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veřejné projevy anticiganismu: stále více in!

Milí čtenáři, jak jistě víte, společné 
soužití Romů s majoritou, je stále 
velkým problémem. Veškeré inte-
grační snahy dlouhodobě selháva-
jí, čímž dochází k nárůstu antipatií 

vůči Romům. Verbální útoky ně-
kterých politiků na adresu Romů 
jsou dnes již plnohodnotnou sou-
částí mainstreamové politiky, kte-
ré na přízeň voličů fungují oprav-

du kouzelně. Nuž, alespoň v tomto 
ohledu jsme my Romové v něčem 
prospěšní. Ono být neustále veřej-
ně označován jako parazit či lůza 
nebude zrovna nejpříjemnější po-

cit pro jakoukoliv skupinu obyva-
tel. Schopnost vžít se do běžného 
života Roma, Romky nebo dokonce 
nevinných romských dětí nám po-
city méněcennosti určitě prozradí. 

I přes tato stigmata a nepopsatel-
ná omezení v přirozeném osobním 
rozvoji jedince ve společnosti to 

muzeum romské kultury se ohrazuje proti výroku 
1. místopředsedy poslanecké sněmovny vojtěcha Filipa

V roce 2018 převzalo Muzeum rom-
ské kultury, z rozhodnutí vlády ČR, 
areál bývalého vepřína v blízkos-
ti obce Lety u Písku. Rozhodnutí 
o vykoupení vepřína bylo učiněno 
na základě dlouholetého boje o dů-
stojnou připomínku obětí holokaus-
tu, které v období tzv. cikánského 
tábora na tomto místě zemřely. 

Usnesením vlády Bohuslava So-
botky ze dne 21. srpna 2017 č. 609 
(o schválení záměru nabytí areálu 
velkovýkrmny prasat v bezpro-
střední blízkosti pietního místa 
v Letech u Písku ve veřejném zá-
jmu státem včetně schválení výše 
ceny a následných kroků při nalo-
žení s tímto majetkem) ve znění 
usnesení vlády ze dne 23. října 2017 
č. 766 bylo rozhodnuto o uvolnění 
finančních prostředků pro demoli-
ci a archeologický výzkum na mís-
tě bývalého vepřína. Muzeum rom-
ské kultury, jako státní příspěvko-
vá organice Ministerstva kultury, 
s areálem dle tohoto usnesení hos-

podaří. V současné době probíhá na 
místě zmíněný archeologický prů-
zkum, jehož výsledek bude součás-
tí zadání připravované krajinářsko-
-architektonické soutěže v nové po-
době památníku v Letech u Písku. 

Muzeum romské kultury se 
ohrazuje proti tvrzení 1. místopřed-
sedy Poslanecké sněmovny parla-
mentu ČR Vojtěcha Filipa (KSČM), 
které uvedl dne 7. 8. 2019 v rozho-
voru pro Seznam zprávy. Ve svém 
vyjádření Vojtěch Filip zpochybňu-
je fakt, že tzv. cikánský tábor Lety 
u Písku (Zigeunerlager I) byl kon-
centračním táborem určeným pro 
české Romy a Sinty. Dále také tvr-
dí, že bývalý vepřín nezasahuje do 
místa bývalého tábora. Z map, fo-
tografií a archivních dokumentů 
jasně vyplývá, že areál vepřína 
v 90. letech z větší části stál na mís-
tě, kde se mezi léty 1942 a 1943 na-
cházel tzv. cikánský tábor. Podrob-

 foto: sabir agalarov

Bývalá členka Evropského parlamentu Soraya Post – lidskoprávní bojovnice proti anticiganismu foto: sabir agalarov
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hořká 
pravda
Máme případ ve městě Hnúšťa, kde 
velmi slušná rodina Sendreiová re-
agovala na inzerát prodej bytu 3+1. 
Oba dva manželé jsou zaměstnaní. 
Po dohodě s majitelem se měl pro-
dej uskutečnit platbou v hotovosti 
a podpisem kupní smlouvy.

Prodej bytu rodině Sendreiových 
se však bohužel neuskutečnil, a to 
z důvodu uspořádání petice českých 
obyvatel bytovky, že si nepřejí mít 
za souseda Roma. A tak majitel bytu 
v ten den, ve který se měla uskuteč-
nit platba, celou transakci odvolal 
a prodej bytu romské rodině na zá-
kladě petice se neuskutečnil.

Komunitní centrum pomohlo 
k medializaci případu, ale zklama-
ná rodina nesouhlasila.

vladimír sendrei

prezidentka Zuzana čaputová: Romský 
holokaust nemůže zůstat zapomenut. 

Romský holokaust nemůže zůstat zapomenut. Nenávist v historii lid-
stva vždy plodila zlo a lidské utrpení. Tragické zkušenosti s šířením stra-
chu a nenávisti bohužel máme i my na Slovensku. Znát minulost je akut-
ní potřebou pro přítomnost a budoucnost. Obzvlášť, když se nenávist 
a podněcování strachu opět stávají politickým nástrojem této doby. Ne-
návist může mít různé podoby, ale její oběti jsou stále konkrétní. Na Slo-
vensku jich bylo tisíce.

Dnes je Památný den romského holokaustu. Přesně před 75 lety bylo 
masově vyvražděno posledních 2 900 Romů v plynových komorách Osvě-
timi. Mezi nimi byli děti, ženy, chudí i starší lidé.

Oběťmi nenávisti se během druhé světové války stalo množství lidí, ať 
už na základě jejich etnicity, národnosti, politické příslušnosti, sociální-
ho statusu, zdravotního znevýhodnění nebo sexuální orientace.

Snahu bagatelizovat nenávist a lidskou důstojnost konkrétních skupin 
lidí zažíváme i dnes. Jen citlivostí vůči těmto jevům a upřímnou snahou 
rozšiřovat prostor pro dobro dokážeme bránit tomu, aby se smutná histo-
rie opakovala vůči kterékoliv skupině lidí v budoucnosti. Dnes přitom ani 
nemusíme tušit, kdo bude jejím dalším cílem.

Nenávist můžeme porazit pouze tím, že rozšíříme prostor pro lásku 
a úctu k sobě navzájem.

Romano holokaust našťi avel bisterdo.
Phujipen andre manušengeri historija furt bijanelas bilačhipen u manu-
šengero pharipen. Dukhade čačipena buchľarenas dar u phujipen, žaľa, 
so hin the amen pro Slovačiko. Te džanel historija hin angluno kampľipen 
vaš akanutne the avutne ďivesa. Zorales, kana o phujipen u daravipen pes 
pale keren sar politikane buťa andre akala ďivesa. Phujipen šaj te avel cho-
csave riga, no o marde manuša hine prindžarde. Pro Slovačiko sas ezera.

Adaďives hin Leperdo ďives romane poraimoske. Punto anglal 75 ber-
ša sas but murdarde agorune 2 900 Roma andre plinoskere khera andro 
Osvienčim. Maškar lende sas čhavore, džuvľa, čore the phureder manuša.

Marde anglal phujipen andro dujto lumakero mariben sas but manuša, 
vaš lengeri etnicita, nacija, politikano angluňipen, socijalno statuso, sas-
ťipnaskero nasvaľipen abo seksualno angluňipen.

Kamľipen te charňarel phujipen u manušikaňi paťiv varesave manuši-
kane grupenge šaj te dikhas te adaďives. Ča lokes mamuj kale buťenge 
u čačipnaskera paťivaha te buchľarel than vaš o lačhipen šaj te na domu-
khas koda, te phari historija avel pale ki varesavi manušikaňi grupa an-
dre avutne ďivesa. Adaďives na musaj te džanas, ko avela lakero dureder 
mardo.

Phujipen šaj te murdaras ča koleha, te buchľaraha than vaš o kamiben 
u paťiv maškar peste. Zuzana čaputová

Dokončení ze str. 1

karel schwarzenberg: komunistická vyjádření 
k bývalému vepřínu v letech jsou nehorázná!
Koncentrační tábor v Letech u Pís-
ku, který byl pod českou správou 
a hlídali ho bohužel čeští dozorci, 
byl určen především pro Romy či 
Cikány. Zemřelo tam téměř čty-
ři sta lidí a ti, co přežili, byli pře-
vezeni do Osvětimi a šli do plynu. 
Pětadvacet let po uzavření tábora 
komunisté na tomto místě, kde se 
děly hrůzné věci, vybudovali veli-
ký vepřín. Na místě, kde zahynulo 
tolik lidí, včetně všech dětí, které 
se v táboře narodily.

Po roce 1989 trvalo pětadvacet 
let, než se podařilo vepřín odstra-
nit a vrátit tomuto místu aspoň čás-
tečnou důstojnost a věnovat ho při-
pomenutí obětí těch vražd a zloči-
nů. Já jsem nikdy neměl iluze 
o tom, že by naši komunisté měli 
jakýkoliv cit pro lidskou důstojnost, 
nebo že by pro ně lidský život hrál 
nějakou významnější roli. Přesto 
mě vyjádření pana předsedy Filipa 
překvapilo.

Místo, aby ve studu mlčel, zve-
řejnil následující vyjádření: „Připo-
mínám všem, kteří se rozčilují nad 

stále se zvyšující cenou vepřového 
masa, že vláda ČR vedená B. So-
botkou vykoupila vysoce efektivní 
podnik v Letech za půl miliardy 
a uzavřela ho bez náhrady a sníži-
la tak produkci českého vepřového 
pod třicet procent naší spotřeby, to 
byl zločin.“

Zveřejnění takového postoje mě 
opravdu překvapuje i od komunis-
ty. Důstojnost mrtvých je pro něj 

méně důležitá, než vepřo knedlo 
zelo. Vepřín v Letech ovšem v cel-
kové produkci vepřového masa 
v České republice nedosahoval ani 
jednoho procenta a že by chov vep-
řů u nás nedosahoval ani třicet pro-
cent spotřeby, je od předsedy ko-
munistů lež.

