
Česká republika – Přinej-
menším šest Romů a Romek kan-
diduje v blížících se volbách do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Tento složení je patrné z kan-
didátních listin jednotlivých poli-
tických uskupení zveřejněných na 
www.volby.cz. Jeden Rom, Marcel 
Ščuka, kandiduje za hnutí ANO, dva 
romské kandidáty, Annu Chválovou 
a Emila Voráče, nasadila Strana Ze-
lených a stejně tak dva Romy má na 
kandidátce hnutí SPD Tomia Oka-
mury. Za Stranu Levice pak kandi-
duje Lukáš Mačo. Volby se uskuteč-
ní 8. a 9. října.

praha – Kvůli rasismu vytvořily 
děti úžasnou atmosféru na zavře-
ném sparťanském hřišti. Právní zá-
stupce fotbalisty Glena Kamary Aa-
mer Anwar kritizoval fakt, že dětští 
návštěvníci utkání Evropské ligy 
na stadionu Sparty bučeli při kaž-
dém kontaktu záložníka Rangers 
s míčem. Podle Anwara děti buče-
ly na všechny fotbalisty tmavé ple-
ti skotského týmu, Praha má podle 
něj problém s rasismem. Podobně 
o utkání informují i některá britská 
média. Naopak sparťanský střelec 
rozhodujícího gólu popsal atmosfé-

Proběhla podzimní část Khamora

V uplynulém týdnu se v Praze ko-
nal 23. ročník mezinárodního rom-
ského festivalu Khamoro. Pořádá 
jej tradičně Slovo 21 společně s AP 

Saga, kterou založili manželé Jele-
na a Džemil Silajdžić. 

Khamoro v romštině znamená 
sluníčko. Jde o největší a nejznáměj-

ší profesionální romský festival na 
celém světě. Nabízí každoročně je-
dinečné koncerty romských kapel 
z celého světa, výstavy, filmové pro-

jekce, taneční workshopy i odborné 
semináře a konference. V posled-

Téma  vzdělávání

Překlad textu Lili Kačové 
z čísla 10:
So hino garudo andro 
bašaviben
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S Irenou Meisnerovou o vzdělávání romských dětí, 
o problémech a samozřejmě i úspěších…
pracujete jako ředitelka ZŠ Cim-
burkova v praze 3 už od roku 
1996. Co se za dobu vašeho půso-
bení v této pozici změnilo a jaká 
byla vaše profesní cesta, než jste 
se dostala k této práci?
Já už pracuji jako ředitelka této školy 
od roku 1993, ale předtím jsem byla 
pověřena řízením školy. Jsem vystu-
dovaný chemik (VŠCHT Praha), ale 
hned po studiu jsem začala učit na 
gymnáziu. Po mateřské dovolené 
jsem začala pracovat na inspekci ži-
votního prostředí, což mě tak nena-
plňovalo. Náhodou jsem jela kolem 
budovy školy, a protože jsem zde na 
Žižkově absolvovala základku, chtě-
la jsem se podívat, jak teď vypadá. 
Povídala jsem si s ředitelem a při té 
příležitosti mně nabídl dělat mu zá-
stupkyni. Já to přijala, on brzy skon-
čil ve funkci a já se stala ředitelkou. 
Nejtěžší bylo vytvořit na škole ta-
kový pedagogický sbor, který by byl 
profesionální a zároveň uměl a chtěl 
pracovat s dětmi z odlišného sociál-
ního prostředí. Do té doby se na ško-
le neustále měnili pedagogové. Sbor 

se mi podařilo stabilizovat a pak už 
jsme mohli vymýšlet metody a formy 
výuky a podpůrná opatření, z nichž 
některé jsou dnes i obsaženy ve škol-
ském zákoně (školní speciální peda-
gog, psycholog, asistenti atd.)

Mohla byste nám přibližně říct, 
kolik procent romských žáků ško-
lu navštěvuje?
Omlouvám se, ale na tuto otázku je 
těžké odpovědět. My romské žáky 
dnes již nijak neevidujeme. Ano, 
jsme multikulturní škola, máme 
tu mnoho žáků s odlišným mateř-
ským jazykem a některé rodiny se 
ke svému romství samy hlásí. Jiné 
mají například smíšené manželství, 
nebo se jim první rozpadlo a nyní žijí 
s jiným partnerem. Pro nás tedy pro-
cento důležité není. Pro nás je dů-
ležité vzdělávat každé dítě dle jeho 
možností.

V čem jsou romské děti ve škole 
jiné než české děti?

foto: nnj

foto: archiv ireny Meisnerové

Irena Eliášová: 
So amenge del 
e pandemija… / Co nám 
dává pandemie…
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Posílání teplických prvňáčků do plynu 
mu přišlo jako skvělý vtip, advokát Mann 
dostal od advokátní komory napomenutí

Česká advokátní komora (ČAK) uložila napomenutí advokátovi Micha-
elu Mannovi za výroky, které pronesl a napsal v souvislosti s kauzou ne-
návistného komentování fotografie teplických prvňáčků. Výsledek kár-
ného řízení na dotaz ČTK sdělila mluvčí České advokátní komory (ČAK) 
Iva Chaloupková. Rozhodnutí zatím není pravomocné, Mann se odvolal.

Advokát hájil muže, který v roce 2017 přidal na sociální síti komentář 
pod snímek žáků první třídy teplické Základní školy Plynárenská. Do tří-
dy chodily převážně romské a arabské děti. Muž pod fotografii napsal „Ješ-
tě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že Tě to ne-
napadlo!!!“.

Mann pak v rozhovoru pro server iRozhlas.cz řekl, že se komentáři sám za-
smál a že jde o klasický černý humor. K věci se vyjadřoval také na sociální síti.

„Je to klasický černý humor. Jako jsem uváděl ve své závěrečné řeči vtip 
o Židech – je to založené na dvojsmyslu a na nějaké historické znalosti. Celý 
černý humor je založený na jakési brutalitě. Než jsem převzal zastoupení 
a viděl to na internetu, tak jsem se tomu zasmál,“ uvedl v rozhovoru Mann.

„Odvolal jsem se samozřejmě hned na místě,“ řekl ČTK Mann. S napo-
menutím nesouhlasí. „Snad můžu obhajovat svého klienta, ne?“ dodal. 
Jenže ČAK mu nevyčítá obhajobu klienta, ale jeho mediální vyjádření.

„Podle kárného senátu ČAK advokát ve svých veřejných a mediálních 
výstupech prezentoval nikoliv klientův, ale i svůj vlastní postoj k vtipu, 
který je – bez ohledu na to, zda byl myšlen ‚jen‘ jako černý humor, či niko-
liv – zavrženíhodný. Veřejné přihlášení se advokáta k tomu, že výrok na-
značující zplynování dětí v analogii hrůz druhé světové války mu připadá 
vtipný, překračuje podle kárného senátu mez střízlivého, věcného a dů-
stojného jednání příslušníka advokátního stavu,“ uvedla Chaloupková.

Prověření Mannova vyjádření inicioval tajemník ČAK, kontrolní rada 
komory pak shledala podnět důvodným a její předseda podal letos v lednu 
kárnou žalobu pro závažné porušení povinností advokáta.

Napomenutí je nejmírnějším kárným opatřením, které mohl kárný se-
nát Mannovi uložit. Zákon o advokacii umožňuje ještě pokutu, dočasný 
zákaz výkonu advokacie nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Mannova klienta soudy loni za nenávistný komentář pravomocně po-
trestaly podmínkou v délce 16 měsíců.

Mann se na jaře dostal mezi finalisty sněmovní volby členů Rady České 
televize, nominoval ho spolek Rugby Spirit Brno. V březnu se při veřejném 
slyšení v dolní komoře Parlamentu vyjádřil i ke svým výrokům ohledně zmí-
něné fotografie. „Já tady prezentuji určitý významný kulturní názorový 
proud, a to si myslím, že je proud v Česku nejrozšířenější. To je názorový 
proud smějících se bestií,“ řekl Mann poslancům. Nejvíce se, jak uvedl, smě-
je pokrytectví těch, kteří ho odsuzují za to, že se ke smíchu přiznal. ČTk

koláž: romea.cz

ru jako úžasnou a dojemnou. 

NiZoZeMsko – Po několikaletých právních sporech v neděli v nizozem-
ském Amsterdamu oficiálně odhalili Národní památník jmen holokaustu 
(Nationaal Holocaust Namenmonument). Slavnostního aktu se osobně zú-
častnil holandský král Vilém-Alexander. Informovala o tom tisková agentu-
ra DPA. Jde o první památník, který obsahuje jména všech 102 tisíc holand-
ských Židů, Sintů a Romů, které v druhé světové válce zavraždili nacisté.

NěMeCko – Poslanecká frakce protiimigrační Alternativy pro Němec-
ko (AfD) má za sebou bouřlivé ustavující zasedání, na kterém zákonodár-
ci ve středu jednali o osudu dvou svých kolegů. Včera spory pokračovaly 
při volbě spolupředsedů frakce, kterými se i přes námitky některých členů 
stali volební lídři Alice Weidelová a Tino Chrupalla, který je zároveň spo-
lupředsedou strany. Vedení strany, kterou tvoří dvojice Chrupalla a Jörg 
Meuthen, navíc nemá shodný názor na volební výsledek. Výhrady má také 
mládežnická organizace AfD.

ních letech Khamoro navštěvuje 
ročně přibližně 10 000 lidí z České 
republiky i zahraničí. Jádrem celé-
ho festivalu je bezpochyby romská 
hudba, která představuje význam-
nou součást celosvětového kultur-
ního dědictví.

Pořádání posledních dvou roční-
ků bylo bohužel omezené v souvis-
losti s vládními opatřeními reagují-
cími na COVID-19. Oceňuji, že 
i přesto organizátoři našli cesty, jak 
festival uspořádat a pokračovat tak 
v letité tradici. Program byl i letos 
velmi rozmanitý, v jeho druhé části 
mohli návštěvníci shlédnout tyto 
interprety a akce:

Festival odstartovala ve středu 
22. 9. v 19:00 KHAMORO párty 
v Gauči ve Stromovce, kde se před-
stavili Romano Zorba/CZ a Tomáš 
Botló/SK.

V pátek 24. 9. v 19:00 proběhl 
koncert tradiční romské hudby 
v klubu La Fabrika, návštěvníci si 
mohli poslechnout kapely Čhave ro-
mane/CZ, La Manouche/NL a Zu-
ralia Orchestra/RO.

V sobotu 25. 9. v 19:00 následo-
val další koncert tradiční romské 
hudby v La Fabrice, tentokrát s in-
terprety AndaluzIndia/ESP,IND, 
Kale Lulugyi/HU, Boban Marković 
Orkestar/SRB a Karmen Gipsy 
Group/RU.

Galavečer festivalu Khamoro se 
uskutečnil v neděli 26. 9. v klubu 
Roxy, vystoupili zde všichni účin-
kující z předchozích dvou večerů 
a speciální host Ondřej Brzoboha-
tý.

