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zprávy
pRaha – Naše redakce zjistila, že 
Česká správa sociálního zabezpeče-
ní (ČSSZ) v tichosti začala vyplácet 
odškodnění podle zák. 261/2001 Sb. 
za ukrývání během 2. sv. války pro 
osoby ohrožené na životě rasovými 
zákony. Vyplynulo to z rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu. Pod-
le něj důkazní prokazování opráv-
něnosti odškodnění dle zákona bylo 
nesprávné, protože bylo prokázáno, 
že jakákoliv osoba romského půvo-
du, narozená před rokem 1943 ne-
měla šanci na přežití, pokud se ne-
ukrývala. Doporučujeme neúspěš-
ným žadatelům, aby zaslali novou, 
upozorňující žádost na ČSSZ s do-
tazem, jak a kdy bude vyřízena. 

pRaha – Bývalý náčelník gene-
rálního štábu armády Jiří Šedivý se 
domnívá, že přítomnost neonacistů 
v armádě i u policie je celospolečen-
ský jev: „Ti lidé mají rádi pořádek, 
smysl pro povinnost, kázeň a uzná-
vají komunikaci formou rozkazu. To 
patří k jejich kultuře, kterou vyzná-
vají. Své vzory pak bezduše nachá-
zejí v jednotkách SS.“ Ministr obra-
ny však říká: „S neonacisty v armá-
dě zametu!“ 

pRaha – Ida Kelarová vydává nové 
CD Desideria Duždy, skupiny Jazz 
Famelija a hostů – Aven bachtale (In-
dies Scope Records, 2009. Více na 
www.kelarova.com.

ostRava – Organizátoři festiva-
lu Modré dny, který se každoročně 
koná ve Žďáru nad Sázavou, zřídili 
spolu s Českou spořitelnou zvlášt-
ní konto pro Natálku. Tématem le-
tošního festivalu byl rasismus. Lidé 
mohou nyní přispívat na účet číslo 
339 555 339/0800.  (kh)

10,–Kč

eva polyaková: pomáhat druhým, to mě hřeje u srdce
Kromě češtiny, slovenštiny a rom-
štiny se Eva Polyaková domluví i 
maďarsky. Řadu let se věnuje te-
rénní sociální práci přímo „v prv-
ní linii“ brněnského ghetta. Začí-
nala v SRNM. Nyní je zaměstnan-
kyní sdružení Romodrom (www.ro-
modrom.cz), které se terénní sociál-
ní prací zabývá v řadě odboček, fun-
gujících po celé republice. 

přechod z maďarského do čes-
kého jazykového prostředí asi dá 
dost zabrat. Jak jsi to zvládala? 
Když jsme tady koupili baráček, 
začátky byly těžký. V češtině jsem 
se začala orientovat až po čtyřech 
letech. Kolikrát jsem chtěla zpát-
ky. Pak se mi narodila dcera, mlu-
vila jsem na ni mateřským, tj. ma-
ďarským jazykem. Nastoupila do 

školky, a já s ní začala komuniko-
vat česky. Jak začala chodit do ško-
ly a zkoušela abecedou, zdokona-
lovala jsem se s ní. Když už jsem 
si byla češtinou stoprocentně jistá, 
začala jsem chodit na rekvalifikač-
ní kurzy, a to i na pedagogické fa-
kultě díky Emě Štěpařové. Násle-
dovala práce na Základní škole 28. 
října a na ulici Stará.

Na těch základních školách jsem 
jako asistentka pedagoga byla spo-
kojená, oni se mnou taky. Děcka si 
na mě zvykly, vytvořila jsem si tam 
autoritu. Vždycky jsem je naváděla, 
aby si vytvořily budoucnost jinou 
než rodiče, z nichž někteří zůsta-
li negramotní. Říkala jsem, že mají 
na víc než jen vystudovat základ-
ní školu. Cpala jsem jim do hlavy 
– co z toho budeš mít, když vyjdeš 

školu, budeš nezaměstnanej a pů-
jdeš na pracák?

cítila jsi někdy třeba odpor od ro-
dičů žáků, které jsi chtěla ovlivňo-
vat? vyčítali ti, že stojíš na stra-
ně školy?
Ani ne. Ale rodiče si možná ani ne-
chtějí přiznat, co jejich děcka děla-
jí. Mají tušení, ale nechtějí si to při-
znat. Já bych na jejich místě zakro-
čila. Říkají – moje dítě né, ono ta-
kové není. Ale musí se zamyslet nad 
tím, co to obnáší. Když vidíš malé 
děcko, jak fetuje, tak mně zůstává 
rozum stát. Vytvořila jsem si auto-
ritu nejen u děcek, ale i u některých 
18letých. Sedla jsem si s něma třeba 
hodinu, vykládali jsem o vzdělání, 
o budoucnosti, k čemu to vede, plu-
sy, mínusy, všechno. Někteří si dali 

říct, jiní jen odkývli, že mám prav-
du a taky si to přiznali, ale nejdůle-
žitější co by oni potřebovali je zá-
jem vlastní rodiny.

co s tebou udělal přechod přímo 
do terénu?
To už bylo v rámci SRNM a pak 
sdružení Romodrom, v němž pra-
cuju doteď. Když jsem se ucházela 
o místo terénní sociální pracovnice, 
ptali se mě, jestli vím do čeho jdu. 
Pak jsem pochopila, proč. 

přinesla krize nějaké změny do 
tvé práce?
Jistě, hospodářská krize pozici řady 
lidí zhoršila. Ale co se týká sféry, 
kam spadá terénní sociální práce, 
vidím tady změnu k lepšímu, situ-

Pokračování na str. 7

pRaha – v architektonicky zají-
mavě uspořádaném centru praž-
ská křižovatka se 1. prosince usku-
tečnilo první slavnostní předává-
ní cen Gypsy spirit. připadly těm, 
kteří se u nás snaží zlepšit situa-
ci Romů. 

Ceny vyhlašuje ministr pro lid-
ská práva Michael Kocáb, záštitu 
nad akcí převzal a porotě předsedal 
Václav Havel a eurokomisař Vla-
dimír Špidla. 

Ceny předávaly mj. kardinál Mi-
loslav Vlk či Magdalena Vašáryo-
vá. Na této akci, zaměřené na téma, 
jenž celá společnost nevímá jedno-
značně, byly zajímavé a významné 
dvě věci: Akce se uskutečnila v mís-

tě, které je již tradičně vyhrazeno 
setkáním disidentů, Fóru 2000 s dis-
kusí k závažným globálním pro-
blémům, tedy v místě spojeném se 
jménem Václava Havla. Tím nepo-
chybně chtěl ministr Kocáb a dal-
ší organizátoři akce říct, že při ře-
šení problematiky spojené s Romy 
upřednostňují řešením humánní ve 
stylu Václava Havla, a Romové se 
k takovému řešení hlásí.

Druhou povzbuzující věcí bylo, 
že se udílení cen účastnil sám Havel, 
kardinál Miroslav Vlk a poslankyně 
slovenského parlamentu Magda Va-
šáryová, tedy nesporné morální au-
tority. Svou přítomností dali najevo, 
jakému způsobu řešení dávají před-

nost, a vyslali tím všem občanům 
země jasný signál na čí straně stojí. 
Tímto činem udělali více než dokáží 
mediální akce proti rasismu. 

Cílem celé akce nepochybně 
bylo oceňování lidí, kteří v práci 
pro emancipaci Romů dosáhli dob-
rých a konkrétních výsledků a před-
pokládalo se, že tento čin vyšle i ur-
čité poselství do společnosti, jak lze 
úspěšně v této emancipaci pokra-
čovat. To se teprve uvidí. Ale by-
la-li tímto prvním udělováním cen 
Gypsy Spirit započata i tradice to-
hoto, pak lze doufat a očekávat, že 
všechny tyto cíle budou postupně 
naplněny. 

kocáb a havel nadělovali ceny Gypsy spirit

z obsahu
vzpomínáme…
Andrej Pešta, Arana Mertlová
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Bývalý prezident i rocker chtějí povzbudit aktivní romské osobnosti.  Foto: Jana HorváthováCena pro Muzeum romské kultury.
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bRno – Střední odbornou ško-
lu managementu a práva, přezdí-
vanou v Brně také jako „Ščukova 
škola“, navštívil 1. prosince ombud-
sman Otakar Motejl. Přivítali ho pe-

dagogové školy Petr Kotiš a David 
Ščuka, pak už následovala beseda 
s asi třicítkou studentů. Otakar Mo-
tejl hovořil o podnětech souvisejí-
cích s romskou tematikou, s nimiž 

se lidé na jeho úřad obracejí. Vy-
světloval také studentům, v čem se 
na něj obrátit mohou a jaké záleži-
tosti mu už nepřísluší. 

text a foto: pp

Romské středisko Drom děkuje za 
spolupráci při organizování Miku-
lášské besídky pro děti navštěvu-
jící naše středisko Daně Teinitzer-
Šarköziové, Jiřímu Houdkovi, knězi 

Janovi z farnosti Křenová, Zdeňce 
Křupalové, střední škole Charbulo-
va, Josefu Vaškovi, Jitce Lenártové, 
Hedvice Königové a Michalu Pet-
ráčkovi.  miroslav Zima

čerchmanti v Rockbaru mardan

hodonín – Pobočka SRNM v Hodoníně uspořádala 5. prosince miku-
lášskou besídku. Zavítalo na ni 47 dětí a 32 rodičů. Akce se uskutečnila 
v Rockbaru Mardan. Prostory zapůjčil majitel Miroslav Daniel zdarma, za 
což děkujeme. Za sponzorský dar, který jsme využili při besídce, děkuje-
me Rostislavu Kroščenovi z Bohumína. text a foto: hana vašková

eva dobšíková 
o krušné době

bRno – V knihkupectví Academia 
se 3. prosince uskutečnilo setkání 
s Evou Dobšíkovou a její knihou 
Naše doba a my v ní. „Moje kniha 
vypráví o lidech generace, která se 
narodila ještě před válkou a prožila 
své životy v době opravdu pestré. Já 
a moji příbuzní u nás i v Rakousku 
si užili navíc i židovský úděl. Větši-
na příbuzných jej nepřežila,“ uved-
la k tomu Eva Dobšíková. Ukázky 
z knihy přečetl Vladimír Fux, kni-
hu představil Jiří Sedlák

dušan krátký
Masarykova demokratická akade-

mie (www.masarykovaakademie.cz).

ombudsman se rozhlédl po „ščukově“ střední škole v brně

vzpomínáme:

Počátkem prosince zemřel v Borové u Letovic, ve svém domě, pan An-
drej Pešta, známý v romských kruzích pod přezdívkou Korádo. Vyzna-
menal se prací pro Romy v době existence Svazu Cikánů-Romů v Brně 
v letech 1968–1973, zejména prací s mládeží. Blíže se o jeho životě, ne-
postrádajícím dobrodružnou povahu, dočtete v jeho medailonu (Romano 
džaniben, ňilaj 2007) od Karla Holomka a v rozhovoru, který s Andrejem 
Peštou pořídila Milena Hübschmannová. Čest památce Andreje Pešty.