A tento z Božího dopuštění člo-
věk je dnes místopředseda Sněmov-
ny. karel schwarzenberg

nější informace lze nalézt v posled-
ním čísle Bulletinu Muzea romské 
kultury 26/2017, kde docent Pavel 
Vařeka (Západočeská univerzita 
v Plzni) podrobně rozebírá archeo-
logický průzkum a také podrobně 
popisuje polohu tábora vč. jednot-
livých obrazových materiálů. 

Vyjádření Vojtěcha Filipa pova-
žujeme za znepokojivé, jelikož vy-
koupením vepřína došlo k prvnímu 
kroku k řádnému a důstojnému 
uctění obětí. Odstranění vepřína 
a budoucí památník jsou důležitým 
krokem v zápasu o historickou pa-
měť, kdy na tragický osud Romů 
a Sintů během druhé světové války 

bylo často zapomínáno a jejich utr-
pení bylo popíráno. V tzv. cikán-
ském táboře Lety u Písku v období 
od srpna 1942 do srpna 1943 žilo 
v nelidských a strašlivých podmín-
kách přibližně 1300 mužů, žen 
a hlavně dětí. Ty tvořily bezmála 
polovinu vězňů. Přibližně 326 věz-
ňů internaci nepřežilo, většina 
z nich byla pohřbena v masových 
hrobech na nouzovém pohřebišti za 
táborem, kde v současné době sto-
jí pomník Zdeňka Hůly, který byl 
slavnostně odhalen v roce 1995 
Václavem Havlem. Více než 500 
mužů, žen i malých dětí bylo depor-
továno do koncentračního a vyhla-

zovacího tábora Auschwitz II-Bir-
kenau na téměř jistou smrt. Nacis-
tická genocida Romů a Sintů je při-
tom odborníky považována za jed-
nu z nejdůkladnějších, neboť 
během druhé světové války zavraž-
dili 90 % Romů a Sintů z oblasti 
tehdejšího Protektorátu Čechy 
a Morava.

Více informací o tzv. cikánském 
táboře Lety u Písku, stejně jako 
o osudu místa po zrušení tábora, 
lze nalézt na webových stránkách 
letypamatnik.cz. 

 lucie horáková
tisková mluvčí Muzea romské 

kultury

muzeum romské kultury se ohrazuje proti výroku 
1. místopředsedy poslanecké sněmovny vojtěcha Filipa

Karel Schwarzenberg foto: top 09

Letecký měřický snímek z roku 1949 zachytil stále dobře patrný půdorys tábora. A – tábor a archeologické son-
dy (modře), B – poloha táborového hřbitova s vynesením povrchově patrných reliktů (žlutě). Červeně – vepřín. 
Snímek: Vojenský geografický a hydrometeorologický ústav generála Josefa Churavého v Dobrušce. Plán: Pa-
vel Vařeka a P. Hlavenka.
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chcete přispívat  
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ozvěte se šéfredaktorovi na  
romanohangos@gmail.com

veřejné projevy anticiganismu…
Dokončení ze str. 1

komentář

kulturní rozmanitost 
je u nás stále cizí

tomáš ščuka

Vážení a milí čtenáři, blíží se konec léta a tak jsem se rozhodl věnovat se 
našim letním dovoleným a pobytům v zahraničí. O prázdninách všich-
ni nejraději cestujeme za teplem k moři, kde trávíme se svými nejbliž-
šími, rodinou a přáteli volný čas, relaxujeme a užíváme si to. Na těchto 
místech také máme možnost poznávat jiné kultury, uvědomovat si od-
lišnosti a vzájemně se jimi obohacovat. Stejně tak zde můžeme u někte-
rých turistů snadno vnímat, že mají s akceptací jiných kultur stále pro-
blém. Prostor pro bližší poznání dávají většinou pouze svým krajanům 
či ne příliš vzdáleným sousedům – Polsko, Slovensko apod. Bohužel se 
takto odtažitě chová většina českých turistů. Jejich chování v letních de-
stinacích plných multikulturního prostředí je reálným odrazem spole-
čenského klimatu u nás doma. Ač jakékoliv chování respektuji a tole-
ruji, je pro mě netolerance k jiným kulturám u určitých skupin turistů 
nepochopitelná! Navíc pokud se nad některými kulturami vysloveně po-
horšuji či mám dokonce strach z bližšího poznání jejich zvyků a tradic, 
zvolím raději pro dovolenou zemi, kde se budu cítit jistěji a bezpečně-
ji. V tomto duchu působí totiž naše chování v zahraničí komicky. Máme 
sice x předsudků, stereotypů z hygieny a chování jiných národů, ale na 
druhou stranu jejich jídlo a hotely máme rádi natolik, že se tam opako-
vaně vracíme. Tento vzorec vnímání nás zřejmě ani nenapadne a je to 
škoda. Cestování je totiž úžasný koníček, který nám krom zážitků a po-
žitků umožňuje právě poznání kulturní rozmanitosti ve světě. O tak dů-
ležité obohacení se sami ochuzujeme, ba co víc, vedeme k těmto zauja-
tým postojům i své děti.

V mnoha ohledech je dnes Česká republika prosperující evropskou 
zemí. Jako společnost jsme ale ve vnímání různorodosti stále vzdálení 
například západním zemím Evropy, kde původ člověka není důvodem pro 
jakékoliv odsouzení. Kulturní výchova obecně je v české společnosti dlou-
hodobě podceňována. Vyrůstají nám nové generace, které doma i ve ško-
le vychováváme bez respektu a toleranci k jiným kulturám, národům, 
zvyklostem a tradicím. Chybí nám schopnost vnímat jinakost jako něco 
jiného, odlišného, avšak nikoliv horšího! 

Věřím, že vše je otázka vůle přejít k těmto změnám v kulturním vý-
voji jedince. Výchovně vzdělávací systém si žádá nutnou reformu v řadě 
oblastí. Jednou z nich je právě kulturní učení – respekt a tolerance ke 
kulturní rozmanitosti, které jsme součástí. Pouze a jen těmito přístupy 
docílíme změn, jež budou vytvářet prostředí pro lepší mezilidské vzta-
hy.

My, Romové, bychom v těchto postojích určitě neměli být pasivní. Naše 
osobní zkušenost s pocity méněcennosti ve škole, v práci a společnosti 
jako takové nás v těchto těžkých chvílích udělala silnějšími. Někteří z nás 
navíc pro svůj vzhled mají v zahraničí blíže k těmto kulturám, dokážou 
s nimi snadno navázat vztah a třeba se i dovědět, že nerozumí českým tu-
ristům, kteří se nad jejich tradicemi a zvyky pohoršují.
Dialog je zkrátka cesta k bližšímu poznání.

mnoho Romů a Romek dotáhlo vy-
soko a jsou úspěšní. Tito lidé si za-
slouží uznání, ale nedostává se jim. 
Naopak, v závěru kteréhokoliv pří-
běhu úspěšné osoby romského pů-
vodu je většinou vnímána stejně jen 
skrze svůj původ. A rozhodně se 
nejedná o novodobý jev. Jde o kru-
tou realitu postavení Romů, která je 
navenek všem velmi dobře známá, 
avšak dlouhodobě neřešená.

Obhajobu tohoto stavu od veřej-
ných představitelů dělby moci ne-
lze chápat seriózně, natož vážně. 
Její obsah je buď založený na před-
sudcích vůči tomuto etniku, viz na-
příklad výroky prezidenta Zema-
na, nebo na občanské zodpověd-
nosti, o níž většinou hovoří tradič-
ní demokratické strany, které však 
nevnímají onen důležitý diskrimi-
nační, nerovný přístup, v němž Ro-
mové vyrůstají a žijí. Legitimní se-
gregace Romů ve školství a v ob-

lasti bydlení je pak v české společ-
nosti vnímána jako norma, která je 
správná a žádoucí. Je až k neuvě-
ření, že i po 30 letech po revoluci 
se napříč politickým spektrem ne-
najde hlas, který by jasně a dlou-
hodobě upozorňoval na zmíněnou 
segregaci Romů. Demokratický 
hlas, který by proti segregaci jako 
vážnému společenskému zločinu 
vůči určité skupině obyvatel bojo-
val a prosazoval změnu! Velcí re-
volucionáři jako byl například 
Martin Luther King nebo Václav 
Havel jasně dokazují, že boj za lid-
ská práva má smysl! Jde sice o ne-
lehkou cestu symbolizující obrov-
skou odvahu a víru měnit svět 
k lepšímu, přesto má smysl proti 
těmto nerovnostem mezi lidmi bo-
jovat i dnešní době. 

Bohužel novodobé jevy ve spo-
lečnosti jako jsou extremismus 
a populismus, posunuly význam 
boje za lidská práva včetně potřeb-

né odvahy, na méně důležitou hod-
notu společenského fungování. 

Ukázkovým příkladem mohou 
být poslední výroky komunisty 
Vojtěcha Filipa o vepřovém mase. 
Tento údajně uvědomělý právník 
prohlásil, že za zdražení vepřové-
ho masa může vláda tehdejšího 
předsedy ČSSD Bohuslava Sobot-
ky, která se zasloužila o odkup 
vepřína v Letech u Písku (koncen-
trační tábor). Objektivní názor nad 
tímto sci-fi výrokem nechť si udě-
lá každý sám.

Žalostným faktem zůstává, že se 
Romům opět nedostalo veřejného 
zastání. Začátkem srpna jsme si při-
pomínali výročí obětí genocidy 
Židů a Romů. Přesto výroky sou-
druha Filipa žádné emoce nevzbu-
dily. 

S touto lhostejností našich poli-
tiků, jejichž voliči jsou i Romové, 
se jen stěží můžeme dočkat pozitiv-
ní změny. tomáš ščuka

Zemřel poslední přeživší ze 
sachsenhausenu vojmír srdečný

Ve věku 99 let zemřel Vojmír Sr-
dečný, poslední přeživší z koncen-
tračního tábora v Sachsenhausenu. 
Informovala o tom Česká televize 
s odvoláním na předsedkyni Sdru-
žení osvobozených politických věz-
ňů a pozůstalých Zdeňku Valou-
chovou. Do Sachsenhausenu byl 
Srdečný deportován po nacistic-
ké perzekuci vysokoškoláků roku 
1939. Poslední rozloučení se bude 
konat v pátek ve 12:00 v Nové ob-
řadní síni na pražských Olšanech.

