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zprávy Segregované bydlení se stále neřeší

Brno – V Muzeu romské kultury
v minulém týdnu odhalili betonovou bustu novináře a blogera Jozefa
Kmeťa. Před svou smrtí na Covid-19
Josef Kmeťo natočil video, kde před
tímto virem varoval ostatní a vyzýval k dodržování protiepidemických
opatření. Kmeťo byl známým a oblíbeným internetovým blogerem a novinářem. Busta byla muzeu darována Československou romskou unií.
Berlín – Německá policie zabránila ozbrojeným členům německé
krajně pravicové skupiny v tom,
aby blokovali migranty překračující hranice země s Polskem. Více
než pět desítek extremistů bylo vyzbrojeno pepřovými spreji, bajonetem, mačetou a obušky. Informoval o tom zpravodajský server
BBC. Muži zákona v sobotu v noci
a v neděli brzy ráno zabavili extremismům zbraně a donutili je opustit
příhraniční oblast u města Guben,
které leží v Braniborsku zhruba 120
kilometrů jihovýchodně od Berlína.
Praha – Demokratická ústava
republiky Čechů a Slováků, která
Pokračování na str. 2

foto: profimedia
Zákon o sociálním bydlení je stále
v nedohlednu. Ačkoliv jej vláda měla
v programu, k jeho realizaci za celé
čtyři roky nedošlo. Nerovnosti ve

společnosti se tak dále prohlubují.
Nadále roste počet sociálně vyloučených lokalit a ghett.
Stát ani samosprávy už neřeší, že

jde o prostředí, kde jsou koncentrovány sociálně vyloučené osoby, které samy sebe označují za Romy nebo
je takto označuje okolí, přičemž tato

lokalita vykazuje takové charakteristiky jako je vysoká míra neza-

padě, že dodavatel spotřebitele informoval o zdražení individuálně,
dopisem, e-mailem nebo prostřed-

nictvím vyúčtování, má spotřebitel
na odstoupení lhůtu 20 dní, tedy
nejpozději 10. den před zdražením.

Pokračování na str. 2

Vzrostly ceny za elektřinu
Poslední dva roky žijeme každý
z nás velmi nezvyklou dobu. Covid-19 a trvající či opakující se pandemie přinesly řadu změn v každodenním životě. Vládní omezení,
karantény nebo distanční výuka pro
naše děti nesou neblahý vliv pro celou společnost. Vypnutí ekonomiky
zdevastovalo tisíce podniků a podnikatelů. Lidé přišli ze dne na den
o práci. Navíc jsme přišli o jakousi
sociální a psychickou pohodu. Holt
chodit všude s rouškou a být delší
dobu zavřený doma udělá své.
Máme tři týdny po volbách do
sněmovny a už zase řešíme prudký
nárůst cen za elektřinu a další energie. Nutno říci, že nejde jen o problém v ČR. Jde o celoevropský problém v jednotlivých zemích. Tzv.
green deal (zelená dohoda) má své
limity a členské země mají v této oblasti na své národní úrovni odlišné
podmínky. Zvýšení cen může uvrhnout až tři miliony Čechů do energetické chudoby. Faktorů, proč ceny
energií rostou, je celá řada. Patří
mezi ně růst emisních povolenek za
vypouštění oxidu uhličitého, nahrazování uhlí ekologickými zdroji
nebo i to, že roste poptávka.

V této chvíli je nezbytné, aby politická reprezentace rychle reagovala a vyjednala co nejmenší dopady
pro své občany. Zkrátka a jednoduše se snažila vyhnout situaci, kdy
odběratel energie je na tom finančně tak, že není schopen platit své
účty.
Ohroženi jsou zejména senioři,
lidé s nízkými příjmy nebo s komplikovaným zdravotním stavem.
Některé státy, jako například Portugalsko, mají speciální sociální tarify, nebo tam platí ustanovení, že
nelze lidi za neplacení odpojit od
elektřiny v zimě.
Se zdražením souvisí fixní sazby.
Každá taková fixace má svůj základ
ve smlouvě, kterou spotřebitel uzavírá. Garance ceny tak může i nemusí platit dle znění smlouvy. Pozornost by měl spotřebitel věnovat
také formě, jakou se o zdražení dozvěděl. Dodavatel totiž zatím nemusí o zdražení informovat spotřebitele individuálně, ale může to oznámit
pouze na svých webových stránkách. Od toho se pak odvíjí způsob,
jak může spotřebitel odstoupit od
Pokračování na str. 2

smlouvy. Nabízí se přechod k jinému dodavateli. Taková změna bez
sankcí se řídí dvěma lhůtami. V pří-

foto: idnes
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Dokončení ze str. 1 se slaví 28. října, přinesla oficiálně
uznání řadě národnostních menšin,
nikoli však Romům. Období těsně po vzniku Československé republiky
v roce 1918 nepřineslo pro Romy zpočátku žádnou podstatnější změnu,
píše Romea.cz. Nadále se proti nim uplatňovaly rakousko-uherské právní normy. Nejvýznamnější z nich byl výnos vídeňského ministerstva vnitra ze 14. 9. 1888, který shrnoval dosavadní protiromská opatření.Na druhé straně byla První republika dobou, kdy někteří Romové získali střední
i vysokoškolské vzdělání. Tomáš Holomek ze Svatobořic v roce 1936 úspěšně ukončil studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dodává
informační server Romea.

V Praze 2 přibylo na chodnících 13
Kamenů zmizelých za oběti holokaustu

Praze 2 v úterý 26. 10. 2021 přibylo na chodnících 13 nových Kamenů
zmizelých čili Stolpersteinů. 
foto: www.praha2.cz
V Praze 2 přibylo na chodnících 13 nových Kamenů zmizelých čili Stolpersteinů. Jsou umístěny na Fügnerově náměstí, Rašínově nábřeží a v ulicích
Gorazdova, Vinohradská nebo U Kanálky. Kameny připomínají oběti holokaustu a nacistického režimu, kteří se do svých domovů po deportaci už
nevrátili. ČTK to sdělila mluvčí radnice Andrea Zoulová.
Kostky s mosazným povrchem jsou vsazovány do chodníků před domy,
které byly posledním útočištěm obětí holokaustu a nacistického režimu. Každá kostka je připomínkou konkrétního lidského osudu. „Projekt, který nás
má přimět ke krátkému zastavení a zamyšlení, tady na ‚dvojce‘ rozhodně plní
svůj účel a pokládání nových kamenů se stalo již tradicí, kterou na radnici
podporujeme i formou grantů,“ uvedla starostka Jana Černochová (ODS).
Autorem projektu je německý umělec Gunter Demnig. První kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Záhy se projekt
rozšířil do celého světa. V dlažbě chodníků českých měst jsou od roku
2008. V Praze na Josefově tehdy bylo umístěno prvních deset Kamenů
zmizelých. Nyní je jich v metropoli přes 300.
ČTK

Vzrostly ceny
za elektřinu
Pokud se to však spotřebitel dozví
z webových stránek, lhůta je delší.
Odstoupit od smlouvy bez sankcí může až tři měsíce od zdražení.
Zásadní je důsledně se soustředit na cenu za jednotku energie. Tedy propočítat si cenu i se započtením DPH, doptat se a porovnat si, nakolik je nárůst „vysoký“, a pak se rozhodnout.
Dle dostupných informací může krize na trhu s energiemi trvat až do
jara příštího roku.
Přátelé, Romale, sledujte televizní zprávy v této otázce. Držte se také
smluv a podmínek, které máte ve smlouvách. Pokud si nebudete vědět rady,
obraťe se prosím na romské a pro-romské organizace ve svém okolí, případně na bezplatné právní poradny. Rozhodně zvýšení cen a případnou
platební neschopnost nepodceňujte. Blíží se zimní počasí a mrazy. Někteří dodavatelé mohou jednat vzhledem k celospolečenské situaci neeticky
a nechat domácnosti bez světla či tepla.
Nacházíme se v nelehké době, ale věřím, že to společně zvládneme překonat.
Tomáš Ščuka
Dokončení ze str. 1

O Roma vakeren

pořad ČR určený pro Romy. www.romove.cz

Segregované bydlení
se stále neřeší
Dokončení ze str. 1
městnanosti přesahující celostátní
průměr, ztížený přístup k legálním
formám obživy, nízká vzdělanostní
úroveň, špatná občanská vybavenost, nefunkční infrastruktura, vyšší výskyt rizikových forem chování
apod. Výše uvedené znaky popisují
existující segregaci v oblasti bydlení. Ve 21. století je to dle mého pro
jakoukoliv demokratickou zemi velmi ostudnou záležitostí. K nápravě
je nutná změna přístupu k řešení
těchto sociálních problémů.
Úspěšná integrace se odvíjí především od zlepšení situace ve strukturálně postižených oblastech
a zvýšení kvality života lidí, kteří
jsou bezprostředně ohroženi chudobou. Místní lidé (často Romové)
jsou vystaveni riziku chudoby šestkrát častěji než ve zbytku republiky.
Nepříznivou životní situaci často
doprovází apatie, rezignování na řešení, které se zdá nedosažitelné
a příliš složité. Domnívám se, že
v uplynulých třech desetiletích se

toho v přístupu k řešení chudoby
skutečně moc nezměnilo.
Kvalita bydlení je z mého pohledu prvním odrazovým můstkem
k úspěšné integraci Romů. Chybí
zákon o bydlení, který by definoval
roli obcí s rozšířenou působností při
nastavování a realizaci místních
strategií bydlení. Měl by také upravovat roli státu v podpoře, poradenství a zajišťování bydlení pro občany ohrožené bytovou nouzí. Obsah
takového zákona by měl vycházet ze
zkušeností obcí, které již takto postupují s podporou evropských fondů. Tomu by samozřejmě měly
předcházet pracovní konzultace na
odborné i politické úrovni s cílem
nalézt co největší shodu.
Jak všichni víme, vlastní bydlení
je dnes pro běžnou rodinu nedostupné. Vysoké tržní ceny nemovitostí neodpovídají průměrným příjmům domácností. Důležitou oblastí je investice do bydlení a podpora
výstavby nových bytů. K tomu je
však nutné upravit stavební zákon.
Ale nejsou to jen nové byty, které

k překonání krize bydlení chybí.
Obce musí mít legislativu, která
zpřesní jejich roli při uspokojování
potřeby bydlení občanů, uvedenou
v zákoně o obcích. Stát pak musí podle této legislativy poskytnout prostředky ze státního rozpočtu, za
které obce budou moci odkupovat
byty do obecního bytového fondu,
rekonstruovat je a pronajímat občanům na základě jasných podmínek
a nediskriminačních pravidel.
Ty cesty ke zlepšení tu jsou. Mohou se zdát komplikované, ale stojí
spíše na vůli a odhodlání politiků.
Máme za sebou parlamentní volby
do sněmovny. Jisté změny jsme se
dočkali, ačkoliv k tomu můžeme mít
po právu každý mnoho otazníků.
Vše ukáže čas.
Doufejme, že složení příští vlády
bude myslet i na zranitelné skupiny
občanů. Vždyť důstojné bydlení
není žádná vymoženost či privilegium. Naopak jde o samozřejmost,
kterou vyspělé demokratické země
mají již dávno vyřešenou.
Tomáš Ščuka