Dne 25. listopadu zemřela v Čes-
kých Budějovicích známá výtvar-
nice a ochránkyně práv Romů paní 
Arana Mertlová. Byla též spolu-
pracovnicí RH. Pro budějovické 
Romy platila paní Arana za „be-
ranidlo“, které Romové nasazova-
li při jednání s místními autoritami 
při prosazování jejich požadavků. 
Bůh nám odpusť ten drsný výraz 
pro tak subtilní ženu, jakou paní 
Arana byla. Tato role jí však byla 
ke cti. Čest její světlé památce! 

karel holomek

poděkování

K přání Muzea romské kultury se připojuje i Společenství Romů na Moravě včetně redakce Romano hangos. (kh)

pRaha – Ultranacionalistická Národní strana se rozpadá. Její šéfka Pe-
tra Edelmanová rezignovala už v říjnu. Po ní rezignovali další tři členo-
vé zemské rady. Strana se nachází v těžké krizi. Hra na moderní populis-
tickou stranu s mediálně provokativními záměry ve společnosti přece jen 
nezabrala.

košice – Ivan Mikloš, poslanec opoziční Slovenské demokratické a 
křesťanské unie prohlásil, že volby do krajů byly zkorumpovanější než ty 
v Afghánistánu. Autobusy svážely Romy z osad přímo do volebních míst-
ností. Za hlas se platily tři až čtyři eura. Kupování hlasů měli na svědomí 
kandidáti na župany Ficova Smeru (kh)

bRno – Středisko Drom seznámilo 15. prosince novináře s rozbíhajícím 
se projektem Terénní programy pro Brno. Drom hodlá navýšit počty te-
rénních pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty v brněnských 
sociálně vyloučených romských lokalitách. Cílem projektu je pomoci kli-
entům osamostatnit se od sociální podpory. Uvedla to Kateřina Burešová, 
manažerka projektu. Konference se zúčastnili zástupci Dromu, sdružení 
IQ Roma servis a statutárního město Brno.

pRaha – Romové, Sudetští Němci a Němci v České republice – aktuál-
ní stav. Tak zněl název diskusního setkání, na němž svoje příspěvky před-
nesli 18. listopadu 2009 v Domě národnostních menšin Irene Novaková, 
předsedkyně Kulturního sdružení, Hans Mattis, předseda regionálního Sva-
zu Němců a Karel Holomek, předseda Společenství Romů na Moravě. Šéf 
SRNM zde vystupil s příspěvkem Zlo má jen jednu tvář, z nějž přineseme 
výňatek v příštím čísle.  (pp)

zaznamenali jsme
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kdo všechno může ovlivnit způsob, jakým 
probíhá exekuce?
Exekutor, kterému návrh na exekuci došel, po-
žádá exekuční soud do 15 dnů ode dne doruče-
ní návrhu o pověření k provedení exekuce. Po-
kud je návrh na nařízení exekuce nesrozumitel-
ný, neurčitý nebo neobsahuje předepsané ná-
ležitosti, běží patnáctidenní lhůta ode dne do-
ručení opraveného a doplněného návrhu /§ 44/ 
exekučního řádu.

Exekuční soud do 15 dnů od doručení vydá usnesení, jímž exekuci na-
řídí a pověří exekutora jejím provedením. V usnesení soud neurčuje způ-
sob provedení exekuce a je tedy na exekutorovi, aby podle okolností vy-
bral vhodný způsob. Tomu předchází ze strany exekučního soudu přezkou-
mání, zda jsou splněny zákonem stanovené předpoklady pro její nařízení. 
Na tomto místě je vhodné připomenout, že na rozdíl od nařízení výkonu 
rozhodnutí podle části páté občanského soudního řádu, kde oprávněný se 
sám musí rozhodnout pro určitý způsob provedení výkonu rozhodnutí, po-
skytuje exekuce exekutorovi volbu z přípustných způsobů. Při exekuci je 
proto větší pravděpodobnost úspěchu vymáhání přiznaného práva.

Usnesení o nařízení exekuce se doručí oprávněnému a povinnému do 
vlastních rukou. Občanský soudní řád stanoví, že nezastihne-li doručují-
cí orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátovi zanechá vhod-
ným způsobem výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adre-
sát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednu-
tí, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty, i když 
se adresát o uložení nedozvěděl. 

Je proto nezbytné věnovat potřebnou pozornost doručované poště a ne-
spokojovat se s pouhým zjištěním, že osobně doručeno nebylo, protože ná-
hradní doručení uložením umožňuje zahájení běhu lhůt k podání opravné-
ho prostředku a po jejich marném uplynutí není později možné uplatňovat 
námitky, které bylo možno uplatnit v rámci odvolací lhůty.

Proti usnesení o nařízení exekuce je přípustné odvolání, v němž nelze 
namítat jiné skutečnosti než ty, jež jsou rozhodné pro nařízení exekuce. 
K ostatním skutečnostem soud nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí. 
Úspěšné není ani odvolání, které neobsahuje skutečnosti rozhodné pro na-
řízení exekuce nebo neobsahuje žádné tvrzené skutečnosti. Takové odvo-
lání soud odmítne. Naopak je třeba namítat všechny okolnosti, které svěd-
čí o tom, že nejsou splněny podmínky pro nařízení exekuce, tedy zejmé-
na okolnosti týkající se obsahu usnesení o nařízení exekuce a samozřejmě 
vždy i skutečnost, že uložená povinnost již byla splněna. 

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?
Argo, společnost dobré vůle Zlín 
realizuje dlouhodobý projekt te-
rénních prací v romských lokali-
tách ve Zlínském kraji. Financu-
je ho Evropský sociální fond pro-
střednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a stát-
ním rozpočtem ČR prostřednictvím 
MPSV ČR. 

Romové, kterým se věnujeme, 
oproti majoritě nemají perspekti-
vu, že by se jejich životní podmín-
ky brzy změnily. Nejsou pracovní 
místa pro nekvalifikované síly. Stát-
ní programy rekvalifikace jsou ne-
promyšlené a chaotické. Obce mají 
nedostatek sociálního bydlení, pro-
tože veškerý bytový fond byl zpri-
vatizován a veřejná správa, která je 
volena občany a je její povinnos-
tí zabezpečovat jejich potřeby, ne-

vzala na vědomí, že v naší společ-
nosti budou stále lidé, kteří nebu-
dou mít finanční prostředky na po-
řízení vlastního bydlení nebo dra-
hého podnájmu. 

Většina Romů a také někteří ob-
čané z majority se v současné situa-
ci neumí orientovat a dostávají se do 
stále větších problémů a dluhových 
pastí vlivem jejich životních podmí-
nek, nesolidních věřitelských spo-
lečností, které využívají bídy a de-
privace těchto lidí. Nabízejí jim růz-
né tzv. „výhodné půjčky“ s tím, že 
dopředu vědí, že si takového dluž-
níka zavazují, aby jim po celý ži-
vot splácel a ony mají zajištěn pří-
jem na dlouhá léta. V naší zemi se 
tento nešvar neustále rozrůstá a za-
měřuje se na nejchudší skupiny na-
šeho obyvatelstva. 

Denní činnosti terénních pracov-
níků jsou proto složité a předpoklá-
dají znalost prostředí. Musí respek-
tovat odlišnosti romské mentality, 
získat si u klientů důvěru. Od dubna 
2009, kdy jsme začali projekt reali-
zovat, máme v evidenci 165 klientů 
včetně dětí. Vyřešili jsme 34 zadlu-
žení, našli zaměstnání pro 9 ucha-
zečů a pro 1 klienta zabezpečili re-
kvalifikační kurz. Pro 4 klienty našli 
vhodné bydlení. Mimo těchto čin-
ností terénní pracovníci vytvořili ne-
spočet úředních listin a osobních asi-
stencí s klienty při jednání na růz-
ných institucích. Jednotlivé úspěchy 
nás zavazují pokračovat v započaté 
práci a cílem je zlepšování životních 
podmínek našich klientů.
božena kalinová
ARGO, společnost dobré vůle, Zlín

Dechové, taneční, swingové, diva-
delní orchestry, country skupiny, li-
dové soubory nejen v Liberci, tam 
všude muzicírují žáci Karla Hájka, 
učitele liberecké LŠU (ZŠU). I já 
patřím mezi ty, kteří své základní 
hudební vzdělání získali v této ško-
le. Vracím se do vzpomínek, kdy 
jsem si ráno ke školní aktovce při-
balil střídavě futrál s houslemi nebo 
trombonem. Na chodbě školy v teh-
dejší Ludmilině (Palachově) ulici 
jsem se pak těšil, až na mě přijde 
řada. Techniku houslové hry a před-
nes jsem získal u Dalibora Krupky, 
trombon jsem studoval ve třídě Kar-
la Hájka. Ten ale kromě trombonu 
vyučoval také hru na violu a kontra-
bas. Nezapomenutelné byly korepe-
tice s jeho klavírním doprovodem. 
Už tenkrát jsem obdivoval pohoto-
vou orientaci v klavírním partu a cit, 

s jakým mi napovídal výraz sklad-
by. Ostatně cit, muzikalita, znalost 
technických, rozsahových a barev-
ných vlastností instrumentů, umoc-
něná navíc schopností hrát na více 
nástrojů, akceptace stále nových hu-
debních trendů, harmonizací a ryt-
mů mu dovolily nejen rozumět hud-
bě a žákům jako jednotlivcům, ale 
působit i na půdě orchestrální. Pro 
žákovský orchestr psal partitury. 
Rozpáral filmové melodie, světo-
vé hity a upravil je pro nás, tenkrát 
děti, aby nám dal pocítit, že nástroj 
nejsou jen nezáživné stupnice a etu-
dy; posunul nás tak do role velkých 
muzikantů. 

Pozoun jsem uplatnil nakonec ve 
vojenské posádkové hudbě, v de-
chovém i tanečním orchestru. Mohu 
říci, že v době mých hudebních stu-
dií jsem měl ohromné štěstí na vzdě-

lavatele, kteří byli nejen vynikající-
mi učiteli, muzikanty, ale současně 
ušlechtilými osobnostmi a kolegy. 
Karel Hájek, Hanuš Rulík, Vladi-
mír Hrdina, Dalibor Krupka. Právě 
první z nich, Karel Hájek, mi vnu-
kl moji budoucí orientaci. Připra-
vil mě ke konkurzu do divadla, kde 
jsem pak strávil ve smyčcové sekci 
25 let, ale i ke zkouškám na konzer-
vatoř. Když jsem se za nějaký čas 
sám stal učitelem LŠU, přijali mě, 
mladého Cikána, mezi sebe, nabídli 
tykání, byli mi vzory a kolegy v pra-
vém slova smyslu. Karel Hájek je li-
berecká hudební osobnost, zaslouží 
si pozornost, uznání a kromě zdraví 
a rodinné pohody mu k jeho osmde-
sátinám slovem „děkuji“ vyjadřuji 
svůj celoživotní obdiv.

dušan kotlár
Primáš cimbálové muziky, Liberec. 

proti půjčkám, které zbavují Romy střechy nad hlavou…

Gratulujeme k osmdesátinám karlu hájkovi z liberce

první kategorií byly nevládní or-
ganizace a nominováni byly:
český západ, sdružení které rea-
lizuje v Dobré Vodě na Toužimsku 
např. zřizuje textilní a keramické 
dílny a snaží se do činnosti zapo-
jovat Romy.
iQ Roma servis z Brna, který posky-
tuje sociální a právní poradenství.
sdružení Romea provozující server 
poskytující zpravodajství o Romech.
Vítězem se stal Český západ. 

druhou kategorií byla společnost 
– firma. nominováni byly:
český rozhlas a jeho internetové 
stránky Romové v ČR.
ekoltes, firma z města Hranice, kte-
rý provozuje činnosti, v nichž se 
mohou uplatnit méně kvalifikova-
ní pracovníci a naučit se standard-

ním pracovním návykům ve svém 
zaměstnání. 
muzeum romské kultury v Brně.
Vítězem se stalo Muzeum romské 
kultury.

třetí kategorií byly mimoškol-
ní vzdělávací aktivity zaměřené 
na romskou mládež. nominová-
ni byly:
asociace debatních klubů, která až 
dosud uskutečnila 123 soutěžních 
debat, kterých se pravidelně účastní 
25 až 30 debatujících. Debaty se po-
hybují v okruhu mezilidských vzta-
hů zaměřených na vztahy mezi rom-
skou minoritou a majoritou
dokumentární film Roma boys 
o problematice romské homo-
sexuality
Základní škola svitavy-lačnov 
v níž je třetina romských žáků. Škola 

se věnuje mimoškolním aktivitám.
Vítězem se stala škola Svitavy-
Lačnov.

