
Praha – Prezident Miloš Zeman 
vystoupil po dlouhé odmlce s pro-
jevem k bezprecedentní virové epi-
demii v televizi Prima. Přednesl zde 
projev hlavy státu, v němž mimo 
jiné poděkoval komunistické Číně 
za pomoc. Ignoroval přitom fakt, 
že to byla právě čínská diktatura, 
která zatajila v prvních týdnech in-
formace o šíření děsivé epidemie, 
a tím nechala tuto nákazu proudit 
do společnosti.

Brno, Praha – Muzeum romské 
kultury zahájilo přípravy na vznik 
svého nového specializované-
ho pracoviště s názvem Centrum 
Romů a Sintů v Praze. Ve zrekon-
struované vile v pražských Dej-
vicích vznikne jedinečný prostor 
se zaměřením na dobu holokaus-
tu Romů a Sintů a jejich hmotnou 
a duchovní kulturu, minulou i sou-
časnou. Cílem je vytvoření místa 
pro konání výstav, koncertů, besed, 
přednášek, edukačních programů 
pro školní děti a mládež, ale také 
prostoru pro společné setkávání. 
Nově vzniklé společenské a komu-
nitní centrum si klade za cíl otevřít 
debatu o vzájemném soužití a na-
pomoci zlepšení postavení Romů 
ve společnosti.

Křeček novým veřejným ochráncem práv?

Mezi únorové události letošního 
roku patří i volba nového veřejného 
ochránce práv (dále VOP). Za ná-
stupce paní Anny Šabatové si sně-

movna vybrala jejího dosavadní-
ho zástupce úřadu VOP, Stanislava 
Křečka. Toho jako kandidáta VOP 
navrhl prezident České republiky. 

S nominací Křečka však přišel i šir-
ší nesouhlas z nejrůznějších stran. 
Po zvolení Stanislava Křečka za no-
vého VOP pak někteří politici stejně 

jako zástupci občanské společnosti 
a národnostních menšin vyjadřova-
li znepokojení a obavy. Ty spočíva-
ly především v možné ztrátě základ-
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Muzeum romské 
kultury je zavřené 
kvůli opatření vlády
Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) 
rozhodl uzavřít pro návštěvní-
ky všechny příspěvkové organiza-
ce ministerstva kultury. Zavřely se 
galerie, knihovny, muzea i památ-
kové objekty. Opatření tak doleh-
lo i na Muzeum romské kultury 
v Brně, které spadá mezi příspěv-
kové organizace.

„Milí návštěvníci, v souvislosti 
s doporučením zřizovatele Muzea 
romské kultury, Ministerstva kultu-
ry ČR, je celá budova muzea pro ve-
řejnost uzavřena od dnešní 18:00 do 
odvolání. Uzavřené jsou výstavní 
prostory i kavárna. Toto opatření je 
preventivního charakteru s důra-
zem na zdraví spoluobčanů. Veške-
ré akce pro veřejnost jsou proto nyní 
zrušeny. O změnách Vás budeme in-
formovat. Omlouváme se za případ-
né komplikace a děkujeme za pocho-

pení,“ stojí na Facebooku Muzea 
romské kultury.

„Nejsme schopni vyloučit, že se 
v galeriích, muzeích či knihovnách 
shromáždí větší množství lidí,“ řekl 
Zaorálek novinářům. Zmíněná mís-
ta se zavřela v úterý 10. 3. v 18:00 
a předem zakoupené vstupné budou 
vracet.

Bezpečnostní rada státu rozhod-
la o tom, že se z preventivních dů-
vodů budou rušit všechny akce, 
v nichž by se mohlo najednou shro-
máždit více lidí. Zaorálek uvedl 
s odkazem na ministerstvo zdravot-
nictví, že není možné v divadlech, 
studovnách či knihovnách dodržet 
doporučený limit dvoumetrového 
odstupu mezi lidmi, aby se předchá-
zelo nákaze koronavirem. „Jde 

 foto: Sabir Agalarov

Romano hangos
Romský hlas • čtRnáctideník Romů v české Republice • Ročník 22 • číslo 1 • vyšlo 23. března 2020 cena 18 kč

foto: Jan Handrejch, Právo



rh Marcos
březen

2

zprávy

Václav Klaus, ml., Tomio Okamura a Marian Kotleba koláž: Romea.cz

předseda DSSS vandas se stal lídrem 
hnutí Čistý kraj do podzimních voleb 
v Ústeckém kraji
Předseda krajně pravicové Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) 
Tomáš Vandas se minulý týden stal lídrem hnutí Čistý kraj pro podzim-
ní krajské volby v Ústeckém kraji. Na kandidátce extremistické DSSS je 
také Jindřich Svoboda, který je jako radní ve vedení města Duchcov v ko-
alici s ČSSD, KSČM a hnutím Žijeme Duchcovem.

Pod hlavičkou uskupení „Čistý kraj“ budou kandidovat zástupci DSSS 
a dalších hnutí. „Chceme vytvořit koalici stran, které mají podobné pro-
gramové priority,“ uvedl Vandas. Cílem je podle něj změnit „nelichotivý 
obrázek kraje, v němž se rozrůstají ghetta“. „Zaměřit se chceme na bez-
pečnost, problém s nepřizpůsobivými,“ uvedl.

Volební kampaň hnutí Čistý kraj podle Vandase začala už minulý týden. 
„Budeme mít billboardy, kampaň povedeme přes sociální sítě, ale hlavně 
to bude kontaktní kampaň, budeme se setkávat s občany,“ řekl Vandas, kte-
rý byl v roce 2018 v Ústí nad Labem lídrem kandidátky hnutí Čisté Ústí. 
Získalo 2,7 procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostalo.

Vandas se o vstup do politiky v Ústeckém kraji pokoušel v minulosti 
opakovaně. V roce 2016 se ucházel o funkci senátora za Ústecko a tentýž 
rok byl také jedničkou společné kandidátky DSSS a dalších hnutí pro kraj-
ské volby, koalice tehdy získala 3,2 procenta hlasů.

Ministerstvo vnitra řadí DSSS mezi pravicově extrémní strany. Před-
chůdkyně DSSS, Dělnická strana, vznikla v roce 2003. V roce 2010 vyho-
věl Nejvyšší správní soud návrhu vlády na zrušení strany. Soud v ní shle-
dal xenofobní a šovinistické prvky, rasistický podtext a návaznost na na-
cionální socialismus Adolfa Hitlera. Představitelé rozpuštěné strany pak 
vytvořili DSSS. ČTK

Nová informační 
linka v souvislosti 
s koronavirem 1212
„Pokud potřebujete poradit, volejte 1212. A pro ty, kteří raději píší, testu-
jeme on-line chat,“ napsal Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že 
telefonní číslo slouží jako rozcestník pro občany a základní linka s infor-
macemi ke koronaviru a nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. „Pro-
síme všechny občany, aby linku 155 využívali výhradně v případě ohrožení 
života!“ vyzvalo. Novou linku podle něj obsluhují operátoři z řad zaměst-
nanců ministerstev i dobrovolníci z veřejnosti.

Ministerstvo také uvedlo, že si váží spolupráce státní správy i soukro-
mého sektoru, který se před několika dny spojil s cílem zřízení plošné in-
formační sítě, testování a nasazování technologií, které se postupně zpro-
vozňují. „Postupně jsou také nasazovány desítky dalších operátorů, již 
zpracovávají a odpovídají na dotazy. Prosíme veřejnost o maximální trpě-
livost,“ dodalo ministerstvo.

Upozornilo, že odpovědi na nejčastější dotazy na informačních linkách 
jsou na webech jednotlivých ministerstev. Internetový chat by měl být ve-
dle webu ministerstva zdravotnictví zprovozněn také na stránkách mini-
sterstva dopravy.

Počet nakažených koronavirem v Česku přesáhl 1047, první případy 
nákazy byly potvrzeny 1. března. Některá média v minulosti informovala 
o případech lidí, kterým se kvůli koronaviru nedařilo dovolat na hygienic-
ké stanice nebo linku Státního zdravotního ústavu (SZÚ). red

extremisté se snaží parazitovat na pandemii COvID-19. 
Okamura, Klaus ml. nebo Kotleba útočí na eU a média
Chvíli to vypadalo, že šok z rych-
losti a rozsahu preventivních opat-
ření proti šíření koronaviru přece 
jen utlumí prvoplánové populistic-
ké výkřiky s klíčovými slovy jako 
Brusel, suverenita či národ. Jen-
že jsme o pár dní dál a stará rétori-
ka je zpátky. Nepřítelem jsou zno-
vu unijní byrokraté i veřejnoprávní 
média.

Dobrým příkladem je šéf hnutí 
SPD Tomio Okamura, který na 
svém facebookovém profilu špiku-
je „státnické“ výzvy k soudržnosti 
a ohleduplnosti dobře známými 
střípky z programu své strany:

„Situace okolo koronaviru uká-
zala, že ČR nebyla připravena na 
krizovou situaci. Chybí základní 
vybavení jako roušky a respirátory. 
A postoj Evropské unie k pandemii 
koronaviru dokazuje, že EU nám 
škodí a EU musí skončit!“ přimí-
chal třeba Okamura Brusel do jed-
noho z „vnitropolitických“ statusů 
z tohoto týdne. „Není čas ani pro-
stor na žádné politikaření,“ dodal 
jedním dechem.

Totéž zkusil předseda hnutí Tri-
kolóra Václav Klaus mladší v proje-
vu, který měl zřejmě suplovat mlčí-
cího prezidenta Zemana: „V dneš-
ní dny mi velmi chybí nějaké stát-
nické vystoupení (třeba preziden-
ta) k situaci – slova uklidnění, 
povzbuzení, naděje a síly. Zkusím 
to tedy sám.“

„Někoho kritizovat či vystreso-
vat umí každý. Uklidnit, podpořit 
či zlepšit náladu ostatním je obtíž-
nější,“ začal své videoposelství na-
točené zřejmě v domácí karanténě. 
Přes výzvy k soudržnosti i zmínku 
o Libušině proroctví, že český ná-
rod neskoná, se dostal i k dalšímu 
svému tradičnímu tématu.

„Vidíme i pozitiva. Evropská 
unie je v kómatu. Žvatlání a výzvy 
bruselských eurokratů už nikdo ne-
bere vážně. Každý vidí, že tváří 
v tvář hrozbě nedělali nic. Že veš-
kerá zodpovědnost leží na národ-
ních vládách, které se chovají zcela 
„národně“ – Češi chrání Čechy, Po-
láci Poláky … EU je v kómatu – ne-
dovolme nějaké zombie zmrtvých-
vstání,“ vyzval Klaus.

pojďme se raději bavit 
o ČT…
Ani v době pandemie neutichá dal-
ší dlouhodobý konflikt – boj o po-
litické ovládnutí veřejnoprávních 
médií. Ukázala to třeba interneto-
vá televize XTV moderátora Xave-
ra Veselého, který je zároveň kandi-
dátem do Rady České televize.

I na Veselého facebookovém pro-
filu s mnoha tisíci fanoušky lze na-
jít výzvu k opatrnosti a klidu v době 
pandemie. V rozhovoru s komentá-
torem Petrem Holcem v XTV ale 
Veselý tento týden kromě korona-
viru obsáhle rozebíral i výši odměn 
managementu ČT (informace 
o nich přinesl HlídacíPes.org).

„Jak se tady ten muž všem lidem 
vysmívá,“ komentoval ve vysílání 
fotografii generálního ředitele ČT 
Petra Dvořáka moderátor Veselý. 
„Jako kdyby mezi řádky říkal: po-
sílejte měsíčně, příští rok zase budu 
potřebovat padesát milionů pro 
sebe a pár mejch kámošů.“

Informace o odměnách manage-
mentu ČT sice byla zveřejněná už 
před několika týdny v únoru, teď se 
ale ve sněmovně blíží druhé kolo vol-
by radních do Rady ČT, do kterého 
postoupil právě i Lubomír Veselý.

Copak za socialismu 
bylo HIv?
Pandemie nenechává v klidu ani ex-
tremisty, kteří sahají k čistě konspi-
račním vysvětlením koronaviru.

Například hnutí Národní demo-
kracie Adama B. Bartoše (v minu-
losti odsouzeného za antisemitis-
mus) v souvislosti s pandemií také 
vyzvalo k vystoupení Česka z EU. 
K samotnému koronaviru pak píše:

„Národní demokracie nevěří na-
ivně, že za šířením viru stojí náho-
da (pohádky o přenosu nákazy na 
člověka z netopýrů apod.). Nevíme, 
kdo je v pozadí tohoto odporného 
zločinu, ale je zřejmé, že nový virus 
je biologickou zbraní, která je buď 
testována a nebo došlo omylem 
k úniku jejích vzorků.“

Ještě dál šel předseda krajně pra-
vicové Lidové strany Naše Sloven-
sko Marian Kotleba: „Pamatujete 
si, že by za socialismu byla nějaká 
korona? Že by za socialismu byl ně-
jaký AIDS nebo HIV?“ ptá se Kot-
leba ve videu natočeném o samotě 
v autě – a přidává už v úvodu zmí-
něnou tradiční porci protibrusel-
ských argumentů.

„I na této zkušenosti s koronavi-
rem musíme pochopit, že Evropská 
unie je absolutně nevýhodná, je to 
přežitek.“

Co ale dělat do doby, než okamžik 
vystoupení z EU skutečně přijde? 
„Studujte fakta, studujte alternativ-
ní weby, studujte tématiku Nového 
světového pořádku a pochopíte, 
o co se tu i s touto koronou hraje,“ 
doporučuje Kotleba, který před pár 
lety Slovákům radil číst „zajímavou 
knížku Protokoly sionských mudr-
ců“, zfalšovaný text o údajném ce-
losvětovém židovském spiknutí.

Vojtěch Berger, Hlídacipes.org

hlavně o zdraví občanů a o to, aby 
naše opatření byla efektivní,“ uve-
dl ministr.

Své programy začaly rušit či 
omezovat nejen organizace zřizo-
vané státem, městy či kraji, ale také 
nezávislé organizace, jejichž pra-
covníci nemají stálé platy. Pro ty 
může být výpadek ze vstupného až 
likvidační, jak řekla ČTK zaklada-
telka společnosti Tanec Praha Yvo-
na Kreuzmannová. Zaorálek na do-
taz ČTK uvedl, že pokud se vláda 
dohodne na tom, že bude ušlé zis-
ky podnikatelům kompenzovat, 
bude usilovat o to, aby se takové 
opatření vztahovalo i na resort kul-
tury. Vláda zatím jednala o úvěru 
pro podnikatele.

Ministr a ředitelé největších pří-
spěvkových organizací, tedy Národ-
ního muzea, Národního divadla, 
Národní galerie Praha, Národní 
knihovny či Národního památkové-
ho ústavu, uvedli, že opatření se 
týká především veřejnosti. „Hledá 
se způsob, jak teď na přechodnou 
dobu zajistit funkci těchto organiza-
cí nebo jejich činnost tak, aby fun-
govaly v maximální možné míře 
a zároveň, aby se tam nekonaly akce, 
na kterých by se shromažďovalo vět-
ší množství lidí,“ řekl Zaorálek.

Mluvčí Národního divadla To-
máš Staněk ČTK řekl, že jen za úter-
ní zrušené představení vyprodané 
Rusalky bude divadlo vracet 
700.000 korun na vstupném. Pokud 
by se mělo vracet vstupné za všech-
na představení do konce března, či-

nila by tato suma kolem 20 milionů 
korun. V divadle se bude dál zkou-
šet, všichni dodržují doporučená 
hygienická opatření. V případě vel-
kých inscenací se zkoušky rozloží 
a bude se zkoušet po částech – na-
příklad zvlášť orchestr a zvlášť sbor, 
tak, aby momentální počet umělců 
na jednom místě nepřesáhl doporu-
čovaných sto osob, doplnil mluvčí.

Národní muzeum třeba nebude 
najímat další kustody, kteří střeží 
expozice, řekl ČTK ředitel muzea 
Michal Lukeš. Zaměstnanci muzea 
dál pracují na přípravě nových stá-
lých expozic, další se věnují badatel-
ské činnosti. Program pro veřejnost 
tvoří jen část náplně činnosti státem 
zřizovaných kulturních institucí, 
jsou to z velké části také vědecká 
pracoviště. ČTK

Muzeum romské kultury je zavřené kvůli opatření vlády

Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1

Praha – Na tiskové konferenci po jed-
nání vlády premiér Andrej Babiš zno-
vu nepravdivě řekl, že je velkým úspěchem, že kabinet po třech týdnech 
snad bude mít k dispozici k distribuci ochranné prostředky pro občany. 
Babiš oznámil, že „na cestě jsou miliony respirátorů a miliony roušek“. 
Ochranné prostředky by měly být distribuovány pomocí České pošty i po-
mocí samospráv.

Praha – Obyvatelé v sociálně vyloučených lokalitách se potýkají s někte-
rými specifickými problémy v souvislosti s onemocněním COVID-19. Po-
dle ředitele Agentury pro sociální začleňování Davida Beňáka je možné 
u obyvatel očekávat výpadek příjmů, který může v krajním případě způ-
sobit ztrátu bydlení anebo nesplnění podmínek insolvence. Problém může 
být také domácí vyučování, protože rodiny nemají dostatečné připojení 
k internetu. Neziskové organizace v lokalitách vyvěšují informační letá-
ky v češtině a v romštině a kvůli nedostatku ochranných pomůcek ome-
zují své terénní služby, informuje romea.cz. 

zPRávy
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ANKetNí otázKA
Jaké dezinformační kampaně jste si v letošním roce všimli?

Jiří Šindler
Odpověď na otázku je koronavirus.

Petra Gelbart
Tak na to je těžká odpo-
věď, protože dezinformační prvky vi-
dím třeba na Facebooku dnes a denně. 

Během posledního roku byly hodně vi-
dět hoaxy proti muslimům, případně Židům, s cílem 
zvýšit nevoli vůči těmto menšinám. Přičemž spousta 
lidí ani neví, co slovo hoax (lživá zpráva) znamená, 
takže to šíří dál i po upozornění. A o naprosto scest-
ných výmyslech ohledně koronaviru ani nemluvím.

Martina Vančáková
Nejvýraznější je asi původně ruská 
kampaň zneužívající obavy ohledně 
šíření nového viru, která se snaží pře-
svědčit příjemce, že Covid-19 byl umě-
le vyroben Američany a úmyslně vypuštěn do Číny. 
Bohužel se našli lidé, kteří tomu uvěřili a dezinfor-
maci šíří dál. Neuvědomují si asi, že tím velmi škodí 
– nepřímo i sobě. Žít ve světě, o kterém si myslíme, 

že v něm může kdokoli úmyslně vypustit do světa 
smrtící virus, musí být těžké a stresující… Bohužel, 
právě Rusko a teď už podle odborníků i Írán a Čína, 
tedy režimy s velkou nebezpečností pro nás všechny, 
mají v šíření lživých zpráv velký náskok před běžný-
mi lidmi, kteří je čtou a snadno jim podlehnou. Už ve 
školách by se mělo věnovat více pozornosti tomu, aby 
se děti učily rozeznávat informace, které jsou mani-
pulativní, a ověřovat si skutečnosti a zdroje dřív, než 
nějaké poplašné či senzační zprávě uvěří. Svoje děti 
učím jednoduchému pravidlu: Nevěř všemu; než sdí-
líš, přemýšlej a prověřuj.

Roman Vlacucha
Já vůbec nevím, co na to říct, to, co se 
děje. Asi to tak má být, něco špatné 
je pro něco dobré. Určitě jsem z toho 
smutný, protože také mám děti, rodi-
nu a nevím vůbec, co se bude dít. Lidi si 
za to mohou sami, jeden druhému závidí i to málo, 
přitom každý má šanci. Takže bych všem vzkázal, ať 
se mají rádi, ať se drží a všem moc zdraví. Spolu to 
zvládneme. připravila Veronika Kačová

ního smyslu existence tohoto úřadu 
vyplývající ze současných mediál-
ních výroků Stanislava Křečka, 
v nichž diskriminaci a lidským prá-
vům nepřisuzuje odpovídající re-
spekt a vážnost. Dále je podle něj 
důležité hájit v pozici VOP přede-
vším práva většinové společnosti. 
Naopak práva národnostních men-
šin vnímá jako podružnou otázku, 
kdy je podle něj nutné, aby si národ-
nostní menšiny předně plnily své 
povinnosti. 

Tyto postoje nového VOP jsou 
však dle mého soudu v rozporu 
s činností těchto nezávislých veřej-
ných institucí, tzv. Equality Bodies 
v EU, které mají pomáhat obětem 
diskriminace a podporovat rovné 
zacházení. Agenda pověřených or-
gánů vychází z antidiskriminač-
ních směrnic, konkrétně směrnice 
o rasové rovnosti č. 2000/43, směr-
nice o rovném zacházení s muži 
a ženami v přístupu ke zboží a služ-
bám č. 2004/113 a přepracované 

směrnice o rovném postavení žen 
a mužů č. 2006/54/ES. 

Česká republika je členským stá-
tem EU a její úřad ombudsmana má 
provádět své úkony v souladu s výše 
uvedenými směrnicemi.

Úřad VOP by postavení národ-
nostních menšin ve společnosti roz-
hodně neměl podceňovat. Dostupné 
dokumenty o stavu romské menšiny 
na národní i nadnárodní úrovni totiž 
zřetelně dokládají, že diskriminace 
Romů ve společnosti je hlavní bari-
érou neúspěchu jejich plnohodnot-
né integrace. Například existence se-
gregace romských dětí ve školství 
stejně jako romských rodin v oblasti 
bydlení by neměla být ze strany VOP 
přehlížena. Hovoříme-li o veřejném 
ochránci práv, hovoříme předně 
o porušování práv občanů právě při 
veřejném servisu ze strany státu. 

V této souvislosti je pro mě opa-
kovaná argumentace pana Křečka 
velmi nezodpovědná. Přece nelze 
popírat výše uvedenou skutečnost 
jen skrze nízké procento stížností 
týkajících se diskriminace, jež jsou 

adresované úřadu. I zde je třeba 
vnímat celou šíři problému.

Obecně jsou podmínky pro po-
stihování diskriminace a chybějící 
právní i občanské minimum ve spo-
lečnosti dlouhodobými problémy, 
které nikdo neřeší. Posilování práv-
ního povědomí občanů může při-
tom posílit i důvěru občanů v justi-
ci – která dnes lidem chybí!

Život v sociálně vyloučených lo-
kalitách je v mnoha ohledech odliš-
ný od toho běžného. Sociální situ-
ace rodin a rozdílnost priorit kaž-
dodenního života ovlivňuje i mož-
nosti těchto rodin. Zde dochází ke 
sníženému přístupu k právnímu 
a občanskému poradenství.

Role ombudsmana je v právním 
a demokratickém státě důležitá. 
Pevně doufám, že pan Stanislav 
Křeček i přes zmíněné výroky v mé-
diích bude ve svém počínání VOP 
nanejvýš kompetentní a zodpověd-
ný pro veřejné dobro všech skupin 
obyvatel. Tedy i těch slabších!

Paľikerav tumenge.
Tomáš Ščuka

německá kontrarozvědka bude sledovat extremistické 
uskupení v afD
Německý Spolkov ý úřad pro 
ochranu ústavy (BfV), tedy civil-
ní kontrarozvědka, bude sledovat 
skupinu Křídlo (Der Flügel) pů-
sobící uvnitř nejsilnější opoziční 
strany, protiimigrační Alternati-
vy pro Německo (AfD). Ve čtvr-
tek o tom informoval ředitel úřa-
du Thomas Haldenwang. Řekl, že 
hlavní představitelé Křídla, šéfo-
vé AfD ve spolkových zemích Du-
rynsko a Braniborsko, Björn Höc-
ke a Andreas Kalbitz jsou pravicoví 
extremisté.

Podle Haldenwanga se potvrdi-
lo podezření, že Křídlo je uskupení 
s krajně pravicovým zaměřením. 
Jeho úřad skupinu, označovanou za 
nacionalistickou a neofašistickou, 
zařadil do takové kategorie, kdy ji 

bude moci sledovat s nasazením 
veškerých prostředků využívaných 
zpravodajskými službami. Zname-
ná to například, že bude smět sbí-
rat a ukládat data k jednotlivým li-
dem spojovaným s Křídlem, sledo-
vat je nebo najímat informátory, na-
psala k tomu agentura DPA.

Podle odhadů BfV má Křídlo asi 
7000 stoupenců. Kontrarozvědka 
odhaduje, že v Německu je v sou-
časnosti 32.000 pravicových extre-
mistů, z nich 13.000 je ochotných 
páchat násilné činy.

Alternativa pro Německo byla 
založena v roce 2013. Je zastoupe-
na v regionálních parlamentech 
všech spolkových zemí a je třetím 
nejsilnějším uskupením ve Spolko-
vém sněmu. Její politici se svými 

kontroverzními výroky proti uprch-
líkům a islámu vešli do povědomí 
zejména v období migrační krize 
před pěti lety. Kritiku vyvolala 
i Höckeho prohlášení o době naci-
smu a holokaustu. Například pa-
mátník holokaustu v Berlíně nazval 
památníkem hanby.

Už loni v lednu BfV stranickou 
mládežnickou organizaci Junge Al-
ternative i uskupení Křídlo zařadil 
do kategorie „podezřelých přípa-
dů“ kvůli pravicovému extremis-
mu. Členství v Křídlu oficiálně ne-
existuje, jeho stoupenci se scháze-
jí jednou ročně. Na jejich srazy 
v minulosti přijeli i politici, kteří se 
sami ke Křídlu neřadí, například 
předseda strany Jörg Meuthen.

 ČTK

Křeček novým veřejným ochráncem práv?

K volbám do 
Národní rady SR

ToMáŠ ŠČuKA

Koncem února proběhly v sousedním Slovensku volby do Národní rady 
Slovenska. Tyto volby byly pro Slováky důležité z mnoha důvodů. Značná 
část občanů si totiž přála politickou změnu. Politická strana SMER pod ve-
dením Roberta Fica vládla na Slovensku od roku 2006 až do těchto posled-
ních voleb. Absolutním vítězem voleb se nyní stal Igor Matovič, předseda 
hnutí Obyčajných ľudí (OĽaNO), který dlouhodobě upozorňoval občany 
Slovenska na korupční a mafiánské praktiky vládní strany Roberta Fica. 
Velký otřes mezi Slováky také způsobila vražda novináře Kuciaka a jeho 
partnerky. Na základě této smutné události vyjádřilo Slovensko formou 
veřejných protestů nesouhlas se společenskou situací v zemi. Opakované 
veřejné protesty poukázaly na význam a sílu občanské společnosti. V ná-
vaznosti na to došlo v roce 2018 ze strany tehdejšího prezidenta Andreje 
Kisky k výměně premiéra Roberta Fica za jeho spolustraníka Petera Pelle-
griniho. Bylo však zřejmé, že zásadní pro skutečnou změnu na Slovensku 
budou volby v roce 2020.

Dovedu si představit, že kromě Slováků samotných sledovaly volby, 
vzhledem k novodobým fenoménům v politice jako jsou extremismus, po-
pulismus a nacionalismus, i ostatní členské státy v Evropě. 

Nyní tedy k mému komentáři k výsledkům voleb. Ač na první pohled pů-
sobily pozitivně, po hlubší analýze už tak optimistické bohužel nejsou. Gar-
nitura SMER byla druhá nejúspěšnější! Sám Fico spolu s Pellegrinim jsou 
v počtu preferenčních hlasů na 2. a 3. místě! Liberální alternativa měla bo-
hužel úspěch jen dočasný. A to v souvislosti s vraždou novináře Kuciaka. 
Škoda, slovenští voliči mohli rozhodnout o výraznější politické proměně. 

I přesto vyslali voliči na Slovensku do Evropy jasný signál. Přejí si poli-
tiku pro všechny skupiny obyvatel. Igor Matovič byl právě jeden z těch, 
který měl maximálně možnou kontaktní kampaň, během níž se zajímal 
o potřeby občanů v jejich každodenním životě. Stejně důležitý byl pro jeho 
úspěch i jeho marketing. Téma korupčních i mafiánských praktik a jejich 
dopadů na ty nejchudší a nejpotřebnější dokázal ve svých on-line videích 
svým lidským přístupem a srozumitelným jazykem ozřejmit širší části 
společnosti.

V neposlední řadě vnímá Igor Matovič jako důležitou i otázku partici-
pace národnostních menšin v politice. To projevil už před osmi lety, kdy 
se Peter Polák stal v roce 2012 poslancem Národní Rady. Stejně tak se sta-
lo i při loňských volbách do Evropského parlamentu, kdy se Matovič vzdal 
prvního místa na své kandidátce do EP a nabídl jej opět Peteru Polákovi. 
V letošních volbách se do Slovenské Národní rady dostali tři romští po-
slanci. Jde o historický úspěch. 

Tento úspěch bychom však u nás doma měli vnímat v jistých souvislos-
tech. Po volbách jsem často viděl na sociálních sítích posty srovnávající 
úspěch třech romských kandidátů na Slovensku s opakovaným neúspě-
chem romských kandidátů ve volbách v ČR. Jsem přesvědčen, že máme 
mezi Romy vzdělané i zkušené osobnosti mající veškeré předpoklady pro 
vysokou politiku. Faktem však zůstává, že v dnešní době se žádný český 
Matovič na politické scéně neobjevuje. Tedy takový, který zastupuje silný 
politický subjekt a má vážný zájem o participaci Romů v politice.

Jde přitom o jediný možný přístup, jak podpořit reálný úspěch rom-
ských kandidátů. Volební potenciál Romů je kvůli dosavadním pravidlům 
volebního systému a nízké populaci Romů v jednotlivých zemích Evropy 
nedostatečný! 

Žel, tento zdravý politický postup, viz zmíněné OĽaNO, nelze u nás 
doma od stávajících politických stran očekávat, především ne od subjek-
tů jako je Klausova Trikolora či Okamurovo SPD. 

Optimisticky ale věřím, že se takové hnutí jako liberální alternativa, kde 
budou Romové rovnocenní partneři, může v dohledné době objevit.

Paľikerav tumenge.

komentář

Dokončení ze str. 1

Igor Matovič slaví volební vítězství. foto: David W Cerny, Reuters
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Koronavirus – zbraň 
či náhodná nákaza

Koronavirus se šíří planetou a internetová i televizní média celého světa 
prezentují tuto infekci jako náhodný virus, který ohrožuje život lidstva. 
Počty nakažených i zemřelých se zvyšují a světem se šíří panika, chaos, 
ale i destrukce. K této život ohrožující skutečnosti se připojují věřící růz-
ných církevních i fanatických náboženských uskupení a mimo jiné i lidé, 
kteří přišli do styku s nadpřirozenými jevy. 

Na sociálních sítích sleduji propojení Romů celého světa a jejich obavy 
i paniku z koronaviru. Podle příspěvků na Facebooku je poznat, že mají 
strach z této pandemie, která zaplavuje planetu. Věřící Romové tuto pan-
demii vnímají jako poselství Boha a věří, že nastává éra konce světa. Ně-
kteří Romové v tom zase vidí snahu nejsilnějších a nejbohatších lidí svě-
ta, kteří touto zbraní chtějí zredukovat počet obyvatelstva na planetě. Vel-
ká část věřících Romů žijících v panice se na sociálních sítích sjednocuje 
a společnou modlitbou vyzývají Boha k záchraně života i světa. K panice 
přispívají svými informacemi i různé pochybné servery a lidé pod tlakem 
informací nejsou schopni přijmout žádné logické vysvětlení, nejsou schop-
ni logického uvažování a žijí v obavách o své životy. Sami pak šíří paniku 
a strach, každý přispívá na FB sítích svými názory a většinou je to jen cha-
os. Řada Romů sdílí v rozpravě i články z dezinformačních webů, které 
vědomě publikují nepravdivé informace, třeba o zániku světa. Chaotické 
drama narůstá ještě víc a jen málokdo se zabývá tím, zda jsou jeho obavy 
oprávněné. Panika přichází i ze světa v podobě různých TV prohlášení po-
litiků, mediálních zpráv a nutných opatření. Lidé se v obavách o své živo-
ty zásobují potravinami, balenou vodou a stěžují si, že v lékárnách není 
možné zakoupit ochranné dezinfekční a respirační pomůcky. Obavy z pan-
demie narůstají a Romové celého světa se na Facebooku sjednocují. Na-
vzájem si vyprávějí příběhy o infekčních nemocech a doporučují zaruče-
nou léčbu. Tvrdí, že kdysi dávno Romové léčili virové infekční onemocně-
ní tak, že popíjeli čaj s několika kapkami kravské moči. Nicméně ale všich-
ni žijí v obavách a vzájemně se vyzývají k celosvětové společné modlitbě 
k Bohu. Touto svojí aktivitou vytváří na sociálních sítích ještě větší pani-
ku, než která už existuje. Mohu ale říct, že mnozí Romové na FB uvažují 
logicky. Vyzývají lidi k uklidnění, aby nikdo nebyl ke koronaviru lhostej-
ný a dodržoval rady epidemiologů i vládní nařízení. 

Přátelé, lidičky, i já doporučuji, nepodléhejte panice a nešiřte ji dál pro-
střednictvím svých FB profilů. Sledujte pouze ověřené informační zdroje. 
Existuje spousta dezinformačních serverů, a pokud nevíte, jestli to je nebo 
není dezinformační server, tak to vyřešíte tak, že budete sledovat zpravodaj-
ství České televize. Sledujte pouze ověřené informační zdroje, ideálně ČT 24, 
která přímé přenosy z tiskových konferencí přenáší velmi pravidelně. Exis-
tuje spousta dezinformačních serverů, které šíří zprávy o konci světa.

Dokonce jsem na FB četl i velmi hloupé vtipy. Například o tom, že do-
tyčný Rom se těší, až se všechno zavře a on bude moct rabovat. Z jeho pří-
spěvku jsem se zhrozil a říkal jsem si, to vrhá špatné světlo nejen na něj, 
ale i na ostatní Romy. Romové, chovejte se zodpovědně a nepřispívejte 
k šíření předsudků o Romech. Než něco napíšete na svoji FB zeď, pořád-
ně si rozmyslete, co to komu přinese. Tím, že sdílíte své strachy, přispěje-
te k šíření strachu a paniky i na další lidi. A mnohdy to může být jen o tom, 
že jste si nepřečetli aktuální informace. 

Minimalizujte svůj pobyt venku. Dokonce i to jídlo si můžete koupit přes 
internet, pokud se bojíte jít ven. Do přírody a na procházku ale jít můžete. 
Jde jen o to, abyste se nepotkávali s větším množstvím lidí. Nepodceňujte 
svůj zdravotní stav. Když budete mít kašel, horečku, zavolejte svému ob-
vodnímu lékaři. On se vás ujme a určí, jak je potřeba postupovat. Nechoď-
te k lékaři sami, musíte mu předem zavolat. Poděkujte lékařům a zdravot-
nickému personálu. Když už to neudělá premiér, můžeme to udělat my. 

Využijte volného času k příjemným věcem. Hrajte, zpívejte, sledujte 
hezké filmy, složte novou píseň, třeba na téma koronavirus. Omezte i kon-
takt se širší rodinou. Zůstaňte doma pouze se svojí základní rodinou, vy-
užívejte telefonu a třeba možnosti spojit se přes kameru. Budou to dlou-
hé prázdniny, a to i pro děti. Věnujte se jim a určitě jim nedovolujte stýkat 
se s dalšími dětmi, a to ani ne ze své širší rodiny. Musíme to vydržet. My-
sleme na zdraví své a všech lidí kolem nás. Gejza Horváth

zpěvačka Natalii má svou 
první sólovou skladbu
Mladá česká umělkyně romského 
původu Natalii vydala svoji první 
sólovou skladbu s názvem Nemá to 
význam. Píseň, kterou složila spo-
lečně se svým přítelem Michalem, 
vypráví o tom, jaké problémy mo-
hou způsobit moderní technologie 
v osobním životě mladých lidí. Na-
talii má silný hlas a skvělý smysl pro 
moderní estetiku, přičemž žánrově 
směřuje do současné R&B scény. 

Hledáte-li na tvorbě Natalii něco 
původního romského, najdete to 
jen v jejích očích a v silném hlase. 

Šestnáctiletá zpěvačka Natálie 
Bagárová pochází ze známé brněn-
ské muzikantské rodiny. Po úspěš-
ném klipu ke skladbě Like, který le-
tos natočila se sestrou Monikou, 
nyní přichází s vlastní věcí, která 
byla na internetu velmi příznivě při-
jata. Píseň vypráví o tom, jakou ne-

plechu sociální sítě způsobují mla-
dým lidem ve vztazích. Natalii má 
i velké plány do budoucna, ještě le-
tos chce nazpívat další skladby a na-
točit nové klipy. Její přítel Michal je 
velmi talentovaný textař a zpěvák. 
Vypadá to, že společně toho určitě 
dost dokáží.

Poslechněte si na Youtube její 
první sólové dílo a posuďte sami.
 text a foto: Sabir Agalarov

Divadlo Facka:  
Historky z protektorátu

Milí diváci, pokud byste chtěli vi-
dět hrdinu, zajděte si na hřbitov. 
Tam jich je, jak známo, plno. Pra-
ví hrdinové, kteří jsou naprosto 
bez vady, mají bohužel tu špatnou 
vlastnost, že jejich životnost čas-
to nebývá velká. Stejně jako Těch, 
kteří mají plná ústa hrdinství a kte-
ří jako první převrátí svůj žebříček 
hodnot. A tak, aby legendární hrdi-
nové mohli existovat, musí přijít ti, 
kteří s největším sebezapřením ro-
zehráli nebezpečnou hru, ti, kteří 
pro vítězství vyšších hodnot zapí-

rají sami sebe. Je paradoxem, že na 
hrdinství této třetí skupiny se rychle 
zapomene, protože není zdaleka tak 
„cool“ jako hrdinství mrtvých hrdi-
nů a jejich kamufláž se stává hromo-
svodem pro kolaboranty, kteří si tak 
myjí ruce nad vlastní vinou. Protek-
torátní prezident Emil Hácha nařče-
ný neprávem z kolaborace by mohl 
(ale nesměl) vyprávět… 

A o tomto paradoxu jsou i Histor-
ky z protektorátu. V tíživé atmosfé-
ře, na jednom malém prostoru malé 
brněnské tančírny kráčí velké ději-

ny. Na začátku znějí velká slova zá-
řivě bělostného hrdinství, na konci 
zůstává černé svědomí zrcadlící se 
v činech. A obojí se ve výsledku sli-
je v šedavou otázku příznačnou 
i pro dnešek: „Je vůbec možné tvá-
ří v tvář zlu přežít a při tom morál-
ně neselhat?“ „Samozřejmě, když 
každý jenom plnil rozkazy a o ni-
čem nevěděl…“ Tak by mohla znít 
šedavě zvrácená odpověď. (Vlastně 
také příznačná i pro dnešek…)

ondřej Zuch
foto: Sabir Agalarov
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Po pietním aktu v Muzeu 
romské kultury se pokládaly 
Stolpersteine v Žebětíně 

V sobotu 7. března 2020 proběh-
la v Muzeu romské kultury pietní 
připomínka 77. výročí prvního hro-
madného transportu Romů z pro-
tektorátu Čechy a Morava, který byl 
vypraven 7. března 1943 z brněn-
ských jatek na Masné ulici, do kon-
centračního a vyhlazovacího tábo-
ra Auschwitz II-Birkenau. Bylo jím 
odvezeno na tisíc romských mužů, 
žen a dětí. Naprostá většina z nich 
se z koncentračního tábora již 
nevrátila.

Zazněly vzpomínky Růženy Da-
nielové, projevy osobností z kultur-
ního a politického života. V premi-
éře byla představena nová autorská 
píseň, která vznikla k připomínce 
holokaustu Romů a Sintů, Dukha-
de apsa / Bolestné slzy v podání 
Barbory Bagárové. Celý program 
hudebně doprovázela Barbora Ba-
gárová (zpěv), Zdeněk Lázok (kla-
vír) a Róbert Lacko (violoncello).

Na pietní shromáždění navázalo 
kladení kamenů zmizelých – Stol-
persteine v městské části Brno-Žeb-
ětín na rohu ulic Ostrovačická 
a Klobouček. Zde byl vchod do ob-
lasti tzv. Kolonky, kde před válkou 
žili místní Romové; většina z nich 
hrůzy holokaustu nepřežila. Kame-
ny jsou jmenovitě věnovány Anastá-
zii Danielové a její matce Janě Da-
nielové, ženám z romských rodin 
usedlých v Žebětíně již roky před 
válkou. Kladení kamenů zmizelých 
organizuje DROM, romské středis-
ko a Opus Lacrimosa, z.ú. Poté pro-
běhla diskuse s Katjou Demnig na 
radnici MČ Brno-Žebětín.

Akce se konala za účasti vládních 
představitelů a zástupců z řad vel-
vyslanectví a kulturních institucí. 
Pietního aktu se zúčastnila velvy-
slankyně Kanady Ayesha Patricia 
Rekhi, primátorka města Brna 
Markéta Vaňková, zmocněnkyně 
Rady vlády pro lidská práva Hele-
na Válková a dále zástupci velvysla-
nectví Norska a Německa.

MRK, RH. 
foto: Sabir Agalatov

o koronavirus 
he o dezinformaciji
O koronavirus pes cirdel calona lumaha, he savore lumakre internetova 
medija vakeren pal aja infekcija sar pal varesavo naužardo virusis, so ohro-
žinel o dživipen savore dženenge. O rachunki le nainfikimen manušenca 
he olenca, so imar mule, baron, u calone vilagoha pes ľidžal bari dar, ner-
vozita he deštrukcija. Andre ada den tiž duma o manuša andal o všeľijaka 
cirkvi, he andal o fanaticka bandi, aľe he o manuša, so pes taľinde le ve-
cenca, so hin ča maškar o thagar he maškar e phuv. 

Pro socijalna seťi tiž dikhav, hoj o Roma anglo koronavirus pal calo luma 
pes thoven jekhetanes. Pal lengro pisišagos he pal lengre lajfki hin te prin-
džarel, hoj pes daran ale nasvaľipnastar, so pes imar cirdel pal calo planeta. 
O Roma paťandutne Devles len aja pandemija avka, hoj oda bičhaďa o Del, 
he paťan oleske, hoj imar avela vigos la lumake. Varesave Roma andre ada 
hinke dikhen o manipulaciji le nekzoraledere he nekbarvaledere manušen-
dar pre luma, hoj ala infekcijaha kamen te zredukinel le manušen, bo moneki 
but džene dživen pre planeta. But Roma, so paťan le Devles, he so dživen an-
dre panika, pes palo internetos den andro holportos, he modľinen pes ki 
o Del, kaj te uľikerel o dživipen he e luma. E panika tiž širinen všeľijaka cho-
chade serveri, he o nipos tel o baro presos le informacijenca nane imar štonc 
varesoske te paťal, he logicki peske te rakhel o čačipen. Dživen andre dar, da-
ran pal peskro dživipen. Korkore širinen e panika he e dar u sako thovel pro 
Fejsbukos, sar jov dikhel aja situacija. Aleha rozľidžal maškar o džene o diľi-
nipen he o baro chaosis. Varesave Roma thoven avri pro FB portalis he član-
ki andal o dezinformačna webi, save narokom irinen chochade informaciji. 
Trebas he pal oda, hoj avela vigos la lumake. Adi chaoticko drama barol mek 
sa buter a ča čepore džene duminen pre oda, či šaj oda avka avel. E panika ši-
rinen maškar o džene he la lumakre nekbareder televiziji. Odoj vakeren o po-
litika, so prelen o informaciji avrendar, he phenen le manušenge, so natro-
man te kerel, he so musaj savoro te doľikerel. O manuša andre dar pal peskro 
dživipen cinaven khere but chabena, baľimen paňi a keren bida, hoj andro 
apatiki nane dezinfekčno he respiračno tovaris. E dar la pandemijatar barol 
u o Roma pal calo luma pes pro Fejsbukos thoven andro jekhetaňiben. Savo-
re jekhetanes vakeren všeľijaka leperibena pal o infekčna nasvaľipena, he 
phenen, sar len kampel te sasťarel. Tiž vakeren pal oda, hoj varekana o Roma 
sasťarenas o infekčna nasvaľipena oleha, hoj andro tejos peske čhivnas vaj-
keci kapki guruvane muterestar, he oda pijenas avri. Adaďives savore Roma 
dživen andre bari dar, orgaňizinen jekhetano calolumakro modľišagos ki 
o Del. Aleha keren pro socijalna seťi mek bareder panika, sar savi imar hin. 
Aľe šaj phenav, hoj but džene dikhen pre ala problemi he logicki. Mangen le 
nipos, hoj te na daran, hoj o koronavirus hin čačikaňi infekcija, hoj sako musaj 
te doľikerel, so phenen o epidemiologa he o politika. 

Amala, manušale, me tiž kamav tumenge te phenel, ma domukhen e pa-
nika kija peste aňi pro FB profilis. Roden avri ča o čačikane informačna webi, 
nekfeder avela, te dikhena pre ČT 24, odoj sikhaven ča o čačikane informa-
ciji. Egzistinen but chochade serveri, u te len naprindžaren, ta nekfeder per-
dal tumende avela, te dikhena pre Čechiko televizija pro aktualna zpravi. Ma 
poden pes la panikake he tiž la ma thoven pre peskro Fejsbukos. Roden peske 
avri ča čačikane informačna zdroji, nekfeder hin e ČT 24, jon furtom džido-
nes sikhaven o aktualna programi he o konferenciji. Egzistinen but dezinfor-
mačna serveri, save vakeren le niposke, hoj imar avel vigos la lumake. 

Pro Fejsbukos imar tiž ginďom baro diľiňipen. Jekh Rom irinďas, hoj imar 
našťi pes doužarel, kana savoro phandena andre, hoj šaj džal te rabinel, sa 
te čorel avri. Leskre statutostar daranďiľom he phenďom mange: Ada ma-
nuš kerel bibacht na ča peske, aľe he savore Romenge. Romale, ľikeren pes 
paťivales, ma peken le Romen tele tumen korkore. Sar vareso kamen te iri-
nel pro FB, ta perši preduminen, so irinena, he so kaske oda anela. Sar iri-
nen pal peskri dar, ta daraven avri he avre manušen. Ma keren oda, perši 
peske poradnes preginen o aktualna informaciji, he paľis irinen o čačipen. 

So nekčepeder phiren avri maškar o džene. Te pes daran te džal avri, ta 
o chaben šaj peske cinen he pro internetos, jon les tumenge anena dži an-
dro kher. Aľe andre priroda šaj džan, ča natroman te džal andro hufi maškar 
o manuša. Respektinen peskro sasťipen. Te chasan abo hin tumen horuč-
ka, ta teľefoňinen peskre doktoriske odoj, kaj bešen. Jov tumenge phene-
la, so mušinen te kerel. Ma džan ko doktoris korkore, u te džan, ta peršo 
leske anglal teľefoňinen. Paľikeren le doktorenge he le personaliske. Te 
oda nakerel amaro premijeris, ta šaj oda keras amen o nipi. 

Andre karantena hin amen akana but časos. Khere le čhavorenca baša-
ven, giľaven, keren neve giľa, trebas pal o koronavirus, he dikhen pro šukar 
filmi. Te namusaj, ta ma phiren avral, aňi palo fameľiji, kontaktinen pes ča 
le teľefonenca abo kamerenca. Ačhen khere ča peskre čhavenca. Kim predža-
la kaja karantena, ta avela tumen he le čhavoren idejos korkore pre peste. 
Ľikeren pes peskre čhavenca he ma domukhen len kija aver čhavore, aňi ke 
peskri fajta. Mušinas kada savoro te ľikerel avri. Mušinas te duminel pre pe-
skro sasťipen, he pro sasťipen le dženengro. Gejza Horváth

www.romea.cz 
informační portál o světě romů
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Phundraven tumare 
jakha the jila

Predstavinen tumenge svetos, kaj bi avelas igen šukar žužo priroda, šukar 
farebne kherora, žvirina, želena bara, the o manuša, so bi kamibnaha kada 
svetos ľikernas. Chaben bi kadaj avelas všeľijaka plodi, mogočki the rost-
lini khatar priroda. Buťi le manušeskri bi avelas remeslos, savo leske ehin 
nekpašeder andro jilo. O teštos le manušeskro bi avelas bi o nasvaľipen, 
the avalas bi les lačho charakteris.

O svetos bi o mariben, hamišagos, chochaviben. Svetos, so bi andre les-
te avelas savoro kavka, sar majinel te avel. Zijand, kada savoro peskra do-
šaha našaďam the odcuzinďam pes jekh avreske, choc avas savore khatar 
jekh zdrojos. Oddžas het khatar priroda, savi hiňi savoro, so sam. So sam 
te džal kija late pale, ehin amenge oda jekh. Gondolinas peske, hoj oda 
avela feder, te avaha ekologicka džene the chudaha prekidkerel o šmeci, 
chudaha te cinavel vjeci bi o gonore, the savoro bio the bi e chemija. Šunas 
o reklami, save amen ispiden, kaj buter te cinavas o vjeci, so amenge ma-
jinenas te kerel feder amaro sasťipen. Sam andre phandle andro svetos, 
so andre leste ehin pherdo chachaviben the imar aňi nadžanas, ko čačes 
sam. Točinas pes furt andre bludno kereka. Došaľinas avren vaš peskro 
ľikeriben the chibi, the chochavas korkore amenge the amare dženenge. 

O džuvľa nadživen peskro džuvľikano dživipen, le dajen the lengro ľi-
keriben ko čhave ehin sar buťi. O čhavore hine the den peskro dživipen 
andro sexualno chasňaripen the lengro čhavoripen nane bachtalo the sas-
to. Lengro emočno than hino mosardo, the kaleha paľis he lengro ľikeri-
ben. Amari identita hiňi zamukhľi pre elektronika the nadžanas, hoj oda 
amenge lel o sasťipen. 

Maras pes peskre teštoha kavka, hoj les nadžanas te ľikerel kajso, savo 
hino. Milijonos džuvľa hine znetvorimen plastikenca the botoxoha, the 
paľis sikhaven peskro muj, savo hino chochado, pro sociální sítě. Kamen 
the starinen pes te motivinel aver džuvľen kaleha, sar hine šukar. Nadža-
nen, hoj lengro šukariben hino mosardo, the kaleha he lengri identita ban-
gi. O džuvľa pes makhen avri, ehin len chochade bala, naľa, cimbľa, kada 
ehin andre kada svetos džuvľikano symbol? Kajse džuvľa hine čačes fest 
daradune, daran pes vareso te phenel, the hine mosarde.

Kamas peske te thovel maski the džanas andre lende te dživel. Bavinas 
hri avrendar, vaj prekhelaha abo khelaha avri. Kamas te avel kole, ko di-
riginen o svetos, the le avrengro dživipen. Našťi las kada, hoj amen ňič 
nane the ňič amenge nakampol. Vaš kada furt sthovkeras o vjeci, the sikha-
vas peskre khera pro sociální sítě. Rozginas peske o dživipena pal o aver, 
the te nasam bachtale, abo pes amenge vareso napodarinel, sam furt choľa-
men the phenas, hoj vaš kada hine došale aver džene. Mariben, savo avel 
khatar manušeskro charakteris. Kamas the nanavidzinas. Las vera the 
rozdžas pes. Nadžanas ňič te nakerel, nadžanas aňi peske te pašľol, the 
pašoda peske pre buťi žalinas. Sam zabajimen perdal goďaver manuša, the 
titula, the gondolinas peske, hoj te amen avela bareder nav andro sikha-
ďipen, ta bareder džene perdal avrende avaha. Sam jekhetane maškar cho-
chade manuša andro amaro dživipen.

Majinahas bi te zaterďol, the te mukhel jekhvar savoro, pal soste peske 
gondolinas, hoj oda amen kerel zoraleder abo feder manušes. Te mukhel 
jekhvar savoro, the te na avel ajse, sar te bi andre amende avenas o benga 
andre sako situacija. Te dikhel buter pre peste the pro aver džene. Te pre-
ačhuvel hjaba te vakerel kodoj, kaj oda nakampol. Te preačhuvel pre pes-
te te dikhel, te kritizinel, te choľarel perdal o vjeci, savenca nadžanaha avri 
te kerel. Jekhvar ajci te dichinel the te džanel te phenel „na“. Te mukhel 
peske te kerel so kamas kavka, sar oda čujinas. Te šunel peskro jilo. The 
kada, hoj amen aver džene nalen paš peste, abo odphenen, ehin ča lengro 
problemos… Sam kole, ko sam. Jekhetane sam jekh.

Vinšinav savore manušenge, hoj te achaľuven, hoj nekbareder ehin an-
dro dživipen o kamiben. Dikhen pes rado, the dikhen rado le manušen pa-
šal peste, sikhaven o kamiben pašal tumende, the kodoj, kaj oda kampol.
 Veronika Kačová

ilustrační foto: Sabir Agalarov

roman Horváth a jeho hudební seskupení romano zorba 
vydává novou desku s názvem Fusion
Roman Horváth, výrazný muzikant 
a jeden ze zakladatelů skupiny Ter-
ne Čhave, natočil novou desku Fusi-
on, která je plná hudebních žánrů od 
jazzu, funky až po rompop. Na des-
ce s ním spolupracovali další skvělí 
lidé, kteří mají muziku v srdci. Více 
o desce Fusion najdete v rozhovoru. 

Úvodem blahopřeji k tvému dal-
šímu úspěchu v hudbě. Mohl bys 
nám říct, o jaké album se jedná?
Jedná se o fúzi neboli propojení 
hudebních žánrů a také interpre-
tů. CD nese název Fusion.

Co můžou posluchači na CD najít?
Mohou tam slyšet jazz, funky, bal-
kán, prvky rocku nebo rompopu.

Kdy se album natáčelo a kde?
CD Fusion bylo natočeno na přelo-
mu roku 2019 a 2020. Natáčelo se 
ve studiu TRITON.

Kdo je hudební duší celého 
projektu?
Frontmanem hudebního seskupe-
ní Romano Zorba jsem já, Roman 
Horváth.

A kdo další se na této velké prá-
ci podílel?
V tomto projektu se objevují zvuč-
ná jména jako jsou zpěvačka Pav-
lína Matiová a Tessie Ondič, kyta-
rista Tibor Žida a mnoho dalších. 
Producentem je baskytarista Petr 
Horváth.

Plánuješ křest CD a pokud ano, 
kdo ho pokřtí?
Ano, samozřejmě, že plánuji. Tuto 
novou desku doufám pokřtí sloven-
ská zpěvačka Gitana, hitmaker Igor 
Kmeťo ml. a umělec a aktivista Da-
vid Tišer. O termínu vám dáme vě-
dět, ale předpokládáme, že křest by 
se měl odehrát v rámci Mezinárod-
ního dne Romů.

Kde se dá CD objednat?
Naše nové CD „Fusion“ si může-
te objednat na e-mailu: Romano-
Zorba@seznam.cz. Bude v prodeji 
od dubna. Pokud máte zájem, na-
pište mi. 

Děkuji za rozhovor. 
připravila Veronika Kačová

Koronavirus a my

Nejsem žádný odborník, doktor ani 
laborant. Jsem člověk, který se to-
hoto celosvětového tématu samo-
zřejmě taky bojí, ale nepanikařím 
a zbytečně nestresuji. Když jsem se 
poprvé na internetu dočetla, o co 
jde, myslela jsem si, že jsou to dal-
ší poplašné zprávy. Ale potom jsem 
slyšela, jak se o tom lidé v kavárně 
baví. A viděla jsem jejich strach 
a obavy. Zajímalo mě to, tak jsme 
si na to téma chvíli povídali. Mys-
lím si, že to má dvě úrovně, jak se 
na tuhle situaci dívat. Jedna je ta, 
kterou my nevidíme uvnitř, a dru-
há je ta, kterou vidíme venku. Už 
jen to, že se lidé nakazili a nemoc 
se šíří. Když se podíváme na celou 
historii lidstva, takových smrtel-
ných nemocí bylo již mnoho. Lidé 
umírali na mor a jiné životu nebez-
pečné nemoci. Nebyly obchody, lé-
kárny a lidé neměli peníze. Museli 
mnohokrát čelit různým epidemi-
ím. Nikde se o tom nepsalo ve ve-
řejných sdělovacích prostředcích. 

V dnešní době žijeme ve vyspělé 
zemi, kde jsou různé metody, jak by-
chom se měli chránit, abychom se 
nenakazili. Máme televize, mediál-
ní portály, rozhlas, telefony, které 
nás o všem informují. Proto bychom 
si toho všeho měli vážit a ne kritizo-
vat lidi, kteří do toho vidí víc než my. 
To, že stát nám říká, abychom zůstá-
vali doma několik týdnů nebo dní, 
není nic špatného. Domov je místo, 
kde máme být. Zkusme jednou spo-
lečně přijmout tohle opatření. 

Možná nám tahle nepříjemná ne-
moc ukazuje něco, co jsme nevidě-
li, protože jsme byli lapení do světa, 
který nikam nevedl. Neměli jsme 
čas na sebe, na rodinu, na přátele. 
Místo abychom se zklidnili, jsme 
byli stále více hladoví po věcech, na-
vštěvovali o víkendech nákupní 
a zábavní centra, jezdili jsme na do-
volené a užívali si svého ega, aby-
chom se nenudili. Svůj život jsme 
vlastními chybami znehodnotili. 
Myslíme si, jak jsme silní, jak máme 
silné zdravé tělo, ale náš organis-
mus je velmi citlivý a reaguje už jen 
tím, že tyto informace slyšíme nebo 
o tom čteme. Vím, je to těžké pro 
nás všechny, ale pokud člověk nebu-
de panikařit a stresovat, vše dobře 
dopadne. Je potřeba proti našim 
strachům použít zbraň, a tou je lás-
ka a víra. Láska je lék na všechno. Je 
třeba přijmout fakt, že to může být 
příležitost a výzva, abychom se vrá-
tili k důležitějším hodnotám. Uvě-
domit si, že povrchní a konzumní 
svět, na kterém jsme byli závislí, se 
zcela zastavil. A proto zůstává ten 
duševní, vztahový a spirituální. My-
slíme si, že jsme ovládli vesmír, pla-
netu, a přitom ztrácíme sami sebe. 
Zapomněli jsme na základní princi-
py přírody a divíme se, že se rozpa-
dáme zevnitř. Dáváme přednost zá-
bavě a konzumnímu životu a nepře-
mýšlíme o nás a našich blízkých, 
o společné tvořivosti, lásce a rados-
ti. Teď už si nemusíme říkat, není 
čas, nemůžu, nechci. Právě naopak, 

budeme ho mít…a je na každém 
z nás, jak ho využijeme. Jestli ke kri-
tice a negativnímu myšlení? Teď se 
ukáže, jaký charakter doopravdy 
máme. Co si vyberete?

několik příkladů, jak si 
posílit imunitu:
•	 Studená	 sprcha	 (ráno,	 ve-
čer)

•	 Kokosový	olej	(3×	jedna	lžič-
ka,	rozpustit	v	puse)

•	 Zlaté	mléko	(kurkuma,	skoři-
ce,	mléko,	med)

•	 Dýňový	olej	(lžička	denně)
•	 Olivový	olej	(lžička	denně)
•	 Zázvorový	čaj
•	 Matcha	čaj
•	 Šípkový	čaj
•	 Berberin	kapsle
•	 Sangre	de	drago	(dračí	krev	
–	kapky)

•	 Wim	Hofova	metoda	(dýcha-
cí	cvičení)

•	 Vitamíny	B,	C,	D,	z	minerálů	
železo,	zinek,	selen

•	 Procházky,	cvičení
•	 Mytí	rukou	víckrát	denně
•	 Kvalitní	spánek
•	 Relax
•	 Pozitivní	myšlení	:-)

Přečtěte si informace o výše zmí-
něných možnostech. Vyberte si tře-
ba tři tipy a zkuste je praktikovat. 
Za pár dní se budete cítit zdravěji. 
Přeju vám všem hodně štěstí. 

 Veronika Kačová
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O roman Horváth the leskri skupina romano zorba del avri 
nevo CD, savo pes vičinel Fusion

O Roman Horváth, prindžardu-
no lavutaris the jekh khatar džene, 
so thode jekhetane e skupina Terne 
Čhave, kerďas avri nevi deska Fusi-
on. Andre late ehin pherdo bašavi-
bnaskere štili, khatar jazzos ži ko 
rompop. Pre deska leske šegetinenas 
aver lačhe lavutara, saven ehin o ba-
šaviben andro jilo. Buter pal e des-
ka Fusion rakhena andro vakeriben. 

Peršo bi tuke kamavas te gratuli-
nel vaš tiro aver bacht andro ba-

šaviben. Šaj amenge phenes, pal 
savo album pes del duma?
Ehin oda fúza abo jekhetaňiben an-
dro bašavibnaskere štili, the tiž in-
terpreta. O CD pes vičinel Fusion. 

So šaj o džene pro CD šunen?
Pro CD šaj šunen jazz, funky, bal-
kan, čeporo rock lebo rompop.

Kana the kaj pes o album kerlas 
avri?
O CD Fusion ehas kerdo pro jepaš 
andro berš 2019 the 2020. Natočin-
ďam les andro studio TRITON.

Ko ehin autoris andre kada calo 
projektos?
Frontmanos andro jekhetaňiben 
Romano Zorba som me, o Roman 
Horváth.

The ko aver tuke pre kaľa buťi 
šegetinlas?

Andre kada projektos pes sikha-
ven aver hirešne nava, savi ehin e 
spevačka e Pavlína Matiová, e Te-
ssie Ondič, o gitaristas Tibor Žida, 
the pherdo aver. Producentos ehin 
o basgitaristas Petr Horváth.

Rozgines boľipen andro CD? Te 
hi, ko les bolela?
Hi, rozginav, kaľa nevo deska bolela 
e slovensko spevačka e Gitana, o hit-
maker o Igor Kmeťo terneder, the 
o umelcos the aktivistas o David Ti-
šer. Kana oda avela, tumenge phena-
ha. Majinlas bi pes oda sa te kerel pro 
Mezinarodno ďives le Romengero.

Kaj peske šaj o džene o CD cinen?
O CD peske šaj objedňinen pro e-
-mail: RomanoZorba@seznam.cz. 
Bikenaha les khatar Aprilis. Te les 
kamen te cinel, ta šaj mange pisinen. 

Paľikerav vaš o vakeriben.
připravila Veronika Kačová

Děti z erka se v Horáckém 
divadle učí být herci

Děti z Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Erko při Oblastní 
charitě Jihlava dostaly výjimečnou 
příležitost účastnit se profesionál-
ních kurzů herectví v Horáckém di-
vadle Jihlava. Od září 2019 je vede 
herečka Šárka Čermáková.

Hodiny začínají rozcvičkou 
a dramatickým cvičením, které po-
máhá dětem rozmluvit se a tolik se 
nesmát v situacích, kdy vystupují 
před lidmi. Hrajeme hry na volné 
asociace nebo vedeme rozhovory.

Z cvičení se nám nejvíc líbil 
vnitřní dialog se sebou samým, pře-
vyprávění příběhu a hlavně neade-
kvátní reakce, kdy odpovídáme na 
promluvu něčím nelogickým. Dále 
se pak děti rozdělily do skupinek 
a vytvořily scénku na dané téma, 
mohly použít i rekvizity, což je ná-
ramně bavilo.

Dbali jsme na to, aby také ti, kte-
ří zrovna nehrají, poslouchali ostat-
ní a mohli potom scénku zhodno-
tit. Scénka se obvykle hrála znovu 

po radách a doporučeních od Šár-
ky, která bedlivě vnímala, jak si děti 
poradí s rolemi, třeba když hrají 
zvíře, nebo starou osobu. Velmi 
jsme se nasmáli, ale zažili i krušněj-
ší chvilky, kdy nás zrovna nějak 
hraní nebavilo, nebo jsme byli roz-
mrzelí ze dne. To nám Šárka hned 
zvedla náladu pohybovou aktivi-
tou, kterou vytáhla z rukávu – hadí 
babu nebo schovávanou.

Děti se opravdu naučily lépe 
a zřetelně mluvit. Dozvěděli jsme 
se spoustu informací i od málo-
mluvných dětí, hlavně formou hry. 
A velmi nás obohatily příběhy z he-
reckého prostředí, které nám vy-
právěla Šárka.

Další skvělou nabídkou, kterou 
jsme od divadla využili, byly volné 
lístky na představení. Děti se moh-
ly cítit jako dospělí, přemýšlely nad 
tím, co si obléknout na představe-
ní a vnímaly příběh, který se ode-
hrával na pódiu. Za tuto zkušenost 
jsme velmi vděčni.

V současnosti nacvičujeme dvě 
scénky pro závěrečné vystoupení, 
před kterým si budeme moci pro-
hlédnout i kostymérnu. Zvolili 
jsme téma z romské historie, a to 
legendu O rozbitém zrcadle a roz-
prchnutí Romů do všech koutů svě-
ta. Na scénku připravujeme rekvi-
zity a učíme se text, zároveň jsme 
ji proložili choreografií tanců pod 
vedením Zuzky Krčálové. Velmi 
nám záleží na závěrečné scénce, 
neboť budeme hrát na velké scéně, 
což bude pro děti nezapomenutel-
ný zážitek.

I přes občasné „boty“ pracujeme 
dále na realizaci sehrání scénky, 
aby bylo vidět, co všechno jsme se 
naučili – třeba se při hraní nesmát, 
což je opravdu velmi náročné. Dě-
kujeme Šárce Čermákové za bez-
prostřední a velmi vstřícný přístup 
a vedení Horáckého divadla za 
umožnění tohoto kurzu.

Eva Frühaufová
pracovnice NZDM Erko Jihlava

otevřete své oči 
a svá srdce
Představte si svět, ve kterém by existovala jen naprosto čistá příroda, 
krásné barevné domečky, zvířata, zahrady a lidská civilizace, která by se 
s velikou láskou starala o tenhle svět. Potravou by byly různé druhy plo-
dů, semínek a rostlin z přírody. Pitným režimem by byla zdravá čistá voda 
vytékající z vysokých skal. Povoláním člověka by se stalo řemeslo, které 
mu je nejbližší. Tělo člověka by bylo bez nemocí a povaha bez žádných ne-
gativních vlastností. Člověk člověka by přijímal bez jakýchkoliv rozdílů. 
A každé řeči bychom rozuměli.

Svět bez násilí, válek, závisti, lží a podvodů. Svět, ve kterém by bylo vše 
tak, jak má být. Bohužel jsme tohle všechno vlastní vinou ztratili a odci-
zili se jeden druhému, i přesto, že pocházíme z jednoho zdroje. Obracíme 
se zády k přírodě, která je vším tím, co jsme. Místo abychom se k ní navra-
celi, jsme k ní lhostejní. Myslíme si, že to napravíme tím, že budeme eko-
logičtí a budeme třídit odpad, budeme nakupovat bez obalu a všechno bio 
a bez chemie. Posloucháme reklamy, které nás nutí, abychom víc utráce-
li a kupovali produkty, které by měly zlepšit naše zdraví. Jsme lapení do 
světa plných lží a mylných představ o tom, kdo jsme. Točíme se stále v blud-
ném kruhu. Obviňujeme druhé za své chování a chyby a klameme tím sami 
sebe a své blízké. 

Ženy ztrácejí svoje ženství, role matek a rodičovství funguje jako ob-
chod. Děti se stávají obětmi sexuálního zneužívání a jejich dětství nemů-
žeme považovat za šťastné a zdravé. Jejich emoční prostředí je poškoze-
né a spolu s ním i jejich chování. Naše identita je závislá na elektronice 
a neuvědomujeme si, že nám to bere zdraví. 

Bojujeme s vlastním tělem tak, že ho nedokážeme přijmout takové, jaké 
je. Milion žen je znetvořených plastikami a botoxem a potom vystavují 
svůj vzhled, který je lží a podvodem, na sociálních sítích. Chtějí a snaží se 
motivovat jiné ženy tím, jak jsou krásné. Neuvědomují si však, že jejich 
krása je uměle vytvořená, a tím i jejich identita pokřivená. Přehnané líče-
ní, umělé vlasy, nehty, řasy, tohle je v dnešní době symbol ženství? Tyto 
ženy jsou ve skutečnosti naprosto zranitelné, emočně nevyvinuté a nepři-
rozené. 

Máme tendenci nasazovat si masku a umíme a chceme s ní žít. Hraje-
me hry druhých, buď prohrajeme nebo vyhrajeme. Toužíme být tím, kdo 
řídí svět a životy druhých. Nedokážeme přijmout to, že nic nemáme a nic 
nepotřebujeme. Místo toho stále hromadíme majetek a vystavujeme svo-
je bydlení na sociálních sítích. Plánujeme svůj život podle druhých, a když 
neuspějeme nebo se nám něco nepodaří, jsme často agresivní a opět ob-
viňujeme druhé. Boj, který vychází z lidského charakteru. Milujeme a ne-
návidíme. Vdáváme se a rozcházíme. Nedokážeme nic nedělat, neumíme 
ani odpočívat, a přitom si na práci stěžujeme. Lpíme na moci, titulech 
a myslíme si, že čím větší nálepku vzdělání budeme mít, tím více budeme 
znamenat. Jsme součástí podvodníků v našem životě.

Měli bychom se zastavit a opustit všechno, o čem si myslíme, že to z nás 
dělá silnějšího  nebo lepšího člověka. Nechat pro jednou všechno být, a ne 
být situacemi posedlý. Věnovat se víc sami sobě a svým blízkým. Přestat 
zbytečně komunikovat tam, kde nemusíme. Přestat se sledovat, hodnotit, 
kritizovat, stresovat nad věcmi, které nevyřešíme. Prostě jednou koneč-
ně dýchat a umět říct „ne“. Dovolit si tvořit tak, jak cítíme. Naslouchat své-
mu srdci. A to, že nás ostatní nepřijímají nebo odmítají, je jen jejich pro-
blém… Jsme tím, čím jsme. Dohromady jsme jedno. 

Přeju všem lidem, aby pochopili, že podstatou života je bezpodmíneč-
ná láska. Mějte se rádi a mějte rádi lidi kolem sebe, šiřte lásku tam, kde je 
to potřeba.  Veronika Kačová

ilustrační foto: Sabir Agalarov
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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 2020 je 315 Kč

Karel Oswald: 
Dávné vzpomínky 
Příběh rodiny Holomkových, o kte-
rém kniha vypráví, se odehrává 
v první polovině 20. století. V době, 
kdy Holomkovi žili na Moravě již 
po několik generací, a v době, kdy 
se v Evropě schylovalo pod stínem 
nacismu k tragickému osudovému 
přeryvu romských dějin.

„Dávné vzpomínky“ jsou založe-
né na autobiografii vypravěče, kte-
rý v závěru sympaticky otevřeně své 
dílo komentuje: „ten příběh je prav-

divý od první do poslední řádky. Pravda, něco jsem trochu přidal, něco do-
myslel, změnil některá jména a místa. Jinak ale je vše pravda pravdoucí!…“

Objednávejte na adrese redakce nebo na holomkova@srnm.cz
Cena 100 Kč + poštovné

Centrum Romů a Sintů v Praze
nové specializované pracoviště Muzea romské kultury
Muzeum romské kultury zaháji-
lo přípravy na vznik svého nové-
ho specializovaného pracoviště – 
Centrum Romů a Sintů v Praze. 
Ve zrekonstruované vile v praž-
ských Dejvicích vznikne jedineč-
ný prostor se zaměřením na dobu 
holokaustu Romů a Sintů, jejich 
hmotnou a duchovní kulturu, mi-
nulou i současnou. Cílem je vy-
tvoření místa pro konání výstav, 
koncertů, besed, přednášek, edu-
kačních programů pro školní děti 
a mládež, ale také prostoru pro 
společné setkávání. Nově vzniklé 
společenské a komunitní centrum 
si klade za cíl otevřít debatu o vzá-
jemném soužití, napomoci zlepše-
ní postavení Romů ve společnosti. 

Celý projekt je v plné výši 
(44 625 000 Kč) financován z Nor-
ských fondů 2014–2021, z kapitoly 
Lidská práva. Zprostředkovatelem 
dotace je Ministerstvo financí ČR. 
Zahraničním partnerem projektu je 
The European Wergeland Centre, 
vzdělávací instituce z Osla v Nor-
sku.

Muzeum romské kultury je od 
roku 2019 správce prvorepubliko-
vé vily v pražských Dejvicích, kde 
vznikne nové Centrum. Výstavní 
rodinný dům navrhli pro textilní-
ho podnikatele židovského původu 
Leo Františka Perutze architekti 
Arnošt Mühlstein a Victor Fürth. 
Vila na Velvarské ul. 1 byla posta-
vena v roce 1937 v romantizujícím 
pojetí s prvky funkcionalismu. Vila 
v posledních letech nebyla trvale 
obývaná, ale často sloužila jako fil-
mové kulisy, zahrála si např. ve fil-
mu Ženy v pokušení.

Projekt na rekonstrukci a adap-
taci vily připravila architektonická 
kancelář Rujbr Architects. V návr-
hu je přistupováno s respektem 
k jejím historickým, architektonic-
kým i stavebně-technickým hod-

notám. Budova je i přes své stáří 
v dobrém technickém stavu. 
Vzhled vily zůstane téměř nezmě-
něný. Zásadním novým prvkem 
bude přístavba multifunkčního 
sálu se zasedací místností a kavár-
nou. V půdním prostoru vznikne 
galerijní prostor. Významným zá-
sahem bude výtah, který zajistí 
bezbariérový přístup do objektu. 

Na základě připraveného har-
monogramu začnou na podzim 
roku 2020 stavební práce (přesný 
termín se odvíjí od nezbytných sta-
vebních povolení), které by měly tr-
vat dva roky, tedy do podzimu roku 
2022. Současně bude vznikat edu-

kační program a plán akcí pro nově 
vzniklé Centrum. Pro veřejnost 
bude s kompletním programem 
i vzdělávacími aktivitami Centrum 
otevřeno 1. 3. 2023. 

V rámci spolupráce s Národním 
muzeem bude veřejnosti v létě roku 
2022 zpřístupněna výstava výtvar-
ného umění ze sbírek Muzea rom-
ské kultury v Letohrádku Kinských 
v Praze. Projekt je naplánovaný na 
48 měsíců a končí 29. 2. 2024 s dal-
ší pětiletou udržitelností. Centrum 
ve své finální podobě poskytne 
sedm nových pracovních úvazků.  
Lucie Horáková

Muzeum romské kultury

� e Story of the Roma 

museum  permanent exhibition
of romani 
culture

Příběh Romů
Bratislavská 67, Brno

facebook.com/muzeum.romske.kultury

rommuz.cz D
es

ig
n

 M
ar

ti
n

 H
rd

in
a 

2
0

1
7

 /
 F

ot
o 

E
va

 D
av

id
ov

á


