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OSTRAVA – Někdejší obyvatelé 
domu č. 8 v ulici Přednádraží po-
depsali nové nájemní smlouvy na 
byty, v nichž dříve bydleli a odkud 
se museli vystěhovat pro závady na 
kanalizaci. Není známo, zda tyto 
závady byly odstraněny. Majitel 
domu Oldřich Roztočil se ale od-
volává na rozsudek Krajského sou-
du v Ostravě, který zamítl pokutu 
ve výši 30 000 Kč, kterou po Rozto-
čilovi požadoval stavební úřad ob-
vodu za nevyklizení domu v Před-
nádraží. Majitel z tohoto rozsudku 
usuzuje, že mu tím soud dává za 
pravdu a že tam lidé mohou byd-
let dál. Podle něj je 13 bytů v domě 

„obyvatelných“ a ze čtrnáctého hod-
lá zřídit komunitní centrum. Deset 
rodin dostalo smlouvu na dva mě-
síce, počínaje 1. květnem. Měsíční 
nájemné činí 6 500 Kč bez bližšího 
upřesnění. Stejně jako majitel vní-
má rozhodnutí soudu i šéf sdruže-
ní Vzájemné soužití Kumar Vish-
wanathan. Stavební úřad však trvá 
na svém původním rozhodnutí, kte-
rým nařídil rodinám se z domu vy-
stěhovat. Tamní Romové jsou rádi, 
že mají smlouvu, ale není jisté, zda 
dostanou příspěvek na bydlení. 

LETY U PÍSKU – Na místě tohoto 
bývalého koncentračního tábora se 
13. května uskutečnil pietní akt, or-
ganizovaný Výborem pro odškod-
nění romského holocaustu. Památ-
ku romských obětí uctila asi stovka 
návštěvníků. Mezi nimi i americký 
velvyslanec Norman Eisen a kardi-
nál Dominik Duka, který se pomod-
lil za zesnulé Romy. Českou vládu 
zastupovala Monika Šimůnková, 
vládní zmocněnkyně pro lidská 
práva. Zmínka o dehonestaci pa-
mátníku blízkým vepřínem a o po-
žadavku na jeho zrušení padla jen 
z úst Čeňka Růžičky, šéfa zmíněné-
ho výboru. Jinak žádná další ode-
zva.  (www.romea.cz, LN, kh)
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Iveta Kováčová: Buďte všichni jak červené dobré jablko
O svých předcích toho moc nevím. 
Zajímavé pro mě bylo a je, že moje 
máma Margita, které táta říkal 
„Gitka“, když mu připadala hodná 
a „Zubačka“ (zuby měla ozdobe-
né zlatými korunkami, záhy jí však 
chyběly zcela, neřešila to a usmíva-
la se ostošest dál), když se na ni zlo-
bil, byla jedináček – analfabet. Teh-
dy prý moje máma řekla té své, že 
do školy chodit nechce a její laskavá 
a moudrá maminka Anděla, kterou 
jsem viděla jednou v životě (bílá 
pleť s černými tlustými copy, vypa-
dala jako Nšoči z Vinnetoua, stej-
ně jako moje máma), jí to dovolila. 

V době vyhlazování Romů na 
Slovensku, kdy se s dítětem scho-

vávala v lesích, žila moje babička 
velice odvážný a svobodomyslný 
život – neprovdala se, dítě měla za 
svobodna s nějakým Kováčem. Ne-
žila s ním, ani s jiným mužem. 

Stejnojmenného pána si později 
vzala moje máma za muže a proži-
la s ním celý život. Láska a zájem 
přišly ze strany mého otce, maďar-
ského Roma Zoltána, maminku mu-
sela prý jeho rodina „očarovat“, aby 
chtěla také ona jeho. Tenhle rozpor 
v ní nějakým způsobem zůstával, 
tak jako v tátovi láska, kterou ona 
nedokázala zcela přijmout ani opě-
tovat. Tak se on čílil a byl hrubý 
kvůli čemukoliv, ona zase žila ve 
svém svobodném, klidném a míru-

milovném světě, kam dokázala pře-
nést i nás děti. Tatínek měl prý mno-
ho sourozenců (znala jsem pouze 
dva z nich) a žil velice skromně až 
nuzně. Namísto bot nosil slámu ová-
zanou hadrem, se třemi třídami zá-
kladní školy chodil pást dobytek 
a dělal pomocné práce, kde se dalo. 

Potkali se, když jim bylo patnáct 
a hned nato měli děti. První tři jim 
umřeli. Mysleli, že je to tím, že jim 
chtěli dát svoje jména. Pak se jim 
ještě narodilo dalších osm dětí. Žili 
pro ně, dali jim všechno, co měli. 
Postarat se o rodinu, byla jejich při-
rozená volba…

Ponejvíc se přátelili s bratrem 
a sestrou táty, pak s „krstnými otci“ 

(kmotry) a ponejvíce s lidmi z táto-
vy práce a našeho blízkého okolí. 

Olaští Romové byli pro náš svět 
moc agresivní, jejich pospolitost 
poškozovala druhé, jejich namyšle-
nost je samé. 

Hádky a spory o to, s kým kama-
rádit a s kým ne, doma nebyly čas-
té a většinou se pohybovaly na vl-
nách střídavé přízně a odmítání, ně-
kdy i zákazů „tam už nechoď“, což 
jsme my děti nerespektovaly a ro-
dičové téměř okamžitě moudře 
vzdávali.

Na severu Čech, ve vesnici, kde 
jsme žili, byly dvě početné, tiché 
a milé rodiny tzv. východňárů Fe-

Pokračování na str. 9
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Romská „miss“ má letos jméno Dominika

HODONÍN – Dominika Bubenčí-
ková. Tak se jmenuje devatenác-
tiletá studentka z Rožňavy, které 
letos náleží titul Miss Roma 2013. 
První „vicemisskou“ se stala pat-
náctiletá Michaela Horváthová 
z Ostravy, druhou vicemiss je Ma-
rie Balogová. Dívky si svá ocenění 
odnesly ze soutěže, kterou každo-
ročně v Hodoníně pořádá tamní 
Sdružení Romů a národnostních 
menšin. 

Celou událost moderoval tradič-
ně herec Jan Čenský. Zájemkyň 
o titul se do fi nále probojovalo cel-
kem dvanáct. Slavnostní večer byl 
plný temperamentu i hostů. Když 
zaznělo číslo čtyři, devatenáctiletá 
Dominika Bubenčíková se rozpla-
kala. „Jsem hrozně moc šťastná 
a opravdu jsem vítězství vůbec ne-
čekala. Měla jsem své favoritky, 
myslela jsem, že vyhrají. Jsem vel-

mi překvapená, protože konkuren-
ci jsem měla opravdu velkou,“ řek-
la po vyhlášení.

„Docela trému jsem měla při po-
čátečním rozhovoru. Ta ale opadla 
a dopadlo to nakonec dobře,“ pro-
zradila dívka, pro kterou přehlíd-
kové molo a soutěž krásy nebylo ne-
známé. „Už jsem se soutěže účast-
nila v loňském roce. Tehdy jsem zís-
kala titul Miss Sympatie, tak jsem 
nečekala, že letos ještě něco zís-
kám,“ zněla slova mladé dívky.

Korunek a titulů bylo rozdáno 
více. První korunku a cenu Sdru-
žení Romů a národnostních menšin 
získala šestnáctiletá Marie Dudu-
šová. 

Cenu poroty získala jednadvace-
tiletá učitelka Erika Kováčová a ko-
runku a šerpu s titulem Miss Sym-
patie si z večera odnesla devatenác-
tiletá Nina Danihelová.

Kromě dvanácti finalistek se 
v tento večer předvedla také řada 
známých osobností. Slavnostní ve-
čer zahájila romskou hymnou Mo-
nika Rigová, zazpívala také Marti-
na Balogová, Duo Gitanas a zpě-
vačka Ciwana. A nejenom fi nalist-
ky roztančila taneční skupina Dan-
ce the Yard.

Akce se uskutečnila pod záštitou 
místopředsedy Senátu Zdeňka 
Škromacha a hejtmana Jihomorav-
ského kraje Michala Haška. 

Soutěž krásy Česko – slovenská 
Miss Roma vznikla v roce 2001 pod 
názvem Miss Roma 2001. Historic-
ky první vítězkou se stala Gabriela 
Vašková z Hodonína. 

Soutěž je dlouhodobě podpoře-
na Jihomoravským krajem, městem 
Hodonín a sponzory.

(www.hodoninskydenik.cz, 
www.kr-jihomoravsky.cz, red)
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ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY – Tamní soud zakázal oddělování romských 
žáků od druhých. Místní základní škola do té doby důsledně oddělovala 
romské žáky od ostatních, a to jak ve třídách, tak na školním dvoře. Ten 
byl rozdělen na místo určené pro Romy a pro ostatní. Na úplné ukončení 
segregace dostala škola čas do letošního září. Její ředitel Jaroslav Valaš-
tiak rozhodnutí soudu vítá, neboť od svého nástupu usiloval o odstranění 
segregace. Rodiče slovenských dětí chtějí své potomky přehlásit na jiné 
školy. Na dřívější praxi upozornil až americký profesor Gary Orfi eld, kte-
rý žil v indiánské rezervaci a věnoval se černošským a hispánským ško-
lám v USA. Řekl: „Jakákoliv segregace ničí společenské vztahy. Když se 
nedokážeme spojit, nezvratně se dostaneme do stadia rozkladu civilizace.“

DÜSSELDORF – Nové nastudování opery Tannhäuser aneb Zápas pěvců 
na Wartburgu při premiéře propadlo a bylo provázeno projevy nesouhlasu 
a houfnými odchody diváků. Režisérem opery byl Burkhard Kosminski. 
Ten zasadil děj operní inscenace do doby nacistického režimu, z bájné-
ho Tannhäusera učinil nacistického zločince a Venuši oděl do nacistické 
uniformy. Společně s jednotkami SS pobíjí rodinu a přinutí Tannhäuse-
ra rovněž vraždit. Pravda je, že Richard Wagner byl oblíbeným sklada-
telem Adolfa Hitlera, ale takto si hrdiny své opery jistě nepředstavoval. 

(www.romea.cz, LN, kh)

zprávy

Začal šestnáctý ročník soutěže Romano suno 
So hin perdal mande o romipen! 
„Vičinav pes Kevin Kandráč, phi-
rav andre trito trida a hin mange 
eňa berš. Kamav tumenge te pisi-
nel, sar me dikhav o romipen. Ro-
mipen hin sa, so keren o Roma. Sar 
dživen adaďives, the sar dživenas 
akor. A so hin baro perdal amende, 
hin e fajta. O daja the o dada dži-
ven ča perdal o čhave.“

(Kevin Kandráč, 9 let, Valašské 
Meziříčí, speciální cena za rom-

ský jazyk, Romano suno 2012) 
Nerozuměli jste? Na konci najdete 
český překlad…

Literární a výtvarná soutěž Ro-
mano suno, vyhlašovaná každoroč-
ně obecně prospěšnou společností 
Nová škola, vstupuje do šestnácté-
ho ročníku. Od roku 1996 oceňuje 
žáky základních a středních škol, 
kteří ovládají romštinu nejen v mlu-
veném, ale i v psaném projevu.

Smyslem soutěže je umožnit dě-
tem popsat svět kolem sebe vlast-
níma očima a uplatnit znalost jazy-
ka, který se ve veřejném prostoru 
běžně nevyskytuje. 

Většinové společnosti pak pomá-
há poznat svět romských dětí a zvy-

šuje povědomí o možnostech ro-
mštiny. Pro mnohé ze soutěžících 
je jejich příspěvek vůbec první zku-
šeností, kdy se literárně vyjadřují v 
romštině. Každoročně si soutěžící 
mohou vybrat buď z navrhovaných 
témat, anebo zvolit téma vlastní. 
Kvůli možnosti zapojit do soutěže 
také děti a mladé lidi, kteří mají 
k romštině vztah, ale neovládají ji 
na dostatečné úrovni, je letos už 
druhým rokem vyhlášeno navíc 
téma, pojednávající o vztahu pisa-
tele k romštině. To může být zpra-
cováno v češtině. 

Na samotnou tvorbu mají soutě-
žící čas do konce školního roku (30. 
června 2013). Slavnostní vyhlášení 
nejlepších literárních i výtvarných 
příspěvků se uskuteční na konci ka-
lendářního roku. 

To nejlepší se také objeví (i v čes-
kém a anglickém překladu) ve sbor-
níku Romano suno 2013.

Soutěže se každoročně účastní 
stovky dětí ze základních a střed-
ních škol po celé republice. 

Více o soutěži najdete na webu 
www.novaskolaops.cz. V případě 
jakýchkoli dotazů neváhejte prosím 

kontaktovat koordinátorku soutěže 
Marii Bořkovcovou na telefonu: 
777 940 990 nebo na e-mailu: ma-
rie.borkovcova@novaskolaops.cz.
Slíbený překlad:
Co pro mě znamená romství!
„Jmenuji se Kevin Kandráč. Cho-
dím do třetí třídy a je mi devět let. 
Chci vám napsat něco o tom, co pro 
mě znamená romství. Romství, to je 
vše, co dělají Romové. Jak žijí dnes 
i to, jak žili dřív. Co je nejdůležitěj-
ší pro nás pro Romy, to je rodina. 
Rodiče žijí jen pro nás, pro děti.“

Marie Bořkovcová

Pozor na „oddlužovací společnosti“. Kdo vám 
na Jesenicku skutečně pomůže se zadlužením?
JESENÍK – Ocitli jste se v neleh-
ké životní situaci, jste zadlužení 
a tlačí na vás věřitelé? I přes to, 
že si v danou chvíli nemusíte vědět 
rady, neobracejte se na tzv. od-
dlužovací společnosti, které slibu-
jí pomoc právě zadluženým lidem 
s fi nančními problémy. 

Výsledkem ve většině případů 
bývá, že tyto společnosti vaši fi -
nanční situaci ještě zhorší a dosta-
nou vás do tragické situace. I tomu 
se v rámci projektu Sociální inte-
grace na Jesenicku snažíme zabrá-
nit a nabízíme zdarma odborné pro-
tidluhové poradenství těm, kteří se 
ocitli v nouzi. 

Oddlužovací společnosti, které se 
v poslední době začaly objevovat 
především v lokalitách s velkou ne-

zaměstnaností, si své zadlužené kli-
enty předem vytipují a následně je 
osloví s tím, že převezmou správu 
jejich dluhů. Tomu většinou před-
chází vypracování individuální fi -
nanční analýzy a vypočtení splát-
kového kalendáře. Za tyto služby si 
však společnosti nezapomínají účto-
vat nemalé provize, včetně vstupní-
ho poplatku. Ten se pohybuje v roz-
mezí 5 až 15 tisíc korun a je nevrat-
ný. Tedy – jinak řečeno – je to po-
platek, který se klientovi nevrací 
ani v případě nesplnění stanovených 
cílů oddlužení. Z každé vypočtené 
a klientem schválené měsíční splát-
ky si pak společnosti účtují provizi 
ve výši 15–20 % atd. Pokud tedy po-
třebujete s vašimi dluhy poradit či 
pomoci, můžete se obrátit na naše-

ho dluhového poradce, jehož kvali-
tu autoři projektu Sociální integra-
ce na Jesenicku garantují. Poradí 
vám s řešením zadluženosti, mapo-
váním dluhů, komunikací s věřite-
li, exekucí či s vyhlášením osobní-
ho bankrotu. Poradenství zajišťuje 
společnost Rubikon Centrum z Pra-
hy, jejíž detašované pracoviště se 
nachází v budově Městského úřadu 
Jeseník na ulici Karla Čapka 1147/10 
(V. patro). 

Dluhový poradce Daniel Horký 
jen upozorňuje, že do poradny je 
nutné se předem objednat, a to buď 
telefonicky na čísle: 607 697 015 či 
e-mailem: horkydaniel@seznam.
cz. Další informace o poradenství 
i projektu naleznete na www.jese-
nik.org.  Martina Mařáková

Agentura práce a zaměstnávání 
mladých dospělých na Ostravsku
OSTRAVA – Od loňského roku 
uskutečňuje Centrum sociálních 
služeb Ostrava projekt s názvem 
Zaměstnávání mladých dospě-
lých formou průvodcovství. Čin-
nosti programu připraví účastníky 
na absolvování rekvalifi kace, kte-
rá je bezplatná, nabízí poradenství 
při hledání zaměstnání a motivu-
je účastníky možnými fi nančními 
příspěvky. 

V současné době nabízí projekt 
mladým lidem ve věku od 18 do 25 
let se základním vzděláním bez re-
kvalifi kace, kteří nedokončili stro-
jírenský obor nebo mají případnou 
praxi v automobilovém průmyslu, 
tyto rekvalifi kace: manipulant se 
zbožím, vazač břemen, úprava ze-
leně, prodavač, práce s křovinoře-
zem a obsluha motorové pily. Účast-
níkům projektu je propláceno jízd-
né na rekvalifi kační kurzy a při hle-
dání zaměstnání. Další informace 
na www.css-ostrava.cz nebo u po-
radkyně Johanky Czudek na tel.: 
599 455 183, 736 457 913 či na e-
-mailu: jczudek@css-ostrava.cz.

Druhý projekt Agentura práce 
nabízí dlouhodobě nezaměstnaným 
účastníkům starším 18 let aktivity 
zaměřené na hledání práce a plno-
hodnotné uplatnění na trhu práce. 
Účastníkům pomůžeme se zorien-
tovat ve vlastních schopnostech 
a připravit se na přijímací řízení. 
Pracovníci projektu oslovují za-
městnavatele a vytváří pracovní 
místa pro účastníky projektu. Pra-
covní místa byla vytvořena na po-
zicích pracovník v sociálních služ-
bách, svářeč, zámečník, vrátný 
apod. 

Zaměstnavatelům, kteří přijmou 
účastníka do pracovního poměru, 

je poskytován příspěvek na mzdu. 
Naopak zájemcům o vstup do pro-
jektu je poskytován peněžní příspě-
vek na cestovné, stravné a péči 
o děti. Další informace na www.
css-ostrava.cz nebo u Daniely Dun-
čové na tel.: 599 455 183, 739 424 
175, případně: dduncova@css-ost-
rava.cz. (red)

IQ Roma servis 
hodnotí rok 2012
BRNO – Sdružení IQ Roma servis 
loni narostl počet klientů oproti 
roku 2011 o 4 % – celkově posky-
toval služby více než 2000 klien-
tům v Brně a obcích Jihomoravské-
ho kraje. 