čtvrtá kategorie oceňovala jed-
notlivce. nominováni byly:
ladislav Goral, zakladatel romis-
tiky na UK a pracovník kanceláře 
Rady pro národnostní menšiny.
lýdia poláčková z Ostravy, kte-
rá se zabývá zdravotní péčí v rom-
ské komunitě. 
Jan Rác ze Zlína je autorem mno-
ha projektů, které seznamují společ-
nost s Romy, pořádá putovní výsta-
vy po celé republice, věnuje se pub-
licistice a přednáškové činnosti.
Cenu obdržel Ladislav Goral. 

pátou kategorií byl oceňován čin 
roku. nominováni byly:
dětská jednotka intenzivní a re-
suscitační péče fakultní nemocnice 
v Ostravě pod vedením MUDr. Mi-
chala Hladíka, a to za příkladnou 
péči věnovanou popálené Natálce 
z Vítkova
martin turták za záchranu života 
invalidní vozíčkářky, kterou vytáhl 
z hořícího automobilu
popáleninové centrum fakultní ne-
mocnice v ostravě pod vedením pri-
mářky MUDr. Zdenky Crkvenjaš, kte-
ré zachránilo popálenou Natálku tím, 
že provedlo spoustu operací mimořád-
ně odborně. Oceněna byla Dětská jed-
notka intenzivní péče v Ostravě.
Všem vítězům i nominovaným pat-
ří naše poděkování a úcta.

karel holomek
Foto: Jana Horváthová

Dokončení ze str. 1

kocáb a havel nadělovali v praze ceny Gypsy spirit

Pohled na shromážděné v chrámu Pražské křižovatky.

Karel Holomek předává jednu z cen Ladislavu Goralovi.

Farář David Dudáš a Miss Roma Evropy Tereza Zámková.
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ne, neobávejte se, v prosinci už žádnou politiku. ptáme se raději:

co byste na vánoce nejraději našli pod 
stromkem? a dodržujete romské zvyky?
david šarišský
Pracovník sdružení IQ Roma servis (www.iqrs.cz) v Brně.
Nic moc nepotřebuju, hlavně zdraví mým dětem, manžel-
ce, rodině a všem známým. Pohodu a klid, na které se celý 
rok nedostalo. Možná větší byt, ale to už se mi asi do Vá-
noc nestihne splnit . Žádné speciální tradice nemáme, jen 
hodně jídla (kapra nejíme), návštěvy rodin a známých, pohádky a dáreč-
ky pro děti. Ale moment, přece jen jedna tradice tady je – vyhrazujme je-
den talíř s jídlem pro zesnulé.

štefan tišer
Předseda SRNM Plzeňského kraje (www.srnmpk.cz).
Potěší mě jakákoli drobnost, i když v dnešní době hodně 
záleží na finančních možnostech, což je škoda. Vánoční 
svátky jsou především svátky pohody a klidu. A naše zvy-

ky a tradice? Stejně jako u většinové společnosti, což je lití olova a oře-
chové lodičky věštící osud jednotlivců. Čistě romskou tradici představu-
je pečení makového nebo kakaového závinu zvaného šinga, který se při-
pravuje asi týden před vánočními svátky. Místo kapra preferujeme řízek 
z vepřové krkovičky, zelí s masem a místo rybí polévky buď silnou zel-
ňačku, nebo u mladších ročníků slepičí polévku. Vánoční stůl se musí pro-
hýbat pod množstvím vybraných lahůdek a druhů masa, klobásami, do-
mácí šunkou. Starší děti se učí od rodičů tyto zvyky přebírat, zvlášť nej-
starší syn od otce. Po štědré večeři se chodí přát rodičům, kteří většinou 
poté navštěvují půlnoční mši. Ostatní přecházejí k dalším příbuzným, až 
do rána se přeje a popíjí. V této činnosti se prakticky pokračuje až do No-
vého roku. Všem čtenářům přeji krásné a veselé Vánoce. Bud bachtale sa-
vorenge romenge bud sastipen mire jilestar. Tu menge savorenge palike-
rav lači karačoňa.

klára veselá
Advokátka, publicistka (www.lawears.cz), Praha.
Po všech těch létech, kdy jsem pod vánočním stromkem na-
cházela tu pruhované pyžamo (v dětství), vzdělávací a mra-
voučné knihy (v adolescenci) a zlato (v dospělosti), vím, 
že existuje jen jeden dar, který má smysl pod stromkem najít. Je to veliké, 
chvějivé, mihotající se a blyštivé a jmenuje se to „miluju tě, lásko“. Když 
to tam není, je jedno, co pod tím vánočním stromkem leží. I kdyby to byly 
cihly zlata, neleží tam vlastně nic…

Jan mišurec
Mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů (www.spotrebitele.in-
fo/o-sos/o-nas.php), Praha.
Nějakou hezkou knížku nebo kuchařku. Z romských zvyků 
žádné nedodržuji a je mi to líto. Od doby, co zemřela moje 

máma, která je dodržovala a dávala i od každého jídla trochu za okno mrt-
vým, tyto zvyky už nedodržuji, bez ní to už nemá kouzlo. Dávám jen je-
den talíř navíc na štědrovečerní stůl, kdyby náhodou někdo nečekaně při-
šel… Jako dítě jsem si ale romské Vánoce užíval ve velkém a bylo to su-
per. Mám je moc rád. Přeji všem hezké svátky a hlavně zdraví a boží po-
žehnání v roce 2010.

erazim kohák
Filozof, sociolog, Praha.
Pod vánočním stromkem bohatě vystačím s pytlíkem kří-
žal a trochou sušených hub. Zato kolem sebe bych rád viděl 
usměvavé tváře, snědé i bledé svorně spolu, a slyšel hudbu 
k tanci pro ty mladé jako kdysi dávno, pradávno na Tři krále na Avenida 
George Washington v Santo Domingo. Ale to bylo dávno. Tak pro teď je-
nom to, co si podle Amose proroka přeje Bůh – ať spravedlnost se valí jako 
potok silný. Tehdy v Dominikánské republice jsme v mnohatisícovém davu 
tanečníků byli jediné dvě bílé tváře. Nevyšli jsme celý večer z kola, nikdo 
nám nespílal ani se nemračil – a nikdo nám nic neukradl. To jsme byli tak 
krásně mladí! Přeji zdraví, zdar a sílu Ducha svatého a také aspoň šest ti-
síc předplatitelů, kteří s předstihem vyrovnávají své předplatné.

lucie sharrii oračková
Studentka SOŠ managementu a práva, Brno.
Ráda bych k Vánocům dostala kompletně vypracované ma-
turitní otázky ze všech maturitních předmětů a ještě bych 
ráda zákaz státních maturit. Nu, napsala jsem si Ježíškovi, 

tak snad mi to splní. Mimochodem, nebyl by na škodu notebook 

Jiřina somsiová
Vedoucí olomoucké odbočky SRNM.
Co by mohlo být pod stromkem? Dobrá kniha. Ráda čtu 
historii – českou, anglickou, francouzskou. Po celé vánoční 
svátky bych chtěla potkávat jen dobré, upřímné lidi. A tra-
dice, které dodržujeme, to je kuba na oběd a večer kapr. Celá rodina po 
večeři přijede a do rána vzpomínáme. 

eva dobšíková
Bývalá učitelka romských dětí z Brna.
Přiznám se, že romské vánoční zvyklosti neznám. Pod stromečkem si ma-
teriálního nepřeju nic. Ale přeju si, aby nebylo lidí bez domova, bez pří-
střeší, bez pevné půdy pod nohama, bez spolehlivých vztahů. A to přeji ne-
jen sobě, ale nám všem. 

Rok co rok, se vždy opakují. Váno-
ce. Je to pradávná tradice, která by 
se měla dodržovat. Ne každý člo-
věk považuje tuto tradici za důleži-
tou. Jen ti lidi, co cítí srdcem a umí 
milovat, si tuto tradici uchovali do 
dnešního světa. Dárky, láska, úsměv 
ve tváři co oči rozzáří… S tímto po-
citem si lidi, rodina, kamarádi vy-
měňovali dárečky, co údajně přinesl 
Ježíšek pod vánoční krásný ozdob-
ný stromek. Ve slově Vánoce má 
být především láska, rodina, pravda 
a upřímnost. Hlavní roli v této vá-
noční atmosféře hraje Ježíšek, kte-
rý se narodil v chudém chlívečku, 
a lidi i zvířata mu nosili dárečky, 
které byly předané s láskou.

Každé Vánoce u nás doma v ro-
dinném kruhu byly vždy tak fas-
cinující a okouzlující. Tuto atmo-
sféru jsem jako dítě milovala. Sa-
mozřejmě k Vánocům patří spousta 
dalších tradic jako zdobení strom-
ku, pouštění skořápem ořechu, roz-

krájení jablka a mnoho jiných zvy-
ků a tradic. Rodina byla vždy po-
hromadě, měli jsme si všechno od-
pustit, všechno zlo a hříchy. Všich-
ni jsme vychutnávali tu jedinečnou 
atmosféru Vánoc. V dnešní době 
ale některým lidem finanční a eko-
nomické poměry nedovolují ten-
to krásný, jedinečný svátek osla-
vit. U těch, co slaví, by se ale nic 
nemělo příliš přehánět: ani s dárky, 
ani s přezdobením stromečku! Vá-
noce nejsou o penězích nebo dra-
hých dárcích. 

Dobří lidi si váží skromného dá-
rečku, který potěší a je darován 
s láskou. Plno lidi ale tyto svátky 
neuznává. Brání jim v tom odlišné 
náboženství a kultura. 

Jako celá rodina jsme Váno-
ce uctívali a měli rádi. Vždy byly 
skromné a překrásné. Rok po roce 
se to vše ale měnilo. Nejen u nás 
v rodině, ale všude na světě. Váno-
ce už se změnily v komerční rekla-

mu a lidi si jich pak neváží. Kdysi se 
stromky nezdobily, dárky za takové 
drahé peníze nekupovaly. Dřív byly 
Vánoce skromnější a přitom silně-
ji prožívané…

Vánoce jsou jen jedny. Všímám 
si ale, že každý rok je jiný než před-
chozí. Ztrácí se to jedinečné kouz-
lo Vánoc, atmosféra, pohoda a klid. 
Vánoc by si měl každý člověk vá-
žit, je to památka, která se uctívala 
a uctívat má.