Podle webu projektu Paměť ná-
roda se Srdečný narodil 6. října 
1919 v Albrechticích nad Orlicí ve 
východních Čechách. V roce 1939 
se přihlásil do Ústavu pro vzdělá-
vání profesorů tělesné výchovy, 
kam byl přijat. V Praze bydlel na 
Švehlově koleji a po pěti týdnech 
studia 17. listopadu 1939 vpadli na 
jeho kolej Němci. Srdečný byl spo-
lu s dalšími stovkami studentů de-
portován do koncentračního tábo-

ra Sachsenhausen - Oranienburg. 
Po jednom roce, jednom měsíci 
a jednom dni se Srdečný dostal z tá-
bora spolu s dalšími dvěma sty stu-
dentů. Po propuštění a návratu do 
Albrechtic v prosinci 1940 praco-
val jako praktikant v pojišťovně 
a po dvou letech byl nuceně nasa-
zen ve fabrice Guss-und Metallge-
sellschaft v Holicích. V historické 
skupině 17. listopad 1939 se podí-
lel na poválečné evidenci deporto-
vaných studentů.

Srdečný se celý život zabýval 
prací s tělesně postiženými. V roce 
1947 nastoupil do Rehabilitačního 
ústavu v Kladrubech, kde mimo 
jiné založil Kladrubské hry pro tě-
lesně postižené. V roce 1949 musel 
z Kladrub odejít, uplatnění našel 
záhy jako rehabilitační pracovník 
ve státních lázních Velké Losiny, 
kde se věnoval léčbě pacientů s ná-
sledky po dětské obrně. Roku 1959 
se do Kladrub vrátil. Srdečný byl 

také předsedou svazu tělesně posti-
žených sportovců a přes 30 let pů-
sobil na pedagogické fakultě 
v Hradci Králové. Za celoživotní 
pedagogickou činnost a rozvoj 
sportu pro handicapované získal 
Srdečný letos v květnu od králové-
hradecké radnice Cenu Dr. Františ-
ka Ulricha.

Srdečný byl mimo jiné předse-
dou historické skupiny 17. listopad 
1939 v Českém svazu bojovníků za 
svobodu (ČSBS) a v dubnu roku 
2010 se stal členem Mezinárodní-
ho výboru Sachsenhausen. Srdeč-
ný se každoročně 17. listopadu 
účastnil pietního aktu u Hlávkovy 
koleje, kde si lidé připomínají uza-
vření vysokých škol nacistickými 
okupanty 17. listopadu 1939 a smrt 
studena Jana Opletala a dalších 
umučených a popravených studen-
tů. Loni se Srdečný setkání neú-
častnil ze zdravotních důvodů.

čtk

Vojmír Srdečný foto: paměť národa

vakeren romanes
samurdaripen, porajmos holokaust
o fašismo fašismus
diskriminacija diskriminace

Aušvicate hin kher baro, V Osvětimi je veliké vězení,
odoj bešel mro pirano. tam sedí můj milovaný.
Bešel, bešel, gondolinel Sedí, sedí, přemýšlí
u pre mande pobisterel. a na mě zapomíná.

O blokaris bibachtalo. Hlídač je zlý.
Marel amen. Bije nás.
Sam bokhale. Jsme hladoví.
Sam nasvale. Jsme nemocní.
Jaj Devla, pomožin amenge. Ó Bože, pomoz nám.
dujto lumakero mariben druhá světová válka
Ma bisteren! Nezapomeňte!

janko horváth



4 augustossRpen téma

v hodoníně u kunštátu se otevřel památník romského 
holokaustu. pietní akt připomněl oběti.
Muzeum romské kultury v úterý 20. 
srpna zpřístupnilo Památník holo-
kaustu Romů a Sintů na Moravě 
v Hodoníně u Kunštátu na Blanen-
sku, kde býval za války tzv. cikán-
ský tábor. Otevření se uskutečnilo 
při příležitosti pietního shromáždě-
ní k uctění památky obětí holokaus-
tu. Ředitelka muzea Jana Horvátho-
vá řekla, že začínají také tři výstavy. 
Nabídnou archeologické nálezy 
z bývalého tábora v Letech na Pí-
secku, studentské práce na téma ho-
lokaustu nebo výstavu o genocidě.

Památník vybudovalo skoro za 
100 milionů korun Národní peda-
gogické muzeum a knihovna J. A. 
Komenského, práce trvaly pět let. 
Muzeum romské kultury si místo 
převzalo loni a dále pracovalo na 
úpravách. Příští rok by měla být ho-
tova také expozice připomínající 
osudy Romů.

V místě památníku se uskuteč-
nilo pietní shromáždění u příleži-
tosti 76. výročí hromadného trans-
portu romských mužů, žen a dětí 
z hodonínského tábora do koncen-
tračního tábora v Osvětimi.

Při té příležitosti muzeum ote-
vřelo památník veřejnosti. Podle 
Horváthové bude přístupný vždy 
od středy do neděle od 10:00 do 
18:00 v období od dubna do října. 
Památník nyní nabízí v baráku 
vězňů a dozorců tři výstavy. Jed-
na je o genocidě, druhá přibližuje 
studentské práce na téma holo-
kaustu a třetí ukazuje archeologic-
ké nálezy z Letů na Písecku, kde 
stával za války koncentrační tábor. 

Muzeum tam chce také vybudovat 
památník. Výstava podle mluvčí 
muzea Lucie Horákové nabízí na-
příklad osobní předměty vězňů 
nebo stavební kousky. K vidění 
jsou například knoflíky, korálky, 
ale také třeba kliky nebo hřebíky.

U pietního aktu byla i sedmde-
sátiletá Jiřina Somsiová z Olomou-
ce, jejíž rodiče prošli táborem 
v Hodoníně u Kunštátu i koncent-
račními tábory. „Jsem vděčná za 
vybudování památníku, Romové si 
ho zasloužili. Každý rok se tu mů-

žeme scházet a zapálit svíčku. Je to 
šílenství, co se dělo za hrůzy na li-
dech. Dbáme na to, aby se to z pa-
měti lidí nikdy nevymazalo,“ řek-
la Somsiová.

V takzvaném cikánském táboře 
v Hodoníně u Kunštátu protekto-

rátní úřady shromáždily od srpna 
1942 do září 1943 moravské Romy 
před transportem do Osvětimi. Za-
řízením prošlo 1396 dětí a dospě-
lých, 207 jich tam zemřelo.  čtk

foto: adam holubovský,  
muzeum romské kultury

Otevření Památníku Holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu 
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před 75 lety vyvraždili nacisté v osvětimi během 
jediné noci tři tisíce Romů
v noci z 2. na 3. srpna 1944 bylo 
ve vyhlazovacím koncentračním 
táboře osvětim-březinka zavraž-
děno téměř tři tisíce Romů ze čtr-
nácti zemí světa. od roku 2014 
si polsko tuto událost připomíná 
jako den národní památky Romů 
a u této příležitosti se v osvětimi 
konaly pietní akce. Účastnila se 
jich i dvacítka přeživších či ná-
městek německého ministra za-
hraničí michael Roth.

Několikadenní akce připomína-
jící vyvraždění Romů nazvaná „Dí-
vej se a nezapomeň“ se koná 
v Osvětimi nebo v Krakově. Na 
konferenci se tam zabývají historic-
kými událostmi i rasismem v dneš-
ním světě.

Celosvětově je pojem holocaust 
spojován především s nacistickým 
vyvražděním asi šesti milionů Židů 
během druhé světové války. Pro za-
bití asi půl milionu Romů a Sintů 
se vžil pojem romský holocaust. 
Sintové jsou lidé, kteří před mnoha 
staletími přišli z Indie a usadili se 
v západní a střední Evropě. Romo-
vé žijí převážně ve východní části 
Evropy. Obě skupiny se obvykle 
označují za Romy.

bojujme proti netoleranci, vyzval 
pompeo
Michael Roth před návštěvou Osvě-
timi poukázal na nedostatek obec-
ného povědomí o systematickém 
vyvražďování romských komu-
nit během 2. světové války. „Příliš 
dlouho jsme vytěsňovali genocidu 
více než půl milionu Sintů a Romů 
z historické paměti a dovolili jsme, 
aby byla největší etnická menšina 
v Evropě vytlačena na okraj naší 
společnosti.“

Západoněmecký kancléř Helmut 
Schmidt až v roce 1982 veřejně pro-
hlásil, že Sintové a Romové „byli 
pronásledováni z důvodu rasy“ a že 
tyto zločiny byly genocidou.

Americký ministr zahraničí 
Mike Pompeo vyzval „všechny vlá-
dy, aby podnikly kroky v boji pro-
ti netoleranci vůči Romům a umož-

nily jim plnou účast na občanském 
a ekonomickém životě“.

Romské rodiny žily v osvětimi 
pohromadě
Osvětimí prošlo přes dvacet tisíc 
Romů, včetně 4870 z protektorátu. 
Takzvaný „cikánský tábor B II e“ 
tvořilo 32 dřevěných budov na plo-
še 150 krát 170 metrů. V budovách 
pro tři až čtyři stovky lidí se jich 
tísnilo až 1200.

Na rozdíl od jiných koncentrač-
ních táborů nebyli Romové zařazo-
váni do pracovních komand mimo 
tábor a rodiny žily pohromadě. 
Mohli si také ponechat vlastní ob-
lečení. „Zároveň ale zde byly pod-
mínky neslučitelné se životem. Ro-
mové umírali na nemoci, infekce 
i vyčerpání z práce. A byli vyhla-
zováni v plynových komorách,“ po-
psal zpravodaj ČT v Polsku Lukáš 
Mathé. 