Mezi úspěchy organizace patří 
i spuštění nadačního programu 
Gendalos (www.gendalos.cz), jehož 
patronkou se stala herečka Anna 
Polívková a fotograf Jindřich Štreit. 
Nadační program obdržel loni cel-
kem 81 000 Kč a podpořil 11 klien-
tů. Důležitou součástí roku 2012 
v IQ Roma servisu se stalo také vy-
tvoření vzdělávací instituce Akade-
mie Diversitas (www.akademie-di-
versitas.cz). Prostřednictvím toho-
to projektu se našim zaměstnancům 
podařilo proškolit více než 250 pra-
covníků z pěti regionů ČR. Velké 
poděkování patří také 66 dobrovol-
níkům, kteří v roce 2012 spolupra-
covali s občanským sdružením IQ 
Roma servis, z toho dvě třetiny 
v rámci doučování.

Stěžejním tématem Programu 
Pro Společnost byla zaměstnanost. 
Toto téma IQ Roma servis propa-
goval zejména prostřednictvím pro-
vokativní kampaně „Romové pra-
cují a chtějí pracovat“. 

Ivona Parčiová

Přijďte si hrát…
HORNÍ SUCHÁ – Kdo si hraje, nezlobí. Tak zní název akce pro děti, 
kterou pořádá Občanské sdružení Romodrom v amfi teátru v obci Hor-
ní Suchá dne 27. června od 14 do 18 hod. Na programu jsou hry pro děti, 
ukázka práce dopravní policie, psovodů a dobrovolných hasičů, živá rom-
ská hudba, vystoupení romského tanečního souboru a ochutnávka tradič-
ního romského jídla. Na akci se kromě sdružení Romodrom podílí Demo-
kratická aliance Romů, Sbor církve bratrské Horní Suchá, Policie České 
republiky, Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá a taneční soubor Syl-
vy Knyblové. Akci fi nančně podpořila obec Horní Suchá, materiální dary 
poskytla Potravinová banka Ostrava.  Pavla Majzlíková 

Vedoucí služby sdružení Romodrom, Horní Suchá

Partnerský projekt organizací : www.facebook.com/MenimeVeciKolemNas

Realizovaný v rámci projektu

M níme v ci kolem nás

Ve ejný prostor v brn nském „Bronxu“

KDY: 4. ervna 2013, od 10 – 16 hodin

o.s. Trialog ve spolupráci s festivalem Ghettofest vás srde n zve na workshop

KDO: P ednášku povede: RNDr. Blažena Hušková, lektorka o.s. Náš
Kraj, konzultantka v oblasti trvale udržitelného rozvoje, Liberec

KDE: P ednáškový sál Muzea romské kultury, Bratislavská 67, Brno

Projekt M níme v ci kolem nás jako partner festivalu GHETTOFEST zve všechny zájemce na
praktický a interaktivní workshop zam ený na využití ve ejných prostor v brn nské sociáln
vylou ené lokalit . P ij te se zapojit do kreativní diskuze, získat nové v domosti a kontakty!

PROGRAM WORKSHOPU – „od teorie k praxi“

Zapojení ve ejnosti do pé e o ve ejný prostor

Zapojení ob an do plánovacích a rozhodovacích proces

Metody, p íklady dobré praxe

Poch zka v lokalit , mapa vnímání místa

Praktické zpracování návrh , diskuze

Celodenní ob erstvení zajišt no. Zájemci se mohou registrovat u ALICE HERÁKOVÉ na emailu
herakova@trialog brno.cz. T šíme se na vás!

O Roma vakeren 
je pořad Českého rozhlasu 

určený pro Romy. Jeho jed-

notlivé relace lze zpětně vy-

hledat v archivu textů na 

www.romove.cz 
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komentář

Muzeum romské 
kultury ohroženo 

JANA HORVÁTHOVÁ

Usnesení vlády ze 16. ledna 2013 obsahuje ná-
vrh úsporných opatření „v oblasti zjednoduše-
ní agend a zrušení duplicit ve státní správě pro 
rok 2014 – první etapa,“ úspory se má dosáh-
nout mj. sloučením MRK s Moravským zem-
ským muzeem. 

Jako nebyla v době založení MRK (1991) no-
vou myšlenka na jeho vznik, není ani dnes nová 
myšlenka na jeho sloučení s jiným muzeem. 
Podobné úvahy se objeví vždy, když ekonomic-
ká situace diktuje úspory (např. 2008). Takové tendence mohou být dů-
sledkem i toho, jak MRK vznikalo – ne z vůle státu, ale Romů samot-
ných. Ti toužili po vlastním muzeu už minimálně od 60. let 20. století. 
Jakmile to politické uvolnění po pražském jaru 1968 umožnilo, Romové 
u nás vytvořili svoji první organizaci, Svaz Cikánů-Romů (1969–1973). 
Na jeho půdě začaly vznikat i základy – sbírky pro romské muzeum. Po 
invazi sovětských vojsk však došlo k utužení totality, a tak byly likvido-
vány veškeré výdobytky krátce trvající svobody; mezi nimi i SC-R a zá-
rodky muzea. 

Po pádu režimu v roce 1989 se touha po vlastním stánku ihned proje-
vila: požadavek vzniku muzea měly ve svých stanovách snad všechny 
tehdy vznikající romské politické strany. K jeho realizaci se v Brně na 
jaře roku 1991 odhodlala skupinka Romů. Muzeum začali budovat jako 
občanské sdružení a vzápětí k práci přizvali i neromské odborníky. Dneš-
ní stav muzea byl umožněn roky zanícené práce, i když se časem dařilo 
získávat nejrůznější granty na činnost, přesto byla vždy podstatná práce 
dobrovolnická, nikdy nikým nezaplacená. Tak vznikal i sbírkový fond 
muzea, který dnes tvoří přes 30 000 sbírkových předmětů. 

V roce 2000 se muzeum přesunulo do „svého stánku,“ starší budovy 
upravené pro účely muzea – stát vzal totiž na vědomí skvělé výsledky 
práce prosté neziskovky a uhradil opravu vybydleného domu; ten dosud 
zůstává v majetku města. Správu velkého domu i budování expozic již 
bylo těžké zajistit skrze grantový způsob fi nancování, proto je MRK od 
ledna 2005 státní příspěvkovou organizací MKČR. Majetkem státu se stal 
tudíž i sbírkový fond, dokládající bohatství světové romské kultury. Stát 
tak může rozhodovat i o dalším osudu unikátní instituce. 

Motivem případného sloučení je šetření, je však otázka, zda se nejistá 
úspora, snad v řádu statisíců korun, vyplatí výměnou za snížení důvěry 
Romů ve stát, jenž místo aby byl zodpovědným ochráncem jejich těžce 
vybojovaného snu, plánuje jej rozmělnit v obřím regionálním muzeu. 

Stát může řídit MRK i bez účasti a podpory Romů, pak je ale otázkou, 
jaký má taková instituce smysl. Proti sloučení se jednoznačně vyjádřila 
vládní zmocněnkyně M. Šimůnková i vládní Rada pro záležitosti romské 
komunity a řada tuzemských i zahraničních osobností a institucí. Petici 
pro zachování samostatnosti MRK zatím podepsalo na 2000 osob.

O cestách, které vedou do Říma
Tak jsem se nedávno konečně po-
dívala do Říma. A to díky projektu 
Media Aganist Racism Project by 
Council of Europe, uskutečňované-
ho organizací Mars. Těšila jsem se 
z vícero důvodů. Ale ze všeho nej-
víc mě zajímal Řím jako multikul-
turní město. 

Hlavní město Itálie je skutečně 
kulturami nabité. Dají se tu vidět In-
dové, Vietnamci, Afričani ze všech 
možných zemí. Ale nějak jsem si ne-
všimla, že by se ve městě pohybo-
vali Romové. To nás velmi zarazilo. 
Tak jsme hned zapátrali a snažili se 
dospět k odpovědi na otázku: „Proč 
nejsou v centru Říma Romové?“

Pro vysvětlení jsme zajeli do 
romské osady asi 20 km od Říma. 
Hned na začátku se ale dostavily 
rozpaky. Uvítal nás totiž jeden ze 
sedmi tamních leadrů a hned vy-
světloval, v čem se obyvatelé liší: 
„Máme osadu rozdělenou na dva 
tábory. V jednom žijí Romové ze 
Srbska, v tom druhém z Bosny 
a Hercegoviny. My všichni jsme 
emigrovali před válkou. Já sám 
jsem ze Srbska.“ 

Leadrovi je 27 let, jeho manžel-
ce 24 a mají spolu šest dětí. Jejich 
obydlí se skládalo z jednoho větší-
ho pokoje a malé kuchyňky. „Nete-
če nám tu voda, nemáme elektřinu, 
toalety stojí o dvě chatky dál,“ vy-
světlila maminka svoji situaci. Vi-
děli jsme tedy hned, jak se tu těžce 
žije. 

„Do práce nás nikam nevemou, 
kam taky, když nás naházeli za měs-
to, kde není absolutně nic,“ pokra-
čovala předákova žena. 

Následovala procházka po osadě, 
kde nás čekala další seznámení. Pár 
lidí nás pozvalo na každoroční osla-
vu ortodoxních katolíků, svátek 
svatého Mikuláše. Tam se každý cí-
til jako doma, rodinná soudružnost 
byla vidět a cítit na sto honů. 

Stihli jsme se taky podívat do te-
levize pro emigranty nazvané TV 
Babel (zaměstnance téhle stanice 
tvoří také převážně emigranti, do-
konce z Izraele, Ruska, Srbska, Ja-
ponska atd.). Navštívili jsme i stu-
dentské univerzitní rádio Sapienza, 
stejně jako anarchistické rádio 
Amisnet. To vysílá už devět let, a to 
do 35 zemí. Roku 2007 Amisnet 
získal žurnalistnickou cenu za do-
kument – Civico 415.

Nejvíce nás překvapila taneční 
skupina Termini Underground. Měla 
totiž působiště v pronajaté místnos-
ti v metru. Tvoří ji asi dvě stovky lidí 
různých národností, z toho 80 aktiv-
ních profesionálních tanečníků. Jak 
sami říkají: „Rasismus a diskrimina-
ce u nás neexistují.“

Musím říct, že vidět Řím po té-
hle stránce byla dobrá zkušenost. 
Dala mi hodně do života. Věřím, že 
se do toho okouzlujícího města jed-
nou vrátím.

Lucie Sharrii Oračková
Publicistka, Brno

Omluva
Rád bych se omluvil řadě pracov-
níků nevládních organizací a dal-
ším lidem, kteří od ledna do března 
2013 zasílali svoje texty, fotografi e 
atd. s očekáváním, že budou zveřej-
něny. Některým z nich jsem to také 
zaručil. Jak se ukázalo později, ne-
dalo se to uskutečnit. 

Romano hangos začalo vycházet 
až v dubnu, tentokrát navíc převáž-
ně ve formě měsíčníku. Vznikl tak 
přetlak materiálů, ze kterých bylo 
nutné vybírat ty, které se zdály ak-
tuálnější a zajímavější. Řada těch-
to materiálů a informací zastarala. 
Mnohé proto nemohly vyjít, neda-
ly se při nejlepší vůli aktualizovat 
nebo doplnit. 

Nyní už se dá říct, že vydávání 
našeho listu je až do prosince 2013 
zabezpečeno, zveřejňování těchto 
materiálů – pokud budou aktuální 
– už tedy nic nebrání. Díky za po-
chopení.  Pavel Pečínka

GHETTOFEST 2013
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Múzeum malé, ale jedinečné
Moje hodnotenie o tomto zlúčení, 
žiaľ, asi nie je pozitívne. Myslím 
si, že MRK by malo byť samostat-
né a podliehať priamo pod Mini-
sterstvo kultury ČR. Moje odô-
vodnenie je hlavne z fi nančného 
hľadiska. Myslím si, že MZM je 
veľký kolos, ktorý spotrebuje veľa 
fi nančných prostriedkov. MRK je 
síce malé múzeum, ale je jedineč-
né už len z toho dôvodu, že je jedi-
né v ČR a jediné aj v bývalej Čes-
koslovenskej republike. 

Na Slovensku nemáme samostat-
né rómske múzeum. Máme síce už 
Múzeum rómskej kultúry pri Slo-
venskom etnografickom múzeu, 
ktoré tiež patrí do siete Slovenské-
ho národného múzea v Bratislave! 
Čo tiež nebola dobrá voľba. Samo-
statnosť MRK je ako „samostatno-
sť Rómov“ dôvera v nich, prezen-
tácia priamej rómskej kultúry – od 
Rómov, ktorý v ňom pracujú poč-
núc r iaditeľkou Dr. Jankou 
Horváthovou a nie od pracovníkov 
z majoritného obyvateľstva. Je to 
prejav rovnoprávnosti, rovnocen-
nosti národnostnej menšiny majo-
rity, teda od väčšinovej vlády! 

Úvahy o zlúčení pochádzajú 
pravdepodobne od odpozorovaných 
susedných štátov (napr. Slovensko), 
alebo to súvisí so šetrením vlád-
nych prostriedkov. Ale môže to byť, 

a to dúfam, že nie, aj od rastúcej 
vlny nepokojov a nevraživosti voči 
Rómom. A potom následuje lo-
bbing, ktorý je týmto podnecovaný 
a podporovaný! Ale ako som napí-
sala v predošlej vete, dúfam, že to 
nie je ten pravý dôvod. 

Ako si predstavujem činnosť 
MRK do budúcna? Ja dúfam, že 
opäť sa tam prejaví rómska spolu-
patričnosť a budú aj naďalej spolu-
pracovať s rómskou mládežou 
a podporia rómske deti, aby sa 
mohli a naučili vystupovaniu vo ve-
rejných alebo spoločenských podu-
jatiach, ktoré MRK poriada a dú-
fam, že poriadať bude aj naďalej. 
Aby MRK podchytilo výučbu róm-
činy priamo v múzeu a celoplošne 
aj v ČR. Aby sa tam viac ozývala 
rómčina aj od pracovníkov, nie len 
od návštevníkov, ktorí sa vlastne 
nemajú s kým porozprávať rómsky 
po vstupe do múzea! 

Chcela by som, ak by to múze-
um podporilo a zobralo za svoje, 
aby každoročne usporiadalo medzi-
národné stretnutie Rómov (mla-
dých, ale aj starých), ktorý majú 
niečo za sebou v spoločnosti, ktorí 
niečo dosiahli, či už vzdelanostne 
alebo v spoločnosti, a aby sa pre-
zentovali pred Rómami, ktorí sa 
tam stretnú a budú rozširovať svo-
je poznatky, životné zkúsenosti. 

Dôvod? Každoročne by sa takto 
mohol nazbierať materiál o róm-
skych osobnostiach a mohol by sa 
vydať ako publikácia rómskych 
osobností. Byť vzorom pre deti, 
mládež, že sa to dá, len sa musí 
chcieť! Samozrejme, že sa musí aj 
naďalej pracovať v muzeálnej prá-
ci, rozširovať zbierkový materiál 
pre budúcnosť našich detí, aby sa 
viac rozširovali informácie o deji-
nách Rómov, s vedeckými výsled-
kami. A takto vzdelávať našu teraj-
šiu, ale aj pre budúce generácie, aby 
sa mali kde isť pozrieť a rozširovať 
svoje vedomosti o svojich koreňoch 
a takto to potom ďalej šíriť a podá-
vať informácie.  Oľga Tökölyová

Knihovnice Slovenské národní 
knihovny, Martin

Sloučení by muzeum upozadilo
Úvahu o sloučení Muzea romské 
kultury (MRK) s Moravským zem-
ským muzeem považuji za špatnou. 
Činnost tohoto muzea je jedineč-
ná. Domnívám se, že sloučení s ji-
nými typy muzejnictví by jej změ-
nilo jen na jakousi součást velkého 
celku a dříve nebo později by MRK 
bylo upozaděno. Líbí se mi v něm 
třeba poslední otevřená expozice. 
Je bezesporu perfektně udělaná, ale 
těžko bude atraktivitou konkuro-
vat jiným expozicím, třeba výsta-

vám obrazů, skla apod., které jsem 
navštívil. A dnes se vše přepočítá-
vá na peníze. Jsem přesvědčen, že 
by MRK mělo zůstat samostatné 
a v dosavadní činnosti pokračovat. 
Čím je sloučení motivováno? 

Tuto otázku si kladu např. u škol, 
kdy se slučují do jedné školy obo-
ry, které spolu nemají naprosto nic 
společného. 

Napadá mě jediná odpověď – ne-
líbí se třeba náhodou někomu bu-
dova MRK? A význam MRK pro 

Romy? Především Romové si sami 
musí zodpovědět, čeho se jim z této 
instituce dostává. Nicméně mě pře-
kvapilo, když se mě ptal romský pár 
na cestu k Úřadu městské části Br-
no-sever. Já jsem jim odpověděl, že 
je to naproti romskému muzeu, 
a oni nevěděli, že takové muzeum 
existuje. Přitom mi potvrdili, že 
jsou Brňáci. Byli to starší lidé.

Michal Marčák
Pracovník Krajského 

fi nančního úřadu, Brno

MRK odpovídá Židovskému muzeu
Sloučení MRM s MZM je zřejmě 
motivováno ekonomickými hledis-
ky, tudíž v očekávání nějakých fi -
nančních úspor, které by teoreticky 
mohly vzniknout sloučením někte-
rých, zejména správních činností 
obou institucí. K úsporám nemůže 
zřejmě dojít v oblasti energií, údrž-
by a v dalších pomocných obsluž-
ných činnostech. Nelze je ani očeká-
vat u odborného personálu, který je 
v MRK už vyprofi lovaný a stabilní. 

Jsem přesvědčen, že MRK má 
mít pro Romy podobný význam 
jako například Židovské muzeum 
v Praze pro Židy apod. Považuji 
proto za nešťastné a necitlivé řeše-
ní slučování tohoto svébytného 
místa, přibližujícího historii této 
menšiny jejím příslušníkům i širo-
ké veřejnosti, s jinou muzejní nebo 
paměťovou institucí. Výsledný eko-
nomický efekt, navíc zatím pochyb-
ný, nemůže podle mého názoru vy-
vážit následné problémy a nepří-

jemné pocity Romů, které nepo-
chybně vzniknou. Jakým směrem 
se má MRK dále ubírat je věcí pře-
devším zkušeného odborného ve-
dení a spolupracovníků této insti-
tuce, znění její zřizovací listiny 
i metodických pokynů zřizovatele, 
kterým je Ministerstvo kultury ČR. 

Milouš Červencl
Ředitel Památníku Lidice

Instituce, která udržuje 
romská řemesla
Nesouhlasím s tím, aby jakýmko-
liv způsobem zaniklo romské mu-
zeum, neboť tato instituce je pro 
celou ČR velmi důležitá. Romské 
muzeum hraje velkou a důležitou 
roli. Nejen pro širší veřejnost. Nabí-
zí možnost studia pro studenty vy-
sokých a středních škol i pro školy 
základní. Stejně tak pro zahranič-
ní návštěvníky. 

