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Milí čtenáři,
držíte v rukou poslední číslo 

letošního ročníku Romano voď i, již 
desátého. Snažili jsme se vám celý 
rok přinášet co nejzajímavější in-
formace, články, fotky, přibližovat 
v různém žánrovém pojetí akti-

vity a zajímavé osobnosti, v jejichž 
životě nebo činech se nějakým 

způsobem prolíná romství, romská 
tematika. Víte, že si zakládáme na 

původních textech a fotografiích, že se 
opravdu snažíme hledat nejen nové autory, ale 

také ty, o nichž si myslíme, že byste jejich texty 
měli číst. 

Tato práce není vůbec jednoduchá, jakkoliv se 
to možná zvenčí může zdát. V týmu dvou lidí 
(v řeči pracovních úvazků vlastně jednoho) děláme 
časopis s měsíční periodicitou a ambicí aktuál-
nosti, čtivosti, atraktivity, hloubavosti. V jiných 
časopisech – jen pro srovnání – se o tuto práci 
dělí pět až deset lidí a tým externistů. Nechci vás 
unavovat podrobnostmi, ale opravdu není jedno-
duché připravovat v tak limitujících podmínkách 
časopis této kvality. 

Pochopitelně si dokážu představit, co bychom 
ještě mohli dělat lépe a jak. Vize má každý z nás. 
Jen je není tak jednoduché realizovat. Rozepisuji 
se takto obsáhle proto, že patří velký dík těm, 
kteří v těchto obtížných podmínkách pracují, a to 
nejen na tvorbě časopisu, ale i jiných aktivitách 
v Romee. Nikdo z nás si nemůže dovolit ten luxus 
pracovat jen na „svém“ projektu. 

Toto číslo je tak trochu vánoční, dílem také 
bilanční, připomínající ještě Den lidských práv, 
pětileté výročí rozsudku D. H. uznávajícího seg-
regaci romských dětí v českém školství a další té-
mata. 
Gratulujeme k významnému životnímu jubileu 
etnografce, jež se celý život snaží dokumentovat 
texty i reportážními fotografiemi život Romů, Evě 
Davidové, s níž přinášíme, myslím, velmi zajímavý 
rozhovor. Díky za její práci a bucht bacht, sastipen 
the zor, Evo!

A ještě jedno poděkování… To patří velvysla-
nectví USA, které se na základě doporučení 
komise zřízené za tímto účelem rozhodlo věnovat 
nám letošní, v pořadí podeváté udělenou cenu Al-
ice Garrigue Masarykové. Dvoustranu včetně fo-
tografií přinášíme uvnitř čísla. 
Toto ocenění je pro nás velkou ctí a uznáním 
skutečnosti, že lidé pracující v Romee dělají svou 
práci dobře, poctivě, s velkým nasazením a snad 
i ve prospěch celé společnosti. 
Dostali jsme vlastně takový pěkný vánoční dárek: 
toto uznání patří samozřejmě všem, kteří s námi 
léta spolupracují nebo spolupracovali. 
Rok 2012 se blíží ke svému konci. Přeji vám, abyste 
si vánoční svátky užili pokud možno s těmi, které 
máte rádi, kterých si vážíte a kteří dokážou uznat, 
co jste pro ně schopni vykonat. 

Ať je rok 2013 pokud možno velmi dobrým rokem 
v životě každého z nás!
Bachtale Karačoňa u Láčho Nevo Berš!
                                           

Jarmila Balážová, šéfredaktorka
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KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI

Praha, 3. 12. 2012 
Agentura pro sociální začleňování předsta-
vuje v novém seriálu každý týden vždy je-
den z úspěšných postupů v sociálním začle-
ňování, které se daří uplatňovat v místech, 
kde působí Agentura. V prvním krátkém 
medailonu představila využití podmínky 10 
procent pracovních míst vyhrazených pro 
dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných 
zakázkách města Most. Ve druhém pak sys-
tém prostupného bydlení v Litvínově.

Jsem opravdu zvědav, jestli si těchto 
úspěšných postupů všimnou naše rych-

lá internetová média. Zdá se však, že jakéko-
liv pozitivní zprávy jsou pro média nezajímavé. 
Když sdružení ROMEA pořádalo slavnostní se-
tkání romských vysokoškoláků, žádní novináři, 
přestože byli osloveni, nedorazili… 

Brno, 30. 11. 2012  
V Národním divadle Reduta v Brně byla za-
hájena fotografi cká výstava „Romové pracu-
jí a chtějí pracovat“. Ta představuje jednak 
vítězné snímky fotografi cké soutěže, která 
proběhla pod názvem „Chytil jsem u toho ci-
kána – v dobrém světle“ uskutečněné v rámci 
stejnojmenného projektu, jednak snímky pro-
fesionálního fotografa Jiřího Salika Slámy.

Takových akcí není nikdy dost. Je dob-
ře, že se jeden z nejvíce rozšířených 

předsudků, že Romové nechtějí praco-
vat, bourá podobnými počiny. Výstava navíc 
navazuje na reklamu v dopravních prostřed-
cích, internetové stránky a také na rozhla-
sovou reklamu, která byla v průběhu měsíce 
listopadu prezentována na Rádiu 1. Ano, je 
to ta kontroverzní reklama s plakáty Cikán 
mi vybílil byt… prostě nejlepší malíř.

Praha, 29. 11. 2012 
Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškod-
nění romského holocaustu, je jedním z kandi-
dátů do Rady Ústavu pro studium totalitních 
režimů (ÚSTR). Ty bude na prosincové schůzi 
vybírat Senát. Do rady kandiduje celkem 33 
zájemců. Růžičkovi rodiče, kteří se dali dohro-
mady až po válce, byli každý v několika kon-
centračních táborech. Téměř všichni členové 
jejich rodů – celkem asi pětadvacet lidí – tam 
také zahynuli. Zkoumáním holocaustu a jeho 
odškodněním se Růžička zabývá již dvě de-
setiletí, ofi ciálně s tím začal hned po změně 
v listopadu 89.

Velmi oceňuji, že se pan Růžička chce 
zapojit do činnosti tohoto orgánu. 

Nechme tedy promluvit právě jeho. 
„Romská genocida se zatím zkoumá jen málo, 

rád bych ji přenesl do centra pozornosti. Můžu 
se tam také dozvědět dosud neznámé informa-
ce,“ odpověděl serveru Romea.cz Čeněk Růžič-
ka na dotaz, proč kandiduje do Rady Ústavu pro 
studium totalitních režimů. 

Romové z nebezpečného 
domu v Předlicích 
jsou stále na ubytovně

Petice vyvolala hysterii 
kolem (ne)rušení 
praktických škol

Úspěšné postupy 
začleňování od Agentury

V Brně probíhá výstava 
Romové pracují 
a chtějí pracovat

Čeněk Růžička 
kandiduje do Rady 
Ústavu pro studium 
totalitních režimů

Čeněk Růžička

Ženy z ubytovny v Ústí František Bikár mypracujeme.cz

youtube.com

Rena Horvátová

Připravil Zdeněk Ryšavý

Ústí nad Labem, Předlice, 3. 12. 2012
Romové z nebezpečného domu v ústecké 
čtvrti Předlice stále bydlí na ubytovně, kam se 
přestěhovali po týdnu přespávání v tělocvičně 
základní školy. Podle Miroslava Brože ze sdružení 
Konexe lidé bydlí hůře než předtím a za všechny 
výdaje s bydlením spojené platí o několik tisíc 
měsíčně více než doposud. Početnější rodiny 
platí až něco mezi 5 a 10 tisíci navíc.

Systém Předlice se zadrhl. Dlouhodobě 
neopravované a neudržované domy v ma-

jetku podivných vlastníků se staly životu 
nebezpečné. Je logické, že v takových domech se 
nedá bydlet. Je ovšem otázkou, zda je řešením 
předražená ubytovna, která jedny z nejchudších 
obyvatel vrhá do ještě větší bídy a totálního lid-
ského ponížení. Chyba se stala již na začátku při 
privatizaci domů. Nyní je potřeba, aby město 
přestalo dělat mrtvého brouka a situaci lidí 
začalo konečně řešit.

Praha, 28. 11. 2012
Desítky tisíc lidí podepsaly petici proti rušení 
praktických škol a předaly ji zástupcům 
ministerstva školství. Skutečná situace je 
navzdory rozruchu, který kolem údajného 
rušení takzvaných základních škol praktic-
kých vznikl, méně dramatická. Jak samotné 
ministerstvo, tak vláda totiž s jejich další 
existencí počítají.

