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pRaha – Poslední zasedání Rady 
vlády pro záležitosti romské menšiny 
se zaměřilo zejména na dopady no-
vely zákona o pomoci v hmotné nou-
zi. Rada v této věci vyjádřila zásadní 
nesouhlas s omezením práv občanů 
na pomoc v hmotné nouzi, ke které-
mu dochází zaváděním institutu „ob-
lastí se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů“ v zákoně. Rada je 
přesvědčena, že novela zákona o po-
moci v hmotné nouzi může ohrožo-
vat dodržování práv občanů a dalších 
zásad právního státu. 

Ústecký kRaj – Komunistický 
radní Ústeckého kraje Jaroslav Ko-
mínek je dalším politikem, který se 
na Facebooku nechal unést k rasistic-
kým poznámkám. Obyvatele Egypta, 
kde byl od středy do neděle na krát-
ké dovolené, označil za opice zroze-
né z neandrtálců a ostudy civilizace. 
Poté, co se server, který se věnuje in-
formačnímu prostředí českých médií 
HlídacíPes.org začal o jeho výlevy 
zajímat, příspěvek smazal.
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ondřej provazník je tvůrcem svého života…
Už v dětství přilnul k hudbě, a to ke 
zpěváku Karlu Gottovi. Nejen, že si 
ho časem velice oblíbil, ale začal 
na veřejnosti zpívat jeho legendár-
ní písně. V rozhovoru také Ondřej 
píše, že svůj pěvecký vzor později 
opustil a začal hledat sám sebe. Vy-
pracoval se až do fáze, že vytvořil 
vlastní hudební klip s názvem Ran-
ní svit, který můžete shlédnout na 
kanále Youtube. Ondra jde dál za 
svým hudebním snem. Dělá muzi-
ku ze srdce a předává lidem radost 
a lásku z ní. Ondrovi je 21 let, naro-
dil se a žije v Praze. K romské hudbě 
má blízko, cítí z ní energii. 

ahoj, ondro, jsem moc ráda, že 
tě mohu čtenářům představit. 
vraťme se spolu na začátek tvé-
ho dětství, jaké bylo?
Dětství bylo super. Pravda, i když 
jsem od mala šel vždy proti proudu 
a člověk musel snést nějaké negativ-

ní dopady, bylo to moc fajn. Dětství 
jsem měl normální. Člověk si uvě-
domuje, bohužel až teď, jak bylo vše 
snadné a měl vše zdarma naserví-
rované na stříbrném tácu.

a čím jsi, ondro, chtěl být jako 
dítě?
Dobrá otázka, asi to bude divné, 
ale na rozdíl od mých vrstevníků, 
kteří chtěli být popeláři, aby moh-

li jezdit s tím fascinujícím autem, 
tak já jsem chtěl být farářem. Měl 
jsem velký vzor u skvělého člověka, 
evangelického faráře Petra Pivoňky, 
který kázal u nás ve sboru v Prostě-
jově. Hrál na kytaru a vlastně díky 
němu jsem se naučil hrát na kyta-
ru, kterou miluju. Myslím, že měl 
značný vliv na to, že jsem v sobě 
probudil muzikálnost. Naštěstí ten 
nahoře mě nasměroval na trochu ji-
nou cestu, protože kdybych se stal 
farářem, kostel by museli zcela ur-
čitě znova vysvětit. (smích)

jaké byly tvé začátky na škole, 
jakou školu jsi vystudoval a co ti 
dala?
Bylo to těžší. Šikana a opovržení 
spolužáky jen kvůli tomu, že je člo-
věk jiný. Ale časem se to celé srov-
nalo, našel jsem díky škole dva, 

„Život není o titulech. je 

o tom mít přehled, aktiv-

ně se zapojovat do spo-

lečnosti a hlavně se za-

jímat o dění kolem nás.“

Romští členové Rady vlády se 
ohradili proti výrokům prezi-
denta miloše Zemana, že Romo-
vé tvoří 90 procent nepřizpůso-
bivých občanů české republiky. 
jejich otevřený dopis zveřejnil 
server Romea. podle jeho auto-
rů jsou Zemanovy výroky důvo-
dem, proč by občané v nadchá-
zejících prezidentských volbách 
neměli volit stávající hlavu státu.
„Prezident země si nemůže dovo-
lit veřejná prohlášení tohoto typu 
bez podložených dat a údajů. Zne-
važuje tím postavení jedné ze záko-
nem uznaných národnostních men-
šin a podporuje negativní postoje 
občanů,“ píší autoři dopisu.

Zeman se ve čtvrtek v televizi 
Barrandov vyjádřil ke zprávě OSN, 
podle níž má Česko rezervy v ob-
lasti lidských práv a mimo jiné by 
mělo zlepšit integraci Romů do spo-
lečnosti. Podle Zemana jsou nepři-
způsobiví takoví občané, kteří od-
mítnou nabízenou práci, i když jsou 
zdraví.

„Že mezi těmi je 90 procent 
Romů, to je asi pravda. Ale může 
tam být také deset procent bílých 
flákačů a my k nim máme přistupo-
vat naprosto stejně. Teprve kdyby-
chom kteroukoli z těchto dvou sku-
pin diskriminovali, ať už pozitivně, 
nebo negativně, tak porušujeme lid-
ská práva,“ nechala se slyšet hlava 
státu.

otevřený dopis členů Rady vlá-
dy pro záležitosti romské menšiny
Vážení voliči, občané České repub-
liky jakékoli národnosti, 

obracíme se na vás s výzvou ne-
volit Miloše Zemana v prezident-
ských volbách 2018! Prezident re-

publiky je prezidentem všech obča-
nů, občané by se neměli stydět za 
jeho chování ani výroky. Prezident 
Zeman však konstantně překračuje 
meze slušnosti, nenaplňuje očeká-
vání, která do něj občané vkládají, 
jeho služba státu je nekvalitní 
a kontraproduktivní.

V minulosti jsme reagovali na 
jeho výroky k likvidaci vepřína 
v Letech u Písku, která se mu zdá-
la neekonomická, neboť území 
bude nevyužito. Připomněli jsme 
mu, že pieta je v takových přípa-
dech nadřazena jakémukoli prak-
tickému uvažování. Miloš Zeman 
v pořadu Týden s prezidentem na 
TV Barrandov pokračuje ve své 
kampani za znovuzvolení prezi-
dentem této země a my jsme tak 
každý týden svědky jeho výroků 
útočících na základní lidské hod-
noty.

Jeho poslední vystoupení ve zmi-
ňovaném pořadu přineslo poznání 
o nekompetentnosti současného 
prezidenta v oblasti lidských práv. 
Přiznal, že používá termín „nepři-
způsobiví“, což jsou, podle něj, „… 
lidé, kteří odmítnou nabízenou prá-
ci, i když jsou absolutně zdraví…“, 
přičemž devadesát procent osob 
z takto označované skupiny jsou 
Romové a deset procent „bílých flá-
kačů“. Přehlédneme-li naprostou 
absenci empatie v takovém tvrzení, 
které může být způsobeno faktem, 
že jako úspěšný zdravý bílý muž, 
člen majority, měl pouze omezenou 
šanci si tuto empatii vypěstovat, 
když už mu nebyla dána vrozeně, 
zůstává v nás přesvědčení, že pre-
zident země si nemůže dovolit ve-
řejná prohlášení tohoto typu bez 
podložených dat a údajů. Znevažu-
je tím postavení jedné ze zákonem 

uznaných národnostních menšin 
a podporuje negativní postoje ob-
čanů.

Nejen jako členové vládní Rady, 
ale i jako zodpovědní občané této 
země veřejně vyzýváme voliče, aby 
současného prezidenta Zemana ne-
podpořili svým hlasem. Tato země 
potřebuje ve svém čele zcela jiný 
typ osobnosti.
– Martina Horváthová, občanská 

členka Rady vlády pro záležitos-
ti romské menšiny

– Čeněk Růžička, občanský člen 
Rady vlády pro záležitosti rom-
ské menšiny

– Jan Kudry, občanský člen Rady 
vlády pro záležitosti romské 
menšiny

– Michal Mižigár, občanský člen 
Rady vlády pro záležitosti rom-
ské menšiny

převzato z Romea.cz

foto: luděk peřina, čtk

Ondřej Provazník foto: lukáš navara
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teplice – Rodiče se bojí o své děti. Vlnu strachu na sociální síti zvedla 
série nenávistných komentářů podněcujících k vraždě dětí. Terčem útoku 
se stala zveřejněná fotografie smíšené třídy ZŠ Plynárenská, na které byly 
zachycené děti z romských, vietnamských a arabských rodin. Pod foto-
grafií třídy dětí se objevily komentáře nabádající děti zabít z pistole, ho-
dit do třídy granát a poslat děti do plynových komor. Celou věc vyšetřuje 
Policie ČR. Na nenávistné komentáře a útoky na děti reagovalo i Centrum 
proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra.

Ženeva – Zlepšit integraci Romů do společnosti, bojovat s rasismem, 
xenofobií a islamofobií či pokračovat ve snaze o dosažení rovnosti žen 
a mužů doporučily dnes členské země Organizace spojených národů Čes-
ké republice během přezkoumání stavu lidských práv v zemi. Řada zemí 
zároveň ocenila pokrok, kterého Česko dosáhlo v integraci dětí se znevý-
hodněním do vzdělávacího systému, i dosažení dohody o výkupu vepří-
na v Letech u Písku, který stojí na místě bývalého romského koncentrač-
ního tábora.

pRaha – Skupina asi dvaceti fanoušků Sigmy Olomouc napadla v praž-
ské tramvaji muže černé pleti. Po jejich útoku Afričan skončil v nemocni-
ci. Fanoušci, kteří jeli na zápas Sigmy s Bohemians 1905, měli nastoupit 
na I. P. Pavlova do tramvaje číslo 6. Fanoušci si v tramvaji vybrali jed-
noho muže černé pleti, na nějž házeli citrony, napadli ho pěstmi a poslé-
ze strhli ze sedačky a zkopali. Nikdo z cestujících se ho nezastal. Celý 
incident odsoudil dosluhující premiér Bohuslav Sobotka a další politici. 
Naopak prezident Miloš Zeman a hejtman Olomouckého kraje Ladislav 
Okleštěk (ANO) zpochybnili rasový motiv útoku na doktora věd z Afriky. ondřej provazník…

Dokončení ze str. 1

české politické „retro“ 
Už dlouho nebylo tak aktuální pří-
sloví, že „ryba smrdí od hlavy“. 
Platí dnes jak v kontextu globální 
politiky tak i u nás, v České repub-
lice. Již není tajemstvím, že hlava 
českého státu Miloš Zeman je zce-
la jasným odpůrcem multikultra-
lismu, Romů a všech evropských 
hodnot jako je trpělivost, láska, po-
rozumění, soucit a tolerance. Kro-
mě toho, že je to těžký kuřák a al-
koholik, nechová se jako velkorysý 
moudrý státník, nýbrž jako autori-
tativní bolševik. Na truc svým kri-
tikům a odpůrcům hraje absurdní 
narcistické divadlo, do poslanecké 
sněmovny prosazuje logiku bolše-
vické nomenklatury, včetně dosazo-
vání ideově si blízkých kádrů, a ne-
hodlá s tím jen tak přestat. Kromě 
toho, že do české postmoderny vná-
ší ovzduší normalizačních kabinetů, 
veřejně opovrhuje liberalismem, ští-
tí se lidských práv a servilně blouz-
ní po přátelství s Ruskem a Čínou. 