V Luži se za pět let výrazně
zvýšil počet sociálně
vyloučených lidí
Počet lidí, které úřady považují za
sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené, se v Luži na
Chrudimsku za pět let zvýšil dvojnásobně. V městečku s asi 2500
obyvateli a nejbližším okolí jich
nyní žije kolem 300, část z nich tu
nemá trvalý pobyt, vyplývá z údajů krajského úřadu Pardubického
kraje, které má ČTK k dispozici.
Luže se tak stala jednou ze sociálně vyloučených lokalit v Pardubickém kraji, koncentrace těchto nových obyvatel jí působí problémy.
„K rozšiřování lokality dochází
tím, že mladé rodiny zůstávají žít
u svých rodičů. Vliv má komunitní
způsob života, blízkost rodiny, ale
zejména nedostatek peněz, a tím
klesající možnost zajištění vlastního bydlení,“ uvedla Petra Šrámková z odboru sociálních věcí krajského úřadu. Dalším důvodem je, že
v Luži a jejích přilehlých částech
jsou proti jiným oblastem kraje levnější pronájmy, které nabízejí soukromé osoby nebo společnosti.
Ve městě jsou časté pouliční hádky, rušení nočního klidu, neshody
uvnitř komunity, problémy způsobuje i užívání alkoholu a drog. Sociální organizace pracující v lokalitě poukazují na růst lichvy mezi
Romy, často řeší dluhy a exekuce,
které místní obyvatelé mají. Obtížné je rovněž sehnat zaměstnání.
„V minulosti nabízelo samo město práci místním Romům. Ti to rádi
využívali, ale pro město bylo náročné zajistit odpovědné osoby. Práce



Ilustrační repro: Marko Milivojevic, Pixnio.com

v okolí není mnoho. Další problematikou je školní docházka dětí, jejich
přijímání místní školou a plnění zadaných úkolů,“ uvedla Šrámková.
Podle ní chybí dostupné bydlení.
Rodiny žijí ve stísněných prostorách, rodinné domky, které obývají, nejsou dimenzovány na takový
počet lidí a neposkytují dostatek
prostoru ani soukromí, které je nutné například pro plnění školních
povinností. Často je pronajímají
soukromé osoby, objekty jsou vybydlené a hygienicky nevyhovující.
Rodiny jsou ale často v obtížné finanční situaci a tento druh pronájmu akceptují.
„Nárůst počtu obyvatel je především z řad romského etnika a je dán
přirozeným růstem a rozšiřováním
členů rodin, novými partnerstvími,
uzavíráním sňatků a narozením
dětí a také stěhováním především
z okolních obcí, ale i Slovenska k ro-

dinným příslušníkům. Nově přistěhovalých rodin je osm až deset ročně,“ uvedla Šrámková.
Starostka Luže Veronika Pešinová se obrátila na krajský úřad, uskutečnila se jednání, na nichž se probíraly možnosti, jak situaci zlepšit.
Hejtmanství především podporuje
sociální služby, které pracují s cílovou skupinou v lokalitě. V kontaktu
s nimi je krajský koordinátor pro
romské záležitosti.
V Pardubickém kraji je 30 sociálně vyloučených lokalit, které se proměňují. Romská populace je zastoupena v 25 z nich. Největší je v České
Třebové v Semanínské ulici, kde na
konci loňského roku žilo přes 810
obyvatel. Další velké a dlouhodobé
se nacházejí na Chrudimsku, v oblasti Vysokého Mýta a v Pardubicích.
Větší počet Romů ohrožených sociálním vyloučením je rovněž v Moravské Třebové a Svitavách. ČTK
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Šéfredaktor měsíčníku je vinen
komentář
z trestného činu hanobení
Facebook tvoří
národa, rasy a přesvědčení
virtuální svět
Metaverse
Slovenský nejvyšší soud potvrdil
předloňský verdikt nižšího soudu,
podle kterého je obžalovaný šéfredaktor časopisu Zem&Vek Tibor
Eliot Rostas vinen z extremistického činu v souvislosti s jeho článkem o Židech. Za to musí zaplatit
pokutu 4000 eur, přes 100 tisíc korun, v opačném případě si odpyká tři měsíce ve vězení. Odsuzující verdikt za trestný čin hanobení
národa, rasy a přesvědčení je pravomocný. Podle portálu Aktuality.
sk Rostas prostřednictvím svého
advokáta vzkázal, že pokutu nezaplatí a že se považuje za politického vězně.
Rostas čelil obžalobě za článek
s titulkem Klín Židů mezi Slovany
z roku 2017, ve kterém obviňoval
Židy z rozvracení společnosti. Využil k tomu dobové citace různých
osobností slovenské historie, jež se
negativně vyjadřovaly vůči židovské
komunitě.
Líčení u nejvyššího soudu se
Rostas nezúčastnil. Nebyl totiž

Jiří Lacina

Šéfredaktor časopisu Zem&Vek Tibor Eliot Rostas

repro: Youtube.com
vpuštěn do soudní místnosti kvůli
tomu, že si odmítl nasadit roušku.
Její používání je v interiérech veřejných budov na Slovensku povinné
v souvislosti s koronavirovou nákazou.
Podle slovenských médií, která
zmíněný měsíčník označují za konspirační, nejvyšší soud zamítl jak
odvolání Rostase, tak prokurátora.

Žalobce žádal uložit obžalovanému
podmínku.
Rostas už dříve vinu v případu
odmítl a tvrdil, že článkem nevyzýval k nenávisti. Zem&Vek v zemi
nepatří k nejprodávanějším časopisům. Dříve dvě velké maloobchodní sítě po stížnostech veřejnosti
oznámily, že časopis stáhnou z prodeje.
ČTK

Začíná milostivé léto: Lidé v exekuci kvůli dluhu
u veřejných institucí se mohou snadněji oddlužit
Lidé, kteří mají kvůli dluhům u veřejných institucí exekuci, se budou v příštích třech měsících moci
snadněji oddlužit. Ve čtvrtek 28.
října jim začíná takzvané milostivé
léto, které potrvá do 28. ledna. Pokud v této lhůtě dlužníci uhradí původní dlužnou částku neboli jistinu
a 908 korun exekutorovi, úroky, penále a další platby se jim odpustí. Podle odhadu expertů se to může týkat
zhruba 300.000 lidí, kteří dluží radnicím, dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím či
státním a polostátním firmám jako
ČEZ. Zatím není jasné, jak budou
postupovat zdravotní pojišťovny.
Milostivé léto je jednorázová tříměsíční oddlužovací akce. Má pomoci lidem, kterým úroky, penále
a další platby znásobily původní
dluh. Pokud od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a odměnu exekutorovi, zbytek se jim odpustí. Podle
zákona se to týká dluhů u veřejných
institucí, které vymáhá soudní exekutor. Zadlužení nesmějí být v insolvenci a musejí výslovně uvést, že
chtějí využít milostivého léta a že
exekutora vyzývají, aby postupoval
podle příslušné normy.
Dlužníci by měli zjistit, kolik jim
zbývá z jistiny splatit. Obrátit se
musí doporučeným dopisem na
exekutora s žádostí o vyčíslení dlužné částky. Popis postupu a vzor listu je na webu Jak přežít dluhy. Exekutora je nutné informovat o tom,
že chce člověk využít milostivé léto.
Následně mu pak pošle nesplacenou jistinu a 908 korun. „Ideálně
v listopadu a nejpozději začátkem
ledna,“ radí poradci organizace
Člověk v tísni. Upozorňují na to, že


do milostivého léta se nezapočítávají exekuční srážky, ale jen dobrovolné platby.
Zatím není jasné, jak budou postupovat zdravotní pojišťovny. Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) sklízí kritiku za to, že chce
vymáhat penále jako jistinu. Vedení VZP v pondělí uvedlo, že to nařizuje zákon. Sdělilo, že čeká na výklad ministerstva spravedlnosti,
zda by odpuštění penále bylo možné. Ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek řekl, že jinak by byla nutná novela pravidel, aby milostivé léto
mohli využít i její klienti. VZP dluží 230 000 lidí 29 miliard korun.
Z toho 13 miliard představuje jistina a 16 miliard penále.
„Není možné, aby cokoliv, co přirostlo (k dluhu), bylo považováno
za jistinu. Penále by bez jistiny nikdy nevzniklo. Není možné ho
označovat za jistinu a pokračovat
v jeho vymáhání,“ uvedl šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný. Zákonodárci jsou ale podle něho případně připraveni k rychlé novele.