Hysterii, kterou vyvolali někteří za-
interesovaní a do níž zatáhli rodiče 

dětí, které domů nosily petici s tím, že je 
paní učitelka prosí, aby ji rodiče podepsali, je 
neuvěřitelná. Takže na vyjasnění: minister-
stvo školství chce zamezit tomu, aby zdravé 
děti kvůli sociálnímu znevýhodnění studovaly 
v praktických školách po boku dětí s mentál-
ním postižením. V příštích dvou letech se proto 
chystá do praxe zavést několik opatření, která 
tomu mají zabránit. Nejde o rušení, ale o trans-
formaci škol, v rámci níž by současné základní 
školy praktické – tam, kde je to možné – měly 
přejít na běžné vzdělávací plány, případně na 
individuální vzdělávací plány.
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V rámci preventivní kampaně 
Programu kontroly a prevence 
HIV/AIDS bylo od počátku roku 
2012 osloveno celkem 21 000 
mladých Romů. Uvedla to Dr. 
Tona Varleva, ředitelka progra-
mu financovaného Světovým 
fondem pro boj s AIDS, tuberku-
lózou a malárií.
„Ročně je v rámci programu 
osloveno 28 – 30 000 osob. Kaž-
dá z nich by měla být oslovena 
vícekrát, za účelem co největší-
ho snížení nebezpečí rizikových 
vzorců chování. Nejrizikovější 
skupinu tvoří mezi Romy mla-

Francouzské úřady musí ihned zastavit 
proces vystěhovávání Romů, dokud ne-
budou obyvatelům neformálně vzniklých 
sídlišť zajištěna veškerá práva v souladu 
s mezinárodní úmluvou o lidských prá-
vech, uvedla Amnesty International. 

Poté, co byl v květnu zvolen novým pre-
zidentem, nechal se François Hollande 
strhnout vlnou optimismu a nabídl Fran-
cii slibnou vizi budoucnosti. S jeho přísliby 
svitla naděje také ostudně zanedbávané 
a pronásledované evropské menšině: Ro-
mům. Sídla romských migrantů ve Francii 
se stala opakovaně terčem násilných a ne-
legálních úředních zásahů a vystěhovává-
ní. Zásahy se týkaly celých rodin, přičemž 

Za osobní účasti tvůrců se v pondělí 10. pro-
since ve 20.00 uskuteční v bratislavském kině 
Lumière předpremiéra fi lmu 35 mesiacov 
s Natálkou. Sociolog Fedor Gál a režisér Mar-
tin Hanzlíček se po dvou předchozích společ-
ných projektech Krátká dlouhá cesta a Dobré 

ráno, Slovensko pustili před třemi roky do 
další spolupráce. Po tématech ze vzdálenější 
i bližší historie se tentokrát rozhodli zpraco-
vat aktuální události. 

V noci z 18. na 19. dubna 2009 došlo 
k jednomu z nejodpornějších případů ex-
tremistického násilí v České republice. Malé 
Natálce nebyly ještě ani dva roky, když 
v noci na postel, v níž spala, vlétla zápal-
ná lahev. Výsledkem byly popáleniny na 
80 procentech těla, měsíce strávené v kó-
matu a umělém spánku a desítky těžkých 
operací. Natálka přežila. Šlo o úmyslný 
a předem naplánovaný rasově motivovaný 
útok, tzv. zločin z nenávisti. V říjnu 2010 byla 
čtveřice mladých neonacistů za svůj krutý čin 
odsouzena. Dohromady dostali 86 let věze-
ní. 

Fedor Gál a Martin Hanzlíček sledovali sko-
ro 3 roky od osudné noci život Natálky a její 
rodiny, příběhy lidí z jejich okolí i související 
dění v české společnosti. S podporou ČT 
natočili nejen fi lm, ale současně také cyk-
lus profi lů Příběhy pro Natálku, který Česká 
televize vysílá od letošního října. Jeho jed-
notlivé části byly mimo jiné věnované na-
příklad Hedvize Malinové, Rudovi Dzurkovi, 
Gerte Vrbové či Egonovi Gálovi. Předpremi-
éru fi lmu 35 mesiacov s Natálkou organizuje 
u příležitosti Mezinárodního dne lidských 
práv Nadace Milana Šimečky ve spolupráci 
s Českou televizí a kinem Lumière.

dí muži. „Úzce spolupracujeme 
s romskými neziskovými orga-
nizacemi, které zaměstnávají 
Romy. 

Více informací 
najdete na: 
www.focus-fen.net 

zájem o jejich bezpečnost či osudy byl buď 
žádný, nebo jen zcela minimální. 
V rámci volební kampaně se Hollande za-
vázal začít se celou záležitostí zabývat. Do-
slova uvedl, že je jeho přáním, aby „zboura-
ná tábořiště s nevyhovujícími hygienickými 
podmínkami nahradila nabídka jiné alter-
nativy“.
 „Nelze nadále připouštět, aby byly celé ro-
diny vyháněny z místa svého pobytu, aniž 
by se jejich situace dále řešila,“ dodal. 
Od té doby uplynulo však již šest měsí-
ců, a Amnesty International se rozhodla 
odhalit skutečnou povahu prezidento-
vých slibů. 63stránkový dokument „Vy-
puzení: násilné vystěhovávání Romů 
v Ile-de-France“ (Chased away: forced 

evictions of Roma in the 
Ile-de-France) upozorňu-
je na selhání nové vlády 
v otázce zavádění stan-
dardů mezinárodního 
práva, týkajících se vystě-
hovávání, do domácího 
právního systému.  

Více se dozvíte na: 
www.publicserviceeu-
rope.com/article/2792/
despite-promises-from-
hollande-france-is-
failing-roma-people.

ZE SVĚTA

Mladí Romové v Bulharsku 
tvoří skupinu nejvíce ohroženou nákazou HIV

V Bratislavě bude mít předpremiéru snímek 
35 MESIACOV S NATÁLKOU

„Násilné vystěhovávání musí okamžitě přestat,“ 
vzkazuje Amnesty International

Připravila Adéla Gálová
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Iveta Němečková
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V posledních měsících se 
v médiích a komunikačních 
sítích rozjela vlna reakcí na 
plánovaná opatření, která 
by měla mimo jiné pomoci 
řešit situaci romských žáků 
ve vzdělávacím systému. 
Opatření přijala vláda ČR 
v minulém roce a byla sou-
částí Strategie boje proti 
sociálnímu vyloučení. 
Předmětem celé komunikační kampaně 
bylo především opatření, které mělo za cíl 
transformovat tzv. základní školy praktic-
ké. Pod názvem „petice proti rušení prak-
tických škol“ se rozběhla po celé České re-
publice a i na mne se obracela řada občanů, 
rodičů a přátel s dotazy, o co vlastně jde.
  
Za touto peticí stojí především Asociace 
speciálních pedagogů, která argumentuje 
potřebností škol pro děti s lehkou mentální 
retardací a varuje před jejich zrušením. Pro-
tože, jak uvádí jedna z autorek dokumentu, 
Jana Smetanová: „… současná situace je 
vyhovující – díky speciální péči máme jednu 
z nejnižších úrovní negramotnosti.“  Dovo-
lím si dodat, že speciální školství je široký 
pojem. Zahrnuje podporu především pro 
děti s těžkým zdravotním postižením (zra-
kovým, sluchovým, tělesným a lehkým, 
středním a těžkým mentálním postižením). 
Navržená transformace se netýká celé 
sítě speciálních škol. Jde v ní výhradně 
o jeden typ škol – škol pro děti s lehkým 
mentálním postižením.

O co vlastně jde a jak se také lze na součas-
nou situaci podívat? Základní školy, které 
vyučují podle programu pro děti s lehkou 
mentální retardací, jsou sice ve vzděláva-
cím systému novou institucí, ale jen podle 
názvu. Ve skutečnosti jde o školy, které na-
vazují na dlouholetou tradici zvláštních škol 
a podobně jako ony vzdělávají děti, u kte-
rých byla diagnostikována tzv. lehká men-
tální retardace. Pro úplnost musím dodat, 
že do těchto škol chodí ve skutečnosti i děti, 
u kterých mentální postižení diagnostiková-
no nebylo. To ostatně vyplývá také ze zprá-
vy České školní inspekce z roku 2010. 

Dalším faktem je, že v těchto školách je 
umístěn neúměrně vysoký podíl romských 
dětí – daleko větší, než odpovídá pravdě-
podobnosti. Těžko lze uvěřit, že více než 
čtvrtina dětí z romských rodin trpí lehkou 

mentální retardací, když u ostatní populace 
výskyt takového postižení nepřevyšuje 2%. 
Na tento fakt také důrazně upozornil Ev-
ropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, 
když v roce 2007 vynesl proti ČR rozsudek 
pro „nepřímou diskriminaci“ romských dětí 
ve vzdělávání. 