Já jako řemeslník, který nese ti-
tul mistra řemesla, a to košíkářství 
a voskařství, si myslím, že právě 
romské muzeum udržuje tradici 
romských řemesel. Ta se v muzeu 
předvádějí a učí; nejen košíkářství 
a voskařství, ale i řemeslo kovář-
ské, šperkařské, koňské handlířství, 
romské tance, romská kuchyně 
a vystupují zde romští muzikanti. 
Romské muzeum je jediné svého 
druhu na světě. Proto nesouhlasím, 
aby bylo jakýmkoliv způsobem 
sloučeno s Moravským zemským 
muzeem, které s romskou kulturou 
nemá nic společného. Tudíž se do-
mnívám, že by romské muzeum 
mělo zůstat zachováno ve stavu, 
v jakém působí teď. Má větší hod-
notu jako samostatná instituce než 
jako součást většího celku. 

Stanislav Kejval
Řemeslník a sociální pracovník 

pro ochranu dětí, Jihlava

O sloučení MRK a MZK se už na Ministerstvu kultury uvažuje ně-
kolik měsíců, prý z úsporných důvodů. Zajímalo nás proto, jak vy 
sami hodnotíte tento případný krok, jeho zdůvodnění, možné příno-
sy a újmy. A ptali jsme se:

Co by přineslo sloučení Muzea 
romské kultury s Moravským 
zemským muzeem?
Pavel Ambrož
Úředník, Praha.
Romové žili, žijí a jistě budou žít po celém státě. Tak by 
mělo MRK být součástí Národního muzea, i když bude 
fyzicky sídlit kdekoliv v ČR. Motivem možného slučová-
ní je potřeba zajistit fi nancování MRK. Činnost MRK by měla odpoví-
dat názvu muzea.

Petr Vašíček
Lékař, hudebník, Berlín.
Sloučení Muzea romské kultury a Moravského zemského 
muzea odmítám. Dosavadní exkluzivita MRK jen prospí-
vala, kdežto v rámci MZM by se stalo jen jeho další expo-

zicí. A v brněnském kulturním povědomí MZM hyperaktivitami právě 
neexceluje. Pouze by se ještě zvětšil administrativně-byrokratický apa-
rát na účet kultury. A to nesmí pokračovat.

Táňa Fischerová
Herečka, Praha. 
Sloučení obou institucí – romského a moravského mu-
zea  – je samozřejmě nesmysl. Jednak Muzeum romské 
kultury přijde o sbírky, které soukromě shromáždilo a pla-
tilo, což považuju za krádež. Jednak jde o výraz arogance a opovržení 
oběma insitucemi, z nichž ani jedné to nepomůže, ale naopak uškodí. 
Slučování má jediný důvod: ušetřit peníze. Podle této logiky by se ov-
šem mohl zrušit celý stát a mohli bychom se vrátit do doby kmenových 
válek. Bylo by to levnější, jen bychom se asi vyvraždili. Možná si prá-
vě tohle někdo přeje.

Jiřina Šiklová
Socioložka, publicistka, Praha. 
Jsem proti slučování těchto dvou muzeí. To romské má 
význam pro formování etnika, jde o „vlastenecký“ počin. 
Když se MRK sloučí s MZM, tak z něj bude státní insti-

tuce. Když se v 19. století začínala zřizovat lokální muzea, tak nešlo jen 
o sbírky výstavních předmětů, ale o místo, kolem kterého se sdružovali 
lidé, kteří chtěli patřit k sobě. Toto zamýšlené slučování považuju za ne-
uvěřitelně necitlivý zásah. 

Dominik Žbánek 
Teolog, vychovatel v dětském domově Praha-Dolní Počernice. 
Jde o staré známé české specifi kum neustále něco mě-
nit, zejména to fungující a funkční. Název Muzeum rom-
ské kultury by mělo být zachován. Zda bude samostatným 
právním subjektem nebo organizační složkou jiného, není pro plnění úko-
lů tohoto muzea tak podstatné. Důležitý je počet návštěvníků, přitažli-
vost stálé expozice, jedinečnost jednotlivých výstav a doprovodných pro-
gramů. Obsahová úspěšnost je závislá na fundovanosti kurátorů, nikoliv 
na tom, kde se odvíjejí podpůrné činnosti, jako je například účetnictví. 

Vanda Holubová
Pracovnice sdružení Romodrom, Horní Suchá.
Sloučení Muzea romské kultury s Moravským zemským 
muzeem považujeme za nevhodné, a to vzhledem k jejich 
dosavadní působnosti a odlišnosti. V České republice by 

rovněž mělo být alespoň jediné romské muzeum, působící samostatně. 
Jaká je motivace ke sloučení? Domníváme se, že opravdu fi nanční – ov-
šem na nepravém místě. V budoucnu by MRK mělo působit jako dopo-
sud, ale s větším množstvím exponátů. 

Julius Beňák 
Zámečník, Krupka u Teplic. 
Sloučení MRK s MZM by znamenalo pro romskou kultu-
ru velký krok zpět. Naše kultura v nás živí vzpomínky na 
historii Romů, která se nám jaksi pomalu rozplývá před 
očima. Ale zároveň je znalost historie důležitá pro náš současný život, 
který bychom měli podle romských tradic žít. Myslím, že musíme naše 
mladé k těmto tradicím vést. Činost MRK by měla ukazovat naší mládeži 
naše romské osobnosti. Tím nemyslím jen různé činitele, ale obyčejné ži-
voty Romů, kteří něco dokázali. A samozřejmě hlavně romskou kulturu. 

Matěj Šarközi
Sociální pracovník, Písek.
Jsem přesvědčen, že Muzeum romské kultury je instituce, 
která může nejenom Romům, ale i členům majoritní společ-
nosti ukázat osudy našeho národa a kultury. Zpráva o slou-

čení MRK a MZM mě velmi překvapila. Domnívám se, že v České re-
publice existují možná i desítky jiných muzeí, podporovaných fi nancemi 
ze státního rozpočtu. Proto mne udivuje, že jedno jediné romské muzeum 
v ČR, ne-li v Evropě, musí být sloučeno. Obávám se, že muzeum jako ta-
kové přestane po sloučení existovat. Nedostatek fi nančních prostředků mi 
v tomto případě nepřipadá jako adekvátní důvod ke spojení MRK a MZM. 

Chcete v budoucnu přispívat 
na naše anketní a tematické stránky? 

Ozvěte se na pecinkapavel@seznam.cz, 
horvathova@rommuz.cz, či rhangos@volny.cz



5MAJOS KVĚTENtéma

Zajímají vás romská řemesla? Navštivte výstavu v Příboře
BRNO – I letos se Muzeu rom-
ské kultury (MRK) ozvali zá-
jemci o zapůjčení výstavy ma-
pující tradiční romská řemesla. 
Tato atraktivní expozice vznikla 
na půdě MRK v roce 2007 a nes-
la název „Řemesla našich před-
ků/Sikhľarďi buťi – somnakuňi 
buťi“. 

Muzeum v Příboře projevilo zá-
jem o menší verzi této výstavy. Její 
vernisáž se uskutečnila 16. května 
v tamním velkém výstavním sále. 
K vidění bude až do 24. září; k in-
stalaci patří videosmyčka, na které 
může návštěvník vidět výrobu jed-
notlivých prezentovaných exponá-
tů a seznámit se tak i se samotný-
mi výrobci. Film vznikl v produk-
ci MRK při příležitosti první samo-
statné výstavy tohoto fondu v roce 
2007. Nenásilnou, zábavnou for-
mou a za pomoci materiálů z vý-
zkumných cest seznamuje s rom-
skými tradičními řemesly. Přijďte 
se s nimi seznámit i vy. 

Sbírky z fondu tradičních řeme-
sel, profesí a zaměstnání našeho 
muzea mají bohatou historii a jejich 
budování započalo již za dob Sva-
zu Cikánů-Romů. Tedy na přelomu 
60. a 70. let 20. století, kdy tato prv-
ní romská organizace položila zá-
klad i pro budování samotného 
MRK. Sbírky prezentované výsta-
vou představují unikátní exkurz do 
romských tradic. Zájemce zde 
může najít předměty z České repub-
liky, Slovenska i balkánských zemí. 
Jde o výrobky, nářadí a nástroje ko-
vářů i tradiční kotlářskou a zvonař-
skou produkci. 

Důležitou součástí tradiční obži-
vy Romů byla i řemesla spojená se 
zpracováním materiálů organické-
ho původu. Mezi výrobky takových 
řemesel patřily a stále patří dřevě-

ná koryta, mísy, vahany i lžíce 
a jiné kuchyňské náčiní, pletené ko-
šíky z proutí a loubků, opálky či 
ošatky ze slámy. Nelze opomenout 
i tradiční výrobu valků, tedy nepá-
lených cihel sušených na slunci. 

Důležitým a vysoce prestižním 
způsobem výdělku a stylem života 
byl i obchod s koňmi, který je na 
výstavě zastoupen např. chomouty, 
koňskými postroji či ručně pletený-
mi biči. Většina ze zmíněných ře-
mesel a způsobů obživy již ve vět-
ší míře, bohužel, patří minulosti. 
Najít člověka, který řemeslo provo-
zuje, nebo alespoň zná tradiční po-
stupy, je čím dál tím těžší. 

Svůj nezanedbatelný podíl na 
tom nese i doba poválečná, zejmé-

na komunistické snahy o asimilaci 
Romů. 

Mladí Romové se již tradičním 
způsobům obživy pochopitelně ne-
věnují, ale často i jejich znalosti 
o vlastní rodinné historii bývají ne-
velké. 

V dnešní době se ani není čemu 
divit, pokrok se nezastaví a tradič-
ními řemesly se dnes de facto nedá 
uživit. Ale na zájem o hledání a na-
lezení vlastní minulosti není nikdy 
pozdě. Berme tedy tuto výstavu 
jako jedenu z možností, jak připo-
menout staré časy. Jako vzpomín-
ku na naše předky. 

Taťána Bártová Pavelková 
Vedoucí Sbírkového oddělení 

Muzea romské kultury.

Romové z plakátu na mezinárodním festivalu Khamoro
BRNO, PRAHA – Muzeum rom-
ské kultury (MRK) patří už tra-
dičně k partnerům pražského 
festivalu Khamoro. Takřka kaž-
doročně se na festivalu prezentu-
je výstavou, přibližující sbírkové 
fondy muzea. 

V loňském roce MRK představilo 
na festivalu rozměrnou a velice oce-
ňovanou retrospektivní výstavu děl 
malířky Bohumily Doleželové Plát-
na pro velké černé oči. Expozici hos-
tila Galerie Kritiků v paláci Adria. 

V renesančních prostorách Novo-
městské radnice v Praze byla prezen-
tována zase výstava tradičních rom-
ských řemesel, lépe řečeno její část. 
Vzhledem k malým (ale nesmírně 
krásným) sklepním prostorům se ne-
dal tento nejstarší sbírkový fond 
MRK předvést v celé své šíři. 

I letos jsme byli požádáni o zařa-
zení do programu festivalu výsta-
vou, volba padla na kolekci plaká-
tů. Myšlenka a samotná prezentace 
této výstavy se v MRK uskutečni-
la již v roce 2008. Zájem o ni od té 
doby roste, a tak putuje po celé Čes-
ké republice i do zahraničí jako 
ukázka naší sbírky. Výstava s ná-
zvem Cigán sa ně prevelice lúbí… 
s podtitulem Plakáty ze sbírek Mu-
zea romské kultury tvoří průřez nej-
zajímavějších sbírkových předmětů 
našeho fondu plakátu a pozvánek. 
Zachycuje dobu minulých třiceti let 
(s výjimkou unikátního ústředního 
plakátu, který vznikl před rokem 
1914, viz foto), a to už je kus histo-
rie k zamyšlení. Přístup a vztah vět-

šiny k romské menšině vždy dobře 
ilustruje stav a nálady celé společ-
nosti. A to je zřejmé i při pohledu 
na jednotlivé plakáty zastoupené na 
naší výstavě, protože právě plakát 
je jedinečným dokladem své doby. 
Každý plakát má svůj vlastní příběh 
a otevírá okno do minulosti; před-
kládá svědectví o kulturním a spo-
lečenském životě a postavení Romů. 
Dokonce i neexistence romských 
plakátů v určitém období má svou 
vypovídací hodnotu. 

Úvodního slova na slavnostním 
zahájení výstavy 30. května ve vý-
stavních prostorách Domu národ-
nostních menšin v Praze se ujme 
známá etnografka a naše kolegyně 
Eva Davidová. 

Romové se způsobem života 
a tradicemi odlišovali od ostatních 
obyvatel země, a byli proto vesměs 
také vnímáni jako lidé na okraji 
společnosti, kam byli po staletí vy-
tlačováni. Zároveň jsou spojováni 
s romantickými představami o svo-
bodném a šťastném životě a takto 
se také objevují na našem nejstar-
ším plakátu – reklamě na zubní pas-
tu z dob Rakouska–Uherska. Poté 
se na dlouhou dobu s „romským 
plakátem“ nesetkáváme. 

První polovina 20. století byla té-
měř v celé Evropě završena nacis-
tickou a fašistickou genocidou 
Romů a Sintů. Také komunistická 
politika násilné asimilace ničemu 
nepomohla. A tak ani tato doba 
není zastoupena jakýmkoliv příkla-
dem plakátu s romskou tematikou. 

Teprve demokratizace poměrů 
na konci 60. let 20. století s sebou 
přinesla i nový impuls, který byl 
u československých Romů završen 
vznikem a působením Svazu Ciká-
nů-Romů (1969–1973). Svaz se sna-
žil o udržení a propagaci romské 
kultury a pomáhal v řešení sociál-
ních problémů. Inicioval mj. pořá-
dání nejrůznějších kulturních akcí, 
jež jsou na naší výstavě zastoupe-
ny dvěma plakáty. Na mezinárodní 
úrovni se Romové z Českosloven-
ska aktivně podíleli na ustavení 
Mezinárodní romské unie (Interna-
tional Romani Union /IRU/, původ-
ně Světová romská unie – World 
Romani Union), která je největší 
romskou organizací na světě. I tu 
na výstavě představuje několik pla-
kátů. Poté opět romský plakát na 
několik desítek let vymizel. 

S romským plakátem se setkává-
me až v souvislosti s politickými 
změnami po roce 1989. V této době 
se plakát stává výrazným dokladem 
rozvoje společenského života 
Romů. Vzniká mnoho politických 
i kulturních romských organizací, 
objevují se romská periodika, jsou 
pořádány nejrůznější romské spo-
lečenské akce, vznikají romské hu-
dební, taneční a divadelní soubory, 
které musejí být náležitě propago-
vány. Z tohoto důvodu je také toto 
období na naší výstavě zastoupeno 
nejvíce.  Michal Schuster

Historik MRK
Taťána Bártová Pavelková 

Vedoucí Sbírkového oddělení MRK

Gejza Horváth
Hudebník, Brno.
Myšlenky na sloučení Muzea romské kultury s Moravským 
zemským muzeem pokládám za nešťastné. Šlo by  o eko-
nomické opatření, které by podrývalo autoritu Romů, je-
jích kulturu a cíle. Pokud se tak stane, je MRK určeno k zániku. Dlou-
holetá práce, vývoj muzea, sbírky a dobré jméno, to vše přijde vniveč. 
Pod hlavičkou Moravského zemského muzea upadne do zapomnění, sta-
ne se málo potřebným nejen pro širokou veřejnost, ale hlavně pro Romy. 
V dané situaci má však MRK pro Romy význam, je tam obsažena jejich 
minulost, přítomnost a s jejich historií se mohou seznamovat i další ge-
nerace. MRK by mělo zůstat nadále samostatné, mělo by se však ještě 
víc přiblížit široké veřejnost, a být tak významným spojovacím článkem 
mezi majoritou a minoritou.  (jh, pp)

Krizový štáb 
se představuje 
Předchozí číslo Romano hangos zveřejnilo informace o petici mladých 
Romů, kteří se ohradili proti návrhům na sloužení Muzea romské kultu-
ry s Moravským zemským muzeem, a také řadu ohlasů na uvedené pro-
hlášení. Iniciátorem petice je volné sdružení kolem iniciativy nazvané 
Krizový štáb. Toto sdružení krátce představujeme: 

Kdo jsme? Mladí angažovaní Romové. Našli jsme ale odezvu a podporu 
i u Neromů. Sdružujeme na 160 aktivních členů a sympatizantů. Jsme Ro-
mové z řad vysokoškoláků, středoškoláků a pomáhajících profesí v Čes-
ké republice. Naše iniciativa inspirovala ke vzniku Krizového štábu také 
mladé Romy na Slovensku. 

Po řadě násilností vůči Romům v ČR a Evropě v posledních pěti le-
tech, jsme se rozhodli reagovat.

19. června 2012 jsme v prvním prohlášení upozornili na vyvraždění 
romské rodiny na Slovensku a od té doby vydali řadu dalších stanovisek 
a prohlášení. Uvědomili jsme si, že v řadě zemí již nečelíme jen diskri-
minaci a každodennímu latentnímu rasismu nebo anticiganismu. Je ohro-
žována naše základní bezpečnost a lidská důstojnost. Ctíme bezpečnost 
a důstojné životní podmínky každého člověka.

Jsme přesvědčeni, že intenzita útoků vůči Romům se stupňuje v dů-
sledku negativního mediálního a společenského obrazu Romů, proto svým 
úsilím a osobním příkladem, chceme všem vzkázat: Nebojte se nás. Naše 
existence není příčinou vašich problémů.

Budeme se vyjadřovat k nejzávažnějším formám diskriminace a nási-
lí, kterému Romové ve světě čelí, a usilovat o široký podíl Romů na ob-
čanském životě.  Kontaktní adresa: 

krizovystab@centrum.cz 

Muzeum Novojičínska, p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně 

 

srdečně zve na výstavu 
 

TRADIČNÍ ŘEMESLA ROMŮ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum Příbor   -   Velký výstavní sál MMMMMMMMMMMMMMMMM mmmmmmmmmmmmmmmmmm PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPřířířířířířířířířířířířířířířířířířřřířířřřř bobobobobobobobobobobobobobbobobbbobooboorrrrrrrrrrrrrrrrrMuMuMuMuMuMuMuMuMuMuMuMuMMuMuMuMMuMMMuMMuMuMuMuuzezezezezezezezeezezezzezezezezezezezzezezeeeezzeeumumuumumumumumumumumummmmmu ------------- VeVeVeVeVeVeVVeVeVeVeVVVeVeVeVeVeeVeVeVeVeeVeelklklklklklklklklklkklklkkkkkkkkkkl ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý vývývývývývývýývývývývývývývvývvývvývývvýýv ttttttt ííííííííííííííí álálálálááállálállláálllýýýýýýýýýýýýýýýýýstststttstststststststststststststsststsstsststavavavavavavavavavaavavavvavavvvavaavaaavnínínínííníníííínínínííníníníínnníínínn sssssssssssssssssssssssssálálálálááálálálálálálááááááálááááláááál
16. května – 24. září 2013 
mmmmmmmmmmmmmmm PPPPPPPPPPPříříříříířířířííříříříříbobobobobobbbobobobobobobobobobobobboboob r rrrrrrrrrrrrr  eeeeeeeeeeeeeumumumumuumumumuumumumuumumuuumuuumm VeVeVVeVeeVeVeVeeeVeVeVeeeVeVeeelklklklklklklkllklklklkklkký ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý vývvývývývývývývývvývýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýstststststssttttstttststststststss avavaavaavavaavaaavavavaaavaavaaavnnnnnnnnnnnnnn
666666666666666666666666. ................. kvkkvkvkvkvkkvkvvkvkvkvkvkvvvkvvkvkkkvkkvětětětětěětětětětěěětětětěětětětětětětětětěttě nananananananananananaananaanaaananaananaannaa 1111111111111111666666666666666666666 kvkvkkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvvkvvvětětěětětěětětětěětětětěěttětěěěttětttnananananananaanananannanananann1111111111111 –––––––– 2424242224242424224242444242424424424424. .............. zázázázázázázázázázázázázzzázáááázáááázázázázzáářířířířířířířřřířířířířířířříříříí 2222222222222222222222010101001011000100100101001000100110010010100 33333333333333333333333242424242424224222422424242224242442424 zázázázázázáázázázázáázázázáázázázázáz řířířířířřířířířířříříříříříířířřříířířř 22222222222222222201010101000101010101001000110010 333333333333333333333

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otevřeno: 
úterý, čtvrtek 9.00 – 16.00 

neděle 9.00 – 12.00 
 

Umělecky cenný secesní plakát na zubní pastu �ibuše, návrh Emil Kosa, 
před rokem 1914, ze sbírek MRK.
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Byl jsem v roce 2011 na demonstraci na ochranu Romů proti nacistům, kte-
rá se konala v Brně, kdy demokratické organizace protestovaly proti pocho-
du nacistů Cejlem (termín neonacisté neuznávám). Byl jsem tam asi nej-
starší účastník. Měl jsem transparent „Nechte naše Romy, Židy a Slovany 
na pokoji!“ Zabránili jsme jim v tom tehdy. 

Jinak samozřejmě my odbojáři jsme proti jakýmkoli rasistickým úto-
kům ať na Romy, židovské spoluobčany, na pochody před synagogami 
atd. Myslíme si, že rozvoj Romů v naší společnosti, stejně jako rozvoj ji-
ných menšin, má dozorovat a sponzorovat nezisková sféra a má to též jis-
tým způsobem garantovat stát a především Evropská unie. Ta hlásá tuto 
politiku, ale málo pro ni dělá a hlavně málo dělá pro její skutečné fungo-
vání, aby nebyla „ghetta a Chánovy“. Byrokratické směrnice to moc ne-
řeší. 

Soudím, že tento stát nemá samostatnou národnostní a menšinovou po-
litiku. Tento stát přebírá ode zdi ke zdi názory a stanoviska Unie, a jiných 
mocností, bez vlastní analýzy domácích poměrů. Myslím, že náš ombuds-
man by měl vlastně v té věci vypracovat nejen analýzu sociální a národ-
nostní politiky naší společnosti, ale i soubor doporučení, jak řešit extrém-
ní situace. Budoucnost může být, a jistě bude jiná. 

Jinak v Doubravici nad Svitavou plánujeme k 10. výročí pamětních de-
sek na domě odbojářů jubilejní setkání (červen až září, ještě termín upřes-
níme). Přeji vám ve vaší práci zdar. Jiří Jaroš Nickelli, 
 předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Boskovice.

Téma Romano hangos pro letošní rok o „pozitivních vzorech“ v rom-
ských rodinách je velmi zajímavé, zejména pokud by se psalo, jak uvá-
díte, o „romském dělníkovi, řidiči…,“ tzn. o tom, co skutečně dělají. Ni-
koliv bláboly o tom, že by chtěli být řediteli vesmíru. Několikrát jsem se 
setkal se zajímavým mladým mužem, který k nám na úřad chodil mýt 
okna. Jmenuje se František Chudík, stal se ve velmi mladém věku otcem 
a bylo mi velmi sympatické, jak k životu přistupoval. Několikrát jsme si 
velice dobře pokecali. 

Líbil se mi zápal – svoji rodinu chce uživit (a skutečně pro to něco dělá). 
Na druhé straně mám v kanceláři na zdi asi 60 modelů aut a on celou dobu 
našeho hovoru po těch modelech očima šmejdil a bylo zřejmé, jak moc 
by si chtěl s těmi auty pohrát. Zajímavý kontrast. Asi se u mne cítil jako 
dospělák, protože přes náš asi čtyřicetiletý věkový rozdíl jsem mu vždy 
vykal a ty hovory byly pro mne fakt zajímavé. Třeba to, že on se stal ot-
cem snad v 17 letech, já v 32 letech. Nevím, jestli bych zvládl roli otce 
v podmínkách, které on mi popisoval. 

Pokusil bych se ho najít. Problém je v tom, že náš úřad v rámci šetření 
už snad před dvěma roky zrušil mytí oken. Zkusím najít kontakt přes naši 
vnitřní správu, mohl by to být dobrý tip.

Michal Marčák, pracovník Krajského fi nančního úřadu, Brno.

dopisy čtenářů

Adaďives hino čudno časos
Načirla dikhľom andre televiza pri-
pados, sar jekh daj bikenďas cik-
nore čhavores, so leske has ča jekh 
čhon, ča vaš o 500 korun jekhe 
Romeske. Bare jakhenca dikhavas, 
the kamavas te džanel, so najbute-
der, soske oda oja Romňi kerďas. 

Koda Rom, so leske bikenďas, 
lake mek phenďas, hoj kole cikno-
re čhavores mek chasňariľa avri. 
Napaťavas mire kanenge. Ehas oda 
but šokimen pre mande. Nadžal 
mange andre goďi, sar vareko šaj 
kerel vareso kajso kajse cikne ma-
nušeske, aľe buter mange nadžal 
andre miri goďi, soske koja Romňi 

bikenďas peskre čhavores. Soske 
peske paľis kerďas kole čhavores? 
Hin oda goreder the goreder. 

Kamavas bi vareso te kerel, kaj 
pes te naačel kajse pripadi, aľe nad-
žanav sar. Me našťi čerav avri na-
lačhe manušen pro lačhe. Vaš kada 
hin mange phares. Mišľinen tu-
menge, hoj peske lena andre goďi 
kada, so keren? Džala lenge andre 
goďi, soske keren kajse nalačhe 
veca? Me mange mišľinav, hoj hi. 
O manuša, save hine kavka but an-
dre bertena, peske lena pre goďi, 
hoj oda nahas lačho vecos, kada te 
kerel. The sar avena pale khatar 

bertena, ta šaj avena avri sar aver 
manuša. Avena feder. 

Aľe varesave manuša peske nale-
na pre goďi ňič, bo lenge kajse veca 
keren lačhes. Vašoda bi kamavas, kaj 
andre savore berteni te aven varesa-
ve manuša, so bi lendar iľanas avri 
kajse nalačhe veca. Mišľinav mange, 
hoj bi oda avľalas but bachtalo vecos. 
Šaj vareso kajso imar hin, ča me 
oleste mek nadžanav. 

Pro agor bi kamavas savorenge 
te phenel, kaj te len peske pre goďi 
koda, so keren, sigeder, sar vareso 
nalačho kerena.  Cikňori 

Nový Jičín

Dnešní divná doba
Nedávno jsem zhlédla v televizi 
případ, kdy matka prodala své mě-
síční dítě jednomu muži za 500 ko-
run. S naprosto vykulenýma očima 
jsem se dívala a chtěla se dozvědět, 
proč to udělala. 

Muž, kterému dítě prodala, jí ješ-
tě řekl, že dítě fyzicky zneužil. Ne-
věřila jsem vlastním uším. Bylo to 
pro mě naprosto šokující. Nechápu, 
jak někdo něco takového může udě-
lat nedávno narozenému dítěti. O to 
víc nechápu matku, která prodala 
své vlastní dítě. Říkám si: „Proč si 
ho vůbec pořizovala, když ho vzá-
pětí prodala?“ Zdá se mi to čím dál 
horší, co se v dnešní době děje. 

Samé násilí, vraždy a kdo ví co ješ-
tě horšího. 

Chtěla bych tomu nějak zabránit. 
Jenže nevím jak. Nemůžu změnit 
špatné lidí na dobré. To mě docela 
mrzí. Myslíte si, že si to lidi časem 
uvědomí? Např. někdo spáchá něco 
velmi trestného a soud ho pošle do 
vězení na deset let. Myslíte si, že si 
během té dlouhé doby uvědomí, 
proč to vlastně udělal? Já myslím, 
že ano. Člověk, který přijde o tak 
velkou část života, si uvědomí, že 
mu to nestálo za to. Po deseti až pat-
nácti letech se změní. 

Jenže bohužel někteří si neuvědo-
mí vůbec nic. Ani jim nedojde, proč 

tam vůbec jsou. Těší se, jak je pro-
pustí, aby mohli udělat zase něco po-
dobného. Existují lidé, kteří z tako-
vých špatných činů mají radost. Dělá 
jim to dobře. Právě proto bych chtě-
la, aby ve všech věznicích existovali 
lidé, kteří by je od páchání zla odra-
dili. Nebo aspoň, aby jim pomohli 
a sami zjistili důvod, proč si myslí, že 
se ocitají tam, kde jsou. Myslím si, že 
by to bylo docela úspěšné. Možná 
něco takového existuje, ale zatím 
jsem se o tom nikde nedočetla. 

Bylo by dobře, kdyby si lidi uvě-
domili, co dělají. Dřív, než něco 
trestného provedou.  Cikňori 

Nový Jičín

Koncert dvou mistrů: Lukáš Klánský a Tomáš Kačo
NOVÝ JIČÍN – Beskydské diva-
dlo v Novém Jičíně rozezvučely 
16. dubna tóny nevšedního hu-
debního vystoupení. To odpoled-
ne a večer patřily dvojici mladých 
muzikantů – Lukáši Klánskému 
a Tomáši Kačovi. 

A bylo vyprodáno! Zážitek plný 
vážné hudby si odnesla většina po-
sluchačů, přátel, známých a příbuz-
ných, kteří na koncert přišli. Skoro 
se zdálo, že se tito dva umělci roz-

hodli být nejlepší muzikanti. Lukáš 
Klánský zahrál skladby od Beetho-
vena, Mozarta, Chopina v celé je-
jich kráse. 

Po své produkci představil Lu-
káš Klánský Tomáše Kača, který 
tyto skladby zahrál znova, ale v ja-
zzovém podání. Mohli jste vidět 
techniku, slyšet každičký tón, kaž-
dé ticho, které přicházelo a odchá-
zelo. Láska k hudbě je prostě moc-
ná věc, dar od Boha.Energií přímo 

sálal talentovaný klavirísta Tomáš 
Kačo – můj bratr. Pochází z muzi-
kantské rodiny. K hudbě ho od jeho 
pěti let vedl náš otec. Navštěvoval 
obor klavír na Lidové škole umění 
v Novém Jičíně a pak studoval hru 
na klavír na Janáčkově konzervato-
ři v Ostravě. Nyní je studentem Hu-
dební a taneční fakulty Akademie 
múzických umění (HAMU) v Pra-
ze, obor klasický klavír. Zaranžo-
val romské písně pro smyčcové 

kvarteto k CD Romská balada a za-
hrál několik jazzových skladeb. 

Lukáš Klánský studoval na Praž-
ské konzervatoři ve třídě Evy Bo-
guniové, absolvoval Chopinovým 
klavírním koncertem f-moll ve Dvo-
řákové síni Rudolfi na. V současnos-
ti studuje v Praze HAMU ve třídě 
svého otce, profesora Ivana Klánské-
ho. Je též vyhledávaným komorním 
hráčem. Pravidelně koncertuje 
s Václavem Hudečkem a houslistou 

Janem Mráčkem. V roce 2012 nato-
čil s Pražákovým kvartetem Glin-
kův sextet pro renomovanou společ-
nost Praga Dogitals. Získává vý-
znamná ocenění nejen v České re-
publice, ale i v zahraničí. 

Po koncertě téhle dvojice musím 
říct: Přeji vám všem, aby vás ve va-
šem životě, ať už je jakýkoliv, pro-
vázela hudba. Pokud ji najdete 
a ona se dotkne vašeho srdce, změ-
ní vám život.  Veronika Kačová 

Duj bare lavutara jekhetane pre fenomenalno 
koncertos: O Lukáš Klánský the o Tomáš Kačo 
NOVÝ JIČÍN – Raťi 16. 4. andro 
Beskydsko divadlos andro Nový 
Jičín, khatar 19. ora bašavenas 
klasicko the jazzovo bašaviben 
terne lavutara, o Lukáš Klánský 
the e Tomáš Kačo. 

Imar nahas kaj te bešel! Bašavi-
bengero džives, šukar giľenge 
peske ile savore džene, so odoj 
ehas. Kale duj terne lavutara peske 
phende, hoj avena sar diline, the 
nekfeder. O Lukáš Klánský bašaďa 
giľa le Beethovenoskre, Mozarto-
skre, Chopinoskre, kavka sar pes 
andre bari buťi andro bašaviben ba-
šavel. Paľis bašaďa o Tomáš Kačo 
ole giľa, aľe thoďas len andro ja-
zzos. Šaj dikhľan savoro, so pes an-
dro bašaviben šaj dikhel. Savore 
tony, cicho avelas the oddžalas. 
O bašaviben ehin but baro, ehin oda 
daros le Devlestar.

Peskre bare jileha pes sikhaďa 
romano talentimen čhavo, o Tomáš 
Kačo – miro phral. Avel khatar la-
vutariko fajta. Imar sar ehas čhavo-
reske, ta bašavelas, ehas leske ča 
pandž berš. O dad les andro kada 
bašaviben avri ľikerlas. Phirlas an-
dre Lidovo škola umění andro Nový 
Jičín pro klaviris, the paľis študine-
las konzervatoř ke Ostrava. Akana 
pes sikhavel ke Praha pre Hudební 
a taneční fakulta Akademie múzic-
kých umění (HAMU), pro oboris 
klasicko klaviris. Kerďas romane 
giľa le lavutarengre kvartetoske pro 
CD Romaňi balada, kaj zabašaďa 
varesave jazzove giľa. 

O Lukáš Klánský študinelas ke 
Praha pre konzervatoř andre trjeda 
ke Eva Boguniová, absolvinďas pro 
koncertos pro klaviris f- moll le F. 
Chopin andro Dvořákovo kher an-

dro Rudolfín. Akana pes sikhavel 
ke Praha pre HAMU andre trjeda 
peskre dadeha, o Ivan Klánský. 
Hino baro prindžarduno lavutaris, 
bašavel le Václavoha Hudečkoha, 
the le lavutariha Janiha Mračkoha, 
andro berš 2012 natočinďas Glin-
kovo koncertos pre společnosťa 
Praga Dogitals. Den les bari paťiv 
na ča andro Čechiko, aľe tiž andre 
cuzina.

Koda bašavibengero džives 
peske thode andro jilo savore, so 
odoj ehas. But lenge oda šegetin-
ďas. Sakoneske sar te bi peľa kha-
tar jilo tele savoro dukhiben. Vin-
šinav tumenge savorenge, kaj tu-
men o bašaviben ľikerel šadzi, kaj 
džana andro dživipen. Te la arakhe-
na the chudena la he le jileha, pre-
kerla tumenge o dživipen. 

Veronika Kačová 

Diskuze – kniha návštěv 
www.srnm.cz/cz/guestbook.htm

Lukáš Klánský
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Rozhovor: Lukrecius Chang jako romský mentor
Kdo by neznal – aspoň na severní 
Moravě – Lukrecia Changa, kar-
vinského rappera a kick-boxera. 
Chang ale nežije pouze rappová-
ním. V současnosti se navíc zapo-
jil do projektu nazvaného Romský 
mentor. Položila jsem proto Lukre-
ciovi několik otázek, abych se spo-
lečně s našimi čtenáři o téhle jeho 
zajímavé aktivitě dozvěděla více.

Vítej, Changu. Prozraď nám, 
prosím, jak ses dostal na pozi-
ci romského mentora. Někdo Tě 
s touto nabídkou oslovil, nebo jsi 
musel projít výběrovým řízením?
Zdravím čtenáře Romano han-
gos. Projekt Romský mentor se do 
České republiky dostal prostřed-
nictvím organizace Open Society 
Found a od roku 2011 ho uskuteč-
ňuje občanské sdružení Romea.cz. 
Já osobně se na danou pozici dostal 
díky Ivě Hlaváčkové, která projekt 
Romský mentor koordinuje. 

Paní Iva mě sama oslovila na zá-
kladě mých dosavadních činností 
a aktivit, které jsou zveřejněny na 
mé ofi ciální webové stránce. Když 
si web prohlédla, kontaktovala mě 
a domluvili jsme si společné setká-
ní. Tam mi vše kolem projektu vy-
světlila. Už během schůzky jsme se 
dohodli na budoucí spolupráci. 
Takhle to všechno začalo…

Co všechno s dětmi ve škole dě-
láš? Věnuješ se jim pouze v otáz-
kách pohybových aktivit? 
Do volnočasových aktivit ve škole 
jsem zařadil tři předměty, z nichž 
pouze jeden je pohybový, a to sice 

sebeobrana založená na technikách 
kick-boxu. Zvolil jsem ji, protože si 
myslím, že zvlášť v dnešní době je 
pro děti přínosné, pokud si už v ra-
ném věku osvojí základy některého 
z bojových umění. To jim v nebez-
pečných situacích dopomůže ubrá-
nit se a především zachovat potřeb-
ný klid. 

Vedle sebeobrany však vyučuju 
také český rap a právo. Rap pova-
žuji za určité zpestření výuky, pro-
tože ho děti vnímají jako trend mo-
derní doby. Většina z nich se s vel-
kým nadšením učí mé autorské tex-
ty a mě to samozřejmě velice těší. 

Co se týká práva, zde si kladu za 
cíl seznámit děti se zákony naší re-
publiky, a to do té míry, aby se již 
ve svém věku dokázaly dobře ori-
entovat v právech i povinnostech, 
které vycházející z českého občan-
ství.

Jakým způsobem tě přijali pra-
covníci školy? Máš podporu ze 
strany učitelů?
Hned první den mého příchodu 
do základní školy T. G. Masaryka 
v Bohumíně jsem dostal příležitost 
seznámit se jak s ředitelkou školy, 
tak s jeho zástupkyní. Poté násle-
dovala moje prezentace před dět-
mi, která byla vyhodnocena jako 
úspěšná a má práce v pozici rom-
ského mentora se tak mohla napl-
no rozběhnout. Od tohoto okamži-
ku jsem začal úzce spolupracovat 
s paní Miladou Dubnickou, která 
na tamější škole pracuje jako asis-
tentka pedagoga. Společně jsme se-
stavili celou řadu aktivit pro děti. 

Je to také ona, kdo mi s realizací 
výuky aktivně pomáhá. Spoluprá-
ce s ní i ostatními pracovníky ško-
ly je opravdu výborná, za což bych 
chtěl také touto cestou poděkovat.

Můžeš popsat cíle své práce v po-
zici romského mentora?
Cílem projektu je naučit děti do-
vednostem z nejrůznějších oblastí, 
které je mají šanci nějakým způso-
bem zaujmout a obohatit. Smyslem 
setkání pak je, aby mentor v očích 
dětských posluchačů ztělesňoval 
úspěšnou romskou osobnost, kte-
rá může být pozitivním vzorem 
při utváření představ o vlastní bu-
doucnosti. Dále bych zdůraznil, že 
se během společných setkání v dě-
tech častokrát rozvíjejí jejich so-

ciální kompetence. Mě samotné-
ho tahle práce velice obohacuje. 
Opravdu poctivě se připravuji na 
každou hodinu tak, aby si z ní děti 
odnesly co možná nejvíc poznatků, 
které budou moci v praktickém ži-
votě využít.

Pracuješ teď i na něčem dalším?
Momentálně se snažím nejvíce vě-
novat své rodině. Co se však týká 
mých dalších aktivit, pak pravidel-
ně navštěvuji SK Ares Kick-box 
club, kde trénuji disciplínu K1, tedy 
kick-box na profesionální úrovni. 
Denně si taky pouštím beaty, píšu 
hudební texty, zkouším nové fl ow 
a podobně. Často navíc pracuji na 
počítači, kde spravuji své webo-
vé stránky a aktualizuji profily, 

aby lidé, kteří mě podporují a fan-
dí mi, měli vždy čerstvé informa-
ce. A vedle toho všeho s ostatními 
členy Skyscraper Labelu vytvářím 
nové hudební projekty.

Máš teda fakt dost aktivit. Pra-
cuješ jako asistent prevence kri-
minality a navíc děláš romského 
mentora. Věnuješ se také na vyso-
ké úrovni sportu a hudbě. Můžeš 
nám tedy prozradit, jak to všech-
no zvládáš? A co je tvou hlavní 
motivací?
Ano, dělám teď asistenta preven-
ce kriminality u městské policie 
v Karviné. Tato práce mi přinesla 
spoustu nových poznatků i příleži-
tostí. V některých obdobích jsem 
doslova v jednom kole a jsou dny, 
kdy cítím na vlastním těle, že jsem 
udělal opravdu velký, velký kus 
práce. Vždycky se v rámci nasto-
lených možností snažím, aby to, co 
dělám, bylo pokud možno stopro-
centní. Neumím nic dělat napůl. Ať 
už se jedná o sport, hudbu či co-
koliv jiného. Tohle nasazení je pro 
mě přirozené, jelikož rodina, práce 
a veškeré mé zájmy tvoří mou osob-
nost. Takový prostě jsem. A dokud 
budu zdravý a aktivní, nehodlám 
ze svého tempa polevit. Závěrem 
bych však rád dodal, že nejdůleži-
tější roli v mém životě zaujímají má 
žena a dcerka Isabela.

Díky za opravdu působivé zakon-
čení. Děkuju ti za rozhovor a ať 
se ti vše i nadále daří!

Ptala se Veronika Koláčková
Manažerka studia SK Label

O Lukrecius Chang sar romano mentoris

Ko bi naprindžarelas – choča pre 
severno Morava – le Lukrecius 
Chang, raperis the kick-boxeris 
khatar Karvina. O Chang nadživel 
ča vaš kada, hoj rapinel. Adadžives 
pes thoďa jekhetane andro projek-
tos Romano mentoris. Kerďom leha 
vakeriben, kaj pes pal leste vareso 
buter te došunas. 

Lačho ďives, Changu, phen 
amenge, sar tut dochudľal andre 
buťi pro romano mentoris. Vare-
ko tuke pal kada phenďas, abo 
mušinďal te džal pro vakeriben? 
Lačho ďives le manušenge andal 
o Romano hangos. O projektos Ro-
mano mentor pes andre Čechiko re-
publika dochudľa la organizacija-
ha Open Society Fund, the khatar 
berš 2011 les kerel avri občansko 
sdruženi Romea.cz. Me som paľi-
kerdo la Ivake Hlaváčkovake, savi 
kerel koordinatorka andro Roma-
no mentor. 

Joj man korkori avri ŕakhľas, 
džanelas pal kada, so kerav, dogin-
ďas pes pal kada pre miri ofi cialno 
webovo stranka. Paľis pes laha 
dikhľom u savoro mange pal o pro-

jektos phenďa. Imar sar vakerahas, 
ta mange phenďas pal e buťi, so odoj 
kerava. Kavka oda savoro ehas… 

So savoro le čhavorenca andre 
škola keres? Keres lenca pohybo-
vo aktivity? Abo he vareso aver? 
Andro dživesa andre škola thoďom 
trin kružki, jekh lendar ehin pohy-
bovo, ehin oda sebeobrana, savi pes 
kerel avri khatar technika khatar 
kick-box. Thoďom la ode vaš kada, 
hoj le čhavorenge oda but šegetin-
la, kaj pes džanena te braňinel, the 
aven len andro jilo smirom. 

Maškar sebeobrana tiž sikhavav 
čechiko rap the čačipen – právo. 
O rap lav sar žužo andre ora so len 
sikhavav, vaš oda, hoj oda le čha-
voren but lel. Ehin maškar lende 
pherdo džene, save pes kamen te 
sikhavel mire lava, the mange 
olestar ehin but lačhes pro jilo. 

Paľis o pravo – šaj phenav, hoj 
kadej le čhavorenge kamav te 
sikhavel o zakony, save andre ama-
ri republika ehin, kavka, kaj pes an-
dre peskere berša te dodžanen vare-
so pal peskere čačipena, the povin-
nosťa. 

Sar tut ile o džene, so andre škola 
keren buťi? Ehin tut maškar uči-
teľa podpora? 
Minďar sar avľom andre škola T. G. 
Masaryka andro Bohumin, man 
ehas prilezitosťa, kaj man te prin-
džarav la ředitelkaha andre škola, 
he la zastupkiňaha. Paľis man ehas 
prezentacija le čhavorenge, ehas 
olestar but rado, the miri buťi sar 
romano mentoris šaj džalas dure-
der. Andre koda ďives somas tho-
do jekhetanes la Miladaha Dubnic-
kaha, savi pre škola kerel buťi sar 
pedagogicko asistentos. Jekheta-
ne kerďam pherdo aktivity perdal 
o čhavore, joj mange but šegetinel. 
E buťi pes mange kerel lačhes, laha 
the avre dženenca andre škola, va-
šoda som lenge paľikerdo. 

So bi phenehas pal oda, kaj ľidžal 
tiri buťi sar romano mentoris? 
Thana andre kada projektos hine, 
kaj te sikhavel le čhavoren andre 
pherdo oblasťa. Kaj lenge and-
ro jakha te sikhavel, hoj o mento-
ris hino romano dženo, savo lenge 
te sikhavel savoro lačho andro dži-
vipen, the andro tajsaskero. Tiž bi 
phenavas, hoj sar le čhavorenca ke-
rav buťi, ta baruven andre socialno 
kompetencija. Man kaľa buťi but lel 
pal o jilo. Sako ďives man pripra-
vinav kavka, kaj peske o čhavore 
te len so nekbuter veci, save andro 
dživipen kampol. 

So mek keres? 
Akana kamav te avel nekbuter mira 
fajtaha. Tiž mek phirav andro SK 
Ares Kick-box club, kaj kerav e dis-
ciplina K1, o profesionalno Kick-
-box. Sako džives irinav o lava andre 

mire giľa. Tiž som pro počitačis, the 
kerav mange neves o webovki, kaj 
upre šaj dikhen o manuša, save man 
upre vazden. The mek avre dženen-
ca, so hine andro Skyscraper Label, 
kerav neve bašavibengere projekty. 

Ehin tut čačes pherdo buťi. Ke-
res buťi sar asistentos andre pre-
vencija pre kriminalka, the mek 
keres romano mentoris. Tiž keres 
buťi andro športos the bašaviben. 
Šaj amenge phenes, sar oda savo-
ro ľikeres? The so ehin tiri bari 
motivacija? 
Hi, kerav tiž buťi sar asistentos pre 
prevencija andre kriminalka, ko 
šandara andre Karviná. Kaľa buťi 
mange diňas pherdo neve prileži-
tosťa. Varesave dživesa som calo 

džives pro čhanga, the dikhav pro 
miro teštos, hoj kerav but bari buťi. 
Dav andre calo miro jilo. Nadža-
nav te kerel ňič ča pojepaš. Šaj avel 
oda o športos, bašaviben, the vare-
so aver. Ehin oda perdal mande pri-
rozimen, bo e fajta, e buťi, the savo-
ro aver, so kerav, hine andre mande. 
Kajso kajča som. The te avava sasto 
the aktivno, nakamav te dživel lo-
kes. Pre agor bi kamavas te phenel, 
hoj nekbareder džene andro miro 
dživipen hiňi miri romňi, the miri 
čhajori e Isabela. 

Oda phenďal šukares. Paľikerav 
tuke vaš tire lava, the dživ lačhes! 

Phučelas e Veronika Koláčková
E manažerka andro 

studio SK Label
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Ze vzpomínek pamětníků: Tony Lagryn, díl druhý
Ti, kdo neznají své vlastní dějiny, 
jsou odsouzeni k tomu prožít je 
znovu. (George Santoyana)

Druhý díl vzpomínek Tonyho 
Lagryna (nar. 1947) navazuje na 
vyprávění o kočování po českých 
zemích v 50. a 60. letech 20. sto-
letí, zveřejněné v předchozím čísle 
Romano hangos.

Kolik lidí – maringotek jezdilo 
společně? 
…někdy nás bylo dvacet třicet pa-
desát (lidí) na place, když stály 
vozy, třeba osm deset vozů… Klu-
ci spali v tom voze jako klády na 
zemi, na matracích, na kabátech, na 
druhý straně holky. A večer přišly 
kolikrát ženský z hauzírky, tak celý 
den jsme nejedli, tak se až večer va-
řilo. No, co se nesnědlo, tak jsme 
si schovávali na ráno. No, a někdo 
byl chytřejší, tak vstal dřív a sně-
dl to. K ránu vždycky byly hádky, 
kdo snědl jídlo komu (smích). „Kdo 
mi snědl knedlíky se zelím?“ No, to 
bylo furt (smích). Tam nebylo žád-
ný soukromí. 

Mohl jsi jako dítě mít něco jenom 
svého, nějaký svůj poklad? 
…akorát jsem měl rybičku – 
nůž. Stála dvě koruny, ta rybička 
(smích). To jsem furt nosil v kap-
se. No, a ty, co chtěli mít soukromí, 
tak spali pod vozem. Takoví ti star-
ší, osmnáct dvacet roků. Nebo když 
měl babu, tak pod vůz. Seno, na to 
deky, peřiny. Některý až do zimy 
tam spávali, si pamatuju. A šli ven 
a měli obleky, kravaty, klobouky, 
byli napucovaný a nikdo nepoznal, 
že jdou od vozu – Cigáni. Seděli 
v kavárnách, hotelech a oblbovali 
tam ženský na zábavách, ty mys-
lely, že co to jsou za frajeři, pak ji 
přivedli večer k vozu a ta byla šo-
kovaná (smích). Říká: „To snad ne-
myslíš vážně, tady bydlíš?“ A my 
jsme poslouchali, že? „Jo, tady by-
dlím.“ „Ty patříš k nim?“ „Jo, já 
su jeden z nich. Chceš mě?“ „Jo.“ 
„Tak běž tam, vem to seno a tady 
ustel, protože tam jich je dvacet, 
tam se nevlezeme.“ (smích) Takoví 
byli frajeři, ty chlapi. Když ho chtě-
la, tak se mu musela přizpůsobit. 

Jak byly maringotky zařízené? 
Dvě postele manželský vzádu byly, 
byly vozy, že i jako kuchyně i pokoj 
tam byl. Dveře stahovací, ty šoupa-
cí. No a to byly různý vozy, všeli-
jaký. Kamna, kredenc – takový ty 
starý příborníky, co byly, jo? Ten 
měl každej vůz. Na zemi byly ko-
berce nějaký starší. 

To jste pořád bydleli v ma ringotce?
V maringotce, v bytech, v bará-
kách, někdy nám přidělili celej ro-
dinnej barák, v tom pohraničí. Ve 
městech byty. A zase někdy šli na 
zimu do bytu, na léto do maringot-
ky. Většinou to tak dělali, že zazi-
movali s maringotkama. 

A kde je zazimovali? 
Na dvorech u gádžů, třeba mu dali 
nějaký peníze: „My si tady, pantáto, 
necháme ten vůz u vás nebo do sto-
doly.“ Tenkrát málokdo řekl ne, to 
byli jiný lidi, hodný lidi, ty gádže. 
Já nevím, že bysme měli někdy ně-
jaký velký problémy. My jsme ne-
měli nikdy problémy. …Ale poli-
cajti byli přísní tenkrát, jéžiš. Na 
každým rohu policajt: „Občanský 
průkazy, kde pracujete?“ Neměl 

razítko, už ho brali. Ženská mohla 
bejt doma, když byla vdaná, jináč, 
by nebyla krytá. Maminka nebyla 
vdaná, ona taky pracovala, na stat-
kách, v porcelánce, vím, že dělala. 
Na Vánoce jsme dostali kopu, bed-
ny porcelánu, talíře (důrazně). Pak 
to zase gádžům prodávala, protože 
oni to nepotřebovali. 

A čím se živil tvůj otčím, Tonda 
Weinrich? 
On dělal ten Tonda všechno možný, 
se muselo tenkrát. Vím, že pak šli 
dělat do dolů, museli, to bylo Lou-
ka, Lom u Mostu, důl Kohynor. 
A já vždycky, máma mně dala do 
kastrolu jídlo: „Zanes mu to!“ A já 
si pamatuju, tam už mě ty horníci 
znali. Normálně mě dali do té kle-
ce, sfáral jsem dolů. Donesl jsem 
tomu Tondovi jídlo, když byl oběd, 
svačina. Fáral jsem šestý sedmý pa-
tro dolů, jako kluk. A tam byly ty 
vozejky železný, taková točna, vo-
zík na ni najel, to se otočilo na dru-
hou kolej a my jako děcka jsme na 
těch vozíkách rádi jezdily. Jednou 
ten vozejk byl převrácenej kolama, 
já jsem na tom lítal a stoupl jsem na 
to kolo a ono se protočilo a já jsem 
letěl hubou mezi ty vozejky, to bylo 
v Kraslicích. Vím, že mě pak od-
vezli do nemocnice. Měl jsem otřes 
mozku, máma plakala a pak jsem 
dostal eště vejprask. 

Máma tě bila? 
Tam byl od toho Tondy bratr, Vašek 
Weinrich. On uměl psát. On aj kníž-
ku naspal s Lipou nějakým, psal ty 
knížky o Romech (Jiří Lípa: Pří-
ručka cikánštiny, 1963, pozn. red.). 
To jsem poprvé viděl a slyšel, že ně-
kdo píše knihy o Romech. … A on 
byl u partyzánů, jak byla válka. 
A on na nás vždycky rusky mlu-
vil: „Rebjáta pojdítě!“ Vždycky za-
pískal: „Pojdítě!“ a už jsme věděli, 
že bude vejprask. A ten nám dával 
„Makarenka“ (sovětský pedagog, 
tvůrce orig. výchovného systému), 
převýchovu. A museli jsme si utrh-
nout prut na sebe a běda, kdo done-
sl tenkej, dostal tuplem. To musel 
bejt velkej prut a jeden za všech-
ny a všichni za jednoho, on to bral 
jeho bratry, jeho sestry a já cizí a do 
řady a už nám dával. Každou chví-
li jsme dostávali. Ten něco udělal 
ve městě, tam jsme rozbili okno, 
tam jsme zbili nějakýho raklores, 
gadžes. „Cikáni, cikáňata báňata, 
vyženem je za vrata…,“ když jsme 
někam přišli, ne? …No tak už jsme 
se bili. Kameny po nás házeli, my 
po nich zase. 

Maminka tě teda vůbec netrestala? 
Ne, ta mě asi jen dvakrát nebo tři-
krát zbila. Jednou o mě koště zlo-
mila. To jsem utek, potom, co mě 
zbila. Stáli jsme v Mostě, mně bylo 
sedm roků, máma mě zbila. A my 
jsme předtím stáli v Bílině a tam 
sem tak lítal s těma slovenskýma 
Romama, tam byl takovej statek, 
vím, že jsem měl tepláky a papu-
če. Ráno mě máma vzala do mléč-
nýho baru, než jeli hauzírovat, tam 
mě nakrmila a dala mi deset korun. 
To bylo moc peněz, to bylo tenkrát 
víc jak dvě stě – kupní síla. Říkám: 
„Počkej, já ti dám!“ Sedl jsem na 
vlak a jel jsem do tý Bíliny. Vím, 
že jsem cestou někde přestupoval, 
z Mostu do Račic a myslím z Ra-
čic do Bíliny. Přišel jsem tam k těm 
Cikánům – kamarádům, tak jsme si 
hráli před domem. 

V Mostě byl poplach, hasiči 
s těma bodlama, tam tekla taková 
černá řeka smradlavá, kousek od 
nás, tam to prohledávali: márnice, 
nemocnice, policii, kina a já byl 
pryč. Až druhej den je to napadlo. 
Naráz vidím, jde máma, policajti, 
už jsem neměl kam utýct. A máma 
začala plakat: (mluví konejšivě) 
„Neutíkej, já tě nebudu bít, neboj!“ 
Tak byla celá šťastná, že mě našli. 
V sedmi letech! Já si to dneska ne-
umím představit, sedmiletý děcko 
sednout na vlak a jít z jednoho měs-
ta do druhýho a ještě jsem přestu-

poval. Ale my jsme tenkrát furt jez-
dili vlakama, čundrovali, kočovali, 
mně to ani nepřišlo, že jo? My jsme 
byli zvyklí na nádražích, většinou 
jsme tam i přebývali, když jsme ně-
kam jezdili. Na nádraží byla restau-
race, tam bylo kulturní středisko, 
tam jsem chodil na kino, na televi-

zi, tam prodávali pastelky, omalo-
vánky, vždycky jsem si to kupoval. 
Tam jsme jedli, kolikrát jsme aj spa-
li v čekárně, máma dala dvě lavice 
dohromady, rozbalila ruksak, peři-
ny a už jsme spali. No a tak jsme 
vandrovali. Prožili jsme toho hod-
ně. 

A měli jste oblíbenou trasu, ves-
nice, nějaký okruh? 
No, tak to vím, že se říkalo, tam 
nejezděte na Vyškovsko, tam jsou 
nejhorší policajti, Vyškovu jsme se 
vyhýbali a myslím Kutné Hoře, Ko-
línu, už si to nepamatuju. Anebo: 
„Tam sou gádže benga – čerti v těch 
vesnicích, tam jsou zase dobrý gá-
dže,“ jo? To už jako oni věděli…

Dokdy maringotky tahali koně? 
Já si pamatuju, když jsme jezdili 
vozama, tak tady bylo ještě hodně 
českých Sintů, který měli koně. My 
už jsme je neměli, traktory a nebo 
stopem. Zastavili nějakej náklaďák, 
kterej někam jel: „Kam jedeš? Je-
deš tím směrem? Vem nás, my ti 
dáme padesát korun.“ Nás třeba 
zapřáhl, táhl nás padesát deset ki-
lometrů, nás odpojil, my už jsme 
to sami zatlačili na plac. Chlapi to 
řídili, u oje jeden a další to tlačili. 
Ale jedna stará Romňi, tá měla furt 
koně. …my jsme nemohli po nich 
ani na plac přijít. Třeba jsme přijeli 
na plac, šli jsme za předsedou ná-

rodního výboru, to byla povinnost, 
že ses musela hlásit. „Podívejte se 
na ten plac, jakej bordel tam udě-
lali, toho hnoje, těch papírů po těch 
koních, tady před váma byli něja-
cí…, už tady nikdo stát nebude!“ 
A zase tá stejná Romňi s těma je-
jíma koněma. A hnůj tam nechali 
a všechno. To my dycky jsme vy-
kopali jámu, tam jsme dali veškerý 
odpadky, zpátky zasypali, tu trávu, 
ty drny musely se dát, aby to neby-
lo vidět. A my děcka jsme měly po-
vinnost sbírat papíry na place, aby 
byl plac čistej, aby když tam zno-
vu přijedeme, aby podruhý gádže 
nenadávali. Ale jí to bylo jedno… 

Kolikrát si pamatuju, že jsme ne-
směli stát po ní. …Stáli jsme s ní 
v Mostě, na takovým dvoře, takový 
statek nebo dvůr, tam nás bylo asi 
čtyři nebo pět vozů a právě jsem se 
díval, oni pouštěli koňovi žilou. 
Kůň na zemi a z krku mu stříkala 
jak z vodovodu krev a do prádelní-
ho hrnce a tady ty Weinrichové, jak 
to viděli, začali na ně křičet. Ti se 
museli sebrat a vodjet. „Co vy dě-
láte s tím koněm? Šak nás dají do 

prásta!“ Teď než tu krev zastavili, 
tak měli ruky od toho zamazaný, 
tak chlapi zle. Tam byla málem pra-
nice, tak museli odjet… to se tak 
dělalo, pouštělo se krví, když byl 
kůň bujnej. Byly všelijaký fl igny na 
koně, dýchavičnej, netahal, dával se 
mu arzen, do ucha něco, zuby se pi-
lovaly, aby byl mladší, jo? Že ho šli 
prodávat, oni měli všelijaký fl igny 
ty handlíři. 

…A pro ty naše vozy byly vyčle-
něný tzv. cigánský placy. …Třeba 
na Kačerově, to byl cigánskej plac 
v Praze, teď je tam depo metra, 
když přijíždíš do Prahy, je tam ve-
likej barák na tý dálnici na kraji 
Prahy, to byl cigánskej plac – Ka-
čerov. Tam byly malý baráčky, za-
hrádky si pamatuju, tam bydleli Ro-
máci, světáci a vozy tam stály. …
„Jedem do Prahy, tak se uvidíme na 
Kačerově!“ to už věděli. A v létě 
tam dycky ohně, harmoniky, kyta-
ry, gádže z baráku přišli, zpívali 
s nima, seděli s něma ty Pražáci, to 
bylo normální tehdy. 

Kde jsi šel poprvé do školy? 
Poprvé jsem šel do školy, si pama-
tuju, to byl třiapadesátej rok, jsem 
chodil v Karlovejch Varech, potom 
v Teplé u Mariánských Lázní, tam 
byla měna si pamatuju. 

Myslíš měnová reforma? 
Jo a byli jsme v hospodě a tam ně-
jakej ožralej gádžo na mě: „Umíš 
zpívat? Když mi zazpíváš, dám ti 
tydle peníze,“ a měl v ruce tisícov-
ku. Tak já jsem zpíval, ani nevím 
co. On mi dal tu tisícovku, to bylo 
těsně ještě před tou měnou, ty starý 
peníze. Jéžiš, já jsem utíkal do hrač-
kárny celej šťastnej a dostal jsem 
ten papírovej deštník za to. Už to 
nemělo cenu ty peníze, oni dojíždě-
ly. Za tisícovku jsem dostal papíro-
vej deštník a já jsem mu zpíval, že 
si koupím koloběžku nebo co. Nic! 

…Dělali jsme různý věci, ale 
bylo to hezký někdy …Pamatuju si 
třeba, když jsem byl malej kluk, 
čtyři pět roků, na Kopečné (ulice 
v Brně) byly poštovní dostavníky. 
Jako děcka jsme na to naskákaly do-
zadu, tam byl stupínek a dveře za-
mřížovaný, tak dostavník, plecho-
vej modrej vůz. To jezdilo s koňa-
ma, pošťáci. Si tak pamatuju letmo, 
jak vždycky jel kolem nás ten vůz, 
naskočili jsme dozadu ještě s kama-
rádama – s ráklama a ten kočí bi-
čem šlehal, abysme na to nelezli 
a nespadli. A na Nových Sadech 
měli maštale pro ty koně pro ty poš-
ťáky, jak je roh – Malá Amerika – 
Nový Sady. Tam je to vybouraný 
teď, tak tam byly stáje pro ty poš-
tovní koně. 

O čem jsi snil jako dítě? 
Jéžiš, já jsem chtěl žít v pohádce, 
v takové zemi, kde čokolády ros-
tou, kde teče puding, samý sladkosti 
(usedavě se směje). Pak jsem si přál 
bejt zavřenej v cukrárně přes noc 
do rána, pak jsem chtěl bej prezi-
dentem (smích). Pak když mně bylo 
třináct čtrnáct roků, jsem chtěl bejt 
policajtem, protože táta tady dělal 
u policie, a já dycky, když jsem tam 
šel, tak jsem se ptal: „Kolik roků se 
musí učit na toho policajta?“ No 
a oni se mně dycky smáli: „To se 
učíš pořád!“ Furt jsem chtěl být 
policajtem. 

Ptala se Jana Horváthová
Foto: archiv Tonyho Lagryna

(Pokračování příště)

Bratr Tondy Weinricha – Vašek 
a jeho žena Rutut, bydleli v Tepli-
cích, 60. léta. 

Moje sestřenice z Prahy, 40. léta

V podobných vozech dřív Romové jezdili. Toto je vůz francouzského 
Roma, co bývá každoročně na svaté pouti ke Kaľi Sáře v Saintes-Maries-
-de-la-Mer. Francie, 1996. 
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Dokončení ze str. 1
dáků a západňárů Poljaků. Jedni 
měli koně a povoz i s maštalí, kde 
jsme se o koně mohly my děti po-
starat, ti druzí měli zase patnáct 
dětí. Obě rodiny měly čisto a nakli-
zeno a ve všem panoval tichý a fun-
gující řád.

U nás doma ještě domlouvali ro-
diče ženicha z rodiny. Ten také v ur-
čitý čas přijel a moje nejstarší sest-
ra by nejspíš z poslušnosti podleh-
la a vzala si ho. Já to ale jako další 
v pořadí nevydržela a ztropila vy-
rvál. Naši se styděli, návštěva odje-
la a další pokusy nás takto provdat 
se už nekonaly. 

Mít neromského partnera nám 
maminka nedoporučovala, ale nikdy 
nezakazovala. Bylo nám zřejmé, 
jaká úskalí to s sebou nese a nutno 
dodat, že se rodiče nemýlili v ničem. 
Já žila s Neromem, se kterým máme 
syna, a mnohé z toho, před čím mě 
varovali, jsem od něj slyšela a zaži-
la. Naštěstí jsem ze vztahu, kde jsme 
nebyli ani jeden zcela spokojeni, do-
kázala odejít. A přestože jsem už té-
měř ani nedoufala, že potkám něko-
ho, s kým bych mohla prožít to, v co 
jsem celý život doufala a potřebova-
la bytostně prožít, přišlo to a otevře-
la se přede mnou náruč dávného ka-
maráda, také Neroma, se kterým se 
uspokojila moje potřeba lásky a na-
plněného lidství. S ním vstoupil do 
mého života rozměr kosmologické 
lásky, jak mi při krátké rozpravě o 
tom prvně řekl psychiatr pan Miro-
slav Plzák, těsně před tím než ze-
mřel. Tato touha člověka a pravý cit 
přichází a je poznatelný pouze z hlu-
bin vlastního vesmíru. A tak jsem 
své první ano řekla radostně a zle-
hýnka jedině tomuto muži až o ně-
jakých třicet let později, kdy jsme se 
znovu setkali. Bohužel, kdysi jsem 
nevnímala na sto procent onu chví-
li, kdy mě tento tehdy sedmnáctile-
tý kluk žádal o ruku a jaksi zapo-
mněl nebo si netroufl  dodat, co cítil: 
„Když jsem tě uviděl, viděl jsem sám 
sebe, viděl jsem celý vesmír.“.

V tomto obrazu je celý lidský 
rozměr, možnosti člověka a také 
jeho přirozený směr, což jsem za-
čala objevovat a cíleně intenzivně 
samostudovat asi před sedmi lety 
a dodnes jsem omračována krásou 
i hloubkou života.

Přátelství a život s Romy je jako 
žít na jiné planetě, pocházet z jiné-
ho světa. Jejich bezbřehá fantazie, 
chuť do života, žádná přetvářka. 
Vědí, že nejdůležitější jsou lidé 
a vztahy, vše vyjadřují, a to kdeko-
li, přímo a naostro gestem, slovem, 
někdy pěstí, totálním odmítnutím, 
nebo objetím. Kdy jedno srdce po-
slouchá to druhé, jedna dlaň drží 
a otevřeně hladí ostatní, kdy vaše 
slza teče společným potokem, kdy 
tanec vychází z kostí, nebo spíše 
opět z rytmu srdce – sladěn každý 
s každým, ať chce nebo ne, protože 
tohle všichni svorně ctí. Romové 
cítí, že v nich existuje hlubší pro-
stor, kde vnímají, že jsou jeden člo-
věk, jedna nespoutaná živá všeho 
schopná duše, která je maximálně 
šťastná, když se projeví v sounále-
žitosti a ve vzájemné lásce a přijí-
mání a rozdávání všeho, co má. 

Přesto se u nás doma partner 
Rom neoceňoval apriori lépe než 
Nerom. Vždycky šlo o to, jak se 
k lidem a k věcem staví, zda je nebo 
není líný anebo uctivý… Uctivě 
a poctivě jsme se museli chovat 
i my – jejich děti. A to jak k Če-

chům, tak k Romům, ke komukoli 
bez rozdílu. Vycházeli jsme se sou-
sedy, i s lidmi z vesnice. Možná je 
někdy obtěžoval hluk, někdy nepo-
řádek a nesoustavnost péče o sebe 
a okolí – v našem případě a mno-
hých jistě taktéž – pouhý nedosta-
tek fi nancí na údržbu věcí. Já vím, 
mnozí si dnes myslí, že stačí méně 

než vložit do věcí peníze, sama ale 
vím, že je to blud. Omítka se od-
loupne a nespraví to nic jiného než 
cement, dítě má počůrané půnčo-
cháče a další nejsou k dispozici, tak 
jde do školy v těch pomočených, 
nebo zůstane doma, tak či tak se to 
někomu vždycky nelíbí. Chci říct, 
že jsme denně prošpikováváni růz-
nými předpisy, včetně toho, jak má 
vypadat pořádek. Každý ale máme 
svoje představy, různé možnosti 
a ještě různější chutě, jak naložit se 
svým životem. 

Doposud, bohužel, neumíme sebe 
ani jiné v rozměru, v jakém existu-
jeme, respektovat a přijmout, aniž 
bychom koho a co posuzovali – hod-
notili a zařazovali do určitých lid-
ských šuplíků: „To je chytrej zloděj 
s konexema a velkejma nenažranej-
ma a bezohlednejma očima, to je 
hloupej malej zlodějíček, bezdomo-
vec, měšťák, panker, emo, rapper, 
důchodce“ atd… a podle toho, kdo 
jsme my, se chováme k ostatním. 

Dost smutný pohled na lidskou 
společnost, kde o výchově dětí i lás-
ce k sobě a k bližním čtete vzácně – 
a jen když na to máte – pouze v kni-
hách anebo v časopisech. Společ-
nost, v níž jsme my Romové nuce-
ni dokola řešit, spolu s ostatními po-
mocníky z řad vlády a různě půso-
bícími romskými neziskovkami, 
naši zdá se nevymýtitelnou zvlášt-
ní a jiné iritující negramotnost. A já 
vždycky vděčně a s radostí vydech-
nu a žasnu nad Romy, jejich správ-
ným odkódovaným nastavením 
a moudrostí, která je neopouští  i 
přes všechny experimenty je zcivi-
lizovat. Vědí, že není důležité na-
máhat si hlavu, řešit to či ono ve 
škole a mít starost se svým vzdělá-
ním, které jim v této společnosti 
k práci nepomůže a které je obecně 
celosvětově na nepřijatelné a zcest-
né úrovni. Netrápí se tím, že jsou 
pro druhé za blbce, že pro život 
a svůj zdárný vývoj nepotřebují vě-
dět, kolik je jedna plus jedna. 

I moje maminka byla nejspíš pro 
mnohé oči jen nevzdělaná, blbá plo-
dící Cikánka. Tahle dáma ovšem 
nejenže vypadala a chovala se bož-
sky ke všemu a všem, které potka-
la, ona si vědomě zvolila lidskou 
prostotu a nezájem o písmenka. 
A tak třeba když přišla k doktorovi 
s děckem a on se zeptal na datum 
narození, s klidem odvětila: „To 

přece není důležitý, jak si to mám 
pamatovat, když mám osm dětí?“. 
Přesto poctivě a usilovně vzpomí-
nala, až ze sebe vypravila: „No 
pane doktor, bylo teplo, a myslím, 
že hnůj tehdy vozili na pole.“. 

Nic pro ni nebylo nemožné a my, 
její děti, to ve svých představách za-
hlédly také, když nám například vy-
právěla, že naše teta „Paradička“ 
(rajče) šla jeden den po poli a kdo ví, 
co se jí honilo hlavou, když se podí-
vala nahoru k nebi a vidí, jak se nebe 
otevřelo, spustil se k ní zlatý řetěz 
a v okně na nebi stála panenka Ma-
ria a větrala peřiny. „Hloupá holka, 
co myslíš, že udělala,“ říká moje 
máma, „vypískla, bláznivka, scho-
vala obličej do dlaní a utíkala domů 
jako by měla králičí nohy.“ A už se 
zase směje tím svým zvláštním 
úsměvem. Nikdy jsme si nebyli jis-
tí, jestli si z nás dělá blázny. 

Někteří mí bráškové bohužel ne-
našli v životě cestu k práci tak spo-
lehlivě a napevno jako táta za ko-
munistů. A to byl zásah do jejich 
veškerých možností tak obrovský, 
že si někteří zařídili téměř trvalý 
pobyt ve vězení. Tu ukradli z bal-
konu džíny, na které neměli, jindy 
měděný kabel, nebo se naučili va-
řit drogy…

Když pro ně ale přijela kvůli če-
mukoli policie a chtěli mojí mámě 
syna odvézt, takový cirkus jste ne-
viděli. Byla schopná poprat se s ce-
lým světem, drobná až hubená žen-
ská s rukama mokrýma od pláče 
tloukla do policajtů a chtěla, aby ji 
taky vzali s sebou nebo rovnou za-
střelili. I z nich se na ten moment 
stali lidé a chápavě jen s malou 
obranou přijímali její šeptané bou-
chance a slzy.

Jediný z mých čtyř bratří se do-
nedávna držel práce, dnes ji už rok 
hledá. Neupadá na mysli, žije ve 
svém klidu, přestože na něj už ně-
kolik let cení zuby nenažraný exe-
kutorský pes. 

Z vyučených zedníků a opravá-
ře zemedělských strojů jsou lidé bez 
práce, kteří se snaží tohle šílenství 
přežít, jak umí.

Moje tři sestry – vyučená švad-
lena, číšnice a ta třetí bez vyučení – 
žijí život bez práce a na podpoře. 
Momentálně jediná sestra a já máme 
práci. Rodiče a dva sourozenci nám 
zemřeli.

Jak jsem zmínila, můj táta měl tři 
třídy ZŠ, přesto byste stěží hledali 
fundovanějšího a zajímavějšího 
partnera k pokecu. Zajímal se na-
prosto o vše, co se jeho děti (přede-
vším pak já na střední pedagogické 
škole) naučily. Ve všem, ať v rovni-
cích nebo v pravopisu, byl schopen 
po svém dojít ke správnému výsled-
ku. Až po letech jsem zjistila, jak 
moc sledoval můj učební plán ve 
škole. Přijela jsem ze školy na ví-
kend domů a on se ptal, co jsme pro-
bírali. Říkám, že typologii osobnos-
ti. Pohotově zaregoval, že myslí, že 
on je sangvinik, já odpovídám. „To 
jo, jen hodně stříklej cholerikem.“ 
S úsměvem mi to potvrdil a mně jen 
vrtalo hlavou, kde to vzal. Co neu-
měl, se někde, co já vím jak, asi od 
kamarádů (po nocích, kdy ještě po 
pracovní době vykládal vagóny) ob-
divuhodně doučil. A myslím, že 
kdyby nemusel namísto školy po-
máhat rodičům a pást krávy, kdyby 
se v patnácti nestal otcem a nezvo-
lil zodpovědnost (celoživotní dřinu) 
a péči o rodinu, byl by z něho skvě-

lý hudebník, nebo cokoli jiného. 
Nemyslím ale, že litoval nebo pro-
hloupil. Člověk si především musí 
sám sebe vážit, a možná proto ješ-
tě často říkával: „Pamatujte, vy mu-
síte udělat a umět dvakrát, deset-
krát víc než ostatní, abyste mohli jít 
tam, kam chcete.“. A přesto se 
i mně, vystudované, s praxí stalo, 
že pro mě nikde místo neměli. Do-
konce mě odmítli přijmout jako 
myčku nádobí nebo uklízečku.