Tragická pouť osvětimských 
Romů se završila v noci z 2. na 3. 
srpna 1944. „Rudá armáda postu-
povala směrem na západ a podle 

všeho se velitelé tábora rozhodli, že 
je třeba zlikvidovat zbytky cikán-
ského tábora, kde v té době byly asi 
tři tisícovky lidí. Povraždili je v ply-
nových komorách,“ dodal Mathé.

Byla to druhá největší hromadná 
vražda československých občanů za 
války po usmrcení 3792 židovských 
mužů, žen a dětí z takzvaného čes-
kého (či terezínského) rodinného tá-
bora v noci z 8. na 9. března 1944.

podle himmlerova rozkazu… 
V genocidních mašinériích nacis-
tického Německa zahynulo za dru-
hé světové války téměř devadesát 
procent českých a moravských 
Romů. Z asi 6500 protektorátních 
Romů jich 4870 odjelo transporty 
do Osvětimi, vrátilo se jich jen 583.

Už na základě nacistických No-
rimberských zákonů bylo ve 30. le-
tech v Německu stanoveno, že raso-
vým nepřítelem číslo jedna jsou 
Židé a za nepřítele číslo dvě byli sta-
noveni „Cikáni a cikánští míšenci“. 
V hitlerovském Německu i v ze-
mích pod nadvládou Třetí říše byli 

tedy Romové perzekvování a depor-
továni do různých druhů táborů. 

První protiromský výnos, zaka-
zující především kočování, vyhlá-
sila protektorátní vláda již koncem 
března 1939. „Cikáni, cikánští mí-
šenci a osoby žijící po cikánsku“ 
začali být evidováni.

Čeští a moravští Romové byli 
soustřeďováni v kárně-pracovních 
táborech v Letech u Písku a v Ho-
doníně u Kunštátu na Blanensku, 
které byly otevřeny v srpnu 1940 
(v březnu 1942 byly přejmenovány 
na sběrné).

Takzvané „konečné řešení ci-
kánské otázky“ pak přinesl rozkaz 
šéfa SS Heinricha Himmlera z 16. 
prosince 1942 o deportaci Romů do 
Osvětimi, kde je většinou čekala 
smrt.

Na okupovaných územích Sovět-
ského svazu se Romové stali oběť-
mi řádění komand Einsatzgruppen, 
v Srbsku se na vyhlazování výraz-
ně podílela německá armáda, 
v Chorvatsku zase ustašovci.  čtk

foto: sabir agalarov

Piotr Cywinski, ředitel státního muzea Auschwitz-Birkenau, byl slavnostně vyznamenán Evropskou cenou Sintů a Romů za lidská práva. 
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pal o Feris the emilis
Pre aver ďives gele o čhave dure-
der. Doavle andro jekh foros, kaj 
ehas o tarhos. Sar pre savore tarhi, 
the adaj has savoro, so čak kamľal. 
Kajčak le čhaven nasas aňi koruna, 
ta čak dikhenas, až doavle ki o ša-
tros le marenca the le bokheľenca. 
Maj paš leste ehas o šatros le ma-
seha, salamenca the aver lačhipe-
nenca. Sar o čhave pre kada dikhe-
nas, ta pes lenge kerlas až namištes. 

Terďile peske odijader a dikhe-
nas. Andre oda avle ki o šatros le 
marenca duj murša the duj džuvľi-
ja. Jon chudle odoj te diľiňarel la 
phuredera gora the le gores avka, 
hoj te nadikhen le muršen, sar čo-
ren o mare the o bokheľa. Sar kada 
dikhle o čhave, maj chuťile kija len-
de, chudle len u o čorachane mušin-
de te thovel sa pale pro skaminda. 
Oda pes imar všimňinde the andro 
šatros, so bikenavnas o masa, hoj 
andre oka šatros le mareha pes 
vareso kerel a maj avle te dikhel, so 
pes ačhiľa. O mesarošis has murš 
sar graj. Chudľa sodujen muršen 
a o čhave le džuvľijen. „Ta tumen 
avľan te čorel,“ zarazinďa len. „Ski-
den pes, hoj tumen imar šoha te na-
dikhav. A sar mek jekhvar dikha-
va, sa o pašvare andre tumende 
sphagerava.“ Pal kada soštardžene 
denašenas sar balvaj, te na lenge 
prithovel vareko vajkeci pro dumo. 
„Dikhav, hoj san paťivale čhave 
a bizutnones san bokhale. Len 
peske jekh maro the bokheľi,“ 
phenďa o pekaris a o mesarošis len 
pridiňa sakones bari kolbasa. 
O čhave nadžanle, sar lenge te pa-
ľikerel. Kija raťate avle pro tarhos 
duj Roma. O rom la romňaha. Da-
varekana pes ačhelas, hoj o manu-
ša, so bikenavnas, mukhenas adaj 
oda, so našťik bikenenas. Nekbuter 
adaj mukhenas o hudri. Avka pes 
ačhelas, hoj o manuša, so len 
arakhenas, lenas peske len khere. 
Adaďives avle te rodel o hudri 
o Rom la Romňaha. O čhave, sar 
len dikhle, maj gele kija lende. Has 
igen rado, hoj tel kajso baro idejos 
taľinde pro Roma a hoj lenca šaj 
vakeren. Le romes la romňaha has 
bacht, arakhle vaj pandž kotera 
hudri pre peste the pro čhave. Sar 
pregele calo tarhos, vidine pes khe-
re a o čhave lenca. 

Le dromeha vakernas pal savoro, 
so pes lenge ačhiľa, so dikhle a šun-
de. O Rom čak bonďarlas le šereha. 
Sar doavle andro romano gavoro, 
maj pes pašal lende stradle pherdo 
cikne čhave a zvedavones peske len 
predikhenas. Kajčak na ča o cikne 
čhave, the o murša the o džuvľija 
peske len obdikhenas a gele pal len-
de ži andro kher ko Rom. Sako has 
zvedavo, kaj pes adaj ile. Predžalas 
the vajkeci berš, mindig pes varesa-
vo cudzo Rom adaj sikhavlas. „Dža-
nen so,“ phenďa o Rom, „kaleha, so 
tumen kamen te džanel, tumenge 
nekfeder žutinla o phuro Kachňaris. 
Džaha pal leste a dikhaha, so tu-
menge phenela. O Kachňaris pre-
geľa baro koter luma, mindig pes 
thoďa adaj te bešel peskera romňa-
ha.“ Naľikerďa but a o čhave avle le 
Romeha pal leste. Jov peske len pre-
dikhľa a poašarďa len. „Dičhol, hoj 
san lačhe čhave a murša sar pes pe-
rel.“ Paľis lendar chudľa te phučke-
rel, khatar hine a so adaj keren. 
O čhave leske sa rozphende a o Rom 
sar te obdžiďiľahas. „Se me som pa-

šal tumende andal aver gav a tuma-
re dades the la da džanav, sar sanas 
mek cikne čhavore.“ Akana o čhave 
ačhile pre leste te dikhel sar priside. 
„No dikhen, sar e luma cikňi. Aňi 
suneste amenge nageľahas, hoj pes 
adaj zdžaha,“ phenďa o phuro Kach-
ňaris. O čhave leske sa rozphende, 
kaj has, so dikhle the šunde. „Oda 
igen phares te phenel, so te kerel 
kole duje kraľenca. Šaj žutinlas oda, 
so phenen, te pes andre denas 
o džuvľija. Mušinena mek jekhvar 
sa te rozphenel mira romňake. Joj 
tumenca džala, urla pes andro šukar 
vlachika gada a genla la kraľovnake 
andal o vasta. A tumen džana laha, 
urna pes andro ďinďarde bare ge-
reki a buchle staďa, kaj te dičhon sar 
manuša, so aven igen dural. Muši-
nena la kraľovna te prevakerel, hoj 
te kerel oda, so lake phenena a te na-
del le kraľiske smirom. A okla kra-
ľovna tiž. Pal koda, hoj našľon o ma-
nuša, imar tiž šunďom. Vakerel pes, 
hoj len čorel o baro džungalo čaro-
dejňikos a garuvel len andro baro 
dis andre amare veša. Mek ňiko naa-
vľa pro´da, kaj. Ela igen phares te 
arakhel koda than, te adaj hin ajci 
but bare veša.“

Pregele vajkeci ďivesa. E romňi 
le čhavenca avle andro dis. O čhave 
peske dine te vičinel le kraľovnake-
res inašis. Phende leske, hoj len hin 
angla late bare hiri a hoj len šaj phe-
nen čak lake. Naľikerďa but, avľa e 
kraľovna a iľa len andre. „Ta save 
hiri mange anen?“ E romňi lake 
ešeb čumidľa o vasta a paľis o čha-
ve. „Amen phiras pal e luma a ge-
nas le manušenge andal o vasta, so 
len užarel. Te amenge dovoľineha, 
vigenla tuke kadaj e daj, so tut uža-
rel,“ phenďa o Feris. Avka lake iľa 
e romňi ľavo vast a andal e burňik 
chudľa te genel: „Kadi bari čara, 
oda tiro dživipen. O nasvaľipena 
pes tutar nachudena. Dživeha but 
berša a ži duj berš tuke uľola čha-
voro. Akana av ajsi lačhi a sikhav 
mange aver vast.“ La kraľovnake, 
sar šunďa, so lake e phuri phenďa, 
až rozasanďile o jakha a podiňa lake 
aver vast. „Dikhes, kadi cikneder 
čara amenge phenel, so tut užarel 
akana. A sar dičhol, ta ňič lačho.“ E 
kraľovna pre late zadikhľa a daran-
ďiľa. „Proci tire romeske a oleha he 
proci tuke pes kisitinel bari vzbura. 
O manuša andal aver phuv, tumare 
suseďi, imar nakamen ajci te cerpi-
nel. Tumare slugadža prepadňinke-
ren le nipen andre oki phuv, mur-
darkeren le manušen, čoren le ter-
ne džuvľijen a rabinen. A kada ke-
ren the okla slugadža, te pes dochu-
den andre tumari phuv. No a kavka 
meren pherdo manuša, palo o slu-
gadža aňi navakerav.“ E kraľovna 
čak šunlas. „A džanes soske pes 
marel tiro rom okle kraľiha? Aňi 
pes mange nakamel te paťal, so 
sikhavel kadi čara. Maren pes vaš 
oda, hoj oka kraľis, strično phral 
tire romeske, preiľa leske la romňa. 
Sar dičhol, ta tut igen nakamel, te 
pes marel angle oki romňi.“ La kra-
ľovna sar te čhinďaha vareko pal 
o muj. Andre oda pes diňa anglal 
o Feris. „Ňiko nadžanel, so kisiti-
nen andre oki phuv proci tire 
romeske, aľe som bizutno, hoj ňič 
lačho. Nakamas tuke te vakerel, so 
kames te kerel, aľe prevaker peske 
le romeha, hoj so neksigeder te sci-
rdel peskere slugadžen andal oki 