Podívat bychom se také měli na to, že ve vět-
šině zemí Evropy (a nejen Evropy) chodí děti 
s lehkým mentálním postižením převážně 
do běžných základních škol. V těch zemích, 
kde je vzdělávací systém na dobré úrovni, 
mají ve škole zabezpečenu velmi dobrou 

odbornou podporu. Jsou přijímáni jak uči-
teli, tak spolužáky. Nacházejí si širší okruh 
přátel, získávají dobré sociální dovednosti. 
To je dobrý vklad do jejich dalšího života 
– vlastně je to dobrá zpráva pro všechny. 
Tyto tzv. integrované děti se i v dospělém 
životě pohybují ve společnosti snadněji 
a s vyšší mírou samostatnosti. A ostatní 
děti ve třídě se naučí počítat s tím, že lidé se 
speciálními potřebami jsou běžnou součástí 
společnosti. Do systému speciálního škol-
ství jsou zařazováni žáci, pro které taková 
podpora již není dostatečná, mezi ostatní-
mi dětmi by nebyli dobře přijímáni a v jejich 
nejlepším zájmu je navštěvovat školy mimo 
hlavní vzdělávací proud. 

Myslím, že je třeba také zdůraznit: transfor-
mace není totéž co zrušení. Cílem transfor-
mace je především vytvořit lepší podmínky 

pro vzdělávání dětí, které potřebují pod-
poru, a ty, které s touto podporou budou 
prospívat v běžné škole, prostě vzdělávat 
s ostatní populací. 

V rámci transformace je důležité přiblí-
žit vzdělávací programy tzv. praktických 
škol programům škol běžných a především 
tomu, co budou současní školáci v dospě-
losti potřebovat. Chceme přeci, aby uspěli 
na středních školách, učilištích a v dospělém 
životě? Není žádným tajemstvím, že právě 
absolventi bývalých zvláštních škol mají 
největší potíže s uplatněním v zaměstnání 
a jak často je najdete mezi obyvateli v soci-
álně vyloučených lokalitách. 

Ano, pokud bude transformace úspěšná, 
určitý počet škol pro děti s lehkým men-
tálním postižením zcela jistě zanikne – ne-
budou potřeba. Jejich žáci budou chodit do 
běžných základních škol a odborná podpora 
jim bude poskytována tam. Není to i pro 
speciální pedagogy dobrý cíl? Pomoci dě-
tem zvládnout vzdělávání v běžné základní 
škole, dosáhnout dobrých výsledků a v do-
spělosti najít širší možnosti uplatnění?

Na závěr bych ráda svůj komentář shrnula 
zamyšlením nad otázkou, v čem je výhoda 
společného vzdělávání dětí v jedné škole 
a v čem jsou naopak skryta rizika? Děti, kte-
ré chodí do školy s ostatní populací, dosahu-
jí při dostatečné podpoře lepších výsledků 
a jsou více motivovány ke vzdělávání. Jejich 
uplatnění v dospělém životě je daleko snad-
nější, vybírají si povolání z širšího spektra 
možností. Velkým bonusem oproti vzdělá-
vání ve speciálních školách je také možnost 
přirozeného kontaktu s ostatními vrstev-
níky, budování vztahů a získávání odpoví-
dajících sociálních dovedností. A právě to 
je pro dospělý život a uplatnění ve společ-
nosti velmi důležité.  A nejen pro ně. Všimla 
jsem si již před mnoha lety, že děti, které se 
v přirozeném prostředí setkávají, komuni-
kují a spolupracují s těmi, které potřebují 
vyšší míru podpory, jsou jaksi lidsky zralej-
ší. Dívají se na svět s větší mírou pochopení 
a porozumění potřebám svým i potřebám 
ostatních. A to je hodně velký bonus pro 
nás všechny. Myslím si, že k tomu, abychom 
spěli ke společnému vzdělávání všech dětí, 
potřebujeme především připravit podmínky 
na základních školách, připravit jejich učite-
le, poskytnout systém podpory speciálních 
pedagogů a psychologů – třeba těch, kteří 
teď tuto podporu poskytují svým žákům 
v praktických školách.  
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ANKETA

Připravila Adéla Gálová

Zdeňka Kainarová 
účetní

Těžko poměřovat sílu a příchuť rado-
sti dětské a radosti dospělé. V dětství 
to byl jednoznačně první živý dárek 
pod stromečkem, tedy křeček. Bylo mi 
sedm a dostal jméno Ferda (stejně jako 
všichni jeho následovníci). Čekala jsem 
tam vždycky kolo, u kterého bych se do-
zajista rozbrečela dojetím, ale to přišlo 

až jednou v létě, jen tak, bez stromečku. V dospělosti to musela 
být knížka, jenom nevím, která z nich nejvíc. 

Možná víc pokory a rozumu těch, kteří mají moc ovlivňovat ži-
voty ostatních (tedy vlastně nejen u vládnoucích hlav a hlav kor-
porací, ale možná u nás všech).

Adéla Gálová
editorka, překladatelka

Štěně Dan, které způsobilo můj kolaps 
u vánoční jedle a o němž následně vyšlo na-
jevo, že je fenou. Naprosto „nepsí“ Dandy 
– pomalá, tupá a bez čichu, zato enormně 
líbivá a přítulná – mě pak nenadšenou den 
co den vyháněla v rámci venčicí povinnosti 
ráno z postele a potvrzovala smutný fakt o 
vrozeném lidském nevděku. 

Celek mozaiky je o to oslnivější, oč pravidelnější a pěstěnější jsou jed-
notlivá sklíčka. Každému, kdo najde ráno dost sil otevřít oči a opustit 
dům, bych tudíž přála dost sil k vytváření potřebných energetických 
rezerv, které zajistí, že se člověk neprotančí k fi niši ve víru ztřeštěné, 
udýchané a pološílené polky, ale že zvládne tu a tam malou přestáv-
ku, procházku na ochoz a pozorný pohled na ostatní tanečníky. 

Iva Hlaváčková
koordinátorka programu romských stipendií

Dárek, který mne v dětství nejvíce potěšil, 
byl můj malý veselý voříšek Punťa. Tento 
čtyřnohý kamarád byl s námi úžasných de-
set let. Byl to parťák na lumpárny, dobrý 
hlídač i mazel, prostě pes s velkým P. 

Určitě by neuškodilo více tolerance, re-
spektu a ohleduplnosti, kterou často ve 

společnosti postrádám. Dále umět se alespoň trochu oprostit od ne-
ustálého honu za penězi a kariérou v této extrémně spotřební době. 
Uvědomění si, jak důležité jsou dobré mezilidské vztahy.

Jarmila Balážová
novinářka, šéfredaktorka Romano Voďi

Nejvíc jsem si dokázala dárky užít jako 
malé dítě. Tak ve čtyřech mi největší 
radost dělaly takové ty dřevěné kostky 
s obrázky, z nichž jste skládaly pohádky. 
Milovala jsem taky knížky a hltala jich 
opravdu několik týdně. Nejabsurdněj-
ší knihu mi jednou dala moje maminka 
- slovník španělštiny. Já se ale španělšti-

nu nikdy neučila! Asi mě tak chtěla motivovat ke studiu. Vzpo-
mínám si na velkou radost z kočárku a panenky a pak taky na to, 
kolik let jsem si strašně přála kolo, což už byl dost drahý špás, 
když máte tři mladší sourozence.

Schopnost chtít poznávat jednotlivé lidi, umět se víc radovat 
a smát v běžném životě  a kontaktu s lidmi. A taky určitou no-
vou energii a statečnost vyřizovat si svoji frustraci z politiky na 
náměstích  přímo s politiky a ne vybíjet si ji na těch, kteří se ne-
mohou bránit. Nám všem potom víc nadhledu a umu radovat se 
ze života.

František Kostlán
aktivista, blogger, novinář

Kam až má paměť sahá, tak nejvíc mě potě-
šila stavebnice Merkur, s níž si dokážu hrát 
i dnes. Co mě ale vůbec nepotěšilo, bylo 
to, že jsme ji dostali s mými dvěma bratry 
jako dárek společný. Takže mě asi přeci jen 
víc potěšilo Dvacet tisíc mil pod mořem. 
Autor, Jules Verne, byl díky svým krásným 
příběhům mým dětským hrdinou.

Více humoru, empatie a tolerance – tedy to, co nám leckdy 
chybí. 

↘ Jaký vánoční dárek vás v životě nejvíc potěšil?       
↘ Co byste popřáli české společnosti 
do nového roku? Připravila Adéla Gálová

Zdeněk Ryšavý
ředitel o. s. ROMEA

 Pokud si dobře pamatuji, tak to byly bru-
sle. Hrál jsem hokej a v té době byly tzv. lité 
brusle něco naprosto výjimečného. Většina 
spoluhráčů měla obyčejné kožené se 
železnými noži, takže bylo vždy velké haló, 
když někdo přišel a měl nové, lité. Dnes jsou 
lité brusle naprosto běžná záležitost, takže 
to pro někoho může znít trochu absurdně. 

A ještě jeden dárek mě potěšil, ale to už jsem byl větší. Dnes už to 
bude také znít absurdně, ale byl to počítač Atari 800 XL. 

