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bRno – Novým zástupcem veřej-
ného ochránce lidských práv se stal 
už bývalý poslanec parlamentu za 
ČSSD Stanislav Křeček. Chce se vě-
novat zejména legislativní činnos-
ti a bytovým problémům. Nezbý-
vá než doporučení: obracejte se na 
něho, máte-li v tomto směru potíže. 

hodonín u kunšTÁTu – Stu-
denti architektury kreslí návrhy pro 
nový romský památník. Jak zná-
mo, vláda podporuje vybudování 
Památníku romského holocaustu 
na místě bývalého protektorátní-
ho koncentračního tábora, ze kte-
rého uvěznění Romové putovali 
do Osvětimi. Studentů architektu-
ry, ponejvíce z pražského Českého 
vysokého učení technického, kteří 
pojali úmysl ideový návrh dostav-
by památníku zpracovat, je celkem 
devadesát šest. 

pRaha – Oslava Mezinárodního 
dne Romů se 5. dubna uskutečnila 
též v hlavním městě. Organizovala 
ji vládní zmocněnkyně pro lidská 
práva Monika Šimůnková. Akce 
se odehrála v důstojném prostředí 
Lichtenštejnského paláce na Kam-
pě, a přestože šlo o záležitost vlád-
ní, účastnil se jí kupodivu jen jedi-
ný ministr – Karel Schwarzenberg. 
Na akci přišlo asi 50 účastníků, po-
nejvíce mladých Romů, kteří zapa-
lovali svíce na památku obětí rom-
ského holocaustu. 

leTy u písku – Ředitel Památ-
níku Lidice, který spravuje i Pa-
mátník Lety u Písku, oznámil, že 
od 15. dubna je památník otevřen 
pro veřejnost. Současně byly ote-
vřeny i památníky v Lidicích a Le-
žácích. Za účasti ministryně kul-
tury bude Památník Lidice znovu 
připomenut 15. června a Památník 
Ležáky 31. května.

(www.romea.cz, kh)
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emil hunka: Z koňského handlíře okresním předsedou
Loňský rok se na čtenáře z těchto 
míst usmívala nějaká romská dívka. 
Pokud zvědavec neodolal a zače-
tl se do následného rozhovoru, ten 
ho přivedl až k zadní fotostraně. Le-
tos se zaměříme spíš na minulost - 
na zajímavé osobnosti z řad rodičů 
a prarodičů našich romských čte-
nářů. Pokud znáte nějaký zajíma-
vý příběh z minulosti vaší rodiny, 
ozvěte se. Tak jako to učinil v prv-
ním čísle aktivista a publicista Ra-
dek Horváth z Děčína.

Děda Emil Hunka pocházel 
z Moravy, byl před válkou usidle-
ný koňský handlíř. Po válce první 
romská rodina v Děčíně (1947). Po-
sléze předseda Svazu Cikánů-Ro-

mů. Vždycky pracoval, až do dů-
chodu. Tento pán, rozený na morav-
skoslovenském pomezí, se po dru-
hé světové válce přistěhoval do 
 Děčína a záhy se stal velice vý-
znamným Romem v celostátním 
měřítku. 

Pracoval v děčínské továrně již 
od roku 1950. Skoro nepřetržitě se 
angažoval v procesu zlepšování 
soužití mezi starousedlíky a právě 
usazenými Romy v Děčíně. 

V roce 1968 došlo k jisté celospo-
lečenské demokratizaci poměrů. 
Toho využili mj. Romové a založi-
li první romskou organizaci – Svaz 
Cikánů-Romů. Tato organizace se 
snažila o udržení a propagaci rom-

ské kultury a také pomáhala řešit 
sociální problémy. Pan Emil byl 
okresním předsedou této organiza-
ce v Děčíně. Přirozená autorita mu 
zajistila respekt v komunitě a schop-
nost ovlivňovat věci k lepšímu.

Vzpomínám, jak držel rodinu 
zkrátka, moji matku, aby dodělala 
maturitu, a to se pak přeneslo na ni 
a poté na mě a dál a dál. 

Ty úplně nejhlubší kořeny, kte-
rých jsem se dopátral, ať už v do-
bovém tisku, archivech či z vyprá-
vění příbuzných, sahají nejdál 
k mým prarodičům. Jejich rodiče, 
tzn. můj pradědeček už žil na mo-
ravsko-slovenském pomezí v oblas-
ti Beskyd, s rodinou se pohybovali 

spíš na severní Moravě. Moc toho 
o nich ale nevím. Větší povědomí 
mám až o dědovi Emilu Hunkovi 
a babičce Lidii Murkové, kteří se 
narodili ve dvacátých letech minu-
lého století právě na Moravě. 

A jak tam žili? Usedlým způso-
bem života, nekočovali. Tyhle dvě 
rodiny byly spřízněné a jejich pří-
slušníci mezi sebou obvykle také 
uzavírali sňatky. Tím netvrdím, že 
by byli spříznění pokrevně, ale spí-
še měli totožné aktivity a žili ved-
le sebe v symbioze s majoritou ce-
lou dlouhou dobu.

Pokud jde o jejich práci, děda byl 
koňský handlíř a pendloval mezi 

Pokračování na str. 9
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bRno – Ve velkém stylu se letos 8. dubna v Brně odehrály oslavy Mezinárodního dne Romů. Náměstí Svobody zaplnilo pódium, na němž se střídaly 
romské kapely a různé osobnosti s projevy. Oslava se uskutečnila díky všem místním romským a pro-romským nevládním organizacím a Muzeu rom-
ské kultury. Na náměstí se nacházely též stánky s ukázkami romské kultury, řemesel a kuchyně. Foto: mRk, lenka Grossmannová, las
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Zachovejte samostatnost mRk
Ministerstvo kultury ČR navrhuje 
sloučit dvě brněnská muzea – Mu-
zeum romské kultury s Moravským 
zemským muzeem. Jako Krizový 
štáb proti záměru razantně protes-
tujeme. Jsme mladí, občansky an-
gažovaní Romové, sdružujeme na 
160 sympatizantů a aktivních členů. 
Jsme Romové z řad vysokoškoláků, 
středoškoláků a pomáhajících profesí 
v České republice. K vyjádření pro-
testu jsme využili svého práva petič-
ního. Od 7. dubna 2013 vyzýváme 
Romy, aby se k protestu připojili na 
webových stránkách www.petice24.
com/za_muzeum_romske_kultury_
for_the_museum_of_roma_culture. 

K 18. dubnu svůj nesouhlas s vlád-
ním záměrem vyslovilo na 1600 ob-
čanů a sběr podpisů stále pokračuje. 

Proč bojujeme za zachování sa-
mostatnosti našeho muzea? Oka-
mžitě se nám vybavila kauza výku-
pu vepřína v Letech u Písku, zejmé-
na postoje vlády. Připomeňme, že 
kauza se řeší od roku 2006 a dokon-
ce překonala hranice České repub-
liky, přesto se nic nezměnilo. Čes-
ko ignoruje, že svět považuje Lety 
u Písku za ostudu Česka. My, Ro-
mové, pak Lety u Písku můžeme 
chápat jako věrný obraz naší dlou-
hodobé situace a postavení v české 
společnosti. 

Naše vlády přicházely s různými 
řešeními. Od nadějného, že stát 
vepřín vykoupí a důstojně se uctí 
památka romských obětí protekto-
rátního tzv. cikánského tábora. Až 
po to, že Romové potřebují kvalit-
ní vzdělání více, než „gesto“ úcty 
a „gesto“ omluvy za zločiny Čechů 
na vlastních občanech v letech 
1940–1943. 

Učinily nám nabídku, že snad by 
bylo výhodnější finanční investice 
za výkup vepřína použít na vzdělá-
ní romských dětí. Samozřejmě na 
doučování, aby naše děti lépe zvlá-
daly učivo na praktické škole nebo 

Emil Hunka
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osTRava – V současností dochází v Ostravě ke sporu mezi romskými 
provozovateli ubytoven, kteří poskytli ubytování Romům vystěhovaným 
ze zdevastovaného domu na ulici Přednádraží a mezi ostravskými úřady. 
Ty podporuje známý aktivista Kumar Vishwanathan (Vzájemné soužití), 
který znevažuje solidnost daných ubytoven romských provozovatelů. Re-
daktor RH Karel Holomek byl požádán, aby jako nezávislý pozorovatel 
posoudil úroveň služeb v těchto ubytovnách i přiměřenost nájmů a pla-
teb energií. Ubytovny se mu jevily jako solidní, platby přiměřené a ná-
jemníci spokojení. Přesto se na příkaz úřadů mají romské rodiny vystě-
hovat, neznámo kam, protože ubytovny údajně nemají kolaudaci k tomu 
účelu. Majitel naopak tvrdí, že kolaudace je v pořádku. Na požádání Ku-
mara Vishwanathana Česká televize vyrobila pořad, který podle K. Ho-
lomka sdělil nepravdivé informace. K. Holomek se tedy táže – komu slou-
ží Vzájemné soužití? Úřadům nebo Romům? 

sibiu – V rumunském Sibiu se ve dnech 7.–8. dubna 2013 konal osmý 
kongres Mezinárodní romské unie (IRU). Prezidentem se stal Florin Cio-
abă (Rumunsko), viceprezidenty pak Juan de Dios Ramirez Hereida (Špa-
nělsko), Esma Teodosievski Redzepova (Makedonie), Adam Aladar (Ukra-
jina) a Viktor Famulson (Švédsko). Generálním tajemníkem je nově Gruia 
Bumbu (Rumunsko), předsedou parlamentu Dragoljub Acković (Srbsko) 
a místopředsedy pak Pal Sandor Ruva (USA) a Oleg Kozlowski (Bělo-
rusko). (www.romea.cz, kh)

zaznamenali jsme

výstava v muzeu romské kultury představuje sociální bydlení s prvky romské kultury 
Kdo zná situaci sociálně slabých ro-
din v ČR, zejména těch romských, 
ví, že obce podmínky jejich bydle-
ní přehlížejí nebo řeší neefektivně. 
Pro tyto rodiny obce levnější so-
ciální bydlení nemají a soukromí 
majitelé sociálně slabé (především 
Romy) do podnájmu nechtějí. 

Přibývá neplatičů a bezdomovců, 
ženy s dětmi se ocitají v azylových 
domech, muži a starci končí v uby-
tovnách nebo na ulici. Děti nemají 
stálý domov, vyrůstají v provizoriu, 
v hygienicky špatných podmínkách, 
což ohrožuje jejich zdravý vývoj. 

Jakmile se rodina ocitá na ulici 
(kvůli nezaměstnanosti, dluhům 
a neplatičství nebo třeba jen kvůli 
ukončení nájemní smlouvy), stát jí 
poskytne příspěvek a doplatek na 
bydlení. Vzhledem k nedostatečné 
nabídce na standardním trhu s ne-
movitostmi končí tyto (pro státní 
rozpočet podstatné) peníze převáž-
ně v kapsách soukromých majitelů 
hygienicky i sociálně nevyhovují-
cích bytů a ubytoven. 

Jelikož se predátorské nájmy 
v těchto zařízeních často blíží cel-
kovému příjmu rodiny, roztáčí se 

další kola zadlužování. Obce tak 
sice naplňují právo lidí na střechu 
nad hlavou, avšak zcela neefektiv-
ně. 

Ráda bych jako sociální pracov-
nice na tyto problémy poukázala. 
Loni jsem pracovala ve Společen-
ství Romů na Moravě, které na můj 
návrh začalo spolupracovat s akti-
visty zabývajícími se sociálním by-
dlením v Brně. Společně jsme pak 
navázali spolupráci s Ústavem ar-
chitektury na VUT FAST, vedeným 
Aloisem Novým, který nám ochot-
ně vyšel vstříc. 

Výstupem naší spolupráce měla 
být výstava Architektonických stu-
dií domku pro sociálně slabé více-
četné rodiny. 

Klíčovými východisky pro zadá-
ní architektonických studií pro stu-
denty Ústavu architektury byly prv-
ky romské kultury: tradiční soudrž-
nost rodiny, úcta ke starším, příbu-
zenská solidarita a další specifika 
vícečlenné vícegenerační rodiny. 

Architektonicky i ideově se vra-
címe k minimalistické variantě so-
ciálního bydlení, přičemž tento po-
žadavek teprve otevírá diskusi 
o systémovém řešení. Sociální zna-
mená (pro zadavatele) reálně do-
stupné na trhu s bydlením. 

Zvolené technologie mají zohled-
ňovat ekonomickou i ekologickou 
stránku sociálního bydlení, inspi-
rovanou tradičními romskými oby-
dlími z minulých staletí. 

Výstava nebyla podpořena žád-
nou dotací, vznikla z nezištné 
a dobrovolné iniciativy všech zú-
častněných. 

Tímto bych chtěla velmi poděko-
vat studentům VUT FAST Ústavu 
architektury; vedení Společenství 
Romů na Moravě: Karlovi Holom-
kovi, Janě Vejplachové; pedagogům 
z Ústavu architektury na VUT 
FAST: Naděždě Menšíkové, vedou-
cí atelieru, Lence Dočekalové a Ju-
raji Dulenčínovi. Děkuji také kurá-
torovi výstavy Jiljímu Šindlarovi; 

aktivistům: Renatě Machalové a Ja-
kubovi Kořínkovi; přednášejícím 
ateliéru obytných staveb za před-
nášku na téma Sociální bydlení 
s prvky romské kultury: historičce 
Janě Horváthové, pedagogovi z MU 
FSS Katedry sociální politiky a so-
ciální práce Imrichu Vašečkovi; ve-
doucímu ústavu Fakulty architek-
tury Karlu Havlišovi, Viktoru Kar-
líkovi z občanského sdružení Bao-
baby – Hliněné stavby; Anně Bab-
járové, Pepovi Šochmanovi za 
grafiku a propagaci; Radovanu Při-
krylovi a rovněž firmě Burma za 
tisk. 

A v neposlední řadě také Muzeu 
romské kultury za poskytnutí pro-
stor k přednáškám a k výstavě, je-
jím zaměstnancům: Táně Bártové 
Pavelkové a Jánovi Šariskému i dal-
ším dobrým lidem, kteří nezištně 
pomohli s uspořádáním výstavy.

  margita Rácová 
Kurátorka výstavy,  

pracovnice SRNM Brno.

„iQéčko“ otevřelo nové centrum sociálních služeb

bRno – slavnostní otevření 
a křest má za sebou brněnské 
centrum sociálních služeb, provo-
zované sdružením iQ Roma servis 
(iQRs). uskutečnilo se 18. dub-
na na vranovské ulici 45 v brně. 

K hostům z neziskovek a brněn-
ských úřadů promluvila mj. ředitel-
ka IQRS Katarína Klamková, at-
mosféru navodila hudební skupina 

romské mládeže vedená Gejzou 
Horváthem. Akce se zúčastnila 
také patronka IQRS, herečka Anna 
Polívková. 

K provozu centra finančně při-
spěla především Evropská unie, ale 
též Jihomoravský kraj a město 
Brno, které IQRS umožnilo využí-
vat rozlehlou budovu po dobu se-
dmnácti let. Do odpolední části 

oslav se zapojili i klienti, spolupra-
covníci, přátelé IQRS a zájemci 
z řad veřejnosti. To vše za rytmu 
romské hudby. 

IQ Roma servis přesídlil do no-
vého centra Vranovská 45 z dosa-
vadních brněnských sídel na Hybe-
šové 41 a Cejlu 49. 

Tato organizace však dále hledá 
partnery, kteří pomůžou dofinan-
covat zbývající necelé dva miliony 
korun. Pro podporu nového centra 
lze do konce roku 2013 přispívat na 
účet IQRS – číslo účtu: 189104187, 
kód banky: 0300. 

Nové centrum nabídne větší po-
radenské prostory pro lidi hledají-
cí zaměstnání a řešení problémů 
s dluhy, právní služby, klubovnu 
a prostory pro volnočasové aktivi-
ty i kroužky pro mládež, speciali-
zované centrum pro rodiče a mat-
ky s dětmi předškolního věku, vět-
ší počet výukových učeben pro 
podporu středoškolského vzdělává-
ní a kariérního uplatnění nejen star-
ší romské mládeže, internetové rá-
dio atd.  (kk)

skrze lepší vzdělání k naší společné budoucnosti
bRno – V tenisové hale Sprint 
v Brně se 5. dubna konal II. ročník 
Charitativního tenisového turna-
je osobností nazvaný Avindo 2013. 
Pod záštitou brněnského primáto-
ra Romana Onderky ho pořádalo 
sdružení podnikatele MBA Mila-
na Ščuky Společná budoucnost – 
Jekhetane avindo. A to jako sou-
část podpory vzdělávání žáků ZŠ 
při Muzeu romské kultury (MRK). 

Při slavnostním zahájení turna-
je organizátoři akce předali ředitel-
ce muzea Janě Horváthové symbo-
lický šek na 100 000 korun ve pro-
spěch MRK. 

Šlo o výtěžek ze sponzorských 
darů zakladatelů Jekhetane avindo. 
Akci moderoval Richard Samko, 
redaktor ČT. 

Turnaje se účastnilo 48 tenistů 
a přibližně dvacet hostů. Náměstek 
primátora Ladislav Macek obdaro-
val přítomné děti z doučovací sek-
ce při MRK dárky v podobě škol-
ních pomůcek a slavnostním ,,teni-
sovým fiftýnem“. Akce skončila 
předáním vítězných pohárů nejú-
spěšnějším tenistům. Tenisté a hos-
té dostali vstupenky na výstavy do 
MRK.  (mš)

muzeum romské kultury nově získalo 
podporu romských podnikatelů 
„Změníš svoji budoucnost“ aneb „Snaha a úsilí přináší úspěch a odmě-
nu“. Tak se nazývá projekt, který otevřel dveře spolupráci Muzea rom-
ské kultury (MRK) a občanského sdružení Společná budoucnost – Jekhe-
tane Avindo (Jekhetane avindo) v zastoupení brněnského podnikatele 
MBA Milana Ščuky. 

Loni Jekhetane avindo věnovalo muzeu 7000 korun na podporu dětí ze 
sociálně znevýhodněných rodin. Částka byla použita na zakoupení před-
platních jízdenek na městskou hromadnou dopravu pro šest dětí, které do-
jíždějí na ZŠ mimo vyloučenou lokalitu Brno-Zábrdovice. 

Další projekt pod názvem Změníš svou budoucnost otevřel nové mož-
nosti. První fáze projektu je určena pro konec školního roku 2012/2013. 
Deset dětí docházejících na doučování do MRK bude mít možnost účast-
nit se letního stanového tábora v Třešti, který pořádá PS Ozvěna, o. s. Za-
jištěn pro ně bude nejen poplatek za tábor, ale také základní vybavení ne-
zbytné pro pobyt v přírodě či malé kapesné. Cílem tábora je poskytnout 
dětem příležitost pro lepší integraci mezi vrstevníky z majority a šanci 
vytvořit si přátelské vazby. 

Pro možnost jet na tábor budou muset vybrané děti splňovat základní 
kritéria, mezi která například patří pravidelná docházka na doučování 
v MRK. První fáze projektu bude podpořena částkou 50 tisíc korun, jež 
jsou výtěžkem z druhého ročníku charitativního tenisového turnaje Avin-
do 2013 z 8. dubna. 

Částka 100 tisíc korun, na kterou byl šek vypsán, již zahrnovala i fi-
nanční podporu druhé fáze projektu Změníš svoji budoucnost, a to dal-
ších 50 tisíc korun. Tato fáze bude zahrnovat celý školní rok 2013/2014. 
Děti se budou celoročně snažit o zlepšení prospěchu ve škole, dobrou škol-
ní docházku i dobrou známku z chování. Dále potom bude hodnocena 
pravidelná docházka na doučování do MRK. 

Motivací budou dětem hodnotné ceny v podobě kvalitních pomůcek 
pro studium, jako notebook či potřebné vybavení do školy. 

 Julie svatoňová 
Pedagožka Muzea romské kultury, Brno. Foto: igor Zehl
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komentář

co mohou Romové 
čekat od Zemana? 

kaRel holomek

Přestože se volební prezidentská kampaň usku-
tečnila ve vzrušené debatě mezi občany ČR, 
z nichž každý měl svého favorita, Romy tohle 
všechno nijak nevzrušovalo. Možná taky proto, 
že neměli svého kandidáta. Neslyšel jsem také 
žádného z uchazečů o nejvyšší post, že by pře-
kypoval touhou udělat něco taky pro Romy. To 
můžeme přenést přes srdce, protože se dobře ví 
i v romských kruzích, že by zrovna tenhle typ 
agitace kandidátům nijak neprospěl. Nic v tom-
to smyslu nám ani nenaznačil budoucí vítěz Miloš Zeman 

Ještě je brzy na to, abychom mohli čekat od nového prezidenta cokoliv 
konkrétního. Pokusme se ale věcně podívat, jaký prezident Zeman asi 
bude a je-li tu něco, co by mohlo prospívat i Romům v ČR. 

Jedna věc by tu jistě byla: Zeman upřímně podporuje účast ČR v Ev-
ropské unii a její další rozvoj. Je prokázáno, že naše členství v EU pro-
spívá právě Romům, protože EU tlačí naše autority k větší vstřícnosti 
v tomto směru. 

Skutečný postoj se však vždy prokáže až při lámání chleba. Až přijde 
opět z EU zpráva o plnění lidských práv v ČR, pak na Zemanově postoji 
k ní a k nastolování nápravných opatření poznáme skutečnou přízeň pre-
zidenta k EU. 

Přirozeně, rozhodující roli tu má vláda, ale prezident rezolutně ukazu-
je, že se do toho vládě bude vkládat – a o tom není žádných pochyb. 

Miloš Zeman je člověk lidový a často to připomíná. Nemůže se jinak 
než lidově chovat i k Romům, to dá rozum. Ale jistě to bude jen k těm tzv. 
slušným. Na to se můžeme těšit, určitě něco takového zaznamenáme, ale 
asi nijak často. 

V podstatě by mohl hodně udělat pro snížení chudoby, do které propa-
dají nejen Romové. A to tím, že bude věcně spolupracovat s vládou v ná-
pravě toho, co se letos Nečasovu kabinetu nepovedlo nejvíc. Tím mám na 
mysli zejména destruktivnost ministerstva práce a sociálních věcí. 

Nemusím snad připomínat: degradace úřadů práce do role pouhých evi-
dencí nezaměstnanosti namísto aktivní politiky zaměstnanosti, zmatky 
s veřejnou službou a veřejně prospěšnou prací, s-karty, zpožďování soci-
álních dávek a jiné. A to vše tím spíše, že z nových voleb, které nás čeka-
jí už za rok, vzejde nová vláda sociálně demokratická. Tak se nechejme 
překvapit taky aspoň jednou příjemně, očekávajíce nejen od prezidenta, 
ale i od nové vlády zlepšení. Obě strany nám to slibují.

editorial

co a jak dál 
s Romano hangos

kaRel holomek

Shánět v dnešní době peníze na takový „přepych“ jako vydávání rom-
ských novin, to je věc neobyčejně obtížná. Přece jen s určitým zpoždě-
ním se podařilo peníze sehnat, byť ne v dostatečném množství – a počí-
naje dubnem začíná Romano hangos znovu vycházet. 

Bohužel jsme tímto nedostatkem limitováni, a tak vydávání ve čtrnác-
tidenní periodicitě nebudeme moci důsledně uskutečňovat. V následují-
cích měsících se tedy musíme spokojit s Romano hangos jako měsíční-
kem ve formě dvojčísla. 

Byli bychom samozřejmě rádi, kdybyste i pro tento rok obnovili svoje 
předplatné, které není nijak závratné. Pro letošek – tedy do prosince 2013 
– činí 230 korun. 

Případně, kdybyste se dokázali poohlédnout po dalších zájemcích. Ro-
mano hangos letos vychází už patnáctým rokem a to je co říct. Bylo by 
škoda tuhle tradici dál neudržovat. 

Romano hangos jsou vaše noviny, máte možnost do nich přispívat svý-
mi příspěvky, kterými upozorníte na dění ve vaší obci nebo regionu. Mo-
hou to být také komentáře k událostem, které se vás dotýkají a k nimž 
chcete vyjádřit svůj názor. 

Romano hangos chce nadále zůstat objektivním pozorovatelem a in-
formátorem o událostech, které se týkají Romů a věcí souvisejících. To 
vše pod zorným úhlem vnímavého pozorovatele z vnitřního prostředí. 

Takových médií není v naší zemi nikdy dost. Máme co dělat.

Teplice rozezněla romská kultura
Teplice – přes osm desítek 
účastníků se zapojilo do oslav me-
zinárodního dne Romů, který při-
padá na 8. dubna. 

Od 2. do 4. dubna měly děti i je-
jich rodiny možnost přidat se k vý-
tvarnému, kuchařskému a taneční-
mu workshopu. 

Závěrečný Multikulturní den se 
týkal nejenom romských témat, ale 
například i problematiky přistěho-
valců z cizích zemí do ČR. Akci po-
řádalo Salesiánské středisko Štěpá-
na Trochty. Největší úspěch sklidil 
taneční workshop „av the khelel“ 
(„pojď tančit“). Zapojily se taneční 
soubory Evy Bundové a Milana 
Tomkoviče z Duchcova, taneční 

soubor Doroty Holubové z Trno-
van-Teplic a soubor Stanislavy 
Schöpkové.

Jana švecová
Salesiánské středisko Štěpána 
Trochty (www.teplice.sdb.cz).

diskuze – kniha návštěv 
www.srnm.cz/cz/guestbook.htm

cikánská suita znovu 
v divadle kampa
pRaha – Jako součást oslav Dne 
Romů se 8. dubna v pražském di-
vadle Kampa (www.divadlokampa.
cz) uskutečnilo tanečně divadelní 
představení Cikánská suita. 

Autoři se nechali inspirovat his-
torickým putováním Romů z Indie, 
novověkou evropskou anabází 
i naší nejčerstvější současností. In-
scenace byla věnována in memori-
am nepostradatelnému spolutvůr-
ci, romskému kytaristovi a zpěvá-
kovi Jánu Slepčíkovi. 

Hudbu Jána Slepčíka živě dopro-
vázel houslový virtuos Marek Ba-
log. (ih)

Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF/SP)
vyzývá zainteresované romské studenty z České republiky k podání žádosti v 
rámcí Romského pamětního univerzitního stipendijního programu (RMUSP).

Žadatelé musí:
–  být studentem nebo se v akademickém roce 2013/2014 stát studentem státem akredi-

tované univerzity doma nebo v zemi pobytu, prezenčního či kombinovaného studia
–  studovat bakalářský, magisterský nebo doktorandský program
–  podat žádost do stanovené uzávěrky 20. května 2013

Formuláře žádosti jsou k dispozici on-line na adrese:
http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship 

Pro více informací kontaktujte:
Občanské sdružení Romea
Žitná 49, Praha 1, 110 00
tel.: +420 257 329 667
e-mail: stipendia.romea@gmail.com

Roma Education Fund 

JSTE ROM/KA?
CHCETE STUDOVAT
NA UNIVERZITĚ?

mulačágo, bihári 
i krištof
Jihlava – V pondělí 8. dubna 
odstartoval v Jihlavě Týden rom-
ské kultury (TRK). 

Šlo o pátý ročník projektu, kte-
rý připravili studenti projektové 
skupiny Mulačágo. 

Skupina středoškolských a vyso-
koškolských studentů, kteří pracu-
jí v rámci projektu po celý rok 
s Romy ve vyloučených lokalitách 
Vysočiny, chtěla prostřednictvím 
TRK seznámit veřejnost se součas-
nou kulturou Romů. 

V rámci akce se na Soukromé 
vyšší odborné školě sociální v Jih-
lavě uskutečnila diskuze s Roma-
nem Krištofem, překladatelem 
a novinářem (dříve v Romano han-
gos a Lidových novinách) zabýva-
jícím se mj. tématy sociální péče, 
migrace a obchodu s lidmi. V café 
baru Chilli následoval recitál vý-
znamného romského hudebníka 
Mária Biháriho v doprovodu kape-
ly Bachtale Apsa, odpoledne plné 
hudby a tance přilákalo zájemce 
z řad Romů i Neromů na rozlehlý 
parkán jihlavských hradeb v ulici 
Matky Boží. (vys)

vojáci vedli Ježíše přes město

Teplice – „Ukřižuj ho, je to zrádce!“ ozývalo se na Velký pátek 29. 
března v teplické čtvrti Prosetice. Děti ze Salesiánského střediska si zde 
připomínaly historické události ukřižování Ježíše Krista. Formou her 
a soutěží se seznámily s posledními hodinami jeho života.

Za zvuku bubnů procházel mezi prosetickými paneláky průvod, v je-
hož čele vedli dva římští vojáci svázaného Ježíše. Na dvoře Salesiánské-
ho střediska se Ježíše ujal Pilát, který nad ním podle biblických událostí 
vynesl rozsudek smrti. Křížovou cestu, neboli poslední hodiny Ježíšova 
života, si poté děti připomněly v deseti zastaveních. Jedno z nich připo-
mínalo například setkání Ježíše s Veronikou, která mu podala roušku na 
otření čela. Po zhlédnutí krátkého videa o šikaně musely děti na tomto 
stanovišti vysvětlit, zda a jak by se ony zastaly nějakého svého trpícího 
kamaráda. (sal)

osmý duben oslavovala 
také olomouc
olomouc – Ve velkém stylu se 
letos 8. dubna odehrály oslavy Me-
zinárodního dne Romů v Olomou-
ci. Tamní Horní náměstí bylo svěd-
kem vystoupení několika romských 
hudebních i tanečních souborů. Ve 
středomoravské metropoli se o zda-
řilou akci zasloužila hlavně Jiřina 
Somsiová, vedoucí tamní poboč-
ky Společenství Romů na Moravě 
(SRNM). 

Na náměstích se nacházely též 
stánky s ukázkami romské kultu-
ry, řemesel a kuchyně. (kh)
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nový prezident… anebo raději: 
krásné kvetoucí jaro všem…
Haló, je tu někdo, kdo je majákem 
k našemu lidství? Je tu ten, kdo 
konečně pozvedne naše morální 
a lidské kvality a ukáže nám cestu 
k opravdovému bohatsví? Tedy ces-
tu domů, kde nebudeme potřebovat 
nikoho a ničeho, protože všechno 
objevíme v sobě? 

Víte, já nechodím k volbám a od 
nikoho nic neočekávám. Všichni už 
dlouho sledujeme, jaký byznys 
představují volby pro kandidáty, 
které jsme si zvolili. Byznys na náš 
úkor. Proč máme neustále pocit, že 
politiky potřebujeme? 

Já je nepotřebuju. Jen se pozor-
ně dívám. A čekám na to, kdy sami 
sebe otevřete jako konzervy, abys-
te viděli to, co skrýváte uvnitř. Te-
prve když si uklidíte v sobě, může-
te zjistit co já: Že jste úžasní a žád-
ného prezidenta ani jiné šejdíře ke 
spokojenému životu nepotřebujete. 
Chci vám jen říct, že i tohle je mož-
nost, jak přistupovat k politice, k li-
dem, k životu a k přítomnosti, kte-
rá tvoří budoucnost. 

Nedávno na procházce jsem se 
potkala s lidmi, kteří uklízeli před 
svým domem tak, že nahrabané 
větve, listí, hlínu odváželi hned za 
zeď do zahrady – do parčíku, kam 
si kdysi chodily hrát jejich děti. 
A o který se už léta – jak zdůraz-
ňovali na svou obhajobu – nikdo ne-
stará. 

Nebohý parčík přecpaný neustá-
lými „dary pořádkumilovných“ se 
za těch několik let stal smetištěm. 
Při návštěvě tohoto místa, kdy jde-
te po tenké pěšince, kudy přijíždě-
jí další naložená kolečka vším, co 
nechceme mít na jaře po zimě před 
domem, vás z obou stran lemuje 
a tlačí biologický odpad. 

Směju se a říkám jim: „V čem 
jste lepší a moudřejší než třeba Ro-
mové z Chánova, nad kterými bli-
jete, když stejně jako oni jen házíte 
odpad pod svá okna? Vždyť je to 

stejné, jako byste jej pouze zameta-
li pod koberec?“

Tímhle vším chci říct, že pokud 
nepůjdeme příkladem svým dětem 
a ostatním a sami se nezačneme 
chovat pravdivě a ohleduplně vůči 
všemu a všem, nevytrhne nám trn 
z paty jakýkoli pan prezident. Na-
tož pak přilehlá suita nám podob-
ných lidí nacpaných do všemož-
ných státních aparátů, které bezmy-
šlenkovitě nadále přijímáme a kr-
míme svými penězi. 

Ptám se proč? Protože musíme? 
Vždyť všechno je tu pro nás, oni 
jsou tu kvůli nám. Mají plnit vůli 
lidu – naši vůli a naše potřeby. 
Všechno by tedy mělo patřit nám 
všem a sloužit a prospívat všem 
a všemu co existuje, nebo ne? 

Klidně a s trpkým úsměvem vě-
domě podvedených se necháváme 
nadále zloději a lháři přesvědčovat, 
že je a také to všechno kolem po-
třebujeme. Tušíme správně a poprá-
vu, že jsme – jako hloupí a líní pře-
mýšlet a jednat – zneužíváni. 

Opravdu je to tak. Nikdo nic ne-
udělá za nás a nic se nezmění a ne-
stane, dokud sám každý jeden člo-
věk se nezamyslí a nepřijde na to, 
že vozit svůj bordel jinam nic neře-
ší. Že se musím zamyslet a zcela po-
starat o své veškeré záležitosti jedi-
ně já sám. A to tak, abych ve svém 

řešení viděl budoucnost – svět, 
v němž chci žít.

Teprve ten, kdo se o sebe a o své 
věci všeho druhu takto postará, 
může druhým ukazovat cestu. 
A my takovému pak můžeme, ale 
nemusíme říkat třeba „pane prezi-
dente“, s tím, že on se chová stejně 
ohleduplně a nezištně jako my. 

Měl by být tím nejlepším člově-
kem, jakého známe, měl by být ma-
jákem k našemu lidství. 

A pokud sami ještě nejste tak 
dobří a znáte lidi, o kterých si my-
slíte, že selsky – zdravě – fortelně 
rozumějí své práci, životu, světabě-
hu a mají otevřené a laskavé srdce, 
učte se od nich. 

Za čas zjistíte, že žádné vládce 
ani aparáty takhle smýšlející, žijící 
a konající člověk nepotřebuje. 

A to je ten bod zlomu téměř za-
hubeného lidství v nás, kdy v nás 
začnou nanovo fungovat věci tak, 
jak mají, tak jak je máme uložené 
v srdci odedávna. Přinesou nám 
spokojenost a klid. Beze strachu ze 
zítřka budeme žít jen tuhle chvíli 
a pak hned tu další a další… 

Když se postaráme o to, aby ta-
hle vteřina našeho života byla čis-
tá a nádherná, natáhneme si tak ži-
vot na jedno velké PLNÉ a šťastné 
TEĎ. Staneme se podle předurčení 
moudrými. A jako takoví lidé bu-
deme žít přesně a jen podle své li-
bovůle, přesto s každým a vším na-
prosto zajedno.

Ano, přeju nám všem svět bez 
vládců, chytrolínů z Knihomolova 
a všech jejich prodloužených zlo-
dějských aparátů – pařátů. Ať se 
konečně proměníme v bezstarost-
né motýly, kteří se rodostně rozpro-
střou nad každou voňavou loukou 
a květem a svou barevností a šepo-
tem křídel nadšeně splynou s tou 
veškerou nádherou kolem. 

iveta kováčová
Zpěvačka, moderátorka, Praha.

ať Romové sami osloví Zemana
S přímou prezidentskou volbou by-
chom neměli spojovat velká oče-
kávání. Pravomoci prezidenta jsou 
především dány ústavním pořád-
kem země. Ohledně jejich změny 
směrem k jakési přímé angažova-
nosti prezidenta je proto, dle stáva-
jícího zákona, potřeba stát nohama 
na zemi. Zda prezident Zeman při-
jme nějakou osobní iniciativu, ne-
lze jistě vyloučit. 

Ale spíše se dá odvodit, že rom-
skou problematiku nevnímá nějak 
výlučně. Spíš jako něco, co se v tu 
či onu dobu hodí, tak aby se to sta-
lo předmětem účelového zájmu 
a profitu. 

Náš názor je, že Romové samot-
ní by měli prezidenta oslovit s na-
prosto konkrétní iniciativou. Před-
stavit, jak to vnímají sami Romové 
a jaká by viděli řešení. Nabídnout 
samozřejmě účast na jejich řešení. 

Vzhledem k tomu, že naše hnutí 
má své zastoupení právě v Ústec-
kém kraji, tato problematika se pří-
mo nabízí. Ovšem to předpokládá 
s ohledem na úspěšnost takového 
oslovení, že půjde o reprezentativ-
ní zastoupení Romů. A ne nějaké 
místní či regionální uskupení, kte-
rých je, jak víme, několik desítek 
a která podléhají přímo místním 

politikům a podnikatelům, kteří 
s nimi dle libosti a vlastních zámě-
rů zacházejí.

Miloš Zeman určitě není totéž co 
Václav Klaus, pokud jde o osob-
nostní charakteristiku. U obou jsou 
však zřejmé některé podobné osob-
ní pohnutky, které přivedly oba 
muže do politiky. Oba jsou velmi 
egocentričtí, méně přizpůsobiví, 
politiku vnímají především jako po-
litickou hru, v níž má zelenou to či 
ono mocenské schéma a ten, kdo jej 
co nejlépe zvládne, ať stojí vpravo 
či vlevo. 

Zeman je spíš politik – liberál se 
sociálními sklony, konzervativně 
ukotvenými v daném společen-

ském modelu, které sotva překročí 
stávající systémové schéma. Pokud 
tedy bude řeč o řešení společen-
ských problémů, tedy i těch týkají-
cích se Romů, půjde o obecně za-
měřená klišé, reagující na řešení 
sociální a ekonomické problemati-
ky a od toho dále se odvíjejících 
důsledků.

Dovedli jsme si představit sku-
tečně změnu hledající nebo o ni as-
poň nahlas uvažující osobnost, 
schopnou uvědomit si její nutnost – 
tedy někdo typu Jiřího Dienstbiera 
ml. Svým členům ale nic nediktu-
jeme. Bohužel, občané vsadili na 
schéma 90. let, jen málo odlišné od 
toho, co napomohlo zvolení 
V. Klause. Z toho usuzujeme, že 
naše společnost není na zásadní 
změnu mocenského uspořádání 
a jeho ovlivňování připravena a je 
stále přístupna stranicko-byrokra-
tické manipulaci, která, ač tolik kri-
tizována, naší společnost v zásadě 
ovládá a udržuje ji v chodu. Je to 
škoda, ale dává to další důvody, 
proč se snažit tento pohyb dle alter-
nativních názorů a námětů začít 
usměrňovat. hana svobodová

Místopředsedkyně sdružení 
Občané městu, město občanům 

(www.hnutiommo.cz), Most.

v prvním čtvrtletí letošního roku se zdálo, že v čR neexistuje závaž-
nější problém než dilema, kdo bude prezidentem. Zajímalo nás, zdali 
je prezidentským tématem zaujatá, třebas jen částečně, i romská ve-
řejnost. výsledek dává jednoznačný závěr – k tématu se vyjádřili sice 
mnozí pro-romští aktivisté a přátelé Romů, avšak jen tři Romové. pro 
většinu romských přispěvatelů existují zřejmě mnohem ožehavější té-
mata… ptali jsme se: 

co mohou Romové očekávat od 
nového českého prezidenta? v čem 
bude jiný než ten předchozí?

Julius beňák
Praha.
Domnívám se, že pan prezident Miloš Zeman by svým vli-
vem a vystupováním mohl zlepšit pohled velké části veřej-
nosti na Romy. Ale těžko k němu v tomhle směru říct víc, 

vždyť ve funkci teprve začal. 

miroslav patrik
Předseda sdružení Děti Země (www.detizeme.cz, Brno).
Od Zemana snad mohou Romové čekat přívětivější tvář, 
když tvrdí, že má levicové myšlení. Čekám proto jeho vyš-
ší stupeň empatie k menšinám společnosti. Jelikož ale ne-
představuje výkonnou moc, tak jeho aktivity budou asi spíše v oblasti 
porozumění problémům a hledání jejich řešení než ignorance. Možná ho 
téma životních stylů různorodých menšin české společnosti bude zajímat 
více, a to bez předsudků, než jeho předchůdce, který měl trvalé nutká-
ní všemožně se vymezovat. Mým favoritem na prezidenta byl Jiří Dien-
stbier, nicméně podstatné je, že si občané mohli svého prezidenta zvolit 
sami. A snad i svobodně.

mojmír vlašín
Ekolog, Brno.
O novém prezidentovi si nedělám iluze, ale domnívám se, 
že by mohl se zástupci různých romských sdružení a kla-
nů mluvit. Romové totiž nemají nějakého jednoho „papeže“ 

či „dalajlámu“ a bylo by vhodné, kdyby s jednotlivými zástupci prezident 
mluvil. A to, co by se od nich dozvěděl, by nějak shrnul a formuloval. To 
předchozí prezident nedělal vůbec. Můj favorit se vůbec nedostal do dru-
hého kola. V druhém kole jsem volil Schwarzenberga a je to velká ško-
da, že se prezidentem nestal.

Jarmila hannah čermáková
Básnířka, publicistka, Praha. 
Od nového prezidenta očekávám, že bude časem ochoten 
o Romech hovořit. Očekávám též, že nový prezident bude 
o Romech p o u z e hovořit. Možná, že časem přidá i dvoj-
sečný bonmot. Mezi současnými politiky, bohužel, nevidím osobnost na-
tolik vyzrálou, vzdělanou, charakterově i duchovně výjimečnou, aby se 
ctí stanula v čele státu. Pokud se snad podobný typ ukrývá ve světě vědy, 
nebo umění – pak asi dává přednost poslání v svém vlastním oboru. A my 
o něm nevíme, protože „celebritou“ je dnes pouze představitel role z ko-
merčního seriálu, nebo zkorumpovaný čísi straník. Skuteční vědci, filo-
zofové a vzácní umělci jsou mimo rámec mediálního i národního zájmu.

martin machovec
Literární kritik, Praha.
Co se týče rozdílů mezi prezidenty, připadají mi celkem 
zanedbatelné, o tom nemám chuť ztrácet slov. A hádat, co 
by snad mohlo být u Zemana jiné než u Klause v budouc-

nu, si netroufám. Obávám se jen, že téměř nic: pragmatičtí a cyničtí po-
litikáři a kariéristi (a ne politici hodní toho označení) jsou oba dva, nevi-
dím důvod, proč se jimi vůbec zabývat.

michal pink 
Politolog, Brno.
Vůbec nic si netroufnu ohledně zájmu Miloše Zemana 
o romskou tematiku odhadnout. Proto bych žádné velké 
očekávání neměl a nechal se příjemně překvapit, co učiní. 
V ostatních tématech už se to narýsovat dá. Bude méně eurorealistický, 
je otázkou, jak moc bude zasahovat do vnitrostranického života a teore-
tického vládnutí sociální demokracie a „své“ strany – Zemanovců. Proje-
ví asi více bezprostřednosti a na zahraničních návštěvách a při projevech 
bude okolí „trnout“, co řekne a co udělá. Já sám jsem žádného favori-
ta neměl, protože na hrad patří král a královna, nikoliv prezident. Nezá-
vidím dětem procitnutí do tvrdé reality, když jim v pohádkách slibuje-
me na hradech královskou rodinu, a nakonec tam bydlí prezident a ještě 
k tomu přímo volený!

chcete v budoucnu přispívat na naše 
anketní a tematické stránky? 

ozvěte se na pecinkapavel@seznam.cz 
nebo rhangos@volny.cz
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lety a salmové jsou důležitější
Místo odpovědi na anketní otáz-
ku o prezidentovi bych si dovolil 
z pozice předsedy Českého svazu 
bojovníků za svobodu (ČSBS) Bo-
skovice položit otázku podle mě 
důležitější – proč se kompetentní 
místa již dávno nepostarala o pa-
mátník v Letech, kde otročili naši 
židovští, romští a slovenští obyva-
telé? Souvisí to snad nějak s rolí 
rodu Schwarzenbergů v této his-
torické události? Takovou otáz-
ku si musí položit každý odbojář. 
Proč nebyla vydána kniha „Bouře“ 
pana Polanského o této věci s kri-
tickým komentářem historiků? To 
vše je určité minus této společnos-

ti, která hlásá demokracii a svobo-
du. Dále pokládám otázku, proč se 
tato společnost stále zdráhá vypo-
řádat se s nacistickými restitucemi, 
jako jsou restituce rodů Walderode, 
Colloredo atd. 

To vše se zahaluje v médiích 
zkreslenými zprávami – a v přípa-
dě rodu Salmů dokonce i lživými 
zprávami (pořad ČT Brno o archi-
váliích v Rájci atd. Odsoudily jej 
pouze Kulturní noviny. V celostát-
ních denících se kritika neobjevila).

Konečně pokládám otázku, proč 
tisk téměř zamlčel vítězství ředitel-
ky Muzea Blansko Nečasové nad 
Salmy u Vrchního soudu Olomouc, 

kde se prokázalo jednoznačně člen-
ství Hugo Salma ve fašistických 
spolcích? Přitom tento soud zname-
nal v kauze zásadní zlom. Psal jsem 
o tom jen sám v Národním osvobo-
zení. Toto je určitá hanba a zane-
dbání ze strany takových periodik 
jako Lidové noviny, Hospodářské 
noviny nebo MF. Zvláště MF na-
opak činila vše možné, aby kauzu 
zcela zatemnila. Přitom nám dal za-
pravdu i Ústavní soud. O tom se 
s výjimkou mého textu rovněž usi-
lovně mlčelo ve velkém tisku.

Jiří Jaroš nickelli
Předseda Českého svazu bojovní-
ků za svobodu (ČSBS) Boskovice. 

s Romy Zeman změny neudělá
Mým favoritem na prezidenta byl 
kandidát Svobodných Ladislav 
Jakl. Bohužel se straně Svobodných 
nepodařilo sehnat dostatek podpi-
sů. Z toho je doufám vidět, že bych 
si přála v čele státu opět pravičáka 
jako řemen. Když říkám pravičáka, 
nemám rozhodně na mysli nějaké 
pravdoláskovce s jejich sny o tře-
tích cestách k socialismu. 

Protože se Ladislav Jakl nepro-
sadil, doporučovala jsem v naší re-
vue Fragmenty Miloše Zemana. 
A to i když jsem si byla dobře vě-
doma, že to je levicový intelektuál, 
který má na většinu věcí názor 
opačný než profesor Klaus. Ze Ze-
manova působení jako šéfa vlády 
ale vím, že na jeho slovo byl spo-
leh, že se dokázal sice o věci hádat, 

ale pokud nakonec něco s opozicí 
dohodl, tak to splnil přesně podle 
hesla: „Slovo dělá muže“. A to je 
u politika nesmírně důležitá věc. 

Také jsem doufala, a stalo se to, že 
se konečně vrátí do politiky jasné 
rozdělení na pravici a levici a díky 
tomu konečně přestane propagace 
podpásové „nepolitické politiky“ tzv. 
středu. Již samo spojení slov nepoli-
tická a politika je protimluv. 

A konečně jsem věřila, že dá do 
latě nesmyslná vyjádření některých 
vrcholných představitelů ČSSD 
o tom, že si umí představit vládu 
s komunisty. To vše se splnilo 
a jsem ráda, že se stal prezidentem 
právě on, i když je mi jasné, že 
s ním nebudu v mnohém souhlasit. 
Ale to je demokracie a jsem ráda, 

že v ní žijeme místo totality, i když 
se nám nemusí vše líbit. 

Pokud jde o Romy, neočekávám 
nějaké změny. Prezident to nemá 
ostatně ani v popisu práce. Ten má 
z ústavy za úkol podle paragrafu 63 
zahraniční reprezentaci a rartifika-
ce zahraničních smluv. A jak je vi-
dět, je si toho plně vědom. Problé-
my menšin, stejně tak jako další re-
sortní věci, řeší příslušní ministři. 
Vím, jak se ohrazovali ministři, 
kdykoliv si dovolil prezident Klaus 
do jejich problematiky zasahovat. 
Nemáme prostě prezidentský sy-
stém zakotvený v ústavě. 

ivana haslingerová
Šéfredaktorka  

Kulturně-hospodářské revue 
Fragmenty, Praha.

máte zkušenost s rasismem?
pro svůj školní projekt hledá olomoucký student institutu tvůrčí fo-
tografie martin holík Romy, kteří se setkali s nějakou formou diskri-
minace či rasismu. cílem projektu je informovat veřejnost o tomto 
problému na výstavách, veřejných přednáškách a formou publikací. 

Martin Holík (www.martinholik.com) se romskou tematikou zabý-
vá již řadu let. Roky jezdí mapovat situaci Romů do osad na východ-
ním Slovensku, kde fotografuje jejich každodenní život. Uspořádal 
řadu výstav i přednášek pro Charitu a jiné neziskovky. Výsledný foto-
grafický soubor prezentoval na mnoha výstavách v Česku i v zahra-
ničí a snažil se tak poukázat na každodenní problémy, se kterými se 
musejí Romové potýkat. Výtěžky z výstav věnoval na nákup oblečení 
a školních potřeb dětem v osadách. 

Nyní by chtěl projekt rozšířit a věnovat mu ještě více úsilí. Rád by 
zdokumentoval konkrétní případy rasismu. 

Napište, pokud jste se vy nebo vaši známí setkali s jakoukoliv for-
mou v rasismu, ať už na úřadech, na ulici, ve škole nebo v zaměstnání. 

Pomůžete tak nejen jemu v jeho projektu, ale také sami sobě.

kontakty: holikma@gmail.com, 608 327 483

viktor paggio
Parlamentní poslanec za stranu Liberální demokraté 
(www.lidem.cz).
Ptáte se, co mohou Romové očekávat od nového českého 
prezidenta? Nic. 

Vlivem přímé volby se bude v počátcích svého mandátu snažit budit do-
jem, že exekutivu vede prezident a ne vláda jmenovaná sněmovnou. Tepr-
ve časem se vody uklidní a prezidentovo konání začne odpovídat jeho 
ústavním mantinelům. Nadstranickosti se od prezidenta Zemana nedočká-
me nikdy. Ale snad se dočkáme alespoň toho, že bude jako prezident všech 
občanů lidi více spojovat a méně rozeštvávat. Jinak já sám jsem vylučova-
cí metodou dospěl ke jménu pana Schwarzenberga, který získal můj hlas 
v obou kolech. 

Přesto jsem s velkou nechutí pozoroval akce typu „Zeman není můj pre-
zident“. Je na nás všech, abychom respektovali výsledek svobodných vo-
leb a radovali se z něj, ať už vyhrál náš favorit či ne.

dušan badi
Nezaměstnaný, Jeseník. 
Volil jsem Miloše Zemana.

Tomáš hejzlar
Redaktor Haló novin, Praha.
Domnívám se, že nový český prezident Miloš Zeman coby zkušený dlou-
holetý politik, vybavený teoretickými poznatky i vlastními empirickými 
zkušenostmi, romskou otázku nebude vnímat jako záležitost okrajovou. 
I když ji pochopitelně vzhledem k celkové situaci zřejmě nepojme ani jako 
prioritní. Jeho aktivní pochopení romské otázky může sehrát v povoleb-
ním společenském klimatu odpovídající roli, pokud ovšem určitou inici-
ativu převezmou také samotné romské aktivity. 

Bohužel z vlastní zkušenosti vím, že romské zájmové skupiny zpravi-
dla s médii příliš nekomunikují, i když často dostávají nabídku své názo-
ry sdělovat. V tomto ohledu tedy záleží především na Romech, jak prezi-
denta republiky osloví a jak věcně a pozitivně představí své názory a mož-
nosti komunikace. 

Romské iniciativy by však před konkrétními politickými jednáními 
měly více a především také aktivněji a iniciativněji spolupracovat se sdě-
lovacími prostředky. Navrhuji, aby romská společenství byla aktivnější 
i v kulturní oblasti, tedy aby více propagovala KVALITNÍ romskou tvor-
bu například formou výstav, besed, přednášek, interaktivní umělecké po-
činy. 

milan daniel
Bývalý politický vězeň ze 70. let, nyní novinář, Chrudim. 
Od nového českého prezidenta nemohou Romové očeká-
vat, že by jim vycházel jakkoliv vstříc. Má sice k obyčej-
ným lidem blíž než Václav Klaus, ostatně mezi nimi léta 

žil, ale romská a obecně sociální problematika není zrovna jeho parketa. 
Myslím si proto, že ji nechá expertům a bude-li sám posuzovat některé 
momenty, těžko od něj očekávat hlubší vhled; jsa skeptikem, domnívám 
se, že bude kopírovat názor většiny společnosti. Teoreticky by měl být so-
ciálnější. To ovšem ukáže až praxe. Na Hradě bych já sám nejraději vi-
děl jen kastelána. Funkce prezidenta je prázdná, zbytečná a jde o takový 
monarchistický pozůstatek. Patřím k lidem, kteří usilují o zcela jiný typ 
demokracie, v němž by neomezeně nevládli jednotlivci či politická třída, 
ale lidé sami s pomocí nástrojů přímé demokracie.

nina pavelčíková
Pedagožka na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity.
Co mohou Romové očekávat od prezidenta Zemana, oprav-
du netuším, protože jsem nezaznamenala v tomto ohledu 
z jeho strany vůbec nic – zájem ani nějaký smysluplný návrh. Mým fa-
voritem byl jednoznačně Karel Schwarzenberg, mimo jiné také proto, že 
ten pro Romy dělal hodně – podporoval neziskovky a často se vyjadřov-
val i k problémům, které by bylo třeba přednostně řešit. 

dominik Žbánek
Evangelický teolog, vychovatel v Dětském domově Praha-
-Dolní Počernice.
Nedomnívám se, že bychom od prezidenta republiky měli 
očekávat zásadní změnu přístupu státu k politice vůči ná-

rodnostním menšinám. Úloha tohoto úřadu je jiná. Osobně bych se rád 
dozvěděl, jaká očekávání vkládají sami příslušníci národnostních men-
šin do několikerých voleb, které se uskuteční v roce 2014.

Jiří dolejš
Parlamentní poslanec za KSČM, Praha. 
V letošní první přímé prezidentské volbě umožnila politic-
ká situace prosadit kandidáta, kterého lze zařadit od stře-
du nalevo. V prvním kole jsem favorizoval jako hodnotově 
bližšího Jiřího Dienstbiera, ale v druhém kole jsem jako menší zlo pod-
pořil pragmatika Miloše Zemana. Lze doufat, že nejen v evropských té-
matech či sociální politice, ale i ve vztahu k politice lidských práv a anti-
diskriminace bude méně negativistický než Václav Klaus.

K otázce menšin a speciálně Romů lze očekávat od nového prezidenta 
osobité, možná někdy i populistické názory. Opakovaně k tématu sociál-
ních dávek vzkázal Romům, že kdo nepracuje, ať nejí. Složitosti sociál-
ního začleňování nebyly jeho prioritou. Během své kampaně se ale zastal 
lidí ze sociálních ghet před těmi, co spekulují se sociálními byty. Hodno 
pozornosti je, že ve svém inauguračním projevu 8. března 2013 označil 
Zeman jako jedno z nebezpečí neonacismus. (pp)

když už nic, Zeman aspoň není rasista

Nemyslím si, že by nový prezident 
Zeman Romům výrazně pomohl, 
protože je původním povoláním eko-
nom. Jako takový si snadno spočí-
tá, že výdaje v sociální oblasti pro 
ně jsou výrazně vyšší nežli příjmy 
z jejich práce. Do zaměstnanosti, po-
pravdě lépe řečeno nezaměstnanos-
ti Romů, může sice hovořit, ale ve 

své funkci nemá kompetence to ně-
jak prosadit. V tom si nijak asi ne-
zadá v porovnání předchozím pre-
zidentem. Každopádně není rasista. 

Podobně se nebudou Klaus a Ze-
man lišit ve svých svébytných ná-
zorech, která oba mají. Podání je-
jich postojů bude určitě odlišné. Ze-
man bude lidovější a veselejší. Ur-
čitě se nebude chovat a vnímat tak 
vážně, jak to vyzařovalo z profesor-
ské prezentace Klause. Z hlediska 
Romů by byl nejspíš lepší Vladimír 
Franz, který se obzvláště viditelně 
liší od jiných lidí. Občanům by 
svým předpokládaně moudrým 
„vládnutím“ ukázal, že na vnějších 
znacích (barvy kůže, očí, vlasů, ve-
likosti poprsí nebo svalnatosti aj.) 
zdaleka tolik nezáleží. To si myslí 
převážně adolescenti nebo zastydlí 
dětinové. Naštěstí z toho mnozí vy-
rostou. vladimír šedivý

Antropolog, Brno.

Teprve čas ukáže
Nejsem si jista, zda mohou Romo-
vé něco očekávat od nového pre-
zidenta, protože si nevzpomínám, 
jestli se někdy k romské otázce vů-
bec vyjadřoval. Rovněž postrádám 
otázku, co může naše společnost 
jako celek očekávat od nového pre-
zidenta? Ani tady nevím. Nezbývá 
než počkat na jeho činy.

Předchozí prezident byl člověk 
domýšlivý, kterého nezajímaly jiné 
názory než vlastní a který je odpo-
vědný za neutěšený stav naší země 
a pád právního státu. Miloš Zeman 
má šanci být úspěšnější. Velice ov-
šem záleží na tom, zda se pokusí 
přemáhat vlastní negativní vlast-
nosti, z nichž některé se podobají 
vlastnostem Václava Klause.

Pokud jde o mne, za přijatelné 
kandidáty jsem považovala Zuza-
nu Roithovou a Jiřího Dienstbiera.

Táňa Fischerová
Herečka, aktivistka, Praha.

Trochu lepší než klaus
Neočekávám nic podstatného, jen 
méně nafoukanosti oproti Klauso-
vi. Domnívám se, že na rozdíl od 
předchozího Klause bude méně věci 
„okecávat“ a spíše je nazve tak, jak 
je vidí. Vzhledem k tomu, že jsem 
výrazně levicově zaměřen, tak Ze-
man nutně musela být i moje vol-
ba. Tím ovšem neříkám, že se s ním 
ve všem zcela ztotožňuji. Doufám, 
že i já mohu mít dotaz. Zajímalo by 
mne, pokud to někdo sledoval, kdo 
byl favoritem Romů v těchto vol-
bách a jak se jich účastnili? Vzpo-
mínám si na jeden článek ve vašem 
časopise, kde byla kritizována níz-
ká účast Romů na volbách. Myslím, 
že to bylo v souvislosti s krajskými 
volbami.  michal marčák

Pracovník Krajského  
finančního úřadu, Brno.
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Z romštiny se vytrácí řada původních výrazů, nahrazovaných „čechiz-
my“: například ľikerel, mulatinel – slavit, paluno, jekhpaluneder (ďives) – 
poslední (den), udžanlo – známý, uznávaný, sogalinel – sloužit. Více viz: 
slovník Hübschmannová-Žigová. Ovšem stejných izmů (anglo-germán-
ských a pod.) se dopouští i čeština. Globální dorozumění je hezká idea, 
ale ztratit kulturu jednotlivých jazyků by byla škoda.

A ještě ke sporům ohledně užívání termínů Rom a Nerom, které někdy 
probíhaly na stránkách RH loňský rok. Taktéž bych rovněž kategoricky 
zrušila pojmy „Rom/Nerom“. Jedná-li se o dialogy/porovnání národa 
s ostatními národnostmi, může to probíhat asi takto: …Portugalci, na roz-
díl od ostatních evropských národů…, …s čímž souhlasí jak Irové, tak 
ostatní…, …Židé, stejně jako ostatní zástupci ekumenické rady… atd. 
atd! Rozhodně se necítím být Nežidovka, Neirka, Neportugalka ani Ne-
romka!… Dík za porozumění. Jarmila hannah čermáková, praha.

Držíme Romano hangos palce do dalšího roku života novin!
eva haunerová, mluvčí sdružení český západ.

Jsem ráda, že Romano hangos bude vycházet i letos.
martina pilová, na mateřské dovolené, podbořany.

Přeju Romano hangos, ať se dobře daří a dny všech rodů a světů jsou jen 
a jen pozitivní.  Zdeněk Rieger

Dík za info o novém čísle a za materiály. Zdravím.
Jaroslav Jakš, metropolitní univerzita praha.

V černovickém Sociálním domě proběhl v pátek 12. dubna již druhý mini-
koncert za přítomnosti místostarostů Brna-Černovic Petry Quittové a La-
dislava Kotíka. Přítomna byla i Jana Poláková, pověřená řízením Muzea 
romské kultury. Na minikoncertu se prezentovaly romské děti ze ZŠ Kře-
nová, které v doprovodu romského asistenta a klávesisty Martina Girgy 
zazpívaly pěkné písně v romštině, češtině i slovenštině. Děti z romského 
střediska Drom poté předvedly taneční vystoupení za doprovodu Marce-
ly Bucháčkové a Růzěny Krištofové. V rámci koncertu proběhla i soutěž 
o nejkrásnější romskou dětskou tanečnici, která získala jako cenu dívčí 
jízdní kolo. Místnost klubu seniorů byla zaplněna a seniorům se minikon-
cert velice líbil a vyjádřili přání, aby se za rok opět opakoval. 

Za pozitivní program a celkovou přípravu chci poděkovat paní Daně 
Teinitzer-Šarköziové.  ladislav kotík, místostarosta brna-černovic

co na to naši čtenáři?

www.romea.cz – Romský informační portál

Romské muzeum je svébytná instituce
Karlovy Vary, 5. 4. 2013
Vážená paní ministryně, 
dovoluji si Vás seznámit s usnese-
ním Výboru pro národnostní men-
šiny Zastupitelstva Karlovarského 
kraje, usnesení č. 15/02/13 „Výbor 
pro národnostní menšiny vyjadřu-
je podporu zachování samostatnosti 
jedinečného Muzea romské kultury 
v Brně ze dne 28. 3. 2013.“

Členové výboru jednoznačně vy-
zývají Ministerstvo kultury k modi-
fikaci vládního návrhu úspor ze dne 
16. ledna 2013, přehodnocení pod-
nětu ke sloučení a absurdnímu ukon-

čení samostatné existence v Evropě 
unikátního MRK. Tato svébytná in-
stituce se za dobu svého působení 
stala nejen svými sbírkovými fondy 
dokumentační pokladnicí kultury 
života Romů ve světě, a tedy cennou 
paměťovou institucí, ale i velice dů-
ležitým edukačním centrem ČR. 

Výbor pro národnostní menšiny 
věří v zachování samostatného Mu-
zea romské kultury v Brně. 

S pozdravem  Jiří holan 
Předseda Výboru pro 

národnostní menšiny a zastupitel 
Karlovarského kraje. 

Za samostatnost muzea
Vážená paní 
Mgr. Alena Hanáková 
ministryně kultury 
Brno, 15. 4. 2013 

Vážená paní ministryně, 
dovoluji si Vás oslovit jménem 

Sokola Brno I v souvislosti s infor-
mací, která se v posledních dnech 
objevila v médiích, totiž se zámě-
rem ministerstva kultury sloučit 
Muzeum romské kultury s Morav-
ským zemským muzeem v Brně. 

Vážená paní ministryně, zaklá-
dá-li se uvedená informace na sku-
tečném úmyslu ministerstva kultu-
ry, dovolte mi prosím vyjádřit tím-
to nesouhlas se záměrem minister-

stva a podpořit tak svobodu a nezá-
vislost Muzea romské kultury. 

Muzeum romské kultury před-
stavuje zcela ojedinělou instituci 
národního i mezinárodního význa-
mu, jehož posláním je uchovávat 
kulturní dědictví romského etnika, 
publikovat odborné i populárně na-
učné texty a vytvářet kulturní ak-
tivity. Touto svojí ušlechtilou čin-
ností proto vytváří sui generis pro-
středí, mající neodmyslitelnou úlo-
hu v sociální integraci Romů v čes-
ké společnosti. Jsme proto zcela 
přesvědčeni, že společenský vý-
znam Muzea romské kultury pře-
vyšuje finanční či materiální hle-
disko. 

Domnívám se, že poslání Muzea 
romské kultury a Moravského zem-
ského muzea v Brně je natolik dia-
metrálně odlišné, že v případě slou-
čení obou institucí dojde logicky 
k postupné ztrátě sociálního význa-
mu Muzea romské kultury a faktic-
ky k jeho úplnému zániku. 

Vážená paní ministryně, dovolu-
ji si proto apelovat na Vás s žádos-
tí, aby Muzeu romské kultury byla 
zachována jeho právní subjektivi-
ta, neboť stále věřím, že svoboda 
a nezávislost jsou hodnoty, na nichž 
se buduje a rozvíjí naše společnost. 

S pozdravem 
michal doležel

Místostarosta Sokola Brno I.

Dokončení ze str. 1
na některé ze segregovaných – tzv. 
normálních základních škol. Zkrát-
ka Romové nepotřebují přehnané 
a velkorysé symboly. V kauze Mu-
zea romské kultury lze vysledovat 
podobné myšlenkové pochody na-
šich volených zástupců! Naopak, 
jako nejpočetnější národnostní 
menšina – s bohatou tradicí, kultu-
rou, vlastním jazykem žádáme, aby 
majoritní společnost a stát garanto-
valy naše právo na sebeurčení. Mu-
zeum romské kultury je součástí 
naší romské identity. 

Za krizový štáb s úctou:
• Martina Horváthová, koordiná-

torka v občanském sdružení Slo-
vo 21, studentka Karlovy univer-
zity, Filozofická fakulta 

• MgA. Ivanka Mariposa Čonko-
vá, umělkyně 

• David Tišer, student Karlovy uni-
verzity, Filozofická fakulta 

• Edita Stejskalová, politoložka 
• Michal Miko, koordinátor v ob-

čanském sdružení Slovo 21 
• Magdaléna Karvayová, student-

ka Anglo-americké vysoké školy, 
obor komparativní právo 

• Stáňa Ondová, Telesales Speci-
alist 

• Stáňa Miková, mateřská dovo-
lená 

• Emilie Žigová, studentka Vysoké 
školy zdravotnické a sociální prá-
ce sv. Alžběty 

• Pavlína Matiová, umělkyně 
• Mgr. Gabriela Hrabaňová, ERGO 

– Network, Policy Coordinator 
• Bc. Renáta Berkyová, studentka 

Karlovy univerzity, Filozofická 
fakulta, mateřská dovolená 

• Bc. Tomáš Ščuka, student Cen-
tral European University v Bu-
dapešti 

• Veronika Hlávčová, studentka 
Karlovy univerzity, Filozofická 
fakulta 

• Ivana Pišojová, studentka Střed-
ní školy managamentu a práva 
v Praze 

• Renata Patkaňová, referentka so-
ciálních věcí 

• Petr Ščuka, předseda občanského 
sdružení Verdan – Vůz 

• Robert Irdza, burzovní makléř 
• Mgr. Jan Husák, pomáhající pra-

covník 
• Josef Karvay, student Střední ško-

ly Kostka
• Dominika Karvayová, studentka 

Gymnázia Sázavská v Praze 
• Petr Koller, kreativec 
• Michal Mižigár, student Karlo-

vy univerzity, Filozofická fakul-
ta, koordinátor vzdělávacích pro-
jektů 

• Pavel Berky, student Vysoké ško-
ly umělecko-průmyslové, obor 
módní tvorba 

• Claudie Laburdová, koordinátor-
ka kampaní UMČ-Praha 14 

• Anna Dudiová, studentka Ob-
chodní akademie 

• Denisa Hatinová, studentka Gym-
názia V. Hraběte

krizový štáb

Z ohlasů na petici
My Romové si zasloužíme, aby-
chom v České republice měli Mu-
zeum romské kultury, kde je ucho-
vána romská tradice, historie. Je to 
určeno hlavně pro mladou generaci, 
která by měla vědět, co byly sběr-
né, pracovní a koncentrační tábory, 
kolik Romů přišlo o své životy zby-
tečně. Je proto nutné, aby Muzeum 
romské kultury bylo nadále zacho-
váno jak pro nás, tak i pro další bu-
doucí generaci.  Jan Rác

Jako vědecký pracovník Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR a vedoucí 
Centra OH si myslím, že Muze-
um romské kultury musí i nadále 
fungovat jako samostatná jednot-
ka. Sloučení nevidím jako efektiv-
ní. Pokud vláda chce ušetřit finan-
ce, pak se může zaměřit např. na 
Ústav pro studium totalitních reži-
mů.  miroslav vaněk 

Je velmi důležité ctít a oslavovat pů-
vod každé etnické minority žijící 
v České republice. Prosím, nezba-
vujte generace Romů příležitosti 
podělit se o pýchu na jejich boha-
té kulturní dědictví. Dovolte nám 
podporovat vzdělání všech občanů 
stejně tak jako návštěvníků, ukon-
čete nesnášenlivost pramenící z ig-
norance. Děkuji vám. Žiji na mul-
tietnických Havajských ostrovech, 
kde jsou všechny kultury váženy 
a respektovány. S hlubokou úctou 
a s pozdravem Aloha. 

alexa von alemann 
Keaau, Hawaii, USA.
(překlad z angličtiny)

Muzeum romské kultury má neza-
stupitelnou kulturně-vzdělávací roli 
nejen pro zachování romské kultu-
ry, ale pro rozvoj romské komunity. 

Je však významné pro celou čes-
kou společnost, pro rozvoj toleran-
ce a vzájemného soužití i s dalšími 
etniky a národnostmi, má funkci so-
ciální a etickou. Kromě toho napo-
máhá odstraňovat problémy, které 
zatím politici dost úspěšně neřeší. 

Role Muzea romské kultury 
a jeho výlučnost i všechny specific-
ké funkce, které plní, by byly slou-
čením s jinak zaměřeným subjek-
tem výrazně narušeny a zastřeny. 

Náš Ústav profesního rozvoje pra-
covníků ve školství s Muzeem rom-
ské kultury spolupracuje, máme 
s touto spoluprací výborné zkuše-
nosti při programech pro učitele 
vzdělávající romské žáky. 

Jedná se o špičkové odborné pra-
coviště, které by mělo ministerstvo 
kultury i vláda považovat za ukáz-
kovou instituci pro prezentaci Čes-
ké republiky v zahraničí. Úsporná 
opatření by měla začít na jiných 
místech, především u těch, kdož po-
dobná rozhodnutí vydávají a schva-
lují.  Jana kohnová

Vysokoškolská učitelka.

www.rnl.sk – Rómsky nový list 
noviny Rómov na slovensku

o Roma vakeren 
je pořad českého rozhlasu určený pro Romy. Jeho jed-

notlivé relace lze zpětně vyhledat v archivu textů na 

www.romove.cz 
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Z ohlasů na petici…
Náš romský národ má tisíciletou 
historii a tradici, to vše je zazna-
menáno v romském muzeu. Nesmí-
me dopustit jeho zánik. Je to v zá-
jmu celého národa, včetně Čechů 
a Slováků. 

Zrušení samostatnosti Muzea rom-
ské kultury (MRK) nás vrací do 
doby před 20 lety! Ubraňme si as-
poň to, co se dosud podařilo! 

Múzeum rómskej kultúry prezentu-
je a uchováva našu identitu, je to je-
diné múzeum, ktoré pravdivo a pre-
riodicky informuje o historickom 
a súčasnom živote generácií róm-
skych občanov. Ak stratíme ten-
to jediný verejný zdroj informácie 
a našej prezentácie, musíme veriť, 
že kultúrna genocída začína a iden-
tita nás Rómov je ohrozená… 

Verím preto, že kompetentné or-
gány, verejnosť a všetci Rómovia 
nedovolia, aby k zániku prišlo. Ten-
to výrok potvrdzujem nielen ako 
Rómka, ale aj moje občianske zdru-
ženie Klub aktívnych žien na Slo-
vensku 

Nevážená vládo, takže nakonec 
chcete zlikvidovat i to jediné, co 
nakonec Romové po sametové re-
voluci dostali. Nezbude nic. Hlav-
ně, že dodržování lidských práv je 
vaší údajnou prioritou. Jste nejen 
hloupí. Jste i zlí. 

Muzeum romské kultury je otevře-
no nonstop v Chanově…

Nemyslím si, že by romské muze-
um bylo v zájmu Čechů. Pokud je 
v zájmu Romů, tak ať si ho platí, 
domnívám se, že Češi už toho Ro-
mům financují až hanebně mnoho. 

Navštívil jsem MRK v Brně mi-
nulý rok. Byl jsem překvapen od-
hodláním lidí, kteří zde pracují. 
Ukazovali nám veškeré exponáty 
a sdělovali nám informace, které 
byly na území celé Evropy shro-
mažďovány řadu let. Toto Muze-
um romské kultury je naprosto fan-
tastické a v rámci Evropy unikátní. 
Musí pokračovat! 

(překlad z angličtiny) 

Když chcete cigánské muzeum, tak 
proč si ho nefinancujete sami? Dá-
vek snad máte na to dost. 

Rovnou zrušit. Na co cpát peníze 
na takovou blbost. Co v tom mu-
zeu je? Sběrné kovy, peněženky ci-
zích lidí atd.? 

Co bude dalším krokem? Vyhánění 
Romů z České republiky? 

milan brož 

Údajně se jedná o jediné romské mu-
zeum na světě. Nevím proč by zrov-
na Češi měli platit romské muzeum. 

Ušetřit miliony by se daly na mís-
tech mnohem vyšších. Neúcta k his-
torickým hodnotám a nekompetent-
nost jsou známkou slabého ducha.

Nesouhlasím s tímto úsporným 
opatřením.

Vy navrhujete nedělat nic? Co zís-
káte tím, když Romům vezmete je-
jich kulturní instituci? Nic. Demo-
grafický vývoj se bude vyvíjet dále 
svou křivkou a oni se vám budou ve 
stále větších množstvích poflakovat 

po ulicích a zakládat další a další 
ghetta. Již staří Římané ctili hes-
lo „chléb a hry“. Samozřejmě, spo-
lečnost se může vydat cestou, že 
jim poskytne jen „dávky“ a vezme 
hry. K čemu myslíte, že to pove-
de? Nebo druhá možnost, společ-
nost se postará všem, i těmto lidem, 
o pořádnou práci, povede je k prá-
ci a k slušnému všestrannému kul-
turnímu životu.  štefan Friča

My jsme podle Romů údajně rasis-
té. Já si ale myslím, že rasisté ne-
jsme, spíše pitomci, když Romům 
platíme dávky, ubytování, školy, 
zdravotnictví, muzeum a festivaly 
a ještě si necháme nadávat do rasis-
tů. Je to vůbec možné? 

Která skopová hlava tohle vymy-
slela? Co má společného muzeum 
s celostátní působností s Morav-
ským zemským muzeem (MZM)? 
Už tak je podpora různých akcí pro 
Romy v ČR ostudně nízká. Já se 
nestačím divit. Člověk si říká, že 
ho v téhle zemi už nic nepřekvapí. 
A ejhle, ano…

Romské muzeum je důležitá kul-
turně vzdělávací a osvětová insti-
tuce, všeobecně by se pro romskou 
a cikánskou kulturu mělo dělat da-
leko více. Máme se od svých bra-
trů a sester co učit. Vzájemně mů-
žeme dokázat mnoho.  veronika 

Som jednoznačne proti! MRK má 
nezatupiteľnú úlohu pri rozvíjaní 
rómskej kultúry a pri edukačných 
aktivitách. Osobne som tam dlh-
ší čas dochádzala z Bratislavy na 
kurzy rómskeho jazyka a mám vý-
borné skúsenosti s profesionálnym 
prístupom pracovníkov múzea aj 
externistov. Múzeum je unikátne 
a akékoľvek obmedzenie jeho čin-
nosti by bolo šetrením na nespráv-
nom mieste. 

Muzeum romské kultury je jedi-
nou uznávanou institucí nejen pro 
Romy. Neničme ji. Muzeum rom-
ské kultury podle mého názoru se-
hrává v prostředí, ve kterém působí, 
a lidi v něm ještě o něco specifič-
tější úlohu, než jiné muzejní in-
stituce. Omezení těchto sociálně-
-vzdělávacích aktivit kvůli sloučení 
Muzea romské kultury a Moravské-
ho zemského muzea by muzeu zne-
možnilo plnit jeho veřejně prospěš-
nou funkci. 

Proč kazit něco, co se podařilo vy-
dupat ze země a co má smysl? Vědí 
skutečně úředníci na ministerstvu, 
jaké jsou náplně obou muzeí? Byli 
se tam někdy podívat a zkusili se 
nad tím zamyslet? Tady přeci ne-
jde jen o finanční stránku věci. O tu 
by mělo jít v kultuře až v posled-
ní řadě…

Som gadžo ako vravíte. Nevestič-
ka je Rómka a ďakujem Bohu, že 
ju mám. Mám skúsenosti a viem, 
že nie je všetko pravda, čo sa píše 
a kultúru treba udržať. Držím pal-
ce. Hlavne tým, čo vašu kultúru 
rozširujú a zároveň dokazujú že 
aj medzi vami sú ľudia na úrovni 
a hlavne nie sú zákerní. 

Asi před pěti lety jsem v tomto 
kulturním zařízení strávil půl dne 
prohlídkami expozic. V doprovo-
du paní ředitelky Jany Horvátho-
vé jsem si uvědomil podstatu exi-

stence tohoto etnika tady a dnes. 
Programem muzea není jen his-
torická fakta přibližovat, ale vel-
ký podíl tam má výchovné působe-
ní do řad etnika. Nic podobného se 
v této zemi nenachází. Protože jde 
o svébytný organismus, nedoporu-
čuji spojení MRK s MZM. Nastane 
vychýlení jeho postavení a poslá-
ní v neprospěch Romů. Doporuču-
ji pani ministryni kultury a její su-
itě, aby si udělali výlet do Brna na 
celý den a koukali a četli. Jinak je 
musím považovat za absolutní dile-
tanty. Přeji personálu muzea lepší 
dny a klid po jejich záslužnou práci. 

Jaroslav mencl 
Srby u Nepomuku – výchovný 

pracovník s dlouholetou praxí. 

Zdá se mně, že to je další z poku-
sů o šetření na nepravém místě. Še-
tření, na kterém v důsledku všich-
ni proděláme. 

Romské muzeum je unikátní. Těž-
ko se rodilo. Spousta lidí do toho-
to počinu vložila mnoho sil a ener-
gie. Nesmí zaniknout! 

Múzeum rómskej kultúry treba za-
chovať ako samostatnú inštitúciu. 
A nedovoliť urobiť z neho príve-
sok niečoho iného, čo sa potom dá 
v rámci rôznych reorganizácií aj 
úplne premeniť a rozpustiť v nie-
čom inom. Nedovoľte to!

Nevím, proč Ministerstvo kultu-
ry ČR nesloučí další možná mu-
zea v Brně, která k tomu mají roz-
hodně blíže, než Muzeum romské 
kultury, jehož vybudování dalo to-
lik úsilí? Navíc je centrem návštěv 
ze zahraničí a koná řadu seminá-
řů na odborné úrovni, včetně ce-
lorepublikového setkání etnografů 
v rámci České národopisné společ-
nosti. Spíše je třeba podpořit tuto 
instituci a zachovat ji v její právní 
subjektivitě. 

Chtěla bych zachovat romskou vý-
stavu, nevidím v tom problém, pro 
mne je to důležité – v muzeu po-
znávám své příbuzné. 

Jako autorka publikace „Vzdělává-
ní Romů“ zásadně nesouhlasím se 
zrušením této významné instituce, 
která přispívá k integraci romské 
národnostní menšiny do majoritní 
společnosti. eva šotolová 

Romské muzeum je součástí nás 
všech Romů.

Romistická studia jsou nezbyt-
ná pro lepší vztahy ve společnosti 
v budoucnu. Jiné kultury mají da-
leko větší zájem na veřejném vyjá-
dření své paměti skrze univerzitní 
katedry a muzea. Bez takové insti-
tucionalizované historie je velmi 
snadné chyby z minulosti opakovat. 

Thomas acton
University of Greenwich and 

Bucks New University.
(překlad z angličtiny)

Hodně štěstí! Vaše muzeum je kle-
not mezi muzei. Jako takové si ne-
závislost určitě zaslouží! Držím 
palce a děkuju za mnoho let spolu-
práce. Věřím, že se uvidíme brzo, 
a ať si zachováte samostatnost! Sr-
dečně vás podporuje katariina 
lillqvist 

Filmová režisérka ČR/Finsko.
(překlad z angličtiny)

Roman klempár: láska, radost, 
zklamání, to je má inspirace
Sedmnáctiletý Roman Klempár žije 
v Přerově. Mladý, pohledný, ale hlav-
ně talentovaný. Svůj život bez hudby 
si nedokáže představit. Je synem Mi-
lana Klempára, známeho romského 
hudebníka z kapely Imperio.

nejdřív by mě, Romane, zajímalo, 
co studuješ za střední školu a proč 
sis vybral právě ji?
Dělám druhým rokem Střední tech-
nickou školu v Přerově, obor autome-
chanik-optik. A proč zrovna tohle? 
No, protože mě baví.

na jaké hudební nástroje hraješ? komu vděčíš nejvíc za to, že umíš 
tak krásně hrát? 
Na kytaru, na klavír, bicí a cajon. Za všechno vděčím svému otci a jsem 
nesmírně rád, že nepatřím mezi ty kluky, co se jen tak poflakují po uli-
ci a nic neumějí. 

Říkal jsi, že hraješ ještě ve dvou kapelách. povíš mi o tom něco?
Kapely s nevelkým počtem členů vznikají někdy náhodně. Jednoduše 
s klukama jsme si řekli, že si zkusíme něco zahrát. Pak jsme viděli, že 
nám to jde, a tak jsme se dali dohromady. Postupem času jsme vystupo-
vali na různých akcích v Přerově i v jiných menších městech. 

ale taky zpíváš, že ano? od kolika let? skládáš si taky sám písně? 
Ano, zpívám od třinácti let. Ke zpěvu jsem se dostal tak, že jsem nejdřív 
zpíval se členy naší skupiny Imperio a pak měl i několik sólových vystou-
pení, kde mi dali možnost předvést svůj hlas. Ano, taky skládám sám písně. 

náměty a inspirace tvých písní – ty získáváš jak? 
Mé písně jsou většinou o tom, co v danou chvíli cítím. Prostě láska, ra-
dost, zklamání, to je má hlavní inspirace. 

musím se přiznat, že obdivuju takové lidi, jako jsi ty. obzvlášť u mlad-
ší generace. Jaký máš názor na lidi svého věku?
Ta většina, kterou znám, tak ta převážně nedělá žádnou aktivitu, která 
by ji bavila. Kromě kluků z mé kapely. Neznám bohužel nikoho dalšího 
v okolí, koho by něco takhle bavilo a znamenalo by to pro něj půlku ži-
vota, bez kterého nemůže být.  Ptala se Lucie Kačová

Roman klempár: kamiben, bacht, he 
chochaviben, oda hin miri inspiracia 
O dešeftatuno čhavo o Roman Klempár dživel Přerovoste. Hino terno, 
šukar, goďaver, he talentimen. Bi o bašaviben leskro dživipen naavľa-
has kajso, sar bi kamľahas. Leskro dad hino o znamo hudebnikos andal 
e banda Imperio, o Milan Klempár. 

sar peršo bi kamavas te phučel, andre savi škola phires a soske tuke 
kiďal avri kaľa škola?
Imar dujto berš phirav andre stredno technicko škola Přerovoste. Kola 
oboris, so kerav, pes vičinel automechanikos-optikos. A kiďom la mange, 
vašoda hoj pes mange pačinel. 

pre save sersami džanes te bašavel? kaske šaj paľikeres vaš oda, sar 
džanes kavka šukares te bašavel? ko tut oda sikhaďas? 
Bašavav pro klaviris, pre gitara, he mek pro bici. Vaš savoro so džanav, 
paľikerav mire dadeske. Jov man imar sar somas ciknoro sikhavelas te 
bašavel pro savoro. 

phenďal mange, hoj mek bašaves andre duj bandy. phen mange vare-
so pal lende. 
Kale duj bandy pes arakhle kavka, hoj me he mire kamarata peske phen-
ďam, hoj skušinaha ča kavka peske te bašavel varesave giľa. Paľis peske 
phenďam, hoj amenge džal lačhes a hoj bašavaha le manušenge Přerovoste. 

Tu he giľaves, na? keci tuke has berš, sar peršo varekaj giľavehas? 
sthoves tuke he korkoro o giľa? 
Hi, giľavavas imar sar mange ehas dešutrin berš. Peršo man sikhaďom 
mire kamaratenca andre banda Imperio a jon mange phende, kaj te sikha-
vav miro hlasos, kaj te šunen o Roma, so andre mande hin. O giľa mange 
kerav korkoro. 

so phenen tire lava, sar keres o giľa? save hin tire anglune inspiracia? 
Mire giľa hine pal o kamiben, chochaviben, he bacht. So te sthovel andre 
koľa giľi, mange phenel e goďi. 

čudaľinav pes pre kajse manuša, sar sal tu. so phenes pre kajse čha-
ve andre tire berša, he lengero dživipen? 
But čhave andre mire berša hine kajse, hoj ňič nadžanen, ňič nakeren, ňič 
len nabavinel. Ča phiren pal o karčmi, he bavinen automati, pijen ciga-
retľi, he o paľenki. Naprindžarav ňikas, ko bi kerlas koda, so les bavinel 
cale jileha. O čhave andal e miri banda kerel koda, so len bavinel, aľe me 
nadžanav, či oda kerel cale jileha. Aľe paťav, hoj hi. 
 Phučelas Lucie Kačová
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Ze vzpomínek pamětníků: Tony lagryn, díl první 
Ti, kdo neznají své vlastní dějiny, 
jsou odsouzeni k tomu prožít je 
znovu (George santoyana).

V letošním roce jsme se rozhodli 
zařadit pro vás do novin i trochu 
nostalgie, kterou jistě přinesou 
vzpomínky na roky, kterými Romo-
vé u nás prošli. Budeme se snažit 
oslovovat seniory a seniorky napříč 
romskými komunitami, aby paleta 
vzpomínek, prostředí a kulis, které 
budou pamětnická povídání prová-
zet, byla co nejpestřejší. 

Poprvé, a zřejmě i pro několik 
dalších pokračování jsem vybrala 
vzpomínky Tonyho Lagryna, který 
je sice rodem stoprocentním Sintem 
(německým Romem, před druhou 
světovou válkou žil u nás větší po-
čet Sintů), totiž po obou rodičích, 
ale ve skutečnosti má vřelé vztahy 
k Romům obecně. Tony Lagryn má 
totiž vřelé vztahy k dobrým lidem 
vůbec, a to je ten klíč, podle něhož 
si vybírá lidi kolem sebe. Výpovědi 
pamětníka pro uchování jejich au-
tenticity ponecháváme bez větších 
úprav záměrně v hovorové řeči. 

Tony se narodil dva roky po vál-
ce, v roce 1947 v Chebu, rodičům, 
kteří se oba vrátili z koncentračních 
táborů. Otci zahynuli v protektorát-
ním tzv. cikánském táboře Lety 
u Písku oba rodiče, v koncentrač-
ním táboře v Osvětimi II-Březince 
(něm. Auschwitz II-Birkenau) v tzv. 
cikánském lágru pak zemřel jeho 
bratr, manželka a všechny čtyři děti, 
které se svou první ženou měl. Otci 
zůstal jen bratr a sestra, kteří se 
před nacismem uchýlili na Sloven-
sko, bratr se dokonce zapojil do pro-
tifašistického odboje. Tonyho ma-
minka byla zase vězněna v koncen-
tračním táboře v německém vnitro-
zemí – v Ravensbrücku. Rodiče se 
seznámili po válce, otec byl o dva-
cet let starší, matce bylo po osvobo-
zení pouhých 22 let, jak už vzpomí-
ná sám Tony: Ona vyrostla v Ně-
mecku. A pak se někde setkala s tá-
tou, asi ve Znojmě, dva Sintové, tak 
byla šťastná a on taky a zůstali spo-
lu a nevěděli, co všechno bude. 

proč právě ve Znojmě? 
Tam bydlel strejda se ženou, ona 
tam měla rodinu, Weissové. Ti tam 
měli houslařství, spravovali hous-
le a strejda byl machr na housle. 
A jeho švagři, bratři od jeho ženy, 
ona byla rakouská Sinteca, ty Wei-
ssové, to byli všechno přes nástroje 
a jejich synovci měli houslařství ve 
Znojmě, Frajlichové se jmenovali. 
Oni ladili piána, spravovali housle, 
strejda byl na to machr, na metr na 
dva jsi mu ukázala housle: „Otoč, 
ukaž mně hlavu!“ řekl mistra, Ba-
gárovci z něho byli hotoví vždyc-
ky. 85 roků měl, pořád dělal housle. 
Já mu říkám: „Strejdo, kdys pro-
dal první housle?“ „Když mně bylo 
dvanáct roků. Já jsem šel do jedno-
ho baráku a můj táta šel do druhýho 
baráku, to jsem prodal první hous-
le. Já jsem na kole jezdil, dal jsem 
si ty kastle na ten nosič a celej život 
jsem si jako mladej kluk takhle jez-
dil, prodával.“ Kšeftoval, předělá-
val housle, on byl machr, ho všichni 
znali. …A táta byl bejvalej muzi-
kant. Měl živnostenskej list za prv-
ní republiky, děda můj hrál klavír, 
harfu, citery, všichni z jeho rodiny 
byli muzikanti. 

Po válce odešli Tonyho rodiče ze 
Znojma na kratší čas na severozá-

pad, do pohraničí, kde jako navrá-
tilci z koncentračních táborů dostá-
vali přednostně domy uvolněné po 
nuceně vysídleném německém oby-
vatelstvu. 

Táta pracoval v Karlových Va-
rech v porcelánce, ve Varnsdorfu, 
kde dělali ty manšestry… Když já 
jsem se narodil, tak tátovi bylo už 
44 roků, mámě 24. On byl 1903 ro-
zenej, jemu by bylo letos 110 roků, 
kdyby žil. Dědu, bábu, ty jsem vů-
bec nepoznal, jeho rodiče, ti zahy-
nuli v Letech. … ale před válkou 
otec bydlel v Praze, Prahu milova-
li, říkal mi: „Kluku, ty jsi blbej, ty 
nevíš, co byla Praha! Víš, co byla 
Praha za první republiky? To byla 
Amerika! To už v životě takový měs-
to tady nebude, jak to zkazili ty ko-
munistický…!“ nadával. Žil pětatři-
cet roků nebo kolik v Praze. Odtam-
tud šel i do koncentráku – z Prahy. 
Tam ho vzali do Let. Pak už tam po 
válce nechtěl bejt právě. 

V roce 1948/49 se rodina přestě-
hovala do Brna, kde se potom To-
nyho otec usadil na tvralo a zůstal 
zde až do své smrti v roce 1984. Měl 
v Brně stálou práci ve sběrných su-
rovinách, maminka se živila tím, co 
znala zase od svojí maminky a dal-
ších žen z rodiny – podomním pro-
dejem, tzv. hauzírováním (z něm. 
slova das Haus – dům). Nakoupila 
v galanterii nebo v partyovém ob-
chodě látky, což potom s přirážkou 
prodávala po vesnicích i ve měs-
tech. Po nástupou komunistů k moci 
v roce 1948 však začal být takový 
způsob výdělku trestný. Za tuto do-
bovým slovníkem nedovolenou 
„šmelinu“ byla Tonyho matka ně-
kolikrát uvězněna, i když vždy na 
kratší dobu, zpravidla od půl roku 
do jednoho dvou let. 

v kterém roce byla matka popr-
vé uvězněna? 
Tak to já jsem byl moc malej, mož-
ná dva tři roky. Poprvé ju zavře-
li, a to jsem byl u táty ještě, tady 
v Brně jsme bydleli. A chodil jsem 
k takové jedné paní, ke gádži, bábo 

jsem jí říkal. A ona měla u sebe klu-
ka, kterej neměl rodiče, ty utek-
li do Německa, to byl Němec, zr-
zavej Ruda jsme mu říkali, zrzek 
to byl, a on se o mě staral vždyc-
ky. A vím, že jsme šli něco kou-
pit do obchodu a on mě vzal s se-
bou a v tom jde máma proti mně, já 
jsem ji neznal. A ona mě vzala, za-
čala plakat a já jsem ji bil a… Ruda 
utíkal domů: „Pane Lagryn, Cikán-
ka vám krade dítě!“ Jo, pozdviže-
ní. Na Jirchářích tady, všechny gá-
dže: „Co je?“ Táta utíkal, a to byla 
moje máma, ona se vrátila z krimi-
nálu. …Přišla z kriminálu, to ten-
krát spolu zůstali a nedělalo to dob-
rotu, táta byl o 20 let starší, žárlil, 
máma byla hezká ženská, hádky, 
zbil ju, máma mě vzala, utekla, vla-
kem do Čech, k maringotkám. Při 
hauzírování se totiž seznámila s ji-
nýma Sintama, s Tondou Weinri-
chem a s jeho rodinou. 

Tonda Weinrich a jeho rodina, to 
byl kdo? 
Bratři, sestry, jich bylo asi dvanáct 
dětí. …A starej jejich táta brousil, 
jmenoval se Schulz, oni byli zají-
mavá rodina. Oni byli bratři a ses-
try od jednoho táty a mámy a měli 
tři jména. Jedni byli Weinrich, dru-
zí Richter a třetí Schulzové. A ve 
škole vždycky učitel nechtěl věřit, 
že jsou bratři. Weinrich byli po dě-
dovi, Schulz byli po tátovi a Rich-
ter po mámě. Protože oni nebyli se-
zdaný ty rodiče. Málokdo – svatba. 
Co jsme gádže, abysme se ženili na 
radnici? To málokdo, proto jsou ty 
jména tak přeházený. 

v té souvislosti mě napadá, čím 
se to stalo, že se i uvnitř vaší ro-
diny objevují různé varianty jmé-
na lagryn, buď s ypsilon, nebo -i- 
nebo -ü-? 
Úředníci to pokazili, tátův otec 
byl ještě Lagrün, Willi. …po vál-
ce táta přišel z lágru, neměl papí-
ry a ty novodobí úředníci slyšeli 
Lagryn (zdůrazňuje ypsioln) a je 
to nezajímalo, jestli je tam tvrdý 
nebo měkký… Moje babička byla 
Klimtová a jinde píšou Kliptová, ři-
kám té úřednici: „Paní, to je špat-
ně!“ „Ne ne, my to tady máme tak 
zanešený.“ Teď se s nima hádej 
s některýma deb… byrokratický-
ma. A taky jsem málokoho z naší 
rodiny znal jeho jménem, všichni 
měli přezdívky, Teli, Janko, Štala-
man, Mia, Šejny, mojí bábě říkali 
Ála, dědovi Házu, každej měl pře-
zdívku. …Mám dceru v Německu, 
Andreu, ona má tak pěti šestiletý-
ho letýho kluka a oni mají tiskárnu 
na knihy, ona je profesorka hudby 
jeho bába, taková rodina, teď ona 
přišla s ním do Prahy k těm Sintům. 

A on se představoval ten malej můj 
vnuk: „Já jsem Tobias“ a ty holky: 
„Čipla, Wajxla.“ A on: „Mamí, oni 
mají zvířecí jména!“ Já myslel, že 
padnu hanbou. 

No tak jsme tak vandrovali po 
tom pohraničí s mámou. V lesích 
pracovali, na polích, si pamatuju, že 
jsme řeku dělali, u Teplé, Marián-
ky jsme bydleli, tam jsme chodili 
na len, to se sklízelo a všelijaký ta-
kový práce, v kravíně… A bylo 
toho hodně, kolikrát nás gádže pře-
padli, my jsme bydleli na těch stat-
kách, do rána páčili dveře, museli 
jsme utíkat. 

a proč vás přepadli, že se něco 
stalo? 
No viděli: Cikáni, tak chtěli si 
zchladit žáhu, třeba někteří šli 
z hospody ožralí..: „Rejpáci jdou!“ 

Jak vás brali třeba kluci ve vesni-
cích, kde jste se zastavovali? 
Když to tak teďka vezmu, tak bylo 
to lepší než dneska… tisíckrát (dů-
razně) to bylo lepší. I ty Češi byli 
lepší, daleko lepší ty gádžové. Byli 
hodní k nám. Nosili nám k vozům 
věci kolikrát, šatstvo: „Vemte to 

pro děti, jo?“ Ovoce v koších. No, 
to bylo jiný, to se nedá porovnat. 
Já, když jsem chodil do školy, tak 
jako Romáci jsme dostávali zadar-
mo svačiny, zadarmo obědy v dru-
žině. Gádže to neměli! …Já co vím 
(důrazně), tak Češi byli dobrý, v pa-
desátých letech k nám byli dobrý, 
moc dobrý až do šedesátých roků. 
Já nemůžu říct, že jsem měl s ně-
kým problém, nebo moje rodina, 
ne! Když jsme něco udělali, no, tak 
pak jsme nesli následky jako kaž-
dej jinej. 

kterými místy jste prošli? 
Celý pohraničí: Západočeský kraj, 
Severočeský kraj, furt jsme někde 
byli. Teplá u Mariánských Lázní, 
Mariánky, Kynžvart, Tachov, Kar-
lovy Vary, Sokolov, Kraslice. 

A pak si vzpomínám, to už jsem 
byl větší, to bylo v Chodově u Kar-
lových Varů, byli jsme u nějakých 
slovenských Romů na Velikonoce, 
pilo se, bavilo se a přišel tam ožra-
lej Rus, tam dělali na tom Jáchy-
movsku ty komisaře, ale v civilu. 
No a Rus, Roma s ním pili, Rus, to-
váryšč brat (soudruh bratr) a začal 
si tam dovolovat na ženský a něja-
ký zle tam bylo, to se odehrávalo 
v přízemí v takovým činžáku a oni 
ho tam zbili nebo co ty Romáci slo-
venský a on vyběhl ven před barák 
a vytáhl pistol. A teď střílel do toho 
baráku, do oken, si pamatuju, že 
jsme byli na zemi a máma ještě 
s někým vyběhla ven, kutáč – ten 
pohrabáč v ruce a obešli ten barák 
a dali mu po té ruce, jak držel tu pis-
tol. A jemu ta pistol vypadla, za 
chvíli přijeli policajti Rusáci, kle-
peta a už ho vedli, sedm osm roků 
jsem mohl mít. V Chodově u Kar-
lových Varů se to stalo. 

(Pokračování příště) 
Ptala se Jana Horváthová

Foto: archiv Tonyho lagryna 
a muzea romské kulturyOtec Tonyho Lagryna, Praha 30. léta. 

Tony Lagryn Foto J. horváthová

Sestra Tonyho Lagryna, která zahynula v Osvětimi, Praha, 30. léta.

Teta Tonyho Lagryna, Německo.
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Dokončení ze str. 1
Polskem, Slovenskem a Moravou. 
Naproti tomu babička od útlého 
věku, ještě jako malá holka pracova-
la na statku a byla tamní selce k ruce.

Ptáte se, mezi kterými Romy si 
tenkrát vybírali partnery či partner-
ky, s jakými rodinami byly naopak 
vztahy, přátelství či sňatky nevíta-
né nebo dokonce zakázané?

Tak v té době se vztahy s ostatní-
mi Romy, kteří byli místní, rozvíje-
ly celkem bezproblémově. Konkrét-
ní tabu nastala až v poválečné době, 
kdy se naše rodina přestěhovala do 
vysídleného pohraničí. V roce 1946 
byl můj děda Emil Hunka s babič-
kou prvními Romy, kteří se usadili 
v Děčíně. 

Důvodem stěhování z Moravy 
byla ta skutečnost, že druhá světo-
vá válka a zejména Himmlerův tzv. 
osvětimský výnos vykořenily mé 
předky z místa jejich bydliště. Ti se 
pak celou válku ukrývali v beskyd-
ských lesích. Po válce pak už nic ne-
bylo jako dřív. Z obou početných ro-
din zbyla jen hrstka jednotlivců 
a zbytek byl deportován a povraž-
děn v koncentračních táborech. Tak-
že po válce prostě šli ti, kteří přeži-
li, takříkajíc za lepším. A v Sude-
tech po odsunu Němců zbylo dost 
prostoru a možností, aby měl každý 
šanci začít znova. 

A od toho se právě odvíjí určitá 
dědova nevole vůči nově příchozím, 
kteří do Děčína začali proudit v 50. 
letech minulého století. Tihle Ro-
máci z východního Slovenska měli 
prostě jiné návyky, jiné způsoby 
chování a uznávali odlišné hodno-
ty. Děda proto svým dětem kladl na 

srdce, a to zejména mé matce, aby 
si nebrala za muže „vychodňára“. 
„Do baráku můžeš přivést maxi-
málně chlapa ze západního Sloven-
ska, ale východoslováka nikdy,“ na-
bádal ji.

Jestli někdo z mých předků tohle 
„tabu“ porušil a vzal si třeba partne-
ra z romské „znepřátelené“ rodiny?

No samozřejmě, že tabu poruši-
la právě moje maminka a zamilo-
vala se do mého otce. Ten byl sice 
po babičce z východního Sloven-
ska, ale jeho už jako malého chlap-
ce spolu s ostatními strýci a tetou 
vychoval „gádžo“. Ten termín gád-
žo v souvislosti s dědou Láďou 
(manželem otcovy matky Verony 
Horváthové) nerad užívám. Proto-
že on všechny mé strejdy, tetu 
i mého otce vedl ke kázni, morálce, 
pořádku a hlavně ke školní docház-
ce a následnému studiu. 

Takže otec sice po babičce byl 
a je tzv. „vychodňár“, jak by řekl 

můj děda Emil Hunka, ale narodil 
se v Děčíně v roce 1955. A to 
v době, kdy už tady nějaký čas ba-
bička žila a patřila k těm už integro-
vaným Romům, kteří do pohraničí 
přišli mezi prvními. No děda Emil 
Hunka to nikdy nepřekousl a ma-
minka to měla neustále na talíři 
i poté, co se s mým otcem po mém 
narození rozvedla.

Samozřejmě tenhle způsob živo-
ta a uvažování vedl k tomu, že mí 
předci nežili izolovaně od Čechů, 
bariéry tam příliš neexistovaly. 

Jak jsem už uvedl, patřili moji 
prarodiče z matčiny strany k prv-
ním Romům po válce usazeným 
v Děčíně. Z toho pramenilo i to, že 
většina přátel naší rodiny byli Češi. 
A to až do doby, než začalo do na-
šeho města proudit vícero Romů, 
nebo byli tito Romové v našem 
městě násilně usidlováni, dle záko-
na. Přirozená dědova autorita, roz-
hled, intelekt a komunikační schop-
nosti způsobily, že tehdejší úřady 
převážnou většinu problémů s dě-
čínskými Romy řešily s dědou. 
A naopak, byl to právě děda, který 
s místními úřady a zaměstnavateli 
vyjednával, ať už ohledně ubytová-
ní, zaměstnání a nebo školní do-
cházky Romů v našem městě.

Zajímají vás taky dramatické 
nebo poutavé historky z minulosti 
naší rodiny, válka, skrývání apod. 
Dobře, i to by se u nás našlo. Jak 
jsem již uvedl, prarodiče celou vál-
ku trávili schovaní v beskydských 
lesích a tam to nebylo s obstarává-
ním obživy nijak růžové. Nejzají-
mavěji zní vyprávění babičky, kte-

rá stále žije a v tomhle požehnaném 
věku má celkem dobrou paměť. Ni-
kdy nežehrala na přístup místních 
lidí, naopak se mnohdy dočkala po-
moci i od lidí, u kterých by před 
válkou byla jakákoliv solidarita 
nebo náklonnost nemyslitelné. 
A pokud chcete úplný adrenalin – 
tak jednou mi vyprávěla, že jako 
malá holčička se dostala do tábora 
Němců, nebo to byla jen nějaká 
místní posádka, to si nepamatuje. 
Ale byla tam poslána rodinou pro 
trochu jídla, neboť byla hodně svět-
lá a nevypadala proto jako Romka. 
A světe div se, ti vojáci wehrmach-
tu jí dali jídlo, které donesla do tá-
bora svých příbuzných a své rodi-
ny v nedalekém lese.

S úřady, policisty a institucemi 
problémy moji předkové v Děčíně 
neměli. Naopak by se dalo říci, že 
tu docházelo v těch letech kolem 
roku 1950 ke spolupráci přínosné 
pro všechny zúčastněné. De facto, 

až roku 1979, kdy děda tragicky ze-
mřel, byl v očích místních úřadů 
tím, kdo dovede vyřešit problém 
a na koho je třeba se obrátit. Také 
místní Romové věděli, že s dědou 
to není snadné – například uspořá-
dání taneční zábavy děda podmi-
ňoval celokomunitní akcí „Z“ ve 
prospěch města, a to při úklidu ve-
řejných prostor, ale také polomů 
v lese, čištění koryta řeky atd. Po-
chopitelně, že zábavu potom uspo-
řádal v místním kulturním domě 
a podle slov babičky byly to velké 
„bašaveli“.

Školu mí předkové nebrali jako 
něco negativního. 

Děda kladl na vzdělání velký dů-
raz už proto, že on sám stejně tak 
jako babička museli pracovat od út-
lého věku. Nežili v osadě, ale byli 
usazeni ve vsi spolu s českými sou-
sedy. Práce bylo víc než dost a ho-

dila se každá ruka. Děda proto stej-
ně jako babička vychodil jen zá-
kladní školu a vzdělání si doplňo-
val až v dospělosti. Své děti však 
vedl celý život ke školním povin-
nostem, a proto mají všichni souro-
zenci z matčiny strany úplné stře-
doškolské vzdělání, maminka po-
chopitelně také. 

Otec a jeho sourozenci mají také 
středoškolské vzdělání, většinou ře-
mesla a technické obory na střed-
ních učilištích. Otec například vy-
studoval zemědělské učiliště, ale 
záhy nastoupil k Československé 
plavbě labsko-oderské jako lodník 
pro říční dopravu, kde pracoval až 
do loňského roku, kdy šel do důcho-
du. Celých 30 let se na lodi zdoko-
naloval, studoval a prošel všechny 
posty, až to dotáhl na kapitána pro 
říční dopravu. Vzdělání je u nás 
v rodině považováno za stěžejní ná-
stroj k úspěšnosti a kvalitně proži-
tému životu. A pokud jde o romské 

tradice a zvyky, které dodržovali 
a od kterých ustupovali?

Samotná romština je hodně na 
ústupu. Tam kde ji prarodiče bravur-
ně zvládali, tam ji moji rodiče měli 
už trochu kostrbatější a já jsem k ro-
mštině doma už nebyl vedený tak, 
jak bych si přál. Proto jsem romšti-
nu studoval až v dospělosti a nyní již 
zvládám kvalitně romsky hovořit. 

Co se tradiční romské kuchyně 
týče, tak to se dědí a halušky, goja 
a holubky vařím i já. Nedávno mi 
zemřel strýc a pochopitelně, že jsme 
vartovali. Pamatuju si, že když jsem 
byl malý kluk, tak se vartovalo 
u dědy a rakev s nebožtíkem byla 
den před pohřbem v bytě. To dnes-
ka už není možné, a proto je velice 
ošidné jisté zvyky udržovat na sto 
procent. 

Myslím si, že druhá světová vál-
ka nabourala hodně tradičních ro-

dových a klanových uskupení a od 
toho se odvíjí ústup od určitých tra-
dic. Totalitní režim a politika asi-
milace tomu nasadil korunu. Takže 
například mezi těmi Romy, ze kte-
rých pocházejí mí předci, se rom-
ské soudy nekonaly již v době před-
válečné. Což je také důsledkem 
toho, že nebyli izolováni v osadách, 
ani nekočovali. Málokterý původní 
český Rom může hovořit o udržo-
vání zvyků a tradic v takové míře 
jako před nacistickou genocidou, 
ale i v době předválečné to usazení 
Romové měli s tradicemi a zvyky 
trochu jinak než kočovníci.

Práce bylo pro ně v tehdejší době 
dost, však taky bylo po válce. Emil 
Hunka rekonstruoval fabriky v Dě-
číně poté, co byli Němci odsunuti. 
Prostě najíždělo se na jiné výrobky, 
jiné procesy a většina těch továren 
byla poničená válkou. Od roku 1946 
tedy děda pracoval na rekonstruk-
ci jedné konkrétní fabriky. Do ní 

pak nastoupil spolu s babičkou 
v roce 1950. On jako mistr výroby 
a ona jako uklízečka. Oba v té samé 
továrně pracovali až do konce. 
Děda do roku 1979, kdy zemřel 
a babička až do té doby, než šla do 
starobního důchodu. Tady v Děčí-
ně ty problémy nikdy nebyly tako-
vé, aby je nedokázali rozumně vy-
řešit.

A co se snažili vštěpovat svým 
dětem? 

Svým dětem a potažmo i mně 
jako vnukovi vštěpovali základní 
morální pravidla, která tvoří téměř 
ucelený etický kodex, podle které-
ho je docela složité dnes žít. Ale 
mám to v sobě, protože co děda 
vštípil mé mamince, to ona předa-
la mně a pochopitelně, že k tomu 
vedu i své děti. 

Tedy k tomu, že rodina je posvát-
ná, že na sounáležitosti s ostatními 
Romy velice záleží. Jsou to dál hy-
gienická pravidla, pravidla ohledně 
vystupování na veřejnosti, v okru-
hu rodinném. Platí jistá pravidla 
v oblékání, ale spíš pro ženy, atd. 
Učili nás taky klást velký důraz na 
vzdělání. Vycházet dobře se souse-
dy a udržovat co nejvíce přátel-
ských vztahů ve svém okolí. Pomá-
hat potřebným. 

Děda miloval historii, a tak hod-
ně cestoval po republice s dětmi po 
hradech a zámcích. To jsem zdědil 
ve velké míře. Každý víkend děti 
a ženu tahám někam na výlet. Děda 
rád hrál šachy a dámu a to se u nás 
drží doposud. Hraju celkem obstoj-
ně i s dcerou, které je pět let, hraju 
dámu.

Co se rodinné soudržnosti týče, 
tak tu jsme dotáhli skoro do extré-
mu v té otcově větvi. Každý rok jez-
díme k moři celá rodina. Otec, ne-
vlastní matka, jeden bratr se ženou 
a dětmi, další bratr se ženou a dítě-
tem, bratranec se ženou… Jenom 
jako příbuzní z jedné rodiny zapl-
níme pomalu celý autobus a i ten 
camp v Chorvatsku je prostě plný 
jenom naší rodiny.

A na závěr k veřejné angažova-
nosti mých předků asi tolik: Emil 
Hunka byl, tuším, že v roce 1971, 
zvolen na romském sjezdu v hotelu 
Grand v Děčíně za okresního před-
sedu Svazu Cikánů-Romů. Jak jsem 
už uvedl, tak v Děčíně dbal na kva-
litu vzájemného soužití mezi majo-
ritou a místní romskou komunitou 
a byl v tom velice úspěšný. Vztahy 
byly tehdy na jiné úrovni a myslím 
si, že můj děda na tom měl tenkrát 
lví podíl. Text a foto:  
 drahomír Radek horváth

emil hunka: Z koňského handlíře okresním…

Radomír Radek Horváth – ve druhé řada úplně vlevo – nebyl pionýr.

Babička z matčiny strany, Lidie Hunková. Zleva otec Radka Horvátha, nevlastní matka, bratr, druhý bratr a Radek H. 
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mezinárodní festival khamoro: praha, 27. 5.–2. 6. 2013
pRaha – koncerty tradiční rom-
ské hudby a gypsy jazzu, živá 
knihovna, výstavy, pomítání fil-
mů, taneční a výtvarné worksho-
py. přesně tohle a ještě mnohem 
víc si pro své návštěvníky přichys-
tal již 15. jubilejní ročník festiva-
lu khamoro. 

Nebude chybět živá instalace 
Mandalova dortu Zorana Tarano-
viće nebo čtení a křest knihy Listo-
pad Ireny Eliášové. 

V rámci celého festivalu, který 
se uskuteční ve dnech 27. 5–2. 6. 
2013, se vedle skupin z osmi zemí 
světa představí na defilé účinkují-
cích v historickém centru Prahy 
také řada profesionálních i amatér-
ských souborů z Česka. Za organi-
zací festivalu stojí už od roku 1999 
občanské sdružení Slovo 21 a Stu-
dio Production Saga. 

Od startu festivalu Khamoro nás 
tedy dělí už jen pouhý měsíc. Pon-
dělí, úterý a středa budou patřit Gy-
psy jazzu. V pražském Jazz Docku 
návštěvníci uvidí a hlavně uslyší 
špičky tohoto světoznámého žánru. 
Představí se Feigeli Prisor band 
z Nizozemí, francouzští Opus4 
nebo Yorgui Loeffler Quartet rov-
něž z Francie, který si na Khamoru 
zahrál už v roce 2004. Ale nepřed-
bíhejme a pojďme si jazzové kape-
ly představit podrobněji. 

Gypsy jazz 
na khamoru 
Feigeli prisor band – nizozemí 
Tato formace z Nizozemí je již od 
počátku ovlivněna gypsy jazzem 
a gypsy swingem. Ať už kapela 
hraje nejznámější písně gypsy jaz-
zu nebo své vlastní kusy, vždy mají 
posluchači možnost obdivovat je-
jich bravurní techniku a smysl pro 
detail. Feigeli Prisor, pro něhož jsou 
charakteristická kytarová sóla, cit 
pro přesné rytmy a citlivé melodie, 
tvoří společně se Sendelo Schäfe-
rem, ovládajícím rytmickou kyta-
ru, a Peterem Krijnenem, hrajícím 
na kontrabas, ojedinělé jazzové trio. 

yorgui loeffler Quartet – Francie 
Nadaný kytarista Yourgui Loeffler 
patří k nové generaci představite-
lů gypsy jazzu, který se hlásí k od-
kazu Django Reinhardta. Jeho sty-
lu je vlastní zejména svižné tempo 
a technická preciznost. Za svoji 
kariéru vyvinul vlastní techniku 
a specifické frázování, jeho levá 
ruka a smysl pro gypsy rytmy tak 
vzbuzuje pozornost mnoha odbor-
níků. Pozoruhodné na Yourgim je 
také to, že hraje pouze instinktiv-
ně a nečte z not. 

Tradiční romská  
hudba ovládne metropoli 
Ve čtvrtek a v pátek v rámci hu-
debního programu vystoupí v klubu 
ROXY kapely tradiční romské hud-
by z celkem osmi zemí světa včet-
ně České republiky, kterou bude 
reprezentovat rokycanská romská 
formace Kale. Ta si na Khamoru, 
poté co ji opustila výrazná zpěvač-
ka Věra Bílá, letos zahraje již po-
druhé. Vedle ní vystoupí skvělý Or-
kestar a Saša Krstić/SRB, The 

Zuralia Orchestra/RUM, Oláh 
Gypsy Beats/HU, Macarena Rami-
rez/SP nebo ojedinělý soubor Ta-
borshow z Ruska. Všechna hudeb-
ní uskupení najednou budou moci 
návštěvníci vidět na defilé účinku-
jících, které v sobotu v půldvanác-

té odpoledne projde historickým 
centrem Prahy, nebo na závěrečném 
nedělním galakoncertu v SaSaZu. 

opus4 – Francie 
Francouzští OPUS4 se ve své tvor-
bě sice přiklánějí k dědictví Djan-
go Reindhardta, ale sami svůj vytří-
bený styl nazývají „vokálový gypsy 
swing“, k tradičnímu gypsy jazzu 
a gypsy swingu totiž přidali navíc 
vokály. Tito čtyři profesionální mu-
zikanti východoevropského původu 
ve svém rozmanitém repertoáru vy-
chází nejen z tradice Reindhardtova 
odkazu, ale v jejich podání se tra-
dice mísí také s folkem i současný-
mi jazzovými styly. Svoji nezamě-
nitelnou energii předávají pomocí 
dvou kytar, houslí a kontrabasu po-
sluchačům po celém světě. 

The Zuralia orchestra – Rumunsko 
The Zuralia Orchestra byla založe-
na v roce 2011 a jedná se o uskupe-
ní 12 zkušených hudebníků uzná-
vaných doma i v zahraničí, kteří 
mísí zvuky trumpet, tuby, bicích, 
kytary, houslí, darbuky, akordeo-
nu, vokálů a samozřejmě klarinetu. 
Pod vedením Aurela Mirey vzniká 
nový hudební žánr slučující romský 
folklor a tradiční romskou hudbu 
s jazzem, reggae, latino a orientál-
ní hudbou, který až mysticky přita-
huje mnoho milovníků hudby. Sku-
pina v současné době připravuje své 
první album zaměřené na mix růz-
ných hudebních stylů, který je ty-
pickým rysem The Zuralia Orche-
stra a v rumunských hudebních 
kruzích vzbudil pořádný rozruch. 
Kromě originálních skladeb zahr-
nuje repertoár orchestru také pro-
slulou romskou a regionální hudbu. 

kale – česká republika 
Říká se, že člověk nemůže zpívat 
blues, aniž by jej cítil. Stejně tak ne-
může člověk jen tak hrát romskou 
hudbu, pokud nevedl nomádský ži-
vot Romů. Hudba Kale jasně odrá-
ží jedinečný zážitek z romské hud-
by, její členové jsou rodinně spjati 
a hrají a zpívají spolu odjakživa. Je-
jich fenomenální úspěch nakonec 
vedl k sepsání nahrávací smlouvy 
se společností BMG. První album 
Rom Pop bylo vydáno v roce 1996 
v několika zemích (ve Francii udě-
leno ocenění jedna z nejlepších na-
hrávek world music roku). Reakce 
na druhé zlaté album Kale Kalore 
(1998) otevřelo kapele cestu k zahá-
jení mezinárodní koncertní kariéry 
a během posledních let kapela vy-
stoupila v 25 zemích světa. Řadu let 
Kale vystupovali s uznávanou zpě-
vačkou Věrou Bílou a v roce 2005 
s ní natočili poslední společné al-
bum C‘est comme ca. Poté se kape-
la vypravila na samostatnou cestu 
a vydala své sólové album s názvem 
Kale (2006). 

orkestar, saša krstić – srbsko 
Orkestar Saši Krstiće byl založen 
v roce 2004 a v letech 2007, 2009, 
2010 a 2012 zvítězil v konkurenci 
všech orchestrů trubek na význam-
ných festivalech Surdulica a Guča. 
Kromě toho získal první místo na 
balkánském festivalu trubek v Za-
ječaru, kde byl Saša prohlášen za 
krále trubek. Ve věku 21 let je po-
važován za jednoho z nejtalento-
vanějších trumpetistů, a proto jej 
i zkušení a významní trumpetis-
té oslovují mistře. Kromě výtečné 
techniky má Saša Krstić výjimečný 

cit pro svůj nástroj a nesporný talent. 
Orkestar Saši Krstiće hraje tradiční 
romskou srbskou hudbu, ale Saša se 
věnuje také jazzu a moderní hudbě. 

olah Gipsy beats – maďarsko 
Skupina Oláh Gipsy Beats byla za-
ložena v roce 2008 pod názvem 
Oláh Gipsy Allstars. Jejich hudbou 
byl zpěv někdy doplňovaný hrou na 
předměty z domácnosti, jako napří-
klad kastroly nebo dřevěné lžíce. 
To se v průběhu let změnilo, zača-
li používat více hudebních nástrojů 
a dnes úžasná skupina Olah Gipsy 
Beats prezentuje obohacenou tradi-
ci a svůj talent po celém světě. Vy-
tváří vzrušující a neobvyklou smě-
sici zvuků propojením autentických 
melodií a různých moderních hu-
debních směrů. Silné emoce, ener-
gie a upřímnost – to je to, co Oláh 
Gipsy Beats přináší na pódium. Je-
jich hudba s hrdostí pečuje o tra-
dice předků, ale určitě je to také 
příjemné osvěžení evropské rom-
ské kultury. 

macarena Ramirez – španělsko 
Macarena Ramirez je jedním z nej-
pozoruhodnějších talentů v sou-
časném světě flamenca. Již v osmi 
letech byla známá po celém Špa-
nělsku díky vítězství v televizní ta-
lentové show Veo Veo. Ve 12 letech 
získala hlavní roli ve filmu o živo-
tě španělské umělecké ikony Lola 
Flores, la pelicula. Je také člen-
kou Compañia de Antonio el Pipa, 
s níž jako sólistka vystupovala ve 
významných divadlech v Rusku, 
USA a Francii. V roce 2010 Maca-
renu přizvali dvě flamenco zpěvač-
ky Mariana Cornejo a Carmen de 
la Jara na své turné po Španělsku. 
V současné době zdokonaluje Ma-
carena svůj tanec v Centro Andaluz 
de Danza v Seville, kde má pouze 
elita mladé generace možnost pra-
covat s instruktory zvučných jmen 
jako je Ana Maria Bueno, Rubén 
Olmo, Francis Nunez nebo Rocio 
Coral. Macarena je na počátku vel-
mi slibné kariéry a diváci mají mož-
nost vidět zázračné dítě flamenca 
na koncertech festivalu Khamora. 

Taborshow – Rusko 
Skupina Taborshow (Tábor se vra-
cí) je jedním z předních romských 
lidových souborů dnešního Ruska. 
Jde o profesionální romskou diva-
delní show. Základ jejich tvorby 
tvoří kombinace kulturních tradic 
slavných romských sborů, kytaro-
vých virtuózů, zpěváků romských 
a ruských romancí, ale i romské li-
dové hudby a mediální kultury 21. 
století, neboť při koncertech využí-
vá moderní technologie. 

Členy souboru jsou slavní rom-
ští umělci, kteří dosáhli úspěchů 
v romském folklórním umění. 
Hlavním producentem Taborshow 
je držitel řady cen z mezinárodních 
festivalů, zpěvák romských písní 
a romancí – Nikolaj Vasiljev. 

Taneční workshopy  
pro veřejnost 
Festival Khamoro není zdaleka jen 
o hudbě, svým návštěvníkům kaž-
doročně nabízí také bohatý dopro-
vodný program. A nutno podotk-
nout, že festival více než kdy jindy 
letos zamíří do pražských ulic. Ti, 
kteří rádi tančí a chtějí okusit něco 
neotřelého, poznat nové lidí a něco 
se naučit mohou přijít poslední 

khamoro

Macarena Ramirez

Opus4

Olah Gipsy Allstar
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květnový den ve tři odpoledne na 
nejfrekventovanější ulici Prahy – 
Na Příkopy. 

Tam si pod vedením profesionál-
ních tanečníků mohou vyzkoušet 
prvky hned z několika tanečních 
stylů jako je flamenco, streat dance 
nebo rovněž tradiční romské tance. 
Workshop flamenca povede vynika-
jící tanečnice Rosa Olympia Estre-
lla. Vedle ní seznámí kolemjdoucí 
se stylem street dance tanečník 
a mistr ČR a Evropy za nejlepší cho-
reografii Michal Šaray a do třetice 
vás do tajů romských čapášů zasvě-
tí tanečníci z formace Salut Roma 
z Brna, které si čtenáři Romano 
hangos mohou pamatovat například 
z československé talentové soutěže. 
Druhý z letošních workshopů je za-
měřený na ty, kteří se rádi vyjadřu-
jí malováním. Terne tumenge nebo-
li Mladí vám je výtvarný workshop 
s originální umělkyní Ladou Gaži-
ovou, která vás naučí přenést obraz 
nebo vzkaz na plátno pomocí šab-
lon a spreje. Že jste to nikdy nezkou-
šeli? Nevadí, zkusit to můžete v so-
botu po defilé všech umělců, které 
projde historickým centrem Prahy 
o půl dvanácté. Workshopy jsou pro 
veřejnost naprosto zdarma! 

A jak již můžete tušit, sobota je 
ve znamení venkovních akcí a u jed-
né z nich, která se bude konat od 
osmi na Náplavce u Mánesova mos-
tu, se na chvilku zastavíme. Pod ši-
rým nebem oslavíme další den pat-
náctých narozenin festivalu Khamo-
ro společně Vojtou Lavičkou a jeho 
bandem, kterého poté vystřídá dal-
ší kapela ze zahraničí. 

Po celou dobu festivalu proběh-
nou i mezinárodní workshopy na-
zvané Jdeme dlouhou cestou, bě-
hem nichž se setkají mladí Romo-
vé z Evropy. 

Filmový maraton 
v institutu cervantes 
Alma Gitana. To je název snímku 
režiséra Chuse Gutiérreze. Děj vy-
práví o nadějném tanečníkovi fla-
menca, který je nejen skvělým ta-
nečníkem, ale také svůdníkem žen. 
To se ovšem změní v okamžiku, 
kdy potká osudovou lásku. I dal-
ší film ze španělské produkce mo-
hou zhlédnout návštěvníci festivalu 
hned druhý festivalový den. Emo-
tivní snímek z roku 1963 Los Ta-
rantos režiséra Francisca Rovira 
Beleta vypráví příběh o dvou zne-
přátelených romských rodinách žijí-

cí v Barceloně. Silná nenávist mezi 
Tarantovými a Zorongovými těžce 
nesou jejich nejbližší – Rafael a Ju-
anuz, netuší, že jejich láska bude 
muset čelit nejedné překážce a že 
rodiny nebudou jejich citům příliš 
nakloněny. 

Dokumentární film Život a smrt 
v Tanvaldu mohl český divák již 
zhlédnout letos v březnu, přesto se 
jedná o snímek, který bezesporu 
vyvolává diskuze. Dokument reži-
sérů Víta Klusáka a Filipa Remun-
dy pochází z cyklu Český žurnál, 
v němž pět mladých dokumentaris-
tů nepublicisticky reflektuje vybra-
né události a kauzy z roku 2012. 
V dokumentární detektivce se au-
toři vydávají po stopách české xe-
nofobie. Loňský rok tu začal smrtí. 
Tanvaldský senior zastřelil dvaa-
dvacetiletého Roma Ladislava, kte-
rý na své zranění následně zemřel. 
Šlo o nutnou obranu? Takové a dal-
ší dotazy mohou diváci autorům 
snímku položit po skončení projek-
ce ve středu 29. května v šest hodin 
v Institutu Cervantes. 

Na Khamoru zazní klasická hud-
ba velikánů, nebude chybět křest 
knihy a výstava plakátů 

KlaJazzRom. Název, který napo-
vídá, že Khamoro přichystalo ná-
vštěvníkům festivalu něco neoby-
čejného. Mladí romští hudebníci, 
kteří ctí tradici vážné hudby a ne-
brání se novým hudebním směrům, 
vystoupí s repertoárem klasické 
hudby nejvýznamnějších světových 
autorů, jazzu a romské hudby dne 
28. května v osmnáct hodin ve dvo-
ře Ungeltu (ulice Týn). Pavlína Ma-
tiová, Tomáš Kačo, Jan Bendig 
a Daniel Kotlár zachytí a představí 
hudbu velikánů, jakým byl bezespo-
ru například Antonín Dvořák, kte-
rý se nechal ve své tvorbě inspiro-
vat romskou tematikou, tradicemi 
a kulturou. Čtveřice mladých Romů 
ukáže, že v řadách Romů jsou vzdě-
laní špičkoví umělci zabývající se 
nejen romskou muzikou a jazzem, 
ale také klasickou hudbou. 

Khamoro zařadilo letost do své-
ho programu také křest a čtení kni-
hy Listopad Ireny Eliášové. Křest 
bude spojen s vernisáží výstavy Ci-
gán sa na ně prevelice lúbí. Výsta-
va plakátů s romskými náměty je 
ze sbírek Muzea romské kultury 
v Brně. Akce se uskuteční ve čtvr-
tek 30. května. 
Podrobnosti o programu nalezne-
te na stránkách www.khamoro.cz 

Text a foto: slovo 21

Zuralia

Saša Krstić

Khamoro loňský rok – Defilé všech umělců

Feigeli Prisor Band

Taborshow

Obálka knihy Listopad

Kale

Yorgui Quartet



12 apRilisduben

otevírací doba • po a so zavřeno • út–pá 10–18, poslední vstup 1715 • ne 10–18, poslední vstup 1715

program na květen 2013

inzerce

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: karel holomek, Gejza horváth. Sazba: Radim šašinka. Elektronická verze: www.srnm.cz. Redakční rada: Jan horváth – obč. sdružení studénka; Jiřina somsiová – předsedkyně obč. sdružení, olomouc; 
Jana horváthová – redaktorka, brno; Jiřina šiklová, socioložka, praha; kumar vishwanathan, ostrava; hynek Zíma, brno. Adresa redakce: bratislavská 65a, 602 00 brno, tel.: 545 246 673, e-mail: rhangos@volny.cz. 
IČO vydavatele: 44015178. Bankovní spojení: komerční banka brno-město, číslo účtu: 27-488570217/0100. Tiskne: Grafex, spol. s r.o., kolonie 304, 679 04 adamov. Rozšiřuje: kongrestakt brno.

OTEVÍRACÍ DOBA V NEDĚLI PRODLOUŽENA DO 1800 (poslední vstup v 1715)

vydávání Romano hangos 
podporuje ministerstvo kultury 

české republiky

muzeum romské kultury
bratislavská 67, 602 00 brno, tel.: 545 571 798
e-mail: media@rommuz.cz, www.rommuz.cz
MHD: tram. 2, 4, 9, zast. Tkalcovská, tram. 3, 5, 11, zast. Dětská nemocnice

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

Romano hangos / Romský hlas. Vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky. Vydává Společenství Romů na Moravě o. p. s., Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 8154. 

Šéfredaktor: Pavel Pečínka. Redakce: Karel Holomek, Petr Přibyl, Gejza Horváth, Ondřej Giňa. Externí spolupráce: Dana Teinitzer-Šarköziová, Brno; Kateřina Danyiová, Praha; Jakub Krčík, Praha. 

Elektronická verze: http://www.srnm.cz/cz/romanohangos.htm. Redakční rada: Jan Horváth – obč. sdružení Studénka; Jiřina Somsiová – předsedkyně obč. sdružení, Olomouc; Jana Horváthová – ředitelka Muzea 

romské kultury, Brno; Jiřina Šiklová, socioložka, Vlado Oláh, Praha; Kumar Vishwanathan, Ostrava; Hynek Zíma, Brno. Adresa redakce: Bratislavská 65a, 602 00 Brno, tel.: 545 246 673, e-mail: rhangos@volny.cz. 

IČO vydavatele: 26908000. Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, číslo účtu 35-1366180207/0100. Tiskne: ADATISK, spol. s r. o., Kolonka 303, 679 04 Adamov. Rozšiřuje: Kongrestakt Brno.

Vydávání Romano hangos podporuje 
Ministerstvo kultury ČR

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

Rádio Rota, Španělská 6, 120 00, Praha 2,
Tel./fax: +420 / 222 987 677, 222 944 393

www.radiorota.cz; e-mail: iveta.demeterova@radiorota.cz

8 inzercePROSINEC DECEMBROS

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno, tel.: 545 571 798, 545 581 206,
fax: 545 214 418, gsm: 608 972 782
e-mail: media@rommuz.cz, www.rommuz.cz
MHD: tram 2, 4, 9 zast. Tkalcovská, tram 3, 5, 11 zast. Dětská nemocnice. 

Program na leden 2009

Výstavy:
Romská socha 2008
Historicky první samostatná výstava z děl romských 
sochařů z Česka, Slovenska a Rakouska.
Díla jednadvaceti autorů, kteří pracují s dřevem, 
kamenem, kovem, hlínou, ale i dalšími netradiční-
mi sochařskými materiály jako je třeba siporex nebo 
chlebová střídka. Volba celkem nezvyklých umělec-
kých materiálů dokládá touhu tvořit, která prorazí 
i tam, kde chybějí finance na kvalitní výtvarné suroviny. 
Pro velký zájem prodlouženo do 22. 3. 2009

Trochu jiný svět 
Fotografie Romů ze Slovenska a Rumunska. 
Autor Pavel Štěrba, výstava potrvá do 31. 1. 2009

Stálá expozice:
Příběh Romů (etapa 1939–2005)
Na historické ose prezentuje hmotnou i duchovní 
kulturu Romů. 

Otevřeno: út–pá 10–18, 
    poslední vstup 17.15 
    ne 10–17, poslední vstup 16.15

Hledáme pracovníka na pozici
hlavní účetní – správce rozpočtu stát. přísp. org. 
v oblasti kultury

Náplň: zpracování účetnictví, fyzické inventarizace, účetní 
metodika a pokyny pro ekonomiku organizace, příprava 
podkladů pro zpracování mezd, tvorba rozpočtu, kontro-
la jeho čerpání, kontrola dodržování vnitropodnikových 
směrnic 

Požadavky: ekonomické vzdělání, přehled o účetních, 
daňových a právních normách, vůdčí schopnosti, práce 
s PC, Excel a Word podmínkou, MoneyS3 výhodou

Výhodou: zkušenosti z činnosti státní příspěvkové organizace

Nabízíme: HPP, 5 týdnů dovolené, plat v rámci tarifů stát-
ních organizací nadstandardní

Přihlášky: životopis s výčtem praxe, motivační dopis

Uzávěrka: 15. 1. 2009, nástup únor – březen 2009 

Kontakt: Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, 602 00 
Brno, horvathova@rommuz.cz, 
info: 775 972 782

Vyplněný formulář zašlete na adresu: Romano hangos, Bratislavská 65a, 602 00 Brno. 
Komerční banka Brno-město; číslo účtu: 27-488570217/0100. Cena předplatného  na rok 2009 činí 240 Kč.

Příjmení a jméno: Ulice, číslo domu:

PŘEDPLATNÉ ROMANO HANGOS

PSČ, místo:

E-mail:

Název a sídlo peněžního ústavu:

Název organizace:

IČO:

Počet objednaných výtisků:

Datum narození:

Telefon:

Číslo účtu:

Adresa:

DIČ:

Od čísla:

Způsob platby: hotově                                     bankovním převodem bez faktury; variabilní symbol: .........................................
                       složenkou                                bankovním převodem na fakturu

KNIHY NA PRODEJ

Ilona Ferková: ČORDE ČHAVE / 
UKRADENÉ DĚTI
Dvojjazyčná romsko-česká brožovaná kniha 
vyprávění ženy milující romský jazyk. 
S předmluvou Mileny Hübschmannové, jež 
autorce pomohla začít psát.
Cena 35-Kč + poštovné

Ladislav Herák-Arpy: ZA MŘÍŽEMI 
(pravdivá zpráva o intrikách a násilí za zdmi 
věznic)
Zpověď člověka uvězněného ve valdické 
věznici plná zdrcujících zážitků.
Cena 25-Kč + poštovné

Jekhetanutňa čhibaha ... 
/ Společným jazykem ...
Sborník ze semináře o romském jazyce, 
Luhačovice 2003
Cena 25-Kč + poštovné

Vydalo Společenství Romů na Moravě, 

objednávky na telefonním čísle: 545 246 673 
nebo na e-mailové adrese: rhangos@volny.cz.

11. číslo „časopisu pro čtenářskou veřejnost“ 
Grand Biblio se věnuje romské tématice a je 
zdarma. Najdeme v něm rozhovor s hudebníkem 
a redaktorem Romano hangos Gejzou Horváthem 
a s novinářkou Jarmilou Balážovou, pojednání 
o romské literatuře, Muzeu romské kultury atd. 
Doporučujeme.  

www.romea.cz 
Romský informační portál 

RomanoHangos06-2008g8p34.indd   8 15.12.2008   15:54:51

brněnská muzejní noc 18. 5.
sýýýýýr! 
V našem fotografickém ateliéru se můžete stát někým 
jiným. Čekají na vás netradiční oděvy a kulisy. Je libo 
individuální nebo skupinový portrét?  18.00–21.00

čhavorenge 
Jedinečný koncert pěveckého sboru Čhavorenge pod 
vedením Idy Kelarové.  20:00–22:00 

dobrou muzejní noc! 
Letošní muzejní noc věnujeme ženám. Přijďte k nám 
do knihovny na dvouhodinové nonstop čtení z děl 
známých romských spisovatelek.  18:00–24:00 

identi_Ta 
Výstava identita_TA představuje současnou tvor-
bu umělkyň Tamary Moyzes, Lenky Klodové, Lady 
Gažiové, Věry Kotlárové, Blanky Jakubčíkové, Tani 
Magy a Karolíny Kohoutkové.  18. 5.–22. 9. 2013 

výstava

umění zabíjet 
Fotografie umělce Lukáše Houdka rekonstruují vy-
brané masakry německého civilního obyvatelstva na 
území dnešního Česka v roce 1945. Autorova rekon-

strukce některých zločinů, kterých se po druhé svě-
tové válce dopouštělo české obyvatelstvo na Něm-
cích, je pokusem vyrovnat se s doposud opomíjeným 
obdobím českých dějin. Moment tabuizace je na fo-
tografiích přítomen ve formě neživých aktérů akcí – 
panenek Barbie s atributy odpovídajícími dobové at-
mosféře.  23. 5.–22. 9. 2013 

Filmový čtvrtek v mZk
nahoru a dolů (dokument, Česko 2013, 88 min)
Promítání nového filmu Heleny Třeštíkové Nahoru 
a dolů. Časosběrný dokument zachycuje vzlety a pády 
romského hudebníka, aktivisty a novináře Vojty La-
vičky. Vojta je průkopníkem romského vysílání v tele-
vizi a rozhlase, zasazuje se o práva Romů a jako skvě-
lý houslista se proslavil především díky účinkování 
v kapele Gipsy.cz. Zároveň celý život bojuje se svými 
horšími povahovými stránkami, řeší vztahy se ženami 
a hledá si své místo na slunci uvnitř i vně romské ko-
munity. Na pozadí událostí jeho osobního a profesní-
ho života se postupně skládá obecnější obrázek života 
Romů v české společnosti. Snahu něco změnit a naději 
na zlepšení situace postupně střídá rozčarování a re-
zignace. Po skončení filmu bude následovat diskuze 
s režisérkou Helenou Třeštíkovou a Vojtou Lavičkou. 
Místo konání: Moravská zemská knihovna (Kouni-
cova 65a, 601 87 Brno, www.mzk.cz)

23. 5. 2013, 18:00–20:00 

střední odborná škola managementu a práva,  
vranovská 17, 614 00, přijme studenty. 

kriteria k přijetí ke studiu na sošmap ve škol-
ním roce 2013/2014
1. ukončené základní vzdělání
2. přijatelný prospěch
3. zájem o studium
4. zájem o vybraný obor
5. osobní pohovor

Zkrácené studium pro dálkovou formu u oboru: 
sociální péče – sociální činnost pro etnické skupi-
ny, za těchto podmínek:
• ukončení 9 tříd ZŠ
• absolvent SOU, OU
• úhrada školného (11 900 kč) za každý školní rok
• vykonání rozdílových zkoušek

Ředitel školy může těmto uchazečům započítat ab-
solvování SOU, OU a dát přiměřenou lhůtu k vyko-
nání rozdílových zkoušek.

studijní obory:

• hotelnictví a turismus
• management cestovního ruchu
• management obchodu a služeb
• pedagogika volného času
• veřejnoprávní činnost
• výchovná a humanitární činnost – sociálně vý-

chovná činnost
• sociální péče – sociální činnost pro etnické sku-

piny

kontakt: www.sosmap.cz – pedagogický manager PaedDr. Jana Foltýnová Ph.D, organizační manager: 
David Ščuka, tel 607 824 664, scuka1@seznam.cz