phuv a mi preačhel pes te marel. Tu 
sal leskeri romňi a na oki, so pes an-
gla late marel. Okla hazdel upre 
a tut thovel tel o pindre. Oda aňi na-
vakerav pal oda, hoj keren bari ladž. 
So peske šaj gondoľinen o manuša 
andre so duj phuva, te o strična ph-
rala pes maren angle romňi.“ E kra-
ľovna nadžanelas, so lenge te od-
phenel. „Mange igen pharo, hoj tuke 
mušinďom te phenel kajso nalačho 
hiros, aľe nakamľom te chochavel. 
Phenďom ča koda, so vigenďom an-
dal tiro vast. Mangav tut, ma ruš pre 
ma,“ phenďa e phuri romňi a čumi-
dľa lake o vast. Avka kerde the 
o čhave. E kraľovna iľa o gonoro le 
lovenca a diňa la romňa. „Oda vaš 
oda, hoj mange phundraďan 
o jakha.“ „Tu sal ajsi šukar džuvľi,“ 
phenďa e phuri, „naachaľuvav 
oleske, soske pes marel angle aver, 
te tuha dživel.“ „Paľikerav tumenge 
mek jekhvar,“ phenďa e kraľovna 
a premukhľa len. 

O čhave pes skidle la romňaha 
a vidine pes andre oki phuv pal oki 
kraľovna. Odoj lake e phuri vigen-
ďa andal o vasta, so la užarel 
a o čhave leske phende sa pal oki 
kraľovna. Joj lenge egerinďa, hoj 
kerla sa, kaj o murdaripen maj te 
preačhel. Avka sar the oki kraľov-
na, diňa the joj la romňa jekh gono-
ro somnakune dukati. E romňi le 
čhavenca gele khere a užarnas, so 
pes ačhela. 

E kraľovna zmukhľa pro kraľis 
a jov maj diňa te scirdel peskeren 
slugadžen andal oki phuv a sa so 
odoj rozčorde te visarel pale. Kadi 
aver kraľovna došiľinďa le kraľis, 
hoj te irinel o ľil. Andre koda ľil pes 
omangľa, hoj leske oka kraľis te od-
mukhel, hoj leske preiľa la romňa 
a hoj pes pale te ľikeren sar fameľi-
ja. Naľikerďa but a o kraľovni pes 
zgele a savoro dovakerde. O kraľa 
te kamle spokojnones te dživel, ta 
mušinde len te pošunel. Avka andre 
so duj phuva ačhiľa pokojis a o ma-
nuša imar namušinde te daral, hoj 
pre lende vareko demela. Andre so 
duj phuva ačhile bare oslavi. Sako 
pes lošanelas, hoj imar le maribna-
ske agor. Le kraľovnendar vigeľas, 
hoj oda has e phuri romňi the o čha-
ve, so len prevakerde, hoj te doki-
kiden peskere romen, kaj pes te pre-
ačhen te marel a te ľikeren pes pale 
sar fameľija. O kraľovni dine peske 
te vičinel la romňa the le čhaven 
a angla savore lenge paľikerde 
a dine len ajci love, keci ča doľigen-
de. O čhave avle la romňaha andro 
romano gavoro a arakhle peske čha-
jen. Kerde baro mangavipen a ile le 
čhajen khere. Adaj avle andre bari-
kaňi šukar hentova. E daj the o dad 
čak o jakha avri dine, sar savore 
avle avri andal e hentova. Aňi and-
ro nekbareder suno kajso vareso 
naužardahas. E daj peske predikhľa 
le čhajen. Has šukar a maj lake pele 
andro jakha. Obchudľa len a iľa an-
dro kher. Feder te phenel andro 
kheroro. O čhave pes dovakerde 
a primurinde peske sako jekh kher. 
Avka dživnas savore jekhetanes, 
bachtales... 

Kada mek nane agor. O Feris the 
o Emilis nabisterde pre našade kra-
ľiskere čhave. Nadiňa len a gele 
pale andre luma. So pes ačhiľa du-
reder, pal kada pes doginena jeven-
de andro posledno čislos Romano 
hangos.  andrej giňa

Pokračování z minulého čísla

omaris 
2. část
V tu chvíli se Omaris objevila v táboře v Osvětimi. Viděla zástupy dětí, 
které vypadaly jako stránka průhledného papíru. Vyhublé děti, děti se 
zkřivenou páteří, jizvami a berlemi. Viděla důstojníky v uniformě a jejich 
výraz v ní probudil pocit odporu. V táboře byl cítit smutek, bacily a špat-
ný konec, který nechtěla vidět. Omaris však netušila, že ji nikdo nevidí, 
svým talismanem, který jí žena darovala, se stala pro všechny neviditel-
nou. Zjistila to až ve chvíli, když spatřila dvojčata, jedno bez oka, druhé 
kulhalo. Drželi se pevně za ruce. Všude, kam se podívala, viděla samé utr-
pení. Rozhodla se, že těm nebohým dvojčatům zkusí nějak pomoct. Rych-
le k nim přiběhla, chytila je za ruce a chtěla je odtáhnout někam do bezpe-
čí, aby se o ně mohla postarat. V tu chvíli jí došlo, že její tělo prošlo skrze 
jejich těla. Nevěděla, co se to s ní děje, myslela si, že je mrtvá a ocitla se 
někde v pekle. Ale přijala to a nechala vše tak – ať osud rozhodne. Sama 
neměla pojem o čase a jak tak celou situaci sledovala, měla touhu zase ně-
jak zasáhnout. Vydala se do míst, kde se scházely děti z tábora. Omaris 
ze své tašky vytáhla velkou tlustou knihu a rozhodla se, že jim zpříjem-
ní večer svým čtením. Netušila, že její hlas bude slyšen a přesto zůstane 
neviděná v bezpečí.

Četla jim příběh o dívce Marušce, která zůstala sirotkem a tak se o ni 
s láskou starala její služebná. Jednou jí však pomohl její strýček Lorenc, 
který pocházel z daleké země a vlastnil veliký hrad. Netrvalo dlouho a už 
jela vozem za svým strýčkem. Dívka si nemohla zvyknout na pravidla své-
ho strýčka. Strýček byl zahořklý, pil a měl často melancholickou náladu. 
Potrpěl si na pořádek a měl rád, když se sešli všichni u snídaně. Strýček 
Lorenc byl ve skrytu duše hodný člověk. Jednou s Maruškou jeli na koni 
přes les na jarmark, dívce se projížďka tak zalíbila, že prosila svého strý-
ce, aby ještě chvíli mohla v lese zůstat. Strýček jí to povolil, ale jen pod 
podmínkou, že nevkročí do lesa. Dívka souhlasila a slíbila strýčkovi, že se 
do lesa nevydá. Marušku však les velice přitahoval a chtěla vidět, co tam 
je, tak se svým malým koněm sešla z cesty do lesa. Když se procházela le-
sem, spatřila malou boudu a v ní bílého králíčka, kterého někdo chytil do 
pasti. V tu chvíli, když ho zachránila, byla chycena i ona do pasti, temný-
mi loupežníky. Dívka dostala strach a černým banditům řekla, že jsou zlí, 
takhle týrat zvířata a přepadávat lidi. Banditům se dívka líbila a chtěli ji 
unést… Na pomoc jí přišel strýčkův pes, který uměl zavrčet tak silně, že 
parta banditů hned utekla. Dívka schovala zajíčka pod šaty a vyjela zpět na 
hrad. Maruška svým opožděným příjezdem strýčka rozčílila, na panství 
o ni měli veliký strach. Byla špinavá od hlíny a listí, vlasy rozcuchané, ale 
šťastná, protože zachránila králíčka, kterému dala jméno Vévodkyně. Od 
té doby byla s králíčkem Vévodkyní spojena. A od toho dne se jí říkalo Krá-
ličí princezna. 

Děti netušily, odkud hlas vychází, ale vyslyšely ho až do konce, a i když 
byly smutné, utrápené, možná čekaly i na smrt, byl to pro ně ten nejhezčí 
zážitek, který zažily. S úsměvem usnuly.

Omaris zavřela oči a vrátila se zpět do jeskynní místnosti, odkud při-
šla. V krbu hořel oheň, na stole měla připravené jídlo, velkou mísu ovoce 
a vodu. Měla tak veliký hlad, že jedla a jedla, až to snědla. Tajemná žena 
nikde, ale když prošla do druhé místnosti, uviděla na stole vzkaz: „Vidět 
zlo v lidech, kteří lpí na bolesti druhých, je odporné. Nedovol, abys i ty 
podlehla podobnému typu zla a pokušení vládnout krutostí. Vždy se ob-
rať do svého nitra a jakmile najdeš klid v duši, to je ta správná cesta, jak 
žít a v životě rozhodovat. Nasyť své tělo jídlem a nech své tělo odpočinout 
spánkem, zítra tě čeká další veliký den.“

Druhého dne se Omaris probudila v Amsterodamu, v zemi tulipánů. Při-
vezli je z dalekého východu a byly tak vzácné a překrásné, že lidé v touze 
po nich přicházeli o rozum. Bohatí i chudí rozhazovali a půjčovali si pení-
ze, aby mohli dražit cibulky, jejichž cena stále stoupala. A nejvzácnější ze 
všech byly tulipány zvané pestrokvěty. Když se objevil nový pestrokvět, 
bylo to jak boží znamení, které otřáslo životy mnoha lidí. Omaris se pro-
cházela po místech, kde chudí lidé věřili tomu, že jim tulipány pomůžou 
zbohatnout. Viděla, jak lidé umírali jen kvůli touze vlastnit tulipánové ci-
bulky. Potkala mladého sympatického muže, malíře, který maloval portré-
ty. Omaris k němu cítila sympatie, už když ho spatřila, ale bylo to k niče-
mu. Chtěla vědět, jaké to je být ženou v objetí muže a lásky. Sledovala ho 
všude, kam se vydal. Jeho cesta však směřovala na panství, kde měl zakáz-
ku, aby namaloval portrét bohatých manželů. Bohatého obchodníka, který 
měl už přes šedesát let a jeho krásné ženy Kornelie. Omaris pozorovala ma-
lířovy tahy štětcem, jak maluje s velkou pečlivostí. Sledovala jeho práci 
a ještě s větší vášní si ho zamilovala. Mezi malířem a mladou krásnou Kor-
nelií však něco vzniká a to je láska. Malíř a Kornelie pocítili stejnou touhu 
být spolu. Zamilovali se do sebe a Omaris tajně sledovala celý děj zakáza-
né lásky mezi nimi. Pulzovala v ní opět hořkost a nenávist. Talisman na je-
jím krku změnil barvu na rudou, barvu pocitu, který právě zažívala. Oma-
ris sledovala příběh dál. Mladý malíř s Kornelií se tajně scházeli a milova-
li se. Chtěli spolu utéct do Indie a začít nový život. Krásná Kornelie svého 
bohatého muže nikdy nemilovala a provdala se za něj jen kvůli bohatství, 
které vlastnil. Ale nestěžovala si, protože měla vše, co si jen mohla přát. 
Malíř neváhal a vydal se do místa, kde se všichni hráči sázeli. Vsadil veš-
keré svoje peníze a koupil cibulku vzácného tulipánu s plánem, že utečou 
s Kornelií do Indie. Během cesty domů byl tak radostí bez sebe, že si zašel 
na pivo do místní hospody. A svoji výhru se svými kamarády oslavil. Piv-
nice byla plná žen i opilých mužů, které svedly tulipány a společně slavili 
své neblahé bohatství. Mladý malíř se tak opil, že ztratil pojem o čase 
a o tom, co měl v plánu. Uvědomil si to až druhého dne, ale když sáhl do 
své brašny pro cibulku, cibulka nikde. V ten večer mu vypadla a snědl ji 
hladový toulavý pes. Omaris cítila lítost, ale i radost, protože plán na útěk 
do Indie s Kornelií se celý zhroutil. Malířovi nezůstalo nic. Zakázaná lás-
ka není láska, ale jen pomíjivá představa.  veronika kačová
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Fero a emil
Druhý den šli zase dál. Přišli do 
jednoho města, kde se konal trh. 
Jako na každém trhu, i tady bylo 
k dostání všechno, nač si člověk 
vzpomněl. Jenže bratři neměli 
ani korunu a tak se jen rozhlíže-
li kolem, až došli ke stánku, kde 
se prodávalo pečivo a hned vedle 
byl stánek s masem, salámy a dal-
šími dobrotami. Když to chlapci 
viděli, skoro se jim udělalo špat-
ně z hladu. Stáli poblíž a dívali se. 
Vtom přišli ke stánku s pečivem 
dva muži a dvě ženy. Ženy zača-
ly starou pekařku a pekaře různě 
rozptylovat, jen aby si nevšimli, že 
jim muži mezitím kradou chleba 
a rohlíky. Když to chlapci uviděli, 
přiskočili k nim, chytili je a zlo-
ději museli všechno vrátit na stůl. 
To už si u vedlejšího stánku z ma-
sem povšimli, že se u stánku s pe-
čivem něco děje a přiběhli se po-
dívat, o co jde. Řezník byl chlap 
silný jako kůň. Popadl oba zlodě-
je a Fero s Emilem chytli ženské. 
„Tak krást se vám zachtělo! Sebe-
rte se a zmizte, ať už vás tu nikdy 
nevidím. A jestli vás uvidím, zlá-
mu vám všechny žebra!“ Ti čtyři 
utíkali, až se za nimi prášilo, jen 
aby ještě od někoho neschytali pár 
ran přes záda. „Vidím, že jste po-
ctiví chlapci a jistě máte hlad, vez-
měte si jeden chleba a housky,“ řekl 
jim pekař a řezník k tomu každé-
mu přidal velkou klobásu. Chlapci 
nevěděli, jak jim mají poděkovat. 
Později večer přišli na trh romský 
muž a žena. Někdy se stávalo, že 
prodavači nechali na trhu něco, co 
nemohli prodat, nebo tu lidé zapo-
mněli nějaké oblečení. Proto ně-
kteří chudí lidé chodili večer na 
trh a co našli, to si odnesli domů. 
Když bratři uviděli Roma a Rom-
ku, hned šli k nim. Měli radost, 
že po tak dlouhé době narazili na 
vlastní lidi a můžou si s nimi pro-
mluvit. Muž a žena měli štěstí, na-
šli asi pět kusů oblečení pro sebe 
a svoje děti. Když prošli celý trh, 
vydali se k domovu. Fera s Emilem 
pozvali, ať jdou s nimi.

Cestou jim chlapci vyprávěli 
o všem, co se jim přihodilo, co vi-
děli a slyšeli. Muž a žena nad tím 
jen kroutili hlavami. Jen co přišli 
do romské vesnice, hned se kolem 
nich seběhlo plno dětí a zvědavě si 
je prohlížely. Ale nejen děti, i ženy 
a muži se na bratry přišli podívat 
a všichni šli za nimi až do domu, 
kam je muž se ženou zavedli. 
Všichni byli zvědaví, kde se tady 
vzali. Někdy trvalo i několik let, 
než se u nich nějaký cizí Rom ob-
jevil. „Víte co,“ povídá jim muž, 
„s tím, co byste potřebovali vědět, 
vám asi nejlíp pomůže starý Kach-
ňár. Půjdeme za ním a uvidíme, co 
vám řekne. Kachňár prošel pěkný 
kousek světa, než se tady usadil se 
svou ženou.“ Netrvalo dlouho a za-
vedl Fera a Emila k němu domů. 
Starý Rom si je prohlédl a pochvá-
lil je: „Vidím, že jste slušní chlapci 
a siláci jak se patří.“ Pak se jich za-
čal vyptávat, odkud jsou a co tady 
dělají. Chlapci mu všechno vyprá-
věli a stařík celý ožil: „Vždyť já po-
cházím z vesnice hned vedle vaší 
a vašeho otce a matku znám ještě 
jako děti.“ Bratři na něj zůstali kou-
kat s otevřenou pusou. „No vidíte, 
jak je ten svět malý. Ani ve snu by 
nás nenapadlo, že se tady sejdeme,“ 

řekl starý Kachňár. Pak mu bratři 
vyprávěli, kde byli a co viděli a sly-
šeli. „To je těžká věc, co by se mělo 
udělat s těmi dvěma králi. Možná 
by pomohlo to, co navrhujete, že by 
se do toho vložily jejich ženy. Mu-
síte to ještě jednou vyprávět mojí 
ženě. Ona může jít s vámi, obleče 
si na sebe pěkný olašský kroj a bude 
číst královně z ruky. Vy si vezme-
te dlouhé plandavé kabáty a placa-
té klobouky, abyste vypadali jako 
cizinci, kteří přišli z velké dálky. 
Musíte královnu přemluvit, aby 
udělala přesně to, co jí řeknete a ne-
dala králi pokoj. A druhou králov-
nu taky. A o tom, že se ztrácejí lidé, 
jsem už taky něco slyšel. Povídá se, 
že je unáší mocný zlý čaroděj, kte-
rý se ukrývá ve velkém zámku ně-
kde tady v hlubokých lesích. Nikdo 
ještě nepřišel na to, kde to místo je. 
Bude hodně težké jeho zámek na-
jít, protože tady kolem je spousta 
hlubokých lesů.“

Tak jak se domluvili, za pár dní 
se Kachňárova žena a bratři vypra-
vili na zámek za královnou. Chlap-
ci si nechali zavolat královnina slu-
hu. Řekli mu, že mají pro královnu 
důležité zprávy, ale můžou je říct je-
nom jí osobně. Netrvalo dlouho, při-
šla sama královna a pozvala je do 
svých komnat. „Jaké zprávy mi ne-
sete?“ Žena i chlapci jí nejdříve po-
líbili ruku. „Chodíme po světě 
a čteme lidem z rukou jejich bu-
doucnost. Když dovolíš, tady mat-
ka ti může přečíst, co tě čeká,“ řekl 
Fero. Romka vzala královninu le-
vou ruku a začala jí číst z dlaně: 
„Tady ta dlouhá čára, to je tvůj ži-
vot. Nehrozí ti žádné nemoci. Bu-
deš žít mnoho let a za dva roky se ti 
narodí syn. Teď buď tak hodná 
a podej mi druhou ruku.“ Královně 
se rozjasnily oči, když slyšela, co jí 
stará vyčetla a podala jí i druhou 
ruku. „Podívej, tady ta malá čára 
nám říká, co tě brzy čeká. A zdá se, 
že nic dobrého to není.“ Královna 
se na ni podívala s úlekem. „Proti 
tvému muži a taky proti tobě se 
chystá velká vzpoura. Lidé z vedlej-
ší země, vaši sousedi, už nechtějí to-
lik trpět. Vaši vojáci přepadávají lidi 
v sousední zemi, vraždí, rabují 
a unášejí mladé ženy. A to stejné dě-
lají i jejich vojáci, když se dostanou 
do vaší země. Umírá mnoho nevin-
ných lidí, o vojácích ani nemluvím.“ 
Královna jen poslouchala. „A víš, 
proč válčí tvůj muž se sousedním 
králem? To se mi ani nechce věřit, 
co tady ta čára ukazuje. Válčí pro-
to, že sousední král, jeho bratranec, 
mu prý přebral ženu. Je vidět, že 
tebe už asi nechce, když bojuje 
s bratrancem kvůli jiné ženě.“ Krá-
lovna zůstala koukat, jako by jí ně-
kdo vrazil facku. V tu chvíli pro-
mluvil Fero: „Nikdo neví, co se 
v sousední zemi chystá proti tvému 
muži, ale jsem si jistý, že nic dobré-

ho. Nechceme ti říkat, co máš udě-
lat, ale měla bys přemluvit svého 
muže, aby co nejrychleji stáhl své 
vojáky ze sousední země a přestal 
bojovat. Ty jsi jeho manželka a ne 
ta, kvůli které bojuje. Ji vyzdvihu-
je a tebe tím ponižuje. A to ani ne-
mluvím o tom, jaká je to ostuda. Co 
si asi pomyslí lidi v obou zemích 
o tom, že jejich králové válčí kvůli 
ženské?“ Královna nevěděla, co na 
to má odpovědět. „Je mi líto, že 
jsem ti musela říct tak špatnou zprá-
vu, ale nechtěla jsem lhát. Řekla 
jsem jen to, co jsem vyčetla z tvé 
ruky. Prosím, nezlob se na mě,“ řek-
la Romka a políbila královně ruku. 
Totéž udělali i chlapci. Královna 
vzala měšec zlaťáků a podala ho 
staré ženě. „Tady máte za to, že jste 
mi otevřeli oči.“ „Jsi velmi krásná 
žena, nerozumím tomu, proč se bije 
o jinou, když žije s tebou,“ dodala 
stará. „Děkuji vám ještě jednou,“ 
řekla královna a propustila je. 

Chlapci a žena se sebrali a vyda-
li se do sousední země za druhou 
královnou. Také jí Romka vyčetla 
z ruky, co ji čeká a chlapci jí pora-
dili to stejné, co první královně. Slí-
bila jim, že udělá všechno pro to, 
aby válka skončila. Stejně jako prv-
ní královna, i ona jim za jejich služ-
bu dala měšec zlaťáků. Žena 
s chlapci se vrátili zpátky domů 
a čekali, co se bude dít. 

Místní královna se pustila do 
krále a ten hned nechal odvolat své 
vojáky ze sousední země a všech-
no, co tam nakradli, jim poručil 
vrátit. Druhá královna přinutila 
svého krále, aby napsal dopis. 
V něm se omluvil a žádal druhého 
krále o odpuštění, že mu přebral 
ženu, a aby se zase chovali jako ro-
dina. Netrvalo dlouho a obě králov-
ny se osobně sešly a všechno do-
mluvily. A králové, pokud chtěli 
spokojeně žít, je museli poslouchat. 
Tak zavládl v obou zemích mír 
a lidé se už nemuseli bát, že na ně 
nepřátelé vtrhnou. V obou zemích 
se konaly velké oslavy, všichni se 
radovali, že je konec války. Vyšlo 
taky najevo, že to byla stará Rom-
ka a dva chlapci, kdo přemluvil obě 
královny, aby donutily své muže 
přestat válčit a znovu se k sobě cho-
vat jako rodina. Královny si necha-
ly najít ženu i bratry, přede všemi 
jim poděkovaly a daly jim tolik zla-
ťáků, kolik jen mohli unést. Chlap-
ci se ženou se pak vrátili do rom-
ské vesnice a vybrali si tam nevěs-
ty. Udělali námluvy jak se patří 
a pak se i s dívkami vypravili k do-
movu. Když přijeli domů v krás-
ném kočáře, otec a matka měli oči 
navrch hlavy. Ani tomu nemohli 
uvěřit, když všichni z kočáru vstou-
pili. Něco takového se jim ani ve 
snu nezdálo. Matka si prohlédla ne-
věsty. Byly hezké a hned jí padly do 
oka. Objala je a pozvala je do domu, 
lépe řečeno do domečku. Chlapci 
se hned domluvili, že si každý při-
staví jeden pokoj, aby bylo dost 
místa pro všechny. Tak žili všichni 
spolu, šťastně a spokojeně... 

Ale to ještě není konec. Fero 
a Emil nezapomněli na ztracené 
královské děti. Nedalo jim to a brzy 
se znovu vypravili do světa. Jak to 
bylo dál, to se dozvíte v zimě, v po-
sledním čísle Romano hangos.

 andrej giňa
přeložila Martina Vyziblová

Pokračování z minulého čísla

omaris
2. koter
Andre oda pes e Omaris arakhľas andro taboris Aušvicate. Dikhelas pherdo 
čhavore, save dičhonas sar sanoro papiris. Šuke čhavore, o čhavore, so len ehas 
bange dume, šrami the paľici. Dikhelas le dustojniken andre uniforma the lengre 
muja, the andre peste šunelas kajsi choľi, hoj pre lende našťi dikhelas. Andro ta-
boris ehas te čujinel pharipen, bacili the nalačno agor, savo nakamelas te dikhel. 
E Omaris nadžanelas, hoj la ňiko našťi dikhel, peskre talismanoha, so la diňas e 
džuvľi, pes ačhiľa perdal savorende nadikhinďi. Peľas upre akor, sar dikhľas duj 
dvojčaten, jekhes bi e jakh, dujto našťi phirelas. Chudenas pes phares vastendar. 
Všadzi, kaj dikhelas, ehas pherdo dukh the pharipen. Phenďas peske, hoj kole 
duj čorenge čhavorenge šegetinla. Sig ke lende denašľas, chudľas len vastendar 
the kamelas len te cirdel andro than, hoj lenge te šegitinel. Paľis lake doavľas, 
hoj lakro teštos pregeľas andre lengro. Nadžanelas, so late ehin, gondolinlas 
peske, hoj hiňi murdarďi the hiňi varekaj andro peklos. Aľe mukhľas oda kav-
ka - iľas oda kavka, sar e bacht sikhavela. E Omaris iľas avri khatar peskri taš-
ka bari thuľi knižka, the phenďas peske, hoj lenge kerla šukareder rat, hoj lenge 
ginela. Nadžanelas, hoj lakro hangos džala te šunďol, aľe joj naavela te dičhol. 

Ginelas lenge vakeriben pal jekh čhajori, e Maruška, savi ačhiľas bi o dad the 
daj, ta pes pal late starinelas kamibnaha lakri služka. Paľis lake šegetinďas lakro 
bačis Lorenc, savo avľas khatar cudzina the ehas les baro hrados. Naľikerďa but 
the imar e Maruška džalas andro verdan pal peskro bačis. E čhajori peske napri-
sikhľiľa pre bačiskro dživipen. O bačis ehas kajso zahořklo, but pijelas the furt pre 
varesoste leperlas. Ehas rado, sar leske ehas andro kher porjadkos, the ehas rado, 
sar pes savore arakhle tosara paš o skamind te chal. O bačis Lorenc has čačipnas-
te lačho manuš. Jekhvar la Maruškaha gele te dikhel pro jarmarkos, the gele pro 
graja andro veš. La čhajorake pes oda kavka pačisaľolas, hoj mangelas peskre ba-
čis, hoj bi kodoj kamelas mek čeporo te ačhol. O bačis lake phenďas, hoj hi, aľe 
hoj te nadžal andro veš. E čhajori phenďas le bačiske, hoj andro veš nadžala. Aľe 
o jilo la kodoj but cirdelas, the kamelas te džanel, so kodoj ehin, ta geľas peskre 
cikne grajeha khatar o drom andro veš. Sar pes predžalas le vešenca, ta dikhľas 
cikňi buďa. Andre ehas cikno parno zajacos, vareko les odoj phandľas. Andre koľa 
chviľka, sar leske kamelas te šegetinel, ehas he joj chudľi andre pasťa. Chudle la 
o kale lupežňika, so dživenas andro veš. E čhajori daranďiľa, the le kale bandi-
tenge phenďas, hoj hine bengale, te murdaren le žviraten the prehaňinen le manu-
šen. Le banditenge pes e čhajori lelas pre dzeka the kamelas la te čorel… Šegetin-
ďas lake le bačiskro rukono, so paš late avľas. Džanelas kavka zorales vika te ke-
rel, hoj o bandita minďar denašle. E čhajori le zajacos garuďas tel o viganos the 
geľas pale andro hrados. O bačis pre late rušelas vaš kada, hoj aviľas kavka nasig, 
the savore pes vaš late daranas. Ehas melaľi čikatar, o bala burimen, aľe bachtaľi, 
hoj šegetinďas le zajacoske. Diňas leske o nav Vevodkiňa. Akorestar ehas furt 
jekhetane le zajacoha, the savore la vičinenas Zajacovo princezna.

O čhavore nadžanenas, khatar avel oda hangos, aľe šunde lakro vakeriben 
calo. He te len ehas pharipen pro jilo, možno užarenas, sar len murdarena, ehas 
oda perdal lende nekšukareder ďives. Savore asabnaha pro muj zasute. 

E Omaris zaphandľas o jakha, the ehas pale kodoj, khatar avľas. Andro bov 
labolas e jag, pro skamind la ehas chaben, baro taňiris phabenca the paňi. Ehas 
kajsi bokhaľi, hoj chaľas upre savoro. E tajemno džuvľi ňikhaj, aľe sar geľas 
andro dujto cimra, dikhľas pro skamind lakro ľiľ: „Te dikhel choľi andro ma-
nuša, save kamen te kerel dukh avre manušenge, ehin džungalo. Na domukh, 
hoj he tu kajsi te aves. Minďar tut thov the dikh andro tiro jilo, kodoj arakheha 
cicho andre voďi. Koda ehin lačho drom, sar te dživel the rozginel pes. De tire 
teštos te chal the dža tuke te pašľol, tajsa tut užarel aver baro ďives.“

Dujto ďives pes e Omaris dochudľas andro Amsterodam, andre tulipanen-
gro phuv. Ande len dural khatar vichodos the ehas kavka šukar the kuč, hoj 
o manuša pal lende diliňarenas. Barvale the čore manuša čhivkernas o love the 
lenas bare kejčeňa vaš kada, hoj kamenas te dražinel o tulipanove cibulki. Len-
gri cena pes furt upre vazdelas. Nekkučeder savorendar ehas o tulipani, so len 
vičinenas peskrokveti. Sar pes sikhaďas nevo pestrokvetos, sar te bi oda ehas 
Devleskro sikhaviben, kavka čalaďa le manušengro dživipen. E Omaris phire-
las pro thana, kaj o manuša paťanas, hoj lenge o tulipana šegetinena ki o bar-
vaľipen. Dikhľas he manuša, so mule ča vaš kada, hoj kamenas o tulipanove 
cibulki. Dromeha arakhľas šukar terne muršes, maľaris, savo maľinelas o por-
treti. E Omaris les chudľas te kamel, aľe nahas oda pre ňisoste. Kamelas te dža-
nel, savo oda ehin, sar la varesavo murš chudel the kamel. Phirelas pal leste 
všadzi, kaj džalas. Leskro drom pes lelas andro baro rajkano kher. Ehas les odoj 
buťi, te maľinel portreti duje barvale manušen. Barvale obchodňikos, so leske 
imar ehas pal o šovardeš berš, the leskra šukar romňa, la Kornelija. E Omaris 
sledinelas leskri buťi, sar pocťives maľinel. Dikhelas pre leskri buťi, the mek 
buter pes andre leste zakamaďas. Aľe maškar o maľaris the e šukar terňi Kor-
nelija hem vareso ehin, the ehin oda kamiben. Zakamade pes andre peste, the 
e Omaris dikhelas lengro zaphendo kamiben. E Omaris pre lende našťi dikhe-
las. O talisman, savo lake ehas pre men, chudľas loľi farba, kajsi, savo ehas la-
kro šundo. E Omaris dikhelas, so avela. O terno maľaris pes la Kornelijaha po-
čores sdžanas the kamavenas pes. Kamenas peha te denašel andre Indija the te 
chudel peha te dživel. E šukar Kornelija peskre barvale romes nakamelas, iľas 
leha vera ča vaš kada, hoj les ehas love. Aľe ehas rado, hoj la ehas savoro, so 
kamelas. O maľaris naužarlas the geľas andro than, kaj pes bavinelas. Diňas sa-
vore peskre love the cinďas peske nekkučeder tulipanovo cibulka, le planoha, 
hoj la terňa džuvľaha denašena andre Indija. Sar džalas dromeha khere, ta ehas 
kavka bachtalo, hoj peske geľas andre krčma te del jekh lovina. The peskro bar-
vaľipen jekhetane peskre kamaratenca mulatinelas. Andre krčma ehas pherdo 
džuvľa the mate murša, saven o tulipana chochade, jekhetane mulatinenas pe-
skro bibachtalo barvaľipen. Terno maľaris kavka maťiľas, hoj nadžanelas keci 
ori, aňi so kamelas te kerel. Avľas leske oda savoro pre goďi až dujto ďives, aľe 
sar peske dikhľas andre žeba pre cibulka, ta e cibulka ňikhaj. Raťi leske avri 
peľas, the chaľas la upre bokhalo čavargošno rukono. Le Omariske ehas pal les-
te pharo, čujinelas aľe tiž he radosťa vašoda, hoj o maľaris la Kornelijaha ňikhaj 
andre Indija nadenašle. Le maľariske naačhiľas ňič. Zaphendo kamiben nane 
kamiben, aľe ča predžanlo suňiben.  veronika kačová
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Příběh Romů

Dějiny Romů od starověké 
Indie až po události II. světové 
války a současnost. Možnost 
komentovaných prohlídek 
v ceně vstupného po předcho-
zí domluvě na e-mailu: 
lektor@rommuz.cz nebo 
tel.: +420 545 214 419.

přechodné výstavy  

8. 5. 2019 – 3. 5. 2020

Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní

Od šlechtických dvorů, venkovských muzik, městských kaváren až 
po prestižní světová pódia jsou Romové světu známí jako hudebníci, 
neboli lavutara. Hudba Romů je akademická i neškolená, oficiální 
i spontánní, zpívaná i instrumentální, domácí i virtuózní. Přes fasci-
nující rozmanitost jejích podob, žánrů a druhů pro ni ale zůstává již 
po staletí charakteristické, jak nezastupitelně a neodlučitelně provází 
běžný i sváteční život Romů. Skrze hudbu Romové poznávají svět 
a svět skrze hudbu poznává Romy. 

Výstavní projekt Lavutara vznikal ve spolupráci s desítkami hudebníků, orga-
nizátorů hudebního života, výrobců a opravářů hudebních nástrojů a dalších 
pamětníků. Představuje hudbu Romů jako živou kulturu z perspektivy jejích 
aktérů na základě výzkumu sledujícího několik významných hudebních rodin 
v Brně v období od poválečných let do současnosti, ve kterých se předává 
hudební řemeslo z generace na generaci. Kurátoři: Matyáš Dlab, 
Anna Babjárová, Gejza Horváth, Zbyněk Andrš

Doprovodný program k výstavě:
  Hudební léto v Muzeu romské kultury  
25. 7. 17h Komentovaná prohlídka výstavy 
 19h Večer autorské tvorby, během kterého zazní legendární   
  brněnské písně. Na jednom pódiu vystoupí Zdeněk   
  Lázok & V.I.P Band a písničkář Gejza Horváth. 
19. 9. 16–18h  Dust in the Groove – hudební workshop pro děti 
  k výstavě Lavutara: dětský workshop improvizace, 
  zvukových možností a hudebního tvoření s Radimem 
  Hanouskem a jeho hosty (nástroje s sebou!)
 18h Kurátorská prohlídka s Gejzou Horváthem

veřejné akce 

20. 8. 2019 11h

Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu

Během pietního aktu budou vystaveny oceněné studentské práce vítězů 
Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka s tématem připomínky romské- 
ho holokaustu pro studenty a absolventy AVU a HAMU. Zazní i oceněná 
skladba op. 42 „1396“ pro altový saxofon, malý buben a činel věnovaná 
Památníku Hodonín u Kunštátu a památce obětí romského holokaustu,  
která vznikla díky soutěži na Katedře skladby na HAMU.

25. 9. 2019 17–20h

Lety

Den otevřených dveří v prostorách bývalého vepřína, poslední příležitost 
vidět areál před demolicí, seznámení s průběhem prací na úpravě pietního 
místa, prezentování výsledků archeologického průzkumu.
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Vážení čtenáři, pokud jste dostali tyto noviny do schránky, pravděpodobně 
zpracováváme vaše osobní údaje (jméno, adresa) za účelem doručování těchto novin. 

Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním, napište nám na srnm@srnm.cz  
a my vás z databáze vyřadíme.

Volné vstupy do výstav
5. 7.  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
2. 8.  Evropský den připomínky holokaustu Romů

Všechny programy se konají v Muzeu romské kultury, 
není-li uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena.
Z uvedených akcí bude pořízen fotografi cký a audio-
vizuální záznam. Materiál může být zveřejněn.

Otevírací doba
Úterý–Pátek 10–18h
Neděle 10–18h

Muzeum romské kultury, s. p. o.
Bratislavská 67, 602 00 Brno 
+420 775 407 065
media@rommuz.cz

facebook.com/muzeum.romske.kultury
instagram.com/muzeumromskekultury
twitter.com/muzeumromskeku1
linkedin.com/company/muzeum-romske-kultury
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SUMMER STAGE MUZEA ROMSKÉ KUTLURY 
u příležitosti otevření památníku v Hodoníně u Kunštátu 
záčetek vždy od 19.00, dvorek MRK, Bratislavská 67, Brno  
 
18. 7.  
Gypsy jazz Tchavolo Vlasak & Štefan Brychnač 
Tchavolo Carlito Vlasak je mladý talentovaný kytarista, který má za sebou mnoho 
hudebních vystoupení v zahraničí na festivalech jazz manouche. Štefan Brychnač 
virtuozni hráč na akordeon vítěz několika mezinárodních soutěži. Carlos Vlasak, 
otec Tchavala, doprovodná kytara. 

25. 7. 
Hudební léto: Zdeněk Lázok & VIP Band a písničkář Gejza Horváth
Večer autorské tvorby, během kterého zazní legendární brněnské písně.

 
8. 8. 
Aromasound 
Moderní brněnská kapela, která účinkuje už pár let, někdy aktivněji, někdy pasivněji, 
členové jsou roztroušeni různě po světě a záleží, kdy se setkají, aby udělali nezapo-

menutelný večer plný jazzu, funky, soulu, popu a RnB Latin.

15. 8.  
Cimbálová muzika Tomáše Zouhara 
Repertoár tvoří romské písně, rumunská, maďarská, romská, indická, taneční, ope-
retní, klasická a moravská lidová hudba podbarvená nádhernou harmonií dalekých 
krajů v netradičním spojení vycházejících ze starých cikánských tónin.
 
22. 8.  
Golden Delicious 
Pět muzikantů, multižánrový repertoár, originální hudební pojetí, jedinečná show 
a velká party. 
 
29. 8.  
Roman Lopez & Jan Polyak a hosté
Salsa, rumba, mambo, samba! Večer latinskoamerických rytmů v podání brněn-
ských hudebníků. Warm up & after party DJ Liquid A. 
 
19. 9.  
Zsolt Varady Band 
Mladý slovenský kytarista Zsolt Varady a jeho band a gypsy jazz. 

                                                                                                                      www.rommuz.cz