Součástí Khamoro byl také křest 
nové knihy s názvem Špačkem tuž-
ky na manžetě, který se uskutečnil 
v pondělí 27. 9. od 19 hodin 
v Knihovně Václava Havla. Jde 

o příběh literatury Romů, detektiv-
ní pátrání Karolíny Ryvolové po bí-
lých místech historie romské litera-
tury na území České republiky. Celý 
večer moderoval Vojtěch Lavička, 
jako hudební doprovod pak zazněl 
gypsy jazz v podání otce a syna Vla-
sákových.

V životě Romů jde o důležitou 
kulturní událost. V časech, kdy je 
společenské postavení Romů stále 
pokřivené, je prezentace kulturní-
ho bohatství nejpotřebnější. Bořit 
mýty, stereotypy a zkreslené před-
stavy lze jen objektivní pravdou 
a fakty, jež dlouhodobě ve veřejném 
i mediálním prostoru chybí.

Dovolím si touto cestou poděko-
vat všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podílí na organizaci tradič-
ního romského festivalu Khamoro.

Aven saste bachtale, Romale. Pa-
ľikerav tumenge. Tomáš Ščuka

foto: sabir agalarov

Proběhla podzimní část 
Khamora

Dokončení ze str. 1
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Policie obvinila dva muže 
kvůli vyhrožování pobodáním 
Tomia Okamury
Policie obvinila dva muže ze severu 
Čech kvůli videonahrávce, na které 
jeden z nich vyhrožuje pobodáním 
šéfa SPD Tomia Okamury. Druhý 
obviněný nahrávku živě vysílal na 
sociální síti. V případě odsouzení 
jim hrozí až tři roky za mřížemi. 
České televizi to sdělila mluvčí po-
licie v Libereckém kraji Vladimíra 
Šrýtrová. Deník N uvedl, že účast-
níci setkání v českolipské restaura-
ci tvrdí, že šlo o nadsázku.

„V souvislosti s případem jsme ve 
zkráceném přípravném řízení sdě-
lili podezření ze spáchání přečinu 
násilí proti skupině obyvatel a pro-
ti jednotlivci dvaapadesátiletému 
muži z Liberce, kterému nyní hrozí 
trest odnětí svobody od šesti měsí-
ců do tří let,“ uvedla mluvčí Šrýtro-
vá s odkazem na paragraf zákona, 
podle kterého lze trestat mimo jiné 
za vyhrožování smrtí kvůli politic-
kému přesvědčení.

Obvinění se týká i čtyřiatřicetile-
tého muže z Jablonce, který nahrá-
val video na svůj facebookový pro-
fil. Policisté jej stíhají pro tentýž pa-
ragraf – rovněž ve zkráceném říze-
ní.

„Jeho jednání vyšetřovatel kvali-
fikoval jako přečin násilí proti sku-
pině obyvatel a proti jednotlivci. 
Důvodem je skutečnost, že video-
záznam ze schůzky, který obsahuje 
projevy namířené proti poslanci 
Parlamentu České republiky panu 
Tomio Okamurovi, umístil na svůj 
facebookový profil a umožnil jeho 
sdílení. I jemu hrozí trestní sazba od 
šesti měsíců do tří let odnětí svobo-

dy,“ doplnila policejní mluvčí Šrý-
trová.

Video natáčené podnikatelem 
Markem Bílým, které bylo vysílané 
jako živý přenos na Facebooku, za-
chycuje setkání skupiny mužů v re-
stauraci na Českolipsku. Muži na 
videu mluví o mimořádné schůzi 
sněmovny, kde se řešily body SPD 
o omezení pomoci v hmotné nouzi 
pro „nepřizpůsobivé“.

„Měli bychom probrat závažnou 
věc, co se týče pana Okamury. Víte 
dobře, že chce odejmout dávky 
v hmotné nouzi a dávky na bydlení. 
My s tím nesouhlasíme. Včera měl 
v Poslanecké sněmovně menší pro-
jev, kde to chtěl řešit. Budeme bojo-
vat proti Okamurovi,“ řekl na videu 
bývalý zaměstnanec Koalice rom-
ských reprezentantů Libereckého 
kraje Ladislav Mártha. S příboro-
vým nožem v ruce poté dodal: 

„Všichni do boje proti Okamurovi, 
vezmeme si nože a budeme ho bo-
dat“. Ostatní účastníci setkání 
Márthovým slovům se smíchem 
tleskali.

Video z večeře na Facebooku sdí-
lel podnikatel Marek Bílý. „On mě 
požádal a začal tam mluvit, ale pro-
stě neměl data a nemyslel to vážně,“ 
uvedl Bílý pro Deník N. „Mártha je 
hrozně moc srdečný člověk a je moc 
hodný. On by si to ve skutečnosti ne-
dovolil. Nemyslel to vážně,“ dodal 
s tím, že video považuje zpětně za 
chybu a že předem netušil, o čem 
bude Mártha mluvit.

Od videa se distancují všechny 
romské organizace, které v kraji pů-
sobí, včetně Koalice romských re-
prezentantů Libereckého kraje, kte-
rá s Márthou ukončila spolupráci.

eliška Drtilová, ct24.cz
foto: Vít Šimánek

komenTář

V táboře budou mít dva romské poradce, jeden bude Rom, 
druhý Čech. Většinu nákladů zaplatí norské fondy

Táborská radnice bude mít dva 
romské poradce, kteří se zaměří na 
možné problémy v soužití obyva-
tel města. Půjde například o vzta-
hy mezi majoritou a minoritou. 
Také kvůli tomu by měl každý z po-
radců pocházet z jednoho etnika. 
Novinářům to dnes řekli zástup-
ci vedení města. Institut romského 
poradce využívají na jihu Čech na-
příklad i České Budějovice. Jihočes-
ký kraj pak zřizuje pozici romského 
koordinátora.

Zatím minimální předpokládaná 
doba trvání projektu je do dubna 
roku 2024. Náklady na něj činí při-

bližně 2,5 milionu korun a z 85 pro-
cent je pokryje dotace z Norských 
fondů. Oba poradci budou zaměst-
nanci městského úřadu a budou 
spadat pod kancelář starosty. Pro-
jekt pak garantuje svou udržitelnost 
do roku 2026. „Ovšem neznamená 
to, že pak nemůže i dále pokračo-
vat,“ řekl Martin Nešuta z kancelá-
ře táborského starosty.

„Z mé dvacetileté praxe v sociál-
ních službách vím, že úspěch vždy 
závisí na dvou věcech. Jedná se 
o pracovní atmosféru a spolupráci 
všech zúčastněných subjektů. A po-
dle mého názoru tento projekt tyto 

podmínky vytváří a splňuje,“ uvedl 
táborský místostarosta Martin Ma-
reda (Piráti).

Město před časem například ře-
šilo problematiku takzvaných dět-
ských gangů. Jejich členové na ně-
kterých místech Tábora podle svěd-
ků napadali kolemjdoucí a některé 
i okrádali. Radnice proto loni zača-
la využívat asistenty prevence kri-
minality, kteří pomáhají městským 
strážníkům.

Nový projekt romských poradců 
město pojmenovalo Všichni společ-
ně.

„Symbolizuje to snahu vedení 
města vytvářet harmonické pod-
mínky pro soužití lidí a zaměřit se 
na případné střety majority s mino-
ritou. Poradci nám zanalyzují mož-
né problémy, budou je aktivně vy-
hledávat a hlavně budou spolupra-
covat s portfoliem organizací pro 
hledání řešení,“ uvedl Nešuta.

Problémy mohou podle něj nastat 
například v otázce šikanování ve 
škole nebo pobírání sociálních dá-
vek. „Ale to teď dopředu skutečně 
přesně nelze specifikovat,“ uvedl.
 ČTk, ilustrační koláž: romea.cz

Evropská romská 
platforma

ToMáŠ ŠČuka

Ve druhé polovině září se konala Evropská romská platforma. Letos šlo 
již o čtrnáctou v pořadí, zpravidla probíhá jednou za rok na podzim. Hlav-
ním organizátorem platformy je Evropská komise. Ta pozve vybrané hos-
ty napříč Evropou do hlavního města EU – Bruselu, kde se diskutují klí-
čová témata související s integrací Romů. Tento rok proběhla platforma 
kvůli COVIDU-19 on-line formou.

Evropská platforma pro začleňování Romů si klade za cíl stimulovat 
spolupráci a výměnu zkušeností mezi všemi zúčastněnými stranami v zá-
jmu rovnosti, začlenění a účasti Romů v Evropě. Platforma chce přispět 
k tomu, aby byly evropské i vnitrostátní politiky inkluzivní a lépe odráže-
ly potřeby Romů. Vytváří prostor pro konzultační participativní fórum na 
úrovni EU, kde lze slyšet hlasy všech zúčastněných stran. Jde o příležitost 
diskutovat v procesu začleňování Romů o nejzávažnějších výzvách, kte-
rým Romové v jednotlivých evropských zemích čelí. 

V této souvislosti zmíním důležitý dokument, který Evropská komise 
na podzim 2020 přijala. Jde o reformovaný a posílený strategický rámec 
EU pro romské záležitosti. Obsahem je třípilířový přístup doplňující soci-
álně-ekonomické začlenění marginalizovaných Romů o podporu rovnos-
ti a podporu účasti. Tento strategický plán na dalších 10 let si klade za cíl 
zlepšit společenské postavení Romů v Evropě. Klíčové priority jako eman-
cipace, participace a boj proti anticiganismu musí být součástí veškerých 
politik, které souvisí s integrací romské menšiny. Evropské instituce pro-
to vyzývají členské státy, aby zmíněné priority byly součástí i národních 
strategických dokumentů o podpoře Romů. Romové by totiž měli mít pří-
ležitost plně využít svůj potenciál a zapojit se do politického, sociálního, 
ekonomického a kulturního života.

Osobně jsem si výše zmíněný dokument pečlivě prostudoval. Domní-
vám se, že je velmi ctižádostivý, mající vysoké cíle, což se může zčásti je-
vit s ohledem na reálný život Romů jako těžko naplnitelné. Přesto se do-
mnívám, že i my jako Romové si zasloužíme optimismus. Bez něj se jaká-
koliv práce pro důstojnější život Romů dělá velmi těžce. Všichni dobře 
víme, jak nám zastoupení našich lidí citelně chybí v politice i veřejné sprá-
vě jako takové. Skutečnost, že členské státy, kde Romové žijí, jsou součás-
tí i něčeho většího, bychom měli chápat pozitivně. 

Ač dochází na národní úrovni k porušování práv Romů, stále tu máme 
v evropském prostoru instituce, na něž se můžeme obrátit. Dodržování lid-
ských práv kohokoliv je pro evropské instituce alfa-omegou pro řádné fun-
gování EU. Tyto společné zásady a hodnoty jsou zakotvené v primárním 
evropském právu, konkrétně v zakládajících listinách a dokumentech o Ev-
ropském společenství. K jejich dodržování se jednotlivé státy zavázaly. 

Není proto možné, aby anticiganismus, specifická forma diskriminace 
Romů, byl v některých státech v dnešní době stále vnímán jako norma. 
V tom vidím obrovský základ nízkého postavení Romů. Segregace ve škol-
ství i v bydlení je širokou veřejností vnímána jako spravedlivý přístup 
vůči určité skupině obyvatel, bohužel už málokdo vidí, že těmto lidem sys-
tém ubližuje už v jejich útlém věku. Dává dětem méně kvalitní vzdělání, 
které pak má přímý vliv na nízké uplatnění na trhu práce. V konečném dů-
sledku je tento nerovný přístup ekonomicky nevýhodný pro stát i společ-
nost jako takovou. 

