
Česká Lípa – Nahrávka, na 
které muž vyhrožuje pobodáním 
předsedy hnutí SPD Tomia Oka-
mury, nebyla podle státní zástup-
kyně trestným činem. Případ po-
slala do přestupkového řízení. Na 
dotaz České televize to uvedl Li-
bor Šuráň z dozorového státního 
zastupitelství v České Lípě. Policie 
původně obvinila muže z nahrávky 
a autora videa z přečinu násilí pro-
ti skupině obyvatel a jednotlivci. 
V trestním řízení by případně oba 
mohli dostat až tři roky za mříže-
mi. Nyní jim hrozí pokuty, informu-
je Česká televize. 

praha – Tomio Okamura kon-
čí jako předseda Poslanecké sně-
movny. Kandidátkou koalic Spolu 
a Pirátů se Starosty a nezávislými 
(STAN) na post předsedkyně nové 
Poslanecké sněmovny bude šéfka 
TOP 09 Markéta Pekarová Ada-
mová. Na dnešní tiskové konfe-
renci po jednání koalic to oznámil 
předseda ODS Petr Fiala. Místo-
předsedkyní sněmovny za Pirá-
ty bude první místopředsedkyně 
strany Olga Richterová, oznámil 
na Twitteru předseda Pirátů Ivan 
Bartoš.

Máme za sebou důležité volby do sněmovny

Rivalita do politiky jistě patří, ov-
šem měla by mít své mantinely. 
V probíhajících předvolebních de-
batách mně chyběl naprostý zá-

klad, a tím je slušnost. Časy, kdy nás 
v těchto debatách zajímaly politic-
ké programy stran, schopnost ar-
gumentace a rétorika jednotlivých 

lídrů, pestrý výběr osobností na 
kandidátkách či otvírání důležitých 
společenských témat, se zdají býti 
minulostí. Naopak, byli jsme svěd-

ky překřikování a neschopnosti ne-
chat domluvit druhého. Šlo o velmi 

Téma mediální obraz

Rozhovor 
Veroniky Kačové 
s malířkou Ivetou 
Horváthovou
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Vrcholí oslavy 30 let Muzea romské kultury: 
Galavečer bude kulturním i vizuálním zážitkem
skupina kale, Divadlo ara art, 
Cena Muzea romské kultury, 
křest Bulletinu Mrk a amendar 
II – to jsou jen některé body velko-
lepé společenské události: Gala-
večera Muzea romské kultury ko-
najícího se 23. října v Cabaret des 
péchés v paláci Jalta. Galavečer je 
zároveň příležitostí představit vý-
znamné osobnosti romského kul-
turního života, přivítat na pódiu 
současné umělce, ale i ukázat, že 
Muzeum romské kultury je již 30 
let významným bodem kulturního 
dění, a to nejen v Brně.

Pro čestné hosty i veřejnost při-
pravujeme pestré kulturní pásmo. 
Uslyšíte Filipa Gondolána nebo Lu-
cii a Marii Bikárovy. Zahraje usku-
pení Kokavakere Lavutara (Sen-
drejovci), zatančí Kalo Dancers 
a promítána budou videa z vlastní 
produkce muzea. Těšit se můžete 
také na pohádku Divadla Ara Art 
„Čirikloro, aneb co říká ptáček“. 
Zahraje i kapela Kale.

Kromě bohatého uměleckého 
programu představí muzeum i svou 

publikační činnost a ocení osobnos-
ti, které přispěly k rozvoji, propaga-
ci a uchování romské kultury stejně 
jako k fungování muzea. Do knih-
kupectví uvádí muzeum druhý díl 
úspěšné knihy Amendar II – Pohled 
do světa romských osobností, pub-
likaci na galavečeru pokřtí Edita 
Stejskalová a Anna Šabatová. Křtu 
se dočká i recenzovaný odborný ro-
mistický časopis Bulletin Muzea 
romské kultury. 

Cenu Muzea romské kultury ob-
drží letos z důvodu nekonaného mi-
nulého roku hned dvě osobnosti. 
První z nich je Emília Rigová. „Její 
díla znejišťují diváka a vzbuzují 
v něm rozporuplné pocity vedoucí 
ke vnitřnímu dialogu a zpochybně-
ní vlastních dosavadních stanovi-
sek. Právě její výtvarný jazyk je „ve-
hiklem“ tohoto dialogu, neboť 
v rámci jeho vizuálního světa se 
uskutečňuje,“ nastiňuje důvody oce-
nění fotokurátorka muzea Žaneta 
Turoňová. Druhým oceněným je in 

foto: Čtk

foto: peach cabbaret

Podzimní porce povídek 

Ireny Eliášové 
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České předsednictví eU slavnostně 
zahájí romský klavírní virtuos

Každá země, která se ujímá předsednictví Evropské unie, ho zahajuje velmi 
slavnostně – obvykle koncertem nebo jiným uměleckým vystoupením. Čes-
ké předsednictví EU v červenci příštího roku slavnostně zahájí romský kla-
vírní virtuos Tomáš Kačo spolu s PKF – Prague Philharmonia. Servery HN 
a Aktuálně to zjistily z Registru smluv. Kačo trvale žije ve Spojených státech.

Během koncertu, který se uskuteční 8. července v Dvořákově síni v praž-
ském Rudolfinu, zahraje Kačo vlastní novou skladbu, kterou složí speci-
álně pro toto vystoupení. Půjde o dílo „na objednávku pořadatele, o svě-
tovou premiéru“, stojí ve smlouvě v registru.

Celý slavnostní večer zakončí Modlitba pro Martu, tedy píseň Marty Ku-
bišové, která se stala symbolem jak během invaze vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa v roce 1968, tak v době listopadového svržení komunis-
mu v roce 1989. PKF – Prague Philharmonii bude dirigovat Jan Kučera.

Stát za koncert celkem zaplatí 847 605 korun včetně daně z přidané hod-
noty, stojí ve smlouvě.

Každá země se snaží, aby na slavnostní zahajovací akci předsednictví 
prezentovala to nejlepší ze své kultury. Například Slováci, kteří EU před-
sedali ve druhé polovině roku 2016, uspořádali velký koncert v bratislav-
ském Národním divadle. Během večera obvykle pronáší projev premiér či 
prezident dané země a předsedové Evropské komise, Evropské rady a Ev-
ropského parlamentu.

Česko bude unii předsedat podruhé. V roce 2009 předsednictví zaháji-
lo v Národním divadle večerem z dílny Divadla bratří Formanů.

Neznal noty, brnkal na rozbité piano
Tomáš Kačo působí v americkém Los Angeles. Vystudoval prestižní 
Berklee College of Music, hrál i ve slavné Carnegie Hall v New Yorku.

Server Aktuálně Kačův příběh přirovnal k velkofilmu o tom, jak rom-
ský klavírista z činžáku v Novém Jičíně dobyl Ameriku. „Na začátku pří-
běhu je chudá romská rodina s 12 dětmi ve starém novojičínském činžá-
ku. A následuje happy end. Hlavní hrdina vyprodá nejproslulejší koncert-
ní síň na světě a natáčí v hollywoodských studiích.“

Kačo podle svých slov od malička zkoušel brnkat na rozladěné rozbité 
piano, které měli doma. Otec ho žádal, aby mu na něj hrál jeho oblíbené 
písničky. Kačo sice vůbec neznal noty, ale nakonec se na klavír naučil hrát 
sám díky mimořádnému hudebnímu sluchu.

„Vůbec nic jsme neměli a žili jsme ze dne na den. Tyhle skromné začát-
ky mi daly spoustu pokory a tím mně vlastně pomohly,“ vzpomíná Kačo.

Češi začnou předsedat Radě Evropské unie 1. července 2022. Předsed-
nictví převezmou od Francouzů, po šesti měsících ho předají Švédům. 
Úkolem předsednické země je snažit se domluvit takové kompromisy 
ohledně návrhů nových pravidel platných v celé unii, které by vyhovovaly 
všem členským státům. A následně se na definitivním znění dohodnout 
i s Evropským parlamentem.

Na předsednictví se každá země připravuje několik let. Pokud ho kva-
litně zvládne, výrazně se tím posílí respekt, který u ostatních členských 
států má. Předsednictví slouží také ke zkvalitnění státní správy – úřední-
ci si zlepší znalost jazyků a získají nové znalosti o fungování unie nebo kon-
takty v ostatních zemích.

Dosluhující vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) předsednictví podle 
kritiků nebrala jako prioritu a nevyhradila na něj dostatek peněz. Kabinet 
následně rozpočet navýšil. Ondřej houska

OLOMOuC – Olomoucký krajský 
soud dnes potvrdil podmíněné tres-

ty manželům Stanislavu a Petře Pumprlovým za napadení skupiny rom-
ských dětí v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, informu-
je server Romea.cz. Podle odvolacího soudu jsou výpovědi dětí věrohodné, 
zamítl tak odvolání obžalovaných. Na místě je podle soudu i právní kvali-
fikace – ve sledované kauze z předloňského roku soud dvojici odsoudil za 
ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné 
skupiny osob. Manželé podle obžaloby slovně a fyzicky napadli sedm dětí, 
některé z nich musely být poté ošetřeny v nemocnici. 

osobní kampaně soupeřů s cílem 
vymývat mozky co nejširší mase 
občanů. Prostřednictvím sociál-
ních sítí se to některým subjektům 
i daří. Klíčová témata – migranti, 
diktát Bruselu a nepřizpůsobiví ob-
čané, se těmto hráčům podařilo na-
stavit jako hrozby, které nás (obča-
ny) ohrožují v každodenním životě. 
Je tomu skutečně tak?

Z veřejně dostupných zdrojů si 
každý z nás může tyto informace 
ověřit:

Začnu-li otázkou zneužívání so-
ciálních dávek, zjistíme, že dle úda-
jů z MPSV dochází ke zneužívání 
dávek ve velmi nízké míře. Kromě 
toho představují sociální dávky ve 
státním rozpočtu jen zlomek celko-
vých sociálních výdajů státu. 

U nelegální migrace do Evropy, 
v porovnání s lety 2015 a 2016, se 
vstupy dramaticky snížily. Vedle 
toho připravuje EU společné mig-
rační a azylové politiky, na kterých 
se členské státy shodnou.

Navzdory hlasitým euroskepti-
kům věřím, že každý z nás dovede 

objektivně zhodnotit přínosy člen-
ství ČR v EU. Jsme součástí velké-
ho demokratického projektu, který, 
ač není bezchybný, přináší možnos-
ti, z nichž každá země prosperuje. 
Jen pro informaci – na dostavbu 
dálnice D1 přispěla EU 80 % všech 
výdajů. 

Bohužel politika zastrašování 
ovlivňuje lidské emoce. U vybra-
ných skupin obyvatel jako jsou se-
nioři nebo nízkopříjmové rodiny 
pak výše uvedená témata fungují 
jako strůjci neúspěchu a každoden-
ních problémů. Je velká škoda, že 
zbývající (snad stále) demokratické 
subjekty nemají dostatek odvahy 
vystupovat proti těmto mýtům 
a uvádět informace na pravou míru. 
Namísto toho si zvolily kampaň 
proti jedné osobě a v podstatě se 
svými výstupy staly součástí této 
hry s emocemi.

V TV debatách jsem nezpozoro-
val žádný protipól, v němž by se 
lídr nebál vyzdvihnout roli Evrop-
ské unie či se snažil lidem vysvět-
lit, jak je to ve skutečnosti s těmi 
migranty a nepřizpůsobivými ob-
čany. Ve veřejném prostoru tak zů-

stává diskurs v podobě hrozeb, kte-
ré občanům žádný jiný politik ne-
vyvrací!

Ve svých programech strany na-
příklad vůbec nezmiňují boj proti 
segregaci romských dětí ve vzdělá-
vání. Neměla by existující segrega-
ce ve školství být klíčovým téma-
tem demokratického subjektu? 
Děti, které do těchto škol nastupu-
jí, si nesou do své budoucnosti han-
dicap s názvem nízké uplatnění na 
trhu práce! Ekonomicky tato pra-
xe devastuje absolventy těchto 
škol, jejich rodiny i celou společ-
nost.

Ta odvaha i vůle, byť jedné poli-
ticky výrazné osoby, mně zde citel-
ně chybí. Vždyť je to logické, své po-
stoje si člověk, potažmo společnost, 
formuje na základě informací, kte-
ré se k němu dostanou.

Doufejme, že vítěz – demokratic-
ký blok Spolu a jeho potenciální 
partner PirStan sestaví koaliční vlá-
du, která se bude snažit dohnat 
ztrátu osmi let prozápadní proev-
ropské politiky.

Paľikerav tumenge.
tomáš Ščuka

Máme za sebou důležité volby 
do sněmovny

Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1

memoriam Bartoloměj Daniel. 
„Muzeum jej ocení za celoživotní 
přínos pro dokumentaci, výzkum, 
popularizaci a prezentaci kultury, 
řemesel, jazyka a historie Romů, za 
vytrvalou a dlouhými lety obstruk-
cí nezmenšenou snahu o založení 
muzejní instituce věnující se romské 
kultuře a historii, za spoluzaložení 
Muzea romské kultury v roce 1991 
a za desetiletí trvající práci pro tuto 
instituci, na kterou dodnes navazu-
jeme a ze které čerpáme,“ přibližu-
je historik muzea Dušan Slačka.

Galavečer je tak vrcholem oslav 
30 let od založení muzea. Muzeum 
romské kultury bylo oficiálně zalo-
ženo na jaře roku 1991. Realizace se 
ujala brněnská romská inteligence 
(mezi nimi zejména Karel Holomek 
a Jana Holomková, později provda-
ná Horváthová), kteří oslovili ke spo-
lupráci historika Bartoloměje Dani-
ela a etnografku a teoretičku umění 
Evu Davidovou. Začátky muzea byly 
velmi skromné, do roku 1998 půso-
bilo v několika nedostačujících pro-
najatých kancelářích. Od počátku se 
muzeum zabývalo sbírkotvornou, 
dokumentační a výzkumnou čin-
ností, díky níž se zachovávají dokla-
dy o duchovní i materiální kultuře 
Romů a Sintů nejen z území bývalé-

ho Československa, ale pokud mož-
no celé Evropy. Muzeum je i proto 

dodnes naprosto unikátní světovou 
institucí. kolektiv autorů Mrk

Vrcholí oslavy 30 let Muzea romské kultury:  
Galavečer bude kulturním i vizuálním zážitkem

O Roma vakeren 
pořad ČR určený pro Romy. www.romove.cz
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Komu bude udělena Cena 
Muzea romské kultury?
Muzeum romské kultury od roku 
2009 každoročně oceňuje jednu osob-
nost, která svým působením přispěla 
k rozvoji, propagaci a uchování rom-
ské kultury a přispěla také k fungová-
ní muzea. V letošním roce bude cena 
výjimečně předána dvěma osobnos-
tem, udělování Ceny MRK se totiž 
v roce 2020 z důvodu vládních opat-
ření nekonalo. Kdo jsou tedy laureáti?

emília Rigová 

Za rok 2020 bude oceněna sloven-
ská vizuální umělkyně Emília Ri-
gová (narozena 1980). Cena bude 
Emílii Rigové udělena za reflexi 
romské identity a komplexní kriti-
ku stereotypizace Romů prostřed-
nictvím špičkové a široce oceňova-
né umělecké tvorby. Oceněna je i za 
dlouhodobou spolupráci a účast na 
projektech Muzea romské kultury. 

„Emílii Rigovou známe ve světě 
umění zejména jako první Romku, 
která je laureátkou prestižní sloven-
ské Ceny Oskára Čepana za rok 2018 
pro slovenské výtvarníky do 40 let,“ 
představuje blíže Rigovou dokumen-
tátorka muzea Žaneta Turoňová. Ri-
gová vystudovala Akadémiu umení 
v Banskej Bystrici, kde dnes také žije, 
tvoří a působí jako pedagožka na Ka-
tedře výtvarné kultury při Univerzi-
tě Mateja Bela. Je součástí internaci-
onální romské organizace ERIAC 
(European Roma Institute for Arts 
and Culture / Evropský Institut 
Romů pro umění a kulturu) a držitel-
kou ceny Roma Spirit za rok 2018. 
S angažovaným postojem Emílie Ri-
gové vůči sociálnímu postavení 
Romů souvisí i její spolupráce s Mu-
zeem romské kultury. Aktivně se 
účastní sympozií romských umělců, 
mezi nimiž má čestné místo právě 
sympozium Muzea romské kultury. 
Spolu s dalšími členy sociálně-akti-
vistické umělecké skupiny Romane 
Kale Panthera zde performovala na 
vernisáži výstavy Bez nenávisti? / 
Hate free? 12. 10. 2017. Byla také ve-
lice cennou členkou poroty pro výběr 
vítězného projektu na nový Památ-
ník holokaustu Romů a Sintů v Le-
tech u Písku (2019–2020). 

Bartoloměj Daniel 
Cenu Muzea romské kultury za rok 
2021 obdrží in memoriam Barto-
loměj Daniel (1924–2001), první 
romský absolvent studia historie 
a romský historik v českých zemích, 
promovaný rodák ze západosloven-
ského Šaštína. 

„V roce 30. výročí založení Mu-
zea romské kultury je mu udělena 
in memoriam cena za celoživotní 
přínos pro dokumentaci, výzkum, 
popularizaci a prezentaci kultury, 
řemesel, jazyka a historie Romů. 
Také za vytrvalou a dlouholetou, 
obstrukcemi nezmenšenou snahu 
o vytvoření muzejní instituce věnu-
jící se romské kultuře a historii, za 
spoluzaložení Muzea romské kultu-
ry v roce 1991 a za desetiletí trvají-
cí práci pro tuto instituci, na kterou 
dodnes navazujeme a ze které čer-
páme,“ upřesňuje historik muzea 
Dušan Slačka.

Ceny zástupci muzea předají na 
Galavečeru – oslavě 30 let Muzea 
romské kultury 23. října v Paláci 
Jalta. 

 kolektiv autorů Mrk
foto: adam holubovský, Mrk

KomEntář
Mediální obraz Romů

VerONIka kaČOVá

Mediální obraz Romů ve společnosti je většinou negativní. Málokdy se ob-
jeví nějaká pozitivní zpráva o úspěchu Romů nejen v České republice, ale 
i v zahraničí. Čteme zprávy o rasismu, gamblerství, ubytovnách, nezaměst-
nanosti, sociálních dávkách a zneužívání systému. Není se pak čemu di-
vit, že negativní názory na romskou společnost vznikají právě kvůli těm-
to zprávám a široká veřejnost jim věří. Otázkou však zůstává, zda se řeší, 
co bylo příčinou daného problému a zda se hledají možnosti k vyřešení. 
Anebo kdo za tím vším stojí?

České deníky dávají přednost zprávám o problémech romské popula-
ce a publikují negativní zprávy. Nutno říct, že párkrát do roka se objeví 
i pozitivní zpráva, a tou je například Mezinárodní den Romů nebo světo-
vý festival hudby a tance Khamoro. V naší romské společnosti máme ně-
kolik romských vzorů, které se angažují v této či jiné problematice. Pra-
cují s intenzitou a stále usilují o pozitivní pohled na Romy. Jmenovitě bych 
uvedla paní Janu Horváthovou, Jarmilu Balážovou, Davida Tišera, Ivetu 
Demeterovou a další. Je smutné, že někdy opravdu musíme přesvědčovat 
novináře, aby se o nás psalo. V České republice je málo prostoru pro rom-
ské pořady, které by mohli vést mladí úspěšní Romové. Ale abych nepsa-
la jen o tom, co je špatně, chtěla bych zmínit, že tu máme pořad Tuke TV 
pod vedením Alice Sigmund Herákové. Pořad Tuke TV od roku 2019 na-
bízí svým divákům publicistický obsah zaměřený na Romy a romskou té-
matiku. Dále tu máme zpravodajský server Romea, romská periodika: 
časopis Romano hangos, multikulturní časopis pro děti a mládež Kere-
ka, časopis Romano voďi, odborné publikace pod názvem Romano dža-
niben. Také se zakládají knihovny s romskou literaturou nebo třeba na-
hrávací studio v Brně s názvem Amaro Records. Pro děti tu jsou literár-
ní soutěže jako je Romano Suno nebo Vícejazyčnost je bohatství. Proč se 
novináři nezaměří právě na tyto úspěšné projekty a neudělají nějakou za-
jímavou reportáž anebo výjimečný rozhovor? Pokud už se něco zveřejní 
ve zprávách, tak se o tom zmíní během krátkých pár minut. Bylo by fajn, 
kdyby se různým romským tématům dávalo více prostoru ve veřejném 
dění a objevovalo se více informací o tom, co se děje ve světě Romů. 

Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter a jiné, nabádají lidi k nenávistným 
projevům a komentářům. Často jsme znechuceni, kolik vulgarit a lží se z úst 
lidí vypustí. Lidem absolutně nic neříká zákon o svobodě slova, dělá jim po-
těšení urážet druhé a o nějaké slušnosti nemají ani páru. Nemalá část majo-
ritní společnosti stále věří všelijakým mýtům a hoaxům o Romech, aniž by 
se ujistili o skutečnosti. Měli bychom si udělat pořádek a rozhodovat se sami 
za sebe. Vést mezi sebou rozhovory o tom, co je špatně nebo o tom, jak by-
chom se k určitým situacím a událostem měli zachovat, popřípadě umět re-
agovat na daný problém. Umět věci říkat slovy lásky a upřímně. 

A je i na nás, abychom se naučili šířit příběhy reprezentativních Romů, 
kteří mezi námi žijí. Pojďme i my aktivně a společně změnit pohled na 
nás Romy. Věřím, že každý z nás máme druhým co předat. I naše život-
ní příběhy můžou změnit náš obraz ve společnosti. 

Most nechá zbourat další panelák na 
sídlišti v Chanově
Most nechá v příštím roce zbourat další panelový dům na sídlišti Chanov. 
Obsazeno je zde nyní pět bytů, pro jejichž nájemníky bude město hledat 
náhradní ubytování. S takzvaným kontejnerovým bydlením radnice teď 
nepočítá s ohledem na zdražení stavebních prací, řekl náměstek primá-
tora Marek Hrvol (ProMOST).

V připravovaném rozpočtu na rok 2022 je částka šest milionů korun 
na demolici. Město v minulosti žádalo o státní dotaci na práce, kterou 
několikrát dostalo. Naposledy se boural blok 3, náklady zaplatila radni-
ce ze svého. Původní odhad byl devět milionů korun, částka vzniklá ze 
soutěže činila 1,8 milionu korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj pro rok 2022 neplánuje vyhlásit výzvu 
v programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. ČTK to 
dnes řekl mluvčí ministerstva Vilém Frček. Za celé fungování programu 
bylo podpořeno 171 projektů za zhruba 444 milionů korun. V tuto chví-
li je vyčerpáno zhruba 285 milionů korun. „Obce však budou moci k de-
molici či částečnému odstranění objektu využít program Brownfieldy, 
který spravuje Státní fond podpory investic,“ uvedl mluvčí.

Vedení města Mostu počítalo v Chanově s výstavbou jednoduchého 
modulového bydlení. Náklady na pořízení kontejneru s osmnácti jednot-
kami se ale dostaly na 35 milionů korun. „Nedosáhli bychom plánova-
ných úspor, proto jsme projekt pozastavili,“ uvedl Hrvol.

Po dostavbě na konci 80. let minulého století mělo sídliště 13 domů se 
400 byty, v nichž podle odhadu města mohlo bydlet 1000 až 2000 lidí. 
Aktuálně je v Chanově osm domů, kde žije zhruba 700 lidí. Od roku 2002 
dalo město zbourat pět objektů.Na rozdíl od jiných lokalit je v Mostě do-
statek bytů, žádnou bytovou výstavbu proto radnice neplánuje. Čtk

Šéf české diplomacie:  
Co je trestné off-line,  
musí být trestné on-line
Jednodenní Mezinárodní fórum 
k připomínce holokaustu a boji pro-
ti antisemitismu se konalo ve středu 
ve švédském Malmö. Hlavním té-
matem konference, na níž vystoupil 
i český ministr zahraničí Jakub Kul-
hánek, byla otázka, jak sociální sítě 
přispívají k vzestupu antisemitismu 
ve světě, uvedla agentura AP. Také 
Kulhánek se podle českého minis-
terstva zahraničí vyslovil pro zajiš-
tění bezpečného a odpovědného on-
-line prostředí a představil závazky 
ke zlepšení situace.

„Je nezbytné zajistit bezpečné 
a odpovědné on-line prostředí. Zá-
roveň musí dojít ke zkrácení času 
mezi výskytem antisemitských a ne-
návistných projevů na internetu 
a sociálních sítích a jejich odstraně-
ním a potrestáním,“ uvedl šéf české 
diplomacie. „Co je trestné off-line, 
musí být trestné on-line,“ dodal.

Kulhánek dále představil tři zá-
vazky, kterými Česká republika 
bude usilovat o zlepšení situace 

v boji proti antisemitismu. Prvním 
je vytvoření České národní strate-
gie boje proti antisemitismu, dru-
hým otevření státní příspěvkové or-
ganizace Památník ticha a třetím 
uspořádání mezinárodní konferen-
ce k Terezínské deklaraci v rámci 
českého předsednictví v Radě EU 
v roce 2022.

„Na celém světě je antisemitis-
mus na nebezpečném vzestupu, 
hlavně kvůli novým sociálním mé-
diím,“ upozornil izraelský ministr 
pro záležitosti diaspory Nachman 
Šaj. Sociální sítě podle něj „podně-
cují a zvyšují míru nenávisti a musí 
za to převzít odpovědnost a nezů-
stat takzvaně neutrální nebo objek-
tivní“.

Předseda Evropské rady Charles 
Michel prohlásil, že Evropská unie 
musí stanout v čele boje proti anti-
semitismu. Vzpomínání podle něj 
nestačí.

Ministr zahraničí USA Antony 
Blinken, který se připojil prostřed-

nictvím videokonference, mimo 
jiné oznámil, že Spojené státy vyčle-
ní milion dolarů na boj proti antise-
mitským projevům na internetu na 
Blízkém východě a v severní Africe. 
„Naše priority zahrnují odsuzování 
a potírání antisemitismu, zajištění 
fyzické bezpečnosti židovských ko-
munit, podporu vzdělání souvisejí-
cího s holokaustem, zvláště mla-
dých lidí, ochranu náboženské svo-
body a naléhání na země, aby od-
hodlaněji bojovaly proti projevům 
nenávisti na internetu,“ řekl Blin-
ken.

Akce se konala za účasti švédské-
ho krále Karla XVI. Gustava a jeho 
manželky královny Silvie. Letošní 
fórum navazovalo na to uspořáda-
né v roce 2000. Česko tehdy ve 
Stockholmu zastupoval prezident 
Václav Havel. Výsledkem tehdejší 
konference bylo přijetí takzvané 
Stockholmské deklarace a vznik 
Mezinárodní aliance pro připomín-
ku holokaustu. Čtk
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Rozhovor s Ivetou Horváthovou
Přinášíme rozhovor s Ivetou Horvátho-
vou alias Rimini Fillí. Malbě se věnuje 
od svých šesti let, své obrazy vystavova-
la v České republice, ve Francii a v New 
Yorku. Kromě malování se věnuje i psa-
ní pohádek pro dospělé. Všechna její 
díla jsou na prodej. Povídali jsme si o je-
jím životě, nemoci a umělecké práci.

Dobrý den, paní Iveto, mohla bys-
te nám říct, kdy se ve vás probudi-
la láska k malbě?
Od malička mne obrázky zajímaly. 
Pamatuji si, že v osmi letech jsem 
malovala holčičku podle obrázku na 
titulní stránce čítanky pro 3. třídu. 
Malování mne bavilo a v životě vždy 
pomáhalo.

Co vás nejvíce ovlivnilo?
Já jsem ve dvaceti letech spáchala 
sebevraždu, podřezala jsem si žíly. 
Přežila jsem to a dostala jsem se na 
psychiatrii do Náchoda a potom do 
léčebny v Novém Městě nad Metují, 
kde jsem si potřebovala odpočinout. 
Mívala jsem dlouhou chvíli, tak jsem 
si malovala portréty lidí okolo sebe. 
Všimnul si toho pan primář Franti-
šek Hubka a ten mi řekl, že mám na 
malování talent, no a malování mi zů-
stalo dodnes.

Mohla byste nám představit svou 
práci, obrazy, o čem jsou, co 
sdělují?
V devadesátých letech jsem malova-
la hlavně portréty lidí, snažila jsem 
se tak více je poznat, dostat se do ji-
ných dimenzí, více se jim přiblížit. 
Kolem roku 2000 jsem začala malo-
vat abstraktní věci, to nejvíc maluji 
i teď. Zajímá mě láska, nekonečno, 
síla, všechno to, co je nahoře – o tom 
všem vyprávějí moje obrazy.

kde jste vystavovala a jaká byla 
zpětná vazba diváků?
V České republice jsem poprvé vy-
stavovala v roce 1996, vystavova-
la jsem na velké společné výstavě 
art brut na Staroměstském náměstí 
v Domě u Kamenného zvonu. Potom 
jsem vystavovala i ve Francii, tam se 
prodaly dva obrazy, každý za 20 000 
Kč, což bylo pětkrát tolik než u nás. 
Potom jsem v roce 2005 vystavovala 

i v New Yorku. Vystavuji samostatně 
i na společných výstavách pořád, na-
posledy samostatně v rámci letošní-
ho festivalu Khamoro. Lidem se mé 
obrazy líbí, zatím jsem se nesetkala 
s žádnou ošklivou kritikou.

Jsou vaše díla na prodej?
Ano, byla bych moc ráda, když se 
zase nějaká prodají. Mohla bych si 
splnit svůj sen, podívat se na Krétu. 
Obrázky znám z časopisů a chtěla 
bych ji vidět ve skutečnosti.

Co nejraději malujete?
Maluji, co mne napadá, abstrakci, ně-
kdy portréty politiků, stromy, květy. 
Někdy ani nevím, co to vlastně je, 
mám ráda barvy.

Zeptám se na okolnosti vašeho ži-
vota na ulici. Co se vám přihodilo, 
že jste byla bez domova a kde jste 
našla sílu najít si práci?
Na ulici jsem se ocitla několikrát. 
Byla jsem v Praze a neměla jsem kde 
bydlet, poprvé v roce 1991, potom 
1994–1996, 2001–2002, 2013–2014. 
Pak mně pomohla charita a dostala 
jsem práci v Saletu, kde jsem malo-
vala za peníze. Potom to pokračo-
valo v Ateliéru radostné tvorby, kde 
se občas prodají nějaké mé obrazy. 
Také občas dělám lektorku malování 
v Kulturně komunitním centru ART 
na Letné. No a od roku 2020 mám 
svůj byt, tak mohu malovat i doma. 
Vše se mi děje s pomocí Boží.

Měla jste v té době někoho, kdo 
vás podporoval? kamarády, rodi-
nu nebo blízkého člověka?
Měla jsem přátele z bratrské církve, 
hodně mně pomáhala přítelkyně He-
lena Kábrtová, která mi občas dáva-
la peníze a dala mi najíst. Měla jsem 
kamarády, u kterých jsem krátkodo-
bě bydlela, pomohli mi i sehnat bydle-
ní v Akropolis od roku 1996 do roku 
2001. Dodnes mám blízké lidi, kteří 
mi pomáhají.

emigrovala jste do Francie, jaké 
vzpomínky se vám vybaví?
Já jsem v roce 1998 chodila do Foku-
su na Praze 8, jednalo se o možnosti 
invalidního důchodu. Zažívala jsem 
pocity diskriminace a šikany, nevě-
děla jsem, co mám dělat. Tak jsem si 
ušetřila peníze na jízdenku na auto-
bus do Paříže. Přijela jsem tam ráno 
a měla jsem ještě peníze na metro, 
abych mohla dojet na úřad požádat 
o azyl se statusem uprchlíka. V me-
tru se mi ale udělalo špatně, uměla 
jsem pár slov francouzsky, tak jsem 
požádala o pomoc. Přijela pro mne 
sanitka a odvezla mne do nemocni-
ce. Našli u mě psychickou nemoc, 
byla jsem 14 dní v nemocnici a o azyl 
kvůli nemoci nešlo požádat. Pak při-
šli z velvyslanectví a zařídili mi pře-
voz sanitkou z Paříže do Prahy. Po-
tom jsem byla 14 dní v Bohnicích, 
odkud jsem sama odešla. Francouzi 
poslali fakturu na 100 000 Kč, které 
zaplatila pojišťovna, protože uznali, 

že důvodem, proč se to všechno sta-
lo, bylo to, že se ke mně špatně cho-
vali ve Fokusu.

Co vás v současné době nejvíce za-
městnává, na čem pracujte?
Maluji obrazy pro kamarády k Vá-
nocům, každý den chodím do kos-
tela sv. Ignáce na Karlově náměstí. 
Hledala jsem Ježíše, až jsem ho na-
šla. Od roku 2003 jsem pokřtěna, 
tehdy na Národní třídě u dominiká-
nů. Jsem ráda, že jsem našla Boha, 
že mám klid, zlepšilo se mé bytí na 
zemi i můj duševní stav. Hlavně, že 
mám svůj byt.

Vraťme se opět k malbě, jakou tech-
nikou nejraději malujete a jaká 
témata?
Maluji fixami. Baví mě různě kompo-
novat hlavy politiků, jak budou vypa-
dat za pár let, ze zahraničních Clin-
tona, Hillary, Obamu, Obamovou, 
Trumpa a z našich Sobotku, Babiše, 
Zemana. Ráda maluji i erotická té-
mata, nahaté baby, muže ne. Malu-
ji podle nálady, když se do toho pus-
tím, maluji třeba celý den.

Jaké výstavy máte za sebou a kde 
můžeme vidět vaše práce nyní?
O výstavách ve Francii, v New Yorku 
a v Domě u Kamenného zvonu a vý-
stavách v rámci Khamora jsme již 
mluvili, vystavuji pravidelně na spo-
lečných výstavách Ateliéru radostné 
tvorby, teď právě v ateliéru Nad Krá-

lovskou oborou 55 v Praze 7. Zde ob-
razy můžete vidět i v depozitáři, kde 
je mám uskladněné. Pár obrazů mám 
i doma.

Jaké pocity vám přináší malování?
Někdy štěstí, někdy smutek. Když 
maluji, teprve, až je to hotové, vidím, 
co jsem to měla v hlavě.

paní Iveto, ilustrovala jste někdy 
nějakou knížku?
To ne, ale sama píšu pohádky pro do-
spělé, napsala jsem jich několik se-
šitů. Je to sedm různých pohádek 
s různými tématy, ale ne romsky. 
Píšu česky, protože bohužel romsky 
neumím.

Máte vizi, kam bude vaše výtvarné 
nadání směřovat?
To vůbec nevím.

setkala jste se někdy s kritikou? 
Jak vás ovlivňuje ve vašem životě?
Ani ne, všichni spíš říkají, že mám 
talent. Jsem spokojená, že se pořád 
vyvíjím, že mohou moje obrazy lidi 
vidět a že si je někdy i koupí. Z toho 
mám moc velkou radost.

Zatím nemám jasnou vizi, co 
všechno ještě namaluji, ale věřím, že 
když budu takhle pokračovat, tak ně-
kam dospěji.

Co byste poradila lidem, kteří si 
prošli podobným životním příbě-
hem jako vy?
Ať dají svůj život pánu Bohu a Ježí-
ši, ten je uzdraví. Ať hledají po svě-
tě hodné lidi, a ne blbé. Já mám zku-
šenost, že takoví lidé ve mě věří, vidí 
ve mně něco velkého a dávají mi na-
ději, že můj život se může vyvíjet po-
řád k lepšímu.

Máte nějaký vzkaz pro naše 
čtenáře?
Prosím, pusťte si internetové strán-
ky www.altanart.cz, zde jsou moje 
obrazy a obrazy lidí podobných jako 
jsem já. Mohu pro vás namalovat ob-
raz, který se vám bude líbit a celý život 
vám bude dělat radost. Hodně zdaru 
v životě, a pokud jste umělci, vytrvejte!

Rozhovor vedla Veronika Kačová
foto: archiv Ivety horváthové

Obraz Romů
Co se změnilo z předchozích let pro 
nás Romy? Zhola nic. Jak nás vní-
má majorita? Z mého pohledu po-
řád stejně, nenacházím nic nového. 
Že bychom měli jakousi důležitost, 
úctu? Ne, není znát! I přesto, že rom-
ská mládež se snaží vzdělávat a jsou 
již vysokoškoláci a mohu říci, že je 
jich dost, což mě těší a mám radost. 
Jsou mezi námi osobnosti s velkým 
talentem a netýká se to jen ve zpěvu 
nebo v tanci, máme romské dokto-
ry, spisovatele, malíře… No, pořád 
je to málo, nevědí o nás lidi z majori-
ty a nezajímají se o to, vidí v nás jen 
to špatné. Je mi to líto, ale s tím se 
nedá nic dělat, jsme prostě menši-
na a je těžké to nějak změnit.

V předchozích letech bylo trochu 
lépe, nebyl strach z té nemoci, 

strach z nakažení Covidem 19. Pře-
ci byly problémy, ale daly se vyřešit, 
dnes je vše jiné, člověk myslí už je-
nom na to nejhorší – na smrt. Naši 
Romové se snaží přechytračit ten 
strach a nastaly změny, i když malé. 

„Paní, proč tak pospícháte? Bo-
jíte se, že se ode mě nakazíte?“ oslo-
vil mě známý ze sídliště.

„Jé, dobrý den, to víte, že ne, vů-
bec, jen jsem si vás nevšimla…“

„Jo, jo, dneska už lidi mezi sebou 
ani nemluví, to je doba! To jsme se 
dočkali takového žití a to všechno 
máme z té televize, jak nás straší ti 
naši pánové…“

„No, já se nebojím ničeho, už 
mám věk a je mi to jedno…“

„To jo, ale máte děti a vnoučata 
a na ně myslíte, ne?“

„Jasně, že na ně myslím, ale…“
„A já na ně myslím taky a víte, co 

jsem zařídil?“ Dívám se na něj a on 
se pousmál a říká: „Představte si, 
paní, já celou rodinu donutil k víře, 
poslechli mě a chodíme na shro-
máždění každý týden. Poslouchá-
me toho našeho reverenda, víte, kdo 
to je?“

„Ano, vím.“
„Jako v Americe, ten náš reve-

rend léčí lidi a my se vroucně k němu 
modlíme a pokaždé mu odevzdáme 
nějaké peníze. Věříte v pána Boha?“

„Ano.“
„Od té doby, co chodíme na 

shromáždění, naše děti, už jsou do-
spělé, že, přestaly hrát automaty, 
dokonce přestaly i kouřit! Není to 
báječné? Jsem velmi spokojený 

a reverend nám taky slíbil, že se 
bude modlit za nás, abychom ne-
chytli tu nemoc. Ale museli jsme 
mu dát víc peněz. Nám to vůbec ne-
vadí, na penězích nezáleží, ale on 
nás ochraňuje, je to Boží syn, věř-
te mi!“ 

Nevěřím ani slovo, ale nebudu 
mu to říkat. Je mi ho líto, jak je od-
dán tomu, kdo od nich bere peníze 
a pěkně je oblbuje.

„A ten váš reverend je Rom nebo 
gádžo?“

„Kdepak Rom! To by neuměl tak 
krásně k nám promlouvat o Bohu, 
je to gádžo a velmi hodný a vzděla-
ný, jako ti faráři. Jenom si představ-
te, bolely mě záda hrozně a on na mě 
sáhnul a bolesti přestaly!“ 

Víra ke gádžovi ho uzdravila.

„Kolik je vám roků?“ ptám se ho.
„Mně je už skoro sedmdesát, 

jsem už v důchodu, ale věřím v na-
šeho pána a budu věřit až do konce, 
i moje rodina.“

„Je dobré mít víru,“ řekla jsem 
a odešla od něho. 

Je mi ho opravdu líto, není víra 
jako víra a je vidět, jak se Rom dá 
oklamat, jen proto, že to je vzděla-
ný gádžo. Bylo by lepší, kdyby se po-
modlil k pánu Bohu doma, nestálo 
by ho to žádný peníz! I když je dob-
ré, že děti z jeho rodiny přestaly hrát 
automaty a nekouří, to ostatní je 
ubohé… Tady vidíme obraz Romů, 
jak rychle uvěří nesmyslům, jen pro-
to, že jim nějaký vychytralý gádžo 
naslibuje jen dobro a dobro… 

 Irena eliášová
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Vakeriben la Ivetaha Horváthovo
Vakeriben la Ivetaha Horváthovo ali-
as Rimini Filli. Chudľa te maľinel, sar 
lake ehas šov berš. Peskre obraza vista-
vinelas andre Čechiko republika, andre 
Francija, the andro New York. Okrem 
maľišagos mek he pisinel paramisi per-
dal dospela džene. Savore lakre obraza 
pes bikenaven. Adaj hin o vakeriben pal 
lakro dživipen, nasvaľipen the buťi an-
dro maľišagos.

Lačho ďives, raňi Iveto, šaj amenge 
phenen, kana pes andre tumende 
arakhľas kamiben andro maľišagos?
Man zaujiminenas o obraza imar sar 
somas cikňori. Leperav mange, hoj 
kana man ehas ochto berš, maľinďom 
la čhajora pal o obrazis khatar titul-
no stranka pre čitanka perdal trito tr-
jeda. O maľišagos man but bavinelas 
the furt mange šegetinelas. 

so tumenge kerďas tumaro dživi-
pen aver?
Andre mire biš berš kerďom šmerca, 
čhinďom mange o žili. Predžiďiľom 
oda the dochudľom man pre psichija-
trija andro Nachodos the paľis andre 
lečebna andro Nové Město nad Metují, 
kaj mange mušinavas te odpočivinel. 
Ehas man but časos, ta mange maľina-
vas le manušen paš mande. Zbačinďas 
oda o primaris o František Hubka, the 
phenďas mange, hoj man andro maľi-
ben ehin talentos, no the avka maľinav 
dži andro adaďives.

Šaj amenge vareso phenen pal tu-
mare obraza, pal soste ehin, so 
sikhaven?
Andro eňavardešte berša maľinavas 
nekbuter o šere le manušengre, kama-
vas len buter te prindžarel, the te chu-
del pes andro aver svetos, buter te džal 
paš lende. Khatar berš 2000 buter ma-
ľinavas abstraktne veci, kada maľinav 
nekbuter he akanak – zaujiminel man 
kamiben, nekonečno, zor, savoro, so 
ehin upre – pal kada savoro vakeren 
mire obraza.

kaj vistavinenas, the so pro obraza 
phenenas o džene?
Andre Čechiko republika peršes vis-
tavinavas andro berš 1996, vistavina-
vas pre jekh jekhetaňi vistava art brut 
pro Staroměstsko pľacos andro Kher 

ko Baruno harangos. Paľis vistavina-
vas he andre Francija, kodoj pes biken-
de duj obraza, sako vaš 20 000 korun, 
so ehas pandžvar buter sar k ámende. 
Paľis andro berš 2005 vistavinavas he 
andro New York. Vistavinav he korko-
ri he pro jekhetane vistavi furt, načirla 
korkori pro festival Khamoro. Le ma-
nušenge pes mire obraza pačisaľon, 
mek man naarakhľom ňisave džun-
gale laveha.

Bikenaven tumare obraza?
Hi, avavas bi but rado, te bi pes hinke 
varesave bikenenas. Šaj mange kera-
vas avri miro suno, te džal pre Kreta. 
Prindžarav la ča khatar časopisos the 
kamavas bi la te dikhel čačes.

so maľinen nekradeder?
Maľinav, so mange avel pre goďi, 
abstrakcija, varekana o šere le politi-
kengre, stromi, kvitki. Varekana hem 
nadžanav, s óda ehin, dikhav rado 
o farbi.

kamav te phučel pal tumaro dži-
vipen pre uľica. so pes tumenge 
ačhiľas, hoj sanas bi o kher, the kaj 
rakhľan zor tumenge te rodel buťi?
Pre uľica man dochudľom vajkeci-
var, somas ke Praha, the nahas man 
kaj te bešel, peršes andro berš 1991, 
paľis 1994–1996, 2001–2002, 2013–
2014. Paľis mange šegetinďas e chari-
ta, chudľom buťi andro Salet, kaj ma-
ľinavas vaš o love. Akanak maľinav 
andro Ateliér radostné tvorby, kaj pes 
varekana bikenaven mire obraza. Tiž 
varekana kerav lektorka andro ma-
ľišagos andro Kulturno komunitno 
centrum ART pre Letná. No, khatar 
berš 2020 man ehin miro kher, ta šaj 
maľinav he khere. Savoro pes mange 
ačhol ča vaš o Del.

ehas tumen andre kole berša vare-
ko, ko tumenge šegetinlas? kama-
rata, famiľija, lebo pašeder manuš?
Ehas man kamarata khatar bratr-
sko církev, but mange šegetinelas e 
kamaratka Helena Kábrtovo, savi 
man varekana delas love the chaben. 
Ehas man kamarata, ke save čeporo 
bešavas, šegetinde mange te rakhel 
o kher andro Akropolis khatar berš 
1996 dži andro berš 2001. Dži ada-

ďives man ehin pašeder džene, save 
mange šegetinen. 

emigrinďan andre Francija, save 
leperibena pes tumenge sikhaven?
Me phiravas andro berš 1998 andro 
Fokus ke Praha 8, džalas pal e mož-
nosťa pal o invalidno duchodos. Pred-
živavas odoj šunde sar diskriminacija 
the šikana, nadžanavas, so te kerel. Ta 
mange šporinďom love pre jizdenka 
pro autobusis andre Paříž. Avľom ko-
doj tosara, the ehas man mek love pro 
metros, hoj te džav pro urados te man-
gel vaš o azyl le statusoha uprchlikos. 
Andro metros pes mange kerďas phu-
jes, džanavas čeporo lava francuzika, 
ta mangľom šegetipen. Avľas vaš man-
de e sanitka the ľigenďas man andre 
špitaľa. Rakhle mange psichicko na-
svaľipen, somas dešuštar ďives andre 
špitaľa, the vaš o azyl našťi mangavas, 
vaš o nasvaľipen. Paľis avle khatar vel-
vyslanectvo the preľidžanas man sa-
nitkaha khatar Paříž ke Praha. Paľis 
somas dešustar ďives andro Bohnice, 
khatar korkori odgeľom. O Francuza 
bičhade faktura pro 100 000 korun, 
save poťinďas e pojišťovna, vašoda hoj 
phende, hoj pes oda ačhiľas vaš oda, 
hoj pes pal mande andro Fokus na-
lačhes starinenas.

so tumen akanak del nekbareder 
buťi, pre soste keren buťi?
Maľinav obraza perdal kamarata pre 
Karačoňa, sako ďives phirav andre 
khangeri, ko sv. Ignác pro Karlovo 
pľacos. Rodavas le Ježišis, pokaľ les 
naarakhľom. Khatar berš 2003 som 
bolďi, akor pre Narodní třída ko do-
minikana. Som rado, hoj rakhľom 
le Devles, hoj man ehin andre man-
de cicho, dživel pes mange feder ka-
daj pre phuv, he miri voďi upre ehin 
feder. Nekfeder ehin, hoj man ehin 
miro kher. 

Džas pale andro maľišagos, sava 
technikaha nekbuter maľinen the 
save temata?
Maľinav fixenca. Bavinel man všeľi-
jakes te kompoňinel o šere le poli-
tikengre, sar dičhuvena vaš o čepo 
berš, khatar cuzina le Clinton, Hillary, 
Obama, Trump, the amarendar le So-
botka, Babiš, Zeman. Rado maľinav 

he eroticka temata, nange džuvľen, 
muršen na. Maľinav pal miri dzeka, 
te man andre mukhav, ta šaj maľinav 
he calo ďives. 

pre save vistavi ehas tumare obra-
za, the kaj šaj dikhas akanak tuma-
ri buťi?
Pal o vistavi andre Francija, andro 
New York the andro Kher ko Baru-
no harangos, the vistavi andro Kha-
moro imar vakerahas, vistavinav furt 
pro jekhetane vistavi andro Ateliér ra-
dostné tvorby, akanak andro atelieris 
Nad Královskou oborou 55 ke Praha 
7. Kadaj o obraza šaj dikhen he and-
ro depozitaris, kaj mange hine thode. 
Čepo obraza man ehin he khere.

save šunde tumenge anel 
o maľišagos?
Varekana bacht, varekana pharipen. 
Te maľinav, až akor, sar oda ehin do-
kerdo, dikhav, so mange ehas andro 
šero.

raňi Iveto, ilustrinenas varekana 
varesavi knižka?
Oda na, aľe korkori pisinav paramisi 
perdal dospela džene, pisinďom imar 
vajkeci sešiti. Ehin oda efta všeľijaka 
paramisi khatar pherdo temata, aľe na 
romanes. Pisinav gadžikanes, vašoda 
hoj romanes zijand nadžanav.

ehin tumen suno, save dromeha tu-
maro talentos džala?
Oda vobec nadžanav.

arakhľan tumen varekana la kriti-
kaha? sar tumenge ole lava peren 
kijo jilo? 
Aňi na, savore džene phenen, hoj man 
ehin talentos. Ehin mange mištes, hoj 
man furt baravav, hoj mire obraza šaj 
dikhen o džene, the hoj len varekana 
he cinen. Kalestar som but rado. 

Mek man nane ňisavi viza, so savo-
ro mek maľinava, aľe paťav, hoj te ke-
rava kavka buťi, ta varekaj dodžava.

so bi phenenas le dženenge, saven 
ehas rovnako dživipen sar tumen?
Hoj te den peskro dživipen le De-
vleske the le Ježišiske, jov len sasťarla. 
Te roden pal o svetos lačhe manušen, 
the na le dilinen. Me džanav, hoj kajse 
manuša andre mande paťan, dikhen 
andre mande vareso baro, the kavka 
man den ufnosťa, hoj miro dživipen 
šaj avel feder. 

kamen vareso te phenel le dže-
nenge, save ginen?
Mangav tumen, mukhen tumenge in-
ternetova stranki www.altanart.cz, 
adaj ehin mire obraza the obraza le 
manušengre, so hine rovnaka sar me. 
Šaj perdal tumenge maľinav obrazis, 
savo pes tumenge pačisaľola the calo 
dživipen tumenge kerla radosťa. Vin-
šinav tumenge but bacht sasťipen the 
lačho dživipen, the te san umelca, ľi-
keren avri!

Phučelas e Veronika Kačová
o fotki: o archivos  

la Iveta horváthovo 

Obrazis le Romengero
So pes zmeňinďa tel o berša vaš 
amenge le Romenge? Ňič. Sar pr á-
mende dikhen o gadže? Me dumi-
nav, hoj furt jekhmodošnes, na-
dikhav ňič ajso nevo. Hoj k ámende 
uľahas lendar paťiv? Na, aňi čulo! 
Hjaba hin maškar amende dosta 
sikhade terne manuša, na ča an-
dro bašaviben the kheľiben, hine 
adaďives dochtora, paramisara, 
maľiara… Furt odava hin maškar 
o gadže čulo, bo amen nadikhen, 
nadžanen amendar, dikhen pr á-
mende čak o nalačhipen. No nane 
so te kerel, sam maškar lende „mi-
norita“, the hin igen pharones oda-
va te zmeňinel.

Anglo buter berš sas feder, hoj na-
darahas ole nasvaľipnastar, adaďi-
ves ehin bari dar le Covidostar 19. 

Sas tiž pharones, aľe džalas pes avri 
te džal, adaďives o manuša daran le 
muľipnastar. Amare Roma kamen 
te avel goďaveder, the ačhile cikne 
zmeni maškar amende.

„Romňije, so avka siďares, daras, 
hoj chudeha mandar o nasvaľipen?“ 
del ke mande duma o Rom khatar 
amende.

„Joj, lačho ďives, odava na, me tut 
nadikhľom…“

„Adaďives o manuša aňi maškar 
peste naden duma. Odava avľam 
kajse ďivesa! Odava hin savoro ola 
televizijatar, so o bare raja den amen 
bari dar…“

„Me imar nadarav ňisostar, me 
som imar phuri, mange jekh…“

„No hi, aľe hin tut čhave, abo na, 
pre lende mušines te duminel…“

„Odava šaj džanes, hoj pre lende 
duminav, aľe…“

„The džanes, so me avri dumin-
ďom?“ phenel the asanďiľa pre man-
de. „Predstavin tuke, me mira calo-
na fajta prevakerďom ke vira, sako 
kurko phiras pro schromažďeňis, 
the šunas amare reverendos, dža-
nes, k óda hin?“

„Hi, džanav.“
„Sar andre Amerika, odava ama-

ro reverendos hin igen lačho, sasťa-
rel le manušen, the palek amen leske 
das varesave love. Paťas le Devles?“

„Paťav.“
„Sar kezdinďam te phirel pro 

schromažďeňis, amare čhave, jon 
imar hine dospele, ačhile te phirel te 
khelel o automati, nafajčinen, no 
nane odava mištes? O reverendos 

amenge diňa lav, hoj modľinela pes 
vaš amenge, te na chudas odava na-
svaľipen o Covidos 19, aľe mušinďam 
leske te del buter love. No mange hin 
odava jekh, odava ňič, jov hin le De-
vleskero čhavo, paťa mange!“

Napaťav leske aňi lav, o reveren-
dos len sa diliňarel, the jon leske 
paťan, kidel lendar o love. Hin 
mange pre leste pharones, ta naphe-
nava leske ňič.

„Odava reverendos hin Rom, abo 
gadžo?“

„Joj, kaj Rom, odava bi nadžane-
las avka šukar te vakerel pal o Del, 
jov hino gadžo, sar odava farara, 
avri sikhado manuš. Dukhalas man 
o dumo, the jov pre mande chudľa, 
imar ačhiľa te dukhal!“ 

O paťaviben ko gadžes les sasťar-

ďa avri.
„Keci tuke berš?“ phučav lestar.
„Mange imar avela eftavardeš, 

the paťava le Devles, dži kim mera-
va, the cali miri fajta.“

„Hin mištes, hoj hin tut paťavi-
ben,“ phenav leske, the džav het.

Te paťal le Devles hin mištes. 
Modľinav man ko Devloro sako ďi-
ves, aľe khere andre miri cimra, the 
o Del man šunel. No na, kaj te vare-
savo budžando gadžo mandar kidel 
o love. Hin mange pharones pro jilo, 
sar duminav pal oda Rom. Hin miš-
tes, hoj leskere čhave ačhile te khe-
lel o automati, hoj nafajčinen, no 
odava aver… Ajso obrazis hin amen 
le Romen, bo paťas igen gadžeske, 
savo hino igen budžando…

 Irena eliášová
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Co se zlepší po volbách?
Co bude lepší po volbách pro nás, 
pro Romy? Já si myslím, že NIC, že 
všechno bude stejné, jestli budou 
vládnout Piráti, nebo ČSSD, nebo 
kdokoliv jiný, pro nás Romy se ne-
mění nic! To je můj názor a možná 
mnoha dalších Romů, protože jsme 
poučení ze života. Ti krásní páno-
vé z vlády nyní bojují, dělají všech-
no možné, aby se zalíbili a aby národ 
uvěřil jejich slibům. Na mě to neplatí! 

Nevěřím jim, protože ať je Rom ja-
kýkoliv, dobrý, významný, studova-
ný, pro všechny z majority je „cikán“ 
a tak to bude napořád! Jestliže Rom 
ukazuje, jaký má talent třeba ve zpě-
vu nebo v tanci, z majority jsou ko-
mentáře takového typu: „Jdi do prá-
ce a makej!“ Jako kdyby skutečně Ro-
mové nepracovali! Ne všichni z nás 
jsou na úřadech, jenom se mrkněte, 
kolik lidí z majority čeká ve frontě na 
sociálce! A skoro denně se setkávám 
s Romem nebo s Romkou, kteří si stě-
žují na chování gádžů k nim.

„Zdravím, jsi nějak naštvaný, co 
se zase děje?“ ptám se Roma ze síd-
liště, který vypadá naštvaně.

„Ani se neptej, už se to nedá vydr-
žet, modlím se k Bohu, abych to do-
táhl do důchodu.“

„Co se ti přihodilo?“ ptám se ho.
„Už to pomalu bude deset roků, co 

jsem ve fabrice a nastoupili tam tako-
ví mladý frackové, gádže, a víš, jak 
mě oslovují?“

„Hmm…“
„Černej… říkám jim, já mám jmé-

no a oni na to – jo, černej se nám líp 
říká!“

„Ale to není až tak zlé, nemyslíš, 
jsme černí…“

„To jsme, ale mě to uráží, já je taky 
neoslovuji bílej…“

„Myslím si, že to jsou tak mali-
cherné věci, že bys…“

„A to je taky malichernost? Když 
se něco podělá, tak volají do kanclu 
jenom mě. Ta bílá mládež tvrdí – to 
vyrobil ten černej. A strhnou mi body 
a na výplatě se to pozná…“

„Ale vedení tě zná už tolik roků…“
„Zná, ale vedení věří těm gádžům, 

oni jsou studovaný a nebudou přeci 
kazit výrobu… Nebo minulý týden se 
ztratilo nevím kolik peněz ze šatny 
a co myslíš? Kdo to odnesl? Já. Zase 
řekli: To vzal ten černej, oni kradou… 
Bylo mi na omdlení, nikdy jsem niko-
mu nic nevzal! Tak jsem jednomu gá-
džovi pohrozil, že až ho chytnu venku 
za branou, tak mu rozbiju hubu a to mi 
věř, to udělám! Domluvil jsem se 
s mým synem a dáme mu na držku…“ 

„Být tebou, tak to nedělám, z toho 
je basa. Víš, jak to chodí u soudu, uda-
jí tě a budeš čučet, pravdy se nedo-
čkáš a půjdeš sedět kolik let…“

„Máš pravdu. Já nevím, co dělat, 
to se nedá vydržet…“

„Dělej hluchého, jako že se to tebe 
netýká a oni přestanou. Máš před dů-
chodem a to je pro tebe důležité, vy-
držet! Vykašli se na ně. Vím, je to těž-
ké, ale musíš!“

„Budu muset.“
„Jdeš k volbám?“
„Nevím, už nikomu nevěřím, pro 

nás Romy to není tak důležité, stejně 
na nás všichni kašlou…“

„Ale musíme dát hlas tomu, kdo to 
myslí s námi dobře, na lepší život, ne-
myslíš?“

„Nebude lepší, pořád to bude stej-

ný. Ti gádže ve vládě si budou hrabat 
do kapes, aby měli ještě víc, těm bude 
dobře. Nevidíš, jak se chovají k sobě? 
Jeden na druhého hází špínu, podrá-
žejí si nohy a ukazují, jací jsou velcí. 
Nic nebude pro nás lepší, nejdu k vol-
bám. Ať si volí gádže, je to jejich 
země, jejich stát a my sem nepatříme, 
nám nadávají: Vraťte se do Indie! Ko-
likrát už to bylo slyšet!“ 

Vidím na něm, jaký má špatný 
den, ale třeba se z toho vyspí a zítra 
bude lépe.

„Vidím, že máš špatný den,“ říkám 
mu a usměju se. „Není to tak špatné, 
jen si uvědom, že když na nás přijde 
nemoc, kam jdeme? K doktorovi, a to 
je gádžo. Potřebujeme něco vyřídit na 
úřadu, i tam jsou gádže. Takže my ni-
kde zatím nemáme nikoho, čili musí-
me s nimi žít. Proto nebuď tak rozmr-
zelý, máš rodinu početnou a s nimi jsi 
šťastný, víc nepotřebuješ k životu…“ 

„Máš pravdu, já mám potíže jen 
v práci, jinak jsem na tom zatím dob-
ře…“

„No vidíš, zdraví máš, tvoje žena 
je taky dobrá a to ostatní není hroz-
ný. V práci jsou všude takovéto men-
ší problémy. Na to se vykašli. A běž 
k volbám, potřebujeme to taky, aspoň 
budeme mít naději, co říkáš?“

„No jo, půjdu, přemluvila jsi mě, 
vezmu ženu a půjdeme mezi ně, pů-
jdou i černý k volbám, ha, ha.“

„Vidím, že ses usmál, to je fajn, 
hlavu vzhůru a měj krásný den, po-
zdravuj ženu.“ 

Rozloučili jsme se s úsměvem, ješ-
tě se dvakrát za mnou otočil. Přeji mu 
dobré, je to moc hodný Rom… 

Irena eliášová

Podzimní depka
Taky míváte dny, kdy si říkáte, že 
všechno je špatně a do ničeho se vám 
nechce a jste mrzutí? Pořád jen po-
sloucháte, jak si kolem vás lidi stěžu-
jí a jsou v neustálém napětí z toho, co 
bude? Nechce se vám ven, i když je 
venku krásné babí léto? Jste frustro-
vaní a jednoduše vyčerpaní a zesláb-
lí, že jste zapomněli na svůj život?

Žijeme v době, která je nejistá, 
a dalo by se říci, že je i velmi mate-
rialistická. Vše v okolí našeho živo-
ta jako by se rozpadalo, nedávalo 
žádný smysl. Vstáváme a plníme 
všední povinnosti. A někteří z nás, 
sotva přijde pondělí, mají špatnou 
náladu a vymlouvají se, že je to prá-
vě pondělím. Vedeme války, aniž by-
chom věděli, proč chceme vyhrávat, 
aniž bychom si byli vědomi, jakou 
cenu je potřeba zaplatit. Jsme ve 
vztazích neupřímní a ubližujeme 
druhým, protože se nechceme změ-
nit. Bojíme se změny ve svém živo-
tě. Proto raději řada lidí zůstává 
tam, kde je, ve své komfortní zóně. 
Žijeme ve vlastní bublině, kterou 
jsme si vytvořili. Hromadíme maje-
tek, jsme závislí na módě a myslíme 
si, že jsme cool. Neustále bychom 
chtěli být ohodnoceni a středem po-
zornosti. Vyhledáváme falešné me-
diální prostředky, které nás infor-
mují o kráse a zdraví. Stáváme se 
závislými na vnějším přichystaném 

systému. Jsme v tom až po uši, pro-
tože věnujeme příliš velkou pozor-
nost věcem nebo problémům, které 
nemůžeme změnit. Jediné, co mů-
žeme změnit, je tisíckrát opakova-
né „začít sami u sebe“. Poznat svo-
je chyby a změnit je, aby se už v na-
šem životě víckrát neopakovaly.

V ájurvédě se říká, že pokud člo-
věk zůstává dlouho na stejném mís-
tě, může jeho životní energie brzo 
umřít. Narodili jsme se pro život a ži-
vot bychom měli žít, a ne přežívat. 
Jsme duševní bytosti, a ne jenom tělo, 
se kterým se řada lidí ztotožňuje. Pře-
hlížíme potřeby naší duše a lpíme jen 
na tělesných potřebách a tužbách.

Myslím si, že všechno to, co se 
děje, se neděje jen tak pro nic. Ale 
vše má svůj význam. Význam, kte-
rý nepochopíme, dokud se budeme 
zbytečně stresovat. Jestliže se neří-
díte svojí duší, začne vám posílat 
vzkazy a pak záleží jen na tom, jak 
moc jste nedoslýchaví. Jak hlasitě 
na vás musí vaše duše křičet, tak sil-
né budete mít utrpení a trápení, kte-
ré prožíváte. Přála bych všem, abys-
te si včas všimli vnitřního konfliktu 
a začali naslouchat své duši, která 
chce, abychom se skrze ni uzdravi-
li. Neomezujte svobodu druhým 
a nepřehlížejte ji ani vy. Nehledejte 
štěstí tam, kde není, ale najděte ho 
v sobě. Totéž platí i o lásce. 

Proto dopřejte své duši štěstí 
a zbytečně ji netrapte a neubližujte 
jí. Změňte depku v radost, pláč zase 
ve smích. Radujte se s ostatními, 
kteří vám dávají pozitivní zprávy, 
podpořte se navzájem láskou a ob-
jetím. Dělejte si malé radosti každý 
den, učte se mít sami sebe rádi. Jez-
te kvalitní stravu, pijte hodně vody, 
čaje, zpívejte, choďte do přírody, 
otužujte se, nebo si doma ukliďte 
a zbavte se věcí, které nepotřebuje-
te a darujte je druhým. Uspořádej-
te tématický den a pozvěte své přá-
tele. Stačí opravdu jen přepnout 
a užívat si přítomnosti, nic neoče-
kávat a hlavně neplánovat. 

Zvlášť období podzimu nám uka-
zuje mnoho možností, jak si právě 
toto období přeměny přírody užít. 
Oblečte se do barev, zajděte do kina 
na nějaký dobrý film nebo pohád-
ku, bavte se s lidmi, kteří mají život-
ní energii podobnou jako vy. Odpo-
čiňte si, vypněte své počítače a za-
pomeňte na sociální sítě. A hlavně 
nezapomeňte podporovat své zdra-
ví. Jezte více citrusových plodů, ci-
trony, kiwi a jablka. Připravte si 
pravý zázvorový nebo šípkový čaj 
s medem, který vám dodá spoustu 
potřebných vitaminů a energie. Pro 
prevenci proti nemocem zkuste 
křen nebo třeba česnekovou polév-
ku. Veronika kačová

Politika je hnus…

Není možné, abych si šla v klidu nakoupit, pokaždé potkám někoho, kdo 
mi nabourá moji náladu. Nerada hovořím s lidmi, kteří se jenom stěžují 
a věčně nadávají na všechno. I dnes jsem potkala starou gádži, která mele 
a mele soustavně. Zdraví mě a mává na mě.

„Dobrý den, paní, ale já moc pospíchám a nemám čas…“
„Vy pořád pospícháte, já nevím, kam, nemáte ani chvilku si popovídat. 

A co všechno se děje v naší zemi, je hrůza a děs a koukám, že vám je to jed-
no, vás to nezajímá…“

„Ne, opravdu ne, já…“
„Vidíte, proto vás řadíme na poslední místo! Vy Romové nemáte zájem 

o nic, naši politici se snaží, aby nám bylo dobře, a byla jste vůbec volit?“
„Byla, byla, paní, ale…“
„Tak přeci se zajímáte, ale víte, kdo vyhrál?“
„Copak to je fotbal, paní?“
„Skoro máte pravdu, jako fotbal, jako sport to berou! Jenom si vezmě-

te toho Bartoše nebo další, co vyhráli, oni se sami dávají za ministry a do-
konce i za premiéra bez našeho prezidenta, to je co! Chudáček prezident 
je moc nemocný, je to starý člověk jako my a to víte, už tu sílu nemá tako-
vou, aby všechno vydržel, co spravuje vláda. Je to hrozný, mně je moc líto 
pana Zemana, jenom se modlím k Bohu, aby nám ho ještě nechal, co my-
slíte, co se stane, až umře, nedej Bože?“

„To já nevím, já politice nerozumím…“
„A je vám to jedno, že?“
„Ne, není mi to jedno, taky mi je líto pana Zemana, je to už starý pán 

a je…“
„Ano, paní, já si myslím, že on onemocněl z toho, co se děje ve vládě, to 

ti politici na něj uhráli, věřte mi!“
„To ne, hlava státu má veliké starosti, ale…“
„No, to je právě to, schválně na něj útočili, aby se ho zbavili. Protože to 

víte, on by pověřil jen Babiše na všechno a ostatní chtějí toho Babiše vy-
strčit z vlády. Nechtějí ho a bude vládnout ODS a budeme zase opasky uta-
hovat, bude velká bída. A Maláčová tam nebude, tak nedostaneme ani ko-
runu k důchodu, bude to pro nás velmi kruté. Ten s těmi kudrnatými vla-
sy, ten Bartoš, co ten dokáže? Nic, zase jen samé sliby, zbytečně se dali do 
spolku, chtěl být premiérem, ale to se mu nepodaří. Já věřím, že jim se to 
zrovna hodí, že pan prezident je na tom špatně, budou rozhodovat oni sami 
a hrnou se na nejvyšší místa, aby vládli a naplnili si kapsy!“

„To ještě není jasné…“
„Ale je to jasné, premiérem bude Fiala, už to prohlašuje o sobě a chová 

se tak. Já jsem jen zvědavá, jak změní své přesvědčení, až se pan prezident 
uzdraví a nebude s ním souhlasit, to bude teda něco, ha, ha!“ 

„Koukám, paní, že znáte ty naše politické duše…“
„Ano, já je znám, všechno sleduji, jak se má a přesně vím, co budou ří-

kat a co budou dělat. Politika je hnus, ale my s ní musíme žít, bez toho to 
nejde, víte?“

„Máte pravdu, ale já se o to nezajímám, protože jí nerozumím, chápe-
te?“

„A čemu rozumíte? Co je pro vás důležité?“
„Na názor nás Romů nikdo není zvědav a ani nás nikdo neposlouchá. 

Tak já se o to, co se děje v politice, nezajímám. Viděla jsem, jak se k sobě 
chovají ti naši politici, jako prasata, podrážejí mezi sebou nohy jeden dru-
hému a já si nebudu dělat starosti kvůli takovým lidem! Zdraví máme je-
nom jedno a nebudu si ho kazit politikou, ano?“ 

Kulí na mě oči s otevřenou pusou. „Jejda, jejda, máte pravdu a já se roz-
čiluji a hádám se s dědkem kvůli nim. Dědek mi taky pořád říká: „Nesta-
rej se o ně a dej pokoj!“ To mi říká a má pravdu.“

„No vidíte, tak poslechněte dědka a nevšímejte si až tak moc, co naši 
politici tvoří a budete klidnější. My stejně nic nezmůžeme, i kdybychom 
o nich hovořili celé hodiny.“

„Jo, asi máte pravdu, paní, já myslela, že nejste až tak rozumná, ale kou-
kám, že jste,“ řekla a usmála se na mě.

„No, řeknu vám to takto, neměla byste člověka soudit podle barvy ple-
ti, i my Romové máme mozek a umíme přemýšlet, věřte mi…“ Taky jsem 
se usmála a ona konečně přestala kecat. 

Rozloučila jsem se s ní a poradila jsem jí, aby poslouchala svého děd-
ka…  Irena eliášová
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So avela feder, sar pes avri 
kidela?
So avela feder, kana pes avri kide-
la? Me phenav, hoj ňič, savoro ave-
la avka sar hin akaňik, vaš amenge, 
le Romenge. Te avena o raja o Pira-
ťi, abo o Hamačkos, abo vareko aver, 
odava avela jekh! Odava hin, so me 
duminav, the buter Roma avka du-
minen, oda džal pal amaro dživi-
pen. Ola šukar bare raja, so akaňik 
keren anglo volbi, savoro keren 
avka, kaj lenge te paťan o manuša. 

Me lenge imar napaťav, but cho-
chavkeren, maškar peste keren baro 
džungaľipen, erďavipen. Napaťav 
lenge, bo nek hin Rom sikhado, hin 
les but školi, th ávka angle lende sam 
čak „cikáni“, the avka avela odava 
furt. Kana o Rom sikhavel, hoj dža-
nel te giľavel, abo te khelel, avka 
o gadže phenen: “Ačh preku, the dža 
andre buťi!“ Odava avka vakeren, 
sar te savore Roma nakeren buťi. 
Čak džan pro urados, the dikhen, 
keci hine andre fronta o gadže, bu-
ter sar o Roma! Na savore Roma 
sam pro urados. The save keren buťi 
maškar o gadže, nane lenca mištes.

„So sal ajso choľardo?“ phučav le 
Romestar khatar amende .

„Aňi ma phuč, modľinav man ko 
Del, kaj te avri ľikerav ko duchodos.“

„So pes kerel?“ phučav lestar.
„Imar avela deš berš, so som an-

dre fabrika, the avle odoj te kerel 
ajse terne rakle, the džanes, sar man 
vičinen?“

„Hmm…“
„Kalo… u me lenge phenav, man 

hin o nav, u jon asan the phenen – 
kalo pes feder phenel!“

„Aľe odava nane avka igen na-
lačhe, amen sam kale…“

„Hi, sam kale, aľe me len naviči-
nav parne…“

„Me duminav, hoj odava hine ajse 
malichernosťa…“

„Hi, malichernosťa? Aľe kana 
rakhen chiba, phenen – odava kere-
las o kalo, the palek mange den 
o love tele…“

„Aľe o raja tut imar prindžaren 
ajci berša…“

„Hi, prindžaren, aľe jon paťan le 
gadženge, phenen, hoj ajse študi-
men manuša nakeren o chibi… Abo 
anglo kurko pes našľile o love andal 
e šatňa, the so dumines? Phende – 
odava čorďa o kalo! Me šoha ňi-
kaske ňič naliňom, maj tele peľom! 
Vareko liňa o love, the me mušinav 
savoro preku te džal. Aľe jekheske 
imar phenďom, hoj leskero muj pha-
gava, me som dovakerdo mire čha-
veha , hoj sar džala perdal e brana, 
chudela amendar…“

„Joj, odava bi nakeravas, vaš oda 
hin harešta. Džanes, sar odava džal 
pro sudos. Napaťana le Romeske, 
aľe le gadženge, the tu chudeha keci 
berša…“

„Hin tut čačo, me imar nadžanav, 
so te kerel…“

„Nek vakeren, tu tut ker, hoj sal 
kašuko, the jon imar dena smirom. 
Sal anglo duchodos, the odava hin 
vaš tuke duminšagos, chin pre len-
de! Džanav, hoj odava hin phares, 
aľe mušines avri te ľikerel!“

„Mušinava.“
„Džas avri te kidel?“
„Nadžanav, vaš amenge le Ro-

menge odava hin jekh, amenge ave-
la furt jekhmodošno, pr ámende jon 
chinen…“

„Aľe amen mušinas te del amaro 
hangos oleske, so amenca kamel 
mištes, nadumines?“

„Šoha naela feder, o bare raja 
peske keren bare love, lenge avela 
mek mišteder, nadikhes, so keren? 
Savoro džungaľipen pre peste čhid-
keren, sikhaven, save hine bare raja, 

the so amen o Roma? So šaj amen 
keras? Ňič, phenav tuke, nek džan 
savore gadže avri te kidel, odava hin 
lengeri phuv, lengero štatos, dža-
nes, so amenge vičinkeren: Džan 
het, andre Indija pale! Kecivar oda-
va avka phenen!“ 

Dikhav pre leste, savo hino leske 
namištes ďives, tajsa pes mištes avri 
sovela, the avela feder.

„Dikhav pre tute, savo namištes 
hin vaš tuke ďives,“ phenav leske, 
the asav. „Nane odava avka namiš-
tes. Čak le tuke odava, sam nasvale, 
kaj džas? Ko dochtoris. The k óda-
va? Gadžo. Kana vareso kamas, 
džas pro urados, ko hin odoj? Gadži. 
No dikhes, amen ňikhaj nane ňiko, 
amen lenca dživas, avka mušinas 
len te šunel. Ma av ajso choľardo, 
hin tut bari fajta, odava hin baro 
barvaľipen, so mek buter kames? 
The andre sako fabrika odava hin, 
hoj keren le Romendar čak jekhgo-
reder, mušinas avri te ľikerel.“

„Hin tut čačo, mange čak andre 
buťi hin namištes, avresar hin miš-
tes…“

„No dikhes, sal sasto, tiri romňi 
hin tiž, the so tuke kampel? Ma ker 
tuke bari duma le raklendar, len 
nane ajsi goďi, chin pre lende. The 
dža avri te kidel, aspoň amen avela 
varesavi šancija, so phenes?“

„No, prevakerďal man, džava, 
lava mira romňa, the džaha maškar 
lende, džana the o kale avri te kidel, 
ha, ha.“

„Dikhav, hoj asanďiľal, odava hin 
mištes, ľiker tut, dav la romňake 
lav!“

Džal khatar mande polokones 
the asabnaha. Mek duvar pes pal 
mande irinďa. Hino igen lačho 
Rom, nek leske o Del del savoro 
lačho… Irena eliášová

E politika hin 
džung…
Nane modo, sar me džav mange vareso te cinel, kaj te nachudav drome-
ha varekas, ko kamel čak te dumazinel, mindig mange ruminel calo ďi-
ves. Narado vakerav ajse manušenca, so furt čak koškeren pre savores-
te. Ňič lenge nane mištes, savoro hin lenge namištes. Th ávka pre mande 
vičinel e phureder gadži.

„Lačho ďives, aľe me igen siďarav, nane man časos…“
„Tu furt čak siďarkeres, nane tut lav vaš o manuš, the soske avka 

siďares? Aňi nakames te džanel, so pes kerel andro amaro štatos, tu na-
sal zvedavi?“

„Na, me nasom…“
„Dikhes, vaš oda amen o gadže tumen le Romen das andro utušovno 

than! Tumen o Roma nabajinen, so amenca avela. Amare politiki pes 
starinen, kaj te dživas feder, salas avri te kidel?“

„Somas, somas, romňije, aľe…“
„No, the džanes, ko avri khelde?“
„The s ódava hin, o fotbaľis?“
„Maj avka sar o fotbaľis, jon oda kiden sar o športos! Čak dikh pr ó-

da Bartošis, abo o aver, so avri khelde, jon pes korkore detkeren vaš o mi-
nistri, the vaš o premijeris, bi amaro prezidentos, odava hin, so! Čoro-
ro amaro prezidentos hino nasvalo, jov hin imar phureder manuš sar 
amen, les imar nane ajsi zor, kaj te savoro preku džal, so keren o bare 
raja. Nabirinel čoro, mange hin phares pro jilo, so dumines, so avela, te 
merla? Modľinav man ko Del, kaj te les amenge nalel…“

„Oda me nadžanav, me naachaľuvav ke politika…“
„The tuke hin jekh…?“
„Na, na, mange hin tiž phares pre leste. Me leske dav paťiv, jov imar 

phureder manuš…“
„Hi, romňije, jov nasvaľiľa ole bare rajendar, so keren, jon pre leste 

dine o nasvaľipen, paťa mange!“
„Odava na, le prezidentos hin bare starosťa, aľe…“
„No, odava hin, jon pre leste igen džanas, kaj pes lestar te zbavinen, 

bo jov savoro diňahas pro Babišis, aľe o raja les nakamen, jon kamen le 
Babišis avri te čhivel. Avena bare raja andal o ODS, the akaňik avela baro 
bokhaľiben, e Malačová odoj naela, nachudaha ko duchodos aňi koru-
na. The oda ole brčkave balenca, sar pes vičinel, o Bartošis, so jov do-
kazinela? Ňič! Pale čak denas lav, baro chochaviben, hjaba pes delas an-
dro spolkos, jov naela premijeris, sar kamelas. Lenge hin mištes, hoj 
o prezidentos hino nasvalo, jon sa keren pre peste, kamen te avel jekhba-
reder, kaj šaj peske kiden o love andro žebi!“

„Odava mek nane…“
„Aľe hin, o premijeris avela o Fiala, imar pal peste avka vakerel, the 

sa avka kerel sar baro raj. Me som čak zvedavi, so kerela, te o preziden-
tos sasťola, the jov les nakamela, ha, ha.“

„Dikhav, hoj tu prindžares amare politicka voďa…“
„Hi, me len prindžarav, me džanav, so vakeren, so sar keren. E poli-

tika hin džung, aľe so šaj keras, mušinas maškar lende te dživel, dža-
nes?“

„Hin tut čačo, aľe me kija naachaľuvav, džanes, me man andre lende 
nadav, achaľos?“

„The ki soste achaľos? So tuke džal pre goďi?“
„Pre amende le Romende ňiko nane zvedavo, amen aňi ňiko našunel, 

duminav le gadžen. Vaš oda me kija nadžav te duminel, o sasťipen hin 
amen savoren čak jekh, vaš oda mange naruminava le politikenca. Me 
dikhľom, so jon keren maškar peste, sar hine ke peste igen erďave, ke-
rel jekh avreske baro bibachtaľipen, the me mange naruminava ajse ma-
nušenca miro sasťipen, la politikaha, hi?“

Dikhel pre mande le bare jakhenca. „Jaj, jaj, tut hin čačipen, me man 
mire phureha peľinav, kerav choľi. Miro phuro mange tiž furt phenel: 
„De man lenca smirom!“ The hin les čačipen.“

„No dikhes, avka šun le phures, the ma dikh pr óda, so keren o poli-
tiki, avela tuke feder. Hjaba pal lende vakeraha šel ori, th ávka amenge 
napomožinaha.“

„Hi, me duminavas, hoj nasal ajsi goďaver, aľe dikhav, hoj sal,“ phe-
nel mange, the asanďiľa.

„No, phenava tuke avka, nakampelas te duminel, savi goďi hin ma-
nušes pal e cipa, amen sam Roma, the amen hin mozgos, džanas tiž te 
duminel…“ phenav lake, the asanďiľom pre late. Joj ačhiľa te vakerel. 

No geľam khatar amende, the mek lake phenďom, kaj te šunel le phu-
res… Irena eliášová
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Adresa redakce Romano hangos 
a Společenství Romů na moravě
Bratislavská 65a, Brno 602 00
tel.: 545 246 673 www.srnm.cz
číslo účtu: 27-488570217/0100

Vydávání Romano hangos  

podporuje Ministerstvo kultury 

České republiky

Předplatné Romano hangos
přijmení, jméno:                                                     

název organizace:                                                   

adresa, PSČ:                                                          

e-mail:                                      telefon:                  

počet objednaných výtisků:                                        

způsob platby:  hotově  složenkou

 bankovním převodem bez faktury; variabilní symbol:

 bankovním převodem na fakturu

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

cena předplatného pro rok 2021 je 320 Kč

muzeum u vás doma 

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

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

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

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

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

Mrkněte k nám!  mrkmrk.cz

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

Otevírací doba
úterý–neděle 10–18h

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

— 

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

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

hodoninpamatnik.cz

— 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

edukační programy probíhají také v online verzi

Příběh Romů (historie)

Jdeme dlouhou cestou (jazyk a literatura)

Nezapomeneme (holokaust Židů a Romů) 

Můžeme se domluvit? (stereotypy)

stálá expozice 

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

výstava   

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

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

veřejné akce      

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