foto: ČT24
K milostivému létu se dobrovolně připojily i Air Bank a úvěrová
společnost Home Credit ze skupiny
PPF. U Home Credit bude výhodnější tříměsíční oddlužení pro lidi
v exekuci, kteří svůj dluh ještě nezačali splácet. „Další skupinou, kterou budeme individuálně posuzovat, jsou ti dlužníci, kteří se nacházejí v mimořádně tíživé životní situaci a mají snahu své dluhy aktivně
řešit,“ doplnila společnost Home
Credit. Zájemci ji musí kontaktovat.
Budou pak moci jistinu uhradit ve
třech splátkách. Kdyby dlužník
podmínky nesplnil a jistinu v tříměsíční lhůtě nesplatil, exekuce bude
pokračovat.
Do oddlužovací akce milostivé
léto se plánuje zapojit i Česká spořitelna. „V tuto chvíli s kolegy připravujeme charakter našeho zapojení, abychom dokázali pomoci co
největšímu počtu zranitelných klientů. Do dvou týdnů budeme mít
jasno,“ přislíbil na Twitteru šéf
představenstva spořitelny Tomáš
Salomon.
ČTK

Technologická společnost Facebook pracuje na vývoji konceptu virtuálního vesmíru nazvaného Metaverse. Lidé se v něm podle plánů firmy budou chovat podobně jako v reálném světě, jen budou propojeni rozšířenou
a virtuální realitou. Facebook kvůli tomu i najme až deset tisíc nových pracovníků ze zemí Evropské unie.
Facebook plánuje propojení virtuální, rozšířené a skutečné reality za
budoucnost internetu. V Evropské unii plánuje nabírat kvalifikované zaměstnance k jeho vytvoření hlavně z Německa, Francie, Itálie, Španělska,
Polska, Nizozemska a Irska. Informoval o tom portál AP News.
„Náš virtuální vesmír má potenciál pomoci otvírat nové kreativní, sociální a ekonomické příležitosti a od počátku ho budou vytvářet právě Evropané,“ uvedla technologická firma na svém oficiálním blogu.
Pro vstup do Metaversu budou lidé zřejmě potřebovat brýle pro virtuální realitu. Klíčovou vlastností nového virtuálního světa má být otevřenost a schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat.
„Virtuální vesmír Metaverse není produkt, který by mohla vytvořit jedna firma. Stejně jako internet i Metaverse existuje bez ohledu na to, jestli
v ní Facebook je nebo není. Zájemci budou moci trávit čas s přáteli, pracovat, hrát si, učit se nebo třeba nakupovat. Jde nám o to, aby čas, který
lidé tráví v online světě, byl co nejsmysluplnější,“ okomentoval Facebook
svůj nově oznámený projekt.
Tento svět by v budoucnu mohl v mnohém připomínat oblíbenou hru
Fortnite, kde se už v dnešní době uskutečňují koncerty nebo promítají filmy a seriály.
Vývoj opravdového virtuálního vesmíru však podle odborníků zabere
nejméně dalších deset až patnáct let. Existují také obavy, že by Facebook
a řada dalších technologických gigantů, kteří v Silicon Valley působí, nakonec Metaverse mohly ovládnout. Tento svět by firmy následně mohly
zneužít ke shromažďování osobních údajů.
I bez ohledu na množství pracovníků najatých na projekt Metaverse se
počet zaměstnanců Facebooku neustále zvětšuje. V červnu letošního roku
firma oznámila, že aktuálně zaměstnává více než 63 tisíc lidí, což je asi o 21
procent více než loni.
Facebook však v poslední době čelí i závažným obviněním. Bývalá zaměstnankyně firmy Frances Haugenová například při nedávném slyšení
před podvýborem Senátu amerického Kongresu uvedla, že vedení firmy
ví, jak učinit produkty společnosti bezpečnějšími, ale nedělá to, neboť
upřednostňuje zisk.
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Le Romen ehin baro talentos pro športi the džaniben
O Patrik Hodas avel khatar Taborsko, ehin leske bišthešov berš. Imar
sar čhavoro športinelas, sar dospelo kerelas buťi sar fitness treneris.
Motivinel le dženen, hoj te dživen
sastes the nekbuter, hoj pes te čalaven. O Patrik pes pririchtinlas pre
suťaž andre kulturistika, aľe zijand
pes vaš peskro demľipen pre suťaž
nadochudľas. Adaďives kerel buťi
sar uvěrovo poradcos andro autobazaris the podňikinel andro sasto
dživipnaskero štilos, jekhetane la
firmaha LR Health&Beauty.
Servus Patrik, som but rado, hoj
tuke kerďal časos. Phučav tutar,
sar tut dochudľal andro fitness
šport?
Lačho ďives. Andro fitness man
dochudľom khatar aver športos,
konkretnes oda ehas o fotbal, savo
bavinavas čhavorestar. Kamavas,
hoj man te avel feder postava the
te avel zoraleder andro suboja, save
andro fotbal but kampol.
Hoj varekas te treňines, ta tut
mušines te sikhľol pherdo veci.
So savoro mušinel kajso fitness
treneris te džanel?
Ehin olestar čačes but, so bi majinelas o fitness treneris te džanel.
Bizo bi pes rado sikhľolas the kerelas feder peskri goďi, hoj leske ňič
te nadenašel. Mek bi majinelas te
avel kavka čeporo psichologos, vašoda hoj sako manuš hino aver, sakoneske kampol vareso aver, te avel
flexibilno.
So chas, duminav, hoj tut mušinel te avel varesavo specijalno
chaben?
Me the o chaben, oda ehin čeporo
phareder. Miro teštos funginel perdal lačho chaben but lačhes, zijand
oda funginel he visar. Te chav nalačhes, ta miro teštos funginel čačes nalačhes. Kamav andro chaben
te rakhel isto sistemos, imar nakamav te ľikerel o dijeti. Dživavas jepaš berš sar kulturistas, kana man
pririchtinavas pre suťaž, the peľom
upre, hoj kajso dživipen imar nakamav. Pal miro ehin nekfeder sistemos sar te chal 80/20, 80% sastes,
20% binos. (asal)
Sar but treňines, športines feder
avri, khere abo andro fitko?
Akor treňinavas 4–6 ďives andro
kurko. Akanak športinav 2–3 ďives
andro kurko, plus denašav lebo bavinav fotbal. Feder akanak športinav khere the avri. Andro fitko somas vajkeci berš, ta mange olestar
kamav čeporo te odpočivinel.
Te bi o manuš kamelas te phirel te
športinel the nadžanel, savo tipos
andro športos bi perdal leste avelas lačho, so bi majinlas te kerel?
Džal pal kada, savo cilos kamel,
sako buťi pes rachinel. Te o manuš nadžanel, ta bi majinlas te kerel bizo o zakladi. O kliki, te phirel
avri, te denašel, phirel pro bicigľos,
sklapovački the aver, the paľis polokes te džal upreder, vahi, počti, te kerel pal peste. Te bi o manuš kamelas andro športos te džal

dureder, the bizo šaj phenav, hoj
peske te rakhel kvalitno treneris,
hoj te les naaven hjaba disbalanciji the problema, save pes kaleha
thoven jekhetane. Tiž avela le manušes pherdo informaciji, the leskro drom avela sigeder, sar te bi
treňinelas korkoro. Obdžala pes
chibendar.
Keci džene pes tuke hlasinen the
phiren furt pre tire treninki?
Me imar akanak nakerav buťi sar
osobno treneris, sar oda ehas akor.
Furt aľe kerav buťi andro sasto dživipnaskero štilos, the te vareko kamel te šegetinel andro chaben abo
treninkos, ta lenge šegetinav hjaba, aľe ehin oda bizo sig šegetipen,
nane oda hoj šegetinav dulones.
Ko peske osobno treneris šaj žičinel? Keci mol, the so savoro oda
le manušes del?
So šaj phenav pal kada, keci mol
o treneris, ta oda ehin všelijakes.
Andro cikne fora vaš o treninkos
kamen vaj 300-500 koruni. Andro
bareder fora 500-800 koruni lebo
buter. So šaj phenav pal o baličkos,
ta oda ehin varesavo feder. Andro
cikne fora 1500-3000 korun. Andre kole bareder 3000 korun, aľe
odoj imar čačes savoro džal pal
kada, so o klienta kamen, the keci
peske lel o treneris.
The soske preačhiľal te kerel buťi
sar fitness treneris?
Kole dovoda ehas buter. Aľe koda
nekbareder dovodos ehas kada,
hoj oda nakeravas jileha. Me duj
trin berš treňinavas paš e buťi, the
peľom pre kada, hoj man nabavinel le dženen te treňinel. Bavinelas
man miro treninkos, te chal, aľe te
sikhavel oda avre dženen, oda man
čačes nabavinelas. Dikhav, hoj
oda ehin baro averipen, te treňinel
pes, abo avres. Lokes te phenel, te
sikhavel avre dženen man ňič nadelas, nakamavas pal varekaste te
lel o love.
Save chibi keren o manuša andro treninkos?
Nekbareder chiba, savi o džene paš
o treninkos keren, ehin kada, hoj
nadžanen te odpočivinel. Gondolinen pro treninkos pre peskre pirane, pre buťi, pro lačho chaben,
savo peske chana pal o treninkos.
Mušinen te treňinel adaj the akana.
Ehin nekbareder te thovel jekhetane o teštos the e goďi, hoj pes te
stimulinel koda lačho svalos, koľa
jekh partija, savi čalavav, o čanga,
vasta the aver.
Savi bacht tuke kerde tire
klienta?
Nekbareder bacht, savi man diňas miro klientos, ehas kajsi, hoj
o klientos jekhetane manca šuťiľas
23 kg vaš o trin čhon. Napaťavas
oleske, somas vaš kada igen rado.
Miro rekord andro sig šuťipen ehas
17 kg vaš o trin čhon, andre připrava pre suťaž andre kulturistika.
Kecivar andro kurko ehin lačhes
te športinel, hoj oda le manušen