Štěstí a radost, lásku a něhu,
ať vám přinese vánoční sen.
Vaše štěstí najdete na vločkách 
sněhu,
ať šťastný je Váš Štědrý den.

Přeji všem čtenářům Romano han-
gos hodně lásky, štěstí, zdraví, úspě-
chu a tolerance.

Ať jste krásnější, veselejší, za-
milovanější.

veronika kačová

nesmělé vánoce

Berš so berš, pes pale thovel o lav 
e Karačoňa. Ehin oda puraňi tra-
dicija, savi pes maľinďa te ľike-
rel pal o manuš. Na sako manuš lel 
kaľa tradicia sar bari. Ča kole ma-
nuša, so šunen le jileha, the džanen 
te kamľarel, peske kaľa tradicija ľi-
keren dži andro adadžives. O dar-
ki, o kamiben, asaben pro muj, so 
le jakhen rozľabola. Kale šunde-
ha peske o manuša, o fajti, o dže-
ne prečhivenas o darki, so andža 
o Devloro pre Karačoňa tel o šuka-
res ozdobeno stromkos. Andro lav 
Karačoňa maľinel te avel o kami-
ben, e fajta, o čačipen, the phun-
drado jilo.

Hlavno rola andre kaľa karačo-
ňakri atmosfera lel o Devloro, savo 
pes uľiľa andro čoro chlivkos, the 
o manuša the žvira leske ananas 
pherdo darki, save has leske dine 
le jilestar. Sako Karačoňa ehas ka-
jsi fascinujici the šukar. Andre faj-
takro jekhetaniben kaľa karačoňak-
ri atmosfera dikhavas rado, sar so-
mas čhajorake. 

Bizo pre Karačoňa pes thovel 
pherdo aver tradicija. Sar ehin te 
ozdobinel o stromos, te mukhel te 
džal o slupky khatar pendecha, abo 
te rozčinel e phabaj, the pherdo aver 
šukar tradicija. Minďar e fajta ehas 

paš peste the maľinde peske savo-
ro te odmukhel, the savore peske 
maľinde te lel andro jilo koľa kara-
čoňakri atmosfera, so ehin pre Ka-
račoňa. 

Andre kaľa doba varesave manu-
šenge nadžal vaš o love, kale kri-
terija, hoj te vazdel upre kada ine-
pos. Ňič pes našťi prehaňinel, aňi 
le darkenca, the e Karačoňa nane 
pal o love abo kuč darki, aľe ča va-
resave manuša peske ľikeren lačho 
darkos, savo kerel radosťia. Pher-
do manuša kale inepa na len the aňi 
lenge tradicija. Terdžol lenge an-
dro drom e Khangeri the etnicko 
kultura.

Sar somas čhajorake, the aver 
džene khatar miri fajta e Karačo-
ňa lahas the dikhahas len rado. Furt 
ehas lačhe the šukar. Berš so berš 

pes oda savoro paľis lelas avres. Na 
ča ke amende khere, aľe he všad-
zik pal calo svetos. E Karačoňa 
imar ehin sar komerčno reklama, 
the o manuša peske oda naľikeren. 
Akor pes o stromos nazdobinlas, 
the nacinavlas pes o darki vaš kaj-
se bare love. Kajča akor ehas e Ka-
račoňa feder the zoraleder… 

E Karačoňa hiňi jekhvar andro 
berš. Sar lačhes mange lav pre god-
ži, ta sako berš hino aver sar koda 
paluno. Našavel pes koda jekh kuz-
los, so ehin andre Karačoňa. E at-
mosfera, e pohoda. Maľinďanas 
bi len te ľikerel, ehin oda pamat-
ka savi pes maľinel te ľikerel, the 
pes ľikerla. 

Bacht the radosťia, o kamiben the 
něha,
te anel tumenge o karačoňakro 
suno.
Tumaro bachťipen ´rakhena pro 
jivoro,
 te avel bachtalo tumaro džives 
andre Karačoňa.

Vinšinav savore dženenge, so gi-
nen o Romano hangos, pherdo ka-
miben, bacht, saťipen the toleran-
cija. Aven šukareder, radostneder, 
kamibeneder. veronika kačová

ladžangutno karačoňa

Přeju si, aby se nás sešlo co nejvíc. 
Nejsem sice nejmladší, ale mám ješ-
tě malé dítě, tak že to je mým celoži-
votním dárkem. Současná ekonomic-
ká krize, zdravotní problémy mých 
blízkých mě také vedou k předsta-
vě, co bych si přál pod stromečkem. 
Rozhodně bych chtěl, abychom se 
sešli s co nejpočetnější rodinou. Aby 
jako v předešlých letech zasedl i le-
tos u štědrovečerního stolu můj otec, 
od kterého jsme převzali poselství do 
dalších let. Budu se přitom snažit do-
držet romské tradice vánočních svát-
ků: umyjeme se v lavoru s drobný-
mi penězi – to abychom v budouc-
nu neřešili finanční tíseň, před vstu-
pem do obývacího pokoje si otřeme 
nohy o rohož ze slámy – to abychom 
měli jistotu, že úrody bude dost a ne-
budeme strádat hlady. 

A nesmím zapomenout na bobal-
ky, jídlo, které Romové připravu-
jí pro rodinné příslušníky, kteří už 

tady nejsou. Těm se vyzdobí sto-
lek bokem, na kterém je ode všeho, 
co máme na stole k dispozici i my; 
pro zesnulé jsou bobalky hlavním 
jídlem a úctou k nim, vše doplňu-
je malý vánoční stromeček a svíč-
ky podle počtu zesnulých. Přes noc 
to všechno zesnulým přeložíme na 
venkovní parapet okna, ráno se po-
tom díváme, jestli naši blízcí aspoň 
ochutnali. A zpravidla vždy ochut-
nají. Na štědrovečerním stole je po-
každé prostřeno pro jednoho stráv-
níka navíc, protože nikdy neví-
me, kdo může ještě přijít a nikoho 
v tomto případě neodmítneme. Ji-
nak vše probíhá v naší romské rodi-
ně stejně jako u všech ostatních.

Tak tedy jaký dárek? Spokojím se 
s čímkoli, všechno je důkazem toho, 
že si na mě někdo vzpomněl a že 
jsem ještě tady. Vincinas tumende 
pre kady svato vilija, bud bacht the 
sascipen, hoj te aven saste the bach-

tale, vincinav tumenge kali phuv le 
mareha. Toto vinšování každý pou-
žije při vstupu do místnosti s tím, že 
rozlomí chléb a předá ho nejstarší-
mu členu rodiny.

emil voráč
Předseda sdružení Khamoro 

– Romské integrační centrum Cho-
dov (www.khamoro-chodov.cz).

kdo ještě může přijít na večeři…
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bohumil Řeřicha
Člen Kruhu přátel česko-německého porozumění, Lubenec. 
Moje přání je asi zvláštní – přeji si pod stromeček štěstí 
a mír pro všechny lidi této planety, bez rozdílu rasy, pleti 
a vyznání. Štěstí toho druhého je i mým štěstím. Přeju také 
RH a všem Romům radost a pokoj v duši.

nela Živčáková
Pracovnice sdružení IQ Roma servis v Brně (www.iqrs.cz).
Přeju hodně štěstí, aby vaše noviny mohly vycházet i na-
dále! Co bych nejraději našla pod stromečkem? Čím jsem 
straší, tím je odpověď snazší. Zdravou, spokojenou a šťast-

nou rodinu. Možná to zní jako klišé, ale myslím, že je to prostě to nejdůle-
žitější. Sedět u stromečku s lidmi, které miluju, a společně se těšit z dárků, 
kterými si navzájem snažíme udělat radost. 

veronika kačová
Vedoucí souboru Cikne čhave (www.cikne-chave.estranky.
cz), Nový Jičín.
Budu vděčná za jakýkoliv dárek. O Vánocích totiž nejde 
o to, jak drahý bude dárek nebo co to bude, ale každý dá-
rek by měl potěšit. Pocházím z velké rodiny, a tak každý rok máme Váno-
ce skromné. Důležité pro nás je, že se sejdem všichni pohromadě s rodi-
nou. Ano, některé romské zvyky dodržujeme. Dáváme pod talíř peníz, aby-
chom měli i na další rok, krájíme jablka atd.

mikuláš Fečo
Poradce pro záležitosti Romů a kostelník v Černošicích.
Je pro mne čest mít možnost sloužit Bohu a lidem. Modlím se za všechny 
lidi světa. Žádné romské tradice nedodržuji, vyrůstal jsem v prostředí, kde 
se slavili křesťanské Vánoce, a takto činím i nadále. Nejen Romům a sobě, 
ale všem lidem na světě přeji, aby o Vánocích objevili pravý smysl Vánoc, 
tj. nejenom materiální dárky, ale hlavně narozeného Ježíška, který přišel 
na svět, aby zachránil lidstvo.

boris titzl
Učitel speciální pedagogiky na Univerzitě v Hradci Králové.
Pro sebe si nepřeju vlastně nic z toho, co se dá koupit. Lidem dobré vůle pře-
ju kousek osobního elánu, porozumění a pocitu, že se jim v roce 2009 aspoň 
něco podařilo zvládnout. Aby toto přání mělo reálnější obrysy, musím pro 
jeho splnění dělat sám víc, než jsem dosud dělal. Pokud jde o romské zvy-
ky, snad budu mít příležitost přiblížit je, bohužel jen zprostředkovaně, trochu 
své vnučce. Srdečný pozdrav celé redakci RH připojuje Boris Titzl.