Věřím, že strategický plán integrace Romů na dalších 10 let může při-
nést výrazné změny, pokud jednotlivé státy projeví vůli a budou sdílet zá-
měr Evropské unie včetně dodržení klíčových priorit při jeho realizaci.
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So amenge del 
e pandemija…
(čačikano vakeriben)
Me nadžanav, so the sar te pisinav pal oda, hoj som nasvaľi. Ma daran, oda-
va nane o Covidos 19, čak som preku šudrarďi, the miro teštos nakamel 
pes te marel! Džava autobusiha, mušinav te džal pre pošta, no nakamav 
ňikaha te dumazinel, sig khere the imar minďar andro haďos.

Mištes kerďom savoro pre pošta, imar džav avri pal o schodi, aľe vare-
ko pre mande peľa, pre miro dumo, the me maj peľom pro barune schodi. 
Ňič pes mange naačhiľa, aľe e gadži, so pre mande peľa, lake namištes. Sig 
la hazdav pal o schodi, the phučav latar, či lake vareso nane.

„Prebačin mange, jekhvarestar pes mange kerďa namištes, angle man-
de cmota…“

„So pes tuke…“
„Na, na, čak čulo o klončki, ole schodendar, odava avela mištes.“
„Av manca, lava tut musatar, džaha koter khatar, ačhaveha tuke, hi?“ 
Džas koter dureder khatar e pošta, the phučav la gadžijatar: „Čačika-

nes tuke nane ňič? Nadukhal tut ňič, abo so o tlakos?“
„Na, na, o tlakos hin mištes, aľe e cukrovka namištes, mušinav vareso 

te chal…“
„Užar adaj, me tuke vareso cinava te chal, minďar avava!“ Sig džav an-

dre bota, te cinav lake e huska la šunkaha, the malinovka.
„Na te chal, odava šaj…“
„Paľikerav, odava šaj, mek jekhvar prebačin mange…“
„Savo furt prebačin, odava pes sakoneske šaj ačhol, sam imar phureder 

džuvľa, the imar hin o tlakos, e cukrovka…“
„Romňije, odava napeľom pre tute, o tlakos hin mištes, aľe bokh man 

čhiďa pre tute…“
„Ňič man andro´da nane, aľe sar džas andro foros, mušines te chal fri-

štikos, bo e cukrovka…“
„Frištikos? Nane so, odava čulo, so hin, mukhav vaš o čhavore andre 

škola pro svačini…“ 
Dikhav pre late sar diliňi. „Tut nane so te chal?“ phučav latar.
„No, phenav tuke, me dikhav pro čhavore, kaj te chan, me ajci namuši-

nav…“
„Le čhavoren nane daj, dad?“
„Aľe hin, sar te na, aľe avle savorestar, sar avľa e pandemija, avle vaš 

buťi, the palek the vaš o bitos, akaňik hine ke mande the dživen pre soci-
jalka. Phenav tuke, odava hin igen erďavo dživipen!“ E gadži kezdinel te 
rovel. Hin mange pre late pharo pro jilo. The amen le romeha nasam bar-
vale, aľe na avka, hoj nane so te chal.

„Romňije, hin mange phares, aľe našťik vareso te kerel?“
„Mange e socijalka napomožinel, bo hin man duchodos, the odava mu-

šinel te avel dosť, the o čhavo la boraha našťik chuden buťi, bo šadzik ka-
men, kaj te aven očkimen. O raja andre televizija vakeren, hoj namušinel 
e vakcina te avel prikazinďi, aľe odava nane čačo, sar nasal očkimen, ňiko 
tuke buťi nadela! O bare raja keren ajse zakoni, hoj amen čak te das o šero 
tele, the mušinas te šunel, so jon phenen! Šaj chuden amenge the pro love, 
džanes, keci manuša avena pre uľica? Pherdo! Odava savoro e pandemi-
ja, me nadžanav, sar dugones ľikerena o čhave, hoj nakamen e vakcina, 
dživaha furt bokhate!“

„The me le romeha nasam očkimen, nakamas, mek amenge odava nake-
rel ňič…“

„The so kana amenge chudena pro duchodos, so palek? Bo o raja avri 
duminen ajse zakoni, hoj čak o jakha avri mukhav…“

„Te chudena pro duchodos, odava avela savoreske vigos, šaj amen čak 
modľinas, avena but manuša pre uľica. Te na lenge avel ajso diliňipen an-
dre lengere šere.“

„Čak dikhes, save zakoni keren, odava imar hin perdal e hraňica go-
ďake.“

„Hi, me čak avka dikhav…“
„Romňije, me tuke paľikerav vaš e pomoca, the vaš e huska, imar mu-

šinav te džal.“ Asanďiľa, the džal het polokones. 
Me duminavas, hoj e pandemija kerelas čak amenge le Romenge igen 

namištes, aľe na, savorenge, the le gadženge, hin bibacht. Imar te geľahas 
het, savorenge nane mištes… irena eliášová

Nezapomenu
Říkají ti, abys mlčela, protože tvé ná-
zory tě činí méně krásnou, ale nepři-
šla jsi na svět s žárem v těle, aby ses 
nechala uhasit, nepřišla jsi na svět 
s darem řeči, aby ses nechala snad-
no umlčet, nepřišla jsi na svět proto, 
aby někdo jiný za tebe žil tvůj život…

Poprvé jsem si uvědomila, že 
něco není v pořádku, asi když mi 
bylo deset let a můj otec po pěti le-
tech od maminčina předčasného 
odchodu začal hodně pít. Bála jsem 
se chodit domů ze školy a zároveň 
jsem se bála nepřijít, protože jsem 
věděla, že by mě našel a potom jsem 
ani nechtěla pomyslet na to, co by 
následovalo. Na dobu, kdy jsem 
byla mladší, když máma ještě žila, 
si bohužel už moc nepamatuju, tak-
že vám nemůžu říct, jaký jsem v té 
době měla vztah se svým otcem. 
Můžu vám ale říct, že už v deseti le-
tech mi došlo, že mít otce alkoholi-
ka je jako nemít žádného otce. Pro-
stě alkoholik nedokáže být střízli-
vý tak dlouho, aby stihl vychovat 
své děti. Nepamatuju si na to, že by 
mě někdy obejmul nebo že by řekl 
jediné vlídné slovo. Chtěl, abych 
byla silná, ale musel přece vědět, že 
jeho jsem potřebovala nejvíc, on byl 
přece to jediné, co mi zůstalo. Jen-
že flašky pro něj byly důležitější než 
já. A tak jsem se je snažila tolikrát 
zničit, chtěla jsem jen zpátky svého 
tátu, ale nikdy to nedopadlo dobře. 
Ve škole jsem se vymlouvala, že ty 
modřiny a rány mám z ježdění na 
kole. Po pár letech jsem si začala 
zvykat, že nemusím udělat špatně 
vůbec nic, a i tak dostanu pravidel-
ný výprask. Když jsem se ho se sl-
zami ptala, proč to musí dělat, ří-
kával, že je to z lásky, abych se po-
učila a byla silná a já si vážně mys-
lela, že mě chrání, že mě má rád. 
Jednou jsem byla u kamarádky na 
návštěvě a nechápala jsem, co se to 
děje, jak je možné, že její otec ji ne-
seřeže při každém náznaku odpo-
ru, proč ji nechává mluvit a poslou-
chá ji, zatímco já doma nemůžu říct 
jediné slovo, aniž bych neměla 
strach, co bude následovat. Nauči-
la jsem se, že u nás doma stačí jedi-
né slovo, které si můj otec špatně 
vyloží nebo se mu nebude líbit a už 
bude zle, tak proto jsem radši neří-
kala vůbec nic. Časem jsem se na-
učila mluvit a říkat takové názory, 
které můj otec schvaloval, i když ve 
své hlavě jsem měla zcela jiný ná-
zor. Kdykoli jsem byla s otcem, ne-
chávala jsem si své názory, své my-
šlenky a svá slova pro sebe a postu-
pem času jsem je ukryla hluboko 
v sobě, tam, kde je nebudu moct na-
jít ani já sama. Když jsem byla už 
starší, tak jsem si jeho zásady a jeho 
názory nesla všude s sebou, i v ot-
cově nepřítomnosti, bála jsem se, 
že by i tak mohl zjistit, že jsem ne-
říkala to, co mne učil. Moje tělo 
a celá má osoba se stala jakousi zá-
chranou, kde si otec mohl vyřvat 
a vybít svou bolest. Strach a přeží-
vání, o tom byl můj život a mně stá-
le nedocházelo, že takhle je to špat-
ně. Když jsem měla prvního příte-
le, nelíbilo se mi, jak se choval, za-
čala jsem ho nesnášet a sama jsem 
vlastně nechápala, co mi tak vadí, 

protože uvnitř jsem věděla, že je to 
přece hodný kluk. Po pár letech a ti-
síci dalších nevydařených vztahů, 
které jsem pokaždé ukončila já, 
jsem si uvědomila, že zatím každý 
z těch mužů byl opakem mého otce 
a něco ve mně se je bálo vpustit do 
mého života. Bylo mi dvacet čtyři, 
když jsem tvrdě pracovala ve firmě, 
kde jsem vydělávala sotva na jídlo. 
Kolegové stále říkali, že nechápou, 
proč dostávám o tolik méně peněz 
než oni a proč to nezačnu řešit. Šéf 
mi řekl, že kdykoliv bych potřebo-
vala víc peněz, stačí to říct, ale 
vždy, když jsem se blížila do jeho 
kanceláře s prosbou o zvýšení pla-
tu, mi v hlavě zazněl hlas mého 
otce: „Mlč! Ty si víc nezasloužíš!“ 
A tak jsem tam nikdy nedošla. Žila 
jsem se svým mužem v jednom pa-
neláku, on byl nedávno v protialko-
holické léčebně, ale padl do toho 
znova, nejspíš kvůli mně. Bylo nám 
spolu dobře. Modřiny, které jsem 
mívala v mládí a u kterých jsem se 
vymlouvala na pád z kola, se změ-
nily na pád z lyží nebo z motorky, 
vždycky jsem měla po ruce dobrou 
výmluvu. Jednou jsem venku po-
tkala muže, dlouho mě pozoroval 
a potom na mě promluvil známým 
hlasem. Vůbec nevypadal jako otec, 
ale byl to on. Změnil se. Vypadal 
mladší než předtím a působil zdra-
věji. Kdyby nepromluvil, tak bych 
ho ani nepoznala, ale podle hlasu 
ho poznám vždy, protože ten hlas 
je uvězněný v mé hlavě. Začal mlu-
vit o tom, že je zcela vyléčen a ptal 
se mě na můj život. Potlačovala 
jsem slzy v očích a řekla, že všech-
no jde skvěle a on jen očima bloudil 
po mém obličeji a mých rukách, 
které byly plné modřin. Najednou 
se na mě otec podíval pohledem, 

který jsem neznala, pohledem, kte-
rý uděláte, když je vám něco straš-
ně moc líto a já tenhle pohled nepo-
znávala a ani jsem ho znát nechtě-
la. Najednou se mi začal omlouvat 
a já zakřičela: „Přestaň! Dost!“ 
A hned potom jsem si dala rychle 
ruku před pusu, automaticky jsem 
si dala tu druhou ruku před obličej, 
abych necítila úder, který jsem oče-
kávala, ale nic se nestalo. Nechápa-
la jsem to. Najednou jsem cítila, jak 
se mi klepou ruce a slyšela jsem 
svůj hlas, ale jako by mluvil někdo 
cizí, začala jsem říkat slova, která 
byla tak dlouho ukrytá v mé duši. 
Všechna ta bolest chtěla ven, ale to 
jsem nemohla dopustit, tak jsem si 
sama dala facku a potom další 
a další. Otec mi držel ruce a omlou-
val se se slzami v očích: „Když jsem 
mluvil se svou malou dcerkou, s te-
bou, křičel jsem na tebe z lásky, učil 
jsem tě plést si strach s laskavostí, 
vypadalo to jako dobrý nápad, do-
kud jsi nevyrostla, a teď věříš mu-
žům, kteří tě zraňují, protože se to-
lik podobají mně tenkrát, a to není 
správné, Lauro,“ třásl se mnou 
otec, „nepřišla jsi na svět s žárem 
v těle, aby ses nechala uhasit, ne-
přišla jsi na svět s darem řeči, aby 
ses nechala snadno umlčet, nepři-
šla jsi na svět, aby někdo jiný za tebe 
žil tvůj život. Nebudu to ani já ani 
někdo jiný, svůj život musíš žít ty 
sama a nesmí tě ovládat strach, ale 
láska, tak zapomeň na všechno, co 
jsem ti kdy říkal, nebyl jsem to ten-
krát já, byla to jen bolest ve mně, 
tak prosím zapomeň. Jestli ti to po-
může, tak zapomeň na mě,“ clou-
mal se mnou otec. Já se na něho jen 
podívala a řekla jsem: „Tvá krev 
proudí v mých žilách, tak jak můžu 
zapomenout.“ lili kačová
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Cabaret des Péchés / Palác Jalta 
Dominikánské náměstí 2 / Brno

rommuz.cz
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Filip Gondolán   
Lucie a Marie Bikárovy 
Kale 
Kokavakere Lavutara
Kalo Dancers

Ara Art

Amendar II.  
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vstupenky na pokladnách: MRK, TIC BRNO 
nebo: eshop-rommuz.cz/obchod

Oslava 30 let muzea a předání 
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Vakeriben la Irenaha Meisnerovo pal o sikhad́ipen le romane 
čhavorengro, pal o problema, the bizo he pal e bacht…
keren buťi sar rjaďiťeľka andre 
zakladno škola Cimburkova ke 
praha 3 imar khatar berš 1996. 
so pes maškar tumaro ľikeriben 
andre kaľa škola kerďas aver, the 
savo ehas tumaro buťakro drom, 
dži kim kerenas kaľa buťi?
Lačho ďives. Me kerav buťi sar rja-
ďiťeľka andre kaľa škola imar kha-
tar berš 1993, aľe akor man denas, 
kaj te ľikerav e škola. Som avri sikha-
ďi sar chemikos (VŠCHT Praha), aľe 
minďar pal e škola chudľom te sikha-
vel pro gimnazium. Pal e matersko 
chudľom te kerel buťi pre inspekca 
andro dživipnaskero pašaľipen, aľe 
but man oda nadelas. Jekhvar dža-
vas khatar adi škola, the vašoda hoj 
adaj pro Žižkov phiravas andre ško-
la, kamavas te dikhel, sar akanak 
dičhuvel. Vakerahas peske le rjeďi-
ťeľiha, the andre koľa priležitosťa 
mange podchudľas, hoj leske te ke-
rav zastupkiňa. Me oda liľom, the 
jov sig preačhiľas buťi te kerel, the 
me ačhiľom rjaďiťeľka. Nekphare-
der ehas te kerel andre škola kajso 
pedagogicko sboros, savo bi avelas 
profesijonalno the mek džanelas the 
kamelas te kerel buťi le čhavorenca, 
save ehin khatar aver socijalno paša-
ľipen. Akor pes andre škola furt če-
rinenas o pedagoga. O sboros pes 
mange podarinďas te ľikerel, the pa-
ľis šaj arakhľam neve metodi the for-
mi andro sikhaďipen the pomocna 
zathovibena, varesave lendar ehin 
adaďives thode he andro školsko 
zakonos (školno specijalno pedago-
gos, psychologos, asistenta the aver).

Šaj amenge phenen, keci procenta 
romane čhave phiren andre škola?
Prebačinen, aľe pre kada phučiben 
ehin phares te odphenel. Amen le ro-
mane čhavoren imar adaďives ňisar 
naevidinas. Hi, sam multikulturno 
škola, ehin amen adaj pherdo čha-
vore, save vakeren avra čhibaha, the 
džanas, hoj varesave fameľiji peskro 
romipen korkore ľikeren. Aľe hin 
adaj tiž jepaš gadžikane famiľiji, abo 
daja, so pes peršone romeha rozgele, 
the akanak dživen avre romeha. Per-
dal amende procento nane baro. Per-
dal amende ehin baro te sikhavel sa-
kone čhavores pal leskre možnosťa.

andre soste ehin romane čhavo-
re andre škola aver sar gadžika-
ne čhavore?
Ehin oda anglunes čhavore. Oda 
znameňinel, hoj pes bavinen, hine 
phučkerde, the napobešte, the kole 
romane čhavore ehin but phundra-
dejileskere. Aver ehin phučiben, kha-
tar save famiľiji kale čhavore aven. 
The oda ehin imar jekh, či hine ro-
mane abo gadžikane. Vašoda hoj le 
čhavores khatar ubitovna abo kha-
tar nafunkčno famiľija ehin hem aver 
štartovna podminki imar pro začat-
kos andro peskro sikhaďipen. Te pes 
o daja the dada pal peskre čhavore 
nastarinen, abo našťi pes pal lende 
starinen, avela oda perdal o čhavoro 
but nalačhes. Nane les ľikeriben aňi 
goďi andre škola, the paľis, sar leske 
naavela šegetipen, avela maškar aver 

čhave zamukhľo. Vašoda but berša 
andre škola kerahas čhavorengre 
skupinki, save ehas perdal cikne čha-
vore khatar duj berš hjaba. Zijand, 
ada berš pes kaľa čhavoreskri sku-
pinka naphundraďa, vaš kada, hoj 
nane upre love. Ehin mange but pha-
ro. Pre škola aľe furt ehin pripravno 
trjeda, savi kerel avri e uloha andro 
štartovaci podminki perdal čhavore, 
savenge oda kampol.

sar dikhen ľikeriben, sikhľuvipen, 
phiriben andre škola maškar ro-
mane čhavore? andre soste hine 
aver?
Asik nekbuter amenge ehin pharo, 
kana ehin cikňi motivacija andre 
caľi famiľija andre školno buťi. Oda 
pes sikhavel nekbuter pro phureder 
čhave. Ehin len goreder školno phir-
keriben the bareder absenca, buter 
len o daja the dada premangen. Tiž 
lengri khereskri priprava ehin spo-
radicko, zijand. Ada berš pes stari-
nahas, hoj te avel savore čhavoren 
počitača, hoj te aven pripojimen 
kherestar (abo pes dovakerahas le 
neziskove organizacenca R–Mosty 
the Husite, hoj avena ke lende) andre 
distančno sikhľuvipen, the zijand na 
savore oda kerde. O učiteľa vašoda 
demade avri savore ulohi the denas 
len le dajenge the dadenge. He kavka 
pes koter buťa nadine pale. Ľikeri-
ben amare čhavoren ehin lačho. Ke-
ren peskre povinnosťa, hine lačhe-
jileskere, džanen te phenel lačho 
ďives the te paľikerel. Phiren k á-
mende he čhavore, so len ehin bare 
problema andro ľikeriben, paľis oda 
džal te dikhel he andro sikhľuvipen. 
Kajse problema keras avri jekhetane 
le učiteľenca, the le školno poraden-

sko thaneha, le dajenca the daden-
ca. Andro varesave pripada tiž keras 
jekhetane buťi le OSPODoha. Bare-
der problema sar šikana abo drogi 
k ámende andre škola nane. 

ehin tumen andre škola romane 
asistenta? keci the sar len o čha-
vore the o učiteľa len, savo len ehin 
maškar peste ľikeriben?
Andre škola amen ehin asistenta 
furt, imar khatar jepaš 90. berša 
(andro projektos Nevi škola). O uči-
teľa the o čhavore peske pre kaľa buťi 
sig prisikhľile the khatar začatkos 
ehas but lačhi. Akanak amen ehin 
asistenta, choča pro koter uvazkos, 
andre sako trjeda. Pre škola ehin 
pherdo čhavore, so lenge kampol 
specijalno sikhaďipen, varesavenge 
kampol šegetipen andro vakeriben, 
avrenge andro sikhľuvipen, avrenge 
hinke andro socijalno ľikeriben. Ro-
mane asistenta ehin maj jepaš. Sam 
vaš lende but rado, vašoda hoj dža-
nen te vakerel le čhavorenca, the le 
dajenca, dadenca, the mek šaj aven 
perdal varesave čhavore bare džene.

save problema ehin andre škola 
nekbuter maškar čhavore?
Sar imar phenďom upreder, ehin 
amen pherdo čhavore, so lenge kam-
pol specijalno sikhaďipen. Džal pal 
o vyvojova problema andro sikhľuvi-
pen, andro vakeriben, problema an-
dro ľikeriben abo pal goreder dživip-
naskere podminki. Akanakes ehin 
pherdo čhavore, save k ámende 
aven pro phureder berša. Buterval 
aven pale khatar cuzina, kaj džive-
nas, the kampol lenge goďi khatar 
cikneder trjeda. Abo roden kheri-
ben, furt pes precirden pal e repub-

lika, the prephirde pherdo školi. 
Phare ehin pripada le čhavoren kha-
tar nafunkčna famiľiji, save ehas an-
dro čhavoreskero kher abo len ehas 
nahradna daja the dada, ehas zamu-
khle, abo len khere nane lačho than, 
hoj pes andre škola te sikhľon.

The savo khatar problema ehin vi-
sar čepeder abo vobec?
Mek, okrem vajkeci incidenta le te-
lefonenca, namušinahas te rješinel 
e šikana. O daja le dadenca paťan le 
učiteľenge. Napoden pre škola sťaž-
nosťa abo pr ámende navičinen in-
spekca. Buter lendar džanen, hoj 
perdal lengre čhavore keras koda, 
so nekfeder džanas, the hoj pes pre 
škola šaj obraťinen savoreha, he 
problemenca andre famiľija. Aven 
pal amende he čhave, save andre 
škola k ámende phirnas, te phenel 
amenge, so kerde.

podporinen o daja the dada peskre 
čhavoren andro sikhaďipen?
O daja the dada kamen perdal pe-
skre čhavore koda nekfeder. Aľe va-
rekana o phureder čhave len khere 
našunen, the jon imar nadžanen, so 
te kerel. Abo mušinen kole phure-
der te del pozoris khere pal peskre 
cikne nasvale phrala pheňa, te džan 
o daja andre buťi. Ta oda ehin jepaš 
pro jepaš. Varesave pes lenca khe-
re sikhľon, avrenge oda jekh. Amen 
sam rado, hoj buter čhavoren šaj 
das, kaj len lena andro učebna obo-
ra, save peske kidle avri. Či len an-
dre lende avela bacht, džal nekbuter 
pal lende, aľe 75% lendar e škola do-
kerna (khatar zpětno vazba).

savo predmetos ehin perdal roma-
ne čhavore pharo?
Peršes ehas varesave čhavoren pro-
blema andre čechiko čhib, andro 
vakeriben, aľe oda pes imar kerďas 
feder, vaš kada, hoj amen ehin čha-
vorengere skupinki (perdal čhavore 
khatar berš 3–5) the pripravno trje-
da (perdal předškolaka). Nadikhľom 
ňisavo averipen maškar romane abo 
gadžikane čhavore, savo predmetos 
dikhen rado. 

arakhen pes maškar čhavore dro-
gi? Mušinenas oda imar pre tuma-
ri škola te rješinel?
Le drogenca amen andre škola pro-
blema nane. Agorutnes rješinavas, 
asik anglo 15 berš, jekhvar pijiben 
andre marihuana. Paťav, hoj oda 
akanak naskikidľom. 

ehin nevo školno berš, the o uprune 
raja dine andro školi neve podmin-
ki. sar ľikeren koľa zathovibena? 
so phenen o učiteľa, daja the dada, 
čhavore pro testovaňi the rouški?
Mušinav te phenel, hoj te ľikerel o za-
thovibena nane ňikas problemos. 
Mek našunďom ňisavi sťažnosťa. 

pririchtinen vareso nevo andre tu-
mari škola?
Ada berš instaľinas andre ško-
la nevo automatos pro školne veci, 
savo o čhavore korkore arakhle avri 

oka berš andro hlasovaňi maškar tr-
jedi. Paľis amenge amaro foroskro 
koter šegetinďas te chudel vstupen-
ki perdal čhavore andro ZOO Pra-
ha, pro calo školno berš. Tiž kamas 
te kerel vajkeci projektova multikul-
turna ďivesa, kaj keren buťi vajke-
ci trjedi jekhetane le odborňikenca 
avral. Sako berš phiras pro čhavore-
skre predstaveňi the keras škola an-
dre priroda. Paťav, hoj amenge oda e 
higiena ada berš mukhela.

ehin la škola varesavi bacht? Te 
hi, savi?
Nakamavas pal kada te del duma, aľe 
oka berš man dochudľom andro fina-
le andre caloštatno suťaž sar „Rja-
ďiťeľka andro berš“. Avreder, amare 
čhaja keren bacht andro kheľibna-
skere suťaža, the o murša hinke an-
dro športos, nekbuter andro fotbal. 

save hine pal tumende adaďi-
veskere čhavore? andre soste hine 
aver sar ehas e generacija lengre 
dajengri the dadengri?
Adaďiveskre čhavoren ehin pašal 
peste pherdo cirdľipena, save len va-
rekana cirden khatar buťi the sikhľu-
vipen. Khatar dujto sera, ehin but 
šikovno andro vakeriben pro počita-
ča the telefoni, korkore pes sikhľon 
the chuden goďi, savi kampol andro 
dživipen. Kada lengre daja the dada 
akor našťi kerenas. 

so tumen andre buťi sar rjaďiťeľ-
ka bavinel, kerel tumenge radosťa, 
the andre soste dikhen cena andre 
tumari buťi?
Ehin man radosťa khatar sako bacht 
amare čhavorengri, the namuši-
nel oda te avel ča andre škola. Sar 
priklados bi phenavas trebas kada, 
hoj pes amenge podarinďas perdal 
čhavoro te arakhel doktorsko šege-
tipen, abo šegetinahas te rodel khe-
riben perdal jekh famiľija the aver. 
The tiž sar phenďom, som rado vaš e 
bacht amare čhavorengri, save phir-
nas andre amari škola, the aven pes 
te presikhavel. Aľe hoj man ča te na-
ašarav, nane savoro kavka, sar me 
kamav. But mange ehin pharo, te 
but goďaver čhavoro nasikhavel pe-
skri goďi, the nadžal dureder and-
ro sikhľuvipen, the aňi pal oda, so 
buterval vakeras jekhetane la fa-
miľijaha le čhavoreskro, me, školno 
specijalno pedagogos, školno psy-
chologos, pes oda napodarinel. Ehin 
bacht, hoj pes oda naačhol but.

raňi rjaďiťeľko, kamen vareso 
te phenel amare dženenge, save 
ginen?
Som rado, hoj phenďom pal mire 
zkušenosťa tumare dženenge, save 
ginen. Vinšinav savorenge zoralo 
sasťipen, vašoda hoj korkori čujin-
ďom, savo oda ehin, te oda le manu-
šes nane. Tiž bi mange vinšinavas, 
hoj amari společnosťa te avel buter 
jileskri the tolerantno ko aver džene, 
the te nadenašel ča pal o love. Lačhe 
manušeskere ľikeribena ehin hem 
bareder.

Phučelas e Veronika Kačová
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Dokončení ze str. 1

Jsou to především děti. To znamená 
hravé, zvídavé a neposedné a ti rom-
ští žáci jsou většinou velmi bezpro-
střední. Jiná je otázka, z jakých so-
ciálních poměrů tyto děti pocházejí. 
A to už máte jedno, zda jsou romské 
či nikoliv. Protože dítě z ubytovny 
nebo z nefunkční rodiny má prostě 
jiné startovní podmínky již na začát-
ku svého vzdělávání. Když se rodi-
če dítěti nevěnují nebo ani nemohou 
věnovat, podepíše se to na dítěti vel-
mi negativně. Není připravené soci-
álně ani vědomostně na školní prá-
ci a časem by bez pomoci zaostávalo 
za ostatními. Proto jsme dlouhá léta 
na škole provozovali dětské skupiny, 
které byly pro děti od 2 let zdarma. 
Bohužel letos se z finančních důvo-
dů tato dětská skupina již nemoh-
la otevřít, což mě opravdu mrzí. Na 
škole ale stále funguje přípravná tří-
da, která plní úkol vyrovnání star-
tovacích podmínek pro děti, které 
to potřebují.

kde vy osobně vidíte jinakost vní-
mání, chování, učení, docházky, co 
se týče romských dětí? V čem jsou 
podle vás odlišné?
Asi nejvíce nás trápí všeobecně níz-
ká motivace celé rodiny pro školní 
práci. To se projevuje hlavně u star-
ších žáků. Mají všeobecně horší škol-
ní docházku a vyšší absence, často 
rodiči omluvené. Také jejich domácí 
příprava je sporadická, což je velká 
škoda. V loňském roce jsme se snaži-
li zabezpečit technikou všechny děti, 
aby se mohly připojit z domova (či ve 
spolupráci s neziskovými organiza-
cemi R-Mosty a Husitou v jejich zá-
zemí) k distanční výuce a bohužel 
ne všechny to využily. Paní učitel-
ky proto tiskly veškeré učivo i úkoly 
a předávaly je rodičům. I tak se část 
prací nevrátila. 

Chování většiny našich žáků je 
v pořádku. Plní své povinnosti, jsou 
ochotní, umějí pozdravit i poděko-
vat. Docházejí k nám však i žáci se 
závažnými poruchami chování, což 
se samozřejmě projevuje i ve výuce. 
Za pomoci třídních učitelů, školní-
ho poradenského pracoviště a se za-
pojením rodičů se snažíme takové 
problémy řešit. V některých přípa-
dech také spolupracujeme s OSPO-
Dem. Naštěstí vážnější projevy ši-
kany nebo například drogy se na 
škole vůbec neobjevují.

Máte ve škole romské asistenty? 
kolik jich je a jak s nimi děti a uči-
telé vycházejí, jaký mají vztah?
Asistenty máme ve škole nepřetržitě 
už od poloviny 90. let (v rámci pro-
jektu Nová škola). Učitelé i děti si na 
tuto spolupráci rychle zvykli a již od 
počátku byla velmi přínosná. V sou-
časné době máme asistenta peda-
goga aspoň na část úvazku v kaž-
dé třídě. Na škole je mnoho dětí se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Některé potřebují pomoc v ob-
lasti rozvoje řeči, jiné při nápravách 
vývojových poruch učení, další zase 
v sociální oblasti. Romských asisten-
tů je téměř polovina. Jsme za ně moc 
rádi, protože dokáží dobře navázat 

kontakt s dětmi i rodiči a navíc mo-
hou být pro některé žáky příkladem.

Jaký z problémů ve škole převažu-
je u žáků?
Jak už jsem zmínila výše, máme 
mnoho dětí se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Jedná se o vývo-
jové poruchy učení, narušení ko-
munikačních schopností, poruchy 
chování nebo odlišné životní pod-
mínky dětí. V poslední době je také 
mnoho žáků, kteří k nám přišli ve 
vyšším věku. Často se vracejí ze za-
hraničí, kde dosud žili, a chybí jim 
základy znalostí z nižších ročníků. 
Nebo nemají stálé bydliště, stěhu-
jí se po republice a již vystřídali ně-
kolik škol. Smutné jsou případy dětí 
z nefunkčních rodin, které si v dět-
ství prošly ústavní nebo náhradní 
rodinnou péčí, byly zanedbávané 
nebo doma mají horší zázemí pro 
školní přípravu.

a který z problémů se vyskytuje 
naopak méně nebo vůbec?
Zatím jsme, kromě několika inci-
dentů s mobily, nemuseli řešit proje-
vy šikany. Rodiče respektují učitele 
a důvěřují jim. Nepodávají na ško-
lu stížnosti nebo na nás nevolají in-
spekce. Většina z nich si je vědoma, 
že pro jejich děti děláme, co umíme 
nejlépe a že se na školu mohou ob-
rátit s čímkoliv, i s rodinnými zále-
žitostmi. Vracejí se k nám i naši ab-
solventi pochlubit se, co dokázali.

podporují rodiče své děti ve 
vzdělání? 
Rodiče si samozřejmě přejí pro své 
děti to nejlepší. Ale někdy je star-
ší děti přestávají doma poslouchat 
a oni si s nimi nedokáží poradit. 
Nebo musejí starší sourozenci hlídat 
doma ty mladší nemocné, aby mohly 
matky jít do práce. Takže je to tak půl 
na půl. Někteří se s nimi doma pocti-
vě připravují, jiní to nechávají náho-
dě. My jsme rádi, že můžeme většině 
našich absolventů zabezpečit přijetí 
do učebních oborů, které si vybrali. 
Zda v nich pak uspějí, záleží přede-
vším na nich, ale kolem 75% jich stu-
dium dokončí (zpětná vazba).

který z předmětů vnímáte pro 
romské žáky jako problémový?
Zpočátku mají některé děti pro-
blém se slovní zásobou z českého 
jazyka, ale to se velmi zlepšilo exis-
tencí dětských skupin (děti 3–5 let) 
a přípravného ročníku (předškolá-
ci). Jinak jsem nezaregistrovala roz-
díl mezi romskými či neromskými 
žáky v oblibě předmětů.

objevují se mezi žáky drogy? Mu-
seli jste už něco takového na ško-
le řešit?
S drogami problémy na škole ne-
máme. Naposledy jsem řešila asi 
před 15 lety jednorázové kouření 
marihuany. Doufám, že jsem to teď 
nezakřikla.

Začal nový školní rok a s ním 
i nové podmínky a nařízení vlády 
pro školy. Jak to zvládáte s opat-
řeními? Jaký názor na testování 
a nošení roušek mají učitelé, rodi-

če a žáci? 
Musím říci, že s dodržováním opat-
ření a testováním nemají problém 
učitelé, žáci ani rodiče. Zatím jsem 
nezaznamenala žádnou stížnost.

Chystáte něco nového během škol-
ního roku ve vaší škole?
Letos na škole instalujeme automat 
na školní potřeby, který žáci sami 
vymysleli v loňské anketě mezi třída-
mi. Dále se nám podařilo s podpo-
rou městské části získat vstupenky 
pro děti k návštěvám ZOO Praha na 
celý školní rok. Také chceme usku-
tečnit několik projektových dnů na 
multikulturní témata, při kterých 
spolupracuje několik tříd dohroma-
dy s odborníkem zvenčí. Pravidel-
ně navštěvujeme dětská představení 
a pořádáme školu v přírodě. Dou-
fám, že nám to hygienické předpi-
sy letos dovolí.

Má vaše škola nějaké ocenění? po-
kud ano, jaké?
Nechtěla jsem na to nijak upozorňo-
vat, ale loni jsem se dostala do finá-
le celostátní soutěže Ředitelka roku. 
Jinak si naše děvčata vedou dobře 
v tanečních soutěžích, chlapci zase 
ve sportu, hlavně ve fotbale.

Jaké jsou podle vás dnešní děti? 
V čem jsou jiné než byla generace 
jejich rodičů?
Dnešní děti mají kolem sebe spous-
tu lákadel, která je někdy rozptylu-
jí od práce a učení. Z druhé strany 
jsou velmi šikovné při komunika-
ci na počítačích a mobilech, samy 
se učí a osvojují si potřebné zna-
losti pro život. To jejich rodiče dří-
ve nemohli.

Co vás na práci ředitelky nejvíce 
baví a těší? V čem vidíte smysl své 
práce?
Mám radost z každého úspěchu na-
šich dětí a nemusí to být pouze škol-
ní. Jako příklad bych uvedla třeba to, 
že se nám podařilo zajistit pro dítě 
lékařskou péči nebo jsme se úspěš-
ně podíleli na sehnání ubytování 
pro rodinu apod. A také, jak už jsem 
uvedla, mě těší úspěchy našich ab-
solventů, kterými se přijdou pochlu-
bit. Ale abych se jenom nechválila, 
samozřejmě se ne vše vždy podaři-
lo dle mých představ. Například mě 
velmi mrzí, když vidím, jak velmi 
chytré dítě nevyužívá svůj potenci-
ál k dalšímu studiu, a ani po různých 
intervencích, mých, školního speci-
álního pedagoga i školního psycho-
loga s rodinou žáka se to nepodaří. 
Naštěstí se to neděje často.

paní ředitelko, máte nějaký vzkaz 
pro naše čtenáře? 
Jsem ráda, že jsem se mohla podě-
lit o své zkušenosti s vašimi čtená-
ři. Přeji vám všem především pevné 
zdraví, protože jsem na vlastní kůži 
pocítila, jaké to je, když se ho člově-
ku nedostává. Také bych si přála, 
aby naše společnost byla více vstříc-
ná a tolerantní k odlišnostem a roz-
manitosti druhých, a nehnala se jen 
slepě za penězi. Dobré mezilidské 
vztahy mají přece větší hodnotu.

Rozhovor vedla Veronika Kačová

S irenou Meisnerovou o vzdělávání romských dětí, 
o problémech a samozřejmě i úspěších…Co nám dává 

pandemie…

(skutečný příběh)
Nevím, jak začít psát, jestli o tom, jak mi je špatně. Ale nebojte se, není to 
Covid 19, nic takového, jenom jsem trochu nastydlá a moje tělo nechce bo-
jovat! Jsem naštvaná a ještě k tomu musím do města na poštu. Pojedu au-
tobusem a budu se snažit jít co nejrychleji domů a do postele, nechci niko-
ho potkat, na vykecávání nemám čas ani chuť.

Zvládla jsem to dobře, teď už jenom ať chytnu autobus. Vycházím po 
schůdkách z pošty a najednou se někdo na mě svalil a já málem upadla na 
kamenné schody, i kdosi na mých zádech. Naštěstí se mi nestalo nic tak 
hrozného, ale paní, co se na mě svalila, ta si natloukla. Rychle ji zvedám 
ze schodů a ptám se jí, jestli je v pořádku.

„Já se vám velmi omlouvám, ale najednou se mi udělalo špatně a přede 
mnou tma…“

„Nestalo se vám nic…“
„Ne, ne, jen trochu kolena z těch schodů, to bude dobré.“
„Pojďte, vezmu vás pod paží a na chvíli si odpočinete, ano?“ 
Šly jsme kousek od pošty a ptám se jí: „Opravdu vám není nic? Nebolí 

vás něco nebo nemáte něco s tlakem?“
„Ne, tlak mám dobrý, ale ta cukrovka mě zlobí, musím něco zakous-

nout…“
„Stůjte tu a já hned přijdu, koupím vám něco malého, hned jsem tu!“ 

Rychle jsem zašla do krámu a koupila jsem paní housku se šunkou a ma-
linovku.

„Tady máte housku, jezte, snad to můžete…“
„Děkuji, ale ano, to můžu, ještě jednou se omlouvám…“
„Nechte toho! Jaký pak omlouvání, to se může každému stát, jsme star-

ší ženské a je to hnedle, tlak, cukrovka…“
„Paní, to já omdlela z hladu, tlak mám díky Bohu dobrý, ale ten hlad mě 

srazil na vás…“
„Nic proti tomu, ale když jdete do města, ráno se pokaždé nasnídejte, 

to je nebezpečné s tou cukrovkou…“
„Nasnídat, ale co? Není co jíst, já to málo, co máme, nechávám pro vnou-

čata do školy na svačinky a tak…“ 
Čumím na ni jako blázen. „Vy nemáte co jíst?“ ptám se jí.
„No, řeknu vám, máloco, člověk kouká na ty děti, aby se najedly, já ne-

musím až tolik…“
„Je mi to moc líto, a ony ty vnoučata nemají rodiče?“
„Ale jo, jakpak ne! Mají, ale o všechno přišli, jak začala ta pandemie, 

nejdříve o práci a potom i o byt a teď jsou u mě a žijí ze sociálky. Řeknu 
vám, je to hrozný život!“ paní se rozplakala. Je mi této gádži opravdu líto, 
sice taky na tom nejsem až tak velmi dobře, ale nehladovíme s manželem. 
Dotklo se mě to.

„Paní, to mi je moc líto, ale není žádné řešení?“
„Já ze sociálky nemám žádnou pomoc, mám důchod a to mi musí vy-

stačit, a syn s mladou nemůžou žádnou práci najít. Všude požadují to hnus-
ný očkování a my se nechceme dát očkovat, nevěříme tomu. Oni sice v te-
levizi tvrdí, že to není povinné, ale není to pravda, všude chtějí očkování, 
řeknu vám pravdu, my se bojíme. Páni ve vládě rozhodnou a my musíme 
sklonit hlavu a poslechnout, šáhnou nám na peníze, a víte, kolik bude lidí 
na ulici? To všechno ta pandemie, nevím, jak dlouho ti naši mladí vydrží 
vzdorovat. Nedají se očkovat, tak budeme hlady, nevím, jak dlouho!“

„Taky nejsem očkována, my s manželem se taky nedáme, zatím nám to 
nevadí…“

„A co když nám šáhnou na důchod? Oni přeci vymýšlejí takové věci, že 
člověk jen čumí…“

„Kdyby šáhli na důchod, to by znamenalo konec všeho, máte pravdu, to 
by bylo hodně lidí na ulici. Jen se modleme, aby ti páni ve vládě totálně ne-
zblbli!“

„Vždyť to vidíte, co vymýšlejí za zákony, to už hraničí z pominutím my-
sli.“

„Taky kolikrát jen koukám…“
„Paní, děkuji vám za pomoc i za tu housku, já už budu muset jít.“ Usmá-

la se a odchází pomalým krokem. 
Já myslela, že ta pandemie zasáhla jenom nás, Romy, ale ona zasáhla 

i gádže, všechny. Už aby to skončilo, všichni máme co dělat…
irena eliášová
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So hino garudo andro bašaviben
Ehin pharo te avel andre famiľi-
ja nekterneder. Hem nasom ča me 
nekcikneder, miri dešutrinberše-
skri pheň ehin cikneder, aľe he kav-
ka. Hin man štar phureder phrala, 
save savore vareso dokerde – miro 
nekphureder phral hino profesoris 
andre čechiko čhib the literatura 
pre univerzita andre Kanada. Aver 
phral, o Daniel, ehin spěvakos the 
ďivadelno hercos, the o Adrian the 
Patrik andro tajsaskero bizo avena 
lavutara, phenen oda buter džene, 
save len prindžaren. Sar pes oda 
lela, ta som andre lende calkom ba-
rikano. Tiž pal lende savoro ďeďi-
nav- o grati, o hrački, veci andre 
škola, o knižki the vobec, taj savoro. 
Ta te bi vareso dokeravas me, imar 
bi oda naavelas kavka pro jakha, sar 
peršes paš lende. 

Te bi vareko mandar phučelas, 
sostar man pro svetos nekbuter da-
rav, odphenavas bi, hoj miri nekbu-
ter dar ehin bisteripen. Varekana 
pre mande avel ňisostar ňič kajsi 
dar. The me kamav te kerel vika the 
te garuvel pes, aľe nane kaj pes te ga-
ruvel, vašoda hoj kodi dar ehin an-
dre miro šero. Me ča kamav, hoj oda 
te naavel. Ehin man dar kalestar, hoj 
jekhvar kadaj ňiko khatar amende 
naavela. Miri famiľija kadaj naave-
la, mire kamarata, o manuša, save 
prindžarav avral, cikne čhavore, sa-
ven dikhav andre koča pro drom, 
the aňi me. No phenen, ko peske le-
perla, hoj vobec dživelas varesavo 
čhavo, savo pes vičinelas Oliver, so 
dikhelas rado o knižki the rado ba-
šavelas pro klaviris. Somas sar po-
kerdo andr óda, hoj sar merava, ka-
daj vareso te mukhav, hoj pes pal 
mande o čhave andre škola te dod-
žanen, hoj man o tajsaskere džene 
te dikhen sar bare manušes, idoľis 
abo savoro aver. Hoj savore te dža-
nen o nav Oliver. Darav man, hoj aňi 
miro dživipen aňi miro muľipen ňič 
naavela. Len tumenge třebas le 
William Shakespeare, jov hino 
mulo imar 400 berš, the furt les 
o svetos prindžarel. O Leonardo da 
Vinci pal o 500 berš, abo Albert Ein-
stein, abo Aristoteles, so dživelas 
but berš angle amaro letopočtos… 
Sar pre kada akanak leperen, den 
avri o jakha. Me man kamavas te pi-
sinel andre historija ipen bašavib-
naha pro klaviris. 

