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lipník nad bečvou – Do-
spělý muž a žena v zámeckém par-
ku napadli pět romských dětí. Po-
dle slov přerovské tiskové policejní 
mluvčí, dvě z nich musely být po in-
cidentu ošetřeny v nemocnici, jed-
no dítě zůstalo na pozorování. Po-
licie případ vyšetřuje, spolupracuje 
s asistenty prevence kriminality 
a vyslýchá případné svědky. Server 
Romea informuje o tom, že muž bil 
děti pěstí do obličeje a do hrudní-
ku. Podle svědků dokonce jednoho 
chlapce do hrudníku kopl. Čtrnác-
tiletý chlapec skončil v nemocnici 
s otřesem mozku a pohmožděný-
mi zády, jedna dívka s poraněným 
hrudníkem a jedna s pohmožděnou 
páteří a přeraženým nosem. 
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Zemřela královna romské hudby

V minulém měsíci nás nečekaně 
opustila paní Věra Bílá, romská 
zpěvačka z Rokycan. Její pozem-
ská pouť skončila pro zdravotní 
problémy v podobě srdečního in-
farktu. Smutná zpráva zasáhla nás 
všechny napříč společností. Sociál-
ní sítě byly doslova zahlcené kon-
dolencemi k smrti Věry Bílé. Po-
zadu nezaostávala ani majoritní 
média. Sdělovací prostředky, včet-
ně předních novin, věnovaly této 
hudební hvězdě odpovídající medi-
ální prostor. Nutno zmínit, že sama 
Věra Bílá se v posledních dnech 
svého života připravovala na velký 
comeback! Celorepublikové turné 

spolu s dalšími romskými umělci 
jako jsou Jan Bendig a Milan Kro-
ka vzbudilo mezi lidmi významnou 
pozornost i upřímnou radost. Po-
kračování v hudebním světě jí to-
tiž po dlouholeté pauze všichni přá-
li. Poslední roky života Věry Bílé 
byly pro ni velmi smutné a nároč-
né. V roce 2013 přišla o svého syna 
Františka a později pak i o svého 
manžela, zvaného Feri. Zároveň se 
ocitla i v nepříjemné finanční situ-
aci, kdy přišla o bydlení a byla nu-
cena přestěhovat se do místního 
holobytu. Poslední roky žila v ro-
kycanské ubytovně. Pro svou závis-
lost na hracích automatech byla ně-

kterými vnímána jako jakýsi omyl 
showbyznysu, který vše promar-
nil. Širší veřejnost ale více než její 
osobní život zajímala autentická hu-
dební tvorba, kterou rozdávala ra-
dost i pozitivní energii nám všem.

Právě pro svůj talent dosáhla 
Věra Bílá velkolepých úspěchů svě-
tového rozměru. Společně s kape-
lou Kale zažívala nevídaný úspěch 
doma i v zahraničí. Opakovaně 
koncertovala na prestižních událos-
tech ve většině evropských zemí. 
Několikrát vystupovala i ve Spoje-
ných státech amerických, v Carne-
gie Hall a Hollywood Bowl, což 
jsou přední prkna slávy, na nichž si 

přejí vystoupit celebrity z celého 
světa. Mnoha slavným hudebním 
interpretům z České republiky se 
této jedinečné příležitosti v rámci 
jejich hudební kariéry dodnes ne-
dostalo. Paní Bílá byla opravdová 
hvězda a tak se i chovala. Ze svých 
požadavků či nároků nikdy nesle-
vovala. Od svých kolegů ze 
showbyznysu byla odlišná v tom 
smyslu, že si svoji velkolepou slá-
vu ani neuvědomovala. Bezpro-
střednost a obyčejnost charakteri-
zovaly její osobnost. V soukromí 
i na veřejnosti vystupovala vždy 

 foto: čtk

oslavy mezinárodního dne Romů
I v Česku se v pondělí 8. dubna sla-
vil Mezinárodní den Romů. Přes sto 
lidí se zúčastnilo pochodu centrem 
Brna, který zahájil Týden romské 
kultury. Ten trval do pátku. V Pra-
ze vyvrcholily oslavy galavečerem 
v divadle Archa. Na všech akcích 
několikadenního programu pořa-
datelé zavzpomínali na zpěvačku 
Věru Bílou, která zemřela v břez-
nu ve věku 64 let. Označili ji za ne-
korunovanou královnu romské mu-
ziky. Oslavy probíhaly i v dalších 
městech. Například v Novém Jičí-
ně proběhl happening, na kterém 
mimo jiné tančily i redaktorky Ro-
mano hangos, sestry Kačovy. 

brno pod romskou vlajkou
Část z lidí, kteří se zúčastnili br-
něnského průvodu, byly děti v tra-
dičních romských kostýmech, které 
tančily za zvuku klasických rom-

ských písniček. Cílem festivalu 
i průvodu bylo podpořit pozitivní 
obraz Romů a vytvořit dialog mezi 
menšinou a majoritou, sdělila po-
řadatelka akce Ivona Shafaq z or-
ganizace IQ Roma servis.

„Tradici vidíme v těch koních, 
v povozu, v tom, že to bude krojo-
vaný průvod. Různé romské taneč-
ní soubory a zpěváci tedy půjdou 
v romských krojích. To znamená, 
že veřejnost bude mít možnost vi-
dět některé z romských oděvů a sly-
šet romskou hudbu,“ řekla Shafaq.

Průvod vyšel z Bratislavské uli-
ce od Muzea romské kultury. Před 
ním jelo policejní vozidlo, na prů-
vod dohlíželo i několik policistů 
a asistentů prevence kriminality. 
Vše se obešlo bez problémů. Lidé 
prošli Bratislavskou přes Jezuitskou 

 foto: sabir agalarov
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slovensko – „Upálit všechny cigány. Ženy oběsit a stáhnout z kůže, 
děti se na to nechat dívat a potom utopit. Jejich pozůstatky roztrhat na 
kousky a nechat shnít na slunci a potom je pohodit u lesa, ať se zvěř na-
žere.“ Takto chce řešit romskou problematiku slovenský občan Marián Z. 
Případem se zabývá Národní kriminální agentura Slovenska. V poslední 
době je v sociálních sítích obrovské množství nenávistných komentářů. 
Na serveru novinky.cz vyšel článek, kde je zveřejněno hodnocení, které 
národnosti Češi nemají rádi a které ano. Z nenávistné atmosféry tak těží 
nejen populističtí politici, ale bohužel i komerční média. 

pRaha – Na konci ledna poslankyně Markéta Pekarová Adamová 
z TOP 09 podala ústní interpelaci ve věci dotace periodik národnostních 
menšin. Poslankyně upozornila na to, že posledních pět let dotace stag-
nuje na částce kolem necelých 21 miliónů korun. Náklady na vydávání 
periodického tisku podle ní rostou a stagnující dotace dostává menšino-
vý tisk do existenčních problémů.

pRaha – Dávky na bydlení by se mohly od roku 2021 změnit. Nárok by 
na ně měli mít jen nemajetní. Jednu ze dvou dávek by mohli získat lidé 
v bytech, druhou obyvatelé ubytoven. Výše podpory od státu by měla od-
povídat obvyklému nájemnému v daném místě. Plánované změny před-
stavila na tiskové konferenci ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). 
Novely zákonů chce předložit do několika týdnů. Ministerstvo nyní pro-
vádí revizi dávkového systému.

ostRava – Předsudky spojené se segregací Romů i špatná image Ostravy 
jsou jedny z největších problémů krajské metropole. Myslí si to alespoň ak-
tivní lidé, kteří se v sobotu v Ostravě zapojili do workshopu Laboratoř ná-
padů, jehož cílem bylo hledat řešení aktuálních sociálních témat. Ve svých 
výstupech navrhli například film přibližující problémy Romů nebo vznik 
multikulturního centra. ČTK to řekli organizátoři a účastníci projektu.

stejně a neměnně. Ke svým život-
ním omylům se hlásila a nestyděla 
se za ně. Toho každý schopen není, 
a zvláště pokud je veřejně známou 
osobou. I v tomto ohledu byla Věra 
Bílá neobyčejně lidská a upřímná. 

Tak jako to u slavných lidí bývá, 
její život pamatuje šťastné a méně 
šťastné chvíle. Poslední roky zpě-
vačka prožívala obzvlášť těžké ži-
votní období. Zůstala sama bez 
svých nejbližších, se zhoršeným 
zdravotním stavem a každodenním 
životem na úrovni existenčního mi-

nima. S takto razantní změnou se 
nedokáže poprat každý. Věra Bílá 
to ustála, navíc poslední týdny před 
svou smrtí pracovala na svém ná-
vratu na pódia. Spolu s ostatními 
pravidelně zkoušela, učila se nové 
texty písní a dokonce i vyšla její 
nová a poslední skladba s názvem 
Mek som adaj (Ještě jsem tady), 
která měla fungovat jako jakési 
oznámení comebacku na hudební 
scénu. 

Na základě všech výše zmíně-
ných okolností můžeme právem 

konstatovat, že naše Věra Bílá ode-
šla z pozemského světa jako oprav-
dová hvězda. Z mnoha důvodů je 
právě ona považována za královnu 
romské hudby doma i ve světě. Za-
nechala tu hudební odkaz, ze kte-
rého čerpají a budou čerpat další 
generace romských hudebníků 
a umělců. Nás Romy, ale i Českou 
republiku, reprezentovala na světo-
vé úrovni několik let!

Věro Bílá, Kaľi, paľikeras vaš 
savoro (děkujeme za vše). 

tomáš ščuka

mami, kouřím trávu 
otevřený dopis
Psát o tom, co dělat v případě, když rodič zjistí, že jeho dítě užívá mari-
huanu, je nelehká věc. Jak psát tak, aby to bylo srozumitelné, je úkolem 
mnohem složitějším. Tak mi dovolte, abych Vám předložil otevřený do-
pis, který píše dospívající syn svojí matce v domnění, že zvládne vše lépe 
vysvětlit a popsat. Dopis je samozřejmě fikce, která si bere za úkol ales-
poň naznačit, kudy na to. 

Milá mami,
protože si poslední dobou vůbec nerozumíme a nejde nám spolu mluvit, 
rozhodl jsem se napsat toto psaní. Chtěl bych ti mnohé vysvětlit a popsat. 
Chtěl bych, abys to věděla přímo ode mě, aby ses nemusela poptávat sou-
sedek a kolegyň na to, co já právě cítím a prožívám. 

Na prvním stupni základní školy jsem byl pilný žáček, ale dostal jsem 
se do období, kdy nepatřím zrovna mezi premianty. Ani ten skautský od-
díl už mě tolik netáhne a vlastně tak trochu nudí. Vím, že doma moc ne-
pomáhám a zajít do mého pokoje vyžaduje velikou odvahu. Jak to tak vy-
padá, pomalu ale jistě jsem se dostal do věku, kdy mám čím dál tím vět-
ší nutkání se s tebou dohadovat a hlavně s tebou nesouhlasit. Nechci tě 
zraňovat, ale potřebuji mít pravdu.

Tím hlavním důvodem, proč ti píšu je, že bych ti chtěl prozradit, co už 
asi dávno tušíš. Kouřím marihuanu. Už ani nevím, jak jsem se k tomu 
vlastně dostal, ale to není důležitý. Víš, marihuana je vlastně rostlina, tedy 
květenství rostliny, které se říká konopí. Z vypěstovaného konopí se su-
šením získává marihuana. Za stavy, které prožívám při kouření konopí, 
může látka (tetrahydrokanabinol THC), která působí na můj nervovej sys-
tém. Dost jsem si toho o marihuaně načetl, ale mám pocit, že každej říká 
něco jinýho. Někdo tvrdí, že je to lék a jiní tvrdí, že je to droga, která mě 
může dovést až k užívání jiných tvrdých drog. Jestli tě to, mami, bude za-
jímat, koukni na internetový stránky koncimshulenim.cz, tam najdeš 
všechny informace.

Asi tuším, co bude následovat po tom, co si můj dopis přečteš. Budeš 
naštvaná, možná budou i lítat talíře jako tenkrát, když jsem o půlnoci zvo-
nil sousedům na zvonky. Večer si pak v posteli popláčeš a ráno budeš 
vstávat do práce, jakoby se nic nestalo. Je mi jasný, že budeš mít strach, 
budeš nešťastná, budeš hledat chyby, který si mohla udělat ve výchově. 
Taky možná budeš hledat viníka, který může za to, že kouřím marihua-
nu. Třeba ho najdeš v některým z mejch kamarádů, který se ti nikdy ne-
líbili, třeba ho najdeš v otci, který se od nás už dávno odstěhoval. Věř mi 
ale, že marihuanu jsem začal kouřit já sám, že mi to nikdo neporučil, bylo 
to moje rozhodnutí.

Vím, že se to moc nehodí, ale jestli ti, mami, můžu radit, mluv o tom. 
Najdi si někoho z Káčka nebo Adiktologické ambulance a všechno, co tě 
kolem toho štve a trápí, jim tam řekni. Vím, je to trochu ostuda, ale věř, 
že nebudeš první ani poslední, kdo tam s tímto dorazí. Jestli se ti ale ne-
chce, tak tě moc prosím, bav se o tom se mnou. Někdy se mnou není řeč, 
ale pokoušej se o to. Vlastně mám rád, když společně sedíme a v klidu si 
povídáme o velmi vážnejch věcech. Náš vztah není v úplně dobré kondi-
ci, a tímhle bude možná ještě víc narušenej, ale prosím, pokus se mi vě-
řit. Nedávej mi testy, aby sis ověřila, jestli užívám marihuanu. Tím by se 
mohla nedůvěra ještě víc prohloubit. Domluvme se na jasnejch pravidlech 
fungování. Nedávej mi zbytečně moc peněz, mám pak pocit, že si můžu 
dovolit všechno. Buď na mě, prosím, přísně spravedlivá. Měj se mnou tr-
pělivost. josef novotný

Zemřela královna romské hudby
Dokončení ze str. 1

Začíná soutěž Romano suno

Po perširaz pes mange zaľibindžas 
jekh romano lav. Oda lav phendža 
miri baba mira dake: „Kaj salas, 
čhaje?“ O slovos čhaje pes mange 
zabačindžas. Paľis phučľom la ba-
batar: „Babo, s’oda za slovos čha-
je?“ Joj morlas o grati, na šundžas 
man. Užaravas chvilka. Oj pre-
ačhiľa te morel o grati. Paľis la-
tar phučľom: „Babo, s’oda za slo-
vo čhaje?“ Oj pre ma zadikhľas 
a phendžas mange, že kavka vake-
ren o Roma pro romňa.

Hned poprvé se mi zalíbilo rom-
ské slovo. To slovo řekla babička mé 
mámě: „Kaj salas, čhaje?“ (Kdes 
byla, děvče?) Slovo „čhaje“ (děvče) 
se mi zalíbilo. Potom jsem se zeptal 
babičky: „Babi, co znamená slovo 
čhaje?“ Myla nádobí, neslyšela mě. 
Chvíli jsem čekal. Domyla nádobí. 
Zase jsem se jí zeptal: „Babi, co 
znamená to slovo čhaje?“ Zadívala 
se na mě a řekla mi, že takhle Ro-
mové říkají ženám.

Mirek Pulko z Plzně, 8. ročník ZŠ

Nová škola, o.p.s. vyhlašuje 22. 
ročník literární soutěže, která dává 
mladým romským autorům mož-
nost popsat svět kolem sebe vlast-
níma očima a ocenit jejich znalost 
romštiny – jazyka, který se ve ve-
řejném prostoru běžně nevyskytu-
je. Většinové společnosti pak při-
bližuje svět romských dětí a zvyšu-
je povědomí o možnostech romšti-
ny jako plnohodnotného jazyka.

„Se svými příspěvky, ať už s tex-
ty nebo autorskými videi, anebo 
obrázky se soutěže každoročně 
účastní stovky dětí i dospělých,“ 
uvádí koordinátorka soutěže Marie 
Bořkovcová.

Témata letošního ročníku se sou-
těžící dozvěděli 8. dubna – na Me-
zinárodní den Romů, kdy byla sou-
těž vyhlášena. Jedním z témat je 
např. Tvoje největší dobrodružství, 
jiné Setkání s mimozemšťanem. 
Děti mohou podobně jako minulý 
rok popisovat své město, kde bydlí, 
kde se v něm bydlí dobře, kde hůř.

Na samotnou tvorbu mají čas do 
konce školního roku (29. června 
2019). Slavnostní vyhlášení nejlep-
ších příspěvků proběhne v první po-
lovině prosince. Nejlepší texty i s je-
jich českým překladem se také ob-
jeví ve sborníku Romano suno 2019.

O vítězných příspěvcích rozhod-
nou tři poroty. V literární zasednou 
např. prozaičky Iveta Kokyová 
a Eva Danišová anebo básnířka Re-
nata Berkyová, ve výtvarné Ladi-
slava Gažiová a Antonín Střížek.

V případě jakýchkoli dotazů ne-
váhejte prosím kontaktovat koordi-
nátorku soutěže Marii Bořkovco-
vou – tel.: 774 498 194; e-mail: ma-
rie.borkovcova@novaskolaops.cz.

Obecně prospěšná společnost 
Nová škola je nevládní, nezisková 
organizace, která od roku 1996 
podporuje inkluzivní vzdělávání 
menšin, cizinců či jinak sociálně či 
kulturně znevýhodněných dětí 
a mládeže. marie bořkovcová

foto: Romano suno

 foto: čtk
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co nám nese nový rok?
sabiR aGalaRov

Letošní rok prasete přinesl od svého počátku mnoho nových událostí ve 
sféře soužití majority s Romy. Některé události ohrožující demokracii 
ohrožují nepřímo i Romy. Ne všechny jsou ale úplně špatné. Například zá-
stupcem ombudsmanky se nestal nepřijatelný Zdeněk Koudelka (ČSSD), 
spoluautor Klausovy amnestie, která prominula 111 tisíc trestů a zastavi-
la trestní stíhání tunelářských kauz z 90. let. Policie ukončila vyšetřování 
údajného padesátimilionového dotačního podvodu na Čapím hnízdě a tak 
premiér Andrej Babiš pravděpodobně půjde před soud. Prezidentkou Slo-
venska byla zvolena advokátka a Romům nakloněná občanská aktivistka 
Zuzana Čaputová. Nová slovenská prezidentka je přesvědčená, že právě 
volání po lidskosti a spravedlnosti je tím, co lidi spojuje. Ať se jí daří a ať 
nezapomíná na potřeby slovenských Romů. 

Jednou z nejhorších zpráv od začátku roku je to, že do Rady pro rozhla-
sové a televizní vysílání byl poslanci zvolen nominant SPD – známý dez-
informátor a nepřítel veřejnoprávních médií Ladislav Jakl. Zvolení tako-
vého kandidáta na místo, z něhož může mít dohled nad Českou televizí 
a Českým rozhlasem, je velmi nebezpečná varianta pro svobodná média 
v ČR. Romano hangos se připojuje k protestu proti takové hanebnosti. Přes-
tože se nejedná o kritický přešlap, samotné figurování takových existencí 
v kontrolních mediálních institucích je nepříjemné a poukazuje na možný 
problém systémového charakteru. Jak uvádí server milionchvilekprode-
mokraci.cz, česká média čekají další transformace: „Z patnáctičlenné Rady 
bude do konce roku 2021 vyměněno 9 členů. Asi nejkritičtěji je na tom 
Rada ČTK. Již nyní je v sedmičlenné radě nominantka SPD a tři nomi-
nanti ANO, mezi nimi i normalizační kádr Žantovský. Do konce června 
však budou vyměněni další tři členové, takže je možné, že se nejvýznam-
nější tisková agentura v zemi dostane pod vliv ANO a SPD.“ To jsou všech-
no špatné symptomy onemocnění českého demokratického systému, vá-
žení! To jsou výsledky voleb, které jsme umožnili svojí neúčastí a laxním 
postojem. K moci, byť demokraticky, přišly nedemokratické síly, kvůli 
kterým se rozvíjí jen povrchní blahobyt. Paralelně a skrytě je zahájena ero-
ze demokratických institucí, o něž se nyní svádí boj.

Mezi další události, které mohou ovlivnit kvalitu života Romů, institucí, 
které je reprezentují a médií, která stojí na jejich straně, patří nehorázné pro-
vokace Tomia Okamury v podobě dopisu adresovaného ministrovi kultury 
Antonínu Staňkovi s dotazem, zda Muzeum romské kultury požaduje dota-
ci ve výši astronomického jednoho bilionu korun. V jakém stavu byl pan 
Okamura v době tvorby tohoto surrealistického dopisu bohužel nevíme. 

Samozřejmě bychom neměli opomenout seriál Most, který, na rozdíl 
od prezidenta Zemana, spojil na nějakou dobu celou republiku. Tento se-
riál se líbil všem kromě představitelů romské i neromské inteligence. Pro-
blém seriálu je v tom, že v osmi dílech v komediálním duchu povyprávěl 
příběh mostecké každodennosti, v níž figurují nevzdělaní, avšak často sr-
deční Romové, zarputilí nacionalisté, otevřená transsexuálka, latentní na-
zi-homosexuál a další svérázní lidé. Nebyl zde ani jeden vzdělaný Rom, 
ale ani jeden vzdělaný Čech. Šul-nul. 

Velmi smutnou zprávou letošního jara je smrt královny romské hudby 
Věry Bílé, jak ji ve svém komentáři pojmenoval náš redaktor Tomáš Ščuka. 

Vážení čtenáři, přeji Vám další skvělý rok s Romano hangos.

ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje změny 
dávek na bydlení, nově je mají dostat jen nemajetní

Dávky na bydlení by se mohly od 
roku 2021 změnit. Nárok by na ně 
měli mít jen nemajetní. Jednu ze 
dvou dávek by mohli získat lidé 
v bytech, druhou obyvatelé ubyto-
ven. Výše podpory od státu by měla 
odpovídat obvyklému nájemnému 
v daném místě. Plánované změny 
představila na tiskové konferenci 
ministryně práce Jana Maláčová 
(ČSSD). Novely zákonů chce před-
ložit do několika týdnů. Minister-

stvo provádí nyní revizi dávkové-
ho systému.

„V tuto chvíli čelím čtyřem růz-
ným požadavkům. Za prvé je to po-
žadavek na úsporu, za druhé zasta-
vení zneužívání, třetím cílem je za-
stavit obchod s chudobou a čtvrtým 
neublížit těm, kteří nemohou pra-
covat, a to jsou zejména senioři 
a děti,“ řekla Maláčová.

Stát nyní potřebným poskytuje 
dvě dávky na bydlení, a to příspěvek 

a doplatek. Na příspěvek mohou do-
sáhnout lidé, jimž na přiměřené by-
dlení nestačí 30 procent příjmu 
a v Praze 35 procent. Doplatek jako 
dávku hmotné nouze získají ti, kteří 
mají nárok na příspěvek na bydlení. 
Má jim dorovnat výdaje za byt tak, 
aby jim zbyla částka na živobytí.

Podle plánů ministerstva práce 
by příspěvek měl putovat do zko-
laudovaných bytů a doplatek do ne-
bytových prostor, tedy třeba do 
ubytoven či chatek. Peníze od stá-
tu by dostali jen nemajetní. Zavedl 
by se „test majetku“. Maláčová řek-
la, že se počítá s četnými výjimka-
mi. „Nebudeme vyžadovat, aby ro-
diny prodaly auto a senioři chatku,“ 
uvedla ministryně.

Výše dávek by se nově měla řídit 
cenovými mapami s obvyklým ná-
jemným. Na služby a energie by 
stát přispíval podle cen dodavatelů 
a podle běžné spotřeby. Aby dlou-
hodobě nezaměstnaní či pachatelé 
opakovaných přestupků podporu 
získali, museli by spolupracovat se 
sociálními pracovníky.

Ministerstvo by chtělo návrh no-
vel připravit zhruba do šesti týdnů. 
Politici, zástupci úřadů a odborní-
ci by se měli předtím ještě dvakrát 
sejít a záměry prodiskutovat.

Podle ministryně jsou dávky nyní 
jedinou pomocí, kterou stát v byd-
lení poskytuje. Poukázala na vyso-
ké ceny bytů i nájmů. „Problém 
s bydlením zasahuje dnes i střední 
třídu. Bydlení je v ČR opravdu dra-
hé. Musíme udělat vše pro to, aby 
stát investoval do výstavby a pod-
poroval družstevnictví,“ řekla Ma-
láčová. Pro řešení je podle ní pod-
statný zákon o dostupném bydlení.

Ministerstvo pro místní rozvoj by 
mělo připravit do konce února teze, 
jak by měla norma vypadat. Návrh 
zákona o dostupném bydlení by pak 
měl být hotov do konce roku, shr-
nula Maláčová dohodu s ministry-
ní pro místní rozvoj Klárou Dostá-
lovou (ANO). Výdaje na dávky na 
bydlení v posledních letech klesají 
a příjemců ubývá, a to i přes rostou-
cí nájmy a ceny energií. Nezaměst-
nanost je rekordně nízká a výdělky 

se zvedají, pomoc od státu tak po-
třebuje méně lidí, nebo na ni méně 
lidí dosáhne. Zpřísnila se i pravidla 
pro vyplácení a obyvatelům ubyto-
ven se dávky snížily.

V některých městech a obcích 
vznikají také takzvané bezdoplat-
kové zóny. Radnice je může vyhlá-
sit v místech, kde se narušuje veřej-
ný pořádek, ohrožují děti či jsou lidé 
pod vlivem alkoholu a drog. V této 
oblasti pak noví žadatelé doplatek 
na bydlení nedostanou. Podle dří-
vějších informací Institutu pro so-
ciální inkluzi tento krok udělalo či 
zvažovalo 88 obcí a měst ve 12 kra-
jích. Na celém svém území zónu 
s nežádoucími jevy vyhlásily třeba 
Ústí nad Labem, Trmice či Kladno.

Loni v prosinci vydaly úřady 
práce 38.000 doplatků a 187.100 
příspěvků na bydlení, o rok dřív to 
bylo 50.000 doplatků a 216.100 pří-
spěvků. Celkem do obou dávek loni 
putovalo 9,58 miliardy korun. 
V roce 2015 to bylo 12,3 miliardy 
korun. Od té doby se suma každo-
ročně snižovala. čtk

projekt na podporu zdraví  
osob ohrožených chudobou

Začátkem dubna se konala národní 
konference k probíhajícímu projek-
tu Efektivní podpora zdraví, kte-
rý realizuje Státní zdravotnický 
ústav. Evropský projekt je pláno-
ván na pět let a má za cíl zvýšit po-
vědomí o důležitosti péče o zdraví 
v sociálně vyloučených lokalitách. 
Dnes na našem území čítáme více 
než 600 ghett, což představuje vy-
soký počet osob ohrožených chu-
dobou, disponujících omezený-
mi zdroji v materiální, finanční, 
společenské a informační oblasti. 
V populaci tak narůstá neznalost 
o zdravém způsobu života, včetně 
rizikových i protektivních (ochran-
ných) faktorů zdraví. 

Z mého pohledu je zaměření pro-
jektu dlouhodobě potřebné a je dob-
ře, že se tento společenský problém 
stal součástí vládních dokumentů 
prezentujících integrační politiku 
Romů i osob ohrožených chudobou 
obecně. Oblast zdraví je pro aktiv-
ní život stejně důležitá jako oblast 
bydlení, zaměstnanosti, vzdělání či 
diskriminace. Pokud se dokážeme 

alespoň na moment vžít do sociál-
ní situace a podmínek, v nichž tito 
lidé, rodiny a děti vyrůstají, velmi 
rychle pocítíme na vlastní kůži dů-
vody, proč je péče o zdraví zane-
dbávána. Důstojné bydlení jako zá-
kladní lidské právo každého by 
mělo být standardem pro všechny 
obyvatele. Bohužel je tato občan-
ská potřeba dlouhodobě podceňo-
vána, čímž narůstají negativní so-
ciální jevy v naší společnosti. Efek-
tivní podpora zdraví pro skupiny 
ohrožené chudobou je ze společen-
ského hlediska žádoucí a vítaná!

Důležitou roli mají v tomto pro-
jektu tzv. mediátoři podpory zdra-
ví, kteří v jednotlivých krajích pra-
cují v terénu, potkávají se denně se 
svými klienty a představují jakýsi 
nástroj pro osvětu o zdraví v daných 
lokalitách. V současné době probí-
há v terénu mapování potřeb jednot-
livců a rodin. Na základě těchto in-
formací pak budou v jednotlivých 
regionech vytvořeny programy na 
podporu zdraví, pohybu, prevence 
apod. Každý kraj má také svého ko-

ordinátora, který je přímým nadří-
zeným mediátorů zdraví a zastupu-
je regionální centrum podpory zdra-
ví. Podporuje práci svých mediáto-
rů, navazuje kontakty s městem, re-
gionálními pobočkami relevantních 
institucí, neziskovými organizace-
mi, školami apod., kde se snaží 
o vytváření partnerství pro regio-
nální spolupráci. Za pozitivní urči-
tě považuji participaci Romů v těch-
to projektech. Ať už v pozicích me-
diátorů zdraví či krajských koordi-
nátorů. Jejich životní zkušenost 
a velmi dobrá znalost interního pro-
středí romské komunity a sociálně 
vyloučené lokality, včetně sociokul-
turních specifik, představuje přida-
nou hodnotu pro efektivnější přístup 
k této skupině obyvatel.

Státnímu zdravotnímu ústavu 
i všem zainteresovaným přeji v je-
jich práci úspěch v podobě přímé-
ho dopadu na skutečně potřebné, 
a tím i reálnou změnu vedoucí ke 
zlepšení této nevyhovující spole-
čenské situace. tomáš ščuka

foto: archiv české televize

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v rozhovoru s novi náři 
 foto: vlada.cz
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vakeren romanes
Lumakero romano ďives Světový den Romů
savore Romenge všem Romům
Sam savore Roma. Jsme všichni Romové.
Vazdas amen opre. Vstáváme/Zvedáme se.
Sam barikane manuša. Jsme hrdí lidé.
Pre cali luma dživen amare nipi. Na celém světě žijí naši lidé.
Vareko čorikanes, vareko barvales. Někdo chudě, někdo bohatě.
Buter hine čore. Víc je těch chudých.
Chuden paš peste. Držte spolu.
Aven ke peste lačhe sar maro, Buďte k sobě dobří jako chleba,
sar phrala the pheňa. jako bratři a sestry.
Bararas amari romaňi čhib. Rozvíjejme svůj romský jazyk.
Me dživen savore Roma pre luma. Ať žijí všichni Romové na světě.

janko horváth

la věrake
Amari Věra imar na dživel.
O baro Del la liňa ke peste.
Amara bara thagariňa.
Šunas lakere giľa
pal o kamiben,
pal o pharipen,
pal o lakero dživipen.
Lakeri čercheň labola amenge, le Romenge,
pro amaro drom kijo kham.
Labarav e momeľi, miro jilo rovel.
Ačh Devleha, amari pheňori,
mukhav mange tiri giľori:
Džal paňi, džal paňi, tele le foroha. 
U pre tute, Věro, šoha nabisteraha…

věře
Naše Věra již nežije.
Bůh ji k sobě povolal.
Naši romskou královnu.
Posloucháme její písně,
o lásce, strastech a trápení života.
Její hvězda nám bude svítit dál,
na naší cestě ke slunci.
Zapaluji svíčku, srdce mé pláče.
Buď s Bohem, naše sestřičko,
pouštím si tvou písničku: 
Teče voda, teče, dolů městem.
Na tebe, Věro, nikdy nezapomenem…

jan horváth

lidé z vyloučených lokalit  
jsou častěji oběťmi zločinů
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou častěji oběťmi kriminali-
ty. Kriminalitou jsou ohroženi především mladí a také ti, kteří se hlásí 
k romské etnicitě či národnosti. Vyplývá to z výsledků výzkumu kolek-
tivu plzeňské filosofické fakulty, který pod vedením Ladislava Touška 
z katedry antropologie strávil zhruba 18 měsíců ve vybraných místech 
v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. ČTK to řekla mluvčí Západočes-
ké univerzity Šárka Stará.

Mezi nejčastější formy kriminality patří podle zjištění výzkumníků ná-
silí z nenávisti, krádeže, vyhrožování násilím a vandalismus. Všem kate-
goriím kriminality byla za poslední rok vystavena zhruba pětina obyvatel 
vyloučených lokalit. Diskriminován byl v posledním roce každý čtvrtý re-
spondent, nejčastěji při hledání bydlení a hledání práce. Kriminalita je vní-
mána obyvateli sociálně vyloučených lokalit jako vážný společenský pro-
blém, jako vůbec nejpalčivější ale vidí nezaměstnanost. Kriminality se 
častěji obávali ženy, nejstarší lidé a obyvatelé větších měst. Důvěřovali 
především asistentům prevence kriminality, nejméně místní samosprávě.

Tým nyní zveřejnil jeden z klíčových výsledků projektu, kterým je mo-
nografie nazvaná Labyrintem zločinu a chudoby: Kriminalita a viktimi-
zace v sociálně vyloučených lokalitách. Monografie přináší podle Touš-
ka poprvé v ČR empiricky podložené závěry o stavu kriminality z pohle-
du samotných obyvatel. „Zajímala nás především viktimizace, tedy pro-
ces, kdy někomu vzniká újma v důsledku jednání či nejednání jiných osob. 
Obyvatelé těchto míst jsou proti svému okolí výrazně častěji viktimizo-
váni,“ uvedl. Zatímco „viktimizováno“ bylo někdy v minulosti devět z de-
seti obyvatel sociálně vyloučených lokalit, s vlastním překročením záko-
na jich měla zkušenost přibližně čtvrtina.

Výzkumný kolektiv zkoumal komplexní stav kriminality a souvisejí-
cích fenoménů v českých sociálně vyloučených lokalitách tři roky. Vý-
zkumníci nejprve provedli ve 300 sociálně vyloučených lokalitách po celé 
ČR dotazníkové šetření na řadu témat – od společenských problémů, stra-
chu z kriminality a hodnocení institucí zajišťujících bezpečnost přes vlast-
ní zkušenosti v roli obětí kriminality a diskriminace až po kontroly poli-
cií a orgánu ochrany dětí i zkušenosti s pácháním kriminality. Mírně upra-
vený dotazník pak vyplňovali lidé žijící mimo vyloučené lokality ve stej-
ných obcích. Poté strávili výzkumníci 18 měsíců ve dvou krajích a dopl-
nili číselné údaje pozorováním a rozhovory. čtk

oslavy mezinárodního dne Romů
Dokončení ze str. 1

ulici až na Kobližnou, odkud se vy-
dali přes náměstí Svobody na Do-
minikánské náměstí před magist-
rát. Na něm zavlála romská vlajka! 
Místy se pochod zastavil, aby uká-
zal taneční a hudební vystoupení.

Romové průvodem oslavili Me-
zinárodní den Romů. „Také jsme za-
hájili Týden romské kultury. Cílem 
je vytvářet pozitivní obraz Romů 
a chceme vzájemný a přirozený dia-
log mezi Romy a majoritou. Jsme 
otevření a budeme rádi, když se ka-
ždý přijde podívat na naše akce 
a pobavit se,“ uvedla Shafaq.

vzpomínka na věru bílou
„Věra Bílá skrze svou hudbu roz-
dala za svůj život lidem obrovské 
množství radosti a inspirace, na-
prosto přirozeně propojovala svě-
ty Romů a neromů. Dosáhla tako-
vých uměleckých úspěchů, že na ni 
s úctou vzpomínala všechna velká 
světová média. Nenechala se zlomit 
ani svým pádem na dno, ani život-
ními tragédiemi, které ji potkaly,“ 
řekl během pražských oslav ředitel 
pořádající organizace Ara Art Da-
vid Tišer.

Bílá se měla původně stát hlavní 
tváří letošních oslav, kde měla vy-
stoupit na koncertu s Janem Bendi-
gem a Milanem Krokou. Společně 
nazpívali novou píseň Mek som 
adaj (Ještě jsem tady), která měla 
doprovodit zpěvaččin návrat ke 
koncertování. Bílá patřila k nejvý-

raznějším romským osobnostem 
a hvězdám etnické hudby. V cizině 
byla známější než v Česku, doká-
zala tam vyprodat velké koncertní 
sály. V životě zažila pád z vrcholu 
na dno. Zemřel jí syn i manžel, za-
dlužila se, hrála na automatech, žila 
v ubytovně. Letos se měla po 15 le-
tech vrátit na pódia.

Vzpomínka nechyběla ani na 
pondělním galavečeru, na kterém 
vystoupili Milan Kroka Live Band, 
Gejza Horváth, Filip Gondolán, 
Pavlína Matiová a další romští 
umělci. Hostem byla zpěvačka He-
lena Zeťová. Počtvrté se udělovala 
Cena Mileny Hübschmannové za 
zvláštní přínos pro romský jazyk. 

další dny oslav
V úterý potom pořadatelé v Brně 
připravili speciální zvukovou in-
stalaci v HaDivadle. „Je to exklu-
zivní instalace. Zájemci si mohou 
projít uličkou, ve které uslyší na-
hrávky s předsudky, se kterými se 
Romové musejí setkávat,“ popsala 
pořadatelka. Mezi další akce patři-
ly výtvarné dílny v parku Hvězdič-
ka, fotbalový turnaj, výroba rom-
ské vlajky, ale i hudební vystoupení 
nebo přednáška etnoložky Ivany 
Šusterové.

V Brně se uskutečnil také diva-
delní festival v bývalé věznici v uli-
ci Cejl, v níž chce město v budouc-
nu vytvořit Kreativní centrum. 
V pátek proběhl křest knihy Amen-

dar, která prezentuje romské osob-
nosti, nebo koncert zpěvačky Mo-
niky Bagárové v Kabinetu Múz.

Mezinárodní den Romů se slaví od 
roku 1990. Připomíná první me-
zinárodní setkání romských před-
stavitelů, které se konalo 8. dubna 
1971 nedaleko Londýna. V dalších 
dnech se pak uskutečnil v Británii 
první romský kongres, na němž 
vznikla Mezinárodní romská unie. 
Účastníci ze 14 zemí včetně tehdej-
šího Československa na něm přijali 
romskou hymnu a vlajku.

Romové jsou nejpočetnější ná-
rodnostní menšina v Česku. Podle 
odhadů z vládní zprávy jich v zemi 
žije 240 300. Představují tak zhru-
ba 2,2 procenta obyvatel republiky. 
V Evropě je kolem 11 milionů 
Romů, z nich šest milionů v EU. 
Například na Slovensku tvoří Ro-
mové devět procent obyvatel.

Poslední vládní zpráva o stavu 
menšiny uvádí, že polovina Romů 
v ČR žije v sociálním vyloučení. 
Podle kvalifikovaných odhadů ko-
ordinátorů pro záležitosti romské 
menšiny z regionů v Olomouckém 
kraji se na okraji společnosti ocitlo 
70 procent tamních romských oby-
vatel, v Moravskoslezském a Ústec-
kém kraji tři pětiny. Situace se ve 
srovnání s údaji z předchozích let 
nezměnila, stav se tak nezačal zlep-
šovat ani v době ekonomického růs-
tu. čtk, nnj

Průvod v Brně vyšel od Muzea romské kultury a skončil před brněnskou radnicí. foto: sabir agalarov

Romská vlajka celý slavnostní den zdobila průčelí brněnské radnice na Dominikánském náměstí.
 foto: sabir agalarov
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„paramisara“ – Romano spisovateľsko klubos del le 
dženenge, so chuden te pisinel than, sar pes te sikhavel.
kaske kada avľas pre goďi, te 
sikhavel avri romano klubos le 
dženenge, so pisinen?
O romano spisovateľsko klubos 
„Paramisara“ pes ačhiľas avri and-
ro projektos Gavoro, savo kerel avri 
e organizacija Slovo 21, z.s. Romaňi 
literatura kerel avri o Slovo 21 imar 
varesave berša, the avka peske phen-
ďam, hoj keraha kada klubos, saves 
akana imar ehin dešeňa džene.

ko tumenge paľis šegetinďas?
O Slovo 21 kerel jekhetane buťi le ro-
mane dženenca, so pisinen, the sam 
rado, hoj vaš o projektos Gavoro šaj 
keras jekhetaňiben dureder, the šaj 
podporinas e romaňi literatura.

so ehin lakro than, so sikhavel the 
so majinel le dženenge te del?
Calo projektos kamel te del možno-
sťa la romaňi literatura, hoj peske 
te rakhel drom maškar romane the 
gadžikane džene, perdal lengri kva-
litno prezentacija. Paľis, sar imar 
phenďom, te podporinel le romane 
autoren andre lengri buťi, te rakhel 
le autoren, save ča akana chuden 
pes te sikhavel te pisinel, the kav-
ka te ľikerel e romaňi literarno kul-
tura the čhib.

sar le dženenge pal kada phenena?
Le dženen, so pisinen, oslovinas pal 
kada, hoj imar pal leste vareko šun-
ďas, the tiž rodas aver dženen an-
dro klubos. Te tumen varekas ehin 
zaujma pes andro klub te prihlaši-
nel, ta amenge vičinen. Šaj dikhen 
pro webové stránky www.slovo21.
cz, kaj rakhena savore kontakty the 
buter informaciji.

khatar save berša kidena avri le 
dženen?
Naľikeras len pal kada, keci lenge 
avela berš. Akana amen ehin and-

ro klubos džene, save ehin e Ilo-
na Ferková, o Janko Horváth abo e 
Irena Eliášová. Jekh khatar le au-
toren ehin tiž terno čhavo, saveske 
ehin 17 berš, oda ehin jekh, keci 
lenge berš.

ehin tumen varesave mangľipen 
a pre avlune džene, so pisinena?
Bizo kamas, hoj kada projektos te 
šegetinel le autorenge andre lengri 
umelecko buťi, the tiž počitinas, hoj 
pes thovena jekhetane andre vare-
save aktivity. Jekh aktivita ehin te 
kerel avri e monografija pal e ro-
maňi literatura, paľis pes kerla avri 
verejno prezentacija andre romaňi 
literatura, pro festival Khamoro an-
dro berš 2020 kamas te kerel avri 
mezinarodno konferencija andre ro-

maňi literatura. Tiž kamas te šege-
tinel le avlune romane experten pre 
romaňi literatura. 

savo spisovateľis ginen rado?
Me ginav igen rado le Andrej Giňa. 
Andal o adaďiveskero koter ehin 
miri oblibimen autorka he manuš 
e Ilona Ferková.

so pes tumenge pre lende pači-
saľol, the so tumen korkori pre-
ginďan khatar romaňi literatura?
But pes mange pačisaľon o priphen-
de khatar Andrej Giňa, the ehas 
man bacht jekh priphenďi te drama-
tizinel. La Ilona Ferková dikhav but 
rado, the sar mange preginďom la-
kri nekneveder kňižka „Lido, mek 
jekh“, ta le jilestar asavas. 

perdal kaste avela avri kerde 
o paramisara? the kaj peske 
o džene šaj ginen?
Monografija, savi pes dena avri, ave-
la perdal sakoneste. Keraha la avri 
tel o duj berš. Šaj aľe džan te dikhel 
pre prezentacija andre romaňi lite-
ratura, kaj pes tiž šaj arakhen le au-
torenca, save hine andro klubos, abo 
šaj aven te dikhel pro svetovo fes-
tivalos Khamoro ke Praha, kaj ave-
la vakeriben le autoren. Aver akci-
ji keraha tiž andro aver fora, na ča 
ke Praha. Kampol ča te dikhel pro 
webové stránky the facebook.

ehin tumen imar varesave džene, 
so pes thode jekhetane?
Sar imar phenďom, ta andro klubos 
„Paramisara“ amen ehin 19 džene. 

Maškar lende ehin tiž romaňi čhaj 
khatar Anglija, e Monika Duždo-
vá. Le dženen andro klubos ehin 
bari fantazija, the so šaj phenav pal 
o berša, ta ehin odoj trin generaci-
ji, šukar pr óda ehin, hoj peske sa-
vore džene šaj šegetinen.

sar dikhen o kamiben andro giňi-
pen maškar terne Roma?
Gondolinav, hoj ehin but Roma, 
sar terne ta he phureder, saven 
nane možnosťa pes te dochudel ki 
e romaňi literatura. Kada ehin jekh 
khatar duvodos, soske o Slovo 21 
kerďas avri kada projektos. Kamas, 
hoj te avel buter džene, so ginen, 
maškar o Roma.

so tumen he e romaňi čhib?
Me man sikhľuvav romanes, vaš 
oda hoj andre amari famiľija pes e 
romaňi čhib našaďas. Miri daj the 
miro dad romanes navakeren, the 
e baba the o papus, save romanes 
džanenas, ta imar nadživen. Ehin 
bari škoda, hoj kajsi šukar čhib an-
dre amari famiľija naačhiľas, aľe 
som paľikerďi le dženenge, save 
hine pašal mande, the perdal ro-
maňi literatura pes amari čhib šaj 
sikhľuvav. 

Gondolinen, hoj o iriben ehin 
jekh khatar droma, save bi pes 
o Roma šaj phundravenas, kav-
ka sar pes phundraven andro 
bašaviben?
Bizo. O iriben ehin umelecko buťi, 
kavka sar o bašaviben, the bizo oda 
ehin drom, sar te phenel avri koda, 
so dikhas, so čujinas. Varekaj šun-
ďom, hoj e definicija pro džani-
ben (umění) ehin „Te predel o in-
formaciji pal o svetos, andre savo 
dživas.“

Paľikerav vaš o vakeriben.
foto: Fb pavlíny matiové

„paramisara“ – klub romských spisovatelů nabízí 
začínajícím spisovatelům prostor, jak se zviditelnit.
komu se tahle myšlenka vytvořit 
klub romských spisovatelů zrodi-
la v hlavě?
Klub romských spisovatelů „Pa-
ramisara“ vznikl v rámci projektu 
Gavoro, který realizuje organizace 
Slovo 21, z. s. Romské literatuře se 
Slovo 21 věnuje už několik let a tak 
jsme se rozhodli založit tento klub, 
který aktuálně čítá devatenáct členů.

kdo ji následně pomohl 
realizovat?
Slovo 21 již několik let spolupracuje 
s romskými spisovateli a díky pro-
jektu Gavoro tak můžeme ve spo-
lupráci pokračovat dál a podpořit 
romskou literaturu. 

co je jejím cílem, co všechno může 
lidem nabídnout?
Cílem celého projektu je umožnit 
romské literatuře najít si cestu mezi 
romské i neromské publikum cestou 
kvalitní prezentace. Dále, jak jsem 
zmínila, podpořit romské spisovatele 
v jejich práci, zprofesionalizovat au-
tory, kteří třeba začínají a takto ucho-
vat romské literární dědictví a jazyk.

jakým způsobem chcete oslovovat 
talentované romské spisovatele? 

Spisovatele oslovujeme například 
na základě doporučení od jiných 
autorů a také aktivně vyhledáváme 
zájemce o členství v klubu. Pokud 
má tedy někdo zájem se do klubu 
přidat, tak nás neváhejte kontak-
tovat. Můžete se podívat na webo-
vé stránky www.slovo21.cz, kde 
najdete všechny kontakty a bližší 
informace.

Z jaké věkové kategorie budete 
vybírat? 
Věkem nejsme vůbec omezeni. 
V současné době máme v klubu 
autory jako je např. Ilona Ferková, 
Janko Horváth nebo Irena Eliášová. 
Jedním z členů je ale také mladý za-
čínající autor, kterému je sedmnáct 
let, takže věku se meze nekladou.

máte nějaké určité požadavky na 
budoucí spisovatele?
Samozřejmě chceme, aby tento 
projekt především pomohl jednot-
livým autorům v jejich umělecké 
činnosti a zároveň počítáme s je-
jich zapojením do společných akti-
vit. Jednou z nich je vytvoření mo-
nografie o romské literatuře, dále 
se budou realizovat veřejné pre-
zentace romské literatury a v rám-

ci festivalu Khamoro v roce 2020 
plánujeme uspořádat mezinárod-
ní konferenci romské literatury. 
Mimo jiné chceme podpořit bu-
doucí romské experty na romskou 
literaturu.

jakého spisovatele z historie nebo 
ze současnosti obdivujete?
Já osobně velmi obdivuji pana An-
dreje Giňu. Ze současných rom-
ských spisovatelů je moje oblíben-
kyně jako autorka i jako člověk 
Ilona Ferková. 

co se vám na nich líbí a co jste 
vy sama už z romské literatury 
přečetla?
Moc se mi líbí povídky od Andre-
je Giňi a měla jsem tu čest jednu 
z nich i zdramatizovat. Ilonu Ferko-
vou mám velmi ráda a když jsem si 
přečetla její nejnovější knihu „Lído, 
ještě jedno“, tak jsem se opravdu ze 
srdce zasmála. 

pro koho budou určeny publiko-
vané příběhy, pohádky…? a kde 
si je čtenáři mohou přečíst?
Monografie o romské literatuře 
bude k dispozici pro každého. Její 
zveřejnění plánujeme za dva roky. 

Zatím ale můžete navštívit veřej-
né prezentace romské literatury, 
kde se také můžete setkat s autory, 
kteří jsou členy klubu, nebo může-
te navštívit světový romský festi-
val Khamoro v Praze, kde proběh-
ne story telling – tedy vyprávění 
příběhů samotnými autory. Podob-
né akce budeme pořádat i v jiných 
městech než v Praze. Stačí sledo-
vat naše webové a facebookové 
stránky.

můžete ještě přiblížit představi-
tele klubu? 
Jak jsem již zmínila, v klubu rom-
ských spisovatelů ,,Paramisara“ 
máme v současné době 19 členů. 
Mezi ně patří jak lídři romské li-
teratury, tak i začínající autoři. Do 
klubu se také zapojila Romka z Vel-
ké Británie, paní Monika Duždo-
vá. Členové klubu jsou lidé, kteří 
mají rozmanitou tvorbu. A co se 
týče věku, tak bych si troufla říci, 
že v klubu jsou zastoupeny tři ge-
nerace, takže je na tom krásné i to, 
že se sami členové mohou navzá-
jem obohacovat.

jaká je podle vás láska k četbě 
romské literatury ze strany mla-

dé romské generace?
Myslím si, že dost Romů, jak mla-
dých tak i starších, nemá možnost 
se k romské literatuře dostat. To 
je jeden z důvodů, proč Slovo 21 
připravilo tento projekt. Chceme, 
aby se rozšířila čtenářská základ-
na mezi Romy. 

co vy a romština?
Já se romsky učím, protože v naší 
rodině romština vymizela. Moji ro-
diče romsky nemluví a prarodiče, 
kteří romštinu ovládali, už bohužel 
nežijí. Je velká škoda, že tak krás-
ný jazyk v naší rodině nezůstal, ale 
díky lidem, kteří se kolem mě po-
hybují, a vlastně také díky romské 
literatuře se náš jazyk můžu učit.

myslíte si, že psaní je jedna z cest, 
které by se Romové měli otevřít, 
tak jak se otevírají v hudbě? 
Samozřejmě. Psaní je umělecká 
činnost stejně jako hudba a určitě 
je to prostředek k vyjádření toho, co 
vidíme, prožíváme a především, co 
cítíme. Někde jsem slyšela, že defi-
nicí umění je předávání informací 
o světě, ve kterém žijeme. 
rozhovor vedla Veronika Kačová

odpovídala Pavlína Matiová
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„snažím se být dobrým člověkem“

Pochází ze Španělska. Žije v Ost-
ravě, kde učí na mezinárodní ško-
le španělštinu a hudební výchovu. 
Adán byl od mala k hudbě veden 
svou rodinou, která má hluboké mu-
zikantské kořeny. Vystupuje v Čes-
ké republice i na Slovensku jako só-
lový zpěvák a kytarista, někdy také 
hraje s kapelou. Ve Španělsku má 
svoji kapelu Las Lombrices Rubias.

Vidět jste ho mohli v rámci Me-
zinárodního dne Romů v Novém Ji-
číně, který se uskutečníl 7. dubna 
2019 v Martin Café.

Další příležitost k setkání máte 
25. 4. v Bílovci v Café Monami. Do-
poručuji všem přijít na jeho con-
cert, Adán je skvělý člověk s velkým 
srdcem a velkou otevřeností k hud-
bě a k lidem. 

ahoj, adáne. vzpomeneš si na 
svoje dětství? jaké bylo?
Vyrostl jsem ve vesnici jménem Ar-
cos de la Frontera na jihu Španěl-
ska v regionu Andalusia. Z mého 
dětství si nejvíce vybavuji rodin-
né oslavy, flamenco hudbu a kraji-
nu prosvětlenou sluncem. A samo-
zřejmě mou první hodinu kytary 
s mým strejdou.

co tvá rodina, rodiče, sourozen-
ci? co dělají a kde žijí? 
Celá má rodina žije ve Španělsku, 
někteří z nich jsou také muzikanti.

jaké jsou vaše tradice ve 
španělsku?
V Andalusii je jednou z největších 
tradic flamenco hudba, která se učí 
v rodinách, přechází z generace na 
generaci a provází nás celým ži-
votem. Flamenco je směs starého 
andaluského folku a staré romské 
hudby. 

pocházíš z hudební rodiny. jak 
tě rodina podporovala v hudbě?
Ano, můj prapradědeček byl zakla-
datelem hudební školy, kde se fla-
menco vyučovalo. Mnoho známých 
kytaristů bylo jeho žáky, mimo jiné 
také můj dědeček a můj strýc, který 
se pak stal mým učitelem. Od svých 
sedmi let hraji na kytaru, samozřej-
mě také díky podpoře mé rodiny.

působíš jako učitel hudby na me-
zinárodní škole v ostravě. jak 
ses k této práci dostal? prozradíš 
nám o té cestě něco víc? 
Ano, před osmi lety jsem studoval 
v Brně na Masarykově univerzitě 
v rámci Erasmus programu. Během 
toho roku jsem se seznámil s mno-
ha lidmi, mimo jiné také s flamen-
co hudebníky a tanečníky. Jedna 
z tanečnic mě o pár let později kon-
taktovala, že na mezinárodní škole 
v Ostravě je volná pozice pro uči-
tele hudby a španělštiny. To bylo 
před čtyřmi lety a jak vidíš, jsem 
pořád tady.

máš taky svou kapelu, se kterou 
vystupuješ. kde všude jste hrá-
li a kde se teď chystáte zahrát?
Vždy záleží na tom, o jakou udá-
lost jde, buď hraju sám nebo se 
svou skupinou. Za ty čtyři roky, co 
jsem tady, jsem hrál napříč repub-
likou a také na Slovensku. Někte-
ré koncerty jsou zaměřené na fla-
menco vystoupení, hudbu a tanec, 
během ostatních se soustředím na 
své skladby. Během jara se chystá-
me hrát na mnoha místech – v Os-
travě, Bílovci, Olomouci a dalších. 

jak vnímáš českou společnost 
a její postoj k životu? jak moc je 
španělský život odlišný od české-
ho způsobu života?
Dle mého názoru jsou Češi a Špa-
nělé odlišní v mnoha ohledech, 
ale myslím, že mnoho z těchto od-
lišností je zapříčiněno počasím. 
V Andalusii trávíme většinu na-

šeho času venku s přáteli a rodi-
nou, potkáváme se v kavárnách 
a barech. V Česku jsem zjistil, jak 
může být život „uvnitř“ spokojený 
a klidný. Mrazivé a dlouhé zimy 
využívám ke hraní a skládání. Od 
jara do podzimu zase začínáme 
„žít“ více i venku, a to už tak moc 
odlišné není… 

Žiješ už dlouho v čR, co se ti tady 
líbí nejvíce? a co naopak ne?
Žil jsem v Brně, teď žiji v Ostra-
vě. Užívám si temperamentu těchto 
měst, procestoval jsem menší měs-
ta i vesničky, miluju Prahu, ale rád 
z ní prchám zpět, do “rodinné” Os-
travy, kde už mám své zázemí, ka-
marády, rodinu. Kdybych měl říct 
jednu věc, se kterou tady spokoje-
ný nejsem… zima.

čeho si na lidech nejvíce vážíš?
Upřímnosti.

působíš ještě v jiných hudebních 
tělesech? 
Ano, ve Španělsku mám svou ka-
pelu Las Lombrices Rubias. Hra-
ji také s dalšími hudebníky při 
různých příležitostech, když jsem 
zrovna tam.

máš nějaké životní moudro, kte-
rým se v životě řídíš? 
Nic konkrétního, co by mě prováze-
lo životem, nemám. Snažím se být 
dobrým člověkem a cestovatelem, 
který si užívá vše, co mu život na-
dělí, a muzikantem, který všechnu 
radost a energii může díky hudbě 
sdílet s ostatními.

máš nějaké plány do dalších dní? 
Ano, zanedlouho mě čeká svatba – 
tedy ta moje, a o pár měsíců pozdě-
ji asi to největší dobrodružství, je-
likož se stanu otcem.

chtěl bys na závěr něco vzkázat 
čtenářům? 
Možná bych čtenářům vzkázal, aby 
si užívali hudbu a vše s ní spojené 
naplno. Hudba nemá hranice, neod-
lišuje rasy nebo jazyk.

rozhovor s Adánem Sanchézem 
Carou vedla Veronika Kačová

www.romea.cz 
informační portál o světě Romů

most, který jsem nikdy neviděla,  
aneb jak se mi žije bez televize
Seriál Most, který měl velkou sledovanost jak u dospělých tak u mláde-
že, zrcadlí v lidech to, jaký život oni sami mají a v čem žijí. Mnozí diváci 
se v seriálu najdou a smějí se sami sobě, své povaze a lidskému chování. 
Položme si otázku, proč je tento seriál tolik oblíbený? Proč jej sledovalo 
1,7 milionu diváků, jak česká tak i romská populace? 

Lidé si vytvořili zvyk ho sledovat a následně šířit jeho příběh dál. Jed-
nou jsem se setkala se situací, kdy se o nějakém dílu lidé bavili. A další 
posluchači kolem se do konverzace radostně zapojovali. Zjistila jsem, že 
pořád čekají, co bude dál. Stále si stěžují, že je tam málo legrace. Zajímá 
je, jak to celé dopadne a nemůžou se smířit s tím, že seriál je u konce 
a chtějí další díly. V seriálu Most můžete vidět sociální stránky jako je 
nesnášenlivost vůči menšinám, lži a pomluvy. 

Lidé u televize dokážou trávit několik hodin a tím si kazí svůj zrak. Se-
zením jsou pořád ve stejné poloze. Nemít doma televizi je jedna z mož-
ností, jak nemít ve svém životě stres. Je to něco, čím se odlišujete od dru-
hých, ale nemusíte se cítit provinile. Televize je z mého pohledu velmi 
hlučná věc, která vám bere čas a má nepříjemné světlo. Tisíce reklam, 
které z televize vycházejí, nám chtějí ovládat život. Člověk si už ani ne-
uvědomuje, že žije ve světě lží a reklam. V době, kdy žili naši předkové, 
televize neexistovaly, a stejně na zábavu u televize nebyl ani čas, proto-
že bylo víc důležitějších věcí na práci než sedět a nic nedělat. Lidé se sta-
rali o domácnost, chodili do lesa pro dřevo a byli spokojení. Jakmile při-
šla na svět televize, lidé se změnili k horšímu. Kopírují svůj život z re-
klam, pořadů a seriálů. Nechávají se tím ovládnout. 

Televize je volba, není to samozřejmost ani povinnost. Když máte doma 
televizi, díváte se často už jen ze zvyku, bez ohledu na to, co tam je. Zá-
leží na každém z vás, jestli dáte přednost televizi a jejím stereotypním 
pořadům, nebo dáte prostor tomu, co je pravdivé a reálné. 

Proč nemít doma televizi?
Lépe se vyspíte, budete dobrým vzorem pro své děti (protože děti by 

v noci televizi sledovat neměly). Budete mít více času na konverzaci s part-
nerem a rodinou, více volného prostoru, který můžete využít třeba na cvi-
čení, a co je na tom nejlepší, ušetříte peníze a elektřinu. 

veronika kačová

Život Romů  
ve XXi. století
Romové jako národ čítající více než 15 milionů občanů dodnes trpí chu-
dobou, ponižováním a diskriminací.

Národ milující svobodu, svou kulturu, jazyk a tradice po odchodu ze 
své indické pravlasti nikdy nikomu nevyhlásil válku, nikdy nekořistil cizí 
území, nevraždil a nezabíjel pro bohatství a majetek. Celý širý svět je je-
jeho domovem.

Gelem gelem lungone dromenca, maladilem bachtale Romenca – Jde-
me dlouhou cestou, potkali jsme šťastné Romy… Čhajori romaňi, ker 
mange jagori, na cikňi, na bari, čarav tro voďori – Děvčátko romské, roz-
dělej ohníček, nemalý, nevelký, líbám tvou dušičku…

To jsou slova naší světové a československé hymny vyjadřující touhu 
Romů po lepším životě.

Naše historie je o veliké bídě a strádání, ponižování a tragickém osu-
du – za 2. světové války statisíce našich bratří a sester zahynuly v kon-
centračních táborech hitlerovského Německa, další tisíce umřeli v tomto 
století jen kvůli barvě své pleti.

Minulost je za námi, jaká budoucnost čeká naše děti? I dnes jsme svěd-
ky vzrůstajícího anticiganismu, rasismu a diskriminace majoritních spo-
lečností vůči Romům. Po roce 1989 svitla pro nás naděje, že i my se do-
čkáme lepšího zacházení a úcty, která nám právem náleží. Opak je prav-
dou. Rukou rasistů zemřely desítky a stovky romských občanů nejen u nás, 
ale i ve světě. Vzpomeňme Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Ra-
kousko, Německo a další státy, kde roste nenávist vůči našemu etniku.

Jak se proti tomu bránit? Co pro to udělat? Neumíme bojovat, nemáme 
v sobě nenávist. Umíme zpívat, tancovat, bavit se. Naše kultura je to je-
diné, co nám po předcích zůstalo. Nadžanas pes te marel, te murdarkerel 
avres, džanas te khelel, te giľavel, te mulatinel.

Bůh je veliký a je s námi na naší cestě za sluncem. O baro Del amen-
ca hin pro amaro drom kijo kham.

So ela tajsa, aver kurke, aver čhon? Ňiko amen hjaba ňič nadela, musaj 
amen korkore te hazdel peskero šero u te marel pes vaš feder dživipen 
amare čhavenge. 

Co bude zítra, za týden, za měsíc? Nikdo nám nic zadarmo nedá, mu-
síme se sami bít za svou svobodu, zvednout hlavu a hrdě bojovat za lep-
ší život pro své děti.

Historie se může opakovat a to nikdo z nás nechce, proto držme pospo-
lu a buďme k sobě dobří jako chleba. Chudas paš peste u avas kija peste 
lačhe sar maro.

Aver drom nane. Sar na, nakhelaha avri aňi More, ma ruš!
Jiná cesta není. Jinak nevyhrajeme ani Člověče, nezlob se!

janko horváth

„snažím se být dob-

rým člověkem a cesto-

vatelem, který si užívá 

vše, co mu život nadě-

lí, a muzikantem, který 

všechnu radost a energii 

může díky hudbě sdílet 

s ostatními.“
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„kamav te avel lačho manuš“

Avel khatar Španělsko. Dživel 
ke Ostrava, kaj sikhavel andre 
maškarthemutno škola španělsko 
čhib the sikhaďipen andro bašavi-
ben. O Adán imar sar ehas cikno, 
ta les leskri famiľija sikhavelas te 
bašavel, leskra fajta ehin baro jilo 
andro bašaviben. Vistupinel avri 
andre Čechiko republika the pre 
Slovensko sar giľavibengero dže-
no the gitaristas, varekana tiž ba-
šavel peskra kapelaha. Andro Špa-
nělsko les ehin peskri kapela, savi 
pes vičinel Las Lombrices Rubias. 

Šaj les dikhľan pro Maškarthe-
mutno romano ďives andro Nový Ji-
čín, kaj bašavelas andro Martin 
Cafe. Paľis les šaj dikhen 25. 4. an-
dro Bílovec – Cafe Monami. Dophe-
nav tumenge te džal pre leskro kon-
certos, o Adán hino lačho manuš 
bare jileha, the hino andro bašavi-
ben the andro manuša phundrado.

servus, adán. leperes tuke, savo 
tut ehas čhavoripen?
Bariľom avri andro gav, savi pes 
vičinel Arcos de la Frontera pro 
juhos andro Španělsko, andro re-
gijonos Andalusia. Khatar miro 
čhavoripen mange nekbuter lepe-
rav famiľijakre oslavi, flamenco 
bašaviben the prosvecimen luka le 
khamestar. The bizo miri perši gi-
tara the miro peršo sikhaďipen pre 
late mire bačiha.

so tiri famiľija, e daj o dad? so 
keren, the kaj dživen?
Caľi miri famiľija dživel andro 
Španělsko, varesave lendar hine 
tiž lavutara.

save hine tire tradiciji andro 
španělsko?
Andre Andalusia ehin nekbareder 
tradicija flamenco bašaviben, savo 
pes sikhavel andre famiľija. Avel 
khatar generacija pre generacija the 
ľidžal tumen andro calo dživipen. 
Flamenco ehin jekhetanes phurika-
no andalusko folkos the phurikano 
romano bašaviben.

aves khatar bašavibengeri fajta. 
sar tut e famiľija andro bašavi-
ben upre vazdelas?

Hi, miro phuro papus ehas dženo, 
so kerďas avri bašavibengeri ško-
la, kaj pes sikhavelas o f lamen-
co. Pherdo prindžardune gitaristi 
ehas leskre džene, tiž miro papus 
the miro bačis, savestar pes paľis 
ačhiľas miro učiťelis. Sar mange 
ehas efta berš, ta chudľom te baša-
vel pre gitara, bizo som paľikerdo 
mira famiľijake. 

keres buťi sar učiťelis andre 
maškarthemutno škola ke os-
trava. sar tut andre kaľa buťi 
dochudľal? phenes amenge pal 
kada drom vareso buter?
Hi, angle ochto berš man sikhľuva-
vas ke Brna pre Masarvkovo uni-
verzita andro Erasmus program. 
Maškar koda berš prindžarďom 
pherdo dženen, tiž le dženen, so 
flamenco bašaven the khelen. Jekh 
kheľibengeri džuvľi mange paľis 
vičinďas, the phenďas mange, hoj 
pre maškarthemutno škola ke Os-
trava roden učiťelis pro bašavi-
ben the španělština. Oda ehas an-
gle štar berš, the dikhes, som furt 
mek kadaj. 

ehin tut kapela, savaha bašaves. 
kaj všadzi bašavenas, the kaj 
akana bašavena?
Džal pal kada, so oda ehin za akci-
ja, varekana bašavav korkoro lebo 
mira kapelaha. Vaš kole štar ber-
ša, so som kadaj, bašavas andre Če-
chiko republika the tiž pre Sloven-
sko. Varesave koncerti hine thode 
pro flamenco, bašaviben the kheľi-
ben, pre aver koncerti man ľikerav 
pre mire giľa. Tel linaj pes kidas te 
bašavel pro pherdo thana – ke Os-
trava, Bilovec, Olomouc, the aver.

sar les čechiko spoločnosťa the 
lakro ľikeriben andro dživipen? 
sar but ehin aver o dživipen an-
dro španělsko khatar čechiko 
dživipen?
Me šaj phenav, hoj o Čechi the 
o Španěla hine aver andro pherdo 
dikhindos, aľe gondolinav, hoj vaš 
kada šaj aven došale o ďivesa (po-
časí). Andre Andalusia pes cale ďi-
vesa ľikeras avri, peskre kamara-
tenca the famiľijaha, dikhas pes 

andro kavarni the bari. Andre Če-
chiko republika arakhľom, hoj šaj 
avel o dživipen „andre“ mišto the 
cicho. Šilale ďivesa chasňarav, hoj 
šaj khere bašavav the irinav. Khatar 
linaj hinke chudas „te dživel“ buter 
avri, the kada imar but aver nane…

džives imar but andre čechiko 
republika, so pes tuke pre late 
nekbuter pačisaľol? the so na?
Dživavas ke Brna, akana dživav ke 
Ostrava. Dživav mange o tempera-
mentos andro kale fora, pregeľom 
pherdo cikne fora the gava, dikhav 
rado e Praha, aľe rado latar dena-
šav pale andre „famiľijakri“ Ostra-
va, kaj man ehin miro than, kama-
rata the famiľija. Te bi majinavas 
te phenel jekh lav, saveha nasom 
spokojimen, ta oda ehin… jevend.

so tuke pro manuša nekbuter 
ľikeres?
Hoj hine phundradejileskere. 

bašaves mek andro aver kapeli?
Hi, andro Španělsko man ehin miri 
kapela Las Lombrices Rubias. Ba-
šavav tiž avre lavutarenca, pro 
pherdo koncerti, te som kodoj.

ehin tut varesavo goďaver lav, sa-
veha tut andro dživipen ľikeres?
Ňič konkretno, so bi man ľikerelas 
andro dživipen, man nane. Kamav 
te avel lačho manuš the dženo, so 
phirel dromeha, savo peske lel an-
dro jilo sa, so leske o dživipen del, 
the lavutaris, savo savori radosťa 
the energija šaj del peskere bašavi-
bnaha le manušenge.

ehin tut varesave plani andro 
aver ďivesa?
Hi, maj man avela bijav, the paľis 
man avela koda nekbareder dobro-
družstvo, vaš oda hoj avava dad. 

pro agor šaj vareso phenes le dže-
nenge, so ginen?
Kamav te phenel le dženenge, so 
ginen, hoj peske o bašaviben te 
predživen, the savoro, so leha ehin 
jekhetane. Le bašaviben nane hraňi-
ca, nadikhel pre cipa abo pre čhib.

Phučelas e Veronika Kačová

o Roma vakeren  
pořad českého rozhlasu určený pro Romy. 

www.romove.cz

most, savo ňigda nadikhľom,  
abo sar pes mange dživel bi e televiza
O serial Most, pre savo dikhenas pherdo džene, sar o dospele ta o terne, 
sikhavel le manušenge koda, savo len ehin dživipen, the andre soste dži-
ven. Pherdo džene pes andro serial arakhen, the asan korkore pestar, pe-
skro charakteris the manušeskro ľikeriben. Thovas peske o phučiben, sos-
ke hino o serial kavka kamaduno? Soske pre leste dikhenas 1,7 milijonos 
manuša, sar o gadže ta he o Roma?

O manuša peske sikhade pre leste te dikhel, the paľis pal kada vakeren 
avreske. Jekhvar pes mange ačhiľa, sar vakerenas pal o jekh koter o ma-
nuša. The aver džene, so odoj ehas, ta pes minďar andre thode. Peľom pre 
kada, hoj furt užaren, so avela paľis. Furt peske stěžinen, hoj kodoj hin 
čepo pherasa. Zajiminel len, sar oda calo skončinela, the našťi paťan, hoj 
o serial skončinela, kamen, hoj te aven aver kotera. Andro serial Most šaj 
dikhen socialne stranki, save hine sprično maškar menšini, chochaviben 
the pletki.

O manuša džanen pre televiza te dikhel pherdo ori, the kaleha peske 
mosaren peskre jakha. Sar bešen, ta hine furt andre jekh poloha. Te nane 
tumen khere e televiza, ehin jekh sera kalestar, sar tumen te an avel an-
dro tumaro dživipen stresos. Ehin oda vareso, sostar tumen avena aver 
avre dženendar, aľe namušinen tumen te čujinel došales. E televiza džal 
but zorales, lel tumenge o časos, the ehin la nalačho švetlos. O manuša 
oda imar aňi naprindžaren, hoj dživen andro svetos, kaj ehin ča o cho-
chaviben the reklami. Akor sar dživenas amare phure daja the dada, te-
leviza nahas, the avka pre zabava andre televiza nahas aňi časos, vaš oda 
hoj ehas pherdo buťi, na ča te bešel tele paš e televiza. O manuša pes sta-
rinenas pal o kher, phirnas andro veš kaštenge, the ehas lenge lačhes. Sar 
avľas pro svetos e televiza, o manuša ačhile aver, goreder. Kopirinen pe-
skro dživipen khatar reklami, filmi the seriala. Mukhen pes kaleha te 
ovladňinel.

E televiza ehin volba, nane oda bizo povinnosťa. Sar tumen ehin khe-
re televiza, dikhen imar ča vaš o zvikos, the ehin tumenge jekh, pre sos-
te dikhen. Priperel pre sakoneste, či dena prednost la televiza the lakro 
stereotypno pohledos, abo dena than kaleske, so hin čačipen.

Soske khere te na avel e televiza?
Feder pes avri sovena, avena lačho vzoros perdal tumare čhavore (vaš 

oda hoj o čhavore raťi namajinen te dikhel pre televiza). Avela tumen bu-
ter časos pro vakeriben peskre romeha the la famiľijaha, avela tumen bu-
ter than, savo šaj keren avri pro cvičeni, the so ehin upre nekfeder, na-
poťinena but love vaš e elektrika. veronika kačová

pietní akt lety 2019 
V neděli 12. 5. 2019 ve 12 hod. pořádá Spolek pozůstalých po romských 
obětech nacismu, Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR pi-
etní akt věnovaný romským obětem nacismu. Muzeum romské kultury 
při této příležitosti vypravuje pro zájemce autobus, který pojede z Brna 
(od muzea) do Letů a zpět. Počet míst je omezený. V případě Vašeho zá-
jmu se co nejdříve registrujte na adrese sekretariat@rommuz.cz, nebo 
telefonu +420 545 581 206. 

sraz účastníků bude v neděli 12. 5. 2019 před muzeem romské kul-
tury, bratislavská 67, nejpozději v 7:30. pokud se do té doby nedo-
stavíte osobně, v případě vyššího počtu zájemců může být poté vaše 
registrace zrušena a rezervované místo obsazeno. 

odjezd je v 8 hodin.

Vzhledem k charakteru akce je vyžadováno společenské oblečení nejlé-
pe v tmavé barvě (jde o projev piety mrtvým), nikoliv sportovní (jako 
rifle, šusťáky, tepláky). Doporučujeme vzít si s sebou občerstvení, v are-
álu památníku není k dispozici. 

ilustrační foto: auto.cz
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vydávání Romano hangos  
podporuje ministerstvo kultury 

české republiky

ceník inzerce
celá strana 5 000 kč (rozměr 26×40)
1/2 strany 3 500 kč (rozměr 26×20 nebo 40×13)
1/4 strany 1 500 kč (rozměr 13×20)
menší formát – 7 kč/cm2

sleva při opakované inzerci na druhé a další vydání 25%
žádosti o inzerci na: holomkova@srnm.cz

Romano hangos / Romský hlas. vychází s podporou ministerstva kultury české republiky. Vydává Společenství Romů na Moravě. Registrováno ministerstvem kultury čR pod č. e 8154.  
Redakce: sabir agalarov (šéfredaktor) romanohangos@gmail.com; alica heráková, jan horváth-döme, tomáš ščuka. Sazba: Radim šašinka. Elektronická verze: www.srnm.cz. Redakční rada: Roman čonka, prešov;  
alica heráková, brno; drahomír Radek horváth, děčín; ivona parčiová, brno; barbora antonová, brno; margita Racová, brno. Adresa redakce: bratislavská 65a, 602 00 brno, tel.: 545 246 673, e-mail: rhangos@volny.cz.

IČO vydavatele: 44015178. Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2300661977/2010. Tiskne: samab press group, a.s, cyrilská, brno. Rozšiřuje: kongrestakt brno.

Adresa redakce 
Romano hangos 
a Společenství 

Romů 
na Moravě

Bratislavská 65a, 
Brno 602 00

tel.: 545 246 673 
www.srnm.cz

číslo účtu: 
230 0066 1977/2010

Volné vstupy do výstav
7. 4.  Volný vstup k zahájení Týdne romské kultury
18. 5.  Mezinárodní den muzeí a galerií
8. 6.  Ghettofest

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
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stálá expozice 

Příběh Romů

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

přechodné výstavy  

15. 3. – 14. 4. 2019 

Lucia Sekerková Bláhová: Ženy prodávající naději
 

Výstava a stejnojmenná kniha shrnují několikaletou práci dvou slo- 
venských autorek, fotografky Lucie Sekerkové Bláhové a etnoložky 
Ivany Šusterové. Čtyři roky sledovaly život a práci věštkyň několika 
generací ze skupin olašských Romů v dnešní Bukurešti (Rumunsko) 
a blízkém okolí. Pronikly do světa této poměrně uzavřené skupiny žen 
a vytvořily tak obraz některých současných forem věštění a magie. 
Zachytily modernizaci tohoto jevu, kde se starodávné prolíná s moder-
ním, iracionální s praktickým, magické rituály se skvělým marketin-
gem. Projekt je příspěvkem k současné dokumentární fotografii. 
Externí kurátor: Tomáš Pospěch

Doprovodný program k výstavě:
9. 4. 17h přednáška etnoložky Ivany Šusterové „Vrajitoare – kto  
 sú ženy ponúkajúce veštenie a mágiu? (z výskumu medzi  
 Olašskými vešticami v Bukurešti)“ (akce v rámci Týdne 
 romské kultury)

8. 5. 2019 – 3. 5. 2020

Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní
Vernisáž: 7. 5. 17h 

Od šlechtických dvorů, venkov-
ských muzik, městských kaváren 
až po prestižní světová pódia jsou 
Romové světu známí jako hudeb-
níci, neboli lavutara. Hudba Romů 
je akademická i neškolená, oficiální 
i spontánní, instrumentální i zpí-
vaná, domácí i virtuózní – ale přes 
fascinující rozmanitost jejích podob, 
žánrů a druhů pro ni zůstává již po 

staletí charakteristické, jak nezastupitelně a neodlučitelně provází běžný 
i sváteční život. Romové skrze hudbu poznávají svět a svět skrze hudbu 
poznává Romy. Výstavní projekt Muzea romské kultury vzniká ve spolupráci 
s desítkami hudebníků, organizátorů hudebního života, výrobců a opravářů 
hudebních nástrojů a dalších pamětníků. Představuje hudbu Romů jako 
živou kulturu z perspektivy jejich aktérů na základě lokálního výzkumu sledu-
jícího několik významných hudebních rodin, 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 – série koncertů 
  (7. 5., 30. 5., 8. 6.), začátek vždy v 19h
18. 5. 18h komentovaná prohlídka s kurátorem, výtvarná dílna – tvorba  
  hudebních nástrojů v rámci Brněnské muzejní noci 
30. 5. 17h komentovaná prohlídka s kurátorem, koncert během festivalu  
  Meeting Brno
8. 6. 19h komentovaná prohlídka s kurátorem, koncert během akce   
  Ghettofest

30. 5. – 20. 6. 2019

Andrej Pešta: Mire svety / Světy Andreje Pešty 
Praha, vernisáž: 29. 5. 2019 17:30h

Prezentace výstavy v rámci světového festivalu Khamoro, 
Galerie Novoměstské radnice

veřejné akce 

8.–12. 4. 2019 

Týden romské kultury
8. 4. 15h zahájení průvodem vypraveného od Muzea romské kultury
9. 4. 17h přednáška etnoložky Ivany Šusterové „Vrajitoare - kto sú   
  ženy ponúkajúce veštenie a mágiu? (z výskumu medzi   
  Olašskými vešticami v Bukurešti)“
12. 4. 20:30h křest knihy Amendar. Pohled do světa romských osobností  
  a koncert Moniky Bagárové v Kabinetu Múz

8. 4. 2019 17h

Mezinárodní den Romů, Praha, Divadlo Archa 
NGO market – workshop pro děti – výroba autorské knížky z fotografií  
A. Pešty a omalovánky, v rámci galavečera křest knihy Amendar 

24. 4. 2019  16–20h 

Kames kerka? / Chceš kérku? 
Café In The Ghetto, Brno, Bratislavská 65
Tetovací workshop v rámci Brno Art Week 2019

12. 5. 2019

Pietní akt v Letech u Písku 
Vzpomínka na oběti protektorátního tzv. cikánského tábora v Letech. 

18. 5. 2019

Brněnská muzejní noc 
Celobrněnská akce otevřených dveří muzeí a galerií. Program najdete na 
www.rommuz.cz a www.brnenskamuzejninoc.cz. Koncert, výtvarné dílny pro 
děti, komentované prohlídky, ochutnávka romských jídel. Vstup zdarma. 

8. 6. 2019

Ghettofest 
Skejtový workshop s Lukášem Daňkem, www.ghettofest.cz
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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.

LAVUTARA
CESTAMI ROMSKÝCH MUZIKANTŮ A JEJICH PÍSNÍ

8/5/2019 — 3/5/2020