Miloš Zemam svým zhuntova-
ným tělem a pomstychtivým du-
chem podporuje v ostatních „retro 
– móresy“ v tom špatném slova 
smyslu, jakými jsou: rezignace na 
zdravý životní styl, neochota mě-
nit svůj pohled na svět a učit se no-
vým věcem, z každé diskuze vy-
cházet „vítězně“ pomocí jednodu-
chých slovních hříček, a hlavně ne-
návidět každého, kdo je jiný než je 
on sám. 

Takový je prezident Zeman, kte-
rý si dal za úkol nabourat český 
právní stát a připoutat na řetěz ve-
řejnoprávní média. Pan prezident 
zřejmě s politováním chápe, že pří-
liš mnoho času pro svoji neviditel-
nou „back-in-USSR“ reformu už 
nemá. Tělo, zničené tabákem, al-
koholem a tučnou stravou, doslu-
huje a blíží se den, kdy bude muset 
žít v méně stresujícím prostředí, 
než je Pražský hrad. Právě proto se 
Miloš Zeman snaží zanechat po 

sobě co nejméně rozpoznatelnou 
ruinu českého právního státu. 

Nejen Romové si musí nyní dá-
vat pozor. Tajné služby České re-
publiky se již několik let shodují na 
tom, že současná politická situace 
a některé konkrétní subjekty v ní 
představují pro naši zemi bezpeč-
nostní hrozbu. A nejsou to, milí 
přátelé, Romové ani uprchlíci. Jsou 
to naši čeští politici, kteří provoku-
jí nenávist k menšinám, uráží a po-
nižují důstojné lidi. Zatímco jedni 
svůj kříž nesou hrdě a bez boje, jiní, 
méně vyrovnaní jedinci, páchají 
atentáty a hledají útočiště v alkoho-
lu, drogách, extremistických ideo-
logiích a sektách. Na druhé straně, 
ještě nedávno marginální pravico-
ví extremisté, v domnění, že přišla 
„jejich doba“, se shromažďují a vy-
tváří nová politická hnutí a spolky. 

„Jak se do lesa volá, tak se z lesa 
ozývá“ je další v současném kontex-
tu platné přísloví.  sabir agalarov

stát zdržuje podpis smlouvy 
o odkupu vepřína v letech u písku

Stát podle firmy AGPI, která provozuje vepřín v Letech u Písku, který 
stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy, zdržuje podpis 
kupní smlouvy. Ministerstvo kultury (MK) s tím nesouhlasí. Uvedlo, že 
čeká na peníze, poté smlouvu uzavře. Stát je připraven firmě AGPI za-
platit zhruba 450 milionů korun. Vláda koupi schválila v srpnu, koncem 
října odtajnila smlouvu.

Předseda představenstva firmy Jan Čech uvedl, že ministerstvo kultu-
ry podpis smlouvy odkládá. Mluvčí ministerstva Simona Cigánková ale 
uvedla, že úřad čeká na převod peněz. „Za náš resort je vše připraveno. 
Kupní smlouva je vyhotovena, jsme připraveni přistoupit k podpisu. Vlá-
da financování projednala a schválila, 27. října jsme podali žádost o roz-
počtové opatření na ministerstvo financí, nyní čekáme, až budou převe-
deny peníze do naší rozpočtové kapitoly,“ řekla dnes mluvčí pro ČTK.

Až poté je podle ní možné přistoupit k uzavření smlouvy. „Dříve pod-
pis není možné realizovat, protože je nutné naplnit literu zákona o finanč-
ní kontrole,“ doplnila Cigánková.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) schválenou částku kritizoval jako ne-
přiměřenou. Uvedl, že cena nerespektuje soudní odhad, který se podle 
něj pohyboval kolem 200 milionů. Proto v srpnu pro uzavření smlouvy 
nehlasoval. Podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) je suma 
vyšší než odhad i z toho důvodu, že zahrnuje i veřejný zájem na odkupu 
vepřína. Herman podotkl, že firma AGPI neměla důvod svůj areál prodá-
vat a stát ji musel přesvědčit. Na říjnovém jednání vlády Herman řekl, že 
smlouva s firmou AGPI by měla být podepsána v nejbližší době.

Předseda AGPI Čech ČTK řekl, že smlouva se měla podepisovat již před 
14 dny a ministerstvo kultury termín odkládá. „Pořád na něco čekají, ne-
vím na co. Nejvíc to tam brzdilo ministerstvo financí,“ řekl Čech. Minis-
terstvo financí má ale na převod peněz lhůtu, která ještě nevypršela.

„Je to nepříjemné, my jsme začali postupný útlum, to bude trvat až do 
března. A když už to vláda schválila, tak si jako občan říkám: přece to 
nemůže zastavit nějaký malý úředníček, který má svůj politický názor,“ 
uvedl zástupce firmy. Po podpisu smlouvy musejí dát souhlas s prodejem 
areálu státu ještě akcionáři podniku na valné hromadě.

O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa na úze-
mí tábora se hovoří víc než dvě dekády, předchozí vlády otázku odkupu 
vepřína odsouvaly. Česko za vepřín na romském pietním místě sklízelo 
kritiku domácích i mezinárodních organizací. K odstranění farmy něko-
likrát vyzval také Evropský parlament. čtk

dovolím si říct, životní přátele, 
Dominika a Tomáše, za které jsem 
strašně rád. I když se vídáme občas, 
protože žiju v Praze, oba jsou zdro-
jem neuvěřitelné energie a srandy. 

Po základní škole jsem se vydal 
na vysněnou konzervatoř. Ačkoli 
jsem chtěl studovat zpěv, neuměl 
jsem noty, ujal se mě pan profesor 
Rudolf Beran, který mi zavolal 
a řekl mi, ať to zkusím na tubu. No, 
a tak mě za dva měsíce naučil as-
poň nějak noty a hrát na tubu. Byl 
jsem přijat. Na konzervatoři jsem 
vydržel dva roky, protože jsem to 
měl celý na háku. Chtěl jsem zpí-
vat, a ne se ztratit někde v davu 
v orchestru. Cítil jsem, že chci v ži-
votě dělat hudbu, ale asi ne akade-
mickým směrem, ale od srdce. Teď 
to snad není výmluva, proč jsem 
skončil – ano, měl na to vliv i můj 
prospěch, ten nechávám bez ko-
mentáře… Odebral jsem se vyučit 
kuchařem. Asi si říkáte: Co? Proč 
kuchaře? Kuchařina mě naplno fas-
cinovala a pořád fascinuje. Někdo 
si může myslet, že to je práce pro 
lidi, co toho v životě moc nepobra-
li, ale to je omyl. Strašně moc mě 
to bavilo. Už jako malý jsem nejra-
ději vařil a doma prakticky pořád. 
Babička Ilonka vaří excelentně 
a chtěl jsem se jí vyrovnat. Hodně 
rychle jsem pochopil, že to asi ne-
dám, ale našel jsem si svůj styl. Měl 
jsem skvělé vedení od mé paní mi-
strové Ivany Makarovičové, která 
je prostě jedním slovem skvělá ku-
chařka a osobnost. Škola jako tako-
vá mi dala rozhled, ale stejně si my-
slím a jsem o tom přesvědčen, že 
život není o titulech. Je to o tom mít 
přehled, aktivně se zapojovat do 
společnosti a hlavně se zajímat 
o dění kolem nás.

je vidět, že si jdeš za tím, co chceš, 
což je velké plus v dnešní době. 
prozradíme čtenářům, kudy ved-
la tvoje cesta ke zpěvu?
Ke zpěvu mě vlastně přivedl Karel 
Gott. Mamka koupila CD pohádko-
vých písní a mně se to hned zalíbi-
lo. Tak jako malíř nejdříve kopíruje 
obrazy velkých umělců jako je Leo-
nardo Da Vinci atd. Tak já jsem za-
čal s Gottem. No, a lidem se začalo 
líbit to, jak jsem zpíval jeho písně. 
Nedělal jsem imitátora, ale zpíval 

jsem je podle sebe. Ale jednoho dne 
vás ten vzor opustí a začínáte si hle-
dat svůj styl. Baví mě melodické 
písně a ty staré fláky od Elvise, Si-
natry atd. Hodně mi na začátku po-
mohla kamarádka Hanka Naicle-
rová, která ve mě věřila a společně 
s dalšími mi pomohla zafinancovat 
můj první televizní klip, který se 
jmenuje Ranní svit. Za úspěch po-
važuji, že se nám ho podařilo do-
stat do vysílání TV Óčko. 

máš za sebou řadu úspěchů ve 
zpěvu, existuje nějaký, který ti 
ovlivnil život?
Asi ten, když jsem vystoupil na 
Miss Olomouckého kraje. Modero-
vala to tenkrát Eva Decastelo s Lu-
kášem Langmajerem. Eva mi dost 
na začátku pomohla.

co potřebuješ k tomu, abys na-
psal píseň?
To sám nevím. Protože napsat je-
nom tak z fleku píseň snad podle mě 
ani nejde. Člověk musí mít ze sho-
ra nějaké osvícení nebo tak něco. 
Hity vznikaly vždycky jen tím, že 
vznikly rychle a spontánně k něja-
ké situaci.

jak trávíš volný čas?
Když nějaký volný je, tak s přáte-
li. Holku nemám, tak co bych dělal.

co tě inspirovalo, abys vytvořil 
hudební klip k písni Ranní svit?
Chtěl jsem něco, čím bych se mohl 
prezentovat, protože jsem žádný 
materiál neměl. Samozřejmě mým 

hlavním cílem bylo to dostat mezi 
lidi, protože to bylo dělané pro ně. 
Aby je to bavilo, aby si to mohli 
zazpívat.

jaké věkové kategorie chodí nej-
častěji na tvoje koncerty?
Já si dovolím říct, že spíše 30–100 
let. Ale najdete tam průřez od ma-
lých dětí až po babičky.

každého hudba fascinuje, napl-
ňuje, posouvá, mění. člověk se 
díky ní dokáže naladit na způsob 
absolutního uklidnění. často za ní 
utíká, aby se v ní našel. co tebe 
v hudbě inspiruje?
Hm… asi to, jak je ta hudba různo-
rodá. Člověk si pouští hudbu podle 
nálady. Někdy neumíme pocity vy-
jádřit jinak než právě hudbou. Až 
při zpěvu ze sebe vydám vše. To, 
z čeho mám radost i to, co mě trápí.

čeho bys chtěl nejen v hudební 
oblasti, ale i v životě, dosáhnout?
Tak kdo by nechtěl Zlatého slaví-
ka… (smích)

jaký význam má pro tebe svoboda?
To, že si můžu dělat v podstatě co 
chci, ale jsem si vědom, že ke svo-
bodě náleží i povinnosti. Svobodu 
je potřeba obhajovat a bránit proti 
útlaku a bezpráví.

máš nějaké životní motto, které 
tě doprovází a dělá šťastným?
„Všechno jde, když se chce“ a “Ni-
kdy nevzdávej svůj sen“.

blíží se vánoce, jak trávíš tyto 
sváteční dny a co bys chtěl po-
přát lidem?
Většinou jsem u babičky s dědou na 
vesnici, kde jsem s mamkou, dvě-
ma sestrami a s naším hafanem Be-
nem. Přiznám se, že půst nedržím, 
ale už chápu to rčení, když nebu-
deš celý den jíst a postíš se, uvidíš 
Zlaté prasátko. Já to mám tak, že si 
dám ráno snídani, kouknu do zrca-
dla… no, a opravdu tam něco kaž-
dý rok vidím i bez půstu… (smích) 
Co popřát? No hlavně, ať má kaž-
dý na tváři úsměv a zdraví. To je asi 
nejdůležitější. Protože bez úsmě-
vu a bez zdraví se žije těžce. Přeji 
všem, ať má každý kolem sebe lidi, 
které má rád nebo je miluje. 

rozhovor vedla Veronika Kačová

Jan Čech, místopředseda představenstva AGPI, vlastnící vepřín v Letech 
u Písku foto: František bikár
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komentář

kluzká inkluze
sabiR agalaRov

Nehledě na to, že mám dobré vzdělání, rád čtu, 
v rámci možností cestuji a poznávám nové věci, 
stává se mi, že při pohledu na obrazovku počí-
tače ztrácím sebeovládání a emocionálně rea-
guji na silné podněty v sociálních sítích. Když 
si čtu na internetu urážky na Romy a imigran-
ty ze strany frustrovaných uživatelů, lítají mi 
v žaludku nikoliv motýlci, ale skáčou jedova-
té žáby. V tomto smyslu sociální sítě považu-
ji za neskutečně škodlivé. Lavina emocionál-
ních prohlášení, které se u příspěvků s romskou problematikou objevují, 
je klasickým příkladem neurolingvistického programování blokujícího 
schopnost racionální analýzy celé situace a vytvářejícího konec konců 
úplný rozklad kritického nadhledu. Emoční tornádo, které bují v sociál-
ních sítích, otevírá dveře do podvědomí lidí a vpouští do něj nejen bana-
lity jako přání, strach a obavy, ale i zcela nové modely chování. Zaklína-
dla, že jsme Češi ohrožení migranty a Islámem, že Romové jsou objekty 
všudypřítomného rasismu, virtuální střelba do dětí ze ZŠ Plynárenská, 
nebo že terorismus je důvodem, proč by bezpečnost (rozuměj udavačství, 
všudepřítomné sledování, sběr dat na internetu a odposlechy) měla být na 
prvním místě, ponechávají nepovšimnutými opravdové problémy společ-
nosti a státu. Opojné emoce jsou totiž nepřítelem střízlivého vidění spo-
lečenského stavu! Emoce jsou pro politiky v tomto smyslu k nezaplacení 
a úspěch Tomia Okamury a jeho bandy uličníků z SPD je toho důkazem.

Nevíte náhodou, proč je tady tolik emocí ohledně hnusného slova „in-
kluze“ ve školství? No toliko, že zatímco cílem, dejme tomu „havloidních 
intelektuálů“, je zajistit romským dětem stejné možnosti jako mají děti 
z majority, „zemanovští hulváti“ si to nepřejí. Hlavním důvodem, proč 
tito nenávistní politici ohrnují nos nad Romy a nepřejí si nastolení rov-
ných příležitostí ve vzdělávání, je, aby i další generace Romů nešly k vol-
bám, jako se to děje dnes. Úkolem mnoha regionálních „chrapounských 
politiků“ je a bude udržovat Romy ve stavu mentální krize a nevědění. 
Kvalita vzdělání, kterou chtějí Romům nabídnout, musí být co nejhorší, 
aby úroveň celoromské nevědomosti a negramotnosti jasně a zřetelně od-
dělovala Romy od gádžů. Jinak by zmizel důkaz, že Romové jsou hlav-
ním problémem českého státu. A co pak? 

Proto úkolem nové vlády bude opět vtlouct Romům do hlav, že jsou de-
bilní, zdegenerovaní a vinní za svoji bídu uprostřed Evropy přesycené fi-
nancemi a pracovními příležitostmi. Ve výsledku Romové nejsou schop-
ni povstat proti své ekonomické situaci, ale naopak mnozí se uchylují k se-
beničení, sebeobviňování, následně k depresím a úplnému morálnímu 
úpadku. Jako šéfredaktor těchto novin a nerom, avšak člověk, který díky 
svému nečeskému původu soucítí s každým, kdo je neprávem považován 
za méněcenného, chci říct, že je mi smutno, když vidím, jak Romové pro 
radost svým nepřátelům píší s hrubkami a nejsou schopni argumentovat 
svoji pozici. Je mi smutno, když vidím, že Romové nejdou volit, když je 
to třeba. Je mi líto, když Romové pasivně přihlíží, jak jejich děti nemají 
stejné příležitosti jako jejich vrstevníci z majority. Je to Vaše věc, milí 
Romové. Ale opravdu v tomto světě nikdo za nás nic neudělá. Každý si 
nakonec bude muset pomoct sám.

anketní otázka
co podle vás čeká české Romy v „novém“ politickém ovzduší?

vojtěch Rác, čR – kladno
Pokud by člověk chtěl doslovně vykřičet 
veškerá svinstva této země, tak by mu-
sel psát velice podrobně. Co se ale týče 
porušování lidských práv a svobod, tak 

se ČR řadí na přední místa ve světovém žebříčku v po-
užívání politické vyhraněnosti vůči nám Romům. Od 
toho se odvíjejí i preference všech politických subjektů 
a příkladem toho je strana SPD řízená Okamurou. Za-
stávám názor, že situace bude naprosto podobná jako 
minulá léta, jen s tím rozdílem, že v minulých letech 
vláda měla alibistický postoj. Přenášela tyto věci na 
ultrapravici s tím, že demokratický systém umožňuje 
a dává prostor i fašismu. Bohužel, nyní tyto věci bu-
dou aplikované na vládní úrovni a dostanou dostateč-
ný prostor, aby se mohly uplatňovat v rámci zákonů. To 
se netýká pouze Romů. Krize okolo sestavení vlády je 
pouze politická šaráda, která stejně vyvrcholí tím, co 
zákonitě musí přijít. Je smutné, že lidé posuzují volby 
verbálně, nikoliv na základě toho, jaká skladba voličů 
převažuje, co je hlavní motivací voličů a která ideolo-
gie je pro ně prioritou. Například, pokud třetí nejsil-
nější strana, která se transparentně hlásí k fašismu, je 
i součástí nadcházejícího vládního politického uspořá-
dání, tak lidem něco uniká. Navíc, ani jediný politický 
subjekt, ať pravice či levice, se nebrání aplikovat prv-
ky fašistické ideologie, nadřazenost rasy, nacionalis-
mus a xenofobii. Naši voliči by si měli vzít příklad od 
Slováků, tam voliči dali jasně neonacistům najevo, že 
je ve vládě nechtějí. Přesto si myslím, že jak na Sloven-
sku, tak i v Čechách bude gradovat protiromské tažení, 
to je už v lidech. Tento postoj si předávají lidi z gene-
race na generaci. Navíc v posledních třiceti letech lidé 
považují fašismus za něco, co je oprávněné. Pokud je 
dán prostor fašismu i v parlamentu, tak se aplikuje na 
všem, co je odlišné, ale hlavně na Romech. 