Asi bych té „společnosti“ popřál lepší politiky, ale na druhou stranu 
právě ta společnost si ty politiky zvolila, takže bych jí měl spíš popřát 
při příštích volbách lepší výběr. Přál bych jí také, aby tak nevěřila na 
různé populistické mesiáše, kteří mávnutím kouzelného proutku 
zařídí, že se každý bude mít dobře. Nebude a ani není tak jisté, že 
vše záleží jen na píli a schopnostech člověka. Z velké míry ano, ale 
je také potřeba mít trochu toho štěstíčka. Takže české společnosti 
přeju štěstí, příště lepší volbu a méně nesnášenlivosti…
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↘ Jana Balážová 
– asistentka ve školce

„Není těžké pracovat, když se chce a je 
hlavně příležitost. A já jsem celý život chtěla 
a musela. Už od svých šestnácti let,“ říká 
osmapadesátiletá Jana Balážová. Pochází 
z osmi sourozenců. Z rodiny, kde na vzdělání 
dětí nezbyly peníze. Fakt, že nemohla 
studovat střední školu, překonala a dnes 
pracuje jako asistentka v brněnské školce ve 
Štolcově ulici. „Abych mohla práci vykoná-
vat, musela jsem absolvovat roční akredito-
vaný kurz. Velmi jsem se obávala, že školu 
již ve svých 58 letech nezvládnu. Přece jen 
nejsem nejmladší. Ale povedlo se a jsem se 
svou prací spokojená,“ přibližuje, čím musela 
projít.

Ani před tímto zaměstnáním nikdy neseděla 
doma. Byla kuchařkou, uklízečkou. Vycho-
vala čtyři děti, z nichž dvě mají vysokou školu. 
„Jsem samozřejmě patřičně hrdá na to, že 
se jim to povedlo.  Vlastně jsem ale pyšná 
i na sebe, protože jsem své potomky vždycky 
vedla k tomu, aby měli vzdělání a chovali se 
slušně. Troufám si říci, že děti jsou obrazem 
svých rodičů,“ vysvětluje. 
Podle ní by měli děti dostat možnost žít 
život, jaký by chtěly žít. Bez předsudků, bez 
nenávisti… „Proto je velmi důležité, aby-
chom my, rodiče, vedli své děti k tomu, že 
vzdělání je jednou z nejdůležitějších součástí 
života...“

Sama nechápe, proč tolik Romů nemůže na-
jít práci. „Co bych dělala doma? Tam je nuda. 
Důležité je být užitečná,“ říká Balážová. 

Přestože ona sama nenarazila na diskriminaci 
kvůli barvě kůže, své děti musela několikrát 
chránit před předsudky. „Mám výhodu, že 
na mě to nejde moc vidět. Mé děti jsou ale 
snědé a nemají napsáno na čele, že jsou 
slušné, chodí do práce a mají doma pořádek. 
Přesto se ale neuzavřely a snaží se světu 
ukázat, že i Rom může být naší společnosti 
prospěšný,“ uzavírá Jana Balážová.

↘ Marcela Gabčová
– operátorka

Ani ona nezažila, co to znamená žít z podpory. 
Přestože i třiatřicetiletá Marcela Gabčová 
zažila, co to jsou tvrdé pohovory, pohledy 
zabořené do podlahy nebo všeříkající ticho při 
osobním rozhovoru, dnes už skoro zapomněla. 
Pracuje pro americkou fi rmu Order adminis-
trator, worldwide CZ, kde se specializuje na 
holandský trh. „Naše fi rma je multikulturní. 
Pracuje tady hodně cizinců, takže můj původ 
v podstatě nikoho nezajímá. Důležité jsou 
výsledky mé práce,“ říká komunikativní Mar-
cela. O tom také je její práce. Telefonuje, ko-
munikuje se zákazníky, vyřizuje administra-
tivní záležitosti, cestuje … 

Přitom ani ona neměla začátky snadné. Po 
ukončení Obchodní akademie v Hodoníně 
se jí nedařilo sehnat práci, proto odjela do 
Rakouska a Holandska živit se jako au pair. 
Po návratu otěhotněla, a přestože byla 
na výchovu sama, zvládla při mateřské 
vystudovat vysokou školu – bakalářský 
obor sociální pedagogika na Masarykově 
univerzitě v Brně. Tomuto oboru se 
věnovala na různých pozicích. Začínala 
v neziskovkách jako  např. terénně-sociální 
pedagogická pracovnice, poradenská 
a vzdělávací pracovnice a později jako 
koordinátorka projektu. 

„Před čtyřmi lety jsem si chtěla ob-
novit své znalosti z administrativně-
ekonomického oboru a přešla jsem pra-
covat do zahraničních firem. Zde jsem 
nabyla zkušenosti v oblasti administrativy 
a hlavně ve styku se zahraničními klienty. 
Mohla jsem si tak také rozšířit i své jazy-
kové znalosti v angličtině a holandštině,“ 
shrnuje Marcela.

I ona si uvědomuje, že za svou cílevědomost 
a sebevědomí vděčí z velké části rodičům. 
„Táta nás vždycky tlačil k tomu, abychom se 
učili a dodělali školy,“ uvědomuje si Marcela. 

Jana Balážová

Marcela Gabčová
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val jako údržbář autodromu, dělník v be-
tonárce nebo šil boty. „Prostě jsem nechtěl 
být na podpoře,“ dodává k tomu. Poslední 
zaměstnání před tím současným měl na 
městském úřadě. „Tam jsem se dozvěděl 
o volné pozici na mé současné místo. Znali 
mě, byli se mnou spokojeni,“ upřesňuje 
pan Jaroslav. Podle něj lidé žijící v „domech 
hrůzy“ mají několik společných problémů: 
nedostatek vzdělání, práce a z toho vyplýva-

jící chudobu. Přitom i on musel několikrát 
dokazovat, že není jen „Rom“. 

„Naštěstí vidím, že se této nálepky lze 
zbavit. Děti se snažím vychovat slušně a 
dbám na to, aby se dobře učily. Myslím, že 
ony se s pojmem diskriminace nesetkaly. 
Každý totiž ví, že se snažíme vést slušný 
život,“ říká Jaroslav.    

↘ Marek Bagár 
- pizzař

Marek Bagár začínal od píky. Kvůli své 
mladické nerozvážnosti nedodělal střední 
školu automobilní. Od svých osmnácti let 
proto vystřídal několik zaměstnání. Začínal 
jako DJ, dřel na stavbách. 

„Nejlépe jsem se cítil jako obchodní 
zástupce kabelové televize Karneval. 
Pracoval jsem tam šest let. Kdyby fi rma 
neskončila, asi bych tam byl dodnes,“ 
po-pisuje třiatřicetiletý Marek. Přitom 
i v tomto zaměstnání narážel na předsudky 
a strach některých lidí. „Třikrát na mě za-
volali i zásahovku. Znáte to: když po domě 
chodí cikán, tak se někteří mají na pozoru. 
Přesto jsem měl tuto práci moc rád. Kdyby 
to tak totiž nebylo, těžko bych v ní mohl 
zůstat,“ svěřuje se otec dvou dětí. 

Podobně mluví i o svém současném 
zaměstnání. Přes svoji známou získal práci 
jako kuchař v pizzerii Fortys. Jsou dny, kdy 
pracuje i šestnáct hodin denně. Volno má 
maximálně deset dní v měsíci. „I když je to 
náročná práce, jsem rád, že ji mám. Nikdy 
bych nechtěl být závislý na podpoře státu. 
V mojí rodině se vždycky pracovalo. Moje 
máma má pětapadesát let a stále chodí do 
práce. Já nebudu jiný,“ tvrdí odhodlaně. 

Podobně se staví k výchově svých dětí. Jeho 
malá dcerka chodí do první třídy a už nyní 
ví, že její otec pro její vzdělání udělá vše, 
co bude moc. „Vím, že v životě jsou mno-
hem důležitější věci než tituly. I tak si ale 
přeji, aby moje děti měly vždy kladný vztah 
k práci. Chtěl bych, aby jednou byly šťastné 
a dělaly to, co je bude bavit. Co víc si rodič 
může přát než, aby jeho děti byly zdravé 
a šťastné… Snad mi dá Pán Bůh štěstí…“ ,
uzavírá Marek.

