
LETY U PÍSKU – V Letech u Pís-
ku začne 22. července demolice bý-
valého vepřína, v jehož místě stál 
za druhé světové války koncent-
rační tábor pro Romy. Demolice je 
nutná k vybudování důstojného pa-
mátníku k uctění obětí holokaus-
tu Romů a Sintů v Čechách. Zpra-
vodajskému serveru Romea.cz to 
oznámila Karolina Spielmannová, 
mluvčí Muzea romské kultury, kte-
ré památník vybuduje a místo spra-
vuje. Projekt bude pokračovat II. 
etapou – zrealizováním krajinář-
sko-architektonické podoby celého 
areálu památníku včetně venkov-
ní části expozice a pietní úpravy 
místa někdejšího tábora (Stezka 
paměti vedoucí od budovy pláno-
vaného návštěvnického centra ke 
kruhovému památníku, kde stá-
val protektorátní tzv. cikánský tá-
bor). Na straně dvě najdete přehled 
nejdůležitějších událostí, které 22. 
července výustí v demolici objektu, 
který se stal symbolem nekorekt-
ních vztahů Romů a majority v dě-
jinách Československa, tak, jak je 
uvádí Romea.cz.

Tomáš Kačo součástí zahájení  
českého předsednictví Evropské Unie

Velmi pozitivně vnímám vystou-
pení pianisty Tomáše Kača při za-
hájení českého předsednictví EU 
v pražském Rudolfinu. V průběhu 
slavnostního večera vystoupil To-

máš Kačo s PKF – Prague Philhar-
monia pod taktovkou Jana Kučery. 
Zazněla například skladba Zroze-
ní od Jana Kučery, hymna České 
republiky či hymna Evropské unie. 

Svoji světovou premiéru zde měla 
i jedinečná autorská skladba To-
máše Kača s názvem Stronger than 
Yesterday, připravená speciálně pro 
české předsednictví v Radě Evrop-

ské unie.
Jelikož jde v historii České repub-

liky o její druhé předsednictví 

Téma  Tomáš  Kačo
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Problémy jsem pocit́ovala už od školky,  
jako dítě cítíte, že jste jiná
Stanislava Miková vystudovala obor 
předškolní a mimoškolní pedagogika 
na Střední pedagogické škole v Be-
rouně. Vedla v komunitním centru 
výtvarné kroužky, doučovala, vyučo-
vala romštinu, pracovala v praktické 
škole v Berouně jako asistentka pro 
sociálně znevýhodněné děti. Podíle-
la se na projektu Paměť Romů jako 
tazatelka pamětníků. Je členkou Klu-
bu romských autorů Paramisara pod 
záštitou organizace Slovo 21.

Dobrý den, Stáňo. Pracujte jako 
vychovatelka na ZŠ Počaply. Jak 
dlouho se této práci věnujete a jak 
jste se k ní dostala?
Dobrý den, ano, pracuji jako vy-
chovatelka. Momentálně pracu-
ji i jako lektorka českého jazyka 
v JŠ. Touto prací se zabývám asi 
šestnáct let (s přestávkami). Stu-
dovala jsem pedagogickou školu 
v Berouně, a tak to dopadlo, našla 
jsem si tu muže a zakotvila. Vy-
zkoušela jsem i práce mimo obor, 

foto: Romea.cz

Irena Eliášová:
Ukrajina,  
ňič mištes… / Ukrajina, 
nic dobrého… 
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PRAHA – Sněmovní petiční výbor se 
dnes potřetí sešel kvůli situaci v úřadu 

veřejného ochránce práv, kdy ombudsman Stanislav Křeček odebral své zá-
stupkyni Monice Šimůnkové agendu. Ve sporu se výbor nepřiklonil k žád-
né ze stran. O činnosti instituce se chystá jednat častěji než dosud. Fungo-
vání úřadu by se měl věnovat každé tří měsíce, ne jednou za půl roku. ČTK 
a České televizi (ČT) to po dnešním neveřejném zasedání výboru řekl jeho 
předseda Tomio Okamura (SPD).

část dlužníků v exekuci opět získá šanci 
splatit závazky bez úroků či penále
Část dlužníků v exekuci znovu dostane šanci splatit vymáhané peněžité zá-
vazky bez úroků nebo penále. Předpokládá to zákon, který dnes podepsal 
prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Opakování tak-
zvaného milostivého léta bude trvat tři měsíce od září. Umožní lidem zbavit 
se vymáhaných dluhů u veřejných institucí a státních či polostátních firem. 
Exekutorská komora se k opakování milostivého léta staví rezervovaně.

Předloha se týká exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem. Skon-
čit by mohly exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, 
městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Čes-
kého rozhlasu či České televize. Dlužník bude muset exekutorovi písem-
ně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Bude 
moci požádat o sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Exe-
kutor bude muset odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dluž-
níkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce bude 
činit 1815 korun s daní z přidané hodnoty. ČTK

chystá se 28. ročník romského 
mezinárodního festivalu romská píseň
Už je to 28 let a festival Romská píseň má své stálé diváky a posluchače. 
Tato kulturní událost se koná každým rokem v krásném prostředí dřevě-
ného městečka – ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Pořadatelem 
je Demokratická aliance Romů se sídlem ve Valašském Meziříčí, v čele 
s předsedou PhDr. Petrem Tuliou. Z důvodu covidu se festival v minulých 
letech bohužel nekonal, ale tento rok se máte na co těšit. Představí se vám 
romští hudební umělci nejen z České republiky. Jozef Merstein Jochymc-
zyk z Polska, Triangl band – taneční a pěvecký soubor z Přerova, skupina 
Imperio z Přerova, lidová hudba Petra Brinzáka ze Slovenska, Brillant or-
chester Milana Olšiaka ze Slovenska a taneční soubor Máj z Piešťan, taktéž 
ze Slovenska. Posláním tohoto kulturního projektu je bourat bariéry mezi 
lidmi odlišných národností prostřednictvím poznávání rozdílných kultur. 
Romská píseň není jen festival, který prezentuje romské umělce a taneční 
soubory. Zachovává a prezentuje tradice romské kultury. Hlavní program 
festivalu začíná ve 13 hodin v amfiteátru dřevěného městečka v Rožnově 
pod Radhoštěm. Festival dále nabízí tradiční ochutnávku romské kuchy-
ně a prodej drobných suvenýrů od prodejců. 

Tak, milí čtenáři, pokud nemáte žádný jiný plán, navštivte 23. červen-
ce tento romský festival plný hudby a tance.  Veronika Kačová

Kisitinel pes 28-beršeskro romano 
maškarthemutno festivaľis romaňi 
giľi 2022
Imar oda ehin bišuochto berš, the le festivaľis Romaňi giľi ehin furt pe-
skre džene, save aven te dikhel či te šunel. Kada kulturno ďives pes kerel 
avri sako berš andro šukar than andro kaštuno kheroro – skanzen andro 
Rožnov pod Radhoštěm. Pořadaťeľis ehin e Demokraticko aliancija le Ro-
mengri, savi bešel andro Valašsko Meziřičí, jekhetane lakra bare dženeha, 
o PhDr. Petr Tulia. Vaš o covid pes o festivaľis andro oka berš bizo nakere-
las, aľe kada berš tumen šaj raďisaľon. Sikhavena pes tumenge avri romane 
bašavibnaskere umelca na ča khatar Čechiko republika. O Josef Merstein 
Jochymczyk khatar Polčiko, Triangl band – kheľibnaskero the giľavibna-
skero suboris khatar Přerovos, e banda Imperio khatar Přerovos, ľudovo 
bašaviben the o Peter Brinzák khatar Slovensko, Brillant orchester le Mi-
lan Olšiak khatar Slovensko, the kheľibnaskero suboris Máj khatar Pieš-
ťani, tiž khatar Slovensko. Bacht kaleskro kulturno projektos ehin te tho-
vel tele o barijeri maškar o manuša, saven ehin aver narodnosťa, kaleha, 
hoj prindžarna aver kultura. Romaňi giľi nane ča festivaľis, savo sikhavel 
romane lavutaren the kheľibnaskere subori. Ľikerel the sikhavel avri e tra-
dicija khatar romaňi kultura. Hlavno programos andro festivaľis ehin kha-
tar 13 ori andro amfiteatr kaštuneskro kheroro andro Rožnov pod Rad-
hoštěm. O festivaľis tiž ponukňinela romano chaben the šaj peske cinena 
šukar cikne veci le prodejcendar. 

Ta, kedvešne džene, save ginen, te tumen nane ňisavo aver planos, aven 
te dikhel 23. julis pre kada romano festivaľis, kaj ehin pherdo bašaviben 
the kheľiben. Veronika Kačová

v Radě EU, jde o unikátní příležitost 
být součástí této prestižní události. 
Za mě je výběr Tomáše Kača zaslou-
žený. Dokázal a dokáže zvládat vel-
ké úkoly. Jeho excelentní kulturní 
vystoupení jsem sledoval s hrdostí 
a velkým uznáním. Ta skladba 
nemá chybu! Příznačným prvkem 
skladby Stronger than Yesterday je 
citace písně Ach, synku, synku – 
tedy oblíbené písně prezidenta To-
máše G. Masaryka. Je to sjednoce-
ní dvou světů, toho klasického, kte-
rý má svůj řád a pravidla, a svobod-
ného, který umožňuje na některých 
místech volně improvizovat na da-
nou harmonii. 

Název skladby se dá dle Kača 
chápat různě. Jedním z významů je 
odkaz na osobní boje každého z nás. 
Melodie i příběh autora je dle mého 
inspirující a povzbuzující pro kaž-

dého z nás. Učit se z chyb, měnit se 
a zlepšovat se je určitě správná 
meta. Podle Kača se to však dá ap-
likovat například i na naši zemi či 
celou Evropskou unii, která teď pro-
chází velkou zkouškou. „Pevně vě-
řím, že pokud problémy překoná-
me, budeme silnější než včera,“ řekl 
Tomáš Kačo. „Hudba má sílu spo-
jovat národy, ale také léčit, připo-
menout lidem, že mají srdce a dovo-
luje jim zapomenout na dennoden-
ní rutinu – mohou se tak na chvíli 
otevřít, nadechnout a vnímat srd-
cem,“ objasnil.

Premiér Fiala ve svém projevu 
uvedl, jak je rád, že je Česká repub-
lika po mnoha letech znovu hrdou 
a respektovanou zemí, která ví, co 
chce, kam směřuje a která je pro 
mnohé inspirací. Projevil důvěru 
v to, že předsednictví zvládneme se 
ctí. Stronger than Yesterday je pro-
to nejenom název skladby, kterou 

jsme v premiéře slyšeli, ale také cíl 
našeho úsilí. Věřím, že na konci to-
hoto roku bude silnější nejen Evrop-
ská unie, ale také Česká republika.

Tomáši, děkujeme za velmi dů-
stojnou reprezentaci. Jsi příkladem, 
že vedle talentu je důležité i vzdělá-
ní a úsilí jej rozvíjet. Tvá úspěšná 
studia na prestižních univerzitách 
tě dnes zaslouženě posouvají mezi 
špičkové umělce dnešní doby. Jsi in-
spirací pro další mladé a nadějné ta-
lenty. Tvůj osobní příběh potvrzuje 
fakt, že pokud člověk opravdu chce, 
lze dosáhnout velkých úspěchů. Jis-
tě, ty cesty jsou nelehké, člověk se 
setká s mnoha překážkami, které je 
třeba překonat. Osobní úsilí, víra 
a vytrvalost jsou však klíčové! Pod-
pora rodiny nese také důležitou roli. 

Rozhovor Petry Doležalové 
(Whatnews.cz ) s Tomášem Kačem 
najdete na straně 7 a 8.

Tomáš Ščuka

Hlavní události kolem tábora
•	 O vybudování důstojného piet-

ního místa na místě tábora se za-
čalo hovořit v roce 1995, kdy byl 
nedaleko areálu vepřína odha-
len památník obětem tábora.

•	 V roce 1997 ministři Jan Ruml 
(ODS) a Pavel Bratinka (ODA) 
prohlásili, že navrhnou vládě, 
aby vepřín vykoupila a zbou-
rala, a na místě nechala po-
stavit důstojný památník rom-
ským obětem holokaustu. Spo-
lečnost AGPI, které vepřín pat-
řil, později uvedla, že je ochotna 
farmu přemístit za „přiměřenou 
náhradu“.

•	 Od té doby se problém odsou-
val: k jeho řešení se hlásily vlá-
dy Václava Klause (ODS), Jose-
fa Tošovského (nestraník) i Jiří-
ho Paroubka (ČSSD), za stěžej-
ní věc označili odstranění vepří-
na a vybudování pietního místa 
v roce 1999 prezident Václav 
Havel i ministr pro lidská prá-
va Michael Kocáb (za SZ), čas-
to o situaci jednali vládní zmoc-
něnci pro lidská práva.

•	 V dubnu 2005 Evropský parla-
ment schválil v rámci rezoluce 
odsuzující diskriminaci Romů 
výzvu ke zrušení vepřína. Krátce 
poté vyvolal rozruch prezident 
Václav Klaus, který řekl, že tá-
bor nebyl „koncentrační tábor 
v tom slova smyslu,“ s tím, že tá-
bor nebyl určen pro Romy, ale 
„pro ty, kteří odmítli pracovat“. 
Klausův názor vyvolal pobouře-
ní v řadách romských organiza-
cí i politiků.

•	 V dubnu 2007 premiér Mirek 
Topolánek (ODS) řekl, že na 
přemístění vepřína nebude mít 
vláda peníze. Podobně se v roce 
2012 vyjádřil premiér Petr Ne-
čas (ODS) a v květnu 2014 pre-
miér Bohuslav Sobotka (ČSSD), 
který řekl, že desítky milionů ko-

run, potřebné na likvidaci a po-
stavení nového vepřína, by měly 
být využity třeba na vzdělávání 
romských dětí a na zlepšování 
sociálních podmínek v sociálně 
vyloučených lokalitách.

•	 V červnu 2010 bylo nedaleko 
místa, kde ležel tábor, otevřeno 
pietní místo, které tvoří přírod-
ní amfiteátr, dvě repliky původ-
ních dřevěných ubikací s expozi-
cí připomínající památku rom-
ských obětí nacismu, parkoviště 
a nové cesty. Ministr kultury Vác-
lav Riedlbauch tehdy řekl, že zá-
sluhu na vzniku tohoto místa má 
především zmocněnec pro lidská 
práva Michael Kocáb. Vláda na 
projekt uvolnila 21,4 milionu ko-
run. Pietní místo později převzal 
do správy Památník Lidice.

•	 V červenci 2013 Výbor OSN 
pro lidská práva vyzval ČR, aby 
vepřín zavřela.

•	 V květnu 2016 ministr pro lid-
ská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) 
řekl, že na místě bývalého tábora 
bude zřejmě dále vepřín. Vedl ně-
kolik jednání s majiteli, ale žádný 
konkrétní závěr nevzešel. Začát-
kem srpna ministr kultury Dani-
el Herman (KDU-ČSL) oznámil, 
že vláda je blízko k dohodě o od-
koupení vepřína.

•	 V září 2016 se kvůli svým slo-
vům o táboře stal terčem kriti-
ky tehdejší ministr financí a šéf 
ANO Andrej Babiš. Podle fo-
toreportéra Aktuálně.cz Babiš 
řekl, že je lež, že Lety byly kon-
centračním táborem. Babiš se 
poté omluvil a od výroků se di-
stancoval. Babiš řekl, že chce se-
hnat peníze na výstavbu památ-
níku a zajistit výkup vepřína.

•	 V listopadu 2016 vláda rozhod-
la o zadání posudku na oceně-
ní areálu, 13. července 2017 si 
pak zástupci vlády a společnos-

ti AGPI předali nabídky k pří-
padnému odkupu. Valná hro-
mada firmy 31. července vyslo-
vila souhlas s převodem areá-
lu na stát a 7. srpna společnost 
AGPI oznámila, že nabídku vlá-
dy na odkup akceptuje. Vláda 
pak 21. srpna 2017 schválila od-
kup vepřína a 23. října odtajnila 
smlouvu, ze které vyplývá, že za 
odkoupení vepřína stát zaplatí 
zhruba 372,5 milionů bez daně 
z přidané hodnoty.

•	 Zástupci státu převzali vepřín 
začátkem dubna 2018, v té 
době se hovořilo o jeho zbou-
rání do konce roku. Později 
ale náměstek ministra kultury 
René Schreier uvedl, že demo-
lice bude náročnější a uskuteč-
ní se asi až v roce 2019. Demo-
lici podle Schreierova vyjádře-
ní uhradí český stát (podle ny-
nějších informací nepřesáhne 
její cena 110 milionů korun), 
samotné vybudování památní-
ku pak takzvané norské fondy. 
V roce 2019 se hovořilo o tom, že 
bourání vepřína přijde na řadu 
v roce 2020 a o rok později bude 
zahájena stavba památníku.

•	 Do příprav demolice i budová-
ní památníku ale zasáhla pande-
mie koronaviru. V červnu 2020 
byl nicméně vyhlášen vítěz sou-
těže na podobu památníku Lety 
– Památník holokaustu Romů 
a Sintů v Čechách, kterým se 
stal návrh Atelieru Terra Flori-
da a Atelieru Světlík. Předchozí 
práce archeologů také prokáza-
ly, že největší část romského tá-
bora v Letech u Písku se nachá-
zela v areálu bývalého vepřína, 
v místech nad halami. Trosky tá-
bora byly viditelné ještě v 70. le-
tech, kdy se za komunistického 
režimu vepřín stavěl.

zdroj: Romea.cz

Tomáš Kačo součástí zahájení 
českého předsednictví EU
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TomáŠ ŠČUKA

Už několik měsíců jsme svědky válečného konfliktu na Ukrajině. Ruská 
agrese nadále vraždí nevinné civilisty, ruští vojáci také pokračují v bom-
bardování a devastaci veřejných budov a prostranství Ukrajiny. Jako sou-
sedé či pozorovatelé sledujeme tuto globální krizi živě, ekonomické dopa-
dy pak pociťujeme zcela bezprostředně. Zvýšení cen za pohonné hmoty, 
energie či potraviny zasáhlo každou domácnost. Mění se také společnost. 
K dnešnímu dni evidujeme přibližně 378 000 zaregistrovaných běženců 
z Ukrajiny. Pokud však hovoříme o solidaritě, není až tak růžová. Ze začát-
ku nás jako společnost postihla jakási euforie pomáhat. Ovšem v důsledku 
zmíněných hmotných dopadů na každého z nás se tolik opěvovaná solida-
rita začala odkrývat. V online prostoru můžeme slyšet silný hlas (odpor) 
proti běžencům, kterým údajně česká vláda pomáhá na úkor svých obča-
nů. Rostoucí chudoba byla vždy pramenem extrémismu a dalších proje-
vů podporujících násilí a nenávist.

V předchozích příspěvcích jsem popisoval odlišný přístup k romským 
běžencům z Ukrajiny. Těm se bohužel v České republice nedostává stejné 
dočasné ochrany jako většině zaregistrovaných. Zpochybňování jejich exi-
stenční situace včetně dehonestace potvrzuje anti-ciganistické postoje ze 
strany vedení měst a dalších politických představitelů. Romské matky 
s dětmi pro svůj původ jednoduše ztrácejí nárok na důstojné přečkání vál-
ky. Pracovníci KACPO v těchto případech postupovali dle pokynů prostě 
jinak. Nelze přeci popřít, že transport Romů do detenčního zařízení Vy-
šní Lhoty neměl segregační tendence. Později se začala řešit otázka dvo-
jího občanství, jíž do příchodu romských běženců nikdo z politické scény 
neřešil. I zde šlo o snahu snižovat lidskou důstojnost romských matek s dět-
mi. Výsledky prověřování cizinecké policie potvrdilo dvojí občanství pou-
ze u cca 150 osob z 5000 prověřovaných.

V době internetu a sociálních sítí můžeme sledovat postoje k základním 
lidským hodnotám i ve svém okolí. V této souvislosti mě velmi zklamal 
i postoj některých Romů. Ano, i naši lidé, kteří zažívají pravidelně pocity 
méněcennosti a diskriminační přístup, odsuzovali veřejně romské matky 
s dětmi, které utíkají před válkou. Romale, schopnost empatie včetně jis-
tého sociálního pochopení by nám přeci neměla být cizí. Každý z nás ně-
jak začínal a začíná a je velmi nefér odsoudit člověka, aniž bychom o něm 
měli alespoň základní informace. Že tak činí někteří politici a určitá část 
české veřejnosti mě sice mrzí, ale nepřekvapuje! My bychom se ale schop-
nosti lidského vnímání vzdávat neměli. Žádné pozornosti ani respektu se 
nám nedostane. A pokud ano, tak na velmi krátkou dobu.

Naopak bychom se měli naučit žít společně. Už nejsme jen Češi a Ro-
mové. Naše blízké okolí se mění. Jsme Evropská společnost, která sdílí 
stejné hodnoty a principy demokracie. Stejně tak by měla respektovat kul-
turní odlišnosti a jinakost. Nejsem si jist, zda jsme k těmto společným hod-
notám došli. Spíše si myslím, že je před námi ještě kus cesty. Kvalita de-
mokratického fungování se dle mého odráží v dodržování základních lid-
ských práv u všech skupin obyvatel. Tam zatím nejsme. Bude-li vůle, mů-
žeme se takové doby dočkat.

O Roma vakeren 
pořad čr určený pro romy.

www.romove.cz

Co se změnilo ve veřejném 
prostoru od války na Ukrajině?
Každého z nás se dopady války na 
Ukrajině pomalu ale jistě dotýka-
jí. Můžeme si toho třeba všimnout 
na zvýšení cen v různých oblastech 
našeho života. Běžný nákup, který 
jsme kupovali, se zdražil o víc jak 30 
procent. Ano, je pravda, že každý 
z nás kupuje něco jiného a v jiném 
množství, ale méně určitě nikdo 
z nás už nezaplatí. Pro rodiny s vět-
ším počtem dětí to musí být oprav-
du těžké. Náklady na školu, stravu, 
oblečení a obuv… Zdražily se nejen 
samotné potraviny, ale i plyn, ben-
zín, nafta a elektřina, tím pádem 
i náklady na bydlení. Šíří se obavy 
a strach, co bude. Protože inflace 
stále roste. Lidem se honí v hlavě 
myšlenky, že ve skutečnosti budou 
muset vydělávat jen na nájem a ne-
zbude jim navíc, aby si mohli něco 
koupit, nedej Bože, zajít si k zubaři 
nebo na nějaký koncert. Na druhou 
stranu i přesto, co se děje, vznika-
jí nová zábavná centra pro děti, fit-
centra a obchodní centra. Ve svém 
okolí, kde žiju, vnímám u lidí změ-
ny nálad ve vztahu k současné situ-

aci, jsou to obavy, strach, nejistota, 
napětí. I přesto, jaká je krize, vidí-
me fronty v obchodních centrech. 
Lidé stále nakupují, jako by šlo o ži-
vot, někteří se chystají na horší časy. 

Náš rodinný nákup vypadá pořád 
stejně, ale samozřejmě platíme víc. 
Ale moc si nestěžujeme! Jíme zdra-
vě a to, co nám chutná, nic nám ne-
chybí. Celé to vyplývá taky z přístu-
pu k životu, z toho, co nás v životě 
motivuje a co dáváme na první mís-
to. Znám lidi, kteří by z tohoto sys-
tému chtěli vystoupit a hledají řeše-
ní, jak žít bez toho, aby byli závislí 
na systému, který je utlačuje a nedá-
vá prostor svobodně přemýšlet a žít.

Pro velkoobchodní podnikatele 
to musí být ale ještě větší šok. Pod-
nikatelé mají problém s dodavateli, 
protože čekají na potřebný materi-
ál, který je závislý na Ukrajině. Au-
tomobilové firmy zpomalují svoji 
výrobu, právě z důvodu, že jim chy-
bí část různých materiálů. Řada za-
městnanců musí z těchto důvodů 
zůstávat doma a nebo si museli na-
jít jiné zaměstnání. Chybí zaměst-

nanci, kteří by uměli mluvit plynu-
le rusky, ukrajinsky, aby mohli tlu-
močit konverzaci mezi Ukrajinci 
a Čechy. Vzniká jazyková bariéra, 
kterou bychom měli prolomit. 

Žijeme ve společnosti, která se 
skládá z různých vrstev lidí. Rozdě-
lujeme se na chudé, bohaté a střed-
ní třídu. Kam patříme my osobně? 
A co bychom měli změnit, abychom 
se nestali chudšími, než jsme? Do-
tkla se nás válka jen po technické 
stránce nebo i duchovní? Uvědomi-
li jsme si, že je dobré zamyslet se, ja-
kým směrem se na svůj život dívá-
me a kam dáváme svoji životní ener-
gii? Za co tolik utrácíme, že nám 
pak nezbude na jídlo nebo jiné ži-
votně důležité věci? 

Závěr mého článku bych zakon-
čila moudrem od Echarta Tolleho. 
„Dokud nezměníme stav své mysli, 
budeme znovu a znovu vytvářet 
v podstatě stejný svět, se stejnými 
démony a stejně šílený.“ Snažte se 
žít pokorně a žijte svobodně s lás-
kou, aby vám nic nechybělo. 

Veronika Kačová

STAN už nechce na kandidátce 
svého starostu, který mluvil 
o střílení a Romech
Starostu Poděbrad Jaroslava Čer-
vinku si nepřeje mít hnutí STAN na 
své volební kandidátce kvůli jeho 
výrokům, v nichž nepřímo hovořil 
o střílení Romů. „Přijali jsme usne-
sení, které vyzývá pana Červinku, 
aby odstoupil z té kandidátky,“ 
řekl iDNES.cz předseda oblastní-
ho sdružení Nymburk hnutí STAN 
Marek Michl.

Červinka na červnovém jednání 
městského zastupitelstva hovořil 
o důtce od okresního úřadu. Uvedl, 
že ji dostal za výroky při dopravní 
nehodě v roce 2001, kterou způso-
bili psi vlastnění romským obča-
nem. „Já jsem pak pronesl onu pa-
mátnou větu, že by bylo lepší je za-
střelit. Policajt mi řekl, že by se ne-
měli střílet, že ti psi za to nemůžou. 
A já jsem pronesl, že jsem neměl na 
mysli ty psy,“ řekl Červinka. Na 
jeho slova upozornil Deník N.

Šéf hnutí STAN, ministr vnitra 
Vít Rakušan, výzvu místní buňky 
Červenkovi očekával a označil na 
Facebooku slova starosty Podě-
brad, která pobouřila Romy, za ne-
omluvitelná.

„Jsme subsidiární strana. Čekám 
výzvu místní buňky k odstoupení 
pana starosty z kandidátky, to budu 
dál, jako předseda, v souladu s na-
šimi stanovami a postupy také pro-
sazovat,“ napsal Rakušan.

Rakušanova asistentka ve Sně-
movně Renáta Erzsébet Németh 
navíc na Twitteru napsala: „Na 
předsednictvu se bude řešit poza-
stavení členství.“

výzva rakušanovi, 
ať zatočí s rasistou
K tomu, aby Červinka zmizel z vo-
lební kandidátky STAN, vyzval šéfa 
hnutí Jaroslav Miko, zakladatel ob-
čanské iniciativy ČEŠI POMÁHAJÍ 
a člen Československé romské unie.

„Romové jsou v této zemi nuceni 
přihlížet tomu, jak nespravedlivě se 
český stát staví k romským běžen-
cům z Ukrajiny, z nichž mnozí byli 
nuceni pobývat delší čas v nedůstoj-
ných podmínkách. Je to o to smut-
nější, že se nepřihlíželo ani k těm 
nejmenším dětem. Čeští Romové 
čelí opakovaným útokům od prezi-
denta Zemana, který tak často a rád 
veřejně podněcuje nenávist k Ro-
mům a používá k tomu lživé argu-
menty typu, jak 90 procent českých 

Romů údajně nepracuje,“ napsal 
Miko. „Dovoluji si Vás touto cestou 
požádat, abyste jako předseda hnu-
tí STAN zvážil možnost, aby byl ra-
sista Červinka stažen z kandidátky 
hnutí STAN pro letošní komunální 
volby,“ uvedl Miko.

Výrok o Romech byl podle sta-
rosty Poděbrad Červinky hloupý 
před 22 lety, kdy ho učinil, i nyní, 
když ho připomněl 22. června na 
jednání poděbradského zastupitel-
stva. „Omlouvám se všem, koho se 
mohl oprávněně dotknout. Kdo mě 
zná a zná moje působení v čele rad-
nice, ví, že ve skutečnosti jakouko-
liv formu násilí za řešení nepovažu-
ji. A to ani v nadsázce,“ uvedl v úte-
rý na svém facebookovém profilu 
Červinka. Josef Kopecký

foto: hnutí STAN
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ale nakonec jsem zůstala ve škol-
ství. A jsem ráda.

Jak vás doma rodiče podporovali 
ve vzdělávání, volnočasových ak-
tivitách a jaká jste byla studentka 
ve škole?
Vzdělání bylo na prvním místě, 
v naší rodině je to velmi důležité. 
Nechávali mi volnost, ale chtěli vi-
dět výsledky. Největší volnočaso-
vá aktivita pro mě byla četba knih, 
od osmi let jsem chodila sama do 
knihovny. Mimo to jsem ráda kres-
lila, zpívala a tančila. Neměla jsem 
ráda kolektivní sporty a atletiku. 
Takže tělocvik nepatřil k mým ob-
líbeným předmětům. Bavila mě his-
torie, přírodověda, vlastivěda a li-
teratura, když budu mluvit o škole. 
Matika mi nikdy nešla. (smích)

Co vás na práci vychovatelky baví 
nejvíce?
Je to kreativní práce, každý den je 
jiný, stále se něco děje. S dětmi bývá 
zábava.

Jaké jsou podle vás výhody praco-
vat, coby Romka, ve školství?
Nevím, jestli je to výhoda, ale brzy se 
stanete známou, je na vás velmi vidět. 
Rodiče vás zdraví na ulici. Mám pro-
stor pozitivně působit na děti a vy-
vracet předsudky. Ať chcete nebo 
ne, stanete se pozitivním příkladem. 
I když je to boj, protože si na vás musí 
nejdříve zvyknout kolegové. 

Jaký máte pracovní kolektiv?
Skvělý. Vyjdeme si vstříc, a to je 
důležité.

Jaké aktivity s dětmi vykonáváte, 
máme léto, chodíte s dětmi i ven?
Těch aktivit je opravdu hodně, jez-
díme na výlety, zveme si do školy di-
vadlo, máme různé besedy. Vytváří-
me, hodně s dětmi čtu a povídáme 
si, to je důležité.

Vraťme se zpátky do vašeho dět-
ství, s jakými problémy jste mu-
sela bojovat? Ať už ve škole nebo 
v práci. Kdo vám v těchto neleh-
kých situacích pomáhal nebo kde 
jste hledala sílu?
Problémy jsem pociťovala už od 
školky, jako dítě cítíte, že jste jiná, že 
jste sama, mimo kolektiv. V té době 
to učitelky neřešily, myslím, že je to 
nezajímalo. Co si budeme povídat, 
děti dokážou být pěkně zlé, pokud 
nemají mantinely. Ale na druhém 
stupni se to změnilo a my se skama-
rádili. Všechno příkoří jsem si ne-
chávala pro sebe, věřím, že takhle to 
dělá plno dětí. Nechtěla jsem to řešit 
doma. Časem jsem se naučila sama 
všechno řešit. Nikdy jsem za nikým 
nechodila a nesnažila se skamará-
dit. Na druhou stranu umím věci 
vypouštět a individuálně přistupo-
vat k lidem. Tak si říkám, kdyby tím 
vším mělo procházet české dítě, jak 
hluboce by nenávidělo Romy? Já to 
tak nemám. Neškatulkuji.

Prozradíme čtenářům, že máte 
velmi blízko k romské literatuře. 
Co vás na ní nejvíce baví a o čem 
ráda píšete? 

Literatura mě baví, jakákoliv. Je to 
odpočinek, není nad to si lehnout 
na deku v létě k vodě a číst si, nebo 
psát si. Píšu, co mě napadne, ne 
o lásce, o běžných věcech, příhody 
z dětství…

Kolik vám bylo let, když jste na-
psala svou první povídku?
Od osmi let jsem začala cho-
dit sama do knihovny. Tuším, že 
to bylo někdy v deseti, jedenác-
ti letech, kdy jsem napsala první 
povídku. 

Získala jste i nějaké ocenění v li-
terární soutěži? Vzpomenete si 
jaké?
Ano, bylo to v rámci literární soutě-
že, kterou vyhlásila organizace Ro-
mea. Napsala jsem o babiččině ces-
tě na pohřeb do Anglie. Vůbec jsem 
nečekala, že zvítězím.

Jak jsou na tom podle vás mla-
dí Romové, co se týče povědomí 
o romské literatuře? Zajímají se 
o tohle téma, nebo vůbec?
Nevím, ale budeme doufat, že ano.

V jakém jazyce doma mluvíte? 
ovládáte romštinu plynule?
S rodiči mluvím romsky, doma je to 
kombinace obou jazyků. Romština 
je můj mateřský jazyk, takže mlu-
vím plynně. 

Koho z romských spisovatelů 
obdivujete?
Obdivuji všechny, co něco smyslu-
plného napíšou. Zmíním například 
Matea Maximoff.

Jaké máte další zájmy?
Ráda dělám také písňové texty.

Co byste vzkázala ostatním druži-
nářům a učitelům?
Naslouchejte dětem. Smějte se. 
Buďte nad věcí.

rozhovor vedla Veronika Kačová
foto: Archiv Stanislavy Mikové

Problémy jsem pocit́ovala  
už od školky, jako dítě cítíte, 
že jste jiná

O ĺikeriben le 
gadžengro ko Roma
Šaj phenav, hoj ňisar nane o ľikeriben le gadžengro k ámende feder, imar 
šaj phenav, hoj goreder.

Mindig, sar džav maškar o gadže, dikhav the šunav, sar džan ki ámen-
de. U mariben pre Ukrajina sikhavel, sar akana o manuša hine k ámen-
de phundrade, vakeren bijo paťiv, sar amen nakamen, keren amenca, sar 
te uľamas bijo kher, the te dživas rendešnones avka sar jon. Phiras an-
dre buťi, amare čhavore študinen, aľe jon kajse lačhe veci pr ámende na-
dikhen, dikhen čak o namištes, angle lende sam čak melale Roma, the 
aver ňič.

Odava dikhahas, sar le denaškerde Romen o gadže k ámende mukhe-
nas, calo svetos dikhelas, sar o Roma le čhavorenca sovenas pre štacijona 
pre phuv, bokhale, melale, sar te nauľahas manuša, aľe le parnen denaš-
kerde kidenas sar le Devles! Lošaha len lenas, sa hin lenge mištes, chuden 
o love, bešen hjaba, dživen peske sar bare raja, savoro hin vaš lenge hjaba! 
Dživen adaj igen mištes, feder, sar amen, so adaj dživas, te sam o parne 
abo kale, amen mušinas saki koruna te ginel, šaj phenav, hoj adaj akaňik 
bokhaľuvas!

O mariben pre Ukrajina kerel igen baro bibachtaľipen, savoro hin kuč, 
igen kuč, me nadžanav, te amare politiki, o bare raja, keren lačhes. Me kija 
naachaľuvav, aľe jekh džanav, hoj namištes. Calo svetos pomožinel le Ukra-
jincoske, jov len sa diľiňarel, aľe o herci odava džanen… Amaro premije-
ris pes igen chudel te pomožinel, no nek peske del bari briga.

Jekh gadži mange phenelas ajse lava, hoj savoro mange ruminďa, so 
mange kerelas loš. „Romňije, cinen tumenge but chaben, bo sar avela o ma-
riben, tumen o Roma merena andre bokh, le Romen ňiko nakamel, namu-
khena tumen aňi andre bota, našťi cinena o maro, cinen tumenge akaňik 
o chaben!“ Ačhiľom sar bar, s ódava hin? Sar joj avka šaj mange vakerel? 
Joj džanel, sar odava avela? Avka duminen savore gadže? No, avaha pre 
soste te lošanel! Calo ďives duminavas, so mange phenelas e gadži. So 
amen o Roma nasam manuša? Adaj pre Čechiko dživas šel berša, adaj 
uľiľam, the hin amen e sloboda, o pravos atd.

Nadžanav, sar ko, aľe me avka man ľikerav ko manuša, paťivaha, the 
kamav, kaj te ke mande avka džan tiž, aľe nane odava avka furt, o manu-
ša pes nameňinen. Kampľamas te avel ki ámende paťivale, bo e dar pr á-
mende savorende bešel, le maribnastar. O mariben hin baro bibachtaľi-
pen pal calo svetos, sako daral vaš peskro iletos. Vaš oda kampas te avel 
ki ámende paťivale, te sam Roma, te sam gadže, bo savore sam čak ma-
nuša… 

Irena Eliášová

Ukrajina,  
nic dobrého…
To, co se děje na Ukrajině, se bohužel dotýká i nás, vlastně skoro všech 
ve světě. Nerozumím politice, ale kdo to vede a kdo to vymyslel, „válku“, 
musí být ohromně zlý a na hlavu padlý člověk! Přeci ve válce umírají lidi, 
to si nikdo z nás nepřeje a nechce. Jestli je pravdou to, co se píše a tvrdí, že 
mají jakési laboratoře a vyrábí se tam biologické zbraně, aby vydělávali na 
lidech velké prachy, nevím, co říct, slušné slovo mě nenapadá…

Válka na Ukrajině se dotkla i nás Romů a máme strach. Ohromně se bo-
jíme, aby i u nás se neválčilo, my bychom nikam neprchali, protože nás 
Romy nikdo nechce. To vidíme, jak se chovají k Romům, kteří uprchli 
z Ukrajiny a jsou tady u nás. Češi Romy nechtějí, ani za Boha. Bílých uprch-
líků si považují, panečku, jak oni se tady u nás mají dobře! Mají vše zadar-
mo, bydlení, jídlo a další vymoženosti, radují se, že u nás budou pracovat, 
a proto se pro ně dělá vše dobré. 

Nerozumím tomu, jak je možné, že všechny hlavy dalších států v Evro-
pě jdou na ruku prezidentovi Ukrajiny, nechápu, asi nejsem tak chytrá 
a vzdělaná. Já si ale dobře pamatuji, že když se před třiceti lety válčilo v Ju-
goslávii, toto se nedělo! Neprchaly houfy lidí k nám, byl klid, a dá se říct, 
že nikdo se do války nemíchal mezi ně, žádné zbraně jim nedodávali a jiné 
věci… Ovšem nyní se mohou utrhat, jen aby vypomáhali Ukrajině se vším.

Krom jiného, ještě k nám válka přinesla hlad a strach. Je všechno tak 
drahé, že si nemůžeme dovolit koupit, na co jsme byli zvyklí roky! Jak dlou-
ho to bude trvat? Nebo bude ještě hůř? Ať se děje cokoli, hlavně, aby ne-
byla válka!

Ať můžeme v klidu žít, naše děti ať nikdy nezažijí tu krutou válku! Ono 
se říká, že je lepší nic nevědět, ale já bych opravdu chtěla znát proč? Proč 
celá Evropa vypomáhá Ukrajině, Rusko je tak válčivé? Rusi chtějí všech-
no zničit? Napadají mě hrozné myšlenky, jen aby to nebylo reálné! 

Když jdu do města na nákup, je slyšet od lidí jen smutné řeči: „Bude 
i tady u nás válka?“ Vidím a slyším, jak se mezi námi rozpoutal strach, oba-
vy o život. Je mi z toho na nic a určitě nejsem sama.

Tak ráda bych chtěla mít ten prsten od Arabely, otočit a zjevit se úplně 
někde jinde, kde je klid a mír… Irena Eliášová

‖  „Mám  prostor  pozitiv-

ně působit na děti a vyvra-

cet  předsudky.  Ať  chcete 

nebo ne, stanete se pozitiv-

ním příkladem. I když je to 

boj, protože si na vás musí 

nejdříve zvyknout kolego-

vé,“ říká v rozhovoru rom-

ská vychovatelka Stanisla-

va Miková.  ‖
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O problema čujinavas imar 
khatar školka, sar čhavoro 
čujinen, hoj san aver
E Stanislava Miková dokerďas avri 
oboris předškolno the mimoškolno 
pedagogika pre stredno pedagogicko 
škola andre Berouna. Ľikerelas an-
dro komunitno centrum o maľarske 
kružki, šegetinlas le čhavenge la ško-
laha, sikhavelas romaňi čhib, kere-
las buťi andre prakticko škola andre 
Berouna sar asistentka perdal čore 
čhavore. Kerlas jekhetane buťi andro 
projektos Goďi le Romengri sar taza-
telka maškar pametňika. Hiňi dženo 
andro romano autorsko klubos Pa-
ramisara, la zašťitaha la organiza-
cija Slovo 21. 

Lačho ďives, Staňo. Keren buťi 
sar vichovaťeľka andre zakladno 
škola Počaply. Keci berš kaľa buťi 
imar keren the sar tumen ke late 
dochudľan?
Lačho ďives. Hi, kerav buťi sar 
vichovaťeľka. Akanakes kerav buťi 
he sar lektorka andre čechiko čhib 
andre JŠ. Kaľa buťi imar kerav hem 
dešušov berš (le prestavkenca). 
Sikhľuvavas man pre pedagogic-
ko škola andre Berouna, the kavka 
oda dopeľas, rakhľom mange adaj 
romes, the ačhiľom. Skušinďom 
avri e buťi he avrether sar miro obo-
ris, aľe paľis ačhiľom andre škola. 
The som rado. 

Sar tumen khere e daj le dadeha 
podporinenas andre škola, and-
ro voľnočasova zaujmi, andro ľi-
keriben, the savi sanas študentka 
andre škola?
O sikhaďipen ehas pro peršo than, 
andre amari famiľija ehin oda but 
baro. Dine man volnosťa, aľe ka-
menas te dikhel, hoj vareso kerav. 
Nekbareder zaujma perdal man-
de ehas kňižki, khatar ochto berš 
phiravas korkori andre kňihovna, 
okrem kada rado maľinavas, giľa-
vavas the khelavas. Nadikhavas 

rado kolektivna športi the atleti-
ka. Ta vaš oda o tělocvik napere-
las maškar mire kamadune pred-
meta. Bavinelas man e historija, 
prirodověda, vlastivěda the lite-
ratura, te dava duma pal e škola. 
O počti mange ňigda nadžanas. 
(asal)

So tumen andre buťi sar vicho-
vaťelka nekbuter bavinel?
Ehin oda kreativno buťi, sako ďives 
ehin aver, furt pes vareso ačhel. Le 
čhavorenca ehin zabava. 

Sar dikhen tumari buťi, ehin an-
dre varesoste federipen, te san Ro-
mňi andre škola?
Nadžanav, či oda hin federipen, aľe 
sig ačhuvena prindžarduňi, džal tu-
men but te dičhol. O daja le daden-
ca tumen paľikeren pro drom. Ehin 
man than bachtales pes te sikhavel 
perdal o čhavore, the te kerel aver 
o lava pal o Roma. Či kamen, abo 
na, ačhuvena perdal lende lačho 
priklados. He te oda ehin mariben, 
vaš oda hoj peršes peske pre tumen-
de mušinen te prisikhľon o kolega.

Save džene tumen ehin andre 
buťi?
Lačhe. Šegetinas peske, the kada 
ehin baro.

Save aktiviti le čhavorenca keren, 
ehin linaj, phiren le čhavorenca he 
avri?
Kole aktiviti ehin čačes pherdo, phi-
ras dromenca, vičinas peske andre 
škola le ďivadlos, ehin amen pher-
do besedi. Keras but le čhavorenca, 
ginav the vakeras peha, kada ehin 
baro.

Arakhas pes pale andro tuma-
ro čhavoripen, save problemen-
ca tumen mušinďan te marel? Či 
imar andre škola abo andre buťi. 
Ko tumenge khatar kale phare si-
tuaciji šegetinlas, lebo khatar ro-
denas zor?
O problema čujinavas imar khatar 
školka, sar čhavoro oda čujinen, hoj 
san korkori, avrether maškar aver 
džene. Andre kole berša oda o uči-
ťeľki ňisar narješinenas, mišľinav, 
hoj len oda nazaujiminelas. So peske 
vakeraha, o čhavore džanen te avel 
čačes bengore, te len nane mantineli. 
Aľe pro dujto stupeň oda imar ehas 

aver, the amen pes thoďam jekheta-
ne. Savoro bičačipen mange mukha-
vas pre mande, paťav, hoj kavka oda 
keren pherdo čhavore. Nakamavas 
oda te rješinel khere. Beršenca man 
oda paľis sikhaďom te rješinel savo-
ro korkori. Ňigda pal ňikaste naphi-
ravas the nakamavas man te ispidel, 
hoj man te avel kamarata. Pre dujto 
sera, džanav o veci avri te mukhel 
the individualnes te podžal maškar 
džene. Ta mange phenav, te bi kale-
ha savoreha majinlas te predžal če-
chiko čhavoro, sar bares bi nanavi-
dzinelas le Romen? Man oda kavka 
nane. Naškatuľkinav. 

Phenas le dženenge, save ginen, 
hoj dikhen rado romaňi literatura. 
So pre late dikhen nakradeder?
E literatura man bavinel savori. 
Nane ňič feder, sar peske te pašťol 
pre lepeda linaje paš o paňi, the te 
ginel peske, lebo peske te pisinel. Pi-
sinav, so mange avel andro šero, na 
pal o kamiben, pal o sakoďiveskere 
veci, ačhibena khatar čhavoripen…

Keci tumenge ehas berš, sar pisin-
ďan tumari perši priphenďi?
Khatar ochto berš chudľom te phirel 
korkori andre kňihovna. Šaj phe-
nav, hoj varekana andro deš, de-
šujekh berš pisinďom miri perši 
priphenďi. 

Chudľan he varesavi bacht andro 
literarno prekidkeriben? Lepere-
na tumenge savi?
Hi, ehas oda literarno prekidkeri-
ben, savi kerďas avri e organizaci-
ja Romea. Pisinďom priphenďi pal 
e baba, pal lakro drom pro pohre-
bos andre Anglija. Vobec nadžana-
vas, hoj man avela bacht. 

Sar upre, perdal tumende, hine 
o terne Roma, andro sikhľuvipen 
pal e romaňi literatura? Zaujimi-
nen pes pal kada, lebo vobec?
Oda nadžanav, aľe paťaha, hoj hi. 

Sava čhibaha tumen khere do-
vakeren? Džanen lačhes te vake-
rel romanes?
Le dadeha la daha romanes, khe-
re vakeras duje čhibenca. Romaňi 
čhib ehin miri dakero čhib, ta dža-
nav lačhes te vakerel. 

Pre kaste khatar romane autora 
čudaľinen?
Čudaľinav pre sa˝voren, so vare-
so baro pisinen. Phenav o Mateo 
Maximoff.

Save tumen ehin aver zaujma?
Rado kerav lava perdal o giľa.

So bi phenenas le avre družina-
renge the učiťeľenge?
Šunen le čhavoren. Asan. Aven 
čačikane.

Phučelas e Veronika Kačová
foto: khatar archiv la  

Stanislava Mikovo

Vztah majority 
k Romům
Mohu říci, že se nijak nezměnily vztahy mezi námi Romy a majoritou, po-
řád je to stejné, negativní, ba naopak, dá se říct, že se zhoršily.

Pokaždé, jakmile se dostanu mezi lidi, to vidím. Válka na Ukrajině způso-
bila, že lidi jsou otevřenější a mluví přímo, jasně a otevřeně, jak nás nenávi-
dí, jednají s námi jako s odpadlíky, i když skutečně žijeme normálně jako lidi 
z majority. Živíme se prací, máme svoje vlastní domy, byty, naši potomci stu-
dují, ale to pozitivní ONI nevidí, pro ně jsme jen Cikáni, a špatní Cikáni!

To, jak vítali uprchlíky Romy u nás v naší zemi, je hrozné. Celý svět vi-
děl, jak ti lidi spali na zemi s malými dětmi po nádražích, hladoví, špina-
ví, no, děs! Jako kdyby ani nebyli lidmi, zato gádže uprchlíky vítali nadše-
ně! Dostávají penízky, jídlo, ubytování, vše mají zadarmo! Žijí si tady oprav-
du velmi dobře, lépe než lidi v naší zemi, co jsme tu doma, je jedno, jestli 
bílí nebo černí. Mohu říci, že my tu musíme počítat každou korunku, dá 
se říci, že hladujeme! 

Válka na Ukrajině zavinila hodně zla, všechno se zdražilo, nevím, zda 
si naši politici, naši PÁNI ve vládě uvědomují, zda dělají dobře a správně 
s pomocí prezidentovi Ukrajiny. Já nerozumím politice, ale přesto vím, že 
to přehánějí! Celý svět pomáhá Ukrajině, on ten prezident je velmi šikov-
ný a umí zblbnout lidi, no jo, herci to opravdu umí… Nechápu, proč to je 
tak, náš premiér se velmi snaží jim pomáhat, ale měl by být opatrnější.

Jedna Češka mi řekla takovou větu, že jsem to měla v hlavě celý den, zka-
zila mi všechno, z čeho jsem měla radost. „Paní, nakupte si hodně jídla, až 
vypukne válka, vy umřete hlady, vy, Romové, pro nikoho nejste důležitý, 
ani do krámu vás nepustí pro chleba, udělejte si zásoby už teď!“ Co to zna-
mená? To opravdu s námi Romy tak bude? Jak ona si dovolí takto mluvit? 
Ona snad ví, co bude? Myslí takto více lidí z majority? Pane jo, to se máme 
na co těšit! Celý den jsem o tom přemýšlela, je to vůbec možné, aby Romo-
vé nemohli žít stejně jako ostatní lidi? Vždyť tu máme občanství, tady jsme 
se narodili a žijeme tu stovky roků, máme svoje práva atd.

Nevím, jak kdo, ale já se snažím ke každému chovat slušně a vyžaduji, 
aby i oni se chovali tak ke mně, ale není to tak pokaždé. Lidi se nemění, já 
si myslím, že naopak bychom se měli k sobě chovat moc dobře, protože 
nás obchází strach z války. Válka je zlo, a to vždy a všude, každý se bojí 
o svůj život, zda Rom nebo gádžo, všichni jsme jen lidi, proto bychom se 
měli k sobě chovat lidsky…  Irena Eliášová

Ukrajina,  
ňič mištes…
Odava, so pes kerel andre Ukrajina, zijand džal the k ámende, the kija calo 
svetos. Nadžanav la poľitikate, aľe odava, so avľa leske pre goďi, mušinel 
te avel igen bibacht manuš! Andro mariben merinkeren o manuša, odava 
ňiko pro svetos nakamel. Te hin čačo, so pes pisinel, the so vakeren o ma-
nuša, hoj andre Ukrajina keren o injekciji, so pes olestar merel, kaj te šaj 
avri keren bare love pro manuša, nadžanav pr óda te phenel šukar lav…

O mariben andre Ukrajina the pr ámende le Romende džal. Igen daras, 
bari dar predživas, hoj the adaj k ámende avela o mariben, the amen 
o Roma ňikhaj našťik denašahas, ňiko amen le Romen nakamel. Odava 
dikhas, so keren le Romenca, so denašte andal e Ukrajina. O Čechi len na-
kamen, aňi Devleske, napomožinen lenge, čak le parnenge. O parne dena-
šte adaj peske dživen finom, hin len savoro le rajendar, o kher, o chaben, 
the mek lenge den o love, dživen adaj andre Čechiko sar o raja. Lošanen, 
hoj adaj kerena e buťi, avka lenge savoro detkeren.

Nadžanav, soske savore andal e Europa pomožinen la Ukrajinake, sar sa-
vore andal e Europa džan pro vast ole prezidentoske pre Ukrajina, nane man 
ajsi goďi, abo nasom avka sikhaďi. Me leperav, kana sas angle tranda berš 
o mariben andre Jugoslavija, odava pes nekerelas, so akaňik! Ňiko lenge na-
pomožinelas, aňi nadenašenas o manuša pal e Europa ajci, me leperav, hoj 
ňiko lenge nadetkerenas o zbraňa, o love, the savore aver veci… No, akaňik 
hin odava aver, šaj pes sako čhingerel, kaj te šaj pomožinel la Ukrajinake.

The odava kij ámende anďa o mariben, bari dar, the bokhaľipen. Savoro 
hin ajso kuč, hoj amenge našťik cinas odava, so cinkerahas berša. Sar du-
gones odava avela? Nek avel, so kamel, čak nek nael o mariben!

Kaj te dživen amare čhavore andro klidos, te na šoha prindžaren o ma-
riben! Odava pes phenel, hoj hin mištes, kana nadžanes ňič, no aľe me ka-
mľomas te džanel soske? Soske pes kerel odava namištes, o erďavipen? 
Soske cali Europa keren la Ukrajinaha? So ola Rusi hine ajse maribnaskre? 
O Rusi kamen savoro te ňičinel? Perdal miri goďi džan ajse dumi, hoj čak 
te na avel čačes!

Sar džav andro foros te cinel, maškar o manuša hine ajse lava: „Avela 
the adaj k ámende o mariben?“ Čak ajse darade lava o manuša vakeren, 
čak bari dar hiňi maškar amende. Nane mange mištes, no nasom čak me 
jekh korkori.

Kamľomas angrusťi la Arabelatar, krucinav, the som odoj, kaj hin mi-
ros, the mištes, spokojnones… Irena Eliášová

‖  „Ehin  man  than  bach-

tales  pes  te  sikhavel  per-

dal o čhavore, the te kerel 

aver o lava pal o Roma. Či 

kamen, abo na, ačhuvena 

perdal lende lačho prikla-

dos.  He  te  oda  ehin  ma-

riben,  vaš  oda  hoj  peršes 

peske pre  tumende muši-

nen  te  prisikhľon  o  kole-

ga,“ phenel andro vakeri-

ben e romaňi vichovaťeľka 

e Stanislava Miková.  ‖
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Pheňa
dujto koter
O berša denašľas, the amen bariľam 
avri the ačhile pes amendar bare 
džuvľa. Me dokerďom lačhes e stred-
no škola, e škola man bavinelas, the 
paľis mange rakhľom buťi andre 
kňihovna. Paš kada miri pheň e Ven-
di ňigda ňisavo diplomos andre buťi 
nachudľas, choc te ehas calkom go-
ďaver. Zaterďiľas kavka čeporo kodoj, 
kaj čoreder společnosťa. Maj pre ňisa-
vi škola naľikerďas but. Paťav, hoj oda 
andre late ehas calo dživipen the cale 
berša odoj džalas. Leperav mange pre 
koda ďives, kana pes fest chudľam vaš 
lakri maňira, savi pes nadžalas avri 
te ľikerel. Kerelas všadzi, kaj dža-
has, ladž, the me man latar ladžavas. 
Jekhvar, kana amenge ehas vaj imar 
pal o biš berš, ehas le dadeskre naro-
zeňini. O mulatišagos ehas ko dad pre 
bar. Miri pheň avľas tiž, aľe nahas la 
aňi love leske vareso ciknoro te cinel, 
mušinďom la te lel andre sklepa, the 
vareso jekhetane te cinel. Ehas čačes 
sar diliňi, aľe ehas čačipen, hoj kole 
šunďipena, save la ehas, pes paľis pal 
vajkeci čhon dine avri. Oda man sar 
pheňa nekbuter avri daravelas, soha 
hinke avela. Agorutnes oda ehas pre 
stredno škola, kana ginelas la spolu-
žačkake e mišla. Chudľam pes ipen 
pro mulatišagos le dadeskro, kana 
miri pheň, čeporo maťi le lovinen-
dar, phenďas, hoj miro čhavoro ave-
la postižimen, hoj le čhavores avela 
Downovo sindrom. The avela man 
olestar but phare depresiji, kavka sar 
la da, savi dopeľas andre phandľi an-
dre psichiatrija. No hem ma phučen, 
sar oda savoro dopeľas, bizo oda ňiko 
amendar naužarelas. Mišľinav, hoj le 
dadeske ehas apsa andro jakha, aľe 
sar oda ke leste ehin, ňič naphenďas, 
ča thoďas tele o šero. Mira pheňa vaš 
kada našťi dikhavas, the keravas pre 
late vika, hoj te džal minďar het, hoj la 
nakamav imar te dikhel. E daj pro mu-
latišagos nahas. Sar imar pisinďom, 
cerpinelas phare depresenca, phari-
penoha, the mušinďas te džal andro 
sasťarkeriben. Kodi rat mange savo-
ro andro šero thovavas, the našťi vaš 
kada sovavas. Khatar kole ďivesa pes 
nadikhľam.

Adaďives imar olestar ehin deš 
berš, the me leperav pre miro čhavo-
ripen. Bešav khere pre sofa the dikhav 
pre varesave fotki, sar somas čhajo-
rake, kana peskra pheňaha asahas the 
predživahas amaro čhavorikano dži-
vipen. Rakhľom fotka khatar varesa-
vo mulatišagos, phenavas bi, hoj le da-
deskro. Rado the narado leperav pre 
kale berša, the phenav tumenge, hoj 
varekana he rovav. Talam phučen, sar 
oda savoro dopeľas, či pes mange ča-
čes uľolas čhavoro le Downovo sin-
dromeha. Hi, o vakeribena pes muši-
nen te dokerel, choc hine andre lende 
pharipena, pal kada hem o vakeribe-
na hine, abo na?

Pal cale kole berša man la pheňaha 
nadikhľom, nahas ňisavo ďives, kana 
bi pes arakhľamas. Me hem nasomas 
koda manuš, savo bi peršo prebačin-
ďalas, abo kavka varesar. Somas bu-
ter čhiďi pro dad, the jov savoro mu-
khelas pro aver… So šunďom khatar 
prindžardune džene, ta miri pheň 
chudľas te bešel avrether andro aver 
foros the chudľas te drabarel. Phene-

nas, kaj peske rakhľas barvales pod-
ňikateľis the vareko khatar suseda 
phenďas, hoj peske mek arakhľas he 
manažeris the diňas peske nevo nav 
pre Laura. No, pre late bi man na-
čudaľinďomas, kerďahas bi savoro. 
Buterval la peske o manuša mandar 
zmiľinde, the chudle pre mande andre 
sklepa vika te kerel vareso sar: „Halo, 
oda san tumen, koľa džanľi? Phenena 
mange o tajsaskero, keci len…?“ The 
kavka. Sig khatar kajse manuša dena-
šavas, vaš oda hoj man ehas miro dži-
vipen, the hi, užaravas čhavores.

Mire romeha man arakhľom kav-
ka tiž andre sklepa, kaj amen dujdže-
ne andre peste pekľam, the mek koda 
ďives man vičinďa raťi pro chaben an-
dre jekh thaneskeri restauracija, kaj 
tavenas mexicko chaben. Andre kole 
berša peske dokerlas o titul Mgr., aľe 
he kavka imar sikhavelas pre stredno 
škola e historija the angliciko čhib. 
Savore dujdžene peske lačhes acha-
ľuvahas. Me čirleder phiravas avre 
muršenca, aľe ňigda oda nageľas avri. 
Furt oda kerďom vigos, phenav 
mange, hoj nasomas pripravimen 
abo kavka varesar. Aľe ko Petros oda 
čujinavas, the ehas amenge but 
lačhes, pre savoro furt pobisteravas. 
Pačisaľolas mange pre leste leskre 
lole čhama, sar asalas, the leskro 
lačho charakteris. La famiľija mek 
naplaňinahas, aľe ačhiľas pes. Bacht 
či bibachtaľi chiba? Phenav mange. 
Mire phujibena pre tosara pes nadža-
nas avri te ľikerel, the suňiben, hoj 
mange uľola čhavoro le Downovo sin-
dromeha, ehas perdal mande but 
pharo. But man daravas, so pre kada 
phenela miro rom the bizo o džene 
khatar miro than. Furt miri choľi vaš 
miri pheň ľikeravas andre mande, 
ehas man bari choľi the dukh. Miri 
bacht bibacht mukhľom le Devlo-
reske, vaš oda hoj man nahas zor, the 
nahas man aver možnosťa, sar oda te 
rješinel. The te rodel varesave dženes, 
odborňikos, so andre kada achaľuvel, 
mange ľiľahas o časos the čhiďomas 
avri o love. O rom mange savoreha so 
šaj šegetinelas, aľe pal ňisoste nadža-
nelas. 

Sar avľas miro ločhiben, ta rovavas 
the vičinavas o nav mira pheňakro. 
Hem nadžanavas, kaj hiňi the či dži-
vel, andre koľa minuťica mange kam-
polas, hoj mange te avel opora. O lo-
čhiben ľikerelas na cale ochto ori, uľo-
las mange šukar sasťi čhajori, kavka 
bare jakhengri, sar te bi labolas calo 
vesmiros. Našťi oleske paťavas the ba-
chťipnaha rovavas. Savori choľi, savi 
man ehas vaš miri pheň, pes ňisostar 
ňič našaďas, the me la but kamavas te 
rakhel the te avel paš late pašeder. Sar 
doavľom khere, ta pes chudle te kerel 
dajakre the dadeskre povinosťa, e ci-
kňi barolas the ehas zoraľi the sasťi 
čhajori, sava ehas baro talentos, rado 
dikhelas o knižki. Le romeha samas 
bachtaľi famiľija, the miri čhajori ehas 
perdal mande khamoro, švetlos he ka-
miben, savo man sako ďives delas zor. 

Paľis man oda nadelas, the 
rakhľom la pheňa avri khatar socijal-
no siť, the minďar lake pisinďom. 
Rakhľom la čačes pal nevo nav, sar 
mange phende, vičinelas pes Laura. 
Mušinavas te avel but birušakeri, kim 
mange pisinďas pale odpheňiben, sar 

ehin ča „servus!“. Paľis pes buter roz-
vakerďam the pisinahas peske, sar te 
bi geľahas pal o dživipen. Pal savoro, 
so amen andro dživipen arakhľas, the 
kaj všadzi samas. Man oda nadelas, 
the bičhaďom lake fotka mira čhajo-
rakri, diňom lake nav pal miri pheň - 
Vendi. Užaravas, so pre kada miri 
pheň phenela, aľe joj mange pre kada 
bičhaďas fotka peskra čhajorakri, 
sava ehas Downovo sindrom. Somas 
andro šokos! Koda, so miri pheň akor 
phenďas, pes ačhiľas lake korkorake. 
Nadžanavas, so pre kada te phenel, 
bičhaďom lake ča smajlikos, savo ro-
vel. Nahas man zor. Paľis peske phen-
ďam, hoj pes arakhaha kurke, the 
imar peske napisinahas. Arakhľam 
pes andre thaneskeri restauracija, kaj 
sar stredoškolački phirahas pre lovi-
na the joj odoj phirlas le muršenca. 
Minďar la prindžarďom, ehas oda 
miri pheň. Čeporo phurisaľiľas, aľe 
phenavas bi, hoj vaš oda, hoj la ehas 
pharo dživipen. Avelas the chudelas 
o vast peskra čhajorakro. Ehas la ku-
ľara the tipicko muj čhavoreskro le 
Downovo sindromeha. Šaj lake ehas 
pandž berš. Chudľam pes the kama-
has peske te objedňinel. Ehas čepo ci-
cho, ča sako dikhahas varekaj avre-
ther, sar te bi mek pre varekaste uža-
rahas. Objedňinďam peske the me 
ľiľom o tromaďipen the dikhľom an-
dro jakha mira pheňake, the phen-
ďom lake, hoj mange te odmukhel, 
the hoj mange ehin pal savoro pharo. 
Hoj bajinav, hoj pes halasinďam, the 
časos, savo našaďam. Pohladkinďas 
man pal o vast the ča kerďas le šere-
ha, hoj imar ehin lačhes. Čeporo 
mange ehas feder, aľe he kavka mange 
ehas phares, aľe čujinavas he kami-
ben. Miri pheň vakerelas sar te bi kha-
tar varesavi kňižka, ehas la pharo dži-
vipen. Ladžalas pes mek buter, sar 
dikhľas peskri viza pre peskri pheň, 
the ačhiľas pes ipen lake. Kamelas te 
našavel le čhavores, aľe o jilo lake na-
delas. Džanelas, hoj latar varesave 
džene asana, aľe ľikerďas oda! Miri 
pheň hiňi perdal mande zoralo ma-
nuš, savo pes ňigda naodcirdel, the 
furt lel koda, so lake o dživipen ane-
la. Odkanastar namukhľam avri jekh 
ďives, savo bi peha naavľamas, ačhi-
le pes amendar nekfeder kamaratki, 
choc sam pheňa. 

Miri pheň adaďives šegetinel le 
avre dajenge, saven ehin rovnako 
vakeriben sar la korkora. Paťav, hoj 
the man miro dakeriben but diňas, the 
nasigeder, sar e čhaj barolas, acha-
ľiľom, sar ehin e famiľija bari. Naphe-
nav, hoj hem amari famiľija hiňi koľa 
nekfeder... Kaleha, hoj chudľom te ču-
jinel korkora man, the čujinavas, hoj 
oda som korkori me, koľa, savi kamel 
te vakerel andro svetos. Arakhľom, 
hoj o manuš, savo našťi phenel koda, 
so kamel, hino manuš bi e sloboda. 
Miri pheň mange phundraďas o jilo 
the diňas het mire dara. The khatar 
mire dara man sasťarďom. Paťav, hoj 
tumenge khatar miro vakeriben vare-
so ľiľan. Andro dživipen sako amen-
dar kerel chibi the bajinel. Buter ehin, 
hoj kale chibi dikhaha the keraha nevi 
goďi. Te rakhel peske le učiteľen andre 
amaro dživipen the te šunel, so phe-
nen, the te sikhľol, sar te avel feder 
manuš. Veronika Kačová 

Tomáš Kačo: Rád 
narušuji pravidla
Když v pěti letech poprvé usedl za klavír, nikoho by nenapadlo, že ty malé prs-
ty vyťukávající první tóny jednou roztleskají Carnegie Hall. Za pohádkovým 
příběhem ale stojí léta dřiny, studia a soustředění. Na cestě k vlastnímu oso-
bitému stylu, jenž talentovanému mladíkovi z Nového Jičína otevřel dveře do 
světa hudebních osobností, zpřeházel Tomáš Kačo zavedené pořádky a pra-
vidla. Jeho improvizacím dnes bez dechu naslouchají vyprodané sály na růz-
ných místech světa.

Co pro vás znamená hudba? Radost?
To je, jako kdybyste se zeptala, co pro mě znamená žít. Není to jenom ra-
dost nebo jenom smutek, je to mix různých emocí. Smět být s hudbou na 
světě vnímám jako boží požehnání.

Vzpomenete si, kdy jste v sobě tuhle vášeň objevil?
Já jsem se do hudby zamiloval vlastně až později. Když jsem v pěti le-
tech začal hrát na klavír, tak jsem hudbu nijak zvlášť rád neměl. Ne ka-
ždé dítě chce denně hodiny cvičit. A jestli vám někdo bude tvrdit, že na 
piano v tomto věku cvičí proto, že ho to baví, tak je něco špatně. Sílu hud-
by, její hlubší význam, jsem začal vnímat až tak v patnácti, když jsem měl 
už trochu rozumu.

Kdo vás poprvé přiměl sedět u klavíru?
Za všechno může táta. Posadil mě ke klavíru a chtěl, abych na něj cvičil. 
Tedy on mě naučil jenom tři akordy třemi prsty. Není pianista, uměl jenom 
toto – a já jsem se je kupodivu naučil velmi rychle a pak už jsem jenom „sta-
hoval“ písničky a zkoušel vyťukávat, co jsem znal, podle sluchu. Mé hu-
dební začátky byly založeny na svobodě. Neměl jsem žádné hranice, žád-
ná pravidla. Platilo pouze jediné: Nauč se, co slyšíš.

A až pak přišla ZUŠ a opravdová pravidla. Nesvazovala vás?
Samozřejmě, že ano. Pravidla vás vždycky omezují. Ale třeba Stravinskij 
říkal, že bez pravidel by nebyl schopen složit to, co skládá. Ty velké symfo-
nie atd. Že jej ta pravidla naopak inspirují.

A vás?
Mě ne. Jsem typ člověka, který rád pravidla narušuje. Není špatné pravidla 
ctít, ale abyste překročil vlastní hranici, musíte vystoupit ze zajetých ko-
lejí. Bach, Mozart, Beethoven, ti všichni byli vlastně raubíři staré doby… 
Každé pravidlo se snažím nějak nabourat, protože mě po čase začne nu-
dit. Studoval jsem klasiku, ale ten svět byl tak zakrabičkovaný a lidé tak vy-
mezeni, že mě to strašně stahovalo. Potřeboval jsem se dostat někam dál, 
hudba by neměla mít žádné hranice. Je spousta muzikantů, kteří se věnu-
jí jen jednomu hudebnímu žánru a hodně z nich jiný styl hudby odsuzuje. 
I já jsem mezi ně dlouho patřil. Všechno, co nemělo parametry Chopinovy 
balady nebo koncertu Franze Liszta, pro mě nemělo žádnou úroveň. Což 
je samozřejmě špatně, jak vím dnes. Neodsuzuji pop z rádia jen proto, že 
jsou to tři akordy na čtyři nástroje s jednoduchým textem a trvá tři minu-
ty. Je to prostě otázka času a zkušeností.

Byl nějaký moment, který to změnil?
Nejspíš Berklee College. Tam se pop tvořil hodně, rozebíral se do hloubky, 
což jsem do té doby netušil, že vůbec lze. Amerika obecně mi otevřela oči.

muselo to být úlevné dostat se do světa, který nemá tolik předsudků 
a v tvůrčím světě mizejí hranice…
Amerika je jako jiná planeta. Zvlášť pro člověka z malého města… Třeba 
New York je divočina, připadáte si jako ve filmu, všechny ty ulice a mrako-
drapy… Je to úplně jiný pocit, jiná energie než třeba v Praze. Dokud nevy-
cestujete a nemáte srovnání, nevíte, že to jde jinak. Že můžou na všechno 
existovat různé úhly pohledu. A právě na Berklee jsem dělal několik růz-
ných hudebních žánrů najednou. Od rocku přes pop po latinskoamerické 
styly. A to mi otevřelo oči.

Jaký byl pocit zaplnit Carnegie Hall?
Když jsem byl v zákulisí, měl jsem strašnou trému. Ale jak jsem usedl za 
piano a začal hrát, tak to ze mě spadlo. To už jsem byl uzavřen ve svém hu-
debním světě, kde jsem se napojoval na svoje síly, na ty energie. Asi v půl-
ce koncertu mě přepadla lítost, že už bude vlastně za chvilku konec, že za 
chvíli dohraju. Říkal jsem si: Udělej to delší… Moje koncerty jsou založeny 
do značné míry na improvizaci a jejich délka se odvíjí od momentální ná-
lady. Tak jsem se tam rozjel, hrál jsem přes hodinu a ten čas strašně rych-
le utekl. A užil jsem si to.

A co přišlo pak, poté, co jste v Carnegie dosáhl na vrchol? Neměl jste 
trošku pocit prázdnoty?
Trvalo mi asi měsíc, než mi došlo, že jsem tam hrál. Pak jsem měl chvíli po-
chybnosti, co dál, ale netrvaly ani den. Protože těch dalších met ohledně 
koncertních síní, orchestrů, lidí, se kterými bych chtěl spolupracovat, těch 
je nevyčerpatelné množství. Hudební scéna je prostě obrovská.



julis
červenec rh

7

beletrie

Sestry
pokračování příběhu 
Čas utíkal a my jsme vyrostly a sta-
ly se dospělými ženami. Já dostudo-
vala na výbornou, škola mě nako-
nec bavila a našla jsem si pak práci 
v knihovně. Zato má sestra Vendy ni-
kdy žádný diplom na žádnou profe-
si nezískala, přestože byla dost chyt-
rá. Místo toho se ocitla tak trochu na 
okraji společnosti. Skoro na žádné 
škole nevydržela dlouho. Myslím, 
že to v sobě měla odjakživa a celou 
tu dobu k tomu směrovala. Vzpomí-
nám si na ten den, kdy jsme se sest-
rou pořádně chytly kvůli jejímu cho-
vání, které se nedalo vydržet. Dělala 
všude, kam jsme šli, ostudu a stydě-
la jsem se za ni. Jednou, když nám 
bylo přes 20 let, měl táta narozeniny. 
Oslava se konala u našich na zahra-
dě. Má sestra přijela také, ale nemě-
la ani peníze, aby mu něco malého 
mohla koupit, musela jsem ji vzít do 
obchoďáku a něco společně vybrat. 
Byla totálně mimo, ale pravdou je, 
že ty předtuchy, které mívala, se pak 
za pár měsíců staly. To mě jako ses-
tru nejvíc děsilo, s čím zase přijde. 
Naposledy to bylo na střední, když 
četla spolužačce myšlenky. Chytly 
jsme se právě na oslavě táty, kdy má 
sestra, už trochu v náladě po pár pi-
vech, řekla, že mé dítě bude postiže-
né, jednoduše dítě s Downovým syn-
dromem. A že budu mít z toho všeho 
těžké deprese a skončím tak jako 
máma, zavřená v psychiatrii. No, 
ani se raději neptejte, jak to všechno 
dopadlo, samozřejmě nás to všech-
ny vyvedlo z míry a oslava našeho 
táty dopadla tak, jak nikdo nečekal. 
Myslím, že táta měl i slzy v očích, ale 
jak to u něj bývá, nic na to neřekl, jen 
sklonil hlavu. Svou sestru jsem za to 
nesnášela a řvala jsem na ni, ať oka-
mžitě odejde, že ji nechci už vidět. 
Máma na oslavě nebyla. Jak už jsem 
psala, trpěla těžkými depresemi, úz-
kostmi, a tak musela jít do léčebny. 
Tu noc jsem si to ještě v duchu v hla-
vě přehrávala a pocit strachu mi ne-
dal spát. Od té doby jsme se neviděly.

Dnes je tomu deset let a já se vra-
cím ve vzpomínkách do svého dět-
ství. Sedím doma na gauči a prohlí-
žím si nějaké fotky, kdy jsem se se 
svou sestrou smála a prožívala svůj 
dětský život. Našla jsem i fotku z ně-
jaké rodinné oslavy, řekla bych, že od 
táty. Ráda i nerada vzpomínám na 
tyhle časy a řeknu vám, že někdy je 
mi i do pláče. Možná se ptáte, jak to 
všechno dopadlo a zda se mi vážně 
narodilo dítě s Downovým syndro-
mem. Ano, příběhy se musí dokon-
čit, i přesto, že mají smutný průběh, 
o tom jsou přece příběhy, nebo ne? 

Za celou tu dobu jsem se se sest-
rou neviděla a nedošlo k žádnému se-
tkání. Já zrovna nebyla ten typ člově-
ka, který by se omluvil první nebo 
tak nějak. Byla jsem spíše po tátovi, 
on taky všechno nechával na dru-
hých. Situaci jsem proto nechala tak, 
jak byla, protože jsem se vlastně 
i bála… Co jsem slyšela od známých, 
tak se má sestra odstěhovala do jiné-
ho města a začala se věnovat věštění 

a ezoterice. Prý si našla nějakého bo-
hatého podnikatele a někdo od sou-
sedů říkal, že si dokonce sehnala ma-
nažera a změnila si jméno na Lauru. 
No, u ní bych se nedivila, byla schop-
ná všeho. Občas si ji ale se mnou lidé 
pletli a začali na mě v obchodě hulá-
kat něco ve stylu: „Haló, to jste vy, ta 
senzibilka? Předpovíte mi budouc-
nost, kolik berete…?“ A tak všelijak. 
Rychle jsem od takových lidi utíka-
la, protože jsem měla svůj život, 
a ano, čekala jsem dítě. 

Se svým manželem jsme se zrov-
na tak potkali v obchodě, kde jsme 
do sebe narazili. Trochu jsme se roz-
povídali a ještě v ten den mě pozval 
na večeři do místní restaurace, kde 
jsme si pochutnali na mexické ku-
chyni. V té době ještě dokončoval ti-
tul Mgr., ale i tak už učil na střední 
škole dějepis a angličtinu. Oba dva 
jsme si rozuměli. Já před ním měla 
pár vztahů s jinýma klukama, ale ni-
kdy to nějak nevyšlo. Vždycky jsem 
to ukončila, říkám si, že jsem asi ne-
byla připravená nebo tak něco. Ale 
u Petra jsem to cítila a bylo nám spo-
lu moc dobře, na vše jsem vždycky 
zapomněla. Líbily se mi na něm jeho 
zrůžovělé tváře vždy, když se usmí-
val a jeho optimistické chování. Ro-
dinu jsme ještě neplánovali, ale sta-
lo se. Osudová chyba? Říkám si. Mé 
ranní nevolnosti byly k nevydržení 
a představa, že se mi narodí dítě 
s Downovým syndromem, byla pro 
mě víc než tragická. A strašně jsem 
se bála reakce svého manžela a sa-
mozřejmě i reakce okolí. Pořád jsem 
svůj hněv proti sestře potlačovala 
a měla v sobě hodně stresu a boles-
ti. Svůj osud jsem se rozhodla ne-
chat vyšší vůli, protože jsem byla 
tak oslabená, že jsem neměla jinou 
možnost, jak to vyřešit. A vyhledat 
nějakého odborníka by mě stálo jen 
čas a vyhozené peníze. Manžel mi 
se vším, s čím mohl, pomáhal, ale 
o ničem neměl tušení. 

Když nadešel čas mého porodu, 
tak jsem plakala a vykřikovala jmé-
no své sestry. Sice jsem nevěděla, 
kde je a zda je naživu, ale v tu chvíli 
jsem ji potřebovala, aby mi byla 
oporou. Porod trval necelých osm 
hodin, narodila se mi zdravá dcera 
s očima tak velkýma a krásnýma, 
jako by zářil celý vesmír. Nemohla 
jsem tomu uvěřit a štěstím jsem pla-
kala. Veškerý hněv, který jsem měla 
vůči své sestře, se náhle ztratil a já 
měla touhu ji vyhledat a být jí na-
blízku. Po příchodu domů začaly 
každodenní rodičovské povinnosti, 
malá rostla a byla silná a zdravá hol-
čička, měla velký talent, měla ráda 
knížky. S manželem jsme byli šťast-
ná rodinka a má dcera pro mě byla 
slunečním paprskem, světlem a lás-
kou, která mě denně doprovázela.

Nedalo mi to, a tak jsem nakonec 
sestru vyhledala přes sociální síť 
a napsala jsem jí. Našla jsem ji oprav-
du pod novým jménem, tak jak mi 
bylo řečeno. Jmenovala se Laura. 
Musela jsem být hodně trpělivá, než 
jsem se dočkala odpovědi, jako je 

pouze „ahoj!“. Pak se naše konver-
zace prohlubovala a nakonec jsme si 
psaly jak o život. O všem, co nás v ži-
votě potkalo a kde jsme všude byly. 
Mně to nedalo a poslala jsem jí foto-
grafii své dcery, pojmenovala jsem ji 
po sestře - Vendy. Čekala jsem na re-
akci sestry, ale ta mi obratem posla-
la fotografii své dcery s Downovým 
syndromem. Byla jsem v šoku! To, 
co má sestra tehdy předpověděla 
mně, se stalo jí samotné. Nevěděla 
jsem, co na to mám odpovědět, po-
slala jsem jí plačícího smajlíka. Na 
víc jsem se v tu chvíli nezmohla. Pak 
jsme se domluvily, že se setkáme 
o víkendu a už jsme si nepsaly. Po-
tkaly jsme se v místní restauraci, 
kam jsme jako středoškolačky cho-
dily na pivo a ona randila s klukama. 
Hned jsem ji poznala, byla to ona, má 
sestra. Trochu zestárla, řekla bych, 
že to bylo těžkým životem, který 
měla. Šla ruku v ruce se svou dcerou, 
která měla brýle a typický vzhled dí-
těte s Downovým syndromem. Moh-
la mít tak pět let. Objaly jsme se 
a chtěly si objednat. Chvíli bylo ticho, 
jen jsme se dívaly každá jinam, jako 
bychom ještě někoho vyhlížely. Ob-
jednaly jsme si a já sebrala odvahu 
a podívala se své sestře hluboko do 
očí a řekla, ať mi odpustí a že mě 
všechno moc mrzí. Že lituji té hádky 
a času, který jsme obě dvě ztratily. 
Pohladila mě po ruce a jen kývla hla-
vou, jako znamení, že už je dobře. 
Trochu se mi ulevilo, ale i tak jsem cí-
tila lítost, ale zároveň lásku. Má ses-
tra vyprávěla svůj příběh jako z ně-
jaké knížky, měla těžký život. Stydě-
la se ještě víc, když její vize, kterou 
viděla u mě, se stala právě jí. Chtěla 
jít na potrat, ale svědomí jí nedalo. 
Tušila, že bude pro některé lidi ter-
čem posměchu, ale zvládla to! Má se-
stra je pro mě silným člověkem, kte-
rý se nikdy nevzdává a stále přijímá 
to, co jí život přinese. Od té doby 
jsme nevynechaly ani jeden den bez 
sebe a staly se z nás největší kama-
rádky, přestože jsme sestry. 

Má sestra v současné době pomá-
há matkám, které postihl stejný pří-
běh jako ji samotnou. Dělá dobrou 
věc, má dar promlouvat k lidem 
a věřte mi, je šťastná a já díky ní 
dvojnásob. Myslím, že mě mateřství 
hodně změnilo a časem, jak dcera 
rostla, jsem si uvědomila, jak je ro-
dina důležitá. Neříkám, že zrovna 
ta naše rodina je ta ideální… Tím, 
že jsem začala vnímat více sebe 
samu, jsem cítila, že jsem to skuteč-
ně já, ta, která chce taky promlou-
vat ke světu. Zjistila jsem, že člověk 
bez sebevyjádření je člověk bez 
osobní svobody. Má sestra mi ote-
vřela srdce a zahnala mé obavy da-
leko pryč. A ze svých obav jsem se 
vyléčila. Doufám, že jste si z mého 
příběhu něco odnesli. V životě kaž-
dý z nás chybuje a lituje. Mnohem 
podstatnější je však tyto chyby vi-
dět a poučit se z nich. Hledat učite-
le ve svém životě a naslouchat jim 
a učit se, jak žít a být lepším člově-
kem.  Veronika Kačová

Zmínil jste napojení na své síly, máte nějaký rituál, který vám pomáhá?
Ne, ale soustředím veškerou energii na výkon. A také se snažím připome-
nout si, odkud pocházím. Vrátím se do Nového Jičína, do toho jednoho 
pokoje, kde nás bylo dvanáct. Žili jsme úplně obyčejný život a tenkrát mi 
to přišlo normální. Když se dnes na to podívám zpětně, tak je mi na jednu 
stranu smutno, na druhou stranu jsem hrozně hrdý na rodiče, jak to s námi 
dokázali. Tam se vždycky snažím dostat, protože dneska už vím, že pra-
men toho „něčeho“, co lidi na mojí hudbě baví, leží právě v mém dětství.

Je to silný příběh a musel jste mít pevnou vůli.
Každý máme svoje poslání. To svoje jsem si uvědomil asi v patnácti, kdy 
mi došlo, že chci něco změnit. Nevěděl jsem přesně co, ale cítil jsem něja-
kou energii, která mě poháněla. Někdo shora si mě vybral, abych byl tím 
nástrojem, který tady něco zanechá. Nejdřív jsem nevěděl přesně co, ale 
věděl jsem, že nechci žít jako moji rodiče, aby se ke mně lidé nechovali tak 
jako k nim. A když se to povedlo, chtěl jsem pomoct motivovat svoje souro-
zence. A teď bych chtěl změnit celý svět… Ve vnímání, v předsudcích, aby 
se lidé k sobě chovali líp, nevnímali se jen přes rasu, pohlaví nebo bohat-
ství, ale hodnotili se tím, jak dobří jsou lidé.

Většinu času trávíte v Los Angeles, ale tady máte velkou rodinu. Kde 
je pro vás doma?
Je to tak půl napůl, Česko i USA. Manželka Grace je Američanka, sklá-
dá texty a zpívá. Teď jsme společně vytvořili písničku, která se bude příš-
tí jaro hrát v katedrále sv. Víta na ZUŠ Open. Pracovně se jmenuje Mod-
litba pro budoucnost.

malíři, fotografové, spisovatelé často užívají hudbu, když chtějí vyladit 
tvořivého ducha. Čím se ladíte vy?
Taky hudbou. Ale je to různorodé. Rád poslouchám klasiku. Když jsem teď 
jel ve Volvu do Ústí, pouštěl jsem si Keitha Jarretta. To je můj oblíbený kla-
vírista, jeho koncert mě vždycky vyladí. On je do hudby taky hodně pono-
řený… až tak, že se z toho zbláznil. Já se snažím najít balanc. Na pódiu vás 
to samozřejmě pohltí, ale když je po všem, měl by se z toho člověk hned do-
stat, aby nezabředl do nějakých nebezpečných zatáček…

Existuje návod na tvůrčí udržitelnost? Aby to člověku vydrželo a nedo-
stával se do těch zatáček?
Každého asi inspiruje a motivuje něco jiného. Jsou měsíce, kdy nic nefun-
guje, kdy ta tvůrčí vlna není aktivní. Nic vás nenapadá, nic se vám nelíbí, 
všechno stojí za houby. A pak přijde období, kdy to z člověka jen srší. Ale 
jsem asi ještě moc mladý, abych plně chápal, jak to funguje.

Která z emocí vás inspiruje nejvíc?
Smutek a bolest.

Nestojí za tím ten váš pohádkový příběh? Byl byste tak dobrý, kdybys-
te neměl tak silnou motivaci?
Nemyslím si, že bolest je podmínkou tvoření. Klíč je v tom, aby se člověk 
v nějaké té emoci našel. Já jsem se našel v tom „smutku“, který nějakým 
způsobem vznikl v mém dětství… Jakmile to člověk najde a dokáže po-
jmenovat, má vyhráno. Pak už nemusí dál hledat, ví, kdo je. A v tom je ta 
největší síla. Možná je to klišé, ale opravdu to tak funguje. Jakmile najde-
te svůj hlas jako umělec, máte z velké části vyhráno. Právě jinakost je si-
lou, která vás odlišuje od ostatních, takže v tom je ten klíč: Najít svou sílu.

Které hudební žánry mimo klasiku vás oslovily a jak si vás našel jazz? 
Taky na škole?
Já jsem si ho našel sám – tím, že jsem odmalička improvizoval. Začalo to při-
rozeně zacházet do jazzových postupů, aniž bych věděl, co slovo jazz zna-
mená. To jsem zjistil až na konzervatoři, kde jsem začal objevovat konkrétní 
nahrávky s Oscarem Petersonem a dalšími. Z ostatních žánrů mě baví pop 
a mainstreamová hudba. Snažím se poslouchat, inspirovat se, včetně součas-
né muziky – Ed Sheeran, Sia a všichni ti, kdo teď „frčí“. Baví mě jejich tvorbu 
analyzovat. Člověk si říká, že je to jednoduché – ale pak zjistíte, že i když umí-
te zahrát milion not, je těžké složit něco, co bude chtít poslouchat celý svět.

Která setkání s těmi, koho jste na své cestě z malého města potkal, byla 
nejdůležitější?
Na konzervatoři to byl pan profesor Pavel Motloch, kdo mě vtáhl do světa 
klasické hudby. Obdivoval jsem ho, on pořád jen četl a mluvil jako ze sta-
rých dob. Naučil mě k lásce k hudbě. Na AMU paní profesorka Noemi Zá-
rubová, která mi pomohla nevzdat šanci jít na Berklee. I když mě přijali, 
bylo třeba prokázat, že mám na studium a život tam dost financí. Což jsem 
neměl a pomalu jsem se smiřoval s tím, že z toho nic nebude. A právě paní 
profesorka Zárubová mě podpořila, podržela a motivovala, abychom zku-
sili kontaktovat nadace, mecenáše…

Říkáte, že rád porušujete pravidla, jak je to s řízením?
Jsem velmi zodpovědný. Kupodivu nemám rád rychlou jízdu. Když se při 
prezentacích automobilky vychloubají, jak rychle se jejich auto dostane 
z nuly na sto, já si říkám: A koho to zajímá? Kde se tady potřebujete oka-
mžitě dostat z nuly na sto? Ani v Americe to nikdy nepoužiji, tak se tomu 
vždycky směji. Jsem prostě zodpovědný řidič, který má rád bezpečnou jíz-
du. Je to jedno z mála odvětví, kde ctím pravidla. Tady jsou namístě.

Petra Doležalová, Whatnews.cz
www.romea.cz
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Ceník inzerce
celá strana 5 000 kč (rozměr 26×40)
1/2 strany 3 500 Kč (rozměr 26×20 nebo 40×13)
1/4 strany 1 500 Kč (rozměr 13×20)
menší formát – 7 Kč/cm2

Sleva při opakované inzerci na druhé a další vydání 25%

žádosti o inzerci na: holomkova@srnm.cz

Předplatné Romano hangos
přijmení, jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .

název organizace:.  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .

adresa, PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .

e-mail: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . .telefon: .  .  .  .  .  .  .  .  .

počet objednaných výtisků: . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .

způsob platby:  hotově  složenkou

 bankovním převodem bez faktury; variabilní symbol:

 bankovním převodem na fakturu

vyplněný formulář zašlete na adresu: Romano hangos, Cejl 460/35, 
Brno 602 00. Fio banka, číslo účtu: 2300661977/2010

cena předplatného pro rok 2022 je 300 Kč

Adresa redakce Romano hangos 

a Společenství Romů na moravě

Cejl 460/35, Brno 602 00
tel.: 545 246 673 www.srnm.cz
číslo účtu: 27-488570217/0100 redakce rh vyhlašuje literární 

soutěž Janka Horvátha 
o ceny v kategoriích:
– příspěvek v romštině 

– příspěvek v češtině

Soutěž je bez omezení věku. Pište to, co chcete sdělit 
ostatním! I na Vašem hlase záleží!

Příspěvky přijímáme od 1. 7. 2022 do 15. 11. 2022 na e-
-mailu romanohangos@gmail.com nebo na adrese re-
dakce SRNm, Cejl 35, 60200 Brno.

Nejlepší příspěvky budou zveřejněny online i v novinách. 
Tiskem publikovaní autoři získají autorský honorář a od-
borná porota vybere v prosinci výherce hlavní ceny. Kaž-
dý soutěžící získá předplatné na rok 2023!

Soutěž je vyhlášena za finanční podpory  
Statutárního města Brna.

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, Brno, 602 00
facebook.com/muzeum.romske.kultury

rommuz.cz

Program:
11.00 zahájení pietního shromáždění v památníku, proslovy hostů 

12.30 uctění památky obětí na Žalově modlitbou kněze

  a kladením věnců

13.40 komentovaná prohlídka areálu památníku

14.45 odjezd autobusů do Černovic

15.00 uctění obětí tábora pohřbených na obecním hřbitově

  v Černovicích

15.15 ukončení pietního aktu

Muzeum romské kultury vás zve na 
 

Pietní shromáždění k uctění 
památky obětí holokaustu 
Romů a Sintů  

čtvrtek 18. 8. 2022 11.00

Hodonín u Kunštátu. Památník holokaustu Romů a Sintů na 
Moravě 

Z uvedené akce bude pořízen fotografický a audiovizuální záznam. Materiál může být zveřejněn.
Zdroj: Michal Barsóny, Holokaust a současnost, olejomalba na sololitu, 2002, ze sbírky Muzea romské 
kultury

V letošním roce uplyne již 79 let od vypravení hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z tzv. cikánského tábora v Hodoníně 

u Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau. Uctěme památku obětí rasově motivované perzekuce 

a genocidy na místě, které je jedním ze symbolů holokaustu Romů a Sintů na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava.

Pro návštěvníky pietního shromáždění bude z Brna vypraven 

autobus zdarma., který bude přistaven před Muzeum romské 

kultury v 9.15. 

Místo v autobuse je nutné rezervovat nejpozději do 12. 8.

na emailu rezervace@rommuz.cz nebo na telefonním čísle 

+420 775 407 065.

Doprovodný program:
Barák dozorců – Lidická tragédie. Výstava přibližuje okolnosti 

vypálení této středočeské obce nacisty dne 10. 6. 1942, ale 

také poválečný vývoj Lidic až po současnost.

Areál bývalého vepřína v Letech u Písku

42

Základní logo manuálMuzeum romské kultury – Památník Lety u Písku

Zjednodušené logo

– užívá se, pokud je uvedeno společně s logem Muzea romské kultury

Zahájení demolice areálu bývalého vepřína 
Lety u Písku

Program:
Přivítání hostů a slavnostní proslovy
Symbolické zahájení demolice
Poslední procházka areálem vepřína s uctěním památky obětí holokaustu, občerstvení 
Předání areálu demoliční společnosti

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na media@rommuz.cz 
nebo telefonicky na +420 775 407 065

Z uvedené akce bude pořízen fotografický a audiovizuální záznam. Materiál může být zveřejněn.

pátek 22. 7. 2022 13 h

Velkokapacitní vepřín stojí na místě někdejšího tzv. cikánského tábora (dříve pracovního a kárného), kde 
byli vězněni muži, ženy i děti. Zemřelo zde celkem 326 osob, jejich těla byla ukládána do masových hrobů. 
Cílem Muzea romské kultury je realizovat zde projekt Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů
v Čechách a vybudovat tak skutečně důstojnou přípomínku tragických událostí. 

Muzeum romské kultury vás zve na