vareso te del?
Hoj oda pre lende te džal te dikhel,
ta pal miro bi o manuš majinlas te
športinel choča 3–4 ďives andro
kurko.
Phenehas bi le manušenge, khatar te lel e motivacija, sar bi majinenas te chudel te športinel?
Nekbareder motivacija, pal miro,
bi majinlas te avel o sasťipen, the
nekbuter andro tajsaskero. Aver
aspektos ehin bizo, sar o manuš
dičhuvel, sar pes čujinel, relax, postava the aver, aľe sasťipen ehin pal
miro furt pro peršo than. Oda bi
majinlas te avel nekbareder motivacija perdal savore, vašoda hoj kadaj kamas te avel so nekbuter, the
kamas pes andro dživipen te čujinel lačhes.
Patriku, so tut o športos del?
O športos man del čačes but. Ehin
oda perdal mande buťi, savi kerav
nekradeder andro dživipen, vašoda hoj športinavas imar sar somas
čhavoro. Ehin oda perdal mande
motivacija, o manuš šaj džal dureder, the nekbuter te kerel buťi pre
peskro sasťipen.
So tuke gondolines pal o čhavoreskero športos, the volnočasovo bavišagos, save hine thode pro
čalavipen? Sar upre ehin o čhavore the bareder čhave?
Pal miro bi ňiko namajinelas le čhavoren andro športos te ispidel, te
korkore nakamen, he te ehin o čalavipen sasto. Sako bi peske majinlas te rakhel koda peskro. Zijand
pes mange zdel, hoj pes o športos maškar čhavore čeporo našľol,
možno oda ehin vaš kada sar pes
phenel „neve berša“. Paťav, hoj oda
avela maškar terne čhave feder, the
lena peske andre goďi, so kaleha
našaven.
Pherdo džene hine adaďives andro stresos. O čhavore chan andre
škola, ehin pherdo buťi, o dospela džene phiren andro bageterie,
bufeti, andro KFC. Sar olestar te
džal het, the so sasto bi majinelas te avel andro sakoďiveskero
chaben?
Hinke dava duma pal kole „neve
berša“. Savore siďaren, the vaš
kada len nane časos te rješinel
o chaben. Pal miro o chaben ehin
nakbareder veca andro dživipen,
the bizo bi pre leste namajinahas
te dikhel tele. Kada ehin tema pro
jekh calo člankos, aľe pal miro bi
o džene majinenas te chal buter
bilkovini, živočisno the rostlino.
Ehin oda o mas, o jandre, e fizuľa, e čočka, ciral, thud the aver. Paš
kada kvalitna prilohi, trebas riža,
gruľi, ťestovini, batati the aver. Paľis tiž te chal pherdo ovoce the zelenina, te pijel paňi, minimalnes
2–3 litri žužo paňi. Našťi pobisteras sako ďives te chal choča 4-6
chaben, hoj o metabolismus te kerel furt buťi.
Ko ehin tiro vzoros?
Andre kada man nane ňisavo vzoros, kamav mange te kerel miro si-

stemos, sar te chal, savo mange
nekbuter bešela the dulones funginela. Ehin oda sakones aver, the
vašoda hoj kerav buťi, ta mange
mušinav te kerel pal miro, the dophenav oda savorenge. Bizo naľikeren tumen pal o chaben, savo
chan o prefesijonala.
Okrem kada keres he aver buťi.
Šaj amenge phenes, sar pes džal
te ľikerel avri, duj buťa?
Ehin man calkom trin buťa:
1. Uvěrovo poradcos andro autobazaris (buťi)
2. Podňikateľis andro sasto dživipnaskero štilos, jekhetane la firmaha LR Health&Beauty
3. Ehin man miro podcast, jekhetane le kamaratoha (IG: podcast
ze_sidliste)
O love man del miri buťi, koda
aver kerav perdal radosťa. Bavinel man te sikhľol the te prindžarel neve veci. Dikhava, so avela andro tajsaskero, bavinel man savore
trin buťa. Džal pes oda te kerel, te
o manuš džanel te plaňinel the te
kerel peske upre ori. Bi o dijaris bi
mange miro ďives hem nadžanavas te kerel.
Pal soste bi peske o džene majinenas avri te kidel kvalitno poradcos abo treneris?
Pherdo džene den pre kada, sar
dičhuven o trenera pro socijalna siťi, so ehin pal miro chiba. Te
ehin varesave manušes „postava“,
oda mek naznameňinel, hoj koda
rovnako džanela te kerel le klientenca. Sakones ehin aver genetika,
the te sikhľol pes abo avres, ehin
baro averipen. Bizo bi dikhavas pre
kada, keci but o koučos treňinel,
savi les ehin praxa, abo certifikacija. The tiž bi bizo dikhavas pre leskre recenziji, save pre leste pisinde aver klienta, the pre lengri buťi.
Egzistinel varesavo pravidlos pro
sasťipen?
Nadžanav, či bi oleske phenavas
pravidlos, aľe pal miro oda hin
bizo ľikeriben. Ňič nane minďar,
o manuš pes mušinel hem „te previsarel“, te nahas sikhado pro sasto dživipnaskero štilos. Mušinel te
kerel vaš kada but, aľe bizo oda avela lačhes. Ta koda peršo pravidlos
ehin: Ľikeren avri!
Phenehas bi varesavo lav le dženenge, save kamen te chudel te
športinel?
Džan te kerel buťi, narješinen diliňipena, keren pre peste buťi, keren koda, so tumen bavinel. Keren
oda ča perdal tumende the perdal
tumaro sasťipen, na perdal avrende, ta pal kada dživen!
Sar upre ehin o Roma andro chaben the čalavipen?
Pal miro upre nane zrovna but
lačhes. Dikhav odoj čeporo federipen, buter maškar terneder džene, aľe pal miro furt oda mek nane
lačhes. Nane odoj kole sikhľuvipena. Le Romen ehin baro talentos pro športos the džaniben. Zi-

jand na savoren ehin ľikeriben the
nakeren peske ňisostar šero, the
paľis oda naachasňaren avri. Phenav oda akanak čeporo zorales, aľe
ehin oda vaš kada, hoj mange gondolinav, hoj džanas buter. Andr´oda talentos kampol te thovel zoraľi buťi, vašoda: „Zoraľi buťi marel
talentos!“
Le terne Romen ehin problema,
save ehin cukrovka, nasvaľipena
pro šero, jilo the obezita. Sar pes
kaleske del te predžal?
Ehin oda ipen vaš kada, hoj len
nane kole lačhe sikhľuvipena, džal
oda khatar phureder generacija,
nane lenge, ko bi lenge oda phenelas. Bari ašariben kolenge, save
choc dživen andro čoripen, savo
pes lenge ačhiľa, kamen te sikhľol,
sar pes majinel te chal the te čalavel. Hoj pes oda te naačhel, ipen
imar sar hine ciknore, ta bi pes le
čhavorenge majinelas te vakerel pal
kada, sar te chal the te del len lačhe
sikhľuvipena, the mek oda te thovel
jekhetanes le športoha. Savoro paľis šukares andre peste džal.
Save dromeha vazdes upre tu le
terne Romen, save bi kamenas te
športinel?
Starinav man, dav všelijaka tipi pro
socijalna siťi, so ehin sasto dživipnaskero štilos, čalavipen+chaben.
Akor somas čeporo vzoros perdal
aver Roma. Adaďives vaš e buťi
o športos kerav ča amaterskones.
Te bi aľe vareko kamelas varesavo šegetipen, ta som perdal leste
adaj. Pisin mange pro Instagram:
patrik_hodas.
Save chabena bi majinahas te
chal andro jevend?
Pro jevendune čhona bi phenavas
te chal saste chabena, te napodceňinel oda, the te avel tumen sistemos. Bizo buter ovoce the zelenina, pendecha the aver. O manuša bi
oda aľe namajinenas te rješinel ča
pro jevend, aľe te ľikerel oda furt.
Patriku, me tuke paľikerav vaš
o vakeriben. Kames mek vareso te phenel le dženenge, save
ginen?
Miro lav pro agor vakeriben: Tajsaskero le Romengro ehin andro
amare vasta. Aven, džas jekhetane
te marel amen vaš o feder ďivesa,
the te kerel feder o vakeriben pal
o Roma andre Čechiko republika.
Vašoda hoj pal amende nane but
lačhe lava, so ehin škoda. Ehin tumen baro potencijalos the talentos,
ča les lačhes avri te kerel. Sako, kas
bi kampolas varesoha te šegetinel,
mangav tumen, pisinen mange pro
miro Instagram, savo imar pisinďom upreder. Čalaven tumen the
sastes chan, savori buťi pes rachinel, the tumaro teštos the goďi tumenge jekhvar paľikerla. Te bi kamelas vareko vareso te phenel avre
dženenge, rado tumen vičinava pre
miro podcast, kaj san savore paľikerde. Vinšinav but sasťipen andre
kale phare berša, the tiž bachtalo
berš 2022. Aven bachtale, čhavale!
Phučelas e Veronika Kačová
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Romové mají všeobecně veliký talent na sporty a umění
Můj hlavní příjem je ze zaměstnání,
to ostatní je doplňkové a hlavně pro
radost. Baví mě se učit a poznávat
neustále nové věci. Uvidíme, co budoucnost přinese, každopádně mě
baví všechny tři aktivity. Dá se to
zvládnout, pokud člověk umí plánovat a organizovat si čas. Bez diáře bych si svůj den už neuměl ani
představit.

Patrik Hodas má 26 let a pochází z Táborska. Už od mala se věnoval sportu, nějakou dobu působil
jako fitness trenér. Motivuje lidi ke
zdravému životnímu stylu a hlavně
k pohybu. Patrik se připravoval na
soutěž v kulturistice, ale bohužel se
kvůli zranění na soutěž nedostal.
V současné době pracuje jako úvěrový poradce v autobazaru a podniká v oblasti zdravého životního stylu ve spolupráci s firmou LR Health
& Beauty.

Podle čeho by si lidé měli vybírat
kvalitního poradce nebo trenéra?
Hodně lidí to soudí pouze podle fotek
na sociálních sítích, což je podle mě
chyba. Pokud má nějaký člověk „postavu“, tak to ještě neznamená, že to
samé dokáže s klienty. Každý máme
jinou genetiku a trénovat sebe nebo
ostatní je obrovský rozdíl. Určitě
bych se díval na to, jak dlouho daný
kouč trénuje, jaké má zkušenosti,
případně certifikace. A určitě bych
se také podíval na recenze ostatních
klientů a na jejich výsledky.

Ahoj Patriku, jsem moc ráda, že
sis udělal čas. Zeptám se, jak ses
vlastně dostal k fitness sportu?
Dobrý den. K fitness jsem se dostal
skrz jiný sport, a to konkrétně fotbal, který hraju již od malička. Chtěl
jsem mít lepší postavu a být silnější
v osobních soubojích, což je ve fotbale nesmírně důležité.
K tomu, abys někoho jiného trénoval, se potřebuješ hodně věcí naučit. Co všechno musí takový fitness trenér umět?
Je toho opravdu mnoho, co by měl
fitness trenér umět a znát. Určitě
by měl mít v sobě chuť se neustále učit a zdokonalovat svoje schopnosti, aby mu nic neuniklo. Zároveň
by měl být tak trochu psychologem,
protože každý člověk je jiný, každý
má jiné potřeby, čas apod. Tudíž je
určitě důležité být v tomto ohledu
flexibilní.
Jak se stravuješ, předpokládám,
že musíš mít nějakou speciální
stravu?
Já a strava, to je trochu komplikovanější. Moje tělo na zdravé stravě
funguje velice dobře, ale bohužel to
mám i opačným směrem. Pokud se
stravuju špatně, tak moje tělo funguje opravdu špatně. Snažím se ve
stravování najít určitý systém, již
nechci držet diety. Žil jsem půl roku
jako kulturista, když jsem se připravoval na soutěž a zjistil jsem, že takový život vést nechci. Za mě je nejlepší systém stravování 80/20, 80 %
zdravé a 20 % hřích. (smích)
Jak často trénuješ, preferuješ cvičení venku, doma nebo ve fitku?
Dříve jsem trénoval 4–6x týdně.
Aktuálně cvičím 2–3x týdně + kombinace běh či fotbal. Preferuji nyní
spíš cvičení doma a venku. Ve fitku
jsem strávil několik let, tak si chci
od toho trochu odpočinout.
Pokud se tedy člověk rozhodne, že
by chtěl chodit cvičit a neví, jaký
typ aktivity by byl právě pro něj
vhodný, jak by měl postupovat?
Záleží, jaký má konkrétně cíl, každá aktivita se počítá. Pokud člověk
neví, tak by měl začít určitě se základy. Kliky, procházka, běh, kolo,
sklapovačky apod. a postupně zvyšovat úroveň, váhy, počty opakování. Pokud se tomu člověk chce věnovat více, tak určitě doporučuji
sehnat si kvalitního trenéra, ať nevznikají zbytečné disbalance a problémy s tím spojené. Tak bude mít
člověk spoustu informací a jeho
posun bude daleko rychlejší, než

kdyby trénoval sám. Vyhne se tak
chybám.
Kolik lidí se ti hlásí a chodí pravidelně na tvé osobní tréninky?
Já už se nyní přímo neživím osobními tréninky, jako tomu bylo dříve.
Stále se ale pohybuji v oblasti zdravého životního stylu, a pokud někdo
potřebuje poradit ve stravě či tréninku, tak jim pomáhám zadarmo.
Ale je to samozřejmě rychlá pomoc,
není to dlouhodobá spolupráce.
A kdo si osobního trenéra může
dovolit? Kolik stojí balíček a co
všechno lidem dá?
Co se týče cen, tak to může být různé. V menších městech chtějí v průměru 300–500 Kč za trénink, ve
větších městech 500–800 Kč nebo
více. Co se tyče tzv. balíčků, tak tam
bývá většinou nějaké zvýhodnění.
V menších městech 1500–3000
Kč. V těch větších, 3000 Kč a výše,
ale opravdu vždy záleží na konkrétních cílech klienta a cenách daného trenéra.
A co bylo důvodem, proč jsi práci
fitness trenéra ukončil?
Těch důvodů bylo víc. Ale jeden
z hlavních důvodů byl ten, že bych
to nemohl dělat srdcem. Já jsem dva
až tři roky bokem trénoval k práci
a zjistil jsem, že mě nebavilo trénovat lidi. Bavilo mě trénovat sebe,
stravovat se, ale učit to ostatní lidi,
to mě fakt nebavilo. Vidím, že je obrovský rozdíl trénovat sebe nebo někoho jiného. Jednoduše řečeno, učit
druhé lidi mě nenaplňovalo, nechtěl
jsem od někoho brát peníze.
Jaké chyby dělají lidé při tréninku nejčastěji?
Nejčastější chyba, co lidé při tréninku dělají, je to, že neumí vypnout.
Myslí při tréninku na svého partnera, na práci, na super jídlo, co si
dají po tréninku. Musí trénovat tady
a teď. Je velmi důležité propojit tělo
a mysl, aby mohli stimulovat ten
správný sval, tu danou partii, kte-

rou procvičují, nohy, ruce apod.
Jaký úspěch tě nejvíc dostal u tvého klienta?
Největší úspěch, který mě dostal
u mého klienta, bylo to, že se klientovi společně se mnou povedlo
zhubnout 23 kg za 3 měsíce. Pro
mě to bylo neuvěřitelné, překonal
tím i mě, což mi udělalo velikou radost. Můj rekord v rychlosti, co se
hubnutí týče, je 17 kg za tři měsíce
v přípravě na soutěž v kulturistice.
Kolikrát týdně doporučuješ lidem
cvičit, aby to mělo efekt?
Aby to mělo viditelný efekt, tak by
podle mě měl člověk cvičit alespoň
3–4× týdně.
Poradil bys touto cestou lidem, jak
by se měli sami namotivovat, aby
začali cvičit?
Největší motivací by podle mě mělo
být zdraví, a to hlavně do budoucna. Dalšími aspekty jsou samozřejmě forma, jak se člověk cítí, relax,
fyzická kondice apod., ale to zdraví je za mě pořád na prvním místě.
To by měla být hlavní motivace pro
všechny, protože tu přece chceme
být co nejdéle a chceme se u toho
cítit dobře.
Patriku, co ti sport dává?
Sport mi dává opravdu hodně. Je to
pro mě jedna z nejoblíbenějších činností, co v životě vykonávám, proto
sportuji již odmalička. Je to pro mě
motivace, člověk se může neustále
překonávat a hlavně může pracovat
na svém zdraví.
Co si myslíš o dětském sportu
a volnočasových aktivitách, které jsou zaměřené na pohyb? Jak
jsou na tom se sportem právě děti
a mládež?
Určitě by neměl nikdo děti nutit do
sportu, pokud samy nechtějí, i když
je pohyb nesmírně důležitý. Každý
by si měl najít to svoje. Bohužel se
mi zdá, že sport trochu u dětí upadá, je to možná tak trochu nastave-

né dobou, hodně se toho změnilo.
Doufám, že se to otočí a mládež si
uvědomí, o co tím přichází.
Mnoho lidí je v dnešní době dost ve
stresu. Děti ve školních jídelnách,
zaneprázdnění dospělí v bageteriích, bufetech, v KFC. Jak se toho
vyvarovat a co by měla obsahovat
kvalitní každodenní strava?
Opět se budu vracet k té „nové
době“. Všichni chvátají, a tudíž nemají tolik času řešit stravu. Strava
je jedna z nejdůležitějších věcí v životě a určitě bychom ji neměli podceňovat. Tohle je téma na samostatný článek, ale za mě by lidé určitě
měli jíst více bílkovin, živočišných
+ rostlinných, tzn. maso, vejce, fazole, čočku, sýry, mléčné výrobky
apod. K tomu kvalitní přílohy, například rýže, brambory, těstoviny,
batáty apod. Dále také určitě více
ovoce a zeleniny, dodržovat pitný
režim, minimálně 2–3 litry čisté
vody. V neposlední řadě nesmíme
zapomenout na pravidelnost, tzn.
jíst alespoň 4–6 jídel denně, aby metabolismus neustále pracoval.
Kdo je tvým vzorem?
V tomto ohledu nemám žádný vzor,
snažím se vytvořit si svůj systém
stravování, který mi bude nejvíc sedět a bude fungovat dlouhodobě. Je
to velice individuální záležitost, a jelikož hodně pracuji, tak si to musím
upravit dle svého režimu, a to doporučuji všem. Určitě nekopírujte jídelníčky profesionálů.
Mimo to máš i další povolání.
Mohl bys nám říct, jak se dá zvládnout dvě zaměstnání najednou?
Mám celkem tři povolání:
1. Úvěrový poradce v autobazaru
(zaměstnání)
2. Podnikání v oblasti zdravého životního stylu ve spolupráci s německou firmou LR Health&Beauty
3. Mám svůj vlastní podcast společně s kamarádem (IG: podcast
ze_sidliste)

Existuje nějaké zásadní pravidlo
pro zdravý životní styl?
Nevím, jestli to přímo nazvat zásadním pravidlem, ale za mě určitě vytrvalost. Nic není hned, člověk
se musí „přenastavit“, pokud nebyl
zvyklý na zdravý životní styl. Bude
ho to stát veliké úsilí, ale určitě to
stojí za to. Takže to klíčové pravidlo je: Vytrvat!
Dal bys sportovcům, začátečníkům, nějaký motivační vzkaz?
Koukejte makat, neřešte kraviny,
pracujte na sobě, dělejte to, co vás
baví. Děláte to hlavně pro sebe a pro
svoje zdraví, ne pro někoho jiného,
tak se podle toho zařiďte!
Jak jsou na tom podle tebe Romové ve stravování a celkově
s pohybem?
Podle mě na tom nejsou úplně nejlépe. Vidím tam určité zlepšení, hlavně co se týče mladší generace, ale
pořád to podle mě není ono. Nejsou
tam ty návyky. Romové mají všeobecně veliký talent na sporty a umění. Bohužel, ne všichni mají tu vytrvalost a zodpovědnost, a tím pádem
toho nevyužijí. Hodnotím to teď trochu přísně, ale je to z toho důvodu,
protože si myslím, že máme na víc.
K tomu talentu je určitě potřeba přidat tvrdou práci, protože: HARD
WORK BEATS TALENT!
Kde je zásadní problém mladých
Romů, kteří mají diagnózu cukrovky, nemocí nervového systému,
srdce a obezity? Jak tomu popřípadě předejít?
Je to právě kvůli tomu, že nemají ty
správné návyky. Pramení to hlavně
z té starší generace, nemá jim to kdo
předat. Veliká pochvala pro ty, kteří
se i přes nepřízeň osudu snaží sami
naučit, jak se mají stravovat a pohybovat. Předejít by se tomu mělo
pravě už odmalička, kdy to chce děti
poučit o základech stravování, dávat jim ty správné návyky a zároveň
to spojit s pohybem. Vše pak do sebe
krásně zapadá.
Pokračování na str. 6

rh

novembris
listopad

BELETRIE

6

Pamět´ už neslouží

Kam jdeme?

„Tati, ještě nejsi tak starý, abys myslel jenom na to nejhorší, měl bys jít
mezi lidi…“
„Zlato, já nemám chuť ani náladu se bavit…“
„Já ti až moc dobře rozumím, máma už není, ale ty musíš žít dál. Jsou to
už čtyři roky a ty sedíš jenom v té svojí garsonce, ani nevyjdeš ven, jako
kdybys nebyl. Já mám obavy denně, jestli jsi v pořádku …“
„Neboj, mně je takto dobře doma ve svém, zatím jsem zdravý a nemusíš mít o mě strach. Mám televizi a internet, pobavím se a to mi vyhovuje,
nepotřebuji…“
„Tati, já myslím, že šedesát roků není ještě takové stáří, nemyslíš?“
„To máš pravdu, ale bez tvojí maminky mě život nebaví…“
„Tati, čtyři roky už stačí truchlit, jsi jako bez duše, chci tě vidět trochu
veselého.“
Pokaždé, když mě navštíví moje dcera, mi dává „kapky“ a ty její rozumy. Já ji chápu, má obavu, abych taky neumřel jako máma. Je nám bez ní
smutno.
„Taťko, zajdi si do hospody u nás, mezi svoje známé, pokecáš si s nimi…“
„To mám začít chlastat??“
„Ale ne, když si dáš dvě pivečka, to ti neublíží a trochu se pobavíš, zavzpomínáš. Bude ti líp, věř mi.“
„Ty nedáš pokoj, ha, ha, no jo, zajdu tam, neměj obavy. Zítra je sobota,
do práce nejdu, tak tě poslechnu.“
Dcera se usmála a odešla spokojeně. Nevím, co tím sleduje, ale má pravdu, dlouho jsem nebyl mezi chlapy v hospodě.
Je krásné ráno, slunce svítí a já jsem zaspal, už je tolik hodin? Ach jo, já
včera něco slíbil dceři, ale co? No nic, dám se do práce, něco si uvařím a trochu taky uklidím, celý týden jsem v bytě nic nedělal. To je hrůza, jak to u mě
vypadá, proto se moje dcera tak divně koukala po bytě. Co mi to říkala? Že
nejsem ještě tak starý? Ha, ha, jo, holčičko, kdybys věděla, jak mě nebaví
život bez maminky… Mobil zvoní, určitě dcera.
„Haló, no…?“
„Tati, slíbil jsi mi včera, že si vyjdeš někam…“
„Jo, jo.“
„Nezapomeň si vzít klíče, dej pozor na peněženku…“
„Jasně, neboj, já musím končit. Ahoj.“
„Ahoj, tati.“
Už je mi jasné, co jsem jí slíbil.
Celý den uběhl jako voda, uklidil jsem si celý byt, navařil gulášek, dal
jsem se trochu do pucu, abych vypadal jako chlap a ne jak šedesátiletý dědek, ha, ha.
Je večer, osm hodin a já vyrážím do hospody, je to kousek od sídliště. Jak
jsem vešel dovnitř, všechno ztichlo, je sice plná, ale všichni na mě vejrají.
Po chvíli začali najednou všichni ke mně mluvit a usmívat se.
„No konečně, že zajdeš mezi nás!“
„My mysleli, že už nejsi, ha,ha.“
„Pojď, zasedni k nám a dej si s námi pivko…“
Jeden přes druhého na mě mluví a já nestačím odpovídat. Je tu veselo,
dělají se legrácky a k pivku si dáváme taky vodku. A není to jen jedno štamprle, bylo jich víc a pije se až do zavíračky. Rozloučil jsem se s chlapy a slíbil, že příští sobotu se sejdeme zase.
Pomalu a nejistými kroky se vracím domů. Konečně jsem dorazil na sídliště a hledám po kapsách klíče. Nejsou! Jak se dostanu do bytu? No nic,
do druhého patra se dostanu přes balkón. No jo, třetí vchod je tu, jo a vylezu pomalu na balkón, jde to ztěžka, ale ještě nejsem tak starý, říká moje
dcera. Snažím se ze všech sil a už jsem tu! Ha, ha, ani to nebylo tak těžké,
větračka okna je otevřená, to je dobré, pomalu otevřu celé okno a už jsem
doma! Mám vypito a jsem tak unavený, že si hned lehnu do postele. Sakra,
ta postel je nějak široká, to nevadí, aspoň se pořádně vyspím...
„Pomóóóc, pomóóóc…“
Vzbudil mě křik. Koukám, při mně leží cizí ženská a křičí.
Pane Bože, ještě mě zavřou! Rychle jsem jí zavřel pusu a ptám se jí: „Co
tady v mém bytě děláte?“ Pomalu jí pouštím ruku z pusy. Neznám tuto
paní, ale je hezká.
„To je můj byt…“
„Jak je to možné? Je to druhé patro? Třetí vchod?“ ptám se jí.
„Ne, je to druhý vchod a druhé patro…“ mluví šeptem vystrašená hezká paní.
„Opravdu druhý vchod? Jak jsem se sem dostal?“
„Já nevím, ale…“
„Paní, nebojte se mě. Já byl po čtyřech letech na pivě a asi jsem to přehnal s pitím. Víte, mě žena opustila, umřela mi…“
„I mě můj manžel opustil, umřel mi…“
„Paní, není to osud, že jsem vám spadl do klína?“
Pousmála se a její tvář zčervenala. I já jsem najednou cítil, co jsem dávno ztratil, to krásné okouzlení, to, čemu se říká láska.
„Myslíte, že je to náš osud?“
„Myslím a byl bych moc rád, že jsme se našli. Sice divně, protože se nepamatuji, jak jsem se sem k vám dostal, ale teď jsem rád, že jsem poslechl
svoji dceru. Nebudu už sám, pokud budete chtít, budeme spolu my dva a už
nám nebude smutno, ano?“
Hezká milá paní se na mě usmála a kývla hlavou…
Irena Eliášová

Náš domek jsme si koupili asi před
měsícem a půl. Stojí v blízkosti lesa.
Celý život jsem bydlela v činžovních domech, ve kterých jsem se cítila velmi špatně. Trpěla jsem často na migrény a mí sousedé nebyli
zrovna slušného vychování. Zažila
jsem dny, kdy se u nich doma popíjelo a kdo ví, co ještě. Dělali takový
rámus, že jsme s přítelem museli volat policii kvůli rušení nočního klidu. Jednoho dne jsme se přítelem
pevně rozhodli, že to musíme změnit a koupili jsme si menší domek
nedaleko města. Sice do práce dojíždíme autem asi dvacet minut, ale
nelitujeme, jsme oba spokojení, že
máme svůj klid. Přítel pracuje jako
zástupce ředitele ve firmě, v autosalonu. A já učím na základní škole. Práce nás oba baví a naplňuje. Víkendy jezdíme za rodinou nebo si
uděláme pohodový večer u dobrého jídla a pozveme pár přátel. Letní
večery jsme trávili venku na zahradě a pozorovali noční oblohu posetou miliony hvězd. Noci pro mě byly
záhadné a vždy mě něčím přitahovaly. Ráda vzpomínám na dětství,
kdy mi rodiče před spaním četli pohádky a vždy jsem pak usnula. Teď
si čtu sama, a nebo dětem ve škole.
Jednou v noci za úplňku se vítr
proháněl dveřmi a okny tak silně,
jako by mi tím chtěl něco říct. Přítel
mi zrovna odjel na služební cestu
a já zůstala doma sama. I když jsem
byla z práce utahaná a měla jsem
ještě spoustu domácí práce a starostí kolem nového domu, lehla jsem si
do postele se sklenkou červeného
vína. Zapálila jsem si svíčky a zabalila se do teplé voňavé přikrývky

a rozjímala a rozjímala. Pocit, který mě uvnitř těla příjemně zahříval,
jsem si užívala a nechtěla jsem, aby
někdy skončil. Nevím, jestli to bylo
vínem, ale myslím, že já nejsem
zrovna ten typ lidí, kteří holdují
vínu. Zavřela jsem oči a před sebou
jsem uviděla jasné zářivé barvy, které se různě točily, jako by tančily ve
smyčce. Venku vítr pořád zpíval,
jako by mi chtěl něco říct. Šla jsem
se tedy podívat ven s dekou kolem
ramen, bosýma nohama jsem vnímala příjemný chlad trávy. I když
byla tma, bylo vidět, nevím, čím to
bylo. Ale to, co jsem spatřila, jsem
ještě nikdy nikde neviděla.
Měl silné kořeny, hluboko zakořeněné v zemi, byl nanejvýš asi 20
metrů vysoký. Jeho červená barva
připomínala rudou krev, měl zaoblené větve, které měly tvar koruny.
Jeho červené bobule připomínaly
červeně rudou rtěnku. Stál tu naprosto bez hnutí a hleděl na mě. Kolem dokola se rýsovaly velké kameny. Jeho síla a veliká krása mě natolik ohromila, že jsem si neuvědomila, že mi deka z ramen spadla někam
na zem. Nevzpomínám si, jak dlouho jsem tam před ním stála a vnímala napojení, které mezi mnou a stromem bylo. Mezitím se však setmělo a já zůstala stát sama uprostřed
noci a začala mi být zima. Rychle
jsem se vzpamatovala a utíkala
domů do postele. Podívala jsem se
na hodinky, ukazovaly půlnoc a úplněk v plné kráse ukazoval svoji magickou tvář.
Můj zážitek byl pro mě něco zcela nového, nepoznaného. Vždy jsem
takové podobné fantasy příběhy

četla v knížkách, ale nikdy by mě nenapadlo, že se něco tak úžasného
stane zrovna mně. Cítila jsem, že to
není jen tak a něco mi to má říct. To
místo, kde posvátný strom stál, mě
přitahovalo a volalo mě. Věděla
jsem, že stromy jsou od pradávna
nedílnou součástí lidí. A mají magickou a léčitelskou moc. Mágové
v dávných dobách se o posvátných
stromech učili. Ale co mi to mělo
říct?
Ve volných chvílích jsem surfovala na Googlu a chtěla rozluštit jeho
tajemství. Trvalo mi to nějakou
dobu, ale našla jsem, že se jedná
o velmi starý posvátný strom s názvem tis. Předkové Keltů a Germánů
uctívali stromy jako své průvodce,
rádce a duchovní pomocníky. Rozhodla jsem se, že setkání s ním opět
využiju a zítřejší noc se vydám na
místo, kde strom stál. Musela jsem
tuhle misi vykonat sama, protože
jsem nechtěla, aby si o mně přítel myslel, že trpím nějakými bludy. Tak
jsem se vymluvila, že se jdu jen na
chvíli projít ven na čerstvý vzduch.
Když jsem se blížila na místo, kde
strom stál, nic tam nebylo, jen prázdná zahrada a podzimní listí a v dálce
hluboký les. Klekla jsem si a položila paže kolem hrudi a myslela na den,
který jsem zažila. Stmívalo se a bylo
na čase jít domů. Cestou jsem zakopla o jeden kámen, tak jsem ho zvedla a byl v něm vyrytý nápis: ,,Dobrá
věc ve vašem životě bude pokračovat, stejně jako roste větev uvnitř dutého kmene.“ Hmm, usmála jsem se
a honem utíkala domů.
Pokračování příště...
Veronika Kačová

Romové mají všeobecně veliký talent na sporty a umění
Dokončení ze str. 5
Jakým způsobem podporuješ
mladé Romy, kteří by chtěli začít
cvičit?
Snažím se dávat různé tipy na sociální sítě, co se právě týče zdravého životního stylu, stravy a pohybu. Dříve jsem se snažil být tak
trochu i vzorem pro ostatní Romy.
Dnes se kvůli pracovnímu vytížení sportu už bohužel věnuji jen na
amatérské úrovni. Pokud by ale
kdokoliv chtěl nějakou radu, jsem
tu pro něj. Napiš mi na Instagram:
patrik_hodas.

Které potraviny bychom měli zařadit na zimní sezonu?
Na chladnější měsíce určitě doporučuji zdravou stravu nepodceňovat
a mít v tom systém. Určitě více ovoce
a zeleniny, ořechy atd. Lidé by to každopádně neměli řešit pouze v zimním období, ale držet to dlouhodobě.
Patriku, moc ti děkuji za rozhovor. Máš nějaký vzkaz na závěr
pro naše čtenáře?
Budoucnost příští generace Romů
je v našich rukou. Pojďme společně
bojovat za lepší zítřky a zlepšit pověst Romů v České republice, pro-

tože bohužel nejsme vnímáni moc
dobře, což je škoda. Máte obrovský
potenciál a talent, jen ho správně
zužitkovat. Kdokoliv by potřeboval
s něčím pomoct, prosím, obraťte se
na můj Instagram, který jsem zmiňoval výše. Hýbejte se a zdravě se
stravujte, jakákoliv činnost se počítá a vaše tělo a mysl vám jednou poděkují. Kdyby měl někdo zájem promluvit a vyjádřit se, rád vás uvítám
ve svém podcastu, kde jsou všichni vítáni. Přeju pevné zdraví všem
v této nelehké době a také úspěšný
rok 2022. Ať se daří, čhavale!
Rozhovor vedla Veronika Kačová
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Zdraží se vše…
Jaké u nás nastane nebezpečí, až
podraží energie? Velké, kriminalita vzroste o sto procent, bezdomovců bude mnohem víc… Zvykli jsme si na zdražování, ale nyní
bude ještě vyšší, nejen energie, ale
vše se zdražuje. Dneska si důchodce
musí dvakrát rozmyslet, zda si koupí pět nebo dva rohlíky, maso si dovolí pouze, když bere důchod, jinak
se celý měsíc živí čínskými polívkami. Víme, že hlad je největší důvod
krást a hlad ovládne naši zem. Každý se neumí ovládnout a uskromnit se, hlavně NE děti! Pokud slabší
rodina má malé děti a žijí uboze, jak
se zdraží energie, bude to ještě horší. Člověk oklame žaludek, ale topit musí, bez elektriky neuvaří, bez
toho se nedá skoro nic dělat. Zvykli jsme si na pohodlí a už jen málo
lidí žije na vesnici tak, že si zatopí
v kamnech a uvaří. Ovšem ve městě
to skutečně bez energií nejde. A nedoplatky, pokud jsou ty slabší rodiny bez práce, těm bude hradit stát,
ale zaměstnaní si budou platit sami,
a budou to pěkný peníze!
Ti chytří podnikatelé si založí firmu jako Bohemia energy. Na začátku chodili po domech a přemlouvali lidi a lidi uvěřili, jaké budou mít
výhody a levnou elektriku. Dali se
k nim a nyní? Majitelé zbohatli, na-

cpali si kapsy, mají už dost a vyhlásí krach! Tak se to u nás dělá a to je
tak se vším. Přeci podnikatel vydělává na lidech a je jen na nás, zda
uvěříme krásným slovům nebo ne.
Není dobré každému a všemu věřit,
člověk musí být rozumný a držet se
svého!
No, nevím, až kam to dojde, já
jsem důchodce, na mně až tak už
nezáleží, ale co ti mladí? Jak oni si
se vším poradí, aby mohli žít? Dneska není možné koupit si byt, ty byty
jsou velmi drahé. To se už nepočítá
s desítkami tisíc, ale s miliony, a to
každý nemá. A hypotéka? Ano, ta
existuje, ale musí být práce, a na jak
dlouho? Člověk si vezme hypotéku,
tak aspoň splácí nějaké ty roky, ale
co když vážně onemocní a nemůže
chodit do práce? V dnešní době
i mladého postihne infarkt, mrtvice, nebo to z jedné práce nezvládne,
hypotéku a živobytí... Co potom?
Přestaneš splácet a všechno ti vezmou, přijdeš o byt, o všechno,
a hnedle je mladý člověk na ulici! Je
mi z toho smutno, ale bohužel, nevidím to dobře.
Drahá elektrika, drahý plyn, drahé jídlo, co ještě si ta naše nová vláda, ti chytří páni, na nás vymyslí?
Budeme se divit! Jim přeci zdražování nevadí, oni mají dobré platy, jim

se žije moc dobře. Že se lidi válejí na
ulici, to jim nevadí, „přeci všude jsou
bezdomovci, i v Americe“, a my se
Americe chceme podobat!
Já si velmi dobře pamatuji, jak se
nám žilo dobře a beze strachu, náš
život byl normální. Přesto nám
všechno vadilo, že nemůžeme vycestovat do Ameriky a Asie, žralo
nás to a začali jsme bojovat, až nastal 17. listopad a hurá, vše najednou bylo možné. Devadesátá léta,
to se nám krásně cestovalo a poznávalo svět! A co nám to přineslo? Vše
nedobré, drogy, různé choroby…
A nyní? To se nedá vydržet, vše je
jako v těch zemích za mořem, na
druhé straně, co jsme nechápali, co
je to za žití. Dnes už je to tu stejné,
hrajeme si v naší malé zemi na multimilionáře (někteří) a dovolujeme
si příliš moc!
Nevím, jak dál, ale určitě to nebude lehké. Pan Petr Fiala, nastávající samo-premiér, se mi nelíbí a nevěřím mu, zdá se mi velmi chamtivý, s velkou chutí vládnout!
My si nepomůžeme, musíme
pouze poslouchat a držet hubu! Je
mi líto těch rodin ze slabších poměrů, ale není v mé moci jim pomoct.
I já jsem jen chudá důchodkyně
a taky budu platit drahou energii…
Irena Eliášová

Sa avela kuč…
Savo bibachtaľipen avela, sar avela
kuč e energija? Bare bertenišika pro
šel percenti, buter manuša avena bijo
khera… Imar sam sikhade pro baro
kučiben, no akaňik odava avela mek
goreder, na čak e energija, aľe savoro
avela igen kuč. Akaňik o duchodcos
mušinel te duminel, te peske cinela
pandž abo duj roški, mas peske cinel, čak kana chudel o love, avka calo
čhon dživel la zuminaha le Čiňanendar. Džanas, hoj e bokh hin nekbareder dovodos pro čoriben, the e bokh
perela pr´amende savorende. Sako
nadžanel te birinel e bokh, the NA
o čhavore! Sar hin e fajta pre socijalka, the hin len cikne čhave, the
dživen čorikanes, lenge avela jekhgoreder, sar avela kuč e energija! La
džombra šaj chochaves, aľe elektrika na, mušines te tavel, the savoro, so
džal pre late. Sam sikhade pro mišťipen, čuleder manuša avka dživen pro
gava, hoj taven peske pro šparhetos,
the hin len o taťipen. Aľe andro foros
ko dživel, odava nadžal. The so hin
e fajta čoreder, the avela len o adošagos, poťinela o štatos, no ko kerel buťi, mušinela peske sa te poťinel korkoro, the avena finom love!
Ola gadže, o podňikateľa, so hin
len bari goďi, kerenas peske firma
Bohemia energy. Sar kezdinenas,
phirenas pal o manuša ko khera, the
chochavkerenas len, o manuša lenge
paťanas, hoj naavela len kuč elektrika, the avela lenge igen mištes. Avka
le manušen ke peste lenas, the akaňik
so? Sar kerde peske bare love, avri vi-