 ↘ Jaroslav Daniel  
- policista

Jeho všední den začíná v sedm hodin ráno 
u přechodu poblíž základní školy. Poté 
obejde obyvatele nedalekých činžáků. 
Pokud potřebují pomoc, zkontaktuje je 
s místními úřady, neziskovými organiza-
cemi nebo volnočasovými organizacemi. 
Jaroslav Daniel je totiž městský policista 
v Břeclavi. Přesněji řečeno: asistent pre-
vence kriminality.  „Je to odpovědná práce, 
dohlížím na pořádek a mluvím s občany 
o jejich potřebách. Snažím se věnovat 
hlavně dětem, které potřebují pozitivní vzo-
ry. Například v poslední době se mi podařilo 
domluvit s úřadem, abych mohl hlídat děti 
na hřišti. Tam je předtím nechtěli pustit 
z obavy, že by jej rozbily,“ říká šestatřicetiletý 
otec šesti dětí. Sám pochází z deseti 
sourozenců, z nichž každý má svou práci. 
Také on se vždy se snažil mít zaměstnání, 
přestože má jen základní vzdělání. Praco-

Marek Bagár

Jaroslav Daniel
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2012 
Rok propadu, ale i nadějí?
Karel Holomek

ÚVAHA

Bývá dobrým pravidlem se vždy koncem 
roku zamýšlet, jaký ten rok vlastně byl, co 
špatného i dobrého se v něm událo, a na 
základě toho předvídat, zda příští rok – 
i roky další – budou lepší nebo horší. Nic víc 
se s tím asi nedá dělat, protože naše osobní 
touhy a přání se i přes naše úsilí, s ohledem 
na širší okolnosti,obvykle  jen stěží naplní.

Tím nechci říci, že každý z nás nemá býti 
angažovaným občanem a usilovně pracovat 
na nápravě věcí veřejných i soukromých.
Ale právě toto prozření, které má úzkou 
souvislost s mým poměrně zralým věkem, 
mne vede k tomu, abych úvahy konce roku 
a prognózy na rok příští příliš neprožíval.
Budiž tedy, přesto si všimnu právě těch 
širších okolností, které ovlivňují vše další.

Naše vláda se potácela na hraně existence 
a zachránila se vždy na poslední chvíli. Její 
úsilí o prosazování reformní legislativy bylo 
paradoxně příčinou jejích potíží, protože 
opozici ani občanstvu se připravované 
reformy příliš nezamlouvaly. Vyvolaly 
rozčarování nejméně poloviny národa a pro 
romskou populaci znamenaly propad na ještě 
hlubší dno než dříve. Varování ombudsmana 
nic neplatilo, nikdo ho nebral vážně. Hlas lidu 
ani protesty davů rovněž nic nevážily. Dokonce 
se ozvaly protestní hlasy z řad koaličních 
poslanců, kterým spíše než o věc samu šlo 
o to, jak získat více moci a z ní plynoucí skvělé 
až lukrativní pozice. Když přišel na přetřes 
pád vlády a hrozba rozpuštění parlamentu, 
raději couvli, protože by přišli o prebendy 
v podobě skvělých trafi k, jak jinak. Tím se 
dostáváme obloukem k reformám, které 
byly tím pádem zachráněny. 

Malý človíček však přišel opět zkrátka: ti, kteří 
mu měli sloužit a pracovat pro něj, měli moc 
práce s udržením pozic a přemýšlením, jak to 
udělat, takže na lidi poněkud zapomněli.
V tomto směru nás do příštího roku zcela 
evidentně změna nečeká.

Začátkem příštího roku končí pan prezi-
dent Klaus, a o něm si také něco povíme. 
Vyrojilo se tolik kandidátů na prezidenta, 
že je skutečně s podivem, že mezi nimi 
nenacházíme nějakou Romku nebo Roma. 
V té konkurenci by se moc neztratili. No, už 
se stalo!

Avšak zkoumání názorů kandidátů je 
hodno naší pozornosti. Tak pan Okamura 

doporučuje Romům, aby založili vlastní stát, 
a nezastírá, že by byl potěšen, kdyby tam 
pak všichni Romové aspoň z Česka odešli. 
Jak milé!

Paní „Bobo“ zase prohlašuje, že nepři-
způsobiví nám nebudou diktovat, jak a komu 
dávat peníze. Miliardové korupce jí evidentně 
nevadí, zato sociální dávka ve výši 6000 Kč 
měsíčně pro nepřizpůsobivého ano.

 Z pana prezidenta Klause se postupem času 
až ke konci jeho mise stal téměř neúpros-
ný nepřítel Evropské unie a její Nobelovu 
cenu považuje za tragedii, ne-li za skandál. 
To nám, Romům, dělá ovšem pan prezi-
dent naschvál, protože pro nás je EU jediná 
naděje, že aspoň někdo řekne našim auto-
ritám, jakých prohřešků se Česká republika 
právě proti nám dopouští. Aby toho nebylo 
dosti, došlo to tak daleko, že náš pan premiér 
Nečas ani nepojede do Bruselu na Den lid-
ských práv 10. prosince, kdy bude reprezen-
tace EU Nobelovu cenu přebírat, a posílá tam 
jen velvyslance. To je jistě skandál, klidně 
bych tam jel, kdyby mne pan premiér pověřil, 
abych třeba s díky vyjádřil svůj postoj k EU 
a ocenil její podporu věci lidských práv.

Ale v tom to právě vězí: lhostejný postoj 
pana premiéra k lidským právům dokumen-
tuje nejen jaksi přílišné názorové přilnutí 
k jeho „guru“, ale i jeho opravdovou „ne-

podporu“ lidských práv, abychom se drželi 
terminologie užívané tam nahoře, na Hradě. 
Ostatně rozprášení Sekce lidských práv po 
všech možných rezortních koutech, které 
má vláda v úmyslu, říká jasně, jak se to u nás 
s lidskými právy má.

Bylo by jistě zajímavé zkoumat, jaké pos-
toje prezidentští kandidáti zaujímají vůči 
EU, a podle toho se ve volbách zařídit. 
Tento přístup by mohl být jedním z našich 
novoročních předsevzetí.

Tož tak! Doufám, že popis letošních událostí, 
který zdaleka není úplný, nevyvolává v po-
zorném čtenáři skepsi nebo nedostatek víry 
v lepší časy. To jsem neměl v úmyslu.
Právě naopak! Horší to totiž už ani být 
nemůže. Což nemusí být vnímáno jako 
věcný argument, vycházející z konkrét-
ních signálů vedoucích ke zlepšení. Jinak to 
ovšem nemůže dopadnout, nechceme-li 
opravdu, aby se naše republika stala repub-
likou banánovou, prožranou korupcí, pokry-
tectvím, nekulturností a arogancí v chování 
politiků státních i regionálních.

Ale jestli to tak bude nebo nebude, je 
taky trochu naše věc. Trochu? Úplně 
zásadně hlavně naše věc! Dovolili jsme 
našim papalášům strašně moc. Je třeba je 
defi nitivně odstřihnout od všech lumpáren. 
Nevíte jak? Já taky přesně ne. Nepochybně 
musíme hledat cesty a možnosti na půdě 
občanské společnosti a jejího posilování.

A to budiž náš program pro příští roky 
a v tomto smyslu pracujme. Věřte mi, že 
pak se změní i postoj lidí v celé společnosti 
i vůči nám Romům. Problém soužití ukázal 
slabiny naší demokracie a zasloužili se 
o to Romové, byť možná nevědomky. Teď 
ukažme i své angažmá ve schopnosti čelit 
nedostatkům ve svých řadách, ale i mimo ně.

↘ Karel Holomek 

Narozen v roce 1937 v Brně.
Předseda nevládní organizace Spo-
lečenství Romů na Moravě, redak-
tor čtrnáctideníku Romano hangos 
(Romský hlas). Je jedním ze zakla-
datelů Muzea romské kultury.
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REPORT

PRÁCE O.S. ROMEA OCENĚNA
cenou Alice G. Masarykové
Jarmila Balážová

Za udělováním zmiňovaného ocenění 
stojí Velvyslanectví USA, které tuto 
tradici založilo v roce 2004 jako výraz 
uznání osobnostem nebo subjektům, 
které se mimořádně zasloužily o rozvoj 
lidských práv v České republice a svojí 
podporou sociální spravedlnosti a obra-
nou demokratických svobod vytvářejí 
otevřenou občanskou společnost. Cena se 
od té doby uděluje každoročně, pojmeno-
vaná jen po významné Čechoameričance 
jako výraz uznání za její úsilí při boji proti 
sociální nespravedlnosti a osobní odvahu 
při prosazování lidských práv. Tato absol-
ventka filozofie, historie a sociologie se 
angažovala ve studentském hnutí a za 1. 
světové války byla vězněna za protirak-
ouský odboj. Po vzniku Československa 
se aktivně zúčastnila veřejného a poli-
tického života — stala se poslankyní 
Revolučního národního shromáždění, 
v roce 1919 založila Československý 
červený kříž, kterému předsedala do roku 
1938. V roce 1919 založila první Vyšší so-
ciální školu v ČSR a po smrti své matky 
(1923) plnila roli první dámy republiky. V 
roce 1948 emigrovala do USA, kde žila až 
do konce svého života. Zemřela v krajan-
ském československém domě pro seniory 
v Chicagu.

Úplně poprvé toto ocenění převzal v roce 
2004 právník, pracující tehdy v občanském 
sdružení Liga lidských práv, Jiří Kopal. 
O rok později jej vystřídal aktivista v oblas-
ti lidských práv Kumar Sri Vishwanathan 
působící dlouhá léta v Ostravě.