Kavka but kamavas te avel kon-
certno klaviristas the te bašavel pal 
calo svetos, hoj mange andre kada 
ňiko te nadel duma. Miri famiľija zi-
jand pre mande dikhelas tele. Furt 
mange phenenas, hoj me oda naľi-
kerava, hoj man pre kada nane ta-
lentos. Phenenas mange, hoj mange 
šaj bašavav khere, ča kavka pre ra-
dosťa, sar zaujma. Aľe me kamavas 
buter. Naachaľonas oda. Me korko-
ro, he te la dake the le dadeske but 
naachaľuvav, he te menge ehin pal 
lende varekana pharo, našťi mange 
šegetinav, the dikhav len but rado. 

O klaviris amen ehas khere imar but 
berš, nekbuter pre leste bašavelas 
o papus, cinďas les la dake, sar ehas 
mek terneder, aľe la akor zaujimine-
las e lavuta. Savoro oda avľas, sar 
dikhľom pro filmos „Pianista“, ehin 
oda pal o dujto svetovo meriben, the 
mek pal o dživipen o Wladyslav 
Szpilman. Oda mange ehas asik 
efta berš. Akor našťi peravas pre 
kada, sar vareko šaj bašavel duje 
vastenca, the pre sako vast vareso 
aver. Gondolinavas mange, hoj oda 
nadžal. Sar avelas o agor kole filmo-
ha, le Szpilman rakhľas varesavo 
slugadžis, the phučľas lestar: „Ko 
san?“ The jov odphenďas ča jekhe 
laveha: „Pianistas.“ Ehin oda koda 
nekfeder filmos, savo dikhľom. 

Pro klaviris man peršes sikhave-
las miro papus, sar mange ehas šov 
berš. Sikhavelas man dži andre 
miro deš berš, pokaľ khatar amen-
de mušinďas te džal te bešel avre-
ther. Ta pre kada ačhiľom korkoro. 
Aver džene khatar famiľija bi vaš 
mande bizo nasikhavenas varesavi 
nevi giľi, vašoda hoj ňiko lendar 
nadžanel lačhes te bašavel the mire 
giľa len nazaujiminen. Ta odkanas-
tar man sikhľuvav te bašavel korko-
ro, pal o kana the pal o Youtube. Aľe 
bizo oda nane kavka, sar bi tumen 
vareko čačes sikhavelas te bašavel 
the bešelas paš tumende. Miro pa-
pus ňigda andre ňisavi lavutariko 
škola naphirelas, koda, so man 
sikhavelas, ehas ča leskri fantazia. 
„O dživipen ehin sar bašaviben pro 
klaviris,“ phenelas. „Parne klapki 
hine radosťa the kale hine pharipen. 
Aľe leper tuke, Oliver, hoj ňisavi 
lačhi giľi nadžal te bašavel bi o kale 
klapki.“ 

Akanak ehin miri nekfeder giľi, 
savi furt bašavav, Turecký pochod 
khatar Mozart. Bašavav la furt pale, 
vašoda hoj koľa giľi kamav te prin-
džarel kavka, sar mire topanki, ka-
mav te učharel avri savoro lakro čo-
raľipen the garuďipen. Sar la baša-
vava varekana anglo manuša, mu-
šinel mange te avel kavka sar manu-
šeskro dichos. Tiž načirla ginďom 
biografija khatar Mozart - „Mozart, 
manuš the genius.“ Paťav, hoj oda 
ehin nekfeder knižka, savi kana gin-
ďom, aľe kajso šundo man ehin furt 
pokľa naginava aver. Sar bašavav le-
skre giľa pro klaviris, ta kamav te 
avel sar jov, o Mozart, sar bašavelas 
pro koncerta, zaphandav andre 
o jakha the pre minuťica mange 
predstavinav, hoj našťi dikhav. Na-
kampol mange te dikhel, džal pal 
kada, hoj kamav te čujinel ča leskro 
bašaviben.

Vakerava tumenge pal e minuťi-
ca, kana pes mange miro dživipen 
kerďas aver. Ehas oda koda ďives, 
kana le dadeha the dajaha geľom te 
dikhel pre ďivadelno bavišagos, kaj 
bavinelas miro phral, o Daniel, kav-
ka sar furt, les ehas hlavno rola. Pre 
leskro vistupeňi man but raďisa-

ľuvavas, vašoda hoj miro phral hino 
čačes lačho hercos. Džal pre leste te 
dičhol, sar but les oda bavinel, the 
sar oda savoro čujinel, the hoj oda 
kerel bare jileha. Nadavas bi avri 
o jakha, te bi jekhe ďiveseske chu-
delas bari rola andro varesavo fil-
mos, tiž leske oda bizo vinšinav. Le 
Daniel furt ľikeravas, buter sar avre 
dženen khatar famiľija. Džanelas 
man te achaľuvel. Ehin man šundo, 
hoj leha šaj vakerav pal savoro, ča-
čes pal savoro. Ča jov khatar famiľia 
terďolas paš mande paš o klaviris 
the šunelas man, sar bašavav. 
Jekhvar mange phenďas, hoj som 
viňimečno, the džava dureder. Kodi 
rat leperevas pal o lav „viňimečno“. 
The peľom upre, hoj posledno ma-
nuš, savo mange kada phenďas, 
ehas o papus. Somas but rado, hoj 
koda lav hinke šunďom, vašoda hoj 
mange o jilo phenel, hoj savore po-
bisteras, hoj amenca o papus vobec 
bešelas. The gondolinav, hoj sako 
dženo hino varesar viňimečno, ča-
čes mange gondolinav. Jekhvar 
mange o Daniel tiž vakerelas pal 
kada, sar but les o herectvo kerel 
aver. Sar čujinel, hoj hino feder ma-
nuš, hoj dživel pherdo dživipena, 
hoj hino sako ďives vareko aver, hoj 
herectvoha o manuš šaj tiž diliňol, 
the hoj pes vaš o herectvo čujinel 
naagorutnes. Dži adaďives naacha-
ľiľom, sar oda kamelas te phenel. 
Savo oda ehin, te čujinel pes naago-
rutnes? Čujinava man varekana he 
me kavka? Paľis mandar pr óda 
phučľas, pre kada ňigda napobiste-
rava, choc nadžanavas te odphenel. 
„Tut tiro bašaviben, Oliver, kerel 
aver?“ Ča pre leste dikhavas, kajso 
phučiben naužaravas. „No, ehm…
šaj?“

Čačes nadžanav, sar bi amen 
o bašaviben majinlas te kerel aver. 
Hem sar bašavav, ta oda som furt 
me, na? Nasom vareko aver, aňi oda 
mandar nakerel feder manušes, sar 
phenel o Daniel. Sar bašavav, čuji-
nav man feder, pre chviľka pobiste-
rav pre mire problema, kada hi. The 
tiž namušinav te leperel pro časos, 
pre kada, hoj mange avela tel o berš 
18, the pre kada, hoj jekhvar savore 
meraha. Aľe oda hem naznameňi-
nel, hoj amen o bašaviben kerel 
aver. Abo hi? Raďisaľuvav man, sar 
jekhvar kada phučiben džanava.

Koda ďives, kana ehas o vistu-
peňi, pes kerďas jekhe phuredere ra-
jeske phujes, koleske, so majinlas te 
bašavel pro klaviris, the vareko les 
mušinďas te ľidžal khere. Sar famiľi-
ja le Danieloskri bešahas bizo andre 
peršo řada, ta dikhľom andro jakha 
le Danieloskre koda pharipen. Per-
šes kamelas varesar te uklidňinel le 
dženen, hoj o bavišagos avela bi 
o klaviris. The paľis man dikhľas. 
Dikhelas pre mande peskre želeno-
ne bare jakhenca, the avka mange 
phenelas, hoj te džav te bašavel me. 
Kerďom le šereha, hoj džava. Asan-

ďilas. Somas rado, the ehas man 
dar. Džanavas, hoj oda avela miri 
šanca, šaj sikhavav le dadeske la 
dake, the pherdo dženenge koda, so 
džanav. „Hoj te chudes vareso, so 
tut ňigda nahas, mušines te kerel 
vareso, so ňigda nakerďal.“ Le pa-
puskro hangos mange šunďolas an-
dro šero. Ta kodoj terďuvavas, 
maškaral pro podium, zaphandlo 
andre kada, savo ehas miro dživi-
pen akor, the savo sig avela. Dikhav 
andro salos, kaj ehin pherdo manu-
ša, kaj pre mande raťi andro ďivadla 
labon pherdo jakha. Bešav paš 
o klaviris, ehin kodoj noti, aľe me 
noti nadžanav. O Daniel oda džane-
las, avľas pal mande, andro jakha 
bari radosťa, the cichones mange 
phenďas: „Oliver, džanes hem, savo 
bavišagos amen ehin andro planos 
te bavinel. Ta skušin andre lende 
vareso te bašavel, so tuke konkret-
nes džala, hi? Dikhav tut but rado, 
paťav tuke.“

Ehas oda lokeder, sar užaravas. 
Peršes bašaďom Pro Elišku khatar 
Beethoven, variacija pro kanon, the 
paľis varesave mire giľa, save mange 
avri duminďom. Improvizinavas. 
Ehas oda igen lačhes. Sar imar ave-
las agor, džanavas, so majinav te ba-
šavel. Koda nekfeder pro agor – Tu-
recký pochod. Džanavas, hoj koľa 
sonata bašaďomas, he sar bi suťo-
mas – varekana oda kerav. Buterval 
raťi ušťav the čujinav, sar mire vas-
tenca bašavav pal o deki. Zaphan-
dle jakhenca dikhav pro klaviris, le 
dženen ispidav andre rat. O publi-
kum nane baro. Baro ehin ča o kla-
viris the šukar hangi, save pre leste 
bašavav. Čeporo chudav o vasta pro 
klaviris, the chudav te bašavel cale 
jileha. Paľis mire vasta khelen pal 
o klaviris, džal te dičhol, hoj te avel 
perfektno ehin loko. Donuťinav le 
sersamos te giľavel… the paľis pra-
vone vasteha bašavav pro hangos F, 
the nemotornes džav pro hangos G. 
Chiba. Ehas oda kavka sig, hoj ňiko 
ňič našunďas. Aľe perdal mande oda 
naplaťinel. Koľa nalačhi nota mange 
ehin furt andro šero. Aľe choc ker-
ďom koľa chiba, čujinavas man na-
agorutnes. Thovav vera, hoj somas 
naagorutno. The vobec neleperavas 
pre kole nalačhe veci, pre save furt 
leperav. Somas andr óda okamži-
kos, savo ehas, the but mange oda 
udživavas. Furt dikhavas rado le la-
vutaren, save pes sustreďinen ča 
pro bašaviben. Te thovel khatar pes-
te o svetos, the te mukhel pes te ľi-
kerel varesoha, so furt kamenas te 
kerel, aľe ňigda andre kada but na-
paťanas. The akanak me somas jekh 
lendar. Pal o bašaviben pal mande 
avľas o Daniel the asalas.

„Lačhes bašaďal,“ phenďas. 
„Som andre tute barikano.“

„Ehas man kodoj asik pandž chibi.“
„Na. Kidľal tuke avri jekh khatar 

Mozartovo nekphareder giľa. Hem 
aňi o profesijonala bi la nabašave-

nas bi jekh abo duj chibi. Birinďal la 
paťivales.“

„Mange kampol buter sar paťiv,“ 
odphenďom leske. 

O Daniel peske dichinďas avri, 
aľe naphenďas ňič. „Keres lačhe po-
kroki, Oliver. Raďisaľuvav man pro 
ďives, kana tire vasta dikhava te ba-
šavel andre Carnegie Hall.“

Leskro asaviben ehas jilestar, 
rovnako sar e gratulacija mira dakri 
the dadeskri, the avre manušendar. 
Koda lačhiben kampolas pre kada, 
hoj kodi rat feder sovavas, the 
chudavas ufnosťa, hoj oda možno 
čačes, ča čeporo, prehaňinavas, the 
somas pre peste but zoralo. Zasu-
ťom gondiľišagoha pre kada, so bi 
bašavavas paľis. 

Odkanastar le Danieloha peha 
bašavas. Varekana oke hinke baša-
vavas sar doprovod maškar ďivadel-
no bavišagos, aver pro pherdo akci-
ji bašavavas solo, aľe ehas oda kav-
ka, hoj me bašavavas pro klaviris 
the o Daniel giľavelas. Tiž chudľom 
te phirel andre bašavibnaskeri ško-
la, ta chudľom imar te bašavel pal 
o noti, the andro bašaviben somas 
o but feder. Savoro pes mange and-
ro dživipen previsarďas feder. E fa-
miľija, so pes phenel andro bašavi-
ben, chudľas man te paťal, the and-
ro bašaviben somas feder the feder. 
Ehas amen le Danieliha turne the 
he miri psychika upre ehas feder. 

Peľom pro bare veci. Koda, hoj 
nane nalačho gondoľišagos, ehin ča 
gondoľišaga, savenca kampol pes te 
marel the te premarel len. Hoj o dži-
vipen nane ajso baro pre kada, hoj 
te cerpinas. The nekbareder kada, 
hoj te dikhas savoro ča kales, kavka 
sar akor me, ta paľis avena kole cik-
ne minuťici, save amenge sikhave-
na, hoj o dživipen nane kajso nalač-
no, sar pes zdel. Hinke visar, te sam 
varekana but rado the bachtale, ta 
pes vareso ačhola, so amenge peke-
la tele kole ružovo kujara pro jakha, 
the sikhavela amenge, sar sam hem 
naivne. Ehin feder te avel varekaj 
maškaral. Savoro oda ehin andro 
šero. Nane savoro ča ružovo the 
lačho, aľe hinke nane savoro ča kalo 
the nalačho. Pheras ehin andre 
kada, hoj o dživipen ehin varekaj 
maškaral. Ehin oda sar pre rusiko 
kereka, jekhvar san upre the jekhvar 
hinke calkom tele, nane man čači-
pen? 

Kaleha savoreha kamav te phe-
nel, hoj te dživas andre kadi minu-
ťica. Ma gondolinen perdal o veci, 
save nane vobec bare, the save tu-
menge nakerena lačhes. Ča džan 
avri the dikhen upre pre savoro. 
Gondolinav, hoj ehin pharo te naa-
vel bachtalo, te dikhen savoro koda 
dživipen, savore možnosťi the na-
padi, save kadaj hine. Som but rado, 
hoj som čeporo goďaveder, the som 
aver. Vaš kada savoro paľikerav 
mira famiľijake the le klaviriske. 

lili kačová
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Adresa redakce romano hangos 
a Společenství Romů na moravě
Bratislavská 65a, Brno 602 00
tel.: 545 246 673 www.srnm.cz
číslo účtu: 27-488570217/0100

Vydávání Romano hangos  

podporuje Ministerstvo kultury 

České republiky

Předplatné Romano hangos
přijmení, jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .

název organizace:.  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .

adresa, PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .

e-mail: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . .telefon: .  .  .  .  .  .  .  .  .

počet objednaných výtisků: . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .

způsob platby:  hotově  složenkou

 bankovním převodem bez faktury; variabilní symbol:

 bankovním převodem na fakturu

vyplněný formulář zašlete na adresu: Romano hangos, Brati-
slavská 65a, Brno 602 00. Fio banka, číslo účtu: 2300661977/2010

cena předplatného pro rok 2021 je 320 Kč

muzeum u vás doma 

3D STÁLÁ EXPOZICE
Dějiny Romů od starověké Indie přes události II. světové války až po  
současnost jsou přístupné ve 3D prohlídce na rommuz.cz/cs/
online-muzeum/3d-prohlidka/. 

PODCASTY  
První série osmi rozhovorů je v letošním výročním roce rozšířena 
o novou řadu Velikáni jako spojující články. Poslouchejte nás na 
našem webu rommuz.cz/podcasty nebo na Soundcloudu a Spotify.

Nově vychází:  
25. 11. Jak Rom píše romské dějiny –
Bartoloměj Daniel
Představení osobnosti a díla jednoho ze 
zakladatelů a laureáta Ceny MRK 2021. 
Životní příběh i odborné polemiky jednoho 
z mála romských disidentů, prvního 
romského historika a klíčové postavy při 
zakládání Muzea romské kultury. 

9. 12. Dalších 30 let?
Zhodnocení role MRK 
Všem hostům klademe otázku na 
jejich názor a postavení MRK na mapě 
paměťových institucí. Jak vidí a jak by 
podle nich mělo/mohlo vypadat MRK 
v budoucnu? V závěru oslav v prosinci 
vydáváme poslední díl jako bonus.

VIDEA  
– Virtuální Procházky po Cejlu s Petrou Svobodovou.
– Jolanka a Gejza vyprávějí pohádky pro děti. 
– Ochutnávky z depozitářů – pásmo videí, ve kterých pracovníci 
 Odborného oddělení postupně představují zajímavý výběr
 předmětů skrytých očím návštěvníků v depozitářích muzea.

Mrkněte k nám!  mrkmrk.cz

Muzeum romské kultury
státní příspěvková organizace 
Bratislavská 67, 602 00 Brno 
+420 775 407 065
media@rommuz.cz

Otevírací doba
úterý–neděle 10–18h

Všechny programy se konají v Muzeu romské kultury, 
není-li uvedeno jinak. Informace o aktuálních podmínkách 
vstupu najdete na rommuz.cz/cs/navstevnici/navstevni-rad/
Změna programu vyhrazena.  
Z uvedených akcí bude pořízen fotografický a audiovizuální 
záznam. Materiál může být zveřejněn. 

— 

Hodonín u Kunštátu. 
Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě 
+420 775 403 155
hodonin@rommuz.cz 

Otevírací doba duben–říjen 
středa–neděle 9–17h

hodoninpamatnik.cz

— 

Kavárna BENG!
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3. 10. – 15h
Podzim s magií – dílna pro děti
Víte, kdo byly strigy nebo proč je dobré nosit červené oblečení? To vše 
a mnohem víc se dozvíte v naší stálé expozici. Společně si představíme 
nadpřirozenou bytost romské kultury, poslechneme si příběh z dávných časů 
a něco pěkného si na památku vyrobíme.

23. 10. – 19h
Cabaret Des Péchés, Palác Jalta, Dominikánské náměstí 2, Brno
Galavečer Muzea romské kultury

Galavečer jako oslava výročí 30 let 
muzea s předáním prestižní Ceny 
Muzea romské kultury (Ceny MRK) 
za rok 2020 a 2021. K ocenění je 
každoročně vybrána jedna osobnost, 
která svým působením přispěla 
k rozvoji, propagaci a uchování 
romské kultury či obecně k fungování 
MRK. Vzhledem k pandemické 

situaci nedošlo loni k jejímu předání, proto bude letos oceněna výtvarnice 
a performerka Emília Rigová. Za rok 2021 získá Cenu MRK promovaný 
historik Bartoloměj Daniel, in memoriam (byl členem Svazu Cikánů-Romů 
a spoluzakladatelem MRK v r. 1991). Součástí Galavečera budou hudební, 
taneční i divadelní vystoupení, a také křty publikací MRK.

7. 11. – 15h
Listí padá – dílna pro děti
Listí padá a je barevné, stejně jako romské šaty. Přijďte za námi objevit 
jejich krásu, něco se o nich dozvědět, naučit se vybraný romský tanec či si 
zanotovat písničku. Vítáme všechny věkové kategorie. 

10. –11. 11. 
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
Hodonín u Kunštátu. Památníku Romů a Sintů na Moravě.
Mezinárodní konference
Místa paměti: od budování expozic po edukaci v muzeích-památnících
Muzeum romské kultury převzalo v roce 2018 do správy dva památníky 
holokaustu Romů a Sintů – v Hodoníně u Kunštátu, zde nedávno dokončilo 
instalaci expozice, a v Letech u Písku, kde buduje nový památník s expozicí. 

Cílem konference je získat příklady dobré praxe či know-how z tuzemska 
i zahraničí k dokončení expozice, pro edukaci a provoz muzeí/památníků. 
Tematicky bude konference zaměřená na animaci autentických míst 
paměti. Je také součástí oslav 30. výročí založení MRK.

5. 12. – 15h
Vánoční koledování – dílna pro děti

S našimi lektory si posvítíme na 
vybrané exponáty ze stálé expozice, 
s baterkami vykouzlíme hvězdnou 
oblohu, zahrajeme si stínové 
divadlo a povíme si takový lehounce 
strašidelný příběh. Na závěr adventní 
neděle si zazpíváme několik koled 
s romským muzikantem. Kterým? 
To je vánoční překvapení. 

edukační programy probíhají také v online verzi

Příběh Romů (historie)

Jdeme dlouhou cestou (jazyk a literatura)

Nezapomeneme (holokaust Židů a Romů) 

Můžeme se domluvit? (stereotypy)

stálá expozice 

PŘÍBĚH ROMŮ
Dějiny Romů od starověké Indie až po 
události II. světové války a současnost. 
Možnost komentovaných prohlídek 
v ceně vstupného po předchozí 
domluvě na emailu lektor@rommuz.cz,  
na telefonu: +420 545 214 419, 
nebo využijte objednávkový formulář 
rommuz.cz/cs/vzdelavaci-programy/
pro-verejnost/.

výstava   

7. 4. 2021 – 31. 12. 2022
OTISK CEST. Fotografie Claude a Marie-José Carret

Carretovi se fotografování 
Romů – svých přátel – 
věnují přes 30 let. Jen málo 
fotografů zůstane u téhož 
tématu takto dlouhou dobu. 
Díky tomu vám můžeme 
zprostředkovat fotografie, 
které zaznamenávají několik 
generací a nabízí pohled na 
proměny života v čase. 
Vstup zdarma.

veřejné akce      

2. 10. – 15h
Hodonín u Kunštátu. Památník Romů a Sintů na Moravě.
Beseda s Jiřím Fišerem
Mimořádné setkání s Jiřím Fišerem, posledním dosud žijícím českým 
dvojčetem, na němž v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau 
prováděl pokusy nechvalně proslulý doktor Josef Mengele. Besedy 
se zúčastní i žurnalista Pavel Baroch. Vstup zdarma.