Jozef holek
Poradce pro záležitosti Romů na úřadu Libereckého kraje.
Chtěl bych najít klid v duši, jistotu. Bojím se, že současná 
situace ve společnosti vžene mne a moji rodinu do starostí, 
které neustojím. Nemám jistotu, že i když se hodně snažím, 

že mé přání vyjde. Romské tradice nedodržujeme. Snad s výjimkou jedné, 
která je specifická. Jako malý kluk jsem se zeptal maminky, proč ostatní lidi 
slaví Vánoce a my chodíme pod okny a zpíváme jim koledy? Ona mi od-
pověděla, že to na tomto světě je tak zařízený! Já jí odpověděl, že to je ne-
spravedlivý, ona se jen usmála, a pak jsme pokračovali od domu k domu. 
Máma mi pak večer řekla, že radost člověk musí mít v sobě. Já to už dávno 
věděl, protože jsem pojídal takové koláče z koledy, které máma nikdy neu-
pekla. Dnes, když sedím u stolu těsně před rozdáváním dárků, vždy čekám, 
že někdo krásně trojhlasně zazpívá: „Narodil se Kristus pán…“

lýdia poláčková
Koordinátorka pro romskou menšinu na ostravském magistrátu.
Já bych moc ráda našla pod stromkem pohodu a klid. Kéž by šlo ovlivnit 
lidi, aby se k sobě nechovali neurvale, neuráželi druhé, občas se usmáli a byli 
vstřícní – bylo by nám všem lépe. Co se týče romských zvyklostí – peču bílý 
chléb, který se rozkrojí, a každý, kdo je doma, si vezme jeden dílek, aby ro-
dina držela pohromadě. Ke stolu dáváme jeden talíř navíc – pro ty, kteří už 
s námi nejsou, a hlavně plný stůl dobrot. Vám přeji, aby se vše v dobré ob-
rátilo a mohli jste dál fungovat a chodit dál do našich schránek.

milan daniel
Jednatel pardubického sdružení Most pro lidská práva 
(www.mostlp.org).
Pod stromečkem bych nejraději našel závazek, který by stvr-
zoval, že nebudu jiným činit to, co nechci, aby oni činili mně. 
Protože jej však lidstvo sotva podepíše, spokojil bych se s nadějí, že se bu-
deme v příštím roce vzájemně setkávat s větším pochopením, vzájemnou 
úctou, budeme respektovat své okolí a kritice naslouchat ne proto, abychom 
měli důvod k zlosti, ale k zamyšlení a nápravě vlastních chyb. A kdybych 
byl málo skromný, přidal bych k tomu naději na to, že si co nejvíce z nás 
uvědomí, že skutečně zbohatnou tehdy, když zbohatnou i ti, kteří si to díky 
svému úsilí, houževnatosti, píli opravdu zaslouží. A ještě něco bych rád na-
šel pod stromečkem: zprávu o tom, že nikdo není perzekuován či vězněn za 
své názory, kvůli svým nemilitantním postojům či hodnotové orientaci. Že-
hráme na spoustu věcí, které se nám nelíbí, mnohdy právem. Jsou ale mno-
hem horší. Zkusme si u štědrovečerní večeře udělat chvilku a vzpomenout 
v tichém zamyšlení na všechny ty, kteří trpí nesvobodou a hladem. Zkusme 
si říci „Udělám aspoň něco málo pro to, aby se to změnilo“.

petr kotiš
Hudebník, učitel na SOŠ managementu a práva v Brně.
Rád bych viděl spokojenost všech lidí na planetě bez ohledu na barvu ple-
ti a Romům přeji aven bachtale te saste… (pp)

téma

Karačoňa – Vánoce znamenají pro 
romský národ výjimečné svátky. Na-
rodil se náš Spasitel, který i Romy 
stvořil k obrazu svému. Mnoha li-
dem se toto nelíbí, ať. Posílám jim 
i vám starodávný romský vinš:

Vinčinav tumenge, vinčinav, 
bachtaľi karačoňa.  
But džene mule, amen dživas u le 
Devloreske paľikeras. 
Ačhen saste sar mačhe andro pa-
ňori. 

Bachtale the barvale, sar amari 
kaľi phuvori. 
Joj amari čačikani dajori. 
Oda parno maroro latar barol, sar 
cikno čhavoro. 
But zor sastipen andro nevo berš, 
čarav tumaro jiloro. 
 
Vinčuju vám vinčuju, šťastné Vá-
noce.  
Hodně z nás se nedožilo, my však 
ano, 
Pánu Bohu děkujeme za to. 

Zůstávejte zdraví, jako ryby v tej 
vodičce, 
bohatí a šťastní na této černé ze-
mičce. 
Ona je naše pravá matka, vše z ní 
roste a klíčí. 
Roste, jako malý chlapeček, 
krásně vyzdobený vánoční stro-
meček. 
Hodně síly, zdravíčka, 
to vám přeji z celého srdíčka.

Janko horváth-dóme
Básník, publicista, Janov.

výjimečné svátky

O romských Vánocích jsem psal ne-
sčíslněkrát a napsal o nich asi vše, 
co se dá. Teď mám napsat zas a mu-
sím říct, že už fakt nevím co. Po-
slední dobou mi připadá, že Váno-
ce jsou každým rokem stejné. Váno-
ce, Vánoce přicházejí, lalalala, zpí-
vejme přátelé. Ale já je pořád oče-
kávám s napětím a těším se na ně. 
Teď mě napadlo, že bych se mohl 
rozdělit o vzpomínky na Vánoce, 
které jsem už prožil.

Pamatuji si, že v době mého dět-
ství jsem Vánoce očekával s velkým 
napětím a radostí v srdci. Pomáhal 
jsem doma se vším, co bylo potře-
ba. Krmil jsem husy, slepice, bera-
na a prase. Chodil jsem s otcem do 
lesa pro suché dříví a doma ho pak 
řezal, sekal a skládal do štosu u zdi 
našeho baráku. Máma o Vánocích 
pekla šinga (záviny s různou napl-
ní), marikľa (moučné placky, buch-
ty a jiné koláče) a k tomu potřebo-
vala pořádně vyschlé dřevo. 

Upečené šinga a marikľa dáva-
la máma na verandu vychladnout 
a já jsem si k nim chodil přivonět. 
Nasával jsem do sebe tu omamnou 
a nádhernou vůní Vánoc, štěstí, lásky 
a pohody. Když už pečivo dostatečně 
vychladlo, máma ho posypala práš-
kovým cukrem, nakrájela a s láskou 
nám ho podávala do nastavených 
dlaní. Miloval jsem její šinga s má-
kem a tvarohem, na jazyku se mi jen 
rozplývaly. Brával jsem si hlavně ty 
s mákem a pak s blahem v srdci i na 
jazyku usnul na židli u kamen. 

Jedličky jsme v té době nekupo-
vali. S otcem jsme chodili po lese 
a hledali ten nejhezčí stromek. Táta 
ho vždy našel. Bože můj, s jakou ra-
dostí jsem nesl jedličku na rameni 
domů. Před barákem jsem z ní ještě 
oklepal sníh a pak ji dal na verandu 
do tepla. Tam pomaličku rozmrzala 
a rozvoňavěla. Chodil jsem kolem 
ní a nemohl se dočkat dne, kdy už 
jedličku postavíme do stojanu a oz-
dobíme. Pamatuji si, že pod stromek 
jsem dostal tepláky, spodní prádlo, 
ponožky a bagančata s přezkou na 
boku. Byl jsem šťastný a pyšný, že 
je mám. Nechtěl jsem si je ani uma-
zat, tak jsem si je ani neobul. Čichal 
jsem k nim, voněly novotou a ra-
dostí mi tlouklo srdce tak, že mi 
skoro vyskočilo z hrudě. 

Později, v době svého mládí, jsem 
o Vánocích kupoval dárky i já, ro-
dičům a čtyřem mladším sourozen-
cům. Každému to, co potřeboval, 
většinou oblečení. Ale pamatuji si, 
že mámě jsem koupil zlaté náušnice. 
Před zrcadlem si sundala šátek z hla-
vy a s pýchou si svoje první zlaté ná-
ušnice dávala do uší. Štěstím breče-
la, brečeli jsme i my děti a táta. Aby-
chom ho neviděly brečet, tak šel ven 
na dvůr a otečený zády k oknům bre-
čel. Byla to situace, kterou jsem zažil 
poprvé v životě. Všechno jsem našel 

a přitom jsem nic nehledal. Kapsy 
jsem měl děravé, ale najednou jsem 
cítil, jak jsem bohatý. Byl to zázrak, 
poprvé v životě jsem viděl srdcem 
pokoru, sílu, štěstí, lásku a radost. 

Vánoce jsem prožil i na vojně 
a musím říct, že to naopak byly ty 
nejhorší Vánoce v mém životě. Na 
chodbě naší roty stál vánoční stro-
mek, ozdobený papírovými barevný-
mi řetězy a na špici stromku trůnila 
červená hvězda, s kosákem a kladi-
vem. Bylo mi i do smíchu i do pláče. 
Uklidnil jsem se, až když mi dozorčí 
roty předával balík od rodičů. Posla-
li mi chutnou domácí slaninu, klobá-
sy, šinga, buchty a jiné dobroty. Po-
ctivě jsem se rozdělil s ostatními vo-
jáky. Zatímco oni si pochutnávali, já 
jsem si četl dopis, přiložený v balí-
ku. Mezi řádky bylo v dopise napsá-
no, že jim doma scházím. Přišlo mi 
líto, že nejsem s rodinou, že sloužím 
své vlasti, že jsem voják Švejk. 

O Vánocích jsme měli v kasár-
nách bojovou pohotovost. Po štěd-
rovečerní večeři (rybí polévka, kapr 
a bramborový salát) mi bylo moc 
smutno. Šel jsem do klubovny, díval 
se na televizi a vzpomínal na rodiče 
a sourozence. V deset byla večerka 
a já věděl, že ožralí Švejci z povo-
lání nás na pokoji nenechají. Že bu-
dou chtít válčit s všudypřítomným 
americkým agresorem. Spal jsem 
oblečený, se samopalem pod hla-
vou a čekal na poplach. Taky že při-
šel, a to hned o půlnoci. Na chod-
bě nastal velký chaos, tma a všich-
ni jsme řvali do boje, do boje. Jako 
celá rota jsme se snažili nastoupit 
na buzerplac do pěti minut. Dolů po 
schodech se kutálely helmy, kanady, 
plná polní i vojáci. Samozřejmě, že 
včas jsme nenastoupili. Vrátili jsme 
se zpět na rotu, vše uklidili, dali do 
původního stavu a šli spát. 

Pacholek důstojník nás ráno ve 
tři ale vzbudil zas a my vojáci jsme 
opět nenastoupili v termínu. Zuři-
vý slivoň nás vytáhl z kasáren ven. 
V zimě o půl čtvrté ráno jsme šli de-
set kilometrů pěšky k lesu a tam če-
kali na americká letadla. Nepřiletě-
la, ale on, náš velitel, velká šarže, 
nikhaj nič, odkundes, je viděl a nu-
til nás na letadla střílet. Když jsme 
se neměli k činu, tak on, ožran, khu-
la, vytáhl z pouzdra pistoli a začal 
na nepřátelské cíle střílet sám. Bože 
můj, byly Vánoce, celý svět v klidu, 
ale on, velký Manitou, prožíval tře-
tí světovou válku. 

Jakmile nepřátelská letadla zne-
škodnil, blahem usnul a my vojáci 
jsme od něho měli aspoň na chví-
li klid. To jsou šílené Vánoce, říkal 
jsem si. Lehl jsem si do sněhu na 
záda, díval se na jasné nebe a rozjí-
mal. Bylo mi blaze, cítil jsem naše 
domácí teplo, vůni zabíjačky, závi-
nu, buchet a koláčů. Byl jsem s na-
šimi doma. 

Ale jako otec dvou dětí jsem pro-
žíval zase úplně jiné Vánoce. Byly 
krásné, milé a opravdu šťastné a ve-
selé. A jedny obzvlášť, a to ty, které 
jsme strávili v maringotce. 

Venku byla tuhá a suchá zima 
a v maringotce zas teplo a útulno. 
Manželka pekla, vařila a chystala 
dobroty na štědrovečerní večeři. Já 
s dětmi jsem zdobil vánoční stromek 
a radost nebrala konce. Na stromku 
visely ořechy, jablka a čokoládové 
figurky. Mnohé figurky rychle kon-
čily v ústech či kapsách mých dětí. 
Dělal jsem, jakože o tom nevím. 
Ony měli tváře i ruce umazané čo-
koládou a já s manželkou v očích 
slzy. K plné dokonalosti scházely na 
stromku už jen svíčky. Připnul jsem 
je a manželka je s pýchou zapalova-
la. Všichni jsme se kochali tou nád-
herou. Ale z ničeho nic začal stro-
mek najednou hořet. Manželka po-
padla balicí vánoční papír a začala 
jím požár hasit. Ten v mžiku vzpla-
nul a chytla od něj i záclona. Když 
jsem viděl, co se děje, popadl jsem 
stromek a z maringotky ho vyho-
dil. Manželka malou okenní záclo-
nu strhla a strčila do kýble s vodou. 
Požár jsme úspěšně zlikvidovali, ale 
pláč našich dvou dětí jsme zastavit 
nedokázali. Sledovali jsme, jak se 
stromek mění v popel.

Když si ale děti rozbalovaly dár-
ky, jejich smutek zmizel a do tváří 
se jim vrátil úsměv a radost. Dcera 
dostala malého dřevěného červené-
ho kohouta na kolečkách i s prováz-
kem a syn dřevěný povoz i s koň-
mi. Když jsem si uvědomil celou si-
tuaci, říkal jsem si, ty jsi ale blbec. 
Manželka pochopila, o čem pře-
mýšlím, vybuchla v hlasitý smích 
a já jsem se už neudržel také. Smály 
se i děti, smáli jsme se všichni. Byly 
to naše šťastné a veselé Vánoce.

Poslání dědečka si silně uvědo-
muji a obzvlášť o Vánocích. Bůh mi 
nadělil čtyři živé dárky. Jsou to lidič-
ky, kteří nebyli vůbec na světě, a teď 
mi chodí po bytě a říkají mi dědo. 
Děkuji Bohu za ten zázrak. Jsem rád 
a šťastný, když mám o Vánocích 
doma celou svou rodinku. Na Štěd-
rý večer se stůl jen prohýbá dobro-
tami a vnoučata jsou s jídlem hoto-
vá vždy jako první. Nemůžou se do-
čkat, kdy už zazvoní zvonek a roz-
svítí se vánoční stromek. Když ho 
konečně uslyší, vrhnou se na dár-
ky a rozbalují a rozbalují... Dívám 
se na ten zázrak a vychutnávám si 
ho. Dárky dostávám i já, ale ty nej-
jednodušší od vnoučat jsou mi nej-
dražší. Jsou na papíře, kde je nama-
lováno několik srdíček a vlastnoruč-
ně napsáno: Dědo, mám tě rád(a). 
Funguje to, dostávám od nich lásku 
a děkuji Bohu za to, že jsou na světě 
i moje vnoučata. Jsem šťastný, pyš-
ný, hrdý a života a Vánoc si s nimi 
užívám dosyta.  Gejza horváth

ohlédnutí za mými vánocemi
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Dobrý den. Posíláte na adresu americké ambasády noviny osobám, které 
zde již nepracují. Jde o výtisky Romano hangos. Výtisky pak končí v koši. 
Prosíme aktualizujte si svůj seznam.  petr mazel, praha

Jsem pravidelným čtenářem Romano hangos. V RH je otištěn váš rozhovor 
s Marcelou Tuliovou. V jeho rámci o sobě tvrdíte: „Jako Nerom…“ (s. 1). 
Můžete mi prosím objasnit, proč o sobě samém říkáte, že někdo NEjste? 
Nevím, zda jste Čech, Moravan, Slezan nebo Inuit, v každém případě mě 
zajímá, proč rozšiřujete řady těch, kteří používají pro mě zcela nesmysl-
ného výrazu Nerom, Nežid apod. Píše někdo o Romech jako o NEčeších? 
Děkuji předem za odpověď. 

tomáš kamín, moravan, tedy neRom, nečech, neevropan

Přejeme vašim novinám do příštího roku mnoho čtenářů a těm, kteří v nich 
pracují, hodně zdraví, úspěchů, aby se vám práce dařila, a také dost peněz, 
aby se pořád nemusely tak těžce shánět. 

božena kalinová, sdružení aRGo, Zlín

U fotek z vernisáže výstavy Paramisa v RH 21 píšete, že autor je na hor-
ním snímku uprostřed. Bohužel ten muž, co tam stojí není autor, ale zá-
stupce velvyslance Nizozemského království Jennes de Mol. Autor tam 
nestojí vůbec. lucie matějková, muzeum romské kultury, brno

Z ohlasů na www.romea.cz na anketu Jak rozdělení československa 
ovlivnilo život Romů v jednotlivých zemích? (Rh 21-2009):

Jsem přesvědčená, že zákon o státním občanství byl ušit „na míru“ právě 
pro Romy. Osvěta pro ty, kteří tu již dříve žili, byla podle mne nedostateč-
ná. Snad autoři tohoto zákona doufali, že se tím zbaví Romů, že odejdou 
zpátky na Slovensko. Mne osobně se tento zákon dotknul velice negativ-
ně, protože oba rodiče pocházejí ze Slovenska. Vadilo mi, že musím měnit 
peníze atd. Najednou se z mých blízkých příbuzných stali cizinci…

daniela, vsetín

co na to naši čtenáři? aleš hyvnar: ashwaq z al-yamanu má k Romům blízko
Arabština jemenské zpěvačky Ashwaq 
prolínající se s moderními aranžemi 
elektroniky a živých nástrojů předsta-
vovala 14. listopadu v klubu Fléda 
originální prvek brněnského Django 
Festu. Víc nám řekl Aleš Hyvnar, ka-
pelník této mezinárodní hudební for-
mace nazvané Al-Yaman (www.al-ya-
man.cz, www.al-esh.cz).

můžu vás požádat o krátké shr-
nutí – historie vaší formace, úspě-
chy, prohry, křižovatky…
Projekt Al-Yaman vznikl roku 2000, 
kdy jsem se seznámil s Ashwaq. Ta 
pochází z Jemenu, v roce 1990 při-
jela studovat do Prahy a zůstala zde. 
Nikdy dříve nezpívala a ani se za 
zpěvačku nikdy nepovažovala, ale 
její exotická a charismatická bar-
va hlasu mně natolik učarovala, že 
jsem se rozhodl udělat s ní projekt. 
Ale až v roce 2004 vyšla první des-
ka s názvem Hurriya, tedy Svobo-
da. Následovaly čtyři roky koncer-
tování u nás i v zahraničí. Před dvě-
ma lety jsme ale činnost pozastavi-
li. Potřebovali jsme si od sebe od-
počinout, Ashwaq se chtěla více 
věnovat rodině a já jiným projek-
tům, např. Cartonnage. Ale začát-
kem roku jsme opět začali pracovat 
na nové desce, která v těchto dnech 
vychází u Indies. Nazývá se Insa-
nyya, česky Lidskost.

i přes jakýsi společný multikul-
turní základ je romské publikum 
naladěné, řekl bych, na několik 
tradičních stylů, ten váš je dost 
originální. měli jste na dF nějaká 
očekávání? Jak se splnila?
Náš manažer zastupuje i romskou 
kapelu Terne čhave, která měla na 
DF hrát původně, ale v tomto termí-
nu nemohla. A tak nabídl nás a do-
padlo to. Překvapilo mne, že pub-
likum zdaleka nebylo jen romské. 
Každopádně jsem se trochu obával, 
že naše hudba bude pro „přírodněj-
ší“ Romy příliš chemická, přeci jen 
jde převážně o elektronickou hud-
bu. Navíc jsem věděl, že publikum 
zde nebude tvořit pouze mládež, ale 

půjde o řez napříč věkovými kate-
goriemi. Ale nakonec tedy vřelé při-
jetí mé obavy zahnalo.

vaše dojmy z festivalu?
Se spontánními reakcemi romské-
ho publika máme dobré zkušenos-
ti. Jeho přirozený temperament má 
blízko k temperamentní povaze zpě-
vačky Ashwaq, takže si s nimi rozu-
mí. Dokonce bych řekl, že její men-
talita má k té romské mnohem blíže, 
než řekněme k západoevropské. 

Zasmál jste se něčemu?
Docela mě pobavilo sledovat handr-
kování organizátorů – hlídačů u vstu-
pu – s nejmladšími návštěvníky, kteří 
chtěli proklouznout na fest zdarma. 
Ale je mi jasné, že dvě stovky vstup-
ného je pro mnohé problém.

můžete srovnat setkání na Flé-
dě s podobnými kulturními ak-
cemi? kde byste chválili, kde otá-
číte palcem dolů?
Jak dopadne akce, je vždy ve hvěz-
dách. Někdy i přes pečlivou přípra-
vu a dobrou organizaci ze strany po-
řadatele nemusí vše klapat dle před-
stav. Ale na této akci jsem žádný zá-
drhel nezaznamenal. Snad jen z naší 
strany, kdy jsme pozdním příjezdem 
způsobili půlhodinový skluz.

váš názor na přínos festivalu 
k integraci?
Nedokážu posoudit. Ale obecně 
jsem přesvědčen, že vůle k integ-
raci musí být oboustranná: jak ze 
strany majoritní společnosti, tak ze 
strany romské menšiny. Žádná or-
ganizace toho moc nezmůže, dokud 
si každý osobně nepoložíme otázku: 
co pro to mohu udělat já? 

mají podle vás mladé romské ka-
pely dostatečnou podporu k tomu, 
aby se mohly dál profesionálně 
rozvíjet? setkal jsem se s názo-
rem, že se stále volá po vytváře-
ní pozitivních vzorů pro romskou 
komunitu, ale z dlouhodobého 
hlediska se pak některé romské 
kapely nechají padnout…
Kdo je nechá padnout? Jsem zastán-
cem vedení k samostatnosti, tedy ne-
podporovat iluzi, že je tu někdo – 
stát, komunita – kdo mne povede za 
ručičku a bude se o mne starat. Navíc 
věřím, že ve světě hudby či umění 
obecně, díkybohu nejsou ony spole-
čenské bariéry či předsudky znatel-
né. Tudíž zde jsou možnosti v uplat-
nění – bez ohledu na barvu pleti, et-
nický původ či vyznání – férovější 
než třeba v jiných oblastech. 

Ptal se Pavel Pečínka
Foto: Honza Řehák

bRno – vůbec první cenu muzea 
romské kultury (mRk) v historii 
převzala 3. prosince redaktorka 
českého rozhlasu Jana šustová. 
stalo se tak v mRk na veřejné 
besedě pamětníků – zakladatelů 
svazu cikánů-Romů (scR), jenž 
se začal formovat před 40 lety. 

Ocenění Šustová dostala proto, 
že muzeu obstarala za své prostřed-
ků množství cenných a uměleckých 
předmětů – např. díla romských vý-
tvarníků z Francie a Belgie nebo 
šperky rumunských Romů. Ředitel-
ka MRK Jana Horváthová při pře-
dávání ceny vyzdvihla, že zatímco 
řada majetných firem sponzorství 

muzea odmítá, Šustová jako roz-
hlasová redaktorka je největší me-
cenáškou instituce. Pro Romy za-
pálená redaktorka obdržela výšiv-
ku od romské výtvarnice Markéty 
Šestákové s motivem dívky v pří-
rodě. „V Osvětimi zemřela moje ži-
dovská babička, od té doby vím, co 
nás spojuje,“ vysvětlila svoje mo-
tivy. 

Večer pokračoval za účasti asi 50 
lidí vystoupeními pamětníků, kte-
rý doprovázela cimbálová kapela 
Eugena Horvátha, skupina Bagá-
rovci, houslista Jan Gašpar Hris-
ko a zpěvačky Anna Fečová a Zla-
tica Poulíčková. „Sešli jsme se ten-

krát v Dělnickém domě, bylo mně 
23 a dělala jsem servírku v restau-
raci Bohéma. Škoda, že jsme věc 
nemohli dotáhnout do konce. Jsem 
ráda, že nám gádžové mají co závi-
dět,“ vzpomínala Margita Lázoko-
vá. Bělovlasý Ignác Zima přispěl 
řadou pikantností z vnitřního života 
SCR: „Nepamatuju si, že by v his-
torii byl nějaký podobný pokus. Jen 
za Masaryka byl aktivní Daniel, ten 
psal a chtěl, aby Romové měli sa-
mosprávu.“  

„Chodili jsme do Slávie a dis-
kutovali, jak využít toho euforic-
kého pocitu roku 1968. Říkali jsem 
si, když těm lidem nedáme vedení, 
společenský pohyb z toho nebude. 
V čele SCR stáli tenkrát komunisté, 
byli vzdělaní, ale znali svůj stín. My 
to nemůžeme hodnotit z pozice dneš-
ka, šlo o slavné období, ale s manti-
nely,“ objasňoval Karel Holomek. 
Na otázku Anny Koptové jak to, že 
byl tehdy povolen název Svaz Ci-
kánů-Romů, řekl: „Nic nedovolili. 
My jsme to navrhli a oni to museli 
akceptovat.“ 

Skutečnost, že ve svazu našlo 
uplatnění vícero lidí, vyhozených 
po roce 1968 z míst učitelů a no-
vinářů, ocenil Václav Kovář. Rea-
lita v SCR podle něj ale také neby-

la jednoduchá: „Naše cesty po jed-
notlivých odbočkách SCR v repub-
lice byly dvojího druhu. Lamba-
rene – když tam všechno klapalo, 
a Scotland Yard, když byly u pracov-
níků Nevodromu průšvihy.“ Podle 
něj Vasil Biľak připodobňoval rom-
ské hnutí k rozvoji sionismu. 

Margita Lázoková se přenesla až 
do roku 1952, kdy v základní školy 
nezažila, že by rodiče odmítli posa-
dit dítě „vedle Cikánky“. Vysvětlo-
vala to krátkou dobou, která uply-
nula od války.

Na formy manipulace v SCR 
a zastrašování jeho členů vzpomí-

nal 83letý učitel romské mládeže 
Miroslav Dědič. „Na závěrečném 
shromáždění bylo 300 romských ak-
tivistů, přesvědčovali je, že SCR je 
zbytečný. Když potom padla otázka 
– kdo z vás je pro zrušení, zvedl se 
les rukou, protože se báli. Vstalo 15 
statečných chlapů, jeden za druhým 
odešli a práskli dveřmi.“ 
Účastníci se v závěru věnovali do-
hledávání neznámých tváří na pro-
mítaných archivních fotografiích 
z akcí SCR. Na jedné z nich byl mj. 
rozpoznán Evžen Erban.

pavel pečínka
Foto: Lenka Grossmannová

nejdřív cena pro šustovou, pak staré fotky a vzpomínky
9 788072 392438

Autor líčí první spolky, politic-
ké strany a některé romské po-
litiky. Pozornost obrací ke třem 
formacím na evropské úrovni – 
Mezinárodní romské unii (IRU), 
Romskému národnímu kongresu 
(RNC) a nakonec k platformě vy-
tvořené evropskými institucemi, 
k Evropskému fóru Romů a Tra-
velerů (ERTF). Podrobně se věnu-
je také romským poslancům v Ev-
ropském parlamentu. Rozsáhlá je 
především kapitola zachycující 
situaci na romské politické scéně 
v Česku a na Slovensku. 

Zleva: Anna Fečová, Zlatica Poulíčková, Emilie Machálková.

Jana Šustová přebírá od Jany Horváthové cenu Muzea romské kultury.
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kde jenom ti čerti mohou být?

www.romea.cz
Romský  

informační portál

Moji zkušení kamarádi, vedoucí zá-
žitkových kurzů, tvrdí, že na reali-
zaci každého programu si má člověk 
spočítat čas, který potřebuje, a ten 
vynásobit 1,5. Vzpomněla jsem si 
na ně při horečné přípravě miku-
lášských balíčků, generálkách dětí, 
cen, hudby a diplomů. K tomu vy-
násobenému času je totiž ještě po-
třeba přidat temperament a energii 
romských dětí a jejich nedočkavost, 
kdy že už přijdou ti čerti…

„Ale čerti chodí přece pátého ve-
čer, to je v sobotu,“ nechápaly děti 
z doučování, když jsme jim oznámi-
li, že mikulášská besídka proběhne 
až v pondělí 7. prosince. Je zajíma-
vé, že mikulášská figura pro ně tako-
vou přitažlivost nemá. Ludmilka se 
naopak čertů bojí a vysvětluje to tím, 
že ještě nebyla pokřtěná. Uklidňuje-
me ji, že čertů se nemusí bát, zato si 
dobrou docházkou na doučování ur-
čitě vyslouží malou odměnu. 

Jako lektoři se připravujeme na 
besídku dlouho. Akce je vyvrcho-
lením půlroční činnosti dětí, doučo-
vání a kroužků. Už v listopadu jsme 
nakoupili ceny (voskovky a plaste-
línu), domluvili Mikuláše a čerty 
a vymysleli kalendáře pro rodiče, 
s fotkami dětí upravenými do podo-
by omalovánek. Darem jsme dostali 
od paní Tenitzer-Šarköziové čoko-
ládové mikuláše a další sladkosti. 
V pátek dolaďujeme program, tisk-
neme fotky na kalendář, děti mají 
generálky svých vystoupení. Telefo-
nuji naposled Mikulášovi, ano, vše 
zařízeno, představitelé čertů k němu 
dorazí domů, s kostýmy nasednou 
do auta a v pět je v muzeu máme. 

V pondělí mi nečekaně přijíždí 40 
dětí z Vyškova na animaci v expo-
zici. Opouštím mikulášské přípravy 
jen nerada. Kolegové zatím tisknou 
pro nejlepší děti pozvání do korálkár-
ny (holky), Technického muzea (klu-
ci) a na pohár (všichni, samozřejmě). 
Vytváří také finanční kalkul na tisk 
kalendáře a optimisticky počítají na 
barevnou kopii lidových pět korun, 
čemuž jsme se potom v copy cent-
ru hodně nasmáli. Příští čtyři hodi-

ny připomínají zrychlenou filmovou 
smyčku. Copy centrum, Interspar, ro-
diče dětí, balení balíčků, vázání ka-
lendářů, technická zkouška přehráva-
če, dramatická zkouška dětí. 

Ve čtyři hodiny je sál plný nedo-
čkavých dětí a rodičů. Akademic-
ká čtvrthodinka nemá šanci. Úvod-
ní slovo a nastupují naši divadelní-
ci s představením Tajemství prale-
sa. Děti si užívají zvířecí namalová-
ní, bubny a barevné palmy a liány. 
Nic netušící cestovatelé jsou napa-
deni skupinou opic, vedenou opičím 
králem. In medias res scénka kon-
čí – konec příběhu si může každý 
domyslet sám. 

Zjišťujeme, že nám zmizely ta-
nečnice, proto po pauze nastupu-
je pěvecký kroužek. Děti mají kos-
týmy, které ušila naše průvodky-
ně, paní Regina Maruntelu. Nej-
dřív zpívají menší děti (Naříkal si 
smrček), potom klučičí duo (Široký, 
hluboký), holky (Lásko, bože, lás-
ko) a největší úspěch má společné 
Andre verdan drukos nane. 

Taneční skupina je pořád ještě 
nezvěstná (malovala se v koupelně, 
zjistili jsme posléze), proto nastupu-
jí kluci ze Street Dance (skupinka 
v muzeu zkouší z vlastní inciativy už 
rok) a začínají salta, chůze po rukou 
a další breakové prvky. Jako vždyc-
ky mají úspěch. To už se nacháze-
jí tanečnice a v dlouhých sukních 
předvádí romský talent. Obě skupin-
ky, jak tanečnice, tak Street dance, 
si děti vedou a organizují samy, my 

dospělí jim jen pomáháme s organi-
zací vystoupení. 

Během tance vybíhám kvůli tele-
fonátu ze sálu, Mikuláš volá, že čer-
ti k němu ještě ze školy nedorazili, 
po horečném přemýšlení se rozho-
dujeme dětem zprostředkovat pou-
ze vzory kladné, bez čertů – Miku-
láš sedá rychle za volant a řítí se ve-
černím Brnem. V sále zatím kolego-
vé rozdávají rodičům dětí kalendáře, 
podle hluku soudíme, že publikum 
dlouho nevydrží a žádá si další akci. 
Usazujeme děti, svážíme výtahem 
dárky a tu už přes dveře vidím bis-
kupské roucho na rohu Bratislavské. 
Mikuláš vchází, a i když se děti chví-
li ptají po všech čertech, nakonec jim 
ani nechybí, odpovídají Mikulášo-
vi na známé otázky (samozřejmě, 
že byly hodné) a po rodinách pře-
bírají z jeho ruky balíčky s ovocem  
a sladkostmi. Mikuláš má dva met-
ry, pravé vousy a opravdový ornát, 
takže není divu, že i naše skeptické 
děti znejistí, jestli to snad není ten 
pravý světec… S balíčky a diplo-
my děti spokojeně odchází domů 
a večer končí. 

Děkujeme Daně Teinitzer-Šarkö-
ziové, Jiřímu Houdkovi, Marii Vo-
gelové, Zdeňce Křupalové a panu 
Urbanovi z firmy Plavur za sladkos-
ti pro děti, lektorům za vedení a vý-
uku dětí a těšíme se na další udílení 
cen na konci června.

marie palacká
Lektorka a pedagožka MRK. 

Foto: lg

bRno – na Romano hangos se už 
vícekrát, naposledy 11. prosince, 
obracela telefonicky marie Wün-
schová z Rokycan s žádostí o po-
moc ve svém sporu s václavem 
prokůpkem. 

Jde o dlouholetého člena Dělnic-
ké strany (DS), nyní „dvojku“ zlín-
ské kandidátky DS pro parlament-
ní volby 2010, který ve vyhledá-
vačích figuruje mj. jako aktér řady 
podvodů. 

Na Plzeňsku se měl podle webu 
obohacovat jako falešný advokát, 
vystupoval i jako exmanžel Lucie 
Talmanové. Před lety založil hnutí 
na podporu Vratislava Kutala, ob-
viněného z vraždy v kauze lehkých 
topných olejů. Prokůpek vystupuje 
jménem různých institucí, rád vy-
hrožuje soudy i fyzickým násilím. 
Z Wünschové, která je zjevně ne-
šťastnou ženou staršího věku a pod-
le způsobu projevu i snadným ob-
jektem k manipulaci a podvodu, měl 
vylákat větší množství peněz. 

Tento způsob obživy mu ale ne-
brání v politických aktivitách v pro-
středí krajní pravice, která se při-
tom ohání bojem proti kriminalitě 
jménem „slušných lidí“. Prokůpek 
už před lety patřil k lídrům koalice 

Právo a spravedlnost, stále se anga-
žuje v DS a přispívá do Dělnických 
listů. Prokůpek je z minulosti znám 
také autorovi tohoto textu. Tehdejší 
lídr plzeňské DS si na něj v lednu 
2006 kvůli rukopisu článku Hnědí 
a zelení (nyní na www.blisty.cz) cel-
kem úspěšně stěžoval u děkana Fa-
kulty sociálních studií MU, tehdej-
šího zaměstnavatele autora. 

RH poskytlo M. Wünschové adre-
sy vlivnějších médií, její kompliko-
vaná kauza asi nemá takovou atrak-
tivitu, aby se do nich dostala. Tudíž 
profil jednoho z kádrů DS zveřejňu-
jeme alespoň takto pro případ, že by 
DS zase něco vykřikovala o „cikán-
ské zločinnosti“. pavel pečínka

václav prokůpek, ukázkový exemplář 
zlínské kandidátky dělnické strany

Václav Prokůpek (zleva) vedle To-
máše Vandase. Foto: ČTK

ace řady klientů se po malých kro-
cích zlepšila. Těší mě hlavně to, 
když si klienti sami začnou uvědo-
movat, že tato práce je pro ně důle-
žitá a snaží se vlastní situaci zlepšit 
i svými silami. 

můžeš rozvést některé příklady, 
kdy se ti podařilo člověka stáh-
nout ze šikmé plochy?
Vedli jsem pohovory, naváděla jsem 
ty lidi, aby se vzdělávali, že to má 
význam pro život. Podařilo se mi 
třeba umístit jednoho mladého člo-
věka, který na tom byl špatně. Měl 
jen základní školu a nemohl se do-
stat do zaměstnání. Potkali jsme se 
v terénu, sám mně nenaznačil, že 
lítá v drogách, ale to člověk pozná. 
Domluvila jsem si s ním schůzku, 
říkala jsem mu - máš ženu, děti, mu-
síš se vzchopit, nedívej se na sebe, 
dívej se na ty děti, aby měly bu-
doucnost. Trvalo mi to tak dva mě-
síce, to jsme se nebavili o ničem ji-
ném. Teď mě to tady u srdce hřeje, 
protože on se vzchopil, žije normál-
ním životem. Dělá zedníka, teď po-
tkávám jeho i jeho příbuzné z jeho 
strany, je mi vděčnej, představil mi 
svou družku, děcka… Nedávno se 

mi podařilo dát další dva lidi do za-
městnání, sehnala jsem jim bydle-
ní, a můžu říct že jsou spokojení. Ti 
lidi mě sami vyhledávají, doporuču-
ju je dál a dál. 

Z další klientky mám taky radost. 
Umístila jsem ji do obchodního cen-
tra, pracuje tam doteď. Dostala se 
z pozice uklízečky a šla dál na ně-
jakou vyšší pozici, vždycky mi dě-
kuje, vidí v tom lepší život a bu-
doucnost, je pracovitá a spokojená 
s tím, co má. A takových příkladů 
bych mohla uvést vícero. 

existují skupiny které musíš vyhle-
dávat, v problémech jsou, ale dob-
rovolně do poradny nepřijdou?
Většina našich klientů jsou ti dlou-
hodobí, spolehliví, dá se s nimi spo-
lupracovat. A samozřejmě že jsou i 
jednorázoví klienti. Řešíme s nimi 
problémy spojené s exekucemi a je-
jich pohledávkami. Naše práce se 
netýká jenom úzce sociálních zále-
žitostí, často k nim přicházíme řešit 
jejich celkovou situaci včetně osob-
ních a rodinných problémů. Proto 
působíme jako terénní sociální pra-
covníci, je to náš úkol, vést klien-
ty k větší samostatnosti a ulehčovat 
jim v jejich složité situaci. 

terénní sociální pracovníci jsou 
nezastupitelný článek. co by měl 
stát či úřady změnit aby se zlep-
šila vaše práce?
Nabíráme čím dál víc klientů. Při-
vítala bych, kdyby úřady posky-
tovaly lidem víc informací. Co se 
týče např. úřadů sociálních služeb, 
většinou lidi postup úřednic odra-
dí. Mnozí se v tom nevyznají, jsou 
negramotní, proto existují ty úřady 
aby jim už při prvním kontaktu vy-
světlily na co mají nárok, na co ne. 
Bylo by to lehčí a tolik lidí by ne-
muselo vážit cestu sem. Počet kli-
entů nám roste a přitom sociálních 
pracovníků je pořád stejně. My se 
snažíme vyhovět všem a máme prá-
ci rozloženou tak abychom nevyne-
chali ani jednoho. 

Někteří mají 7–8 dětí. Jsou tam 
chlapi, kteří musí vydělávat. Chtějí 
pracovat, ale protože je zaměstnava-
telé vezmou maximálně na krátko-
dobou brigádu a normální pracovní 
poměr jim nedají, musí dělat na čer-
no. Natrvalo je nikdo nevezme, tak-
že mají maximálně možnost si při-
vydělat. Kdyby to nedělali, tak jsou 
úplně na mizině. Záleží taky samo-
zřejmě na tom, kolik má člověk dětí. 
Myslím, že i když dneska oba vydě-

lávají, dá se zajistit slušnější úroveň 
podle mě tak dvěma dětem. 

na přelomu 80.–90. let byli ko-
munisti oprávněně kritizováni, 
že z Romů vytvořili vrstvu kopá-
čů a uklízeček. Jenže to jsem ten-
krát netušil, že vývoj zamíří ještě 
horším směrem. uplynulo 20 let 
a my tady dneska mluvíme jako 
o velkém úspěchu, když se podaří 
zaměstnat pár lidí na pozici zed-
ník a uklízečka. 
Ale ať jim dají práci, a většina 
z nich bude pracovat. Je špatné že 
zaměstnavatelé je hází do jedno-
ho pytle. Zaměstnavatelé by pře-
ce zájemce o práci mohli vyzkou-
šet, a kdyby s nimi nebyli spokoje-
ní, nemuseli by je přijímat. Kdyby 
pak naši klienti měli víc možností a 
uspořádaný život, tak nevidím dů-
vod aby nenastoupili do zaměstná-
ní. V téhle oblasti nebyly tak velké 
problémy jako dneska, každý dělal, 
děcka chodili do školy, lidi do prá-
ce. Ta dnešní krize se ještě zhorší a 
zase to jako první nejvíc odnesou 
Romové. Můžu potvrdit, že všich-
ni mí klienti už si začali uvědomo-
vat, že práce je důležitá, zajímají se 
o práci, bez ohledu jestli jsou mlad-

ší, se vzděláním či bez. Zajímají se 
také o rekvalifikační kursy a celko-
vě o své uplatnění, aby si zlepšili 
svou situaci. 

přetrvali z 90. let někteří romští 
podnikatelé? nemohli by oni as-
poň v ojedinělých případech část 
těch lidí přijmout?
Ano, znám ještě působící romské 
podnikatele, ale obávám se, že vět-
šinou zkrachují. 

když to tak kolem sebe vidíš, koli-
krát jsi s tím už chtěla praštit?
Je to sice práce velice tvrdá, ale ta-
hle možnost mě ještě nenapadla. Mě 
ta práce dost naplňuje. Myslím, že 
když v tom budu pokračovat, můžu 
být v tomhle oboru šťastná. Mám 
vždycky takový dobrý pocit, že 
můžu něco ze sebe dát druhým.

Ptal se Pavel Pečínka

eva polyaková: pomáhat druhým, to mě hřeje u srdce
Dokončení ze str. 1

ostRava – Umění nás mění – 
takový název nese výstava výtvar-
ných prací studentů ostravských 
středních škol. Uskutečnila se ve 
dnech 10. listopadu až 7. prosince 
2009 v Domě knihy Librex v Ostra-
vě. Jde o součást projektu sdružení 
Společně – Jekhetane, který měl za 
cíl prezentovat sociální problémy 
prostřednictvím umělecké tvorby. 

Do akce Umění nás mění se za-
pojilo pět škol z Ostravska. Z ví-
tězných prací byla pořádána výsta-
va, zahájená vernisáží 10. listopa-
du 2009. 

tomáš Johanna
Autor projektu (www.umeninasme-

ni.cz, www.jekhetane.cz)

studentská výstava umění nás mění
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3. 1. neděle 
Vstup do všech výstavních prostor ZDARMA.

výstavy:
svaz cikánů-Romů 1968–1973. Z historie první 
romské organizace. • Výstava potrvá do 21. 3. 2010.
Autorská výstava z muzejního fondu písemného mate-
riálu při příležitosti 40. výročí založení Svazu Cikánů-
Romů. Výstava popisuje činnost této významné rom-
ské organizace. Od svého založení v roce 1968 usilo-
vala všemi směry o uchování romské svébytnosti. Sna-
žila se dosáhnout zastoupení Romů v oblasti politické, 
kulturní i sociální. Konečně se Romové mohli spolupo-
dílet na řešení svých problémů. Na mezinárodní úrovni 
se Romové z Československa aktivně podíleli na usta-
vení Mezinárodní romské unie. S postupující normali-
zací byl Svaz v roce 1973 zásahem státu zrušen. 

paramisa. Sintové a Romové ve fotografiích Ro-
giera Fokkeho. • Výstava potrvá do 14. 3. 2010. •
Nizozemský fotograf Rogier Fokke se už mnoho let 
zabývá portrétováním Sintů a Romů z různých zemí 

Evropy. Za pohledem každého zobrazeného člověka 
se skrývá osobní příběh, který často vypráví o vylou-
čení, pronásledování či útěku. Na výstavě je ke shléd-
nutí reprezentativní výběr z této série.

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

Adresa redakce 
Romano hangos 

a Společenství Romů  
na Moravě

Bratislavská 65a, 
Brno 602 00

tel.: 545 246 673 
www.srnm.cz

číslo účtu: 
27-488570217/0100

dŽa duRedeR – pokRačuJ ii

máte ukončené středoškolské vzdělání s maturitou?• 
nevíte co po maturitě?• 
uvažujete o studiu na vš?• 
chcete se přihlásit na vš?• 
potřebujete poradit s výběrem vš a oborem studia? • 

nic není tak složité, 
jak se na první pohled může zdát. 
občanské sdružení slovo 21 již po sedmé vyhlašuje nabíd-
ku bezplatných přípravných kurzů na vš pro romské ucha-
zeče z celé čR!

přípravné kurzy na vš jsou určeny pro romské studenty 
2. a 3. ročníků sš, maturanty a absolventy středních škol 
zakončených maturitní zkouškou do 26 let věku. 

co je naším cílem? 
podporovat romské studenty, kteří se chtějí hlásit na vš.• 
informovat o možnostech studia na vš.• 
poradit s výběrem vš a oboru.• 
připravit studenty na přijímací zkoušky na vš.• 

Jestliže váháte a nevíte, jaký obor studia a jakou vš si zvo-
lit, rádi vám poskytneme informace. 

kurzy budou probíhat od ledna 2010  
do konce kvĚtna 2010.

nevíte, jak se přihlásit? 
přihlásit se můžete na telefonním čísle: 222 511 434,  
e-mailem na: pripravastudentu@centrum.cz 
nebo osobně na adrese: o. s. slovo 21,  
Francouzská 2, 120 00 praha 2

více informací o našem projektu naleznete na webových strán-
kách www.slovo21.cz . Zajímavé odkazy týkající se vzdělání na 
vysokých školách najdete na: www.dzadureder.cz.

tento pRoJekt Je spoluFinancován evRopským  
so ciálním Fondem a státním RoZpočtem  

české Republiky.
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Ministerstvo kultury ČR

Adresa redakce 
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Tel.: 545 246 673 
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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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