činde o krachos, the hin savoro mištes, aľe vaš lenge, le manušenge
ačhiľa igen namištes! Avkakes odava hin savoreha k´amende. O podňikateľis kerel o love pro manuša, so
savoreske paťan. Hin čak pr´amende, či paťaha ole šukar lavenge, abo
na. Nane mištes savoreske te paťal,
o manuš nek pes ľikerel jekhestar.
No me nadžanav, dži kaj odava
džala, me som imar duchodcos, pal
mande imar avka nadžal, aľe so o terne manuša? Sar jon dživena andro
baro kučiben? Adaďives hin igen kuč
savoro, o kher adaďives mol na ezera, aľe milijoni, kaj te lel ajci love? Sar
hin buťi, o manuš peske lel hypotéka, no mištes, poťinel varesave berša, aľe adaďives našťik džives jekha
buťatar, mušines te kerel duj trin
buťa... The e zor džal het, chudes nasvaľipen, ajso, hoj našťik imar phires
andre buťi. The so te kerel? Imar napoťines e hypotéka, savoro tuke len,
ačhes bijo savoro, bijo kher, imar
o terno manuš hin avral pro drom!
Hin mange somorutno, aľe o Del te
rakhel, nadikhav odava mištes.
Igen kuč e elektrika, o plinos,
o chaben, so peske mek avri duminena ola bare raja pr´amende? Dzivinaha amen! Lenge hin mištes,
lenge hin jekh, hoj hin savoro kuč,
len hin bare love, jon dživen sar
o kraľa. Hoj hin o manuša pre uľica,
odava ňič, „the andre Amerika hine
ajse manuša“, the so, amen kamas
avka te dživel sar the jon andre
Amerika!

Me pametinav, sar mištes
amenge dživahas, nasas ajsi bari
dar sar akaňik. No th´avka sas
varesave manuša, the sas but, so
lenge pes odava napačinelas, natromalas te džal ke Amerika, ke
Asija. Sas andre amende bari choľi,
kezdinahas amen te marel vaš e sloboda, the avľa 17. listopad, bari demokracija, the savoro pes avri
phundravelas! O manuša kezdinenas lošaha te denaškerel pal calo
svetos, sas igen rado, prindžarenas, sar pes odoj dživel, savo odoj
šukaripen. Aľe so amenge odava
anelas? Ňič mištes, ajse nasvaľipena, o drogi, the baro džungaľipen,
baro bibachtaľipen...!
The so adaďives? Avka dživas namištes, sar o manuša pal o baro
paňi. Sako kamel te dživel sar bare
raja, khelas amen pro bare podňikateľa, the kamas čak o milijoni,
o milijardi – varesave manuša andre amari cikňi phuvori.
Nadžanav, sar odava avela dureder, no aľe naela odava lokones.
O raj Petr Fiala, korkoro-premijeris, pes mange napačinel, dičhol pre
leste, savo hino chamťivo, the sar
kamel te avel baro raj!
Amen amenge napomožinaha,
mušinas len te šunel, the te ľikerel e
čhib! Hin mange phares ole manušen, so dživen igen čorikanes. No
našťik lenge pomožinav, bo the me
som čori duchodkiňa, the me poťinava kuč energija…
Irena Eliášová

www.romea.cz – informační portál o světě Romů

Imar nal´ikerel
andre god´i
„Dado, nasal ajso phuro, kaj te dumines čak pro jekhgoreder, kampehas
te džal maškar o manuša…“
„Somnakaj miro, me man nakamav te bavinel…“
„Me tuke mištes džanav, e daj imar nane štar berš, aľe tu mušines te dživel. The na čak sal furt andre tiri garsonka, aňi avri nadžas. Me imar darav, či tuke vareso…“
„Ma dara, mange hin mištes, hin man televizija the internetos, mange
odava stačinel, mange nakampel…“
„Dado, me duminav, hoj šovardeš berš nane ajso phuripen, nadumines?“
„Hi, aľe bije tri daj mange o dživipen nabavinel…“
„Dado, imar štar berš čak ľikeres o smutkos, sal sar bijo voďi, me kamav
tut te dikhel bachtales.“
Furt sar avel ke mande miri čhaj, avka andre mande del ajse dumi. Me
džanav, hin amenge somorutno bije daj. Oj daral, te na merav tiž.
„Dado, dža tuke jekhvar andre kačma, maškar o murša, dumazineha lenca.“
„Odava kampav te pijel??“
„Joj, ole duj lovini tuke nakerena ňič, bavineha tut, the avela tuke feder.“
„Tu nadeha smirom, ha, ha, ta lačhes, tajsa hin sombat, andre buťi
nadžav, džava andre kačma.“
E čhaj asanďiľa, the geľa khere. Nadžanav, so peske duminel, aľe hin la
čačo, andre kačma nasomas čirlatuno.
Hin šukar tosara, o kham labol, hin avri mištes, no me zasuťom. No ňič,
dav man andre buťi, calo kurko nakeravas andro bitos ňič, vašoda e čhaj
avka dikhelas pal o bitos. Mušinav savoro te pratinel, vareso mange tavava, kerava lačho gulašis. So mange idž phenelas? Hoj nasom ajso phuro?
Hi, te tu miri čhajori džanehas, sar mange hin bije daj… O mobilis džal, talam odava miri čhaj.
„No, halo…?“
„Dado, idž mange diňal lav, hoj džaha tuke avri…“
„Hi, hi…“
„Ma bister pre kleja, de briga pro bugeľaris…“
„Hi, ma dara, imar ačhav, serus.“
„Serus, dado.“
Imar džanav, savo lav lake diňom.
Calo ďives avka sig pregeľa, savoro pratinďom, taďom gulašis, diňom
man čulo andro rendos, kaj te avri dičhuvav sar manuš, na sar šovardešberšiko papus, ha, ha.
Hin ochto ori kija raťi, the me džav andre kačma, hin koter khatar o sidlišťa. Sar avľom andre karčmica, phuterav o vudar, hin pherďi, savore pre
mande dikhen bare jakhenca, ačhiľa baro cicho, the palek kezdinde pre
mande te vakerel savore, jekh perdal dujto.
„Joj, odava hin finom, hoj aves maškar amende!“
„Amen duminahas, hoj imar nasal.“
„Av, beš tuke maškar amende paš o skamind, the de tuke amenca e lovina...“
Savore pre mande vakeren, nastačinav aňi te odphenel sakoneske. Hin
adaj asaviben, keren pherasa. Pijas lovina, the tiž vodki, ola vodki nane čak
jekh abo duj, hin buter. Pijahas dži kim andre naphadľa e karčmica. Le muršenca amenge phenďam, hoj sombatone pale avava.
No imar džav khere, polokones, le čangenca maj krucinav, aľe imar som
paš o sidlišťa. Džav ko vchodos, rodav e kleja. Nane, bisterďom! Sar imar
man resava andro bitos? Odava nane avka učo, dujto štokos, trito vchodos,
džava pal o balkoni. No, džal mange pharones, aľe miri čhaj phenelas, hoj
nasom mek ajso phuro, dav bari zor, the imar som adaj. Ha, ha aňi odava
nasas avka pharones, e vetračka pre blaka hin phuterďi, imar phuterav avri
cali blaka, the som andro kheroro miro. Som mato the ajso domardo, hoj
čhivav man prosto andro haďos, kaj man mištes avri te sovav...
„Pomocááá, pomocááá!“
Uštaďa man bari vika, paš mande pašľol cudzi džuvľi, the igen vičinel.
Joj Devla, mek man dela andre harešta! Sig phandľom lakro muj mira
burňikaha, the phučav latar: „So keres andro miro bitos?“ Polokones mukhav vast lakre mujestar. Naprindžarav la, aľe hiňi šukar.
„Odava hin miro bitos…“
„Sar odava? Hin odava trito vchodos, the dujto štokos?“ phučav latar.
„Na, dujto vchodos, the dujto štokos…“ phenel cichones e šukar džuvľi.
„Čačikanes dujto vchodos? Sar man adaj chudľom?“
„Me nadžanav, aľe…“
„Romňije, ma dara mandar. Me somas pal o štar berš andre karčmica,
the talam but piľom. Miri romňi man mukhľa, muľa…“
„The man mukhľa miro rom, muľa mange…“
„Romňije, nane odava osudos, hoj tuke peľom andre khoča?“
Asanďiľa, the lakro muj loľarel. The me jekhvarestar sa šunav ajso šukaripen, saveske pes phenel o kamiben.
„Dumines, hoj hin oda amaro osudos?“ phučel e šukar džuvľi.
„Duminav, hoj hi, the te sas odava avka ďivno. Sar man ke tute chudľom,
napametinav, aľe som rado, hoj šunďom mira čha. Naavava akaňik korkoro, avaha amen dujdžene jekhetane, the imar amenge naavla somorutno, te
kames, hi?“
E šukar džuvľi pre mande asanďiľa, the le šeroha kivinel…
Irena Eliášová
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muzeum u vás doma

Mrkněte k nám!

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

Otevírací doba
úterý–neděle 10–18h

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.

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.

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.

– 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.

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.

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!

rommuz.cz

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.

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.

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.
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Claude a Marie-José Carret, Agnita, 1998, Rumunsko
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říjen–prosinec 2021

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.

mrkmrk.cz

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