Táta na nás děti mluvil striktně, 
co si pamatuju, skvělou češtinou bez 
jakéhokoliv přízvuku. Máma mlu-
vila česko-slovensky a často na nás 
děti romsky (západňárština – ovšem 
trochu odlišná – protknutá maďaris-
my, bez sebemenší zavádějící into-
nace). Rodiče pak spolu mluvívali 
maďarsky. Měli jsme příbuzné 
a přátele, se kterými jsme prožívali 
chvíle hojnosti i hladu, všechno to-
hle jsme vyměnili za hudbu, smích, 
tanec a radost z toho, že jsme spolu. 

Také jsme potkali spoustu lidí, 
kteří nám posílali balíčky se šat-
stvem, někdy jahody ze zahrady 
nebo upečný koláč. 
Řekla bych, že po odchodu ko-

munistů se Romům značně přitíži-
lo. Protože i ti, kteří drželi svou 
averzi vůči nim na uzdě, se začali 
vyjadřovat a konat jednoznačně 
protiromsky. Nemyslím ale, že za 
to mohli tihle nebo ti předešlí. Ka-
ždý, kdo chce určovat, kočírovat 
a vést povoz s lidmi na téhle plane-
tě, obroste velmi rychle sám nádo-
ry potlačované lidské averze vůči 
jakémukoli diktátu kohokoliv dru-
hého. Žádný diktát ani demokracie 
neobstojí před přáním a přirozenou 
vnitřní touhou – instinkty a potře-
bou člověka vést svůj život a svoje 
děti tak, jak myslí a cítí on, daný 
člověk. 

Zdá se ale, že lidi dávno přestali 
přemýšlet, přijali post hlupáků, co 
jsou hrdí na svoje češství a přitom 
nepoznali svůj skutečný původ. Vy-
padá to, že potřebujeme, aby nás 
druzí řídili a vedli všechny naše 
kroky a vnitřní pochody. Nebýt ná-
vodných časopisů, barevnějších čo-
kolád a větších plazem, tak snad ani 
nedokážeme vstát z postele, což te-
prve sníst přesně nutričně vyváže-
ný oběd apod. Čekáme, že když za 
to všechno platíme, někdo jiný – ně-
kdo chytřejší nám přinese všechny 
odpovědi a vyřeší naše případné ne-
srovnalosti a problémy. 

Přestali jsme si klást otázky a dá-
vat si na ně odpovědi ze svého nit-
ra. Necháváme se vláčet lidmi, co 
to s námi ani s životem na téhle pla-
netě nemyslí dobře a my to víme. 
Jsme jak neukojitelná nenažraná lo-
komotiva, co hledí jen na to, aby 
měla dost jakéhokoliv paliva a pěk-
ně módně se leskla. 

Nejsme bezmocní, jak někteří 
omluvně vykřikují, vždyť vztah 
k sobě, k člověku i k životu si urču-
jeme sami tím, jak a pro co se den-
ně rozhodujeme. 

Pokud jde o Vánoce – Karačoňa, 
Hušvíto… Měli jsme stromek oba-
lený bonbóny z fasovaných bonbo-
niér z tátovy práce, koupený bram-
borový salát, řízky přes celý talíř 
a koupené dorty. Máma nepekla 
cukroví, jen takové koláče s tvaro-
hem a povidly – tzv. lepíni a silnou 
polévku s nudlemi uvařenými zvlášť. 
Bylo nám teplo, veselo, hrálo se 
a popíjelo, nezřízeně jedlo a tiše dě-
kovalo Bohu za tu nádheru a dary. 
Myslím, že jsme se nijak přísně ne-
drželi tradic, když na to nebylo. Byl 
to normální všední den, za který se 
taktéž děkovalo a s radostí vzpomí-
nalo na lepší časy. Táta jezdil nákla-
ďákem, rozvážel ovoce ze severo-
české fruty, v létě jsme navíc jezdi-
li trhat jablka a černý rybíz. S má-
mou jsme ve stráni trhaly řepíček, 
heřmánek a hluchavky. Chovali jsme 
prase, slepice, krůty, kozu, jednou 
jsme dokonce měli tele. Nehráli jsme 
s rodiči žádné hry, jen maminka nám 
občas vyprávěla anebo nás děti vo-
dila stejně jako domácí zvířata na 
pastvu do přírody. Každá chvíle s ní 
byla nádherná, čirá, čistá, prostá 
a plná všeho života. Někdy si rodiče 
vyrazili na návštěvu nebo na tanco-
vačku do blízké vesnice. A to šla ma-
minka ke kadeřnici, taktéž jí slušel 
zlatavý odstín, oblékla pěkné šaty, 
úžasné lodičky, ve kterých jsme my 
holky tajně špacírovaly, a táta ji fi -
nálně nalíčil – včetně toho, že jí le-
pil řasy. On v obleku a v bělostné ko-
šili vyžehlené jako karta, jak nás to 
učila a říkávala maminka, odfrčeli 
na motorce nebo ve stařičkém autě 
a my děti měly před sebou noc plnou 
dobrodružství a testů odvahy. Bojo-
vali jsme se strachem ze tmy, natá-
čeli si vlasy šroubovákem nažhave-
ným z kamen a sotva se objevila 
krásná lokna, už padal spálený pra-
men na zem, holili jsme se pod no-
sem tátovou žiletkou i my holky, 
pouštěli si halgatony ze starých ma-
lých elpíček a tančili, hráli si na zpí-
vá celá rodina, opékali kůži od sla-
niny a brambory v kamnech atd. My 
holky zvládaly všechny domácí prá-
ce, kluci sekali dříví a pomáhali tá-
tovi s čím bylo potřeba. 

Naši byli věřící, spíš si to myslím 
o mámě, táta se tak neprojevoval. 
S mámou jsme občas zašli do kos-
tela, jako dítě jsem na faře byla dost 
často a ráda. Byla jsem u svatého 
přijímání, poslouchali jsme pana fa-
ráře, jak vypráví o Bohu a moc jsme 
mu nerozuměli. To máma rozmlou-
vala s Bohem dost často o všem. 
Někdy ho nutila, aby shlédl a podí-
val se na život, který vede a sjednal 
nápravu, děkovala mu stejně jako 
mu spílala. Spousta lidí jako ona 
myslí, že existuje někde mimo ně, 
kdesi ve výšinách, odkud sleduje 
a vede jejich život. Já dnes vím, že 
ho každý máme v sobě. A ten kdo 
nepodvádí sebe ani jiné, nelže a ne-
krade a neubližuje, ho cítí uvnitř 
sebe. I církev, jako mnozí jiní, se 
odjakživa snažila ovlivnit naše vě-
domí. Nedostatečně nás informova-
la o skutečnostech, které nás utvá-
řejí a obklopují. Staňme se silným 
a nebojácným stromem, plným zra-
lých a chutných jablek, stromem, co 
voní pro všechny stejně, existuje 
a dává ze sebe všechno komukoliv 
bez rozdílu. Prostě: Buďte všichni 
jak červené dobré jablko – Aven sar 
loľi lačhi phabica…

 Iveta Kováčová
Zpěvačka, moderátoka, Praha

Iveta Kováčová: Buďte všichni jak červené dobré jablko
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Irena Eliášová: Nesmíte ubližovat, protože Bůh vás vidí
Básnířka Irena Eliášová žije v Mi-
moni. Má tři děti, psala do rom-
ských periodik Romano hangos, 
Kereka a Romano voďi. Na své dět-
ství vzpomíná ráda. Pracovat za-
čala velmi brzy, protože chtěla po-
moct svým rodičům. Psaní ji velice 
baví. Více se o této osobnosti ze svě-
ta romské literatury, o autorce ro-
mánu Oheň přestal plápolat, dozví-
te v následujícím rozhovoru. 

Vraťme se na začátek. Jaká je 
vaše nejranější vzpomínka na 
dětství? 
Jsem už ve věku, kdy se dá říct, že 
se blíží stáří. A mnozí mi dají za 
pravdu, že v pokročilém věku často 
vzpomínáme na dětství. Dá se říct – 
neustále. V mých vzpomínkách oží-
vají moji drazí rodiče a má rodina. 
Prožila jsem nádherné dětství, s ne-
smírnou láskou a obětavostí, kterou 
nás zahrnovala maminka a upraco-
vaný otec, který přišel z práce a vě-
noval se nám, místo toho aby odpo-
číval. Nejvíce však mi utkvěla věta, 
kterou maminka nám dětem pořád 
opakovala, když jsme něco špatné-
ho provedly: „Nesmíte zlobit, ubli-
žovat, protože Bůh vás vidí a pánu 
Bohu se to nelíbí.“. Pánu Bohu se 
to nelíbí – toho já se držím po celý 
život. Snažím se neubližovat a ne-
provádět nic nekalého. 

A co škola, kterou jste studovala? 
Bohužel, mám pouze základ-
ní vzdělání. Do škol jsme chodi-
li střídavě na Slovensku a v Čes-
ku. Vystudovat – to byl můj sen, 
ale bohužel jsem musela jít do prá-
ce vypomoct rodičům. 

A jak jste se potom změnila, když 
jste musela tak rychle dospět? 
Jak jsme se změnila v dospělos-
ti? Jako každý! Jako každá holka 
v mém okolí, až na to, že jsem ni-
kdy nepřestala být Romkou-Cikán-
kou. Dospěla a malinko zmoudřela, 
životní škola. 

V čem máte silné stránky? 
Myslíte určitě povahové! No spous-
ta lidí mi říká, že je dokážu pocho-

pit a umím pomoct, poradit. Já 
osobně si nejsem jistá, ale prav-
dou je, že ráda vyslechnu, a pokud 
možno pomůžu, pokud je to v mých 
možnostech. 

Zeptám se vás, co vás na lidech 
štve? 
No to je otázka. Je toho hodně. 
Hlavně hloupost! Předsudky, aro-
gance a vulgarita. Bylo by toho moc 
na vyjmenování. Řeknu jen toto – 
nesnáším povyšování, nerada sly-
ším, jak kdosi z majority ponižuje 
Romy nebo i jiné národnosti. Můj 
názor je takový, že to je ubohost. 
Jsme všichni stejní, ať je někdo čer-
ný nebo bílý. Bůh nás stvořil na stej-
no, máme jeden pár nohou, jeden 
pár rukou apod. Takže žádný rozdíl. 
Stejně žijeme i umíráme. Jsme tu 
na zemi jenom na návštěvě a kazit 
si život navzájem zlem je hloupost. 

No to jste odpověděla moc hezky 
a zcela pravdivě. Přejděme dál – 
co vás teď zaměstnává, co ráda 
děláte? 
Co mě zaměstnává? Psaní. Jsem ve 
starobním důchodu a mám spous-
tu času. Využívám ho k hlídání 
vnoučat a ke psaní. Momentálně 
píšu historický román v romštině 
nazvaný E jag nalabol – Oheň pře-
stal plápolat. To mi dává dost za-

brat, musím používat romsko-čes-
ký slovník. 

Vím o vás, že také aktivně při-
spíváte do romských periodik. 
Jak jste se k téhle činnosti vlast-
ně dostala? 
V romských periodikách publiku-
ju už třetím rokem. Oslovila mě 
Jana Poláková z romského muzea. 
A také lidi z webu Romea a z lis-
tů Kereka, Romano hangos a Ro-
mano voďi. 

Co to pro vás znamená – psát do 
romských periodik? 
Co to pro mě znamená? No hod-
ně! Vážím si toho, že vůbec máme 
romské časopisy a jsem na to hrdá. 
Vím o tom, že mezi námi Romy ne-
jsou až tak velcí čtenáři, ale najdou 
se takoví, kteří si rádi přečtou po-
hádku, povídku nebo báseň a to mě 
těší. A ke všemu když mi napíšou 
pěknou reakci – tak to potěší a mám 
větší chuť do psaní. 

Co ráda píšete a proč? 
Nejraději píšu povídky ze života. 
Život nám přináší ty nejzajímavěj-
ší příběhy. Někdy smutné, jindy 
zas veselé, ale takový je život. Já 
už jsem to někde říkala, že život je 
největší spisovatel všech dob a my 
autoři ho pouze kopírujeme. 

Kde všude se s vašimi články mů-
žeme setkat? 
Moje články bývají někdy publi-
kované v listech Kereka, Romano 
voďi, Romea.cz, Romano hangos, 
Plav, Kalmanach, Světlík, Kher 
atd. 

Chtěla byste dál psát, nebo vás 
to už přestalo bavit a přemýšlíte 
o něčem novém, kde byste uplat-
nila své texty, pohádky atd? 
Určitě chci psát dál, nepřestalo mě 
to bavit. Víte, nemáme žádného 
romského hrdinu, a tak jsem stvo-
řila hrdinu v pohádce Bélko Nada-
ral (Bélko neboj sa), byla by to nád-
herná fi lmová pohádka. Dovedu si 
ji živě představit, ale bohužel je to 
jen v mých představách. A snít je 
krásné, ne? 

Já vám moc děkuji za rozhovor 
a za to, že jsem se o vás mohla 
něco více dozvědět. Co na závěr? 
Napadá vás nějaký optimistický 
závěr, který byste chtěla sdělit na-
ším čtenářům RH? 
Co bych chtěla čtenářům vzkázat? 
No v první řadě zdraví a potom 
hodně dobrých zpráv a dobré auto-
ry, aby se u čtení pobavili, nebo tře-
ba zasnili, aby se jim dobře četlo! 
A aby po přečtení byli spokojení. 

Ptala se Veronika Kačová

I. Eliášová: Ma keren bengipen, bo o Del tumen dikhel
E Irena Eliášová dživel andro fo-
ros Mimoň, hin la trin čhavore, iri-
nelas andre romane časopisy Ro-
mano hangos, Kereka, Romano 
Voďi. Pre peskro čhavoripen lepe-
rel rado. Chudľas te kerel buťi sar 
ehas čhajori, kaj te šegetinel peskra 
fameľijake. O iriben la igen but lel, 
the ehin la kalestar radosťa. Pregi-
nen tumenge vakeriben le manuše-
ha khatar o literarno svetos, dže-
no savo irinďas o romanos E jag 
nalabol. 

Arakhas pes pale andro tumaro 
čhavoripen, sar pre leste leperen? 
Som andro berša, kana šaj phenav, 
hoj avel mange o phuriben. The bu-
tdžene sar me bi tumenge phenlas, 
hoj hino čačipen, hoj andre phure 
berša but leperas, sar samas čhavo-
renge. Šaj phenav, hoj sako džives. 
Andre mire leperibena mange avel 
pre goďi miro dad the daj, the miri 
fameľija. Ehas man šukar čhavori-
pen, e daj amen delas but baro ka-
miben, the o dad tiž, phirlas sako 
džives andre buťi, the ehas les mek 
zor, kaj te avel amenca. Nadžalas 
peske te pašťuvel, aľe ehas amenca. 
Ehin man nekbareder leperiben pre 
miri daj, savi phenelas sako džives, 

te samas benga: „Le Devleske pes 
oda napačinel, Jov tumen dikhel,“ 
the me kaleske paťav andre calo 
dživipen. Nakamav ňikaske vare-
so te kerel, the aňi ňikas te pokerel. 

The so e škola, so študinenas? 
Zijand man ehin ča zakladno sikha-
ďipen. Andre škola phirahas ča va-
rekana pre Slovensko the andro Če-
chiko. Te študinel, oda ehas miro 
suno, aľe mušinďom te džal an-
dre buťi te šegetinel la dake the le 
dadeske. 

The sar tumen paľis zmeňinďan, 
te kavka sig bariľan avri? 
Sar man zmeňinďom? Kavka sar 
sako! Sar aver čhajori andre miro 
pašalipen, hoj ča ňigda napre-
ačhiľom te avel Romňi. Sar ba-
riľom, ta chudľom čeporo goďi. 
Oda ehin dživipnaskeri škola. 

Andre soste san zoraľi? 
Gondolinen pre kada, savi man 
ehin povaha? No, pherdo manuša 
mange phenen, hoj len džanav te 
achaľuvel, te šegetinel lenge. Me 
kaleske but napaťav, aľe ehin čači-
pen, hoj le manušen rado šunav, the 
šaj, ta lenge šegetinav. 

Phučav tumendar, so tumen pro 
manuša choľarel? 
Ehin oda pherdo. Nekbuter o di-
liňipen. Ehin lestar čačes pherdo. 
Phenav ča kada, hoj nasom rado, 
hoj pestar vareko kerel nekbare-
der, the narado šunav, hoj varesa-
ve gadže thoven tele le Romen (the 
aver rasy). 

Me pre kada šaj phenav, hoj oda 
ehin čoripen. Sam savore jekh, te 
sam kale abo parne. O Del amen 
kerďas savore jekh, ehin amen duj 
čhanga (ňikas nane buter), the duj 
vasta. Nasam ňisar aver, the savore 
dživas the meras. Sam kadaj pre 
kada svetos pre našťiva, the te ke-
rel peske o dživipen džungales, 
ehin dilines. 

No, phenďan oda but šukares, the 
čačipen oda ehin. Džas dureder, so 
akana keren? 
So kerav? Irinav. Som andre starob-
no duchodos, the ehin man pherdo 
časos. Kerav les avri, dav pozor pro 
vnučata, the irinav. 

Akana irinav historicko roma-
nos: E jag nalabol, džal oda phares, 
varekana mušinav te dikhel pro 
lava andre romano the čechiko la-
vengero.

Džanav pal tumende, hoj tiž rado 
irinen andre romane časopisy, sar 
tumen pal kada došunďan? 
Andre romane časopisy irinav imar 
trin berš. Phenďas mange pal kada 
e Jana Poláková khatar Romano 
muzeum. Tiž mange phende kha-
tar Romea, Kereka, Romano han-
gos the Romano Voďi. 

So perdal tumende znameňinel te 
irinel andre romane časopisy? 
S óda pre mande ehin? No but! Som 
kaleske but paľikerďi, hoj amen 
ehin romane časopisy. Džanav he 
pal kada, hoj nane but Roma, save 
rado ginen, aľe arakhen pes kajse, 
so peske rado preginen paramisa, 
giľutňi, the som kalestar but rado. 
The mek irinen šukare komentara – 
ta oda man upre vazdel, the ehin 
man radosťa te irinel. 

So rado irinen, the soske? 
Nekbuter irinav e priphenďi kha-
tar dživipen. O dživipen amen del 
pherdo pribeha. Varesave phare, 
varesave asandune, aľe kajso hino 
dživipen. Imar oda varekaj phen-
ďom, hoj o dživipen ehin nekba-
reder spisovateľis, the amen les ča 
kopirinas. 

Kaj šadzi šaj dikhas tumare 
lava? 
Mire lava hine avrithode andro ča-
sopisy Kereka, Romano Voďi, Ro-
mea.cz, Romano hangos, Plav, Kal-
manach, Světlík, Kher…

Kamen te irinel mek, abo imar tu-
men oda nabavinel, the gondoľi-
nen, kaj irinena vareso aver? 
Hi, kamav te irinel, bavinel man 
oda but. Džanen, le Romen nane 
ňisavo romano vitejzis, the avka 
kerďom avri vitejzis andre pa-
ramisa – O Bélko Nadaral, ehas 
bi oda šukar dženo andre fi lmo-
vo paramisa. Džanav la mange te 
sikhavel, aľe ehin oda ča andre 
miro šero. 

Paľikerav tumenge vaš o o vake-
riben, the vaš kada, hoj man 
pal tumende vareso šaj dodža-
nľom. So bi kamenas te phenel 
le dženenge, so ginen o Romano 
hangos? 
So bi kamavas te phenel? No, pro 
peršo than but sasťipen, the paľis 
pherdo nevo the lačhe autora, the 
kaj te ginen rado! The sar dogine-
na, kaj te aven spokojne. 

Phučelas Veronika Kačová

kultura

Seminář Společně proti extremismu, Brno, 6.–7. června
1. DEN
930–1000 prezence
1000–1200 tematický blok
Historické zkušenosti s pravico-
vým extremismem na komunální 
úrovni v ČR, Tomáš Okurka, his-
torik a lektor Muzea Ústí nad La-
bem a Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. Historické zku-
šenosti s pravicovým extremismem 
na komunální úrovni v Sasku, Kul-
turbüro Sachsen e.V., TBA.
1330–1630 tematický blok
Extremisté v současných ob-
cích a městech. Struktury, strate-

gie a aktivity extremistů v obcích 
v České republice, Miroslav Ma-
reš, politolog Masarykovy univer-
zity. Struktury, strategie a aktivity 
extremistů v obcích v Sasku, Mi-
roslav Bohdálek, lektor a konzul-
tant v oblasti politického vzdělává-
ní, Kulturbüro Sachsen e.V.
1700–1830 workshop I.
Fotoprocházka – práce s plakáty, 
nálepkami, graffi ti apod., obsaho-
vá analýza pravicově extremistic-
ké symboliky, diskuze.
2000–2130 fi lmová projekce
2130 neformální setkání

2. DEN
900–1200 tematický blok
Jak postupovat proti extremistům 
na komunální úrovni? Dobré a špat-
né zkušenosti s bojem proti extre-
mismu v ČR na komunální úrovni,
Miroslav Mareš. Dobré a špatné 
zkušenosti s bojem proti extremi-
smu v Sasku na komunální úrovni, 
Miroslav Bohdálek.

Moderovaná panelová diskuze na 
téma zkušenosti z praxe, osvědče-
né postupy, překážky a potřeby ko-
munálních aktérů.

1300–1530 workshop II.
Praktické návrhy řešení problé-
mů – řešení modelových situací, 
sdílení zkušeností, skupinová prá-
ce, diskuze.
1530 konec semináře

KOMU JE 
SEMINÁŘ URČEN?
Zájemcům pracujícím na komunál-
ní úrovni (politici, správní úřední-
ci, představitelé bezpečnostních 
složek, odboráři, místní novináři, 
pedagogové, církevní představite-

lé a aktivisté občanské společnosti), 
kteří se ve své pracovní agendě se-
tkávají s problematikou pravicové-
ho extremismu. Zváni jsou účastní-
ci z České republiky a Saska.

Účastníci si sami hradí cestovné, 
ubytování a stravu (kromě občer-
stvení během přestávek). 

Informace k ubytování budou za-
sílány po přihlášení se na konkrét-
ní seminář.

Přihlášky zasílejte na: 
petra.vejvodova@ 

eruditiopublica.com
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Bibiana Poláková: Bez známosti bývá člověk odstrkovaný
Bibiana Poláková studuje balet na 
Janáčkově konzervatoři a gymná-
ziu v Ostravě (JKGO). Už jako malá 
věděla, čím chce být. Pochází z Os-
travy, kde má také rodinu a přáte-
le. Ráda by ale někdy odjela do ci-
ziny, aby se zdokonalila v angličtině. 
Když sledujete její taneční choreo-
grafi i, nic naplat, vidíte uměleckou 
osobnost. Prostě bytost spojenou 
s hudbou. Tanec je pro ni vášeň, 
práce i odpočinek. 

Narodila se v roce 1993. Ke vzdě-
lání a rozvoji vlastních zájmů ji při-
vedli a do dnešní doby ji velice pod-
porují – rodiče.

Bibi, mohla bys nám říct o svých 
začátcích?
No, stálo mě to celkem dost energie, 
dostat se k baletu. Studuji JKGO už 
osm let. Bude to ještě hodně nároč-
né, ale snad to zvládnu.

Co tě motivovalo dát se zrovna na 
takový obor jako balet?
Jako malá jsem začala s krasobrus-
lením a u toho byl balet a taneční 
gymnastika. Je pravda, že kraso-
bruslení se pro mě ukázalo jak fi -
nančně, tak i fyziky náročné. Pro-
to jsem se nakonec vydala na cestu 
baletu. 

Dobře a co tvá rodina a rodiče? 
Měli nějaké přání, co bys po ško-
le měla dělat? Vybírali ti školu? 
Jakou jsi vlastně měla výchovu?
Rodiče mě podporovali ve všem, 
v čem mohli, od mala se mi věno-
vali. Táta jezdil se mnou na tré-
nink a strávil se mnou většinu času. 
V dětství mě podporoval na soutě-
žích v krasobruslení a byl moc rád, 
že jsem si vybrala tanec jako hlav-
ní obor. Moc fi nančních problémů 
jsme neměli, ale podporovala mě 
celá rodina. Moje přání stát se ba-
letkou se mi nakonec vyplnilo.

Aby si čtenáři mohli udělat před-
stavu – jak náročné je studium 
a samotné taneční kreace baletu?
Balet, no, uf, jako takový je pros-
tě velmi, velmi náročný. Bývám ve 
škole od rána od 7.00 až do večera 
do 18.00. Máme u nás výuku jako 
normální střední školy, takže dost 
času zabírá čeština, angličtina, ději-
ny a tak různě. Pak následuje výuka 
různých tanců. Jedná se o klasický 
balet, to znamená tanec na špičkách, 
moderna, fl amenco a lidovky.

Co v tobě tanec vzbuzuje? Čím 
pro tebe je? Jak ho vnímáš po fy-
zické i duševní stránce?

Tanec pro mě znamená fakt hod-
ně, jsem hrdá sama na sebe, že jsem 
toho tolik zvládla a že jsem se do-
stala tak daleko. Ale hlavně mě těší, 
že se snad můžu považovat za dob-
rý příklad pro Romy. Tanec pro mě 
znamená odpočinek. Když mě něco 
trápí a začnu tančit, tak jde najed-
nou všechno stranou.

V rozhovoru pro Romano voďi jsi 
kdysi říkala, že bys ráda odjela do 
Rakouska nebo Itálie. Pořád tě to 
tam táhne?
Jo, tyhle úmysly jsem trochu změ-
nila, byla jsem ještě mladší, když 
jsem dělala ten rozhovor s Romano 
voďi. Když jsem zjistila co všech-
no balet obnáší, tak jsem si uvědo-
mila, že primabalerínou nechci být. 
Raději chci vyučovat děti a být pro 
ně vzorem.

Tahle branže přináší, myslím si, 
obrovskou konkurenci. Dobrých 
tanečníků je víc, pokud však ne-
jsou viditelní v mediích, veřejnost 
o nich neví. Máš nějaký návod na 
to, jak se prosadit? Stojíš o to?
Po všech zkušenostech už vím, že 
v dnešní době to bez známostí moc 
nejde, je nutné je mít a když je člo-
věk nemá, tak bývá odstrkovaný 

stranou. Chci hlavně poukázat na 
to, že baletním uměním se dá těž-
ko uživit a přitom je to fakt velká 
dřina. Netoužím snad po něčem ne-
možném, ale když už, tak bych se 
chtěla dostat do muzikálu a praco-
vat s dětmi.

I když předem tuším odpověď, 
přece jen se tě zeptám na další 
zájmy a koníčky, tedy kromě ba-
letu. Jak trávíš volný čas?
Další zájmy a koníčky? Tak s ohle-
dem na můj čas je jich velice málo. 
Když už ho ale mám, tak ráda na-
kupuju jako každá dívka, bruslím 
na ledě, jezdím na kole a spím.

Svou budoucnost vidíš jak?
Já vidím svoji budoucnost velmi 
hezky. Snad po škole najdu práci, 
všechno zvládnu a budu spokoje-
ná. A taky bych chtěla ještě stih-
nout pobyt v zahraničí kvůli zdo-
konalení angličtiny. Uvidíme.

A nějaký vzkaz pro čtenáře na 
závěr?
Chtěla bych redakci časopisu po-
děkovat, že mi otiskuje rozhovor 
a jsem moc ráda, že přibudou další 
lidé, kteří se o mně něco dozvědí.

Ptala se Veronika Kačová

Bibiana Poláková: Imar džanav, hoj andro balet 
le manušes musaj te el o znamosťa

E Bibiana Poláková hiňi student-
ka andre Janačkovo konzervatoř ke 
Ostrava pro oboris balet. Imar sar 
ehas čhajorake, ta džanelas, so ka-
mela te kerel. E Bibiana avel kha-
tar Ostrava, ode la ehin fajta, the 
lake kamarata. Nadaral te oddžal 
andre cuzina, kaj bi pes sikhaďalas 
e anglicko čhib. Sar khelel, ta andre 
late šaj dikhen umelcos andro khe-
liben. Manušňi, so hiňi jekhetane le 
bašavibnoha. O kheliben ehin per-
dal late o kamiben, buťi, ačhaľiben. 

Uľilas pes andro berš 1993. 
Peskera da the dades dikhel but 
rado, andro sikhaďipen the lakere 
zaujma la but upre vazden. 

Ahoj Bibi, šaj phenes amenge 
vareso pal oda, sar chudľas te ke-
rel o balet? 
Ehas oda pharo pes te dochudel pre 
kaľa škola JKGO. But man sikha-
vav, imar ochto berš, the kada berš 
agorisľuvav. Avela oda but pharo, 
aľe bizo oda kerava.

Študines pre konzervatoř, so tut 
motivinďas, kaj ode te študines? 
Sar somas čhajorake, ta bruslina-
vas pro legos, the ehas man tiž balet 
the gymnastika. Ehin čačipen, hoj 
sar jezdinavas pro brusle, kampolas 
mange but love, the vaš kada mange 
palis avri kidľom o drom ko baletos. 

So tiri fajta? Kamenas, hoj te 
keres vareso aver, sar dokereha 
e škola? Kidenas tuke avri e ško-
la? Sar tumen avri barile? 
E daj the o dad man andre savoro 
but upre vazdenas, imar sar somas 
čhajorake. O dad manca phirlas pro 
treningi, the ehas manca pherdo ori. 
Sar somas čhajorake, ta manca phir-
las pro suťaže, the ehas but rado, hoj 
mange kidľom avri kada oboris. But 
problemi le lovenca amen nahas, aľe 
vazdelas man upre caľi miri fameľi-
ja, the koda, so kamavas, hoj te avav 
e baletka, pes ačhiľas. 

Sar phari hiňi e škola, the korko-
ro kheliben andro balet? 
O balet hino but pharo. Som andre 
škola imar ča tosara khatar 7 ora dži 
andro 6 ora raťi. Ehin amen sikha-
ďipen kavka sar andro savore stred-
no školi – čechiko, anglicko čhib, 
dějiny, the aver. Paľis amen ehin 
o sikhaďipen andro pherdo kheli-
ben. Ehin oda klasicko balet, mo-
derno kheliben, fl amengo, the lido-
vo kheliben. 

So perdal tute ehin o kheliben? 
Sar les ľikeres pal e fyzicko the 
voďiskeri sera? 

O kheliben predal mande znameňi-
nel but, the som paľikerďi korko-
ri vaš peste, hoj keci kerďom, the 
hoj man dochudľom kavka dur. Aľe 
the kaj šaj avav lačho priklados le 
Romenge. O kheliben perdal man-
de ehin tiž ačhaľiben, te man ehin 
varesavi dukh, sa džal het. 

Andro vakeriben andro Roma-
no Voďi phenďal, hoj bi kamľa-
las te džal andro Rakusko abo an-
dre Italia, kames ode mek te džal, 
abo na? 
Ode somas mek terňi, the šaj phe-
nav, hoj imar ode nakamav te džal. 
The sar peľom pal soste o balet 
ehin, ta mange phenav, hoj naka-
mav te avel primabalerina, aľe ka-
mav te sikhavel le čhavoren, the te 
avel lengro baro vzoros. 

Kaľa buťi ehin but phari, the 
ehin ode but konkurencia. Ehin 
pherdo khelibengere džene, te 
nane len avri te dičhol, ňiko pal 
lende nadžanel. Ehin tut varesa-
vo drom, sar pes te dochudel an-
dro kajso dživipen? Kames oda? 
Ehin čačipen, hoj o znamosťa andre 
kaľa doba ehin lačhi amen te avel, te 
le manušes nane, ta džal oda phares. 

Kamav te phenel kada, hoj o baletno 
sikhaďipen ehin but pharo, nadžal 
pal kada te dživel, ehin oda but pha-
ri buťi. Nakamav ňič, ča man kamav 
te dochudel andro muzikalos, the te 
kerel buťi le čhavorenca. 

e te imar anglal džanav, so phene-
ha, he kavka tutar phučav, so ke-
res, te nakheles? Sar tuke keres 
avri o džives, sar nakheles? 
Maškar mire zaujma pes thovel 
kada, hoj rado phirkerav pal o skle-
pi, sar sako čhaj, bruslinav pro legos, 
jedzinav pro bicigľos, the sovav. 

Sar tut dikhes andro tiro tajsaskero? 
Me dikhav miro tajsaskero but 
lačhes the šukares. Kamavas bi 
mange khatar škola te ŕakhel buťi, 
savi man bavinela. Tiž bi kamavas 
varekaj te odžal andre cuzina, kaj 
pes te sikhavav o angliciko čhib, ta 
dikhaha, so avela. 

So bi kamehas te phenel le dže-
nege andro Romano hangos? 
Kamavas bi te paľikerel la redakci-
ake, hoj manca kerde vakeriben, the 
som but rado, hoj pes pal mande šaj 
došunen he aver džene. 

Phučelas e Veronika Kačová 

Bibiana Poláková první vlevo
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Výstava
identi_TA 
Výstava identita_TA představuje současnou tvor-
bu umělkyň Tamary Moyzes, Lenky Klodové, Lady 
Gažiové, Věry Kotlárové, Blanky Jakubčíkové, Tani 
Magy a Karolíny Kohoutkové.  18. 5.–22. 9. 2013 

Umění zabíjet 
Fotografi e umělce Lukáše Houdka rekonstruují vy-
brané masakry německého civilního obyvatelstva na 
území dnešního Česka v roce 1945. Autorova rekon-
strukce některých zločinů, kterých se po druhé světo-
vé válce dopouštělo české obyvatelstvo na Němcích, 
je pokusem vyrovnat se s doposud opomíjeným ob-
dobím českých dějin. 

Moment tabuizace je na fotografi ích přítomen ve 
formě neživých aktérů akcí – panenek Barbie s atri-
buty odpovídajícími dobové atmosféře.

  23. 5.–22. 9. 2013 

Filmový čtvrtek v Moravské zemské knihovně 
Je to jen vítr 
Promítání fi lmu Je to jen vítr maďarského režiséra 
Bence Fliegaufa. Snímek zpracovává reálné události 
z Maďarska z roku 2008, kdy se v zemi odehrála série 
otřesných rasových útoků na místní romskou komu-
nitu. Je to jen vítr zachycuje jeden den v životě rom-
ské rodiny kdesi na okraji malého městečka. Otec je 
za prací v Kanadě. Matka má dvě zaměstnání a sta-
rá se o svého nemocného otce. Dcera chodí do školy 
a syn se toulá po okolí. Všechny stravuje napětí způ-
sobené množícími se útoky. Na město padá tma a nocí 
se nesou podivné zvuky. Je to jen vítr? Snímek obdr-
žel druhou nejvyšší cenu v hlavní soutěži Berlinale 
2012. Po skončení fi lmu bude následovat moderova-
ná diskuze o extremismu, jejímiž hosty budou Mgr. 
Jana Poláková, PhD. (ředitelka Muzea romské kultu-
ry) a Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Fakul-
ta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně). 

13. 6. 2013, 1800–2000

Historie a úsp chy projektu

Školní rok 2011/2012: bylo zapojeno 13 u itel z r zných subjekt (školy, NNO, nízkoprahová
za ízení, charity) a 10 romských um lc z r zných kraj R. Realizovala se série 16 obsahov
propojených aktivit – tedy celkem 136 setkání d tí a romských mentor . Na konci roku se
uskute nilo spole né vystoupení skupin v Praze – vyvrcholení spole né celoro ní práce.

Aktuáln : školní rok 2012/2013: bylo vybráno celkem 8 subjekt a 8 romských um lc
z r zných kraj R. Postupn se realizuje stejný formát projektu jako v lo ském roce (16
setkání v pr b hu školního roku). Výsledkem celoro ního snažení bude vystoupení
(prezentace) skupin podle zam ení mentora (výstava, konzert, módní p ehlídka apod.)

KONTAKTY

Mgr. Iva Hlavá ková

E mail: romamentor@gmail.com

Web: www.sdruzeniromea.cz

Facebook: Projekt Romský mentor
– ROMEA, o.s.

Adresa: ROMEA, o. s., Žitná 49,
110 00, Praha 1, www.romea.cz

Tel.: 257 329 667

Projekt Romský mentor
Romský mentor je projekt, který do eské republiky p inesla organizace Open Society
Foundations (OSF) z Budapešti a od roku 2011 ho realizuje ob anské sdružení ROMEA.
Projekt zárove úsp šn probíhá v Bulharsku, Ma arsku, Makedonii a na Slovensku.

Hlavním cílem projektu je p isp t k integraci znevýhodn ných d tí prost ednictvím
realizace volno asových aktivit z oblasti um ní a kultury na školách.

Realizace projektu

V pr b hu školního roku se pravideln schází romský mentor se skupinou d tí ve
škole, prostorách neziskových organizací, nízkoprahových za ízení, charity apod.

Mentor je respektovaný romský profesionál projektu se ú astní známé i
institucionáln kvalifikované osobnosti (v letošním roce výtvarnice, baletka, módní
návrhá , hudebníci, zp va ka, rapper a spisovatelka). Pod jeho vedením se d ti v nují
um lecké oblasti – podle daného profesního zam ení.

Mentor úzce spolupracuje s pedagogem – tvo í spolu pro práci se skupinou jeden tým.