Loňský laureát Czeslaw Walek, právník 
s částečným polským původem, svého 
času náměstek ministra pro lidská práva, 
nynější předseda občanského sdružení 
Prague Pride říká: „Cena Alice Garrique 
Masarykové pro mě znamená neuvěřitelně 
velkou poctu. Od začátku jsem ji nevnímal 
jen jako ocenění své práce, ale práce všech, 
kteří se mnou spolupracovali, a zejména 
Prague Pride Teamu. Jsem přesvědčený, že 
to byla cena pro všechny tyto lidi. 

A jsem rád, že ambasáda USA podpořila 
LGBT téma jako lidskoprávní téma, hodné 
celospolečenské diskuse. 

V ČR existuje málo cen, které podporují 
mladé aktivisty. Vesměs máme v Čechách 
ceny pro zasloužilé osoby, a asi to tak je 
správně. Na druhou stranu považuji za 
důležité občas podpořit někoho, kdo je 
uprostřed své dráhy a může mít pochyb-
nosti - je to normální. Ta cena je takovým 
vyjádřením podpory pro lidskoprávní ak-
tivisty a i tato podpora je velmi potřebná 
v životě.

Vítám mezi držiteli občanské sdružení 
Romea, jehož práce si skutečně hodně 
vážím, myslím, že je cena v hodně do-
brých rukou a tzv. romské téma je vysoce 
společensky aktuální.“ 

Předsedkyně O. s. Romea Jarmila Balážová 
a výkonný ředitel sdružení Zdeněk Ryšavý 
přebrali cenu při příležitosti výročí Me-
zinárodního dne lidských práv z rukou 
velvyslance USA Normana Eisena ve středu 
12. prosince. 

„Velvyslanectví USA v Praze uděluje Cenu 
Alice Garrigue Masarykové za rok 2012.

sdružení ROMEA za jeho dlouhodobé 
prosazování otázek lidských práv Romů 
v Česku. ROMEA přispívá k vyváženosti zo-
brazení Romů v médiích tím, že se zaměřuje 
na příběhy jednotlivců z romských komunit 
i popisem událostí, které by jinak zůstaly 
nepovšimnuty. Činí tak prostřednictvím 
tištěného měsíčníku Romano voď i (Rom-
ská duše), nejnavštěvovanějšího webu 
s touto tematikou Romea.cz a systematic-
kou spoluprácí s majoritními médii. ROMEA 
také publikuje články v češtině a angličtině, 
jejichž prostřednictvím šíří povědomí 
o těchto tématech. Svou prací toto 
občanské sdružení podporuje toleran-
ci a porozumění mezi Romy a zbytkem 
společnosti a přispívá také k vyváženosti 
českých médií,“ řekl americký velvyslanec 
v ČR.

Nejčerstvějším laureátem ceny Alice Garrigue Masaryko-
vé, nejstarší dcery prvního prezidenta Československa, je 
občanské sdružení Romea. Cenu jsme získali 12. prosince 
letošního roku a v podstatě se váže ke Dni lidských práv, 
který si od roku 1950 připomínáme na celém světě o dva 
dny dříve, tedy 10. prosince. 

Velvyslanectví USA/Michal Štichauer
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„Získání právě této ceny nás těší, o to víc, že 
se ocitáme ve společnosti lidí  jako je David 
Ondračka, Igor Blaževič, Anna Šabatová, 
týdeník Respekt a další, jichž si vážíme. 
Spojené státy americké se prostřednictvím 
své ambasády dlouhodobě věnují tematice 
lidských práv, včetně těch romských, pod-
pora a udělení ceny Alice Garrigue Masary-
kové je jednou z těchto cest,“ říká Jarmila 
Balážová, předsedkyně ROMEA, o.s. 
Výkonný ředitel organizace Zdeněk Ryšavý 
doplňuje: „Pro nás jde o potvrzení toho, že 
svoji práci, zejména na poli mediálním, ale 
i v dalších oblastech, děláme společně 
s kolegy snad dobře.“

↘ Dosavadní držitelé
Ceny Alice Garrique 
Masarykové:  
  
- Czeslaw Walek (2011)
- Anna Šabatová (2010)
- David Ondráčka (2009)
- Igor Blaževič (2008)
- Týdeník Respekt (2007)
- Lucie Sládková (2006)
- Kumar Sri Vishwanathan (2005)
- Jiří Kopal (2004)

Jiří Sláma

Jiří Sláma



ROZHOVOR

Eva Davidová: 
PRO ROMY JSEM BYLA
VŽDYCKY PROSTĚ EVA..
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Text: Adéla Gálová
Foto: Petr Axmann
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Vůbec první otázka, která mě 
spontánně napadne, když si o 
Vás čtu a přemýšlím, má souvis-
lost s faktem, že jste měla celý 
život blízko k obrazu, k vizuali-
tě. Co je první obrázek, který se 
Vám vybaví v paměti? Vaše první 
vzpomínka, jestli nějakou tako-
vou máte?
Vybaví se mi asi hlavně maminka, a tatínek a 
starší bratr Jirka. Ale maminka úplně nejvíc, 
blonďatá jako Vy a kudrnatá k tomu.  Milovala 
jsem ji, ale bohužel brzy onemocněla, takže 
jsme se s ní mohli těšit jen do jejích 52 let. 
Když jí bylo čtyřicet, dostala sklerózu multi-
plex, a sice v době květnové pražské revoluce. 
Měla jsem tehdy problémy s kolenem a moje 
drahá maminka mě vezla do dětské nemoc-
nice na Karlově, kde si mě nechali na pozoro-
vání.  Bylo mi 12 let. A jak se maminka vracela 
z nemocnice domů do Dejvic, vypukla zrovna 
revoluce. Takže popojela kousek tramvají, 
načež je všechny z té tramvaje vyhodili, konec, 
šlus, už se ozývala střelba. Nic už nejezdilo, 
ani taxíky, musela jít z těch Vinohrad pěšky až 
do Bubenče. 

… to musela být nakonec ráda, 
že Vás má ukrytou v té nemoc-
nici.
Ani nebyla, protože můj  bratr se vydal – 
což ona nevěděla – na pražské barikády. 
Nadšený sedmnáctiletý kluk, to víte, a byl na 
Libeňském mostě, na té nejtěžší barikádě. 
Takže maminka byla sama s tatínkem a 
obě děti pryč z domu. V rozhlase pak začali 
hlásit, že ta nemocnice, ve které jsem ležela, 
je ostřelovaná. Nic se samozřejmě nevědělo 
přesně. Maminka z toho byla úplně pryč, 
ačkoli ji tatínek utěšoval, seč mohl. Jak nám 
pak zpětně řekli, tenhle stres byl základ té její 
nemoci. O půl roku později začala škobrtat a 
postupně ochrnula. Pak jsem se o ni starala – 
musela jsem se naučit vařit, říkala mi z postele 
a z křesla receptury. Bratr se nakonec naštěstí 
z barikády v pořádku vrátil, bylo to 9. května a 
měl stužku v pískové uniformě. Pamatuji si – a 
to je další z té „obrázkové série“, jak za mnou 
přišel na návštěvu do nemocnice právě v téhle 
uniformě pražské revoluční gardy. Byla jsem 
taková malá slečna a byla jsem nejen strašně 
šťastná, ale taky na hezkého bratra pyšná!

S bratrem jsme se měli moc rádi. Učil mě tan-
covat, vodil mě do tanečních a na plesy… Byl 
vynikající tanečník a já jsem taky ráda tancova-
la, takže vždycky vyvedl sestřičku. Krom toho 
byl velký odborník na chov koní. Vystudoval v 
Praze – Suchdole zemědělskou školu, a jak byl 
výborný na matematiku a přírodní vědy, tak si 
ho na té fakultě chtěli nechat, ale on ne! Jak 
jen mohl, utíkal ke koním. Jen co vystudoval, 
honem do Kladrub, do státního hřebčína, kde 
pak žil de facto celý život. Když promoval, což 
bylo v 50. letech, v době tvrdého komunismu, 
tak se řeklo: Koně pryč! Máme přece traktory, 
žádné koně nepotřebujeme, a kdo na nich 
jezdí…

… ten je buržoa.
Přesně tak! Koně byli něco jako tehdy soci-
ologie – takzvaný buržoazní přežitek . Vedle 

etnologie jsem si ji pak na fi losofi cké fakultě 
chtěla vzít jako druhý obor, ale nešlo to, už 
nebyla. Musím ještě říci, že můj bratr Jirka 
zachránil chov čistokrevných koní u nás, ale 
za cenu strašných bojů. Dva z těchto koní, 
tzv. „kočárových“, jsou dokonce na anglickém 
královském dvoře, a můj bratr tam byl poz-
vaný ke královně . To byla tedy 50. léta, začali 
jsme oba studovat.

Když jste u té zlomové doby; zaži-
la jste úctyhodnou řádku velkých 

historických převratů a změn – 
válku, 60. léta, normalizaci i re-
voluční éru v 89. roce, prakticky 
všechny data, která byla ve 20. 
století pro naši zemi významná. 
Kdybyste je měla srovnat, doká-
žete říci, ve které z těch etap jste 
vnímala největší naději na nějakou 
společenskou změnu? A kdy nao-
pak skepsi, marasmus, deziluzi?
Nadějeplná, ačkoli mi tehdy bylo relativně 
málo, byla jednoznačně poválečná doba. Kdo 
zažije válku – a já ji jako malá zažila v Praze 
včetně nočních náletů – tak si v sobě pak taky 
uchová nejrůznější „obrázky“: v noci sbalený 
kufříček nejnutnějších věcí a do krytu, kde jsou 
jen nějaké ty deky a nádoby s vodou. A tam třeba 
celou noc. Do první třídy jsem začala chodit 
v září 1939 – takřka paralelně s vypuknutím 
války, a zanedlouho už nám Němci zabrali školu 
v Dejvicích, naproti generálnímu štábu a museli 
jsme do improvizované školy v Bubenči, která 
byla v takových dřevěných barácích. Po válce to 
bylo samozřejmě krásné, navíc období v letech 
1945–1948, než bylo zase všechno jinak, mám 
spojené s  mládím. Pro mě to tedy osobně byla 
krásná doba. 68. rok byl pak spojený s tím, že 
jsme mohly, já a Milena Hübschmannová (se 
kterou jsme téměř vrstevnice a se kterou jsme 
o sobě zezačátku ani nevěděly – ona chodila na 
fi lologickou fakultu, já na fi losofi cko-historick-

ou, což bylo tehdy rozdělené, a potkaly jsme 
se tudíž až později, v průběhu školního roku), 
vůbec poprvé využít něco z našeho oboru.  
V sociologickém ústavu byla vypsaná stáž 
do národnostního oddělení, kam jsme byly 
s Milenou přijaté. To byl červen roku 1968 .

To jste neměly moc času.
Hodně málo času. Měsíc, dva po té tzv.nor-
malizaci to bylo ještě dobré, pak nám ale dali 
do čela jako vedoucího naší skupinky marxi-
stického fi lozofa Karla Káru. Začaly jsme 
dělat na velkém výzkumu, každá jsme jednak 
pokračovala v tom svém, jednak jsme dělaly 
jeden dohromady. Možnosti byly ale čím 
dál omezenější a výsledky, ke kterým jsme 
došly – počínaje tím, že Romové jsou právo-
platná etnická skupina, v podstatě národnost, 
a proč – tedy ty hlavní výsledky, k nimž jsme 
dospěly, nám okleštili a výsledně opět nedo-
volili publikovat. Za tím, co tehdy vyšlo z naší 
práce, si lze v podstatě stát až dodneška. 
Publikovalo se jen cyklostylem – tak vznikly 
dva větší materiály: Cikánské obyvatelstvo 
v Československu a ještě jedna publikace. Pla-
tilo nicméně, že pro to, na co jsme se v rámci 
oboru chtěly zaměřit, prakticky neexistovalo 
uplatnění. Takže já jsem si bádala soukromě, 
Milena byla v Československém rozhlase, 
přičemž mohla jezdit nahrávat slovesnou kul-
turu, zatímco já se od začátku soustředila na 
změny v životě a tradiční kultuře Romů a na 
romskou hudbu. Za ta léta se mi podařilo ses-
bírat největší sbírku tradičních romských písní 
u nás. Celou dobu jsem chodila mezi Romy 
v Ostravě, v Praze i jinde, ale nejvíc jsem  

jezdila do romských osad, počínaje Polomkou 
na středním Slovensku, kam jsem přišla mezi 
Romy vůbec poprvé.

Pro nit mého vyprávění je, myslím si, 
nejpodstatnější, že jsem začala v roce 1952 
studovat – maminka zemřela v srpnu, ale 
ještě jsem jí mohla říct, že jsem přijatá na fi lo-
sofi ckou fakultu, že jdu studovat etnologii, 
z čehož měla velkou radost. Zůstali jsme pak 
sami s tatínkem.  Po promoci v roce 1958  jsem 
se – což souvisí s onou nemožností se teh-
dy odborně uplatnit – nastoupila do prvního 
zaměstnání. Byl to Středočeský krajský 
národní výbor na Smíchově.  A protože jsem 
jako pravý nadšenec toužila jít do samého 
ohniska dění, požádala jsem si o východní 
Slovensko, do Košic. Někdo by myslel, že to 
není typické působiště po fakultě, ale já jsem 
byla ráda, že jsem  mohla být  v Krajském 
kulturním středisku, kde jsem měla možnost 
i pracovně jezdit po celém kraji, mezi Romy. 
Na jaře 1960 jsem se tedy rozhodla, že chci 
na východní Slovensko, kam jsem předtím 
pořád jezdila jen výzkumně a sama. Chtěla 
jsem tam začít pobývat a žít, poznávat. Bylo 
to další zajímavé a moc krásné období mého 
života. Mohla jsem tam jezdit a chodit mezi 
Romy zcela volně, natáčet písničky, později 
i fotografovat a dělat si své výzkumy.  Tohle 
období přineslo ten odborný výsledek, že 
jsem tam dala dohromady materiály ke své 
první knize Bez kolíb a šiatrov z roku 1965. 

ZA TÍM, CO V ROCE 1968 VYŠLO Z NAŠEHO VÝZKUMU 
S MILENOU HÜBSCHMANNOVOU, SI LZE STÁT DODNES...
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A když se vrátím k Vaší otázce: úvod a závěr 
této knihy byl například dodán zvenčí. Vám se 
to teď zdá třeba nepochopitelné…

Nezdá se mi to nepochopitelné, 
ale zajímá mě to, a čtenáře mož-
ná také, vždyť jde o kus histo-
rie, jehož vliv pociťuje dodnes.
Závěrem té knihy tedy muselo být, že Ro-
mové se budou měnit – abych se dnes 
zasmála – jaksi „ke světlým zítřkům“. 
V téhle útlé publikaci jsem se poprvé pokusi-
la shrnout, kdo Romové jsou, že jsou et-
nická skupina a také je na jednotlivé skupiny 
rozdělit. Plus fakt, že jsou z Indie, ačkoli to se 
zpřesnilo až později, pomocí lingvistických 
výzkumů. V roce 1964 a 65 to byly mé první 
objevy, na které jsem musela přijít sama. 
Na fakultě mi nikdo nepomáhal, tam se jen 
divili, že si tohle téma chci vzít k diplomové 
práci. A že prý to není žádné „odborné“ téma 
. Nakonec mi ale pomohl můj starý profe-
sor, dr.Otakar Pertold který byl indolog 
a byl dříve velvyslanec v Indii – u něj jsem 
konzultovala, a ten měl pro mě pochopení. 
A pak také dr. Otakar Nahodil, který byl te-
hdy odborný asistent. Vrátím se ale ještě 
k letům 1963 a 1964 , kdy jsem napsala knihu 
Bez kolíb a šiatrov, kterou jsem později ještě 
rozšířila o další výzkumy a vznikla kniha Ro-
mano Drom – Cesty Romů. Dalším výsledkem 
mého výzkumného pobytu v Košicích byla 
velká výstava, kterou jsem udělala taktéž 
doslova na koleně. Jmenovala se Cigáni 
východného Slovenska – a dodali k ní opět 
dobový přívěsek: …kedysi, dnes a zajtra. To 

„kedysi“ byla tedy ta historická část, kterou 
jsem tam ukázala: odkud Romové jsou, je-
jich indický původ, jazyk, způsob života a 
řemesla. Výstavu jsem představila v Dome 
košického vládneho programu. Instalovala 
jsem ji už  v 6. nebo 7. měsíci těhotenství. 
Ale vrátím se ještě k momentu, kdy jsem se 
rozhodla do Košic odejít –  vyložím Vám to 
osobní pozadí. Tatínek z mého rozhodnutí 
zezačátku moc nadšený nebyl, nakonec ale 
pochopil, že je to můj život a obor. Zůstal 
pak v Praze sám. Koncem března 1961 
zemřel, na rychle projevenou rakovinu . 
V nemocnici byl jen 10 dnů, nešlo to opero-
vat, nedalo se pomoct. Zůstala jsem pak 
v Košicích úplně sama. Můj kolega Vladimír, 
který se mnou předtím pracoval na 
středočeském KNV, přijel mezitím do Košic, 
kde začal pracovat na Východoslovenských 
železárnách, které se tehdy stavěly . Pro mě 
to bylo tehdy zlé období, když jsem zůstala 
sama. A v Košicích jsem toužila zůstat, po 
pracovní stránce jsem byla moc spokojená. 
S Vladimírem jsme se vzali 1. dubna 1961 
a Romové, moji přátelé Taragošovci, přišli 
a hráli mi. Svatbu jsme měli na košickém 
Národním výboru. Pracovala jsem pak až 
do dubna roku 1962.  Koncem května se mi, 
už po návratu do Prahy, narodil syn Martin. 
A knihu Bez kolíb a šiatrov jsem napsala 
v době mateřské dovolené.

Jak vlastně reagovali muži Va-
šeho života na skutečnost, že 
Vaše profese se pojí s častým 
cestováním? Jak se s tím smi-

řovali? Následovali Vás? Zlobili 
se, nebo Vás naopak podporo-
vali?
Dobrá otázka! První muž mého života 
– tatínek – jak jsem se už zmínila, nebyl 
moc nadšený, když jsem se v 1. ročníku na 
fakultě rozhodla pro svou profesi. Ale ak-
ceptoval to. Byla jsem, jak se tehdy říkalo, 
tzv. dívka z dobré rodiny a tatínek strávil 
celý život právnickou prací na Ministerstvu 
dopravy . Byl poměrně konzervativní. Měl 
pocit, že přece nemůžu jezdit někam tam-
hle na východní Slovensko, „mezi cikány“, 
což si myslela i spousta dalších lidí okolo, 
takže i s tím jsem musela bojovat. Nicméně 
později během let to pak pochopil a přijal. 
Rozuměl mi.
Co se mého bývalého muže Vladimíra týče, 
s tím jsme se, jak jsem říkala, brali přímo na 
východním Slovensku a  pak jsme spolu měli 
syna. Po jedenácti letech jsme se rozešli,  
v dobrém. 

A muž mého života – Jan, Honza – ten to 
chápe, protože se máme moc rádi. Rozumí 
a pomáhá mi, jsme spolu už čtyřicet let. 
A to jsem se ještě před deseti lety  sama a 
za své vydala na měsíc do Indie,do Mahab-
háratu a do Rádžasthánu, abych si splnila 
svůj dávný sen podívat tam,odkud většina 
Romů pochází a pokusila se najít ještě 
ty,kteří podobně žijí a provozují řemesla 
tak,jako otcové našich Romů. 
Mé dřívější cesty po republice za Romy 
mimochodem souvisely i s tím, že tatínek 
pracoval na Ministerstvu dopravy a já měla 
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a osad, kde jsem byla, ale nikdy se nestalo, 
že by mě nepřijali dobře nebo lustrovali – 
a to mě na tom vzalo. Nic jsem s sebou te-
hdy nevozila – ze začátku ani magnetofon, 
foťák – to až když jsme se víc poznali a byla 
jsem přijatá. Zpětně a až později jsem se ze 
sociologie dozvěděla, že jsem tehdy de facto 
prováděla tzv. zúčastněný výzkum.  Jejich 
život běžel normálně kolem mě a já ho s nimi 
žila. Myslím, že  Romové věděli a vždy vědí, 
komu můžou věřit. Zezačátku jsem při výz-
kumech spala vždycky někde ve městě – brzy 
mi ale řekli: „No proč chodíš spát jinam, buď 
u nás!“ Třeba v Trebišově byla porodní asis-
tentka, Zuzana Demeterová, ta měla takový 
lepší domeček s tzv. parádní místností – tam 
mě uložila. I odtamtud mám jeden „obrázek“ 
– krásná chvíle : spala jsem v té posteli 
a instinktivně se probouzela pocitem, že se na 
mě někdo dívá. Tak jsem pomalu otevřela oči, 
a vidím, za zasklenými dveřmi jsou de-
sítky párů dětských očí, které mě pozorují 
a říkají: „Mek sovel, amari Evička, mek sovel. 
Čiten!“  

Nebo další obrázek: jsem na konci osady  
a z toho druhého najednou hrozný křik. 
A volají: „Joj! Devla, muľa, ou muľa!“ Říkám 
si, proboha, co se stalo. A tak tam běžíme, 
a tam skutečně ležel mladý muž, 
v bezvědomí. Jak se ukázalo, nešlo přímo 
o delirium tremens, ale asi předtím hodně 
pil. Hned ho nesli na postel a už mu pomalu 
přinášeli svíčky a chtěli u něj vartovat, když 
jsem přiběhla. Přestože jsem neměla žádnou 
zdravotnickou průpravu, někde jsem asi 
zaslechla, že v takových případech pomáhá 
mléko. Tak mi ho přinesli, řekla jsem, ať ho 
svaří. „Podržte ho,“ povídám. Nalili jsme mu 
to teplé mléko do úst a samozřejmě obživnul. 
A tak jsem vzkřísila mula!

Takových okamžiků mám moc a moc, jeden 
krásnější než druhý. Mám je ve svém srdci.

↘ Eva Davidová 
  
Etnografka, socioložka, historička 
umění a fotografka Eva Davidová 
patří mezi zakladatele české romis-
tiky. Od poloviny 50. let se systema-
ticky věnuje studiu způsobu života a 
kultury Romů v Čechách, na Moravě 
a na Slovensku. Z té doby pocházejí 
nejen její první fotografi e, ale i první 
fonografi cké záznamy romské slo-
vesné a hudební kultury. 

Jako odborná pracovnice různých 
vědeckých a kulturních institucí 
zůstala od dokončení studia na 
Filozofi cké fakultě UK až dodnes 
věrná svému tématu. Donedávna 
přednášela na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích a externě 
i na několika dalších univerzitách. 
Spolupracuje s řadou zahraničních 
institucí, je členkou International 
Romani Union a aktivně působí 
v mezinárodní vědecké romistické 
společnosti Gypsy Lore Society. 

V roce 2002 dostala  od ministra 
kultury Pavla Dostála medaili Artis 
Bohemiae Amicis (Přátelé českého 
umění) za celoživotní práci v oblas-
ti záchrany, dokumentace a prezen-
tace tradiční kultury Romů v České 
republice a na Slovensku, v roce 
2008 od Slovenské vlády medaili 
Za ĺudskosť. 

Eva Davidová oslaví v těchto dnech 
významné životní jubileum. 
 

tzv. „režijku“ – režijní průkazku. Zní to 
dnes už jako vtip, ale dodnes si pamatuji, 
že jsem z Prahy do Košic jezdila za 10 ko-
run. Nejčastěji jsem jezdila na východní 
Slo-vensko ,pak do Trebišova, kde jsem 
sbírala materiály na diplomku – dneska 
když se na ni povídám, vypadá to opravdu 
spíš jako pokus o monografii romské os-
ady (směje se) – ale byly to počátky bádání 
a hledání cest. Mezi Romy na Slovensku  
mám dodnes hodně přátel.

Chtěla jsem se vyhnout patosu 
okolo Vašeho jubilea a roman-
tickým otázkám souvisejícím 
s Vašimi výjezdy do osad; ze-
ptám se ale trochu jinak: jaké 
čistě praktické rady do života 
jste si odtamtud odnesla?
O tom se těžko souhrnně mluví, vyznívalo 
by to trochu pateticky – což bych nera-
da. Já mezi Romy jezdila od svých 20 let. 
Naučila jsem se tam to, co máte zřejmě 
na mysli – totiž, že život je úplně jiný, než 
jak jsme byli vychovávaní .  Svým rodičům 
moc děkuji, že jsem takhle vyrostla, ale vy-

dala jsem se pak úplně jiným – svým vlast-
ním – směrem. Samozřejmě, že když jsem 
poprvé přišla z Prahy do osady – do koliby , 
kde nebylo ani světlo a kde byla jedna pos-
tel a často nebylo co jíst, je těžké popsat 
ten pocit. 

Troufám si říct, že jsem Romy postupně po-
chopila a skrze ně i vlastní pohled na život 
a na svět, na lidi. Dali mi člověčí lásku, lidský 
vztah člověka k člověku, protože Romové – 
a to teď říkám naprosto bez patosu – když 
mezi ně někdo přijde, vycítí, co je zač. 

A bez jakýchkoli řečí, aniž jsem se někdy 
musela nějak uvádět – nikdy se mě nikdo 
neptal, kdo jsem, co jsem, co tam chci 
nebo od nich, pro ně jsem byla prostě Eva. 
Naprosto mě přijali, a musím říct, že všichni 
beze zbytku. Jsou desítky a desítky míst 

khamoro.cz
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Ivana Myšková
VZÁJEMNÁ ZPOVĚĎ

↘ Irena Eliášová 
se ptá Ivany Myškové
 

Myslíte si, že láska Vám vydrží 
až do stáří?
To je moc hezká otázka. Myslím, že kdyby 
nevydržela, tak by můj život přestal mít 
smysl. 

Ve vaší tvorbě se tohle téma 
objevuje často?
Ano, je pro mě klíčové, ale lásku vnímám 
v širším smyslu coby vřelý vztah ke světu 
a zajímá mě, proč je někdy tak obtížné si 
tuto vřelost a „všeobjímajícnost“ uchovat. 
Někteří lidé totiž mnohdy nejsou schopni 
těch nejprostších věcí: tolerance, empatie, 
prostého soucitu a ochoty naslouchat. 
A tehdy, při takovém setkání (třeba 
vzdáleném, stačí, když o tom slyