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bRno – Neznámá žena a muž po-
lili brněnskou mešitu olejem.
– Náměstek primátora Matěj Ho-

lan (Žít Brno) končí jako radní na 
radnici Brno-střed a chce se vě-
novat pouze funkci na hlavní br-
něnské radnici podle hesla, že na 
dvou židlích se dost dobře nedá 
sedět.

– Podle volebních průzkumů by 
v krajských volbách v Jihomo-
ravském kraji zvítězila ČSSD 
(24 %), následovaná KSČM 
(15 %), která nepatrně předběh-
la Lidovce (rovněž 15 %) a ti 
zase nepatrně předběhli ANO 
(necelých 15 %), následuje ODS 
(8 %). Ostatní by asi propadli. 
Ani hejtman Hašek nemá vše jis-
té v rámci vítězné ČSSD.

zprávy

Pokračování na str. 2

17. listopadu zvonili klíči i Romové

A nejen to. Jejich účast byla napros-
to spontánní a samozřejmá. I rom-
ští řečníci mluvili ke statisícovým 
davům a byli odměňováni potles-
kem na otevřené scéně. Jako ostat-
ní. Vzpomeňme na JUDr. Emila 
Ščuku, charismatického předsedu 
Romské občanské iniciativy (ROI) 
a Jana Rusenka. Dnes už o nich 
neuslyšíte. Jan Rusenko odešel po 
čase do Belgie s hořkostí a tam ze-
mřel. Emil Ščuka po krátké době 
euforie pohřbil svoji politickou stra-
nu a odešel do zapomnění.

Po krátkou dobu asi dvou let byli 
Romové aktivními účastníky všech 
politických a společenských událos-
tí a byli také všemi spontánně a sa-
mozřejmě přijímáni. 

Je pravda, že Romové byli jako 
ucelená skupina ze všech skupin té 
doby nejméně připraveni přijmout 
nabízenou svobodu a užívat ji způ-
sobem angažovaných občanů. Byl 
to výsledek destrukce občanských 
a kulturních charakteristik Romů 
během 40tileté komunistické tota-

lity, daleko výraznější a škodlivěj-
ší než u všech ostatních skupin. 
V takovém stavu vstupují v listo-
padu Romové do revolučních udá-
lostí.

V rámci obecné euforie to došlo 
dokonce tak daleko, že v prvních 
svobodných volbách v půli roku 
1990 bylo do tří parlamentních tě-
les v rámci Občanského fóra (OF) 
zvoleno dokonce 11 romských po-
slanců. Něco nebývalého, co se už 
pravděpodobně nebude nikdy opa-
kovat. Dnes už víme, že to byl čin 
hodný záznamů do celoevropských 
análů revolučních událostí.

Romští vůdcové, kterých nebylo 
málo, spolu s poslanci a zástupci 
ROI prokázali během sametové re-
voluce i krátce po ní jistou naivitu 
v tom, že se sice dokázali soustře-
dit v rámci obecného politického 
úsilí na koncipování zásad integra-
ce Romů do společnosti zevnitř, 
aniž by však předpokládali, že 
může dojít později k odporu proti 
těmto zásadám nejdříve ve společ-

nosti, a následně i u politiků, a že 
by proti tomu bylo záhodno vytvá-
řet určité zábrany.

A tak během krátké doby čtyř let 
situace vykrystalizovala do obrysů 
dvou skupin, příslušníků romské 
menšiny a majority, kteří už spolu 
nedokázali nacházet společnou řeč 
a stávali se vůči sobě více a více ci-
zími. Mnoho Romů v očekávání 
lepšího postavení ve společnosti, 
které jim nebylo dopřáno, propada-
lo do pasivní resistence. To je dneš-
ní obraz se všemi negativními dů-
sledky. 

Vzpomínám na iniciativu pardu-
bické radnice ještě v roku 1995, kde 
se otevřel nadějný projekt Sítě ev-
ropských měst ve prospěch eman-
cipace Romů. Byl jsem jedním ze 
signatářů této výzvy vedle mnoha 
primátorů velkých českých měst. 
Byl to program, který ukazoval už 
tehdy cestu řešení narůstajících 
problémů mezi většinou a Romy, 
které mohly být účinně odstraňová-
ny pouze v rámci lokálních a regi-

onálních samospráv. Tento projekt 
během krátké doby zapadl do zapo-
menutí.

Dnes, po dvaceti létech se tyto 
snahy znovu rodí v porodních bo-
lestech. Například vládní Agentu-
ra pro sociální začleňování má být 
tou institucí, která ve spolupráci 
s městy, kterým nabízí své know 
how, má pomoci v tom, jak se Ro-
mové mohou vymanit ze sociální 
bídy a vylučování.

Změnit ovšem myšlení a mezilid-
ské vztahy mezi Romy a většinovou 
společnosti, je úkol těžký a dlouho-
dobý. Je to imperativ pro celou spo-
lečnost, žádné privilegium pro 
Romy. Imperativ racionální povahy, 
který, kromě mnoha dalších aspek-
tů, má i aspekt výsostně finanční. 
To by mohl respektovat každý.

Třeba bychom se mohli vrátit do 
počátku 90. let a tam hledat zdroje 
poučení pro nápravu společnosti. 
Tohle by mohl být určitě upřímně 
vnímaný odkaz událostí 17. listopa-
du. karel holomek
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paťiv pro andreje Giňu
Ve čtvrtek 19. listopadu se v praž-
ské Knihovně Václava Havla konal 
vzpomínkový večer věnovaný rom-
skému spisovateli Andreji Giňovi 
z Rokycan, který koncem září – mi 
del o Del les loki phuv! – odešel na 
onen svět. Večer svému dědečko-
vi uspořádaly jeho vnučky – De-
nisa a Stáňa Mikovy pod názvem 
Kovlo romano jilo / Laskavé rom-
ské srdce. V sále se sešla rodina, 
přátelé, známí, lidé, kterým byl An-
drej Giňa blízký, kteří si jej vážili 
a měli ho rádi proto, jakým byl člo-
věkem, ať už jej znali osobně, nebo 
z povídek, které po celý svůj život 
neúnavně psal a publikoval. Kro-
mě osobních vzpomínek několika 
jeho přátel a známých (L. Goral, I. 
Ferková, K. Holomek) zněl během 
večera především hlas samotného 
Giňi. Vyslechli jsme úryvky z jeho 
literární tvorby i osobní korespon-
dence, dvojjazyčné scénické čtení 
oblíbené žertovné povídky Andre 

mašina / Ve vlaku, na plátně se mí-
haly jedna za druhou Giňovy fo-
tografie… Celý večer plynul v tak 
laskavém duchu, že byl vskutku 
důstojnou připomínkou a oslavou 
Giňova naplněného života. O hu-
dební doprovod se postarala roky-
canská kapela Kale, večerem pro-
vázely romistky Helena Sadílková 
a Karolína Ryvolová, jejichž při-
činěním vyšla Giňovi v roce 2013 
zaslouženě samostatná kniha po-
vídek Paťiv. Ještě víme, co je úcta, 
(Triáda). Křest knihy se tehdy konal 
právě v Knihovně Václava Havla. 
Nakladatelství Triáda vydalo vzá-
pětí v roce 2014 v edici autorské-
ho čtení Hlasy také zvukový nosič, 
na němž čte Andrej Giňa vybrané 
povídky z knihy Paťiv (v českém 
překladu a jednu v původním rom-
ském znění). 

Také brněnské Muzeum romské 
kultury věnovalo Andreji Giňovi 

Scénické čtení Giňovy povídky Andre mašina/Ve vlaku foto: antonín Jelínek
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zprávy
pRaha – Prezident Miloš Zeman na 26. výročí listopadových událos-
tí obsadil se svými blízkými za vydatné asistence Policie ČR Albertov, 
který v oněch památných událostech patřil studentům. Tím jim zabrá-
nil v položení kytic na těchto místech. Připuštěn byl pouze ten, kdo nesl 
transparent s nápisem: „Ať žije Zeman!“

Prezident pronesl nic neříkající projev, vyzývající k toleranci projevu, 
kterou vzápětí popřel tím, že se v jeho blízkosti objevili ti, kteří jsou pra-
vým opakem toho: dlouhodobě bezpečnostně neprověřený kancléř My-
nář, poradce Nejedlý, který dluží státu desítky milionů za odebraný a ne-
zaplacený plyn, lžidoktor a obřadník Forejt, politik pochybných názorů 
Konvička, který na otevřené scéně vyzýval ke zplynování muslimů, po-
slanec Úsvitu Černoch a tak podobně. Muziku tvrdil dobře známý vtipá-
lek Ovčáček. Ministr spravedlnosti volal Policii ČR k povinnosti stíhat 
trestnou činnost, o které se dozví.

Ministr Dienstbier označil chování prezidenta za činnost směřující k fa-
šizaci společnosti. Premiér Sobotka se na prezidenta naštval taky dost. 
Naše redakce taky. Policejní prezident sdělil národu, že trestný čin se ne-
stal. Alespoň že víme, s kým máme tu čest.

pRaha – Knihovna Václava Havla v podvečer čtvrtku 19. listopadu 
uspořádala pěkný vzpomínkový večer na zemřelého spisovatele Andreje 
Giňu, ve spolupráci s jeho vnučkami. Jak známo, Romano hangos dlou-
hodobě zveřejňovalo texty Andreje Giňi v romštině skvěle překládané do 
češtiny paní Martinou Vyziblovou, jak sám Andrej přiznával.

vánoční výtvarná dílna pro děti v muzeu romské kultury
Vánočně laděná výtvarná dílna v Mu-
zeu romské kultury za přítomnos-
ti romských řezbářů Matěje Holu-
ba a Ivana Berkyho Dušíka. Dílna se 
koná v rámci výstavy dřevěných hra-
ček A možná přijede na koze, kterou 
si návštěvníci budou moci nejen pro-
hlédnout, ale také osahat. Zároveň se 
seznámí s pracovními postupy řezbářů 
a sami si budou moci domalovat dře-
věný výpalek anděla. Dílna je pro ná-
vštěvníky zdarma, pro rezervaci místa 
kontaktujte lektorské oddělení: 
tel.: 545 214 419, lektor@rommuz.cz.

Radek Žák

pozornost, když jej spolu s ostatními romskými literáty v roce 2006 před-
stavilo během výstavy věnované romské literatuře nazvané Čalo voďi / 
Sytá duše a v roce 2007 zařadilo pět jeho povídek do stejnojmenné dvoj-
jazyčné antologie prozaických textů romských autorů z ČR. Název výsta-
vy i následné knihy Čalo voďi / Sytá duše vychází právě z Giňova citá-
tu: „Hjaba kaj čirla sas o Roma bokhale, džanenas jekh avres paťiv te del, 
ľikerenas jekhetane, džanenas jekh avreske te odmukhel, dikhenas andre 
avreste manušes. Hjaba kaj o goja has bokhale, o voďi has čalo… / I když 
dříve Romové hladověli, dovedli jeden druhému prokazovat úctu, drželi 
pospolu, dovedli si odpouštět a jeden ve druhém viděl člověka. Měli jsme 
sice hladový žaludek, ale duše byla sytá…“

Jak čtenáři Romano hangos dobře vědí, Andrej Giňa byl po dlouhá léta 
jeho pravidelným přispěvatelem. Dvorní překladatelkou Giňových poví-
dek z romštiny do češtiny, které zde vycházely, byla Martina Vyziblová, 
která svůj vztah k autorovi vyjádřila těmito slovy: „Je mi ctí, že jsem se 
mohla setkat se světem pana Giňi prostřednictvím jeho příběhů a pohá-
dek. Bohužel jsme se nikdy nepotkali osobně, ale jeho texty překládám 
už několik let. (Právě teď vtipnou i napínavou pohádku O černé paní, kte-
rá bude ve vánočním čísle Romano hangos.) Přestože jsem pana Giňu ne-
poznala osobně, můžu říct, že to byl člověk s velkým darem vypravěče. 
Jeho příběhy jsou tak uvěřitelné a jaksi „přirozené“, že mám vždycky po-
cit, že přesně tak se to tenkrát určitě stalo... to byla tenkrát ta svatba, ty 
námluvy, setkání ve vlaku, na náměstí na lavičce... a postavy ožívají, mlu-
ví krásnou romštinou... jako bych je slyšela, jako bych seděla vedle nich. 
Tady v Brně je ještě balíček textů, které čekají na zveřejnění. Je mi líto, 
že už k nim nepřibydou nové. Příběhy pana Giňi si vždycky ráda přečtu 
znova, jsou v nich životní zkušenosti, vzpomínky, vtip i moudrost a „to“ 
těžko popsatelné, čemu se říká romipen.“ Jana habrovcová

Muzeum romské kultury

Ilona Ferková a Ladislav Goral vzpomínají na Andreje Giňu
 foto: antonín Jelínek

Pohled do plného sálu Knihovny Václava Havla během vzpomínkového 
večera 19. 11. 2015 foto: antonín Jelínek

paťiv pro andreje Giňu
Dokončení ze str. 1

co přinesl Romům 17. listopad

V listopadu 1989 mi bylo třicet let, 
měl jsem tři malé děti. Tehdy jsem 
pracoval ve fabrice Koh-i-noor v Bí-
lovci. Onoho osudného dne jsem 
sledoval zprávy v televizi jako ka-
ždý den. U nás na malém městě se 
žilo dobře, všichni měli práci a sou-
žití bílých a Romů bylo dá se říct 
na dobré úrovni. O politiku jsem se 
dost zajímal, zejména o budoucnost 
naší menšiny. Publikoval jsem v tis-
ku s požadavkem o spravedlivější 
řešení tzv. romské otázky, o po-
vznesení romské kultury a jazyka.

Revoluci v listopadu 89 jsem 
jako většina lidí vnímal jako změ-
nu k lepšímu. Přidal jsem se do 
místního Občanského fóra, praž-
skými Romy jsem byl vyzván k za-

ložení Romské občanské iniciativy 
u nás na Novojičínsku. Jezdil jsem 
na ústředí ROI do Prahy, zúčastňo-
val se různých jednání a zasedání.

Listopad 89 nám Romům přine-
sl svobodu a naději v lepší důstoj-
ný život. Bohužel euforie a nadše-
ní brzy upadly, nepřítel komunis-
mus padl a hledal se nový. Část čes-
ké veřejnosti a mládeže si brzy na-
šla svého nového nepřítele – Romy. 
Zdi domů ve městech a obcích byly 
plné hesel typu: „Cigáni do plynu“, 
„Cigáni do Indie“ atd.

Netrvalo dlouho a pořádaly se 
pogromy na Romy a přibyli první 
mrtví. Mladého Tibora Danihela 
v Písku fašisté nahnali do místní 
řeky, kde se utopil. Maminku něko-

lika dětí Helenu Biháriovou v Par-
dubicích čekal stejný osud. Část ve-
řejnosti s nimi tiše sympatizovala, 
většina mlčela. Mrtvých Romů při-
bývalo, útoky na romské rodiny se 
počítaly na stovky. Romové ve stra-
chu o své životy emigrovali, utíka-
li do Kanady, Anglie a dál na západ.

Tisíce Romů, kteří zůstali, se do-
stávali do existenčních potíží bez 
práce a budoucnosti. Vyrostla nová 
ghetta na okrajích měst a obcí, kde 
většina občanů nepracuje, kde ros-
te kriminalita, xenofobie a diskri-
minace.

Na druhé straně je také pravdou, 
že vyrostli noví vysokoškoláci 
a středoškoláci, naše děti mohou 
studovat. Tisknou se noviny v rom-
ském jazyce, romská kultura je na 
vzestupu. Můžeme se svobodně vy-
jadřovat a volně cestovat po světě.

Stačí to všechno ke spokojenému 
a šťastnému životu?

Někomu ano, nestará se o jiné, 
stačí mu klid a pohoda doma v ro-
dině. Jenže to není všechno, člověk 
potřebuje ke svému životu i respekt 
a úctu okolí, pocit bezpečí. K tomu 
nás čeká ještě dlouhá cesta a hod-
ně úsilí a potu. Je to v zájmu nás 
i našich dětí a jejich budoucnosti.

 Jan horváth

so amenge anďas o 17. novembros
Andro novembros 1989 mange sas 
tranda berš, somas terno, sas man 
trin cikne čhavore.

Akor keravas andre fabrika Koh-
-i-noor Bilovciste. Oda baro ďives 
dikhavas pre televizija, so pes ke-
rel Prahate. Ke amende, pro cikno 
foros pes dživelas mištes. Savoren 
sas buťi u mištes pes dživelas le 
gadženca. Keravas dost andre poli-
tika, džalas mange pal oda, so ela 
dureder amare nipoha. Čhinavas 
liľa andro ujšagi. 

E revolucija andro novembros 89 
phundraďa amaro drom kijo feder 
dživipen, avka mange duminavas. 
Thoďom man andro Občansko fo-
rum, prahakere Roma man vičinde 
ke peste, hoj te šigitinav te zathovel 
e romaňi sera ROI ke amende khe-
re pro okresis. Phiravas pal vajkeci 
bešibena le Romenca Prahate u pre 
aver fori. 

O novembros 89 amenge anďas e 
sloboda the feder dživipen, avka 
amenge savore duminahas, hoj ela. 
Zijand Devleske na ačhiľas pes 
avka. O benga komunisti gele tele 
u rodelas pes aver beng – amen le 
Romen. Pro fali, pro khera irinenas: 
„O Roma andro plinos, o Roma an-
dre Indija!“ 

Naľikerelas oda but, sar o terne 
Čechi tradenas le Romen the mur-
darkenas len. Le terne čhas, le Ti-

bor Danihel, andro foros Písek tra-
dle o fašisti andro šilalo paňi, kaj 
muľas. La romňa Helena Bihariovo 
Pardubicate čhide tiž andro baro 
paňi, kaj muľas. But gadže kada ka-
menas, so pes kerelas le Romenca 
the ľikerenas peskere muja. 
O Roma andre dar denašenas andre 
Kanada the Anglija. 

Ezera Roma, so ačhile khere, sas 
phareder dživipen. Bije buťi, bijo 
khera, andre bari dar, so ela dure-
der. Avri bariľas neve ghetta pro 
agor forende, kaj but manuša na ke-
ren buťi, kaj barol e kriminalita, 
o rasismus the xenofobia.

Pre aver sera hin čačipen, hoj avri 
barile neve sikhade terne manuša 

pre uče the bare školi. Amare čha-
ve šaj sikhľon, džal avri amare gen-
ďi andre amari romaňi čhib. Ama-
ri kultura the romipen baruven, šaj 
džas pal o svetos, kaj kamas.

Phučav: Hin oda savoro, so 
amenge kampel?

Varekaske oda hin pre kedva, na 
chan len goďi, so pes kerel avrenca, 
lošanen, hoj khere hin len so te chal 
u oda hin savoro. Kajča oda nane sa-
voro. Manušeske na kampel ča 
pherďi džombra the lačhi fajta, kam-
pel leske tiž paťiv jekh avrestar. 
Paťiv manušendar. Ki oda amen 
užarel mek pharo drom, but buťi, 
baro drom pre chasna amare čhavo-
renge. Jan horváth
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komentář

hledejme to,  
co nás spojuje

petR Jano

Dnes si připomínáme 17. listopad 1989, kdy za-
čal proces pádu vlády jedné strany. Musím ale 
říct, že za komunistické éry nezaměstnanost 
neexistovala. Práce byla pro každého, Romo-
vé pracovali, i když byli zařazeni do nejnižších 
dělnických pozic. Kdo nepracoval, a týkalo se 
to všech lidí bez rozdílů, nebo si nenašel práci, 
byl trestně stíhán za příživnictví. Takže od roku 
1948 se dvě generace Romů dostali do indexu 
novodobých pracovních otroků. V té době hod-
ně Romů prošlo i sítem československých kriminálů. Byli označeni jako 
recidivisté, kteří byli zavíraní za drobné delikty. Hodně Romů, zhruba 
60%, prožilo svůj život v kriminálech – lágrech. Seděli 20 let i více za de-
likty, které po revoluci byly zrušeny a přehodnoceny pouze na přestupky.

Musíme ale také upřímně říct, že v komunistické době byly i romské ro-
diny, které svůj život prožily docela dobře. Poctivě pracovaly, měly pěkné 
byty i své rodinné domy. Jejich děti řádně chodily do škol, studovaly, vyu-
čily se řemeslu a měly i své společenské postavení.

V té době systém ale také rozbil na základě vymyšlené kriminality stov-
ky až tisíce romských rodin. Děti jim sociálka odebrala, umístila do dět-
ských domovů. Když se patnáctileté děti něčím provinily, byly zavírány 
do vězení pro mladistvé. Byl to koncentrák, kde se romská mládež nauči-
la kriminálnímu životu. Většina z nich byla na svém duševním vývoji so-
ciálně i mentálně narušena. Takže ten starý systém nebudu chválit, z mno-
ha sociologických příčin – právě oni, komunisti, záměrně politicky i kul-
turně zničili romskou populaci. My věřící, když jsme se chtěli projevit, tak 
jsme byli ničeni, zavíráni do vězení, a mnozí položili i svůj život za to, že 
řekli svůj občanský názor. Naše víra nám nezakazovala, abychom lidem 
nemluvili pravdu o našem Pánu a o spravedlivém Bohu. Oni, komunisti 
nám bránili a zakazovali hovořit o Bohu. Bratři a sestry, nesmíme zapo-
menout na dobu vlády jedné strany. V porovnání s ní nám dnešní svobo-
da dává více šancí pro lepší život, pro sebe i své rodiny. Dnes už stovky 
romských studentů studují na skvělých univerzitách, jak v ČR tak SR, 
i v zahraničí. Mnozí lidé z našeho národa žijí v Kanadě, v USA, UK, v Ně-
mecku, ve Francii, Belgii, Holandsku a mají se dobře. Jejich děti v 95% 
nejsou ve vzdělávání diskriminovány. Ve vyspělejších společnostech naši 
lidé mají své společenské postavení, pracují, starají se o své rodiny a žijí 
spořádaně. 

Vím, že mnoho našich Romů bylo zabito z rasistického podtextu, mno-
ho lidí bylo zbito českými nacisty, mnozí jsou invalidé. Vím, na tyto sku-
tečnosti se nedá zapomenout. My Romové jsme ohroženi i v této svobod-
né době. Bratři a sestry, proto hledejme více to, co nás spojuje, než to, co 
nás rozděluje. Máme již lepší a kvalitnější lidi, a hlavně víme, co chceme. 
My na to máme, my můžeme být jazýčkem na politických vahách. Musí-
me v jednotě prosadit pozvednutí našeho národa a pomalu měnit negativ-
ní sociální a kulturní obraz našeho národa. Romové, dnešní doba nám to 
umožňuje, spojme se a pojďme spolu v silné jednotě do lepší budoucnosti.

anketní otázka
cítíte nějaký dopad 17. listopadu na svoje životy?

ladislav Gábor, sR
Nebojte sa nezamestnanosti, nebojte sa chudoby, ne-
bojte sa kriminality, extrémizmu a nacionalizmu. Viva 
la demokracia, viva la sloboda. Čo mám z krásnej mis-
ky, alebo taniera, keď je prázdny? Čo mám z toho, že 
na Václavskom námestí môžem slobodne nadávať na 
politikov? Dá mi to najesť, alebo mojím deťom? De-
mokracia a sloboda nie je pre obyčajných ľudí, vyho-
vuje iba politikom, zlodejom, byznysu, čiernemu ob-
chodu, jednoducho inej vrstve ľudí. 

božena cinová sidorka 
Demokracie je pro titulované, pro boha-
té, pro zloděje, co rozkradli, co se dalo, 
pro děvky, co zahazují své děti do od-
padu. Korupce je legální, profitují z ní 

lichváři, exekutoři. Demokracie s sebou přinesla ne-
zaměstnanost, chudobu, bídu, vytvořila ghetta, lidi na-
hnala do lágrů a nazvala je nepřizpůsobivými. Když je 
člověk dlužný na pojistném, nemá nárok na důchod. Pe-
nále mu naroste víc jak samotný dluh a potom už člověk 
nemá nárok dluh zaplatit. Česká vláda by se neměla sta-
rat o cizí lidi, měla by si udělat pořádek doma. Postarat 
se o nezaměstnané, bezdomovce a sociálně slabé. Ko-
lik bezdomovců umrzlo, kolik lidí si vzalo životy, při-
šlo o práci, kolik Romů muselo zahynout rasistickou 
rukou. Demokracie je pro Romy neštěstí.

michal šamko 
Revoluce byla v mnoha směrech zmanipulovaná. Pro 
mnohé lidi to byl plán, jak se dostat ke svým majet-
kům, nebo získat nové majetky. Poctivý přístup k re-
voluci měli jen studenti. Vše ostatní bylo hezké, ale 
mělo to svůj záměr, který v podtextu nevystihoval to, 
co si představovali lidé, co stáli v zástupech proti ko-
munistům. Příživníci a obchodníci s revolucí se brzo 
zbavili těch, co jim neseděli, viz Karel Kryl, Dubček 
a jiní. Demokracie je dobrá věc a většina lidí by už ne-
chtěla zpět ten systém, který tady byl 40 let. Jen jsme 
se neměli zbavovat všeho, myslím tím celého systé-
mu a přejít do tržního, kteří mnozí zneužili. No a co 
se týče Havla, ano, byl to významný člověk, ale ani 
on nebyl svatý.

vlado sedlák, čR – brno
Iluzím nevěřím, a proto 17. listopad 
není mým svátkem. V demokracii už 
zahynulo násilnou smrtí mnoho Romů. 
Romské děti mají strach ze skinheadů. 
Mnoho rasistických činů nebylo spravedlivě potrestá-
no. Hodně Romů dostalo kvůli své barvě kůže nepři-
měřený trest. Režim nemá k nám stejný postoj jako 
k Čechům, trpíme, žijeme pod hranicí chudoby a ještě 
jsou nám vyčítány sociální dávky. Nemáme stejné šan-
ce, nemůžeme si zušlechtit svůj život. Náš názor čes-
kou populaci nezajímá, a svoboda slova chrání rasis-
ty, kteří provolávají heslo Cikáni do plynu. Ano, máme 
dotované neziskové organizace, ale ty řídí především 
Češi a Romové tam jen dodali černou barvu potřebnou 
k čerpání dotací. Češi to mají dobře ošetřené, vše fun-
guje tak, jak chtějí oni. V těchto organizacích pracu-
jí jen vychytralí Romové, kteří nechtějí prosadit svůj 
vlastní názor, a nejsou to ani romští vlastenci.

Josef cicko
Divím se romským politikům, že ješ-
tě neprocitli z falešné euforie, kterou 
nastolili falešní demokraté. Není ta-
jemstvím, že prezidentem měl být Ale-

xander Dubček. Jenže záhadně tragicky zahynul. 
Vzpomeňte na slova Karla Kryla, jak zklamaně kriti-
zoval vývoj téhle korupční a zaprodané demokracie. 
Ti, kteří o tomto nevědí, budou nadále vyzdvihovat ten-
to demokraticky zlořád. Romové, copak už jste zapo-
mněli, že my jsme přišli o práci jako první a dnes náš 
národ žije na pokraji chudoby. Vlády zlegalizovaly na-
cizmus a Češi veřejně řvali na ulicích: Cigáni do ply-
nu! Toto má na svědomí Havel a jeho spol. Jako prezi-
dent, kterému šlo o blahobyt a svobodu všech občanů, 
bez rozdílu barvy pleti a národnosti, tohle neměl ni-
kdy dopustit. Romové byli po roce 1989 vražděni kvů-
li své barvě kůže a všechny vlády tomu jen přihlížely. 

ladislav holler 
17. listopad není doopravdy svátkem pro 
nás Romy. Nás by tento svátek ani neměl 
zajímat. Česká společnost nás zavrhla, 
odkopla a jde proti nám. To, co se stalo 
s touhle zemí, není naší vinou, ale vinou samotných Če-
chů. Volili si své politiky a ti je všechny okradli a okrá-
dají dál. Rozprodali tuhle zem, zplundrovali ji a dnes 
je to zem rasistů a zlodějů.

antonie buriánská
Česká společnost má svobodu, a co mají Romové? Ro-
mové, probuďte se konečně. Je 26 let po revoluci, vál-
ka je na spadnutí, a kde jsou Romové? Promiňte mi ten 
výraz, neříkám, že všichni, ale většina je v pr..li.

Jana horváthová, čR – brno
Mně 17. listopad 1989 obrátil doslo-
va život naruby, v tom dobrém. Ten 
samý den jsem měla dělat státnice, tedy 
vlastně dělat poslední zkoušku, kterou 

ukončím studium na VŠ, ale revoluční výbor, který 
střežil školu, mě poslal domů a státnice jsem měla až 
o týden později před docela ustrašenými kantory. Po 
úspěšném složení zkoušek jsem se vydala lepit a dis-
tribuovat letáky a těšila se z naděje svobody, můj pro-
fesní život měl právě začít a s ním přicházel i nový 
a nečekaný rozměr života. To byla obrovská euforie, 
protože celé studium jsem se potýkala s chmurami 
z budoucnosti v tak podivném až zrůdném režimu. 
Nikdy poté jsem změny režimu ani na okamžik neza-
litovala. Prostě to, v čem jsem do té doby 22 let žila, 
s jakkoli nedokonalou demokracií nešlo a nelze srov-
návat, je to opravdu jiný rozměr, který zřejmě mlad-
ší generace může jen stěží vůbec chápat. Atmosféra 
strachu, dusno zkaženého vzduchu z neustálé přetvář-
ky, shrbení lidé „valící si tu svou kuličku“ před sebou 
jako v podstatě jedinou radost. Na moji povahu těžký 
náklad, kterého jsem se tak ráda zbavila. Mohlo by 
se dnes už dýchat volněji v této naší skutečně krásné 
a bohaté zemi, která přece jen pomalými kroky smě-
řuje k prosperitě, ale stále se rodí nové problémy. Tak 
aktuálně mě tíží vyhrocený světový konflikt, jehož je 
i naše země součástí. připravil Gejza horváth

chcete přispívat na naše anketní stránky?
ozvěte se na rhangos@volny.cz,  
nebo přímo šéfredaktorovi na  
romanohangos@gmail.com.

Fotbalový turnaj 

V sobotu 21. listopadu se pod záštitou Společenství Romů na Moravě konal 
fotbalový turnaj. Středisko Hvězdička se zaplnilo hráči, kteří i přes nepříz-
nivé počasí odehráli turnaj. Atmosféra nadšení panovala hlavně mezi hrá-
či, kteří ukázali mladým divákům skvělý fotbal. Peníze na pořádání fotba-
lového turnaje získali organizátoři z rozpočtu Jihomoravského kraje.  red

foto: sabir agalarov

Zpěvačka emílie machálková se dožívá 89 let!
Emílie Machálková se narodila 25. 
listopadu 1926 do rodiny morav-
ských Romů ve Svatobořicích na 
jižní Moravě. Rodina Holomko-
vých byla ve vesnici dobře přijí-
mána. Emíliin strýc, Tomáš Holo-
mek, byl například jeden z prvních 
romských vysokoškolských studen-
tů v Československu. V roce 1934 
se Emílie (zvaná Elina) přestěhova-
la s rodiči a se svými dvěma brat-
ry do Nesovic. 

Po roce 1939 sílily represe vůči 
Romům a Elina, stejně jako její nej-
starší bratr, musela opustit školu 
a následně byla poslána na nucené 
práce do továrny ve Slavkově 
u Brna. V roce 1942 byla uvedena 
v platnost proticikánská rasová na-
řízení, kterými byli Romové ještě 
více vytlačováni na okraj společ-
nosti. Během 2. světové války bylo 
z Čech a z Moravy deportováno 

celkem 5500 Romů do koncentrač-
ního tábora v Osvětimi. Necelých 
600 z nich přežilo. Také rozvětve-
ná rodina Holomkových byla těmi-
to událostmi hluboce poznamená-
na. Elina s rodiči a bratry měla ale 
štěstí. Statečný starosta jejich do-
movské obce Nesovice je zachránil 
před deportací, když se za rodinu 
zaručil. Aby se Elina vyhnula po-
vinné a nucené sterilizaci nedepor-

tovaných romských žen, musela se 
od léta 1944 schovávat u své vzdá-
lené rodiny v Olomouci. 

Po válce se Elina provdala za 
Jana Machálka a stala se matkou 
čtyř dětí. Její velkou vášní byl zpěv. 
Svojí interpretací tradičních rom-
ských písní se stala známou po celé 
zemi. V roce 2004 byla publiková-
na autografická kniha Memoáry 
romských žen, která je současně 
kronikou rodiny Holomkových. 

Elina Machálková se ještě do ne-
dávné doby intenzivně věnovala 
práci s mládeží. Vyprávěním svého 
životního příběhu předává mladým 
lidem nejen životní zkušenosti, ale 
také cenné a autentické informace 
o romské kultuře nebo o pronásle-
dování Romů za 2. světové války. 

V roce 2013 obdržela Emílie Ma-
chálková cenu Muzea romské kul-
tury. muzeum romské kultury
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django fest měl letos šťávu! 
Na začátku listopadu se v brněn-
ském kultovním klubu Fléda konal 
další večer romské hudby Django 
Fest. Jak se patří, první skladbou, 
kterou zahrála skupina skvělých hu-
debníků v čele s Gejzou Horváthem, 
byla swingová pecka od Django Re-
inharda. Gejzův sametový tenor 
podkreslovali nejlepší hudebníci 
jako Zdeněk Lázok (kytara, zpěv), 
Roman Horváth (klávesy, zpěv), Lu-
káš Čonka (housle, zpěv) a Robert 
Lacko (saxofon, klávesy, zpěv). Po 
úvodní swingové skladbě následo-
valy tradiční a populární písně, do-
provázené plynulým jazzovým flow.

Říká se, že člověk nemůže zpí-
vat blues, aniž by jej cítil. Stejné 
platí o romské hudbě. Hudebník, 
který není duší a srdcem nomád, 
romskou hudbu hrát nedokáže. 
Mistrovskou interpretaci romských 
skladeb předvedla světoznámá sku-
pina Kale. Členové této kapely po-
chází z malého městečka v Če-
chách. Jako u většiny romských 
skupin, tak i členové této kapely 
jsou rodinně spjati. Hrají a zpívají 
spolu tak dlouho, jak si oni sami pa-
matují. Od ranného dětství hráli se 
svými rodiči, houslisty a ostatními 
hudebníky z cimbálové kapely. 

Je třeba si připomenout, že v po-
lovině 90. let Kale vystupují na mno-
ha vyprodávaných koncertech. Jejich 
fenomenální úspěch nakonec vedl 
k sepsání nahrávací smlouvy s BMG. 
První album „Rom Pop“ bylo vydá-
no v několika zemích v roce 1996 (ve 
Francii udělena cena pro jeden   
z nejlepších záznamů World music 
za rok). Reakce na druhé zlaté album 
„Kale Kalore“ (1998) otevírá kapele 
cestu k zahájení mezinárodní kon-
certní kariéry.

Kromě fantastických hudebních 
zážitků se objevily na Django festu 
i taneční soubory a také módní pře-
hlídka. Soubor tradičních romských 
tanců Merci předvedl dechberoucí 
performance odkazující k ruským 
a balkánským dějinám Romů. Mód-
ní přehlídka obchodu Gypsy mama 
zaujala všechny návštěvníky Djan-
go festu. Gypsy mama se snaží spo-
jit romskou ornamentální skladbu 
s moderními módními střihy. Po-
suďte sami, jak dobře se jim to po-
vedlo. Módní přehlídku doprováze-
la mladá skupina Čohanas. 

Přestože Fléda byla naplněná je-
nom z poloviny, večer se povedl „na 
jedničku“. Doufáme, že v příštím 
roce organizátoři nepoleví a navá-
žou na skvělou tradici již legendár-
ního romského kulturního večera 
Django fest.

text a foto: sabir agalarov
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Rozhovor s miladou landoriovou

Většina lidí chce dosáhnout mate-
riálního úspěchu. Ti, kteří se o ma-
teriální věci nezajímají, se snadno 
a rychle věcí zbavují. Milada Lan-
doriová je jedna z těch, kdo si hod-
lá užít 48 hodin pro sebe, pro svůj 
růst a spokojený život. Objevila, že 
není jen jeden způsob řešení, ale je 
i druhá cesta. Dělí se s námi o svůj 
životní příběh v dokumentu Černé 
labutě. Premiéra dokumentu pro-
běhla 4. 11. v MRK. 

vzpomeň si na své dětství, jaké 
bylo? 
Dětství jsem měla nádherné, pořád 
na to se sestrou vzpomínáme. Teď 
se blíží Vánoce a my jako děti jsme 
měly vždy bohaté Vánoce. Nejlepší 
byl půst, který jsme „dodržovali“. 
V poledne jsme dostali od mamky 
polévku, zbytek dne jsme byli o hla-
du. Tak jsme vždycky vyslali naši 
nejmladší sestru do kuchyně, aby 
nám ukradla aspoň cukroví. Byla 
hrozná sranda, až do večeře jsme há-
dali, co asi bude pod stromečkem. 
Krásná vzpomínka. 

a čím jsi chtěla být jako dítě?
Už od mala jsem chtěla být dok-
torkou, léčit lidi, být prospěšná, 
hrozně mě zajímaly nemoce dru-
hých – jak ty nemoce vznikají, jak 
se léčí.

Jak vás rodiče vychovávali?
Rodiče na nás byli hodní, všechno 
nám vysvětlovali, jak se máme cho-
vat, mluvit, co je a není slušné, po-
vídali si s náma o všem možném, 
ale já byla černá ovce a neposlou-
chala jsem, doteď jsem tvrdohlavá.

vzpomeneš si na něco ze tvého ži-
vota, na co nikdy nezapomeneš?
Vzpomínám si na hodně věcí, ale 
asi nikdy nezapomenu na to, když 
se mi narodily moje dcerky. Mám 
dvě, Karolína má 13 let, Elizabeth 
bude mít 9 let. Nic hezčího na svě-
tě není.

Jakou školu jsi studovala?
Mám základní vzdělání, pak jsem 
studovala na střední. Učila jsem se 
na dámskou krejčovou. Mamka mě 
naučila vyšívat, šít, tak jsem si mys-
lela, že mě to bude bavit, ale po roce 
jsem skončila a nastoupila do práce.

v dokumentu černá labuť hraješ 
svůj život, pokud bys měla mož-
nost ho nějak změnit, jak bys 
postupovala?

V dokumentu jsem nebyla úplně 
svá, hodně jsem se styděla, abych 
neřekla něco hloupého atd. Ale 
určitě bych změnila hodně věcí, 
třeba by se mi líbilo, kdyby se to 
natáčelo od rána, jak potkávám 
různý lidi, co dělám celé dny a tak 
podobně.

co je pro tebe nejdůležitější 
a čeho si nejvíce vážíš?
Teď je pro mě nejdůležitější, abych 
se uzdravila a nastoupila do práce. 
Vážím si „konečně“ sebe samotné! 
A strašně moc si vážím lidí, kte-
ří mě podporují a přitom mě znají 
krátkou chvíli.

Jak vidíš svoji budoucnost?
Nechci myslet na to, co bude zítra, 
pozítří, za rok. Ráno vstanu a mu-
sím jít tam a tam.

Jak vnímáš sebe a svět okolo sebe?
Vnímám sama sebe jako někoho, 
kdo se snaží se sebou něco udělat, 
zajistit dobrou budoucnost svým 
dětem, být jim příkladem, protože 
to je hrozně důležité.

co tě posouvá dopředu?
Jednoznačně moje děti. Ale také 
to, že poznám nové a zajímavé 
lidi. Neumím si představit, že bych 
o tohle přišla, jsou mým vzorem 

a chci taky něco dokázat. Nechci 
žít „zbytečně“.

Jak vypadá tvůj den?
Ráno jdu zanést dceru do školy, pak 
jdu domů, dám si kafe a jdu vyři-
zovat. Pak jdu pro dceru do ško-
ly, naobědváme se, napíšeme úlo-
hy a lehneme si, nebo jdeme ven. 
Strašně milujeme procházky, na ná-
vštěvy moc nechodíme.

máš nějaké motto, kterým se 
řídíš?
Mám jich víc: Nikdy není pozdě, 
nezapomínej na toho, kdo tě stvořil, 
a nikdy nezapomínej na to, čím sis 
prošla. A ze všeho nejradši mám: 
Ve všem zlém je něco dobré!

co bys chtěla vzkázat mladým 
romským ženám?
Aby se nikdy nedívaly na to, co po 
nich chtějí druzí! Ať je to kdoko-
liv! Ať svoje přání a sny uskuteč-
ní! První krok je hrozně těžký, ale 
stojí za to! Bůh nás ženy nestvo-
řil jen proto, abysme rodily, vařily, 
uklízely atd. Zní to feministicky? 
Ne! To je jen pravda, kterou chlapi 
neradi slyší. Bůh vás všechny opa-
truj, a ať vám dá takovou sílu, jako 
mně dává každý den.
Rozhovor vedla Veronika Kačová

foto: Zuzana dubová

džanes romanes Xvii
V listopadu 89 jsme zvonili klíči.
 Andro novembros 89 harangozinahas klejenca.
Komunismus padl. O komunismus pejľas tele.
Všichni Romové se radovali. Savore Roma lošanenas.
Po pár měsících plakali. Pal duj trin čhona rovenas.
Skini pořádali hon na Romy. O skini tradenas le Romen.
Kolik lidí zabili? Kejci Romen murdarde?
Hodně. But: Tibor Berky, Helena Biháriová, Tibor Danihel…
Romy propouštěli z práce jako první.

Le Romen premukhenas andal e buťi peršones.
Dostali podporu, almužnu. Chudle e podpora, čore love.
Majitelé bytů vystěhovávali Romy. 

O majiteľa čhivenas le Romen andal o khera avri.
Hodně z nás emigrovalo do Kanady a Velké Británie. 

But amendar tradle andre Kanada the Anglija.
Rasismus a diskriminace rostly. 

O rasismus the e diskriminacija baronas.
Hodně bílých dodnes nemá rádo Romy.

But gadže the adaďives nakamen le Romen.
Co čeká náš národ v budoucnu? So užarel amaro nipos dureder?
Pán Bůh ví. O Del džanel.

Jan horváth

Romové a zdravá strava
Málokdy se najde člověk pokoušející se doopravdy zhubnout, udržet si 
váhu a přitom si zachovat radost z jídla. Historicky nikdy neexistovala 
romská kuchyně, ale jen cikánská jídla a cikánská kuchyně. Sami Romo-
vé také nemají romskou kuchařku a romské recepty, ale cikánské. V his-
torii bylo jídlo, respektive romská kuchyně úplně skromná a velmi jedno-
duchá. Romové neměli možnost si pěstovat své vlastní suroviny a chovat 
svůj vlastní dobytek, ale přesto dokázali být těmi nejlepšími kuchaři. 

U Romů je charakteristické, že jídlo milují a romské ženy v kuchyni 
umí experimentovat. Romská žena se o rodinu musela postarat, zvlášť 
o svátcích měly ženy vždy napilno. Většinou se chystala tradiční romská 
jídla, jako jsou marikľa, pišot, zumin, halušky, šinga a další romské spe-
ciality. Romové měli potěšení jak ze sladkého tak i ze slaného. Jedli hod-
ně masných věcí, zvlášť staří Romové. Nikdy si neuvědomovali, že jedí 
nezdravým způsobem pro jejich zdraví. V dnešní době se to trochu zlep-
šilo, zaleží na tom, jak se kdo začlenil do českého systému, jak je kdo vy-
spělý. A také, jak kdo umí hospodařit s penězi. 

V naší rodině moje máma vaří skvěle. Máme jídla od A do Z. Mezi naše 
nejoblíbenější pochoutky patří těstoviny s kuřecím masem a zeleninou, 
rýže s houbovou omáčkou, šinga plněná mákem, tvarohem a mohla bych 
dál pokračovat. To, kde se moje máma naučila vařit, vám neprozradím, 
protože to nevím. Řekla mi, že sám život ji to naučil. Ráda si kupuje mo-
derní kuchařky a podle toho také někdy vaří. Zaleží nám na tom, co jíme, 
a proto se snažíme jíst zdravě. Na stole máme vždy nějaké ovoce. Máme 
dva chody, polévku a oběd. Někdy jenom oběd. Na večeři máme studené 
pokrmy. Třeba chleba se sýrem a rajčaty. Nechybí vždy čaj. Najdou se 
i dny, kdy se musí udělat goja (tradiční romské jídlo) nebo pašvare, které 
připravuje společně s mámou moje malá sestra, která z toho má obrov-
skou radost. U nás doma se nikdy nejí jídlo, které se uvařilo předešlý den. 
Myslím si, že je to tak u všech romských rodin. Zbytky jídla vyhazuje-
me, ale od dětství jsme měli dané, že se jídlo nemá vyhazovat, protože je 
to dar boží. Takže se musí sníst všechno. 

Mezi špatné stravovací návyky Romů patří určitě to, že často rychle 
všechno sní. Netuším, čím to je. Dále potom, že se u jídla nedokáží sou-
středit a jí nepravidelně. Často i někdy pozdě večer. Uléhají s plným bři-
chem a potom se diví, že se jim špatně usíná. Hodně solí, mají rádi velmi 
silná, pálivá jídla. Všechno to kombinují někdy s nesprávným pitným re-
žimem. Tím se jim zhoršuje zdraví a vznikají různé choroby, které ve sta-
ří řeší.

Co dodat k vyvinutému velkému břichu? Je to určitě věkem a tím, že 
mají málo pohybu. Jak všichni víme, každý druhý Rom nad třicet let bo-
juje s tímto problémem. Čím se tento stav zhoršuje? Ptám se sama sebe. 
Je třeba si uvědomit, že věkem lidé ztloustnou. Zaměřit by se měli na péči, 
kterou svému tělu dávají ve dne v noci. Často to muži sami neumí, pro-
tože mají své manželky, které jejich velké břicho podporují. Je třeba si 
uvědomit, že nemoce často vznikají z nezdravého životního stylu. Náš or-
ganismus chátrá kvůli špatným stravovacím návykům, které doplňují sta-
rosti a další problémy. 

Zda Romové využívají dnešních moderních metod, jak být fit pro ži-
vot, to si nejsem jistá. Nevím, kolik jich je, ale znám pár rodin, kde si jíd-
lo připravují jen zdravě a podle správných důležitých zásad při jídle. Cho-
dí do fitka, běhají, chodí do přírody a věnují se nějakému sportu. Přála 
bych si, aby takových bylo čím dál víc. Mohly by třeba vzniknout nějaké 
semináře na tohle téma, věřím, že by to mělo smysl :-)

Romská kuchyně je tradice. Každý Rom si vždycky uvaří to, co je s ním 
spojené. veronika kačová

www.romea.cz  
informační portál o všem,  
co se děje ve světě Romů.
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splněný sen
Byl jednou jeden Rom. Jmenoval se Ivan, ale všichni mu říkali Kalo. Byl 
malé postavy, měl větší břicho, protože rád jedl a černé oči jako uhel. Ve 
své malé vesnici byl velice známou osobou. S módou si žádné starosti ne-
dělal. Stále nosil to samé oblečení. Černou koženou bundu, modré teplá-
ky značky Adidas a černé společenské mokasíny. Celý život žil v romské 
osadě na Slovensku. Děti mu vyrostly a žily samy se svými rodinami. Zů-
stal sám se svojí ženou v malé chatrči. Jeho snem bylo dostat se do České 
republiky a žít tam. Představoval si, jak je to tam krásné a těšil se, až po-
zná nové lidi, kteří nebudou chudáci, tak jako on a nebudou tolik škudlit. 
Třeba mu někteří bohatší lidé dají i jídlo zadarmo. Co vy víte. Než aby to 
vyhodili, tak ať mu to klidně dají. Kalo bude rád. Jenže neměl odvahu si 
tento sen uskutečnit. Přemýšlel o něm stále, protože neměl co dělat. Po-
řád se nudil. Každý den byl u něj stejnej. Ráno kolem čtyř hodin vstal, 
udělal si silnou kávu a kouřil dutinky jednu za druhou. Pak se najedl a šel 
zase spát. Po několika hodinách se vzbudil, prošel se po osadě, poklábosil 
s lidma. Večer šel domů, udělal si kafe, kouřil dutinky a šel spát. A každý 
den pořád dokola. Kala to přestalo bavit. Řekl si: „Už mě to tady nebaví. 
Vydám se za prací do Česka. Vydělám si nějaké peníze a pak se vrátím 
pro svoji ženu a vezmu ji sebou. Je na čase opustit tento zapadákov. Spl-
ním si svůj sen.“ Jak řekl, tak také udělal. Půjčil si od známého peníze na 
autobus a jel do České republiky. Nic si sebou nevzal, protože nic neměl. 
Dojel do velkého města. V ten den byly po celém náměstí stánky. Konal 
se jarmark. Cesta byla dlouhá a přišla na něj potřeba. Velice se mu chtě-
lo na velkou. Zašel za stánek a konal potřebu, tak jak byl zvyklý na Slo-
vensku. Na zemi ležel kousek papíru, tak ho vzal a zabalil do něj hovno, 
aby ho mohl vyhodit do popelnice. Přece jenom, bylo tam dost lidí, ne-
mohl to nechat jen tak ležet. Zastavil se u stánku s tvarohem. Prohlížel 
si domácí sýry, tvarohy a mléčné výrobky. Měl hlad, ale neměl peníze, 
tak šel dál. Jeden vysoký pán z protějšího stánku si ho všimnul, jak mls-
ně koukal. Viděl, že má v ruce cosi zabaleného do papíru. Domníval se, 
že je to tvaroh a že jej Kalo ukradnul. Přistoupil k němu: „Co máš v tom 
papíru? Určitě jsi ukradl tvaroh! Ukaž ruce!“ řval na něj vysoký gádžo. 
Kalo mu po pravdě odpověděl: „Mám tam hovno!“ Gádža taková drzost 
rozčílila a chtěl mu balíček z ruky vytrhnout. Kalo na nic nečekal a začal 
utíkat. Gádžo za ním a volá: „Chyťte ho, ukradnul tvaroh!“ Kalo křičí: 
„Jaj, nechte mě, to není tvaroh, to je hovno!“ Nakonec ho chytili, dali mu 
pár facek, vzali mu z rukou balíček a pak ho nechali jít. Po otevření ba-
líčku nemohli uvěřit svým očím. Cigán vážně nelhal. Gádžové se spletli. 
Mysleli si, že když vidí černého cigána pokukovat na zboží kolem stán-
ku, tak že samozřejmě bude krást. Jejich přehnaný závěr a představivost 
se jim také vymstila. Kalo okamžitě nasedl na vlak a jel zpátky na Slo-
vensko. Ani ve snu ho nenapadlo, že se v Česku takhle žije. Že po oby-
čejném chudém Romovi chtějí, aby vrátil svoje hovno a ještě ho za to zbi-
jou. Už nikdy do Česka nepojede. milka kačová

sar o Roma kerenas e karačoňa
O Roma phenen pre kada inepos e Karačoňa. Pre Karačoňa pes kerel 
oda, so keren the o gadže, aľe but Roma dikhen pre oda, kaj pes te ľike-
ren ola tradiciji, so lenge dine lengere phure daja dada. Maškar šukar ro-
maňi tradicija perel oda, kaj peske o Roma odmukhen, chuden peha pale 
te vakerel, u tiš oda, hoj ľikeren andro šero ole nipen, so imar mule. Per-
dal o Roma hin kada baro, bo andro idejos, kana has o Roma ča korkore 
peha, mušinenas pes maškar peste lačhes te ľikerel. Has len paš peste ča 
e romaňi koloňija, ta našťi pes dokerenas. Adaďives oda avke imar nane, 
imar dživas inakšeder, the avka pes e tradicija ľikerel u o Roma peske pre 
Karačoňa sa odmukhen, the te pes pal lende so ačhiľa.

Sar imar avelas e Karačoňa, o romňija chudenas te kerel baro pratiša-
gos. Všadzik pes pratinelas, morelas the o fali pes parňarenas, kaj te has 
savoro žužo. O romňija stradenas o love, kaj te hin pre Karačoňa but cha-
bena, vaš oda pes o čhavore našťi doužarenas pre kada inepos, bo šaj lačhes 
chale. Akor peske o Roma tel o stromkos ňič nadavkernas, avka sar ada-
ďives, bo nahas upre o love. Le romane čhavorenge oda aľe navaďinlas, 
feder, hoj ehas o lačho chaben pro skamind. O romane lavutara peske rich-
tinkernas, so le gadženge pre Karačoňa bašavena tel o blaki, romane čha-
ve pes sikhľonas te vinšinel – but bacht the sasťipen andro nevo berš. 

Romanes pes Štědrý den phenel e Veľija abo Viľija. 
O Roma, avka sar the o gadže, ľikerenas o postos. O postos has všad-

zik aver. Varekaj pes chalas o mas, varekaj pes calo ďives chalas ča šuke 
bandurki. O chaben pre Veľija richtinlas e daj le čhajenca. O stromkos 
kerenas o čhave. O čhave tiš phirkernas pal o gadže andal o gava te man-
gel o phusa. O phusa pes paľis lačharelas pre phuv, bo o Ježíš tiš uľiľa 
pre phuv. Kada pes imar adaďives but nakerel. Pre Veľija, džikim chudle 
te chal, o dad abo nekphureder manuš ušťiľa upre, phenelas šukar lava 
peskera famiľijake, kaj pes te ľikeren, kaj te leperen pre peskere daja, 
dada, so imar mule. O Roma perdal lende zalabarde o momeľa, pro taňi-
ris dine sako chabenestar u oda taňiris thode pal e blaka le mulenge. Tiš 
pes del varesavi palenka. Kada pes dži adaďives ľikerel. Pro chaben 
peske urenas ole nekfeder gada, so len khere ehas. Pre Veľija o Roma 
chanas e jarmin, e fasuľa khiľavenca, o bandurki, o pišot, o bobalki. 
Adaďives arakhas pro skamind o bandurkovo šalatos le mačheha, o rizki, 
e zumin, o pišot, tiš o holubki, varekaj e mačanka. Sar dochale o cha-
ben, o čhave the o murša phirenas pal savore khera kherestar avka, kaj 
pre ňikaste te nazabisteren u sakoneske vinšinenas, the le gadženge. Te 
o Roma pre peste rušenas, pre Veľija peske odmukhenas, rovenas pre 
peste. Sar o phure Roma phenkernas- te ačhona o Roma jekhetane, ňič 
len nathovela tele, aňi bokh, aňi čoripen, aňi džungaľipen. O gadže le 
Romenge vaš o vinšišagos davkerenas o bokheľa abo so len has. Pal e 
Veľija o Roma phirkernas ke peste, lačhes chanas the mulatinenas. Pale 
peske vinšinenas but bacht the sasťipen u giľavenas romane giľa. 

 veronika kačová

vánoční příběh o luně, černých slzách,  
černé růži a kouzelné moci vánoc
Přes noc napadalo tolik sněhu, že 
sotva člověk vykročil z chalupy, za-
padl do bílé peřiny až po pás. Lidé 
se balili do kožešin, přiložili k tělu 
a omotali provázkem, aby se tep-
lo na těle drželo. Dříví už nanosili 
před zimou do předsíně, byla toho 
velká kopa, však se také počítalo 
s dlouhou zimou. Spíž byla plná jíd-
la, že i drobek by nespadl na zem, 
ale do nějaké nádoby. Toho času 
byla zima ve vesnici opravdu kru-
tá. Chudí lidé třeli bídu s nouzí, jak 
se říká, a bylo tomu tak. Od pusy se 
odkrajovalo na malé kousky všech-
no, dětem malé dílky, dospělým 
větší. I s teplem to bylo u chudých 
lidí zlé. Tiskli se k sobě, hřáli se 
dechem a vařenou vodou, které ří-
kali polévka. Byly to zlé časy. Teh-
dy i bohatší měli co dělat, aby zimu 
přečkali ve zdraví a bez pohrom. 

V jednom větším stavení žila ro-
dina Donátova. Otec Donát byl 
přísný muž, z jeho pohledu šel 
strach. Vypadal, jako by se neustá-
le na někoho zlobil, a možná tomu 
i tak bylo. Matka Donátová musela 
být v mládí krasavice. Teď jí tvář 
zdobily pouze hluboké vrásky. Ze 
svraštělé tváře se na svět dívaly 
lesklé oči potemnělé smutkem. 

Donátovi měli čtyři dcery. Nej-
starší Lola už byla vdaná. Bydlela 
s mužem o pár domů dál. Měla dva 
syny. Lina moc rozumu nepobrala. 
Byl to takový dobráček s vykule-
nýma očima a pasem tak širokým, 
že se ve vesnici stala díky tomu už 
teď legendou. Donátovi počítali 
s tím, že se o ně Lina bude starat na 
stáří, protože ta si ženicha určitě 
nanajde. Byla velice pracovitá, za-
stala spoustu práce, proto Donáto-
vi nelitovali, že jim dcera zůstane 
na krku. Lana byla zasnoubená 
s kovářským mistrem. Byl to pěk-
ný pár, na jejich veselku se těšila 
celá vesnice. Donát byl nadmíru 
spokojený, že tak dobře vyvdal svo-
ji dceru. Kovářova rodina byla do-
sti bohatá. Lana trpět bídou nebu-
de a ještě jim občas přilepší. Donát 
si mnul ruce. Byl spokojený, vychá-
zelo mu to přesně tak, jak si vysnil 
už od doby, kdy se díval na dcerky, 
ještě když byly v postýlce. A Luna? 
Luna byla krásná. Byla radost se na 
ni dívat. Donát byl morous, ale sta-
čil mu jeden pohled na Lunu a do-
kázal i nějaké to milé slůvko pro-
hodit. Po Luně toužil každý. Mla-
díci snili, že je to právě ona, která 
s nimi večer uléhá a ráno vstává, že 
je to právě ona, na kterou se mohou 
dívat od rána do večera, protože je 
to jejich žena. Starci snili s otevře-
nýma očima potaženýma vzpomín-
kami na mládí, tiskli hůlky, o kte-
ré se opírali, zatli pevně pěst, aby 
si dokázali dávnou vážnou mužnou 
sílu, kterou jim vzal věk, a to vždy, 
když Luna procházela vesnicí. 

Kupodivu na ni ženy nežárlily. 
Věděly, že jejich muži jsou spoko-
jeni a těžko by hledali jinde, proto-
že mužů bylo vždy více než žen. 
Zatímco tři Donátovy dcery byly 
světlovlasé, Luně zářily vlasy jako 
černočerné nebe za nočního spán-
ku. Splétala si je do velkého copu 
a pak zamotávala do drdolu. Už jí 
jen na hlavě chyběla korunka a vy-
padala by jako opravdová princez-
na. Oči měla hnědé a tak tmavé, že 
chvílemi měl člověk zdání fatamor-
gány – pouště, písku a linoucího se 
zvuku exotické píšťaly. Po vesnici 
se povídalo, že krásu zdědila po své 

matce. Nikdo prý neví, proč si za 
muže vybrala právě Donáta. A jak 
šel čas, lidé si navymýšleli spoustu 
povídaček a pohádek, že nikdo ne-
věděl, čemu vlastně má věřit. Luna 
měla osmnáct let a to byl ten správ-
ný věk na vdávání. Ženichů a zá-
jemců bylo hodně, ale copak by Do-
nát dal Lunu jen tak nějakému oby-
čejnému pobudovi? Celý měsíc se 
u Donátů nezavřely dveře, střídali 
se mladíci s vdovci, starší muži, bo-
hatí i chudší. Ale Donátovi nebyl 
nikdo dost dobrý. Odmítl všechny, 
i ty nejbohatší. 

Přešly dva měsíce a najednou už 
nepřišel nikdo. Snad to bylo i tím, 
že napadlo hodně sněhu, snad si 
muži vybrali nevěsty jinde, kdo ví. 
Byl týden do Štědrého dne, peklo 
se, vařilo, odevšad se linula vůně 
a teplo z vařeného jídla. Lidé byli 
schovaní v chalupách, protože ven-
ku mrzlo tak třeskutě, že i na cestě 
mráz vytvořil ledový štít, který od-
rážel lidi, věci, zvířata jako vyleš-
těné zrcadlo. Tehdy ještě zrcadlo 
nebylo. Lidé se skláněli nad hladi-
nu potoka, aby spatřili svou tvář. 
Ticho se neslo vesnicí, když tu na-
jednou se ozvaly hlasy zvonků.

Protože domky ve vesnici stály 
v kruhu, všichni hned věděli, co se 
ve vesnici děje. Lidé se tlačili do 
oken, aby jim nic neuteklo. Vesni-
cí procházeli lidé, mohlo jich být 
tak kolem dvaceti. Muži, ženy, děti 
a psi. Měli dva koně, zapřáhnuté do 
vozů, už na první pohled bylo zjev-
né, že tito lidé trpí chudobou. Za-
stavili se uprostřed vesnice, jeden 
muž se vydal na obchůzku od domu 
k domu. Někde otevřeli, jinde ne, 
všude odmítli. Poslední dům byl 
Donátův. Když se ozvalo zaťukání 
na dveře, otevřel sám Donát. Ve 
dveřích stál cigán, o něco málo 
mladší než majitel stavení. „Dobrý 
den, pane, přeji i tvé rodině, ať vám 
Pán Bůh požehná. Jsme řemeslníci 
a dokážeme opravit cokoli, drátu-
jeme, koveme, pleteme koše, pokud 
pro nás máte práci, nic neodmítne-
me.“ Donátovi se líbilo, že cigán 
jedná zpříma a tak zabručel: „Ve 
stodole je místo, můžete se tam usa-
dit. Práci mám, dám vám jídlo 
a pak se uvidí!“ Cigán souhlasil 
a tak se u Donátů usadili cigánští 
poutníci. Celý týden pracovali a po-
spravovali spoustu věcí, od hrnců 
v kuchyni, které už byly na vyho-
zení, až po spravení střechy, která 
zatékala. Donátovi neměli posluho-
vačky a tak jim jídlo nosily samy 
dcery. 

Přesně na Štědrý den před Doná-
tem stanula stará cigánka a vedle ní 
stál vysoký urostlý mladý muž. 
„Pán velkomožný, přišla jsem 
k vám zažádat o ruku vaší dcery 
pro mého vnuka Amóna. Děti se 
mají rádi a tak jim společně požeh-
náme,“ řekla stará cigánka klidně 
a dívala se Donátovi přímo do očí. 
Donát vzteky zbrunátněl, zčerve-
nal a nemohl popadnout dech. Chy-
til se za srdce a skácel se k zemi. 
Cigánka vytáhla zpod sukně plátě-
ný pytlík, namočila bylinky do pá-
lenky a potřela Donátovi čelo, 
spánky, krk a srdce. Donát vytřeš-
til oči a chvíli přestal zprudka dý-
chat. Podíval se s odporem na pří-
chozí, napřáhl ruku směrem ke dve-
řím a zařval: „VEEN!“ Cigánka 
opět klidně upřela svůj zrak na Do-
náta. „My odejdeme, ale ty si pa-
matuj, že dnes je boží den, den zá-
zraků. Tvoje dcera, pokud miluje 
mého vnuka, bude bolestí plakat 
černé perly a přesně do roka a do 
dne zemře.“ A jak pravila, tak se 
také stalo. Sníh se rozpouštěl, na-
stalo jaro, louky se zelenaly, přišlo 
léto, ptáci zpívali roztodivné melo-
die a Luna chřadla den ode dne víc 
a víc. Plakala černé perly a z její 
krásy nezbylo téměř nic. 

Přišel podzim a velmi rychle, 
jako by někdo přetáčel neustálé ho-
dinky, nastala zima. Celá vesnice 
se stále nemohla vzpamatovat z ta-
kového neštěstí, darmo vydával 
Donát spoustu peněz na doktory. 
Nic Luně nepomohlo. Do Štědrého 
dne zbývalo už jen pár dní a Donát 
se poprvé přiznal, jak velkou chy-
bu udělal. Donátová žena si mohla 
oči vyplakat, žalem přestala mlu-
vit. Luna ležela v posteli, tvář jí po-
krývala šeď jako špinavý závoj, 
víčka se jí chvěla a zpod řas se ku-
tálely droboučké slzičky v podobě 
černých perliček. A přesně na Štěd-
rý den, ráno, když všichni vstali 
a stavením se roznášela skořicová 
vůně, Luna zmizela. Jako by se pro-
padla do země. Na posteli ležela 
černá růže. Donát vyběhl ven a za-
křičel. „Bože, odpusť mi!“ Svezl se 
na kolena a plakal jako malé dítě. 
Štědrý den je den zázraků a kou-
zel, a tak když uslyšel rolničky, cin-
kání zvonků, hlasitý smích a zpěv, 
housle a koňské ržání, zvedl hlavu 
a začal se smát. Přívítal cigány krá-
lovsky, pohostil je a prosil za od-
puštění. Luně a Amónovi požehnal 
a Luna přijala jméno Růžičková, 
jako symbol černé růže na polštá-
ři… veronika kačová

španělští cikáni evgraf sorokin, 1853
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o suno mange gejľa avri pro čačipen
Has jekhvar jekh Rom. Vičinelas pes o Ivan, aľe savore leske phenenas 
o Kalo. Has ciknoro, has les baro per, bo but rado chalas a has les kale 
jakha sar angar. Andre leskro cikno gav les savore prindžarenas. Le gra-
tenca peske ňisavo šero nakerelas. Mindig hordinelas kole stejnake gra-
ti. Kaľi morčuňi bunda, belavo ceplaka Adidas a kale mokasinki. Calo 
peskero dživipen dživelas andre romaňi vatra pro Serviko. O čhave leske 
barile avri a dživenas korkore peskra famiľijaha. Ačhiľas korkoro peske-
ra romňaha. Leskero suňiben has te dochudel pes andro Čechiko them 
a te dživel odoj. Suňinelas peske, sar odoj oda hin šukar a radinelas pes, 
sar prindžarela neven manušen, so naavena čorikane sar jov a naciskin-
ena avka. Šaj les den varesave barvale manuša he chaben hjaba. So tu-
men džanen. Sar avri te čhivel, ta oda feder me den leske. O Kalo avela 
rado. Aľe les nahas jilo, te kerel pro čačipen ada suno. Gondolinelas pal 
leste furt, bo les nahas so te kerel. Sako leskero ďives has mindig stejna-
ko. Tosara pal o štar ori ušťolas, kerelas peske zoraľi kava a pijelas du-
hanos jekh pal aver. Paľis chalas a geľas te sovel. Pal vajkeci ori ušťiľas, 
pregeľas pes pal e vatra, vakerlas le manušenca. Raťi geľas khere, kerďas 
peske kava, pijelas duhanos a džalas te sovel. Sako ďives mindig avka. 
Le Kales imar oda nabavinelas. Phenďas peske: „Imar man adaj oda na-
bavinel. Džava pro Čechi te rodel buťi. Zarodava mange love a paľis ava-
va pale vaš e romňi a lava la manca. Imar džav het andal kaja chev. Ke-
rava mange o suno pro čačipen.“ Kavka sar phenďas, ta avka taj kerďas. 
Požičinďas peske love pro autobusis a mukhľas pes andre Čechiko them. 
Ňič peha naliľas, bo les ňič nahas. Dogeľas andro baro foros. Koda ďives 
has pal calo foros šatri, has odoj jarmarkos. O drom has baro a leske pes 
kamelas te chinel. Geľas pal e šatra a odoj chinelas, kavka sar has sikha-
do pal o Slovensko. Pre phuv pašľolas papiris, ta les liľas, kaj andre leste 
te thovel o khul, kaj les paľis te čhivel andre bočka. Has odoj but gadže, 
našťi mukhľas o khul te pašľol pre phuv. Terďiľas paš e šatra le ciraleha. 
Dikhelas pro kherutne cirala. Has bokhalo, aľe nahas les love, ta peske 
phirelas. Jekh baro gadžo, so les has agoral šatra, dikhľas, sar bokhales 
o Kalo dikhelas. Dikhľas, hoj les hin vareso andro vast. Gondolinelas 
peske, hoj oda hin ciral a hoj les o Kalo čorďas. Geľas ke leste a phučľas 
lestar: „So tut hin andre koda papiris? Tu čorďal o ciral! Sikhav o vasta!“ 
ričinelas pre leste o baro gadžo. „Hin man odoj khul!“ odphenďa leske 
o Kalo. Le gadžes ajso phujipen choľarďas a kamelas leske o papiris te 
cirdel avri andal o vast. O Kalo pre ňisoste naužarelas a chudľas te dena-
šel. O gadžo pal leste a ričinel: „Chuden les, čorďas ciral!“ O Kalo ričinel: 
„Jaj, mukhen man, oda nane ciral, oda hin khul!“ Paľis les chudle, čhinde 
leske pal o muj, lile lestar o baličkos a mukhle les te džal. Sar phundrade, 
ta napaťanas peskre jakhenge. O Rom čačes nachochavlas. O gadže pes 
zmiľinde. Gondolinde peske, hoj te dikhen kalo Rom pre šatra, ta hoj čo-
rela. Diňas pes lenge pale koda, hoj hin len ajsi goďi pal o Roma. O Kalo 
sigo bešľas pre mašina a hibaj khere pro Serviko. Aňi andro suno peske 
nagondolinďas, hoj pes pro Čechi avka dživel. Hoj le čore Romestar ka-
men, kaj te del pale peskero khul a mek les vaš oda marna. Imar šoha pro 
Čechi nadžala. milka kačová

o Roma vakeren 
je pořad českého rozhlasu určený pro Romy.  

Jeho jednotlivé relace lze zpětně vyhledat v archivu textů na 

www.romove.cz 

Jak slavili Romové vánoce
Romové nazývají Vánoce Karačoňa. V oslavách Vánoc se prolínají prv-
ky převzaté od majoritní společnosti, ale většina Romů dbá na to, aby za-
chovávali i romské tradice, které převzali od svých předků. Mezi krás-
nou romskou tradici patří odpuštění a usmíření a vzpomínání na zesnulé 
příbuzné. Pro Romy je to velmi důležité, neboť v dobách, kdy byli Ro-
mové zcela izolovanou skupinou, museli být mezi sebou velmi solidár-
ní. Na romské komunitě, ve které žili, byli zcela zavislí a proto spolu ne-
mohli být v nesvárech. Dnes je to jiné, nejsme již uzavřenou skupinou. 

Když se blížily Vánoce, romské ženy dělaly velkou očistu obydlí. Všu-
de se řádně uklízelo, mylo, dokonce i bílilo, aby bylo vše v naprosté čis-
totě. Také dlouho předem střádaly peníze, aby byl o Vánocích dostatek 
jídla, což byl také důvod, proč se děti tolik těšily na Vánoce, konečně se 
mohly dosyta najíst. Dříve si Romové nedávali dárky, jako je tomu dnes. 
Na dárky už Romům nezbývaly peníze, dětem to však nevadilo, důleži-
tější bylo dobré jídlo. Romští hudebníci si zase nacvičovali, co budou hrát 
sedlákům o Štědrém večeru pod okny a chlapci se učili vinšovat – tedy 
přát hodně štěstí a zdraví do nového roku. 

Pro Štědrý den se v romštině používá slovo Veľija nebo Viľija. Romo-
vé se v tento den stejně jako Češi postili. Přísnost půstu byla všude jiná, 
tak je tomu i dodnes. V některých rodinách se nejedlo maso jen do veče-
ře, v jiných rodinách se jedly pečené brambory po celý den. Štědrovečer-
ní večeři připravovala vždy matka, které pomáhaly dcery. Zdobení strom-
ku měli zase na starosti synové. Ti také chodili prosit sedláky o slámu, 
kterou potom rozložili na podlaze, aby místnost připomínala jesličky. Ten-
to zvyk se dnes již netraduje. Před večeří měl otec nebo nejstarší člen ro-
diny proslov, poté pronesl přípitek a požehnání a také se pronesla vzpo-
mínka na zemřelé. 

Romové jim zapálili svíčky, na talířek dali od každého jídla kousek a ta-
lířek dávali za okno pro zesnulé. Tento zvyk se stále drží. Na večeři si ka-
ždý oblékl své nejlepší šaty, které měl doma. Při štědrovečerní večeři Ro-
mové většinou jedli zelí, fazole se švestkami, brambory, pišot (taštičky pl-
něné bramborem) a bobaľki (makové buchtičky). Dnes je to klasický bram-
borový salát s kaprem, řízky, polévka, pišota, také holubki (plněné zelí 
mletým masem), mačanka (bramborová kaše smíchaná s vodou, ve které 
se vařily brambory). Po večeři chodili chlapci a muži dům od domu tak, 
aby nikoho nevynechali a každému vinšovali štěstí a zdraví. Při té příle-
žitosti si také navzájem odpouštěli. Jak staří Romové říkali, když budou 
Romové držet pohromadě, nezahubí je ani hlad ani chudoba. Po Štědrém 
dnu nastalo vánoční hodování, při kterém se rodiny scházely a jedly ma-
sitá jídla. Při společných hostinách si všichni opět přáli štěstí a zpívali rom-
ské písně.  veronika kačová

bez názvu litografie: denny Raffe, 1837

strašidelná stodola
Zvoní mobil: „Haló, pane Hlavatý, 
měl bych pro vás prácičku. Kou-
pil jsem si veliký dům a potřebo-
val bych vás tam na úklid a na zed-
nické práce. K domu patří i stodola 
a je třeba ji uklidit a vyklidit z ní 
věci po starých původních majite-
lích, kteří tam zemřeli. Stále tam 
slyším nějaké zvuky. Nejspíš proto, 
že tam po nich zůstal ten nábytek. 
Tak se ho musím co nejdříve zbavit. 
Všechnu práci vám samozřejmě za-
platím,“ ukončil hovor známý pod-
nikatel. Pan Hlavatý byl velice rád, 
že si vydělá. Vzal s sebou nejstarší-
ho syna a odjeli na uvedenou adre-
su. Před nimi stál veliký starý dům 
a zmíněná strašidelná stodola. Hned 
při prvním pohledu na ni věděli, že 
je čeká hodně práce. Ale jim to ne-
vadilo. Moc dobře si uvědomovali, 
že čím více práce, tím více peněz. 
Začali s domem. Uklízeli, natírali, 

malovali, kopali.... Až měli vše ho-
tové, pustili se do stodoly. Odklidili 
všechen nábytek, který údajně stra-
šil majitele. Z jedné staré skříně vy-
padly dvě zlaté urny. Pan Hlavatý 
ovšem nevěděl, že se jedná o urny, 
ve kterých je uložen popel nebož-
tíků. Povídá svému synovi: „More 
dikh, co jsem našel! Dvě zlaté vázy! 
Víš, kolik za ně dostaneme? Ten gá-
džo je diliňák, ani neví, že to tu má, 
haha.“ Pravda, majitel o nich oprav-
du nevěděl. Nevěděl, že v jeho sto-
dole jsou uschovány urny s popelem 
původních majitelů. A nevěděl, že to 
ony jsou příčinou strašidelných hla-
sů a zvuků. Byla potřeba se jich zba-
vit, a tím pádem by se žádné stra-
šení nekonalo. Jenže pan majitel 
o ničem nevěděl. Žádný nábytek, 
ale urny byly tím hlavním problé-
mem. Pan Hlavatý se synem měli 
práci hotovou. Urny si schovali do 

auta, aby majitel nic nepoznal. Na-
stal čas, aby je vyplatil. Oba dva se 
moc těšili na peníze. Ale vůbec ne-
čekali, že jim dá o polovinu míň. 
Hádali se s ním, ale nepomohlo to. 
Nasedl do auta a odjel se slovy, ať 
jsou rádi, že jim něco zaplatil. Otec 
se synem byli velice naštvaní. Mu-
seli mu to nějakým způsobem vrá-
tit. A pak je to napadlo. Vzali urny, 
o nichž si mysleli, že to jsou zlaté 
vázy a všechen jejich obsah vysy-
pali na čistě zametený chodník před 
jeho velikým domem. A to způso-
bilo, že od té doby slyší pan maji-
tel více temných hlasů než slýchá-
val. V jeho domě straší víc než kdy 
předtím. Stále tam totiž jsou duše 
původních majitelů. Pan Hlavatý se 
synem v klidu odjeli domů. Radova-
li se z myšlenky, že dostanou velké 
peníze, až zlaté vázy prodají v za-
stavárně. milka kačová 

daraduňi šopa
Vičinel o mobilos: „Halo, Šerva-
lo, hin man perdal tumende buťo-
ri. Cinďom mange baro kher a kam-
pelas bi mange, kaj mange kodoj te 
pratinen a te keren murariko buťi. 
Paš o kher patrinel he e šopa a kam-
pol latar te pratinel o purane veci 
pal o manuša, so odoj bešenas, so 
imar mule. Mindig odoj vareso 
šunav. Talam vaš oda, bo odoj pal 
lende ačhile purane šifonera. Ta 
mušinav so najsigeder man olestar 
te zbavinel. Savoro tumenge avri 
poťinava,“ dophenďas o prindžar-
do podňikateľis. O Šervalo has but 
barikano, hoj peske zarodela. Liľas 
peha le najphureder čhaves a odge-
le pro than, kaj kampolas te džal. 
Angle lende terďolas baro phu-
ro kher a oja daraduňi šopa. Min-
dig so pre late dikhle, ta džanenas, 
hoj len užarela bari buťi. Aľe lenge 
oda navadzinelas. But lačhes dža-
nenas, hoj so buter buťi, ta buter 
love. Kezdinde le khereha. Prati-

nenas, parňarenas, chanenas… Sar 
lenge has savoro kerdo, ta pes mu-
khle andre šopa. Odpratinde savore 
šifonera, so les daravenas avri. An-
dal jekh purano šifoneris pejle avri 
duj somnakune urny. O Šervalo aľe 
nadžanelas, hoj oda hin urny, so an-
dre lende hin le mulengro prachos. 
Phenel peskre čhaveske: „More 
dikh, so arakhľom! Duj somnaku-
ne khore! Džanes, keci vaš lenge 
chudaha? Koda gadžo hino čisto di-
lino, aňi nadžanel, hoj les oda adaj 
hin, haha.“ Čačipen, o majitelis pal 
lende čačes nadžanelas. Nadžane-
las, hoj andre leskero kher hine ga-
rude o khore le mulengro popeliha. 
Nadžanelas, hoj oda vaš lenge šu-
nel ole hangi. Kampelas pes lendar 
te našavel, a paľis bi ňisavo daravi-
pen naavľahas. Aľe o majitelis pal 
ňisoste nadžanelas. Ňisave šifone-
ra, aľe o urny has oda problemos. 
O Šervalo le čhaha dokerde e buťi. 
O khore peske garude andro mo-

toris, kaj te naprindžarel o majite-
lis. Avľas o časos, kaj len te poťinel 
avri. Aľe naužarenas, hoj len dela 
ča jepaš love. Halasinenas pes leha, 
aľe našegetinďas oda. Bešľas and-
ro motoris a odgeľas le lavenca, hoj 
te aven barikane, hoj len vareso di-
ňas. O dad le čhaha has but choľa-
men. Mušinde leske oda varesar te 
del pale. A paľis lenge oda avľa pre 
goďi. Lile o urny, so peske gondoli-
nenas, hoj oda hin somnakune vazi, 
a calo lengero popelos čhide avri 
pre žuži phuv angle leskero kher. 
A vaš ada o majitelis šunel mek bu-
ter daraduno hangos sar akor šu-
nelas. Andre leskero kher akanak 
buter daravel avri sar akor. Min-
dig odoj hin o voďi le manušenge, 
so oke akor bešenas. O Šervalo le 
čhaha imar andro smirom odgele 
khere. Has barikane, sar peske bi-
kenena o somnakune khore andre 
zastavarňa a avela len vaše love.

milka kačová
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Společenství Romů na Moravě
Romano jekhetaniben pre Morava

nabídka inzerce
celá strana 5 000 kč (rozměr 26×40)
1/2 strany 3 500 kč (rozměr 26×20 nebo 40×13)
1/4 strany 1 500 kč (rozměr 13×20)
menší formát – 7 kč/cm2

sleva při opakované inzerci na druhé a další vydání 25 %
žádosti o inzerci na mail: holomkova@srnm.cz

otevírací doba • po a so zavřeno • út–pá 10–18, poslední vstup 1715 • ne 10–18, poslední vstup 1715

přehled akcí listopad – prosinec 2015

OTEVÍRACÍ DOBA V NEDĚLI PRODLOUŽENA DO 1800 (poslední vstup v 1715)

muzeum romské kultury
bratislavská 67, 602 00 brno, tel.: 545 571 798
e-mail: media@rommuz.cz, www.rommuz.cz
MHD: tram. 2, 4, 11, zast. Tkalcovská, tram. 3, 5, 9, zast. Dětská nemocnice 

stálá eXpoZice příběh Romů
Dějiny Romů od starověké Indie po současnost na plo-
še celého jednoho muzejního patra (350m2). V šesti 
sálech zhlédnete unikátní sbírky, umělecká díla i fil-
mové dokumenty, to vše za doprovodu romské hud-
by. Expozice je vhodná pro děti i dospělé, vhodně do-
plňuje učivo základních a středních škol.

Pro skupiny nutná rezervace: 
pruvodce@rommuz.cz, tel.: 545 581 206

aktuální výstavy a akce
martin holub řečený řezbář matěj 
…a možná přijede na koze
Dřevěné sochy, loutky a dekorativní hračky profesi-
onálního řezbáře Martina Matěje Holuba z Horních 
Chvatlin, osobitého umělce s širokým spektrem umě-
lecké tvorby, při níž uplatňuje svou vynalézavost a fan-
tazii se smyslem pro humor, v originálním výtvarném 
a technologickém zpracování. 25. 9. 2015–21. 2. 2016

doprovodný program k výstavě:
• 13. 12., 17. 1. 2016, 21. 2. 2016, v 15 hodin / Ne-

dělní výtvarná dílna pro děti s lektorkou v prosto-
rách výstavy a dětském ateliéru, z níž si každý od-
nese svůj vlastní výrobek.

• Pro rezervaci místa na výtvarných dílnách kon-
taktujte lektorské oddělení: lektor@rommuz.cz,  
tel.: 545 214 419. Počet míst je omezený.

pRomítání Filmů 
s Romskou tematikou: 
Pravidelná promítání snímků s romskou tematikou. 
Po projekci vždy následuje diskuze s hostem. Vstu-
py na promítání jsou zdarma.

9. 12., 18:00 výjimečně v muzeu romské kultury
Rudolf Adler: MAJSTR (ČSSR, 1974, 15 min)
Portrétní dokument o primáši Jožkovi Kubíkovi 
z Hrubé Vrbky promítaný v rámci hudebního vzpo-
mínkového večera věnovaného odkazu primášů Jož-
ky Kubíka z Hrubé Vrbky a Josefa Kubíka-Filíka 
z Velké nad Veličkou. Hostem moderovaného veče-
ra bude také režisér R. Adler.

další akce:

9. 12. 18:00 hudební vzpomínkový večer v muzeu 
romské kultury
Hudební vzpomínkový večer věnovaný odkazu pri-
mášů Jožky Kubíka z Hrubé Vrbky a Josefa Kubí-
ka-Filíka z Velké nad Veličkou. Během večera zazní 
vzpomínky pamětníků, budou promítnuty ukázky 
z archivních filmů, zahraje Horňácká cimbálová mu-
zika Kubíci. Po skončení moderované části večera 
bude program pokračovat volnou hudební zábavou.

každou první neděli v měsíci vstup do stálé expozice a výstav zdarma
sledujte muzeum romské kultury i na facebooku

nové dvd a program muzea romské 
kultury věnovaný holocaustu Romů

Od září 2015 nabízí Muzeum romské kultury v Brně nový lektorský pro-
gram věnovaný romskému holocaustu. V průběhu programu žáci pracu-
jí s autentickými výpověďmi přeživších a zhlédnou záznam vyprávění 
pamětníka na DVD. Programy jsou určené žákům 2. stupně základních 
a středních škol. Účast na programu je zdarma. Program a videomedai-
lony „Odtud nemáte žádnej návrat…“ vznikly díky finanční podpoře Na-
dačního fondu obětem holocaustu. 

Myšlenka vydat na DVD videomedailony romských pamětníků holo-
caustu vznikla z potřeby využít a zpřístupnit alespoň malou část zcela 
unikátní kolekce výpovědí, která je uložena ve sbírce Muzea romské kul-
tury. Muzeum již od svého vzniku v roce 1991 klade důraz na zazname-
návání důležitých událostí a etap z dějin Romů. Jednou z prioritních ob-
lastí muzejního výzkumu, vzdělávání a připomínání je právě téma naci-
stické genocidy Romů.

Zvolený název nosiče odkazuje na slova z vyprávění jedné z pamětnic. 
Božena Růžičková vzpomínala, jak den po příjezdu do tzv. cikánského tá-
bora v Letech u Písku jeho velitel nastoupeným vězňům sdělil: „Brána se 
před váma otevřela, brána se za váma zavřela a odtud nemáte žádnej návrat.“ 
I přesto, že měli nacisté připraveno „konečné řešení cikánské otázky“, ne-
podařilo se jej naštěstí v plné míře uskutečnit. Mnoha lidem se návrat domů 
podařil a mohli a mohou podávat svědectví o hrůzách holocaustu.

DVD nosiče s video sestřihem pěti zkrácených výpovědí pamětníků, 
které obsahově pokrývají nejrůznější formy perzekuce romského obyva-
telstva na českém a slovenském území v období druhé světové války, na-
bízí Muzeum romské kultury učitelům bezplatně. Mohou je využívat v dal-
ší samostatné práci ve škole. „Připojený booklet obsahuje kromě stručných 
medailonů všech pěti pamětníků také přehled historie pronásledování rom-
ského obyvatelstva na území dnešní České a Slovenské republiky,“ dodá-
vá Michal Schuster, historik Muzea romské kultury, který stojí za vzni-
kem a realizací tohoto projektu.

Pro přihlášení na program, objednávku DVD „Odtud nemáte žádnej ná-
vrat…“ a další informace kontaktujte Evu Dittingerovou, email: lektor@
rommuz.cz, tel.: 545 214 419.