Renata holubová, čR – brno
Myslím, že Romy nic příznivého ne-
čeká i proto, že někteří naši Romové 
se neumějí přizpůsobit a potom trpíme 
my slušní. Když procházím Cejlem, vi-
dím, co se děje, mladí jsou samé drogy. Myslím si, že 
někteří Romové se nikdy nezačlení a ten problém pů-
jde dál a dál a budou trpět i naše děti.
Ve vládě jsou i rasisti, nic dobrého nás nečeká, bude 
s námi zle. To, co mi říkala moje maminka, měla sva-
tou pravdu. Některé generace Romů nebudou nikdy 
dobré, v Brně se 60% Romů neumí začlenit.· 

jan cverčko, čR – liberec
Já si myslím, že dopad voleb nebude mít 
pro Romy pozitivní vývoj. Bude to stej-
né. Možná, že se zvýší represe. Ale zas 
nějaká ta represe může přinést do naší 

komunity něco pozitivního. Jinak volby dopadly dle 
očekávání, katastrofálně. Romové volit nechodí, tu-
díž nechť se pro ně děje vůle Boží.

blanka horváthová,  
nový Zéland – auckland 
Nemá cenu si něco nalhávat a svádět to 
na druhé. Pokud se Romové nechtějí při-
způsobit, tak se to nikdy nezmění. Bohu-
žel, i pro nás platí zákony jako pro bílé a ať se Romové 
snaží pracovat. Jsem toho názoru, že kdo chce praco-
vat, tak si práci najde a své děti povede ke vzdělání. Kdo 
na to má, ať studuje na vysoké škole a když ne, tak ať 
se alespoň vyučí nějakému řemeslu. My si nemůžeme 
pořád jen stěžovat. Ano, vím, Češi jsou ti nejhorší ra-
sisté, to bylo, je a bude, to už je v nich. Ale pokud se 
Rom chová slušně a pracuje, tak nemá žádný problém. 

miroslav kováč, čR – horní litvínov
Za to, co se děje dnes a co příští rok, 
prozatím nemohou volby, ale ČSSD, 
která byla u moci, protože to byla ona, 
kdo dnes vhání chudé do další propas-

ti. Nové složení sněmovny není známé, a třeba se blí-
ží i předčasné volby? Každopádně, měli bychom se 
více veřejně angažovat, aby pak nevznikaly paskvily 
zákonů a vyhlášek, které znemožní Romům uplatně-
ní na trhu práce a bydlení. To se však těžce vysvětlu-
je těm, kteří jsou denně v situaci, že nevědí dopoled-
ne, co bude na oběd.

alois pollák, čR – pardubice 
Výrazně bychom volby neovlivnili, to, 
co chtěl tento národ, to má. Nám Ro-
mům přinesla demokracie smrt mnoha 
nevinných lidí, bez potrestání, otevře-
ný rasismus, mnoha lidem vzala práci a základní so-
ciální jistoty. Nečekám, že se něco zlepší, ba naopak. 
Jedinou naši cestu vidím ve vzdělanosti a všeobecném 
angažování se do společnosti. Myslím si, že s nástu-
pem nové vlády se zvýší kriminalita ještě více. Zdá se 
mi, že tato politika není pro většinu národa, ale jen pro 
šlechtu, tuneláře a podnikatele. Jak může občan věřit 
těmto politikům, když se před celým národem usvěd-
čují, kdo kolik milionů a miliard vytuneloval. Sami se 
veřejně označují za zloděje a prostý český človíček je 
opět volí. Tak kde je to demokratické pozitivum a kam 
tento národ spěje, k fašismu?

milan malík, irsko – ennis
Chyba není ve většinové společnos-
ti, ale v nás Romech. Pokud nebudou 
i mezi námi vzdělaní lidé, doktoři, her-
ci, právníci atd., tak se nic nezmění. 

Vím, že už máme mezi sebou několik vystudovaných 
osobností, ale to je pořád málo. Já věřím, že se ko-
nečně najde Rom, který nás všechny přesvědčí o ji-
ném přístupu k životu a ten nás i povede. Předešlí ro-
mští aktivisté a politici hrabali jen pro sebe a pro nás 
nic neudělali.

eliška smrtová,  
čR – klášterec nad ohří
Hledat chybu či vinu v někom jiném, to 
je to nejsnazší. Chyby je potřeba hle-
dat především v nás samotných. Vzdě-
lání je jediná cesta, která vede k lepšímu životu a rov-
nému dialogu. A co nám přinesou volby? Jen to, co si 
lidé zvolili, a to ukáže čas. Moc si přeju, aby se všem 
lidem žilo lépe a kvalitněji, ale nemyslím si, že zrov-
na tato doba nám to umožní. 

michal šamko, 
 čR – veselí nad lužnicí
Výsledek voleb dal jasně najevo, že čes-
ká společnost se mění. Voliči uvěřili sli-
bům a svými volebními hlasy podpořili 

i strany, které četli jen své psané texty. Sliby se slibují 
a blázni se radují. Co se týče romské menšiny, tak vý-
sledek voleb a nově sestavená vláda nebude mít pro nás 
Romy význam a nepřinese nám nic dobrého. Opět se 
bude tlačit na to, aby Romové našli uplatnění na trhu 
práce a ÚP budou opět vymýšlet programy, které bu-
dou stát nemalé finance, ale nám Romům to nepřine-
se žádný prospěch. Chtěl bych, aby se nová vláda za-
měřila i na pozitiva romské menšiny a dávala je více 
příkladem i v médiích, a vytvářela tak pozitivní obraz 
Romů ve společnosti. Byl bych rád, kdyby se už ko-
nečně pohlíželo na Romy jako na občany ČR, a ne jen 
jako na menšinu, která je trnem v oku celé společnosti. 
Tuším ale, že pro romskou menšinu nastanou změny, 
které nás budou ještě více omezovat, utlačovat a ješ-
tě víc oddělovat od většinové společnosti. Češi budou 
tomu všemu přitakávat a vláda pod zástěrkou zájmu 
společnosti nás bude vystrkovat z civilizace. A zase 
to odneseme jen my Romové.

milan gábor, čR – přerov
Volby dopadly tak jak dopadly, a nám 
nezbývá, než jen se smířit s jejich vý-
sledkem. Je to ale špatná situace a nám 
Romům bude ještě hůř, než bylo. Ale 
hlavně pro nás starší, kteří jsme už smíření se svými 
životy a chceme dožít v klidu. Bylo by dobře si uvědo-
mit, že dnešní život a doba je jiná než minulá. Měli by-
chom se pomalu sžívat s tím, že žijeme v kapitalismu, 
a tím pádem bude pro nás desetinásobně platit rčení, 
že bez práce nejsou koláče. Naše děti by se měly vzdě-
lávat a být pozitivním příkladem jiným. Sedět doma 
a jen nadávat, to nikomu nepomůže. Je třeba začít žít 
trochu na úrovni a s dobou. „Ale my Romové se nemu-
síme ničeho bát. My jsme národ, který si vždycky na-
šel řešení a rychle se přizpůsobil daným okolnostem. 
Tak Romové, nedělejte si starosti, on to za nás zase ně-
kdo vymyslí a vyřeší.“ To je ironie, co? 

 Anketu zpracoval Gejza Horváth

chcete přispívat na naše anketní stránky?  
ozvěte se šéfredaktorovi na romanohangos@gmail.com

staník: gaye, Romy 
a Židy do plynu
tajemník spd a blízký spolupracovník tomia okamury jaroslav sta-
ník měl ve sněmovním klubu posílat gaye, Romy a Židy do plynu. sta-
ník obvinění odmítá.
„Jak jsem vešla, řekl: ,Vy jste ta ministryně Marxová-Engelsová. Vy pod-
porujete homosexuály.’ Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli 
zlikvidovat. Pohádala jsem se s ním a odpálkovala ho,“ popsala pro Aktu-
álně.cz ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová.

Poté měl Staník ve stejném duchu napadat Židy a Romy. „Židi, homo-
sexuálové i Cikáni by měli jít do plynu,“ měl Staník prohlásit podle dvou 
svědků, kteří nechtěli uvádět své jméno. K incidentu došlo v jednom ze 
sněmovních klubů – což je restaurační zařízení pro poslance, který je ve-
řejnosti nepřístupný.

„Říkal nechutné věci o Židech a Romech. Mezi námi bylo dost Židů 
a ten pán tam ještě vykřikoval, že to je nově hospoda SPD a že jim to tam 
patří. Byl opilý, ale posílat národnostní menšiny do plynu, to je tak za čá-
rou, že si nic horšího neumím představit,“ uvedl jeden ze svědků inciden-
tu, který se již v minulosti stal terčem útoku neonacistů a z toho důvodu 
si nepřál být serverem jmenován.

Staník se nejprve odmítl k věci vyjadřovat, později serveru napsal sms. 
„Je to sprostá lež od zoufalé politické konkurence, nikdy jsem nic tako-
vého neřekl.“

Poslanec Jaroslav Holík (SPD) pro server prohlásil, že pokud se zprá-
vy potvrdí, bude požadovat jako minimum omluvu a vyvozovat důsled-
ky. Staník mu totiž ve sněmovně dělá asistenta. „Pokud to byl takto zá-
važný výraz, říct ‘do plynu’ je hodně nešťastné, tam by musela být dů-
raznější sankce. Ale mám to jen jako neověřenou informaci od vás,“ uza-
vřel pro server Aktuálně. převzato z lidovky.cz
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vzpomínka 
na Romfest
I já jsem měl to štěstí zúčastnit se světového svátku romské hudby a kul-
tury Romfest 1990 v Brně. Bylo mi tehdy něco kolem třiceti let a aktiv-
ně jsem se zapojil do emancipačního romského hnutí a založení Romské 
občanské iniciativy.

Romfest v Brně byl svátkem pro náš romský národ. Po více než čtyři-
ceti letech temna a popírání romství ze strany totalitní moci jsme mohli 
ukázat světu naše bohatství – naše „romipen“. Desítky souborů, kapel 
a muzikantů předvedly své umění v hudbě a tanci, ukázaly, že romský 
národ je schopen předvést majoritě a světu, že i on je plnohodnotný celek 
a má světu co nabídnout.

Největší můj zážitek byl projev prezidenta Havla. Jako první předsta-
vitel státu, snad po více než sedmi stech letech, přišel mezi nás. Romové 
plakali nadšením po jeho projevu, ve kterém vyjádřil své sympatie a úctu 
k Romům jako národu v minulosti utlačovanému. 

Po celé tři dny brněnským Mariánským údolím zněly tóny romské hud-
by a zpěvu líčící radost i smutek romského národa. Byli jsme všichni šťast-
ni, že po dlouhých letech můžeme opět své umění ukázat všem občanům.

Tehdy jsem měl s manželkou zamluven pokoj v hotelu, ale odmítli jsme. 
V noci u ohňů a za zpěvů našich krásných písní jsme se cítili velice dob-
ře. Kdo by pomyslel na spánek, že? Ze světa přijely stovky našich bratří, 
všichni jsme se bez problémů domluvili – naším starobylým jazykem.

Romfest 90 nám ukázal cestu k jednotě, že kultura je mocná a silná 
zbraň, která má schopnost lidi sjednocovat.

A o to především, zvláště dnes, jde. Být jednotní a bojovat společně za 
svá práva.  jan horváth

leperiben pro 
Romfest
The man sas bari bacht, hoj somas Bernate pro Romfest 1990. Akor mange 
sas tranda berš a zorales man maravas vaš amaro romipen.

O Romfest Bernate sas bari inepa perdal savore Roma. Pal buter sar 
saranda berš, kana amari kultura phagerenas o komunisti, šaj sikhaďam 
la lumake amaro barvaľipen – o romipen. But the but romane bandi the 
giľarde sikhade, so džanen, hoj the o Roma hine barvale u šaj sikhaven 
la lumake peskero džanľipen.

Nekhbareder loš mange sas, sar vakerelas o prezidentos Havel. Peršo 
baro raj andre kadi them, talam pal buter sar efta šel berš, aviľas maškar 
o Roma. O Roma lošaha rovenas, jov amenge sikhaďas peskero kamiben 
the paťiv kijo Roma. 

Po calo trin ďives Bernate o Roma bašavenas, khelenas, samas savore 
bachtale, hoj šaj sikhavas le gadženge amaro barvaľipen.

Akor man sas zakerdo o hoteľis la romňaha, nasuťom odoj, feder 
amange sas paš e jag, paš late giľavahas u samas bachtale. Ko bi kamelas 
te sovel, na? Pal e luma avile but bandi the giľarde, savore vakerahas ama-
ra čhibaha.

O Romfest 90 amenge sikhaďas o drom kijo jekhetaňiben, hoj e kultu-
ra hiňi igen zoraľi.

Pal oda džal, hoj savore te avas jekhetane u te maras amen vaš amaro 
čačipen. jan horváth

vakeras romanes
Andro novembris sas o ďives romaňa čhibakero.
 V listopadu se slavil den romského jazyka.
Oda amaro barvaľipen. To je naše bohaství.
La dajakeri čhib, so amen sikhavenas amari daj, dad.
 Mateřský jazyk, který nás naučili rodiče.
O terne imar nakamen romanes te vakerel.
 Mladí už nechtějí mluvit romsky.
Bisteren pro amaro romipen. Zapomínají na naše romství.
S óda hin romipen? Co to je romství?
jekhetaňiben jednota
zor síla
drom cesta
kamiben ke daj, ko dad láska k rodičům
ko čhave k dětem
ke fameľija k rodině
bašaviben hudba
čirlatuňipen historie
Oda savoro hin o romipen. Toto vše je romství.
Našťi bisteras. Nemůžeme zapomenout.
Mi dživel amari guľi čhib! Ať žije naše sladká řeč!

jan horváth

o Roma vakeren 
pořad českého rozhlasu určený pro Romy.  

Relace lze zpětně vyhledat v archivu textů na 

www.romove.cz

ozvěny Romfestu  
v muzeu romské kultury

Ve středu 25. října se Muzeum rom-
ské kultury naplnilo nejen slavnost-
ními hosty a pamětníky fenome-
nálního mezinárodního festivalu 
romské kultury ROMFEST, který 
se konal v průběhu tří červenco-
vých dnů, od 27 do 29. července, 
v roce 1990 v produkčním zaštítění 
organizace ROMART. Právě ředi-
tel této organizace pan Milan Ščuka 
obdržel za mohutného potlesku di-
plom za šíření romské kultury a or-
ganizaci ROMFESTU. 

Úžasnou atmosféru připomnělo 
nejen promítání filmu Odpoledne 
na Romfestu režiséra Karla Fuksy, 
ale hlavně živé vystoupení hudeb-
ní romské legendy Antonína Gon-
dolána, kterého jsme mohli vidět 
i na archivních záběrech. Hudební 
vystoupení a srdečná slova pamět-
níků krásně doplnila moderátorka 
večera Alica Sigmund Heráková, 
která také předala cenu Muzea rom-
ské kultury Gejzovi Horváthovi 
v zastoupení jeho dcery Moniky 
Mihaličkové. Gejzu Horvátha snad 
ani není třeba představovat, vždyť 
jeho písničky u Romů zcela zlido-
věly… Nádherný večer pak pokra-
čoval v muzejní kavárně BENG!, 
kde následovalo hudební vystoupe-
ní Marka Baloga a Zdeňka Lázoka. 
 kristína kohoutová

foto: sabir agalarov
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malý shaolinský bojovník slaví 
úspěchy a inspiruje romské děti

u jedenáctiletého dominika kolka se před pěti lety projevila epilep-
sie. Rodiče pro něj tedy hledali sport, který by umožnil rozvíjet jeho 
schopnosti i vzhledem ke zdravotnímu stavu. po delším hledání ná-
hodou potkali mistra shihengZhu martina leeho, který nabídl do-
minikovi čínské bojové umění shaolinkungFu. dominik tvrdě a pra-
videlně trénuje a jeho úsilí se začalo vyplácet – umístil se na prvních 
příčkách v několika mezinárodních soutěžích. Zpočátku měla jeho 
romská rodina obavy, zda nebude vystaven předsudkům. ukázalo se, 
že škola však přistupuje ke všem bez rozdílu a dominikův příběh tak 
ke sportu přivedl i další romské děti.

ShaolinKungFu je jedním z nejstarších a nejznámějších čínských umě-
ní, které propojuje zen buddhismus a bojové umění. Nedává tedy člově-
ku jenom sílu a obratnost, ale učí ho také trpělivosti, radosti z pohybu 
a vede jej ke zdraví těla i ducha. Dominik, který nyní navštěvuje pátou 
třídu základní školy v Bruntále, studuje toto umění pátým rokem po ve-
dením svého Shifu Martina Leeho. Trénuje velice tvrdě, pravidelně a svě-
domitě dvakrát týdně a tréningu se věnuje také doma.

V posledních dvou letech se Dominikovi povedlo získat několik pres-
tižních ocenění na mezinárodních soutěžích. Například na International 
WushuChampionship v květnu obsadil druhé místo v kategoriích Tradič-
ní pěstní formy a Tradiční dlouhá zbraň a v kategorii Imitující styl získal 
místo třetí. Do budoucna by si přál dosáhnout ještě lepších výsledků, aby 
mohl hrdě reprezentovat svoji školu Czech Shaolin Temple. Již nyní se 
Dominik stal díky absolvovaným zkouškám třetím nejlepším žákem této 
školy.

„Dominik trénuje dvakrát týdně, pak se účastní i různých soustředění 
a víkendových pobytů. Ve cvičení je vytrvalý a poslušný. Nikdy s ním 
nejsou problémy. Patří do skupiny těch nejlepších studentů, kteří se vždy 
na soutěžích umisťují na předních příčkách,“ říká pro HateFree Culture 
trenér Martin Lee.

Dominik nejen, že reprezentuje svoji školu, ale motivuje ke sportu také 
své přátele a známé. „Dominik byl jedním z prvních dvou dětí ve skupi-
ně. Právě díky úspěchům Dominika a jeho kamaráda se Martin Lee roz-
hodl rozšířit výuku i pro děti,“ říká Dominikova matka Lucie Bajgarová. 
Protože je Dominik Rom, měla rodina zpočátku trochu obavy. Ukázalo 
se, že ve škole ale přistupují ke všem stejně. To motivuje také další rom-
ské děti, aby se ke skupině přidaly.

„Známí, kteří znají naši rodinu, se nás chodí ptát, jestli je ve škole vše 
v pohodě. Díky tomu se už přidaly další dvě romské děti,“ dodává Bajga-
rová.

Čím je Dominik úspěšnější, tím vyšší výdaje za vybavení, tréningy, 
soutěže a víkendové pobyty sport vyžaduje. Dominikova matka je v sou-
časné době na mateřské a otec je vedený na úřadě práce a pracuje, v dů-
sledku nedostatku pracovních míst v Moravskoslezském kraji, na doho-
du o provedení práce.

„Školné činí čtyři sta padesát korun měsíčně. Další výdaje spadají do 
soutěží a do vybavení, kdy vše hradí rodiče. Soutěže se pohybují v rozme-
zí 1 000 až 2 500 korun. Je třeba také obstarat uniformy a zbraně, se kte-
rými žáci cvičí. Před soutěžemi se také žáci zdokonalují na víkendových 
pobytech,“ přibližuje Dominikova matka Lucie. Rodiče by proto rádi našli 
sponzora či dárce, který by jim s financováním rozvoje talentovaného syna 
Dominika pomohl. marie škardová, hatefree.cz

kultura

výstava o romském umění vesmír 
je černý překonává stereotypy

moravská galerie v brně zaháji-
la 2. listopadu výstavu vesmír je 
černý, která vznikla z iniciativy 
sbírkového fondu muzea romské 
kultury. přečtěte si rozhovor s au-
torkou projektu, malířkou ladi-
slavou gažiovou.

Výstava je koncipována jak z te-
matického, tak z emancipačního 
a časového hlediska od 19. století 
do současnosti. Mezi vystavenými 
umělci vynikají zejména díla Julia 
Lakatoše, Jána Berkyho, Daniela 
Pešty, Emílie Rigové, Rudolfa 
Dzurka i hlavní tváře projektu La-
dislavy Gažiové.

Součástí výstavy je dále prezen-
tace výsledků uměleckého sympo-
zia, které autorka vedla v září letoš-
ního roku v Brně. Prostor tak dosta-
li i současní etablovaní romští uměl-
ci jako Tamara Mozes, Małgorzata 
Mirga-Tas, Robert Gabris a další.

„Díla jsme vybírali hlavně na zá-
kladě obsahu. Jde o výběr umělců, 
kteří zajímavě reflektují svou pozi-
ci a pracují mimo kategorii tzv. in-
sitního umění,“ vysvětlila v Art 
Café Gažiová.

Ačkoli většina děl zastoupených 
na výstavě by se podle spolukurá-
tora výstavy a kurátora Moravské 
galerie Ondřeje Chrobáka dala za-
řadit do škatulky Art Brut, projekt 
Vesmír je černý se pokouší připo-
menout roli času a kontextu, stejně 
jako historii a emancipační příběh.

Kde nelze doložit časovou nále-
žitost, tam se pokouší časové linii 
pomoci. „Právě to určité bezčasí 
jsme chtěli uchopit jako jakousi 
otázku a čas zpochybňovat; vytvo-
řit kontinuální příběh umění,“ vy-
světluje Ondřej Chrobák.

Velkým tématem výstavy je v ne-
poslední řadě samotný jazyk Romů 
a jeho hodnota. Všechny popisky 
k dílům jsou proto také v romštině.

Kurátoři se snažili najít nový in-
terpretační klíč, než pouze jmeno-
vat velká jména romského umění 

a zařadit je do historie. Zvolili pro-
to myšlenkový směr, který se šířil 
v padesátých letech v Americe, kdy 
tamní Afroameričané spatřili urči-
té východisko ve vesmírné diaspo-
ře a v tzv. afrofuturismu. Tato uto-
pická vize založená na vědecko-fan-
tastických představách je výstavou 
předkládána jako jedno z východi-
sek k emancipaci romské kultury 
a zrovnoprávnění romského národa.

„Muzeum romské kultury boju-
je s různými problémy a jedním 
z nich je i současný většinový po-
hled na Romy. Byť děláme kulturu, 
tak si lidé přívlastek ‚romský‘ spo-
jují s jakýmisi podprahovými nega-
tivy,“ prozradila ředitelka Muzea 

romské kultury Jana Horváthová.
To byl i jeden z důvodů, proč se or-

ganizátoři výstavy rozhodli využít 
prostorů Moravské galerie. Věří, že 
se tak o výstavu bude zajímat i spek-
trum veřejnosti, které by do Muzea 
romské kultury jinak nepřišlo.

Výstavu Vesmír je černý lze na-
vštívit od 3. listopadu 2017 až do 
28. ledna 2018 v prostorách Místo-
držitelského paláce v Brně. V Mu-
zeu romské kultury je kromě stálé 
expozice pod názvem Příběh Romů 
až do konce února 2018 k vidění 
také podobně laděná výstava Bez 
nenávisti? / Hate Free?

anna Ribanská
foto: sabir agalarov

Dominik Kolek – shaolinský bojovník foto: archiv lucie bajgarové
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brno dalo šanci padesáti rodinám

Paní Ludmila žila ještě před rokem se 
svou rodinou v nevyhovujících pod-
mínkách na ubytovně v Brně, v jedi-
né místnosti se sdíleným sociálním 
zařízením. V lednu však přišla život-
ní změna. Její rodina náhle od města 
získala k pronájmu obecní byt v rám-
ci revolučního projektu Rapid Re-
-Housing. „Byla jsem úplně šťastná. 
Do dneška mám i schovanou tu obál-
ku, prostě všechno,“ neskrývá nadše-
ní. Brno se totiž odhodlalo k unikát-
nímu řešení bezdomovectví ve městě. 
Z více než čtyř stovek rodin, které se 
nacházely v bytové nouzi, vylosova-
lo padesát, které pak dostaly k proná-
jmu klasické městské byty. Vycházelo 
z přesvědčení, že pokud lidé dosta-
nou šanci a stabilní bydlení, dokáží se 
snáze zapojit do společnosti. „U těch 
padesáti rodin, které se odstěhovaly 
do obecních bytů, je najednou vidět 
hrozný posun,“ poznamenává sociál-
ní pracovnice Marika Ferencová z or-
ganizace IQ Roma Servis, která s ro-
dinami intenzivně pracuje. A projekt 
už nyní hlásí úspěchy. Čtrnácti z pat-
nácti rodin, kterým vypršela roční 
nájemní smlouva, se podařilo si by-
dlení udržet i nadále. Zástupci pro-
jektu také před několika dny převzali 
v Bruselu prestižní ocenění za efek-
tivní práci v oblasti sociálního začle-
ňování lidí bez domova.

Rapid Re-Housing je projekt, 
kterým se rozhodlo Brno řešit bez-
domovectví na území města. „Brno 
chtělo dát nějaké byty rodinám, kte-
ré jsou v bytové nouzi. Ty jsou buď 
z ubytoven, azylových domů, nebo 
nějakého nepřijatelného bydlení,“ 
popisuje Marika Ferencová z orga-
nizace IQ Roma Servis. Projekt ini-
ciovala především Platforma pro so-
ciální bydlení a přidal se Magistrát 
města Brna. Právě IQ Roma Servis 
byl osloven, aby se následně staral 
o intenzivní sociální práci s nový-
mi nájemníky. „Staráme se o to, aby 
ti lidé řádně vše platili, aby nebyly 
komplikace s dalšími nájemníky 
v domech a podobně. Řešíme s těmi 
rodinami prostě všechno,“ dodává.

V prvopočátku stovka sociálních 
pracovníků zmapovala počet rodin, 
které se nacházely v bytové nouzi. 
Napočítala jich přes čtyři stovky. Ty 
pak byly dány do osudí na magist-
rátu a zástupci města bylo vyloso-
váno celkem padesát rodin, které 
příležitost od města na nový začá-
tek dostaly. Další vylosovanou stov-
ku rodin pak sledují výzkumníci 
z Ostravské univerzity, která je od 
počátku partnerem projektu. Ti 

zjišťují, jak rodiny žijí a s jakými 
problémy se potýkají.

Všechny ze zapojených bytů jsou 
majetkem magistrátu nebo pěti br-
něnských městských částí. Nena-
cházejí se tedy pohromadě v jediné 
lokalitě. „Chtěli jsme, aby se zapo-
jilo co nejvíce městských částí. Aby 
samy viděly, že je možné zabydlo-
vat rodiny, které často mnoho roků 
žily ve špatných podmínkách,“ vy-
světluje Ferencová. „Aby si uvědo-
mily, že to jde napravovat. A aby 
tedy těm rodinám byty dávaly,“ do-
plňuje.

Úplně šťastná
Mezi padesátkou šťastlivců byla 
také rodina Ludmily Funtyové. Ta 
bydlí v městském bytě od letošní-
ho ledna, kam přišla z klasické uby-
tovny. Dříve paní Ludmila s rodi-
nou bydlela v rodinném domku, kde 
si pronajala jeden pokoj s kuchyní. 
Po třech letech se ale majitel rozho-
dl navýšit nájem z osmi na jedenáct 
tisíc. „Ty byty nebyly zkolaudova-
né, proto mi sociálka na byt nic ne-
přidávala,“ vzpomíná. Nárůst pro ni 
byl likvidační, proto musela ode-
jít. A skončila i s rodinou právě na 
ubytovně.

Tomu však podle jejích slov před-
cházelo dlouhé hledání kvalitnější-
ho bydlení. Bez úspěchu. Narážela 
prý na předsudky, kdy se jí opako-
vaně majitelé bytů nebo realitní ma-
kléři do telefonu ptali, zda není 
Romka. Kvůli dlouhodobému pla-
cení vysokého nájmu také v dalších 
případech neměla Ludmila, v té 
době na mateřské, našetřené poža-
dované desetitisíce jako kauci.

„Na ubytovně jsme bydleli rok 
a půl,“ upřesňuje. Pak se Ludmila 
dozvěděla o tom, že město chystá 
projekt losování sociálních bytů pro 
lidi v bytové nouzi a rozhodla se 
přihlásit. „Já jsem tomu teda nějak 
nevěřila. Ale pak jednou přišla paní 
Ferencová, která nám řekla, že jsme 
ten byt skutečně dostali,“ říká. 
„Byla jsem úplně šťastná. Do dne-
ška mám i schovanou tu obálku, 
prostě všechno,“ dodává nadšeně. 
„Na byt jsme se šli po čase podívat 
a byli jsme moc spokojení. Byt je 
hezký a moc se nám tu líbí,“ hod-
notí.

v zájmu společnosti
Přestože projekt vykazuje úspě-
chy, ne všichni nadšení sdílí. Od 
svého počátku přitahuje protesty 
části brněnské společnosti. To při-

znává také Marika Ferencová z IQ 
Roma Servis. „Neradi vidí, že Ro-
mové nebo nějaký chudák dostanou 
byt. Jsou přesvědčení o tom, že ty 
byty zdemolují, nebo že nebudou 
platit nájem. Případně že budou dě-
lat kravál, může se tam krást a po-
dobně,“ popisuje. Zlou krev podle 
ní dělá také fakt, že sociální bydle-
ní, kam byty zařazené do Rapid Re-
-Housing spadají, stojí nájemníka 
o něco méně než v bytě s komerč-
ním nájemným. „Kdyby ale měli 
ten nájem takový, jako mají ostatní, 
nezvládali by to platit,“ vysvětluje 
a dodává, že to, aby i tyto rodiny 
dobře bydlely a dokázaly si bydlení 
udržet, je v zájmu celé společnosti, 
nejen jich samotných.

nejen bydlení
Jak sociální pracovnice Ferencová 
zdůrazňuje, neprojevuje se projekt 
jen na kvalitě bydlení rodin. „Když 
ti lidé bydlí v nevyhovujícím pro-
středí, nebo někde na okraji společ-
nosti, upadají také do psychických 
problémů,“ říká. Podle ní se to pak 
podepisuje i na fyzickém zdraví, 
kdy lidé v letargii přestávají často 
řešit také své zdravotní potíže.

Nekvalitní bydlení má podle Fe-
rencové vliv také na neblahý vývoj 
dětí a jejich výsledky ve škole. 
„Když totiž bydlí všichni v jednom 
pokoji na ubytovně, kde je hroma-
da dalších rodin a je tam křik, ne-
mají absolutně žádný klid ani sou-
kromí,“ vysvětluje. Rodiny také žijí 
v permanentním stresu, kdy napří-
klad nevědí, jestli budou mít příští 
měsíc na činži, protože ty jsou 
v mnohých ubytovnách předraže-
né, nebo zda je majitel objektu dal-
ší měsíc nevyhodí, například pro 
neshody, na ulici.

brněnské jaro
„U těch padesáti rodin, které se od-
stěhovaly do obecních bytů, je na-
jednou vidět hrozný posun,“ po-
znamenává Ferencová. „Najednou 
si začínají všímat, že vedle toho, že 
jejich dítě chodí do školy, by mohlo 
mít ještě nějaké kroužky. To dítě je 
také pak každý den vykoupané, má 
vyprané věci nebo si rodina může 
v soukromí uvařit,“ doplňuje.

To potvrzuje také Ludmila Fun-
tyová, která v novém bytě žije sko-
ro rok. Na ubytovně byla podle ní 
situace velmi špatná. „Měli jsme 
jednu místnost a potom kuchyň, zá-
chod a koupelnu společnou i pro 
všechny ostatní,“ vzpomíná. „Tak-

hloupý ervin
(3. část)
Ráno probudil Ervina chladný vzduch, který přicházel do místnosti dře-
věného domu otevřenými dveřmi. Podíval se a viděl, že je celý zabalený 
v kožešinách. V zadní části místnosti hořel oheň, na kterém stařík vařil 
něco v kotlíku, vonělo to jako jablka s bylinkami. Ervin zavřel oči a v tu 
chvíli dostal sprchu, stařec na něj vylil z vědra ledovou vodu, ve které 
byly ještě kusy ledu. „Vstávej lenochu,“ zařval na něj stařec a popadl ho 
takovou silou, že ho postavil na nohy. Potom mu řekl: „Uklidíš celou míst-
nost a naštípeš dříví, nebudu tu trpět lenocha.“ 

Ervinovi se moc nechtělo, kroutil se a nejraději by se viděl zpátky v ko-
žešinách. Starý muž řekl: „Když to nejde po dobrém, budeme to muset 
udělat jinak,“ a třikrát zatleskal a zadupal. V tom se z rohu místnosti vzne-
sl do vzduchu pohrabáč. Přiletěl k Ervinovi a začal mu dávat jednu ránu 
za druhou. Ervin poskakoval po místnosti a snažil se utéct, ale bylo to 
marné. Stařec na něj silným hlasem zavolal: „Přestane tě bít jenom teh-
dy, pokud se opravdu rozhodneš uklízet a pracovat.“ Ervin už byl celý bo-
lavý a tak mu nezbylo, než přijmout jedinou možnost, kterou měl. Pohra-
báč spadl na zem a Ervin se dal s vervou do práce. Stařec si u toho zve-
sela zpíval. Ervin zametl, vydrhl podlahu a potom naštípal dříví, až mu 
úplně popraskaly dlaně. Když byl s prací hotov, stařec ho zavolal dovnitř 
a ohřál mu jídlo. Ervin v životě nic tak dobrého nejedl. Stařec jenom ký-
val hlavou a řekl: „Vidíš, jak ti chutná po práci?“ 

Když se venku začalo stmívat, zapálil stařec v místnosti svíčky. Byl sly-
šet praskot dřeva z ohně a domem se šířila zvláštní kouzelná energie. Sta-
řec začal vyprávět: „Když jsem byl, Ervine, stejně starý jako ty, byl jsem 
líný a nevážil jsem si svých rodičů, a proto, že jsem byl takový, měli mě 
všichni za hlupáka. Pak jsem se ale dostal na toto místo a všechno se v mém 
životě změnilo. Potkal jsem jednoho starce a ten se mě ujal a stejně tak jak 
on, já se ujmu tebe a pomůžu ti napravit tvůj život.“ Ervin nevěděl, co má 
na to říct a jenom hloupě zíral s vykulenýma očima. Nakonec jediné, co 
ho napadlo, bylo zeptat se: „Co to bylo za jelena?“ „To byl duch tohoto mís-
ta,“ odpověděl stařec. „Pojď už spát, zítra nás čeká náročný den.“

Druhý den vzbudil stařec Ervina ještě za tmy. „Teple se obleč, chlapče, 
půjdeme hluboko do lesa a venku je ještě chladno.“ Ervin si vybral to nej-
zdobenější oblečení, které uviděl, nafukoval se pocitem pýchy a neustále 
se díval na sebe do zrcadla. „Ervine, budeš součástí velice důležitého úko-
lu, v tom lese žije škaredý tvor, který může za všechno zlé ve tvém živo-
tě. Půjdeme ho ulovit, aby ses zbavil všech těžkostí.“

Ervin dostal do ruky luk, který byl zdobený drahokamy a pouzdro se 
sedmi barevnými šípy. Vydali se na cestu. Prošli asi dvě stě metrů přes 
louku, která byla pokryta ranní rosou, až došli na okraj lesa. Vešli skrz 
křoviny dovnitř a ponořili se do říše podzimních barev a vůně spadaného 
listí. Chvíli šli po rovině a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo něco 
dít. V tom se však před nimi objevilo koryto potoka, hluboké několik me-
trů. Stařec řekl: „Teď musíme jít tím korytem.“ Ervin nevěděl, jak dlouho 
šli korytem, místy museli skákat po kamenech a koryto potoka bylo čím 
dál hlubší. Po nějakém čase se objevily svahy potoka lemované skalami 
porostlými mechem a lišejníky. Za chvíli prošli skrze skálu, která vypa-
dala jako brána, do jiného světa. Koryto potoka náhle zmizelo a ocitli se 
v krajině, která vypadala jako bažina. Bylo zde cítit spoustu různých pa-
chů, některé velice nepříjemné. „Musíme jít doprostřed, tam žije ten tvor,‘‘ 
pronesl stařec tichým naléhavým hlasem. Ervin dostal strach a začal se 
třást, málem si nadělal do kalhot. Stařec mu řekl: „Neboj se, ty hlupáku.“

Obloha se na chvíli projasnila a zdálo se, že stařec září mírným zlatým 
světlem. Dotkl se Ervina a ten měl pocit, jako by se naplnil sluncem. 
A strach ho přešel. Obloha se zatáhla a vše se opět zdálo být temné. Sta-
řec zrychlil a Ervin za ním utíkal. Brzy začala být půda pod nohama stá-
le měkčí. Až se bořili po kolena v bahně. Prošli mlžným oparem a před 
nimi se objevilo místo, na kterém se nacházel kruh postavený z velkých 
kamenů. „Jsme na místě, Ervine. Podívej se doprostřed toho kruhu, tam 
je to zlé stvoření, které musíš popravit. ‘‘

Ervin se podíval, kam stařec ukazoval prstem a uviděl tam tvora, kte-
rý byl shrbený a střídavě chodil po dvou i po čtyřech. Zhnusil se nad tím, 
jak tvor vypadá, sáhl do pouzdra, vytáhl zlatý šíp a vystřelil. Řekl si, že 
někdo, kdo tahle vypadá, musí být určitě zlý démon. A okamžitě vystře-
lil druhý, stříbrný šíp. Oba šípy tvora zasáhly a ten začal řvát. Ervin rych-
le utíkal k němu a při tom vytasil třetí, zelený šíp, vystřelil ho v běhu a mi-
nul. V tom se stvoření odplížilo za křoví a Ervin pocítil hněv. Vzal čer-
vený šíp, napnul tětivu luku a střelil tam, kde se tvor schovával. Tvor byl 
zasažen a vyskočil z křoví s řevem. Něco tak podřadného si ani nezaslou-
ží žít, řekl si Ervin. Žlutým šípem mu prostřelil hrdlo. Poprvé v životě byl 
Ervin na něco pyšný. Aby měl jistotu, prostřelil mu černým šípem srdce. 
Tvor se nehýbal, Ervin šel za ním. Sklonil se a otočil toho napůl lidského 
tvora tváří k sobě. V té chvíli jím projel děs, bolest a lítost, začal plakat 
a třást se, protože v tom tvorovi poznal sám sebe. Všechno se mu začalo 
točit a zatmívat před očima. Jakoby z dáli k němu přicházel starcův hlas, 
který promlouval k jeho nejhlubšímu duchu: „Povrchně jsi soudil a není 
všechno zlato, co se třpytí a stříbro má mlčet, ne soudit. Unáhleně jsi jed-
nal v hněvu a ve svojí pýše ses povýšil a propadl jsi chladné lhostejnosti. 
Toto je pro tebe velké poučení, že tak, jak druhé soudíš, takovým jsi.“

Všechno zmizelo a propadlo se do hlubin. Ráno probudil Ervina chlad, 
který přicházel otevřenými dveřmi do místnosti. veronika kačová
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že si tam člověk vše musel hlídat, 
například u vaření, aby vám tam ně-
kdo něco nehodil,“ říká. Ludmila 
přiznává, že se teď cítí mnohem 
lépe i po psychické stránce. „Je to 
hlavně o té hygieně. Že všichni ne-
musí chodit na ten jeden záchod. Že 
si člověk uvaří sám, vypere. Je to 
úplně něco jiného,“ popisuje a ne-
skrývá úlevu. „Strašně moc se tedy 
změnilo a ti lidé jsou moc vděční,“ 
přidává pak sociální pracovnice Fe-
rencová.

sousedská idylka?
„Sousedi tady jsou dobří. Spoko-
jení. Nemám s nimi vůbec žádný 
problém. Jako že by říkali, že tu Ci-
káni dělají bordel, vůbec ne,“ po-
kyvuje hlavou Ludmila Funtyová. 
„Vždycky se pozdravíme, pokecá-
me,“ usmívá se.

Ne všude jsou však vztahy „sta-
rousedlíků“ s novými nájemníky 
tak vřelé. „V některých domech, 
kde lidé nejsou tak zaměření na 
Romy, přestože ty rodiny nejsou jen 
romské, je vše v naprostém pořád-
ku. Jinde ale nebyli zvyklí žít ved-
le rodin s více dětmi nebo rodin 
romských. A teď si někteří hledají 
záminky, jak proti nim vystupovat. 
Jsou to často úplné banality,“ říká 
Marika Ferencová z IQ Roma 
Servis. Přiznává však, že v někte-
rých činžácích žije více do projek-
tu zapojených rodin, které shodou 
okolností mají také vyšší počet dětí. 
To se pak projevuje na vyšší hluč-
nosti, což v domě působí různé pro-
blémy a nedorozumění. „Těžko se 
to hlídá,“ uznává.

94 %
Projekt zatím hlásí 94% úspěšnost. 
„Rodiny jsme zabydlovali postup-
ně, proto se zatím řešilo prodlou-
žení nájemní smlouvy u patnácti 
rodin. Z nich čtrnácti byla skuteč-
ně prodloužena,“ vypočítává úspě-
chy Ferencová. Následovat budou 
zhodnocení situace dalších rodin až 
do května, kdy uplyne doba zku-
šebního jednoho roku u posledních 
nastěhovaných.

Magistrát města Brna nedávno 
získal v Bruselu za projekt prestiž-
ní ocenění za úspěšné sociální za-
čleňování. Porota ocenila zejména 
efektivitu při hledání bydlení lidem 
bez domova. Pracovníci projektu 
také v některých případech pomoh-
li členům zapojených rodin s nale-
zením práce nebo získáním odebra-
ných dětí zpět do vlastní péče. 

V této další podpoře plánuje IQ 
Roma Servis pokračovat. Protože 
si uvědomuje, že udržení bydlení 
a sociální začlenění rodin není jen 
o bydlení. To je jen odrazovým 
můstkem. „Ono totiž nějakou dobu 
trvá, než si na to člověk zvykne,“ 
říká sociální pracovnice. Má na my-
sli pravidelnou platbu nájemného 
a inkasa, ale i začlenění se do no-
vého prostředí nebo jejich větší ak-
tivizaci.

„Chtěla bych tu zůstat co nejdýl 
a ještě to pomaličku všechno poo-

pravit, udělat ten byt ještě lepší,“ 
říká nájemnice Funtyová. I ona má 
smlouvu na rok, po kterém se bude 
město rozhodovat, zda ji prodlouží. 
„Strašně rychle to uteklo. Poctivě 
vše platím včas. Nestane se, že bych 
něco prošvihla,“ zdůrazňuje 
s úsměvem. „Tenhle byt nám dal 
hodně do života. Nikdy jsem ještě 
samostatný byt neměla. Budeme tu 
mít i první Vánoce a i tím to bude 
všechno úplně jiné,“ uzavírá paní 
Ludmila. převzato z hatefree.cz

foto: bára kleinhamplová

dilino ervin
(3.koter)
Tosara khatar vudar avelas šilaľi balvaj, savi le Ervin upre ušťiľas. Dikhľas 
pre peste, hoj hino calo andre uštado andro kerade deki. Palal andre ci-
mra labolas e jag, pre savi o phuro vareso tavelas, pachinelas oda sar pha-
ba le čarenca. O Ervin zaphandľas o jakha the andre koľa chvila pre leste 
o phuro čhiďas khatar vedra avri šilalo paňi, andre save ehas mek kotera 
legos. „Ušťi upre, ľegarina!“ kerďas pre leste vika o phuro. The ehas les 
kajsi zor, hoj les thoďas pro čanga. O phuro phenďas: „Pratineha cali ci-
mra the kereha o kašta, nakamav andro kher ľegaris.“

Le Ervinoske pes but te pratinel nakamelas, krucinelas pes, the nekfeder 
bi pes dikhľahas pale te pašľol andre kole kerade deki. O phuro phenďas: 
„Te oda nadžal lačhes, mušinaha oda te kerel avres,“ the trival čapkinďas 
the zadupinďas. Andre koda pes andro kutos vazdľas andro luftos e kuľa-
ga. Doavľas paš o Ervin the chudľas les te marel. O Ervin chuťkerlas pale 
cimra, kamelas te denašel, aľe ehas oda pre ňisoste. O phuro pre leste zo-
rales vičinďas: „Preačhola tut te marel, kana chudeha buťi te kerel.“ Le Er-
vin sa dukhalas, ta naačhiľas leske ňič, hoj oda mušinďas te kerel. E kuľa-
ga peľas pre phuv, the o Ervin chudľas sig te pratinel. O phuro peske andre 
radostnes giľavelas. O Ervin šulaďas avri o dili, thoďas avri calo kher, the 
paľis kerďas o kašta. Až leske popraskinde o vasta olestar. Sar leske ehas 
sa pratimen, ta les o phuro vičinďas andre the taťarďas leske o chaben. O Er-
vin ňigda kajso lačho chaben nachaľas. O phuro ča kerelas le šereha the 
phenďas: „Dikhes, sar tuke koda chaben perel pre dzeka pal e buťi?“

Sar peľas avri raťi, labarďas o phuro andro kher o momeľa. Džalas te 
šunďol sar o kašta praskinen, the andro calo kher ehas magicko dzeka. 
O phuro chudľas te vakerel: „Sar somas, Ervin, kajso phuro sar tu, ňič 
nakeravas, naľikeravas la da, le dades, the vaš oda, hoj somas kajso, sa-
vore man lenas sar dilines. Paľis aľe man dochudľom pre kada than, the 
savoro pes mange andro miro dživipen visarďas. Arakhľom adaj jekhe 
phure manušes, the ľiľas man ke peste, kavka sar lava me tut, the šegeti-
nava tuke andro tiro dživipen.“ O Ervin nadžanelas, so pre kada te phe-
nel, čak dikhelas. Peršo so leske avľas pre goďi, ta phenďas: „S óda ehas, 
koda jeleňis?“ „Ehas oda voďi andre kada than,“ phenďas leske o phuro. 
„Av imar te sovel, tajsa amen avela baro ďives.“

Dujto ďives ušťilas o phuro le Ervin mek sar ehas raťi. „Kerades tut 
uri, čhavo, džaha dur andro veš, the avri ehin mek šil.“ O Ervin peske ki-
dľas avri kole nekšukareder grati, save dikhľas, ehas baro barikano, the 
furt pre peste dikhelas andro gendalos. „Ervin, aveha koter andre but bari 
uloha, andre koda veš dživel nalačho džungalo tvoros, the jov oleske do-
šalo, so tuke ehin nalačho andro tiro dživipen. Džas les te chudel, hoj tuke 
te avel lokes pro jilo.“

O Ervin chudľas andro vast lukos, pre save ehas kuč bara the baksa le 
efta farebnone šipenca. Gele pro drom, pregele asi duj šel metri khatar luka, 
pre savi mek ehas te dičhol o paňi pre čar, dogele pro agor vešeske. Gele 
khatar bura andre the dochudle pes andro jejsoskero farbi the pacha praj-
tora save pele tele. Čeporo gele rovno, the savoro dičholas lačhes, the aňi 
naphenďanas, hoj bi pes vareso majinďahas te ačhol. Andr óda pes maškar 
lende sikhaďas bari balaňi, andre late džalas e jarka. O phuro phenďas: 
„Akanak mušinas te džal khatar koľa balaňi.“ O Ervin nadžanelas, keci but 
džanas, varekana mušinenas te chuťel khatar bara, the e balaňi džalas te-
leder. Pal e chvila dičholas pal o seri bare skali, pre save baronas mechos 
the mocaris. Pregele perdal e skala, savi dičholas sar varesavi brana, and-
ro aver svetos. E balaňi ňisostar ňič nahas te dičhol, ačhile te terďol andro 
than, savo dičholas sar bažina. „Mušinaha te džal maškaral, kodoj dživel 
koda tvoros,“ phenďas o phuro loke hangoha. O Ervin chudľas dar, the maj 
pes tele chinďas. O phuro leske phenďas: „Ma dara tut, dilino.“

O něbos dičholas čeporo feder, the dičholas, sar te bi o phuro lokes la-
bolas. Chudľas le Ervin, the jov čujinďas, sar te bi andre leste geľahas 
o kham. Imar paľis nadaralas. O něbos pes pale zacirdľas the dičholas ši-
šitnes. O phuro džalas sigeder, the o Ervin pal leste denašelas. Pal e chvi-
la ehas e phuv tel o čhanga kovľi. Dži chudle te džal le čangenca teleder. 
Pregele khatar muchľi the maškar lende pes sikhaďas than, pre savo ehas 
kereka, so ehas kerďi khatar bare bara. „Sam adaj, Ervin. Dikh, maškar 
kodi kereka, kodoj hino koda nalačho tvoros, savo mušines te murdarel.“ 

O Ervin dikhelas, kaj o phuro sikhaďas le vasteha, the dikhľas kodoj 
le netvoris, savo ehas skrčimen the prečhivkerdes phirlas jekhvar palo 
čanga, abo palo vasta. Džungaľilas pre leste, vaš kada, sar dičhuvel, tho-
ďas o vast andro puzdros, ľiľas avri somnakuno šipos the vilinďas. Phen-
ďas peske: vareko, ko kavka dičhuvel, mušinel te avel bengoro demonos. 
The minďar vilinďas dujto, rupuno šipos. Savore šipi vilinde andre leste, 
the o tvoros kerďas vika. O Ervin sig chudľas te denašel pal leste, the ľiľas 
avri trito, zeleno šipos, vilinďas, sar denašelas, aľe nadovilinďas. Andro 
koda o tvoros garuďas andro kraka the o Ervin ehas choľamen. Ľiľas lolo 
šipos, napňinďas les the vilinďas kodoj, kaj o tvoros ehas. Vilinďas les, 
the jov chuťiľas avri khatar kraka vikaha. Vareso kajso podřadno peske 
aňi nazasogalinel te dživel, phenďas peske o Ervin. Poperšo andro dživi-
pen ehas o Ervin pre vareso barikano, sar te bi les avľahas čačipen. Vi-
linďas šargo šipos andro leskero jilo. Načalavlas pes, ta o Ervin geľas paš 
leste. Visarďas les ke peste, pre jepaš sera manuš, pre aver džviros. Pre-
geľas leha dar, dukh, the ehas leste phares pro jilo. Chudľas te rovel, vaš 
oda hoj andre leste dikhľas pes korkores. Savoro pes leste chudľas te to-
činel the kerlas pes leske šišitno khatar jakha. Šunelas, sar te bi dural ave-
las le phuresko hangos, savo leske vakerlas andro jilo: „Upralunes sudzi-
nehas, the nane savoro somnak, so labol, the rupuno namajinel te del duma, 
na te sudzinel. Sig kerehas andre choľi, the andre tiro barvaľipen tut upre 
vazľaľ, the nabajinehas pal ňisoske. Kada oda ehin perdal tute baro sikha-
ďipen, hoj koda, so phenes pal aver, kajso tu korkoro sal.“

Ňisostar ňič savoro geľas het, the prepeľas pes andre phuv.
Tosara ušťiľas le Ervin šil, savo avelas khatar phundrado vudar andro 

kher. veronika kačová

bez domova. Zatím 94% úspěšnost
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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

nabízíme starší ročníky Romano hangos. 
cena jednoho ročníku 100 kč + poštovné. 

objednávky na: 545 246 673  
nebo: holomkova@srnm.cz

Adresa redakce Romano hangos 
a Společenství Romů na Moravě

Bratislavská 65a, Brno 602 00
tel.: 545 246 673 www.srnm.cz
číslo účtu: 230 0066 1977/2010

ceník inzerce:
celá strana (rozměr 26×40) – 5 000 kč
1/2 strany (rozměr 26×20 nebo 40×13) – 3 500 kč 

1/4 strany (rozměr 13×20) – 1 500 kč 
menší formát – 7 kč/cm2

sleva při opakovaní 25 %. Žádosti o inzerci posílejte na: holomkova@srnm.cz
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