouť, tentokrát za menšího zájmu veřejnosti. Nejprve 
byla sloužena mše v bazilice Navštívení panny Marie. Poté v ambitech 
baziliky následovala vystoupení romských souborů. Akci již tradičně po-
řádá olomoucká Charita. 

přeRov – Na sobotu 21. září nahlásili neonacisté svůj pochod do Pře-
rova. Skončil však fiaskem. Na náměstí se shromáždil hlouček asi 40 neo-
nacistů, tentokrát bez podpory a účasti jiných občanů. Proto se posléze 
tato skupinka rozešla. V místě, kudy měli neonacisté procházet, se však 
uskutečnil jiný občanský happening – a sice na Raškově náměstí za účas-
ti asi 80 občanů, provázený romskou kapelou. Organizátorem této pro-
testní akce byla členka přerovského zastupitelstva a gymnaziální profe-
sorka paní Netopilová. Redaktor RH Karel Holomek se také zúčastnil. 

bRusel, pRaha – Prezident Zeman při návštěvě Bruselu jednal s šé-
fem Evropské komise José Barrosem mj. o zrušení kanadských víz pro 
občany ČR. Bohužel však zásadním argumentem kanadské administra-
tivy zůstává fakt, že zrušení víz pro české občany je vázáno na dodržo-
vání lidských práv zdejší romské menšiny. 

pRaha – Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zjistilo, že 
z celkového počtu nezaměstnaných u nás jen 19 % nemá zájem praco-
vat, 38 % nemůže sehnat žádnou práci a 39 % nesežene vhodnou práci. 
Bylo by zajímavé tento údaj kvalifikovaně uplatnit na romskou populaci, 
kde panují stejné proporce, pokud jde o získání zaměstnání. Pak bychom 
oněch 19 % z romské populace mohli odhadnout v nejhorším případně 
na nějakých 20 000 Romů z počtu nezaměstnaných Romů, kteří nema-
jí zájem pracovat. Pro většinovou společnost činí tento údaj 80 000 lidí. 

(www.romea.cz, ln, kh)

zprávy

když se vás dotkne romská hudba
Ráda bych se ohlédla za naším le-
tošním projektem nazvaným Do-
tek romské hudby, určeným hlav-
ně pro školy. Na začátku toho všeho 
byla myšlenka, se kterou jsem se po 
týdnu svěřila svým sestrám. Urči-
tou dobu všechno zvažovaly, ale pak 
souhlasily…

Jednalo se hlavně o přednášky, 
kdy jsme s žáky mluvili o romské 
kultuře. Jednu jsme dokonce kvůli 
velké návštěvnosti protáhly na tři 
hodiny. Velký zájem byl především 
o hudební a taneční dílny, kde jsme 
studenty učili romské tance. Posled-
ní část projektu se uskutečnila ve 
Valašském Meziříčí v čajovém ob-
chůdku Ambos Mundos. 

Jeho smyslem bylo seznámit mládež ve školách s historii Romů, jejich 
kulturou, hudbou a životem. Součástí toho všeho byly pěvecké a taneční 
dílny pod vedením lektorů z tanečního souboru Cikne čhave. Studenti si 
také mohli vyzkoušet napsat romský diktát, prohlédnout romské noviny 
a literaturu. Pevně věřím tomu, že díky hudbě se odbourávají bariéry, kte-
ré mezi námi stále jsou. 

Projekt, který uskutečňovali členové novojičínského souboru Cikne 
čhve, podpořilo město Nový Jičín. Představili jsme se s ním v Novém Ji-
číně na ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského a na Mendelově střední škole.

text a foto: veronika kačová

V té době se k jeho uším také po-
prvé dostal americký jazz, o něco 
málo později si pořídil svou první 
kytaru značky Selmer, která s ním 
bývá spojována dodnes. S paříž-
ským houslistou Stéphanem 
Grappellim, basistou Louisem Vo-
lou a svými bratry založil legendár-
ní Quintette du Hot Club de France 
– jeden z mála jazzových souborů 
složených výhradně ze strunných 
nástrojů. V té době Django vystupo-
val a nahrával s mnoha americkými 
jazz ovými legendami jako Louis 
Armstrong, Dizzy Gillespie, Benny 
Carter a další. Druhou světovou vál-
ku údajně pomohl Djangovi přežít 
jazz milující německý důstojník pře-
zdívaný Doktor Jazz. Přesto se se 
svou rodinou pokoušel několikrát 
o útěk z nacisty okupované Francie, 
protože ani tam se Romům nevyhý-
bala celou Evropu ohrožující geno-
cida Romů – Porrajmos. 

Po válce Django rok koncertoval 
v USA, ze začátku s Dukem Elling-
tonem, později sám v Café Society 
Uptown. Velký svět jej však neba-
vil, vrátil se zpět do Francie, ke své 
rodině. Dále vyprodával sály, i když 
byl velmi nepředvídatelný a nikdo 
neměl jistotu, zda na koncert dora-
zí. Roku 1949 nahrál s italskými 
jazzmany v Římě dvojalbum Djan-
gology. O dva roky později se pře-
stěhoval do vesničky Samois-sur-
-Seine pobléž Avonu, kde další dva 
roky nato zemřel, když se zhroutil 

před svým domem s krvácením do 
mozku. Dožil se 43 let, jeho jedineč-
ný styl a tvorba jej však přežily. Jeho 
nejznámější skladby (My Sweet, 
Minor Swing, Belleville…) se staly 
jazzovými standardy, čímž jej uči-
nily nesmrtelným po boku jeho ob-
líbenců. Django měl také syny, vnu-
ky a synovce s rodinami, mnoho 
z nich se věnovalo hudbě a dodnes 
drží tuto tradici. 

z historie festivalu
Festival se poprvé uskutečnil za po-
moci Ministerstva kultury v roce 
2002 a od té doby je festival pořá-
dán v Brně každým rokem. Za tuto 
dobu se vystřídaly na pódiu stovky 
muzikantů a tanečníků. Účastnily 
se kapely z celého Česka, ale i ze 
Slovenska a Maďarska. Namátkou 
jmenujme Terne čhave, Gulo čar, 
Rosen Trio, Parno Graszt, Bengas, 
Le čhavendar, Kmeťoband, Koka-
vakere Lavutara, Gipsy.cz, Cigán-
ski diabli, Ida Kelarová, Vojta La-
vička, Matuš Bagár, Josef Fečo, 
Monika Bagárová, z neromských 
kapel pak Al-Yaman, Propagan-
ja, Tony Ducháček a Garage, Fe-
her Fekete Kerek, Alvik či američtí 
Gentlemen&Assassins. Pravidelně 
zde dostávají prostor také taneč-
ní skupiny z Brna i jiných koutů 
republiky. 

co nás čeká letos?
 V roce 2013 se nám opět představí 
více hudebních stylů, mladé talen-

ty i ostřílení hudebníci. Na začát-
ku nám zpěvačka Veronika Kačová 
představí své nové CD Tuke, v setu 
písní ji vystřídá brněnská vycházejí-
cí hvězda Mária Bikárová. Tu mohla 
snad celá republika o prázdninách 
vidět v novém videoklipu Tohle je 
Brno, který vzbudil mnoho reakcí. 
Možná ji přijde podpořit i její parťák 
Tommy Haze, nechejte se překvapit! 

Zatímco mladí a krásní chlapi 
z De La Negra vás nenechají vy-
chladnout, pódium bude patřit ne-
jen Brnu známým bratrům Lázóko-
vým, kteří si na toto vystoupení po-
zvali hosty z celé republiky, např. 
Milana Kroku. Po nich vám před-
vedou svůj um dámy a pánové ze 
skupiny Helemese, která v sobě 
hravým způsobem spojuje to nej-
lepší ze šramlu, šansonu i bigbítu, 
to vše pod taktovkou harmoniky. 

Po skončení hlavního programu 
vás bude bavit DJ. V přestávkách 
vás čeká ještě vystoupení taneční 
a dva krátké filmové vstupy. Celým 
večerem bude provázet Ivanka Ma-
riposa Čonková z občanské inicia-
tivy Blokujeme!, kterou vám také 
představíme. 

Akci pořádá Společenství Romů 
na Moravě za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury ČR a Statutární-
ho města Brna. 12. ročník festivalu 
proběhne 24. října  od 19 hodin 
v brněnském  Metro music baru na 
Poštovské ulici.

Jana vejplachová
výkonná ředitelka SRNM, Brno

django Fest v brně letos již po dvanácté
Dokončení ze str. 1

samí beautiful people z osady
bRno – beautiful people, tedy 
krásní lidé. tak se jmenuje právě 
zahájená výstava v muzeu rom-
ské kultury. Je tu k vidění od 25. 
září 2013 do 12. ledna 2014. 

Profesionální slovenský fotograf 
Šymon Kliman (1980) získal za 
soubor Beautiful People Cenu ev-
ropského občana za rok 2012. Jeho 
expozici bylo možno zhlédnout 
v Bratislavě, v Ostravě či v Bruse-
lu. Do světa romské komunity na-
hlíží zcela jinak, než jsme zvyklí. 
Absolvent Vysoké školy výtvar-
ných umění Šymon Kliman se čas-
to věnuje i módní a stylizované fo-
tografii. 

V souboru Beautiful People po-
užívá jazyka módních magazínů, 
skrze nějž hledí na život Romů 
v osadách u Kežmarku. Klimanův 
koncept je jednoduchý: Poprosil 
portrétované, aby se oblékli do nej-
lepších šatů, a vyfotografoval je 
v interiérech jejich domovů. Portré-
ty představují osobní výpovědi ze 
života slovenských Romů, ukazují 
na jedinečnost každé fotografova-
né osobnosti. Kliman svým podá-
ním zobrazuje křehkost, krásu a in-
dividualitu lidské osobnosti jako ta-
kovou. Jeho pohled je stylizovanou 
– inscenovanou fotografií. Ale přes-
to nebo právě proto dokázal „zasta-
vit čas“ a nechal diváka nahlédnout 
do tváří a prostředí lidí žijících čas-
to na okraji společnosti. 

Fotografie lze nalézt na www.sy-
monphoto.com. Na stránkách arta-
ttack.sk je možno o autorovi zhléd-
nout dokument s anglickými titulky. 

Výstava se koná pod záštitou Mi-
nistra kultury ČR v rámci Měsíce 
české a slovenské kulturní vzájem-
nosti. Srdečně zveme, vstup zdar-
ma.  lenka Grossmannová

kurátorka výstavy,  
Muzeum romské kultury

od hiphopu po romský folklór…

nový Jičín – Dne 7. září se v Novém Jičíně tradičně konaly Slavnosti 
města. Letos uplynulo 700 let od jeho založení. Počasí se vydařilo a ná-
vštěvnost, včetně hostů ze zahraničí, byla veliká. 

Slavnost zahájil už ráno slavnostní průvod městem, odpoledne se pak 
na tribuně vystřídaly např. vokální skupina Sektet, formace bubeníků pod 
vedením Pavla Kubešy, soubor Cikne Čhave, pěvecký sbor Ondrášek, 
skupiny Nebezpečný Hip Hop Dance, Street Dance a další. Večer svou 
premiéru na prknech Beskydského divadla předvedla symfonie Moravia 
v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a pěveckého sboru Ondráš. Vše 
se vydařilo, jak mělo, už teď se těším na další slavnosti. 

text a foto: veronika kačová 
vedoucí souboru Cikne Čhave, Nový Jičín

Fotografie z výstavního souboru Beautiful People.
Foto: šymon kliman
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komentář

strany kolem Romů
pavel pečínka

Kdo vlastně jsou „lidé kolem Romů“? Tedy ne-
romští, ale pro-romští aktivisti? Nejde o „běžné 
občany“, kteří se od čehokoliv romského s bázní 
či odporem odtahují. Jsou to buď věřící křesťané 
nebo romantičtí fandové romského folklóru či 
potomci Židů pokosených holocaustem a ideali-
stické dívky toužící pečovat a chránit. Ale i levi-
čáci, vědátoři a umělci fascinovaní „rozvojovým 
světem hned tady za rohem“, jehož střípek – ja-
zyk, kulturu, historii atd. – mohou vědecky pi-
tvat, umělecky ztvárňovat nebo si do něj projektovat politické teorie.

Podobně vypadají i „strany kolem Romů“. Tedy ty sympatizující. Ne-
musí se tolik ohlížet na názor většiny a prohlašují, že stojí na romské stra-
ně, a hodlají balík s etiketou „romská problematika“ řešit. Jedná se ale 
o politický okraj, který o hlas průměrného „obyčejného Čecha“ nemusí 
zápolit. Míří buď na zvláštní voličskou skupinu, která sama má s českou 
„většinou“ problém, nebo chce „pro-romskou“ rétorikou u dalších radi-
kálních, anti-systémových voličů teprve zabodovat. Projdeme-li si nejen 
anketní odpovědi komunistů, „pirátů“ a zelených v tomto čísle RH, ale 
i jejich další dlouhodobá stanoviska, hned je vidět: 

Komunisté, kteří vlivnou silou v místních zastupitelstvech a v parla-
mentu jsou a budou, většinou ustrnuli ve starých schématech, zveličují 
jednu, byť pravdivou, složku tématu a další zamlžují. Romové pro ně před-
stavují něco jako deklasovaný proletariát, za většinu problémů může ka-
pitalistický systém…

Zelení a „piráti“ naopak mají k nevládním organizacím a specialistům 
„z terénu“ nejblíže. Jejich teoretická východiska jsou věcnější, odborněj-
ší. V praxi toho však příliš nezmůžou, jejich procentuální vliv na českou 
společnost vypadá podobně jako procentuální zastoupení Romů ve vět-
šinové populaci. Hesla o solidaritě „černých a bílých“ a programy samo-
zřejmě budou narážet na realitu. Změna se pozvolna děje, jistě. Ale všim-
něme si , jak se „voličská základna“ zelených a „pirátů“ v podobě student-
ských partiček třeba na brněnském Ghettofestu nachází převážně „vedle 
Romů“, ne však „s Romy“. Zrovna tam je krásně vidět, jak hloučky vy-
smátých holek a kluků z „fildy“, „pajdáku“ i středních škol popíjí a hulí 
travku zvlášť, a romácké rodiny řeší problémy z úplně jiného vesmíru 
(s exekutorem, úředníkem, opilým manželem nebo synem co naházel ti-
síce do automatu) taky zvlášť. 

Stručně: Akademický „proletariát“ převážně z humanitních, čím dál 
hůře uplatnitelných oborů (vznikl už název „prekariát“) a romské velko-
rodiny, kdysi v manuálních profesích a dnes převážně mimo pracovní trh, 
nepředstavují ani zvlášť, ani v součtu společensky vlivnou sílu, schopnou 
provést rozsáhlejší změny. Pro romské aktivisty je ale humanitně zamě-
řené studentstvo zatím hlavní a nejbližší spojenec.

U mnohem vlivnějších, demokratických stran a jejich voličstva včetně 
ČSSD, kterou volím, lze většinou vypozorovat tři tendence: pro-romskou, 
hlavně u politiků v centru, kteří chápou důležitost tématu. Protiromskou 
u komunálních zastupitelů v blízkosti ghett. A vyhýbavou – u většiny člen-
stva ČSSD, ODS, lidovců i TOP 09, která neví, jak řešit problémy jedněch 
i druhých a nedostat se pod palbu kritiky jak od svých voličů, tak z Pra-
hy a Bruselu… Ne, tohle nemá být lamentace, že nic nemá smysl, a hlav-
ně se nevyplatí chodit k volbám. Spíš taková malá mapka oblastí, kde 
a s kým je potřeba tlačit na pilu…

valmez tančil proti chudobě

valašské meziříčí – druhá 
polovina září patřila v tomto měs-
tě folklóru festivalu valmez pro-
ti chudobě 2013. uskutečnil se na 
nádvoří zámku Žerotínů, některé 
z hudebních a taneční workshopů 
pak v tamním m-klubu. 

Už ve čtvrtek 19. září si zájemci 
mohli pochutnat na horké čokoládě 
s chilly a pobesedovat o její výro-
bě. Besedou provázela Markéta 
Vinkelhoferová z Ekumenické aka-
demie. 

V pátek 20. září program pokra-
čoval dokumentem, který zachyco-
val krásy ostrova Borneo a všeho, 
co se skrývá za produkcí palmové-
ho oleje. Tato přednáška byla spo-
jená s ochutnávkou „fair trade“ ná-
pojů. 

V sobotu na zájemce čekaly stán-
ky různých neziskových organiza-
cí a výstavy fotografií ze života 

v Keni, Zambii, Etiopii, Ghaně, 
Mongolsku a Vietnamu. Ve stánku 
s nápisem Cikánské věštění se Ire-
na Kotlárová z Nového Jičína z ka-
ret a očí pokoušela odhadnout osud 
návštěvníků, kteří projevili zájem. 
Prodávali se tam různé cikánské 
kroje, bižuterie, šátky, duchovní 
knížky aj. 

Festival zahájil soubor Drumatix 
ze Základní umělecké školy Alfré-
da Radoka z Valašského Meziříčí. 
Poté nastoupila hra na africké 
„djembe“ pod vedením Pavla Ku-
bešy. Dance Angels, dívčí seskupe-
ní z Branek, si připravilo moderní 
tanečky v barevných kostýmech. 

V M-klubu pak následovaly 
workshopy romských tanců pod ve-
dením Cikne čhave a worskhop af-
rických tanců pod vedením Akassi 
Ansumana Badije. A poté beseda 
spojená s výstavou fotek o Gambii 

a Senegalu. Večer v M-klubu patřil 
opět souboru Cikne čhave a jeho 
hostu, klávesistovi Davidu Ferenco-
vi z Oder. Po něm přišlo bubenické 
vystoupení Kubuku z Nového Jičí-
na. Finišovalo se ohňovou show, 
kterou předvedl soubor O-PAL 
z Polska. Neděle potom náležela 
Afro-workshopu a vystoupení Sa-
baba Africa s gambijským lektorem. 

K pořadatelům akce patřili Pet-
ra Plachtanski, sdružení Amnos 
Mundos, Valašský Deník, kulturní 
zařízení ve Valašském Meziříčí, 
sdružení Kola pro Afriku, ZUŠ Va-
lašského Meziříčí, agentura Mejla 
Production, spolek Česko proti chu-
době, Afro Coora, grafik Mara Ště-
pán, M-klub Valašské Meziříčí 
a Televize Beskyd.

Myslím, že festival se vydařil, 
kdo tam byl, ví, o čem mluvím… 

text a foto: veronika kačová

koho z Romů si vážit?
Na anketní otázku z minulého čísla – koho 
z romských aktivistů nebo politiků si vážím – 
jsem už začala odpovídat, když jsem znejistě-
la: Kdo z těch statečných, aktivních a většinou 
i dost vtipných lidí, na které jsem si vzpomně-
la, je a kdo není Rom? Talentovaná a přemýš-
livá Petra Gelbartová s neotřelými názory na 
výchovu romských dětí a se zkušenostmi ze za-
hraničí? Správně hubatá a vždy elegantní Gábi-
na Hrabaňová, schopná zařídit kdykoli, kdekoli 
a cokoli? Nebo David Tišer, který se během několika málo let změnil z tro-
chu vyplašeného kluka na mladého – a mimochodem velmi pohledného – 
muže, který ve mně množstvím svých kulturních i politických aktivit vy-
volává pomalu až pocit méněcennosti? Cením si jeho odvahy pouštět se 
do témat, která jsou ožehavá stejně tak v romské jako neromské společ-
nosti, i jeho kultivovaného a nekonfliktního stylu. Obdivuji jeho nasaze-
ní. A přeji mu – i všem dalším Romům, kteří se snaží přijít se svou troš-
kou do mlýna spravedlivějšího společného soužití – spoustu trpělivosti, 
vytrvalost i tolik potřebný nadhled. alena scheinostová

redaktorka Katolického týdeníku, Praha

do voleb devět Romů za zelené
pRaha – za stranu zelených 
(sz) bude ve volbách kandidovat 
do poslanecké sněmovny celkem 
devět Romů a Romek. 
Dva z nich jsou členy Strany zele-
ných, ostatní kandidují za zelené 
v rámci jejich spolupráce se Stra-
nou rovných příležitostí (SRP), kte-
rá sdružuje převážně Romy. Podle 
předsedy zelených Ondřeje Lišky 
jde o přenesení známého hesla „čer-
ní, bílí spojme síly“ do politiky.

„Neděláme politiku pro Romy, 
ale s Romy. Jejich kandidatura je je-
diná cesta, jak docílit rovnoprávnos-
ti ve společnosti. Té nelze docílit 
zcela, dokud se Romové nebudou 
podílet na rozhodování v parlamen-
tu i ve vládě,“ řekl Ondřej Liška.

přímo za sz kandidují:
• Lucie Horváthová – Pardubický 

kraj
• David Tišer – Plzeňský kraj

za sRp na listinách sz kandidují:
• Stanislav Tišer, známý sportovec, 

boxer – Praha 
• Elena Gorolová a Antonie Burian-

ská – Moravskoslezský kraj 
• Jozef Miker a Štefan Tišer (před-

seda SRP) – Ústecký kraj 
• Čeněk Růžička (místopředseda 

SRP) Hradecký kraj 
• Emílie Horáčková – Liberecký 

kraj František kostlán
Psáno pro web Romea.cz

Jak změnit vlastní budoucnost?
bRno – projekt, jehož motto 
zní „snaha a úsilí přináší úspěch 
a odměnu“, vstoupil do druhé 
fáze. ta začala setkáním rodičů, 
milana ščuky – zástupce sdruže-
ní Jekhetane avindo a brněnské-
ho primátora Romana onderky. 
Muzeum romské kultury spolu-
pracuje v rámci projektu „Změníš 
svoji budoucnost?“ se sdružením 
Společná budoucnost – Jekhetane 
Avindo. V první fázi projektu byly 
v loňském školním roce z projektu 
Doučování podpořeny některé děti 
částkou 40 tisíc korun. Peníze slou-
žily na zaplacení tábora v Třešti pro 
osm vybraných dětí. 

V současnosti muzeum spolu 
s Jekhetane Avindo vstupuje do 
druhé části projektu. Ta si klade za 
cíl podporu dětí a rodičů, kteří se 
aktivně angažují ve vzdělávacím 
procesu, motivací dětí dosahovat 
lepších výsledků ve škole, podporu 
pravidelné školní docházky apod. 
Čeká nás také např. účast dětí a zá-
stupců muzea na benefičním teni-
sovém turnaji Avindo 2014. 

Po dobu celého školního roku bu-
dou pracovníci s pomocí rodičů 
a učitelů hodnotit kritéria, mezi kte-
rá budou patřit náročnost ročníku, 
který děti navštěvují, výsledky vy-
svědčení ze školního roku 
2012/2013, zlepšení prospěchu ve 

školním roce 2013/2014 (tedy ne 
konkrétní známky, ale o kolik se 
dítě zlepšilo), klasifikace chování, 
školní docházka a docházka na do-
učování. Podmínky hodnocení jsou 
předem stanoveny, rodiče si je mo-
hou vyhledat na webu Muzea rom-
ské kultury (www.rommuz.cz) 
a dostali je také vytištěné domů. 

V závěru školního roku se sejde 
pětičlenná hodnotící porota slože-
ná ze zástupců muzea, rodičů 
a Jekhetane Avindo a vybere pět 
nejlepších z kategorie mladších 
i starších dětí. Tyto děti pak na zá-
věrečném vyhlašování za přítom-
nosti Milana Ščuky a primátora On-
derky obdrží ceny v podobě pomů-
cek, které pomohou dětem ve ško-
le. Bude též ohodnoceno jedno dítě, 
které bude velmi aktivní v mimo-
školní oblasti, například v Dětském 
muzejním klubu. S chutí se tedy 
pouštíme do další etapy, která, dou-
fáme, přinese řadě dětí lepší výsled-
ky a úspěchy v jejich vzdělávání. 
text a foto: petra banďouchová

pracovnice MRK

Milan Ščuka

o Roma vakeren 
je pořad českého rozhlasu určený pro Romy. Jeho jednotlivé 
relace lze zpětně vyhledat v archivu textů na www.romove.cz
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problém ghett se dvacet let neřešil

Máme komplexní sociální program, 
jehož garantkou je paní Hanzlíková. 
Sociální politikou se zabývá také 
například předsedkyně Jihočeské-
ho kraje ANO Radka Maxová a dal-
ší představitelé hnutí. Co se týče 
menšin, navázali jsme spolupráci 
se Stranou rovných příležitostí. 

Jana Hanzlíková pracovala 14 let 
jako manažerka speciálně pedago-
gického centra a sociálních služeb. 

Zároveň se po celou dobu zabýva-
la poradenstvím a přímou prací 
s dětmi i dospělými se zdravotním 
postižením a jejich rodinami. Od 
roku 2012 působí jako metodik 
vzdělávání pracovníků školských 
poradenských zařízení ČR a kraj-
ský metodik pro speciálně pedago-
gická centra Pardubického kraje. 
Zároveň působí jako mluvčí speci-
álně pedagogických center (SPC) 
Pardubického kraje pod Asociací 
pracovníků SPC. Je odbornou re-
cenzentkou a autorkou publikací 
i metodik a lektorka. Je členkou 
Krajské rady osob se zdravotním 
postižením a absolutní vítězkou 
ceny hejtmana Pardubického kraje 
za činnost ve prospěch osob se 
zdravotním postižením „Duhové 
křídlo“ 2012. 

Co se dál týče vaší ankety – spo-
lečnost je celkem pochopitelně fru-
strována a vybíjí si frustrace na li-
dech, kteří současný stav nezavini-
li. Problém ghett a dalších vylouče-

ných lokalit a segregace sociálně 
slabých se zde dvacet let neřešil. 
My recepty máme. Zamezíme vy-
tváření sociálně vyloučených loka-
lit. Skoncujeme s byznysem, který 
vytváří sociálně vyloučené lokali-
ty a zhoršuje bezpečnostní situaci 
v regionech. 

Někteří takzvaní „podnikatelé“ 
si z dávky na bydlení dělají vlastní 
byznys a sestěhovávají nepřizpůso-
bivé občany do sociálně vylouče-
ných lokalit. V daném regionu se 
pak zvyšuje kriminalita, znehod-
nocují se investice do nemovitostí, 
a to vše vyvolává odpor velké čás-
ti veřejnosti a napětí ve společnos-
ti, které musí nákladnými zásahy 
řešit policie. Situace navíc využí-
vají neonacisté i další extremistic-
ké skupiny. Dávka na bydlení ne-
smí automaticky směřovat k sou-
kromému nájemci, výše dávky ne-
smí překročit v místě obvyklé ná-
jemné.  Radka burketová

mluvčí hnutí ANO

chudé čechy nikdo nedotuje
Romskou tematikou se konkrétně 
žádný jednotlivý odborník v DSSS 
nezabývá. Věnuje se jí celá DSSS 
a náš program. Hlavně reagujeme 
na konkrétní aktuální dění, reakce, 
pozvání občanů atd.

Za nejdůležitější považujeme za-
vedení domovského práva, od kte-
rého by se odvíjel nárok na pobyt 
v obci. Domovské právo by zaručo-
valy domovské listy, které by byly 
evidovány na matrikách na zákla-
dě státního občanství.

Dále bychom změnily daňovou 
politiku – tj. dětské přídavky je nut-
no vyplácet na děti, na další děti 
čerpat daňové úlevy. Požadujeme 
zrušení státních dotací pro romské 

organizace, které svou činností na-
rušují vztah k většinové společnos-
ti (ať pracují za své nebo z darů). 
Chudé české občany také nikdo ne-
dotuje.

Je nutné zaměstnávat přednost-
ně nezaměstnané české občany, za-
vést postih za sabotování pracovní-
ho procesu: Kdo třikrát odmítne 
nabídku práce, tomu odebrat soci-
ální dávky. 

Jako pracovní možnosti je nutné 
využívat práce na povodňových 
stavbách, čištění lesů (prodej dře-
va, klestí), v horských oblastech 
vést elektrická vedení zemí za po-
moci manuálních prací, kde se 
uplatní kopáči atd.

václav komárek
kandidát DSSS 

v Moravskoslezském kraji

zelení podporují squatting tak 
jako v ostravském přednádraží
Mladí zelení jsou občanské sdru-
žení s malou členskou základnou – 
takže teď máme místní organizace 
jen v Praze, Brně a Středočeském 
kraji. Bohužel ale, pokud vím, ne-
máme romské členy. Souvisí to jis-
tě i s tím, že s malým počtem čle-
nů jsme omezení ve své působnosti 
a nemáme možnost nové lidi cíle-
ně nabírat. 

Rádi bychom samozřejmě na-
brali i členy mezi Romy. Nejlepší 
možností, jak navázat kontakt, vi-
díme v účasti na různých soused-
ských slavnostech či demonstra-
cích a blokádách proti neonacismu. 
Mimo věkové omezení a svůj poli-
tický program nemáme žádné pře-
kážky, které by komukoliv bránily 
k nám vstoupit. Doufáme, že v bu-
doucnu se naše členská základna 
stane rozmanitější a v Mladých ze-
lených najdou zastoupení nejrůz-
nější menšiny, ať už sexuální (le-
sbická a gay komunita, transgen-
der), národnostní (imigranti nej-
různějších národností), osoby se 
zdravotním postižením a nejrůz-
nějších vyznání a menšiny etnické, 
tedy i Romové. 

Rádi bychom tímto vyzvali 
všechny zájemce o členstvi či spo-
lupráci s občanským sdružením 
Mladí zelení, aby nás kontaktovali 
na info@mladizeleni.cz. 

Aktivně se účastníme blokád 
neonacistických pochodů a stavíme 
se proti strukturálnímu rasismu 
v českých institucích. 

Je-li to možné, snažíme se jezdit 
na sousedské slavnosti a jiné akce, 
na kterých se posiluje vnitrokomu-
nitní solidarita lidí ze sociálně 
a kulturně vyloučených lokalit a na 
kterých můžeme ukázat, že Romo-
vé nejsou v boji proti diskriminaci 
sami. Nejdůležitější stanicí na ces-
tě k inkluzi je posílení vlastní iden-
tity. Vedle nesnášenlivosti vůči Ro-
mům z většinové společnosti pova-
žujeme za velký problém bytovou 
politiku státu. Ten nečiní nic proti 
tomu, aby se skupiny Romů sestě-
hovávaly do stále horších podmí-
nek. Podporujeme výstavbu a tvor-

bu sociálního bydlení, chceme, aby 
se samotné rodiny podílely na řeše-
ní problémů. 

Nestará-li se vlastník o svou ne-
movitost a ignoruje tedy pravidlo 
„majetek zavazuje“, považujeme za 
(dočasné) řešení obsazení domu 
obyvateli, tak jak tomu bylo i v os-
travském Přednádraží. Squatting 
v tomto případě neřeší jen neúnos-
nou bytovou situaci, ale taky posi-
luje soudržnost mezi sousedy. 

Jsme znepokojeni nečinností 
státních činitelů a jiných veřejných 
osobností proti narůstající nesná-
šenlivosti majoritní společnosti 
vůči Romům, projevující se pocho-
dy „slušných“ občanů, které nejsou 
nic jiného než pokusem o pogrom. 
Odmítáme dělení společnosti na 
tzv. slušné a nepřizpůsobivé. 

Používání slova „nepřizpůsobi-
vý“ v negativní souvislosti podle 
nás posiluje antidemokratické ten-
dence – jen když budeme nepřizpů-
sobiví, nebudeme apatičtí a bude-
me svou rozmanitostí tvořit svo-
bodnou a demokratickou společ-
nost. Na zabudování těchto pozic 
do programu ještě pracujeme. Už 
nyní ale vycházíme z politického 
programu Federace mladých evrop-
ských Zelených (FYEG).

  tomáš křemen
předseda Mladých zelených 

před volbami jsme se rozhodli otisknout stanoviska všech kandidu-
jících stran (a jejich mládežnických organizací, pokud je tyto strany 
mají) k následujícím otázkám: 

kteří odborníci se ve vašem uskupení 
věnují „romským“ tématům? 
zatím nereagovaly spoz, čssd, ekologické hnutí změna, suvereni-
ta (hlavu vzhůru), Úsvit a top 09. odpovědi přišly od svobodných, 
ods, hnutí ano, kdu-čsl, dělnické strany sociální spravedlnosti 
a moravanů (na kandidátkách Úsvitu), nadměrně vstřícní byli v od-
povědích a komunikaci s Romano hangos zelení, piráti a komunisté.

petr mach
předseda Strany svobodných občanů, Praha
Otázkami, které se týkají nezaměstnaných Romů, se u Svo-
bodných zabývají především odborníci na ekonomiku 
a daně. Za naléhavé považujeme zrušení minimální mzdy 
a legalizaci práci na dohodu, aby lidé s nízkou kvalifikací měli větší šanci 
získat práci. Firmy dnes raději používají stroje, než aby najaly lidi, protože 
práce podle zákoníku práce je drahá a byrokratická. Svobodní jsou pro to, 
aby bylo možné najmout lidi bez papírování, bez daní, a vyplácet na ruku. 

mikuláš Ferjenčík 
Místopředseda strany Piráti, Praha
Odborníkem, který se „romským tématům“ částečně vě-
nuje ve straně Piráti, je Michal Havránek, působící v ob-
čanském sdružení Konexe. Za nejdůležitější považujeme 

změnu přístupu českých státních institucí k romské minoritě, kdy místo 
partnerského dialogu stát prosazuje shora diktovaná opatření bez zapojení 
dotčených občanů. Chceme skoncovat s tímto paternalistickým přístupem. 
Druhý klíčový úkol je odstranit diskriminaci Romů na trhu s bydlením. 

zuzka bebarová-Rujbrová
poslankyně KSČM, Praha 
Problematice spojené s neintegrovanou částí romské po-
pulace se v KSČM věnuje Odborná komise pro legislativu 
a lidská práva, která je součástí odborného zázemí KSČM 
a slouží i potřebám Poslaneckého klubu KSČM. Tvoří ji odborníci růz-
ných profesí, kteří zpracovávají doporučení a legislativní návrhy pro po-
třeby orgánů KSČM, a vedu ji já. Nezaměřujeme se pouze na romskou 
populaci – problematika sociálního vyloučení se dotýká stále více oby-
vatel. Za aktuální pokládáme řešení otázky sociálního bydlení s vylou-
čením lichvy ze strany pronajímatelů a programy zaměstnanosti orien-
tované zejména na mladé absolventy škol. Ve vztahu k romské populaci 
klademe důraz na předškolní přípravu, včetně jazykové, a širší spoluprá-
ci romských aktivistů s orgány veřejné správy. 

daniel herman 
tiskový mluvčí KDU-ČSL, Praha 
Odpovědnou osobou za tuto problematiku je místopředse-
da KDU-ČSL a předseda Komise KDU-ČSL pro sociál-
ní otázky Jan Bartošek, s nímž ve zmíněné komisi zasedá 

Karel Holomek. Za prioritu jako lidovci považujeme především přímou 
spolupráci se zástupci romské komunity, abychom aktuální témata řešili 
přímo se zástupci těch, kterých se týkají. Tedy zmapování situace a sta-
novení priorit přímo se zástupci Romů. Činnost koordinujeme též s agen-
dou vládní zmocněnkyně pro lidská práva, paní Moniky Šimůnkové. 

Já osobně jsem řadu let v intenzivním kontaktu s Výborem pro odškod-
nění romského holocaustu, jehož předseda, Čeněk Růžička, byl členem 
mého poradního kolegia už v době, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro 
studium totalitních režimů. Cílem naší práce bylo přiblížit tragédie rom-
ského holocaustu dnešní společnosti.  (pp)

vydělat si vlastním přičiněním…
Garantem sociálních témat v ODS 
jsem já. Je nutné zastavit obchod 
s chudobou, který se odehrává v uby-
tovnách. Redukujme výši dávky na by-
dlení, která směřuje do ubytoven, a to 
maximálně na 1000 korun za lůžko, 
a to se všemi náklady spojenými s by-
dlením. Pokud to neuděláme, stát bude 
platit nečestné podnikatelské prakti-
ky majitelů ubytoven, kteří nastavují 
nesmyslně vysoké ceny. Dále chceme 
zavést registr přestupků, které se ode-
hrají na území jednotlivých obcí. Jed-
náme o zákazu přihlásit se k trvalému 
bydlení na radnici. Stejně jako chceme 
dosáhnout zavedení zákona o sociálním bydlení a posílení pravomoci te-
rénních sociálních pracovníků, jelikož pečlivá terénní sociální práce před-
stavuje zásadní prvek pro řešení sociálního pnutí v řadě regionů republiky. 

Na druhou stranu jsem však přesvědčena, že při porušení podmínek 
nároku na sociální dávky je nutné výplatu dávek nemilosrdně zastavit. 
Musíme účinně pomáhat se zaměstnáváním lidí ohrožených sociálním 
vyloučením a podmínit dávky prací pro společnost. Není sprosté za dáv-
ky pracovat, vůči spoluobčanům je sprosté dávky zneužívat a odmítat si 
vydělat na živobytí vlastní přičiněním. lenka kohutová

poslankyně ODS, Praha
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i Romové jsou moravané
Ve straně Moravané se proble-
matice „neintegrované části rom-
ské populace“ věnuju já. Působím 
jako místopředseda strany a brněn-
ský pedagog, účastnil jsem se me-
zinárodních vědeckých konferencí 
o romském holocaustu, na kterých 
spolupracovalo Muzeem romské 
kultury v Brně. 

Jako Moravané především neroz-
dělujeme občany ČR na „neintegro-
vanou část romské populace“, „ne-
integrovanou část populace jiného 
etnického původu“ a ostatní. Právě 
automatické spojování části Romů 
s termíny typu „neintegrovaný“ 
apod. dle našeho názoru u většino-
vé společnosti nepřispívá k posíle-
ní tolerance k Romům. Věrni tradi-
cím značně tolerantní Moravy (ač 
právě Romům či Židům Moravané 
historicky mnohé dluží), kdy v rám-
ci moravské země byli její obyvate-
lé považováni za Moravany, ať už 
byli slovanského, germánského, ži-
dovského, romského či jiného etni-
ka (popř. jazyka), snažíme se k ob-
čanům ČR různého etnického pů-
vodu přistupovat bez předsudků. 

Naše návrhy se tedy týkají „neinte-
grované části populace“, použije-
me-li Vašeho označení, uvědomu-
jeme si však, že části Romů se ten-
to problém pochopitelně silně dotý-
ká, a většinová společnost téma tak-
to zjednodušeně vnímá.

Za nejnaléhavější považujeme 
neřešenou problematiku vzdělává-
ní v ČR. Ano, skoro všechny vlády 
se ohání vzděláváním jako svou pri-
oritou. Jejich činy však vypovídají 
o pravém opaku. Problematiky ne-
tolerance většinové společnosti 
k romské minoritě (což považuje-
me za ještě o něco větší problém 
než „integraci části romské popu-
lace“) se naši politikové až na čest-
né výjimky evidentně bojí, popř. té-
matu nerozumějí. V horším přípa-
dě jsou dokonce (populisticky či 
z hlouposti) na straně extremistů. 
Proto se zasazujeme o rovný pří-
stup ke vzdělání pro všechny, pod-
porujeme tzv. nulté třídy základ-
ních škol, důrazně odmítáme zařa-
zování sociálně znevýhodněných 
dětí do škol určených pro mentálně 
postižené žáky, podporujeme sy-

stém stipendií apod. Je však nutné, 
aby bylo k toleranci vedeno žactvo 
všech stupňů všech škol (od mateř-
ských škol po pedagogické fakul-
ty), aby se tato problematika výraz-
ně odrážela ve školních vzděláva-
cích programech nejen teoreticky, 
ale i v rámci reálných projektů, vě-
novaných např. problematice rom-
ského holocaustu. Navrhujeme také 
zavedení romštiny jako nepovinné-
ho jazyka na školách.

 ondřej hýsek
místopředseda strany Moravané

Žádný centrální paternalismus
V Pirátské straně přímo odborníci 
na tuto tématiku nejsou. Celá práce 
strany Piráti se opírá o práci dob-
rovolníků ve spolupráci s odborní-
ky zejména z neziskového sektoru. 
Při hledání nejvhodněších řešení 
v oblasti sociálního vylouční spolu-
pracujeme hned s několika občan-
skými sdruženími, která tuto pro-
blematiku řeší. 

Ani největší odborníci v Agen-
tuře pro sociální začleňování nema-
jí stoprocentní recept, jak se s tou-
to problematikou vypořádat, a po-
stupují nezřídka metodou pokus – 
omyl. Veškeré snahy o obecné ře-
šení ztěžují jak odlištnosti jednot-
livých lokalit, tak velmi negativní 
zužování problematiky na proble-
matiku Romů. V neposlední řadě 
má vliv i neochota místních samo-
správ i samotných sociálně vylou-
čených. Situaci Romů navíc zhor-
šuje mediální masáž proti tomuto 
etniku.

V první řadě vidíme jako nutnost 
schválit zákon o sociálním bydlení. 
Musíme zamezit současné praxi 
majitelů ubytoven, těžících z lidí 
v nouzi. Ale zároveň ukázat lidem, 
že nic není zdarmo. Proto i sociál-
ní bydlení musí mít svá pravidla. 

Velmi palčivý problém představu-
je lichva, i té bychom se chtěli vě-
novat prioritně.

Dále považujeme za nezbytné 
zprůhlednit hospodaření organiza-
cí zabývajících se právě problema-
tikou sociálního vyloučení, neboť 
právě nečinností některých z nich 
(tím že pobírají dotace, ale nefun-
gují) se situace neustále zhoršuje.

Je nutné zdržet se dalších repre-
sivních opatření, a místo nich zvý-
šit informovanost obyvatel (v ob-
lasti finanční gramotnosti, právní-
ho minima a  základů péče o zdra-
ví). Bylo by zapotřebí změnit soci-
ální systém, aby se stal pro lidi 

motivační a vyplatilo se pracovat. 
Řešením ale není rušení sociálních 
dávek, protože takový krok by 
mohl vést k narušení sociálního 
smíru a problémy by se mohly ješ-
tě více vyostřit. 

Dále je potřeba dostat nejmladší 
generaci sociálně vyloučených do 
škol. Chceme v rámci předškolní-
ho vzdělávání více využívat pří-
pravné třídy. V oblasti vzdělávání 
dále podporujeme například asis-
tenty ve školách. Je stěžejní moti-
vovat žáky před opuštěním ZŠ 
k pokračování studia na vyšších 
stupních škol. Chtěli bychom roz-
šířit systém postupného zaměstná-
vání (se zapojením obcí) a prostup-
ného bydlení.

Jsme si vědomi, že potíže Romů 
a dalších sociálně vyloučených se 
nevyřeší ze dne na den a že se jed-
ná o běh na dlouhou trať. Je nanej-
výš důležité pokoušet se o řešení 
problémů přímo v místě, kde vzni-
kají, a při hledání řešení zapojovat 
místní komunity. Piráti nepodporu-
jí a dlouhodobě kritizují snahy 
o centrální řešení z pozice paterna-
lismu. viktor mahrik

garant programového bodu 
Rovnoprávnost strany Piráti

chcete přispívat na naše anketní stránky?

ozvěte se na pecinkapavel@seznam.cz, 
horvathova@rommuz.cz  

či rhangos@volny.cz.

prosazujeme zelenou cestu z ghetta
Strana zelených sdružuje lidi, kte-
rým vadí stav lidských práv v ČR. Ne-
jen proto, že jsme do nedávna žili ve 
společnosti, kde byla otázka lidských 
práv zapovězená. O čemkoli nemlu-
vit, nehledat řešení problémů spoje-
ných s lidskoprávní problematikou, 
je pro nás nepřijatelné. Lidská práva 
a lidská důstojnost jsou jedním z pilí-
řů naší politiky. Z toho vyplývá, že je 
pro nás nepřípustné označování sku-
pinových charakteristik, skupinových 
předsudků či skupinových odsouze-
ní. K lidem je nutné přistupovat jako 
k jedinečným bytostem. Nicméně, ně-
kteří z nás byli a jsou znevýhodněni. A to se týká i znevýhodnění mino-
ritních názorů, postojů a priorit a vnucování názorů, postojů a priorit ze 
strany majority. 

Proto jsme nadšeni nově vzniklou politickou stranou, která ví, o čem 
mluví, Stranou pro rovné příležitosti (SRP). Sdílíme s ní úsilí o lepší po-
stavení sociálně slabých a znevýhodněných vrstev i prosazování rovných 
příležitostí v zaměstnanosti, bydlení nebo vzdělání. 

SRP je plná osobností, ochotných nést kůži na trh, název strany není 
náhodný. Ten, kdo je znevýhodněn v přístupu ke kvalitnímu vzdělání a se-
berozvoji v souvislosti se svým nadáním a schopnostmi jen na základě 
příslušnosti k určitému etniku, je znevýhodněn pro celý další život. 

S naší stranou spolupracuje mnoho osobností, lidí, kteří se angažují jak 
na poli veřejného života, tak v neziskovém sektoru, jmenovat některé 
z nich by byla diskriminace těch, kteří viditelní nejsou a kteří pro rovné 
příležitosti pracují aktivně a s vášní. 

Naše vize, cíl a prostředky jsou obsaženy v našem programu Zelená 
cesta z ghetta.  pavel bednařík

vedoucí Kulturní a mediální sekce Strany zelených, Olomouc

do komunálních voleb na podkladě 
vědeckého marxismu-leninismu
V našem Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ), který je 
přímým nástupcem Komunistického svazu mládeže (KSM), nejsou Ro-
mové zastoupeni přímo jako členové. Ovšem už několik let spolupracuje-
me s romskou mládežnickou organizací (byť neregistrovanou) Kamas te 
Dživel! (Chceme žít!). A to hned od doby jejího vzniku, na němž se čle-
nové SMKČ rovněž podíleli.

Impulsem pro vznik této bratrské oganizace byl barbarský čin neona-
cistů, kteří ve Vítkově málem upálili malou Natálku. Brali jsme do úva-
hy i názory mladých Romů, kteří nás oslovili a kteří sympatizují s komu-
nisty jako s bojovníky proti fašismu a za sociální práva, zejména za prá-
vo každého člověka na práci a spravedlivou odměnu za ni.

Hlavním motorem naší spolupráce je antifašismus. V uplynulých le-
tech jsme spolu (a s dalšími organizacemi, jako je Komise pro obranu lid-
ských práv) pořádali akce – demostrace či protifašistické blokády. V Brně 
na náměstí Svobody šlo o poměrně masovou demonstraci proti fašismu 
a rasismu, které se zúčastnilo asi 600 lidí, dále o demonstraci v baště ne-
onacistického Národního odporu ve Světlé nad Sázavou a o blokádu nác-
ků mašírujících uctít vojáky wehrmachtu na hřbitově v Jihlavě. Stejně tak 
o demonstraci proti pochodu neonacistů ve Svitavách, kde každý rok uctí-
vají usvědčeného vraha ze svých řad, který zde ubodal na diskotéce mla-
dého Roma (pro hololebce je to ovšem „politický vězeň“). Nebo také o náš 
výrazný podíl na blokádě náckovského pochodu na 1. Máje 2011 v Brně, 
jak vyplývá i z nového filmu režisérky Olgy Špátové Největší přání 3. 

Neomezujeme se však pouze na antifašismus. Snažíme se o společné 
řešení i dalších problémů, které přináší dnešní kapitalistický režim, kte-
rý zcela záměrně staví proti sobě mladé a staré, bílé a černé… vše podle 
hesla rozděl a panuj. Pomáháme tedy některým Romům řešit bytovou pro-
blematiku, pomáháme jim na úřadech nebo s hledáním práce… 

Já osobně jsem mluvčím Kamas te Dživel!, byť nejsem Rom, ale mám 
jejich důvěru a členové Kamas te Dživel! mají můj hluboký respekt. Oni 
umějí svým jasným vystupováním strhnout další Romy k řešení v dneš-
ní době zdánlivě neřešitelných věcí. Sepsali jsme petici vyzývající odpo-
vědné orgány tohoto státu, aby řešily problém romské nezaměstnanosti 
a z toho vyplývajícího zakládání romských ghett, tvořených spekulanty, 
kteří na Romech (a na našem státě) tvrdě vydělávají – viz Šluknovský vý-
běžek.

V nejbližší době plánujeme další romsky temperamentní petiční akce 
za práci (nejen) pro Romy s následným volebním projektem vstupujícím 
za rok do komunálních voleb, stojícím na obraně sociálních práv na pod-
kladě vědeckého světového názoru, marxismu-leninismu.

david pazdera
místopředseda Svazu mladých komunistů Československa a člen 

Ústřední rady Komunistického svazu mládeže

hlavně víc pracovních možností
V KSČM je bezesporu největším 
odborníkem na romskou témati-
ku s celostátním přehledem Mi-
rek Prokeš. Působí jako člen Rady 
česko-německého diskusního fóra, 
od roku 1995 jako koordinátor pro 

střední a východní Evropu celoev-
ropské protirasistické a protifašis-
tické sítě UNITED, která každoroč-
ně vyhlašuje Celoevropský týden 
akcí proti rasismu kolem 21. břez-
na a Mezinárodní den proti fašismu 
a antisemitismu 9. listopadu. Vě-
nuje se práci s dětmi v organiza-
ci DUHA, působí v komisích Pra-
hy, zaměřuje se zde na ekologické 
oblasti. 

KSČM se těmto problémům vě-
nuje dlouhodobě a předložila řadu 
námětů, které by vedly jistě ke zlep-
šení situace. Řada našich materiálů, 
které prošly orgány strany, popsala 
stav a situaci, která se pak vyhroti-
la. Především se orgány státní sprá-
vy, komunální politici i Policie ČR 
musí pohybovat v daném prostředí 
s přehledem, empatií i respektem 

k lidem, kterých se to týká. KSČM 
v této souvislosti požaduje nejen za-
jištění veřejného pořádku a bezpeč-
nosti, ale trpělivě vysvětluje příči-
ny narůstajících konfliktů v systé-
mových sociálních, ekonomických 
a následkem toho i dalších oblas-
tech. 

Žádná represe nárůst sociálně 
motivovaných problémů, jež se pro-
jevují v etnické rovině, nevyřeší. 
Naopak, mohla by přinést pocit fru-
strace, problémy by narůstaly, až by 
se posléze projevily s nesrovnatel-
ně větší intenzitou. Trváme na zlep-
šení pracovních možností, práci 
s dětmi a sociálně vyloučenými ro-
dinami a dalším vzděláváním do-
spělých. zdeněk milata

předseda Komise mládeže  
ÚV KSČM
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ze vzpomínek pamětníků:  
Gejza horváth, dokončení

ti, kdo neznají své vlastní dějiny, 
jsou odsouzeni k tomu prožít je 
znovu. (George santoyana) 

(V předchozím díle jste četli o Gej-
zově rodné vesnici a mládí, hudeb-
ních počátcích a s nimi spojeným 
vstupem do jiného světa.)

po návratu z vojny 
Po základní vojenské službě jsem 
se už do osady nevrátil, nic mě tam 
netáhlo. Nechtěl jsem se vracet do 
těch malých venkovských poměrů 
a omezených vztahů. Zůstal jsem 
proto v Brně, kde jsem hrával a zís-
kával další hudební zkušenosti jak 
s romskými, tak českými muzikan-
ty. Hrával jsem v rozhlase, televizi, 
jezdil po světě. Muzika mi otevřela 
úplně jiný svět. Do Brna jsem brzy 
přesídlil s celou svou rodinou. Kro-
mě nejužší rodiny mě následovali 
i moji rodiče, sestra s rodinou, bra-
tr s rodinou a záhy do Brna zavítala 
i moje širší rodina včetně bratran-
ců a sestřenic. Nakonec jsme tedy 
byli i v tomto velkém městě obklo-
peni svými. 

moje žena božena 
S manželkou Boženou jsem se po-
znal v „naší osadě“, v Kolinovcích, 
vlastně jsem s ní celé dětství vyrůs-
tal, byli jsme si nablízku. Zatímco 
já žil muzikou, ona chodila do ško-
ly a pilně se učila. Pokračovala pak 
studiem na gymnáziu, které úspěš-
ně zakončila maturitou. Poté studo-
vala ještě další střední školu – pe-
dagogickou – chtěla si totiž splnit 
svůj dětský sen. Vždy velmi milo-
vala děti, a tak se rozhodla být uči-
telkou v mateřské škole. Učitelkou 

se skutečně stala a tuto práci svě-
domitě a s láskou vykonávala přes 
30 let, až do důchodu. 

Máme spolu dvě děti, syna a dce-
ru. Ale ještě než přišly děti na svět, 
shodli jsme se s ženou na tom, že 
nechceme, aby vyrůstaly v izolova-
ném prostředí osady. Věděli jsme, 
že naše děti musí být vzdělané. Ži-
votní zkušenosti, které jsme oba 
docela těžce nabyli jako lidé a zá-
roveň Romové, nás hnaly k tomu, 
aby naše děti už nemusely něco po-
dobného zažít. Lpěli jsme na vzdě-
lání svých dětí opravdu hodně. 
A tak to děti s námi neměly vždy 
lehké. Jako všem dětem i jim se lí-
bila svoboda, ale byl čas odříkání, 
pláče a tvrdé práce. 

naše děti 
Bohužel i naše děti se setkáva-
ly s rasismem a diskriminací, slý-
chaly pokřiky „cikáne“, „cikánko“. 
Ale v těch chvílích jsme je dokáza-
li podržet. Manželka dokonce jed-
nou odvážně předstoupila před tří-
du naší dcery, aby místo nečinné 
učitelky vysvětlila žákům, kdo jsou 
to Romové a že není třeba se jich 
bát. A my jsme zase našim dětem 
vštěpovali, že za romštinu ani za to, 
že skutečně jsou Cikány (Romy), se 
nemusí, a dokonce nesmí stydět. To 
velké trápení stálo za to, dnes nám 
děti děkují. Dcera je magistrou, vy-
studovala na Masarykově univer-
zitě Filozofickou fakultu, prestižní 
obor – psychologii. Později půso-
bila jako poslankyně parlamentu, 
byla předsedkyní vládní Mezire-
sortní komise pro záležitosti rom-
ské komunity. Syn se po absolvo-
vání lékařské fakulty orientoval na 

cévní chirurgii a posléze se po třetí 
složené atestaci stal zkušeným kar-
diochirurgem. V brněnském Cent-
ru kardiovaskulární a transplantač-
ní chirurgie provádí jako vedoucí 
operatér transplantace srdce i jiné 
náročné život zachraňující operace 
srdce. S dosaženým vzděláním se 
mým dětem naprosto změnil svět 
i život. Oba dva mají ve společnos-
ti dobré postavení, jsou respektova-
ní. Díky tomu jsou i náležitě zdravě 
a přirozeně sebevědomí, proto ne-
mají žádný problém v komunika-
ci s kýmkoliv. Oba dva tak vedou 
i své děti, tedy ke vzdělání, ale pře-
devším k tomu, aby byly dobrými 
lidmi. Moje nejstarší vnučka studu-
je lékařskou fakultu v Praze, je ve 
třetím ročníku a vede si moc dobře. 

proč o tom všem píšu? 
Chci poukázat na celkovou situaci 
Romů, kterým žalostně chybí prá-
vě dobré vzdělání, tomu pak odpo-
vídá jejich postavení ve společnos-
ti. Romové z nevědomosti vedou 
svůj život na takové úrovni, jakou 
jedině znají. Zachovávají stereotyp-
ní náhledy a nic od života nechtě-
jí, neočekávají, protože si nevěří, 
že by snad mohli svých křehkých 
snů skutečně dosáhnout. Tak málo 
si věří. Musí poznat jiné – vyšší ob-
zory, aby po nich mohli zatoužit, 
a pak chtěli svůj život měnit. 

proč jsem se na 
stará kolena rozhodl 
pracovat pro Romy… 
Právě proto, čím jsem v životě pro-
šel, cítím se zavázán těchto svých 
zkušeností využít pro pozdvižení 
ostatních Romů, kteří ještě tápou 
ve tmě. Beru to jako svoje životní 
poslání. Rozhodl jsem se být pro-
středníkem, který bude podporovat 
možnosti, příležitosti a odhodlání 
Romů na cestě jejích růstu a spo-
lečenského uplatnění. Chci chránit 
jejich práva a důstojnost ve společ-
nosti. Já i manželka jsme už v dů-
chodě, přesto oba znovu pracuje-
me, v brněnském IQ Roma servisu 
(IQRS); ona založila a vede Mateř-
ské centrum, já zase vedu romské 
děti k hudbě. 

v čem vidím problém 
Vidím, že se romské děti bezcílně 
toulají po ulicích, rodiče o ně nema-

Jako klavírista spolu s houslistou Janem Oračkem, Hotel Interkontinental, Praha 1987–1988. 

Gejza, Božena a jejich děti

Jak se vidím v budoucnosti? No, hlavně hudebně. Doufám, že budeme 
mít s kapelou spoustu dalších úspěchů. Ale to nejdůležitější je zdraví. Tak 
snad bude budoucnost plná zdraví pro celou mou rodinu.

máš tři děti. Roberta (13), evičku (11) a sedmiletého Ricarda. zdě-
dil někdo z nich po tobě nadání na zpěv? a jaké jsou jejich záliby?
Nejstarší syn Robert je fotbalista i zpěvák. Opravdu umí zpívat a nesku-
tečně ho baví fotbal. Dcera Evička ale žádný hudební sluch nezdědila a Ri-
cardo je celej po tátovi. Takže i z něj jednou bude muzikant jak se patří. 

Jestli dovolíš, na závěr bych dodal: pokud budete mít zájem, aby naše 
kapela vystoupila na vaší zábavě anebo na oslavě, volejte na 731 073 202.
 Ptala se Bušalka

o emil Ferenc: dikhav rado bašaviben, 
mire čhaven the la romňa, la helena
Hino terno (29 berš), the hino prindžarduno the popularno. Peskra kapela-
ha Gipsy Emil, khatar Odry, bašavelas pre pherdo romane zabavi the pro 
uľipnaskere hosťini. Prindžarena les pal kada, hoj les ehin šukar hangos, 
savo pes tumende thovla andro šero, the leskre phare giľa he andro jilo. 

lačho džives, emil. andalo berš 1995 salas dženo, savo bašavelas andre 
kapela Gipsy fajta. terne džene kaľa kapela imar naprindžarel. phen 
amenge pal late vareso. sanas prindžardune? the kaj šadzi bašavenas? 
Hi, andre kapela Gipsy fajta bašavavas efta berš. Bašavahas pavlovsko 
stilos. Amari kapela ehas prindžarduňi. Bašavahas jekhetane le kapelen-
ca Gipsy Koro, Gipsy Marfy the tiž Gipsy Problem. Bašavahas peha an-
dre Čechiko republika, pre Slovensko, he andro Němciko. 

soske pes e kapela rozpeľa? 
Rozpeľam pes andro berš 2003, bo varesave muršen imar nahas časos 
te bašavel. 

andro berš 2004 kerďal avri tiri kapela? so tut pre kada lelas? 
Kerďom avri miri kapela, bo vaš o bašaviben man ehin love. The tiž vaš 
kada, hoj kamavas te bašavel aver štilos andro bašaviben. Nakamavas 
te šunel varekas avres. Caleha jileha kamavas miri kapela, savi bašave-
la koda, so kamav me. 

phen amenge vareso pal tiri kapela? tu sal andre late o veducis. kas 
mek odoj šaj ´rakhas? 
Andre miri kapela bašaven kale džene: O Viktor Kala giľavel the bašavel 
pro bici, o Marek Haluška bašavel pre baskytara, o David Ferenc bašavel 
pre gitara the giľavel, O Vasil Karala bašavel pro klavesi. The me – giľa-
vav the bašavav pro klavesi. Tiž som veducis 
andre kaľa kapela. 

keci imar bašaves pro klavesi? 
Sar mange ehas dešujekh berš, chudľom oda mire kamaratendar. 

khatar les o lava andre tire giľa? hine o lava tire abo avrengre? 
O giľa sthovav korkoro, aľe tiž lav avre kapelendar, the kerav len andre 
miro štilos pal miro. 

so rado bašaves? 
Miro žanros ehin o čardaša, aľe tiž o loke giľa. Rado bašavav he o funky. 

kaj pes andre tute iľa o kamiben andro bašaviben? 
Avľas oda ňisostar ňič. Dikhľom, hoj mire dades ehin kapela, ta kama-
vas la tiž. 

Giľavenas he tiro dad, tiri daj, abo tire phrala the pheňa? 
O phrala le pheňenca giľaven, aľe ča kavka khere. Andro kapeli, kavka 
sar me, nagiľaven. 

ehin tut varesavo bašavibengero dženo? 
Miro bašavibengero dženo ehin Gipsy Koro. Tiž man prindžarav le Ka-
miloha Polakovičovoha khatar Trnava – O City boys. Les thovav andre 
mire bare džene. 

so mek keres, te nagiľaves? 
Maškar mire zaujma ehin ča o bašaviben. Pre ňič aver man nane časos. 
The pre kada kampol tiž čeporo te pijel the lačho chaben. (asal) 

sar tut dikhes andro tajsaskero? 
Sar man dikhav andro tajsaskero? No, šaj phenav, hoj som jekhetane le ba-
šavibnaha. Kamav, kaj amen la kapelaha te avel pherdo bašavibena. The 
koda, so ehin nekbareder, ehin, kaj te avas saste. Te avela amaro tajsas-
kero but sasto he andre amaro dživipen. 

ehin tut trin čhave. o Robert (13 berš), e evička (11 berš), the o Ri-
cardo (7 berš). preiľas vareko lendar o kamiben andro giľavipen? so 
rado keren? 
No, ta koda nekphureder čhavo, o Robert, bavinel fotbal, the giľavel. Ča-
čes džanel te giľavel, the rado bavinel fotbal. E čhaj e Evička ňisavo ta-
lentos napoděďinďas, aľe o Ricardo ehin savoreha sar me. Jekhvar lestar 
avela baro lavutaris, kavka sar kampol. No, kamav mek pro agor te phe-
nel: Te kamena, kaj te avas te bašavel ke tumende pre varesavi zabava, ta 
vičinen pro čislos: 731 073 202.  Phučelas e Bušalka 

e. Ferenc: miluji hudbu, své tři děti…
Dokončení ze str. 1
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jí patřičný zájem. Není pravda, že 
jsou mentálně zaostalé, to jen rodi-
če jim nepředávají potřebnou sumu 
znalostí a dovedností, na které se 
pak ve škole stále navazuje. Neděla-
jí to, protože nevědí jak na to, sami 
to neznají. A tak děti nejsou vede-
ny tak, jak dnešní zrychlený běh 
světa a věcí vyžaduje. V prvé řadě 
se v romské rodině dbá na to, aby 
děti neměly hlad, aby se cítily mi-
lovány a v bezpečí. Nemyslím si, 
že děti z běžných romských rodin 
jsou od přírody, totiž inteligenčně, 
na tom nějak hůře než děti mé. Ni-
koliv, ale chybí jim ono vedení pev-
nou rukou, které zažily moje děti. 
Proto jsem si říkal, že zkusím těm-
to dětem svými zkušenostmi pomo-
ci. Předkládám jim příklady – ob-
razy ze svého života, že i já mám 
vzdělané děti. Ostatní Romové mě 
i manželku berou, respektují. Berou 
nás jako dobrý příklad. Myslím, že 
můžu a hlavně chci pomoci v řeše-
ní romské problematiky svým po-
znáním, svými vědomostmi, svými 
schopnostmi. Vím, že to možné je, 
protože sám jsem to se svojí man-
želkou i se svými dětmi dokázal. 

moje současná práce 
a poslání 
Začal jsem s nadšením pracovat 
v IQRS, kde mám na starosti hu-
dební dílnu. Zde pracuji s dětmi, 
které mají zájem o muziku. Půso-
bím zde již třetím rokem a musím 
říct, že se děti pod mým vedením 
někam posunují. Zabývají se muzi-
kou jinak, práce s dětmi ale posou-
vá výš a dál i mě samotného. Vedu 
s dětmi rozhovory nejen o hudbě, 
ale i o vzdělání, o dalším jejich ži-
votě až si založí rodiny, o tom že 
vzdělání je obrovským přínosem 
pro možnost výběru povolání, že 
ovlivní pozdější životní úroveň ro-
diny. Navštěvuji s dětmi různé sou-
těže, veřejné akce, dostávám je do 
hudebních škol, a tím měním je-
jich vědomí a sebevědomí. Dětem 
se to líbí a samy začínají vnímat ji-
nak sebe i svět. Ovšem nemluvím 
jen s dětmi, ale kladu důraz také 

na kontakt s jejich rodiči, dokonce 
to považuji za zásadní předpoklad 
úspěchu své práce. Chci, aby mi ro-
diče byli nápomocni, aby se zapoji-
li do naší činnosti. Díky IQRS a ve 
spolupráci s ním se snažím změ-
nit romskou problematiku, odbou-
rávat předsudky, nenávist, rasismus 
a diskriminaci. Práce mě baví, pro-
tože se mně moje vysněná idea daří. 

příklad dobré praxe 
Jsme velká rodina. Já první jsem 
nastavil trend vzdělaných dětí. Moji 
bratranci a sestřenice, když to vi-
děli, chodili za mnou a ptali se mě, 
jak jsem dokázal, že ty moje děti 
jsou tak šikovné a úspěšné ve ško-
le, kde studovali s vyznamenáním. 
Odpověděl jsem, že je to velice jed-
noduché. Mám je rád, ale vyžaduji 
po nich povinnosti. Když já musím 
do práce a zajistit rodinu, stejně tak 
oni musí do školy a učit se. Můj bra-
tranec má také vzdělané děti, jeho 
syn je lékař-chirurg, druhý má vy-
sokou policejní školu a jeho dcera 
je pedagožka. V rodině z manžel-
činy strany je to podobné, synovec 
je inženýr a jedna z jejích neteří je 
dokonce PR manažerkou význam-
ného, ale skutečně velmi význam-
ného pražského hotelu. Prozradím 
jen, že jeho restaurace má slavnou 
michelinskou hvězdu. 

Děti nestačí vychovávat jen s lás-
kou. Moje děti měly vše, co podle 
možností mohly mít, neměly hlad, 
chodily slušně oblečené. Ale to by 
bylo málo, nemohl jsem je nechat 
ze dne na den vyrůstat jen tak bez 
cíle, bez idejí. Když začaly pozná-
vat svět a začaly se na něj vyptávat, 
otázek „proč?“ bylo nespočet. Ně-
kdy mě to už nebavilo, docházela 
mi trpělivost, ale vždy jsem se sna-
žil jim odpovědět. Jednou jsme se 
dostali až tak daleko, že jsem nebyl 
schopen jim z vlastní neznalosti vů-
bec nic říct. A tehdy jsem celý vy-
sílený i na sebe naštvaný vlastně 
velmi správně na ně křiknul: „Po-
kud máte takové nároky, tak bude-
te chodit do školy a učit se!“ 

Dětem jsem nekupoval žádné 
moderní automatické hračky, co 

všechno umí samy a blyští se lesk-
lou nádherou. Nosil jsem jim spíše 
knihy, stavebnice. Děti chodily taky 
do různých kroužků, pomalu získá-
valy ctižádost a s ní si postupně již 
samy nastavily potřebu plnit dobře 
školní povinnosti. 

Požadovaly po nás, abychom se 
jim věnovali, měli tak vlastní cíl – 
pracovat. Ve škole si našly kamará-
dy, ztratily ostych, získávaly dobrou 
pověst. Syn i dcera začali ve třídě 
vynikat, patřili k nejlepším žákům. 
Byli si vědomi své úrovně a ani poz-
ději se nechtěli vzdát svých úspě-
chů, své prestiže. Pochopili, že pro-
to musejí stále pracovat a nepolevo-
vat ze svého úsilí. 

Byl bych šťasten, kdyby Romo-
vé v celé naší české společnosti měli 
stejný přístup ke vzdělání a k vý-
chově dětí, k bydlení, k práci jako 
jsem měl já. Věřím v to, že v bu-
doucnu se to podaří. Pokud by se 
Romové neodchylovali svým život-
ním způsobem a chováním, byli by 
bráni jako ostatní lidé ve společnos-
ti, v to věřím. I když díl nutného 
zlepšování a práce je i na straně ma-
jority, zejména na poli předsudků 
a tendence sklouzávat k označení 
Cikánů-Romů jako kolektivního vi-
níka místo důsledného jmenování 
konkrétních provinilých jedinců. 

Pokud totiž soužití majority 
a Romů nedozná kvalitativního 
zlepšení, nezbývá nám nic jiného, 
než nosit na čele nálepky s nápisy: 
„Jsem Romka, ale pracuji!“ A pla-
vovlasé Neromky zase třeba: „Jsem 
Češka – ale chytrá!“ A ctihodní po-
starší neromští pánové: „Jsem gád-
žo, ale upřímný!“ A slušný romský 
muzikant, co nikdy nikomu neuško-
dil zase: „Já nic, já muzikant!“

Ale bez nadsázky, byl bych sku-
tečně velmi šťasten, kdybych se do-
žil stavu, kdy Romové již nebudou 
potřebovat službu sociální pomoci, 
tedy ani tu moji. Gejza horváth

Foto: archiv autora
Vzpomínku autor zpracoval 

v rámci studia oboru sociální 
práce jako součást seminární 

práce: Proč jsem pracovníkem 
v sociálních službách.

vzpomínky

Manželka Božena dlouhá léta úspěšně působila jako učitelka v mateř-
ské škole v Brně-Maloměřicích, dnes vede v IQ Roma servisu Mateř-
ské centrum.

S manželkou Boženou, Pardubice, 1971 S kytarou krátce po Sametové revoluci, Brno 1990

V Divadle Romathan, 90. léta, Košice
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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.
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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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výstavy
beautiful people  25. 9. 2013–12. 1. 2014
V letech 2008–2011 fotografoval slovenský umě-
lec Šymon Kliman portréty obyvatel romských osad 
v okolí Kežmaroku. Série portrétů Beautiful People, 
za niž autor získal Cenu evropského občana roku 
2012, byla dosud vystavena v Bratislavě, v Ostravě 
a Bruselu. V Muzeu romské kultury je instalována 
v prostoru kavárny a recepce. Vstup zdarma. 

věřte – nevěřte. paťan – ma paťan 
  25. 10. 2013–23. 2. 2014
Výstava představuje mediální obraz Romů od 19. sto-
letí do současnosti, a to především na území dneš-
ní České republiky. Základní sdělovací prostředek 
na výstavě představují noviny, rozhlas, televize a in-
ternetová média. Výstava se snaží ukázat návštěvní-
kům vývoj romských médií a práci romských novi-
nářů u nás. 

Výstavu tvoří tři základní linie, vzájemně propo-
jené a neustále se prolínající. První linie je časovou 
osou, jejímž prostřednictvím se návštěvník seznámí 
s vývojem a charakteristikou obrazu Romů v médi-
ích v jednotlivých historických obdobích. Druhá li-
nie se zaměřuje na romské novináře a redaktory 
a romská média. Třetí zprostředkovává podrobný po-
hled na vybrané mediální kauzy, které se v různých 
podobách a intenzitě dlouhodobě objevovaly či obje-
vují v masmédiích: kauza bývalého protektorátního 
tzv. cikánského tábora v Letech u Písku, kauza Exo-
du Romů, tedy zejména téma nabývání občanství 
v souvislosti s rozdělením Československa k 1. led-
na 1993. Jako třetí a nejnovější je představena kauza 
Břeclav založená na křivém obvinění z násilí. 

Výstavu budou doplňovat po dobu jejího trvání te-
matické lektorské programy a doprovodné přednáš-
ky doplněné promítáním dokumentárních filmů (Fil-
mové čtvrtky v Moravské zemské knihovně).

Filmový čtvrtek v moravské 
zemské knihovně  10. 10. 2013 v 18 hod.
Dokument režisérky Rozálie Kohoutové Roma boys 
– příběh lásky se věnuje tématu romské homosexua-
lity. Hlavním hrdinou filmu je romský aktivista a ho-
mosexuál, který pochází z tradiční romské rodiny. 
Žije v Praze, kde jeho přátelé akceptují, že je gay. Ji-
nak je tomu v jeho rodném městě a v rodině, kde na 

něj jako na prvorozeného čeká velká svatba. 
Po skončení filmu bude následovat moderovaná 

diskuze s Janou Polákovou (Muzeum romské kultu-
ry) a romským aktivistou Davidem Tišerem.

Roma boys – Příběh lásky, ČR 2009, 30 min

mikroměsto 19. 10. od 15 do 18 hod.
Mikroměsto je série literárních čtení, která zavedou 
návštěvníky na místa spojená s pozoruhodnou his-
torií brněnského Cejlu. V sobotu 19. října od 15 do 
18 hodin mohou milovníci Brna a literatury zažít pět 
zajímavých míst a zaposlouchat se do vybraných lite-
rárních děl. Z knih českých a slovenských autorů bu-
dou číst známé herecké osobnosti brněnské divadelní 
scény Ivana Hloužková, Simona Peková, Martin Ha-
velka, Martin Sláma a Pavel Zatloukal. 

Kde a co se bude číst? 
synaGoGa aGudas achim (Skořepka 13) 
V synagoze Agudas Achim přečte Pavel Zatloukal, 
herec brněnského divadla Husa na provázku, úryvek 
z knihy Arnošta Goldflama Tata a já. 
tepláRny (Špitálka 6) Jedno ze čtení literárního 
projektu Mikroměsto se odehraje ve vestibulu admi-
nistrativní budovy Tepláren. Úryvek z knihy romské 
spisovatelky Eleny Lackové Narodila jsem se pod 
šťastnou hvězdou přečte herečka divadla Husa na 
provázku Ivana Hloužková. 
bývalá paRní elektRáRna (Vlhká 5) V bý-
valé parní elektrárně bude číst člen činohry Národ-
ního divadla Brno Martin Sláma z nové knihy spiso-
vatelky Magdaleny Platzové Anarchista. 
bývalá dĚlnická ÚRazová poJišŤov-
na (Koliště 43) V budově bývalé Dělnické úrazové 
pojišťovny přečte člen činohry Městského divadla 
Brno Martin Havelka úryvek z knihy Jana Koub-
ka Matky. 
clubWash (Stará 27) V rámci projektu Mikroměs-
to bude klub Clubwash hostit literární čtení z nedáv-
no vydané knihy Jany Soukupové Štatl za Husáka. 

Na každém místě se bude číst pětkrát za sebou. Začí-
náme vždy v 15.00, 15.35, 16.10, 16.45 a 17.20. Mezi 
jednotlivými čteními je vždy přestávka, během které 
stihnete pohodlně přejít na další čtení. Naskočit a vy-
skočit můžete kdykoliv! 

Vstup na všechna čtení je zdarma.

www.romea.cz – Romský informační portál

vícežánrový festival 

na podporu soužití menšin 

a občanské iniciativy 

12. ročník multikulturního 
festivalu pořádá 
Společenství Romů na Moravě 
za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR 
a Statutárního města Brna

www.srnm.cz
fb.com/srnm.cz
blokujeme.cz

Iniciativa Blokujeme! je otevřená platforma 
sdružující jedince i organizace. Odmítáme 
ignorovat skutečnost, že každý víkend 
probíhají násilné demonstrace a pochody. 
Odmítáme dále pasivně sledovat situaci, 
za níž nenávist pramenící z nedostatku 
informací a společenské frustrace stoupá 
každým dnem. Společně chceme zbavit 
společnost projevů protiromských nálad. 
Zapojte se i vy!

Brno, Poštovská 6, AlfaP
asáž

od 19 hodin 

110, pedprodej / 150, n
a místě

Helemese

& Black Style
vtipný i pemýšlivý romský 
hiphop z Krupky pedstaví své nové CD Tuke

                  

Srdečně Vás zveme na premiéru 

 
Muzikál plný pochopení, lásky i humoru. Spolu s písní, poezií a 
divokým temperamentem toulavých Romů budeme putovat po jejich 
cestách za sluncem a za svobodou. Setkáme se s dobrem i zlem, 
s jejich strastmi i radostmi. Potkáme romského „Pámbíčka“ a 
dvanáct romských přikázání. 
 
 
 

PRAŽSKÁ PREMIÉRA V DIVADLE D21 
13. 10. 2013  v 16:00  

    

         Rezervace: 774 412 922 
e-mail: hana@divadlod21.cz 

 www.divadlod21.cz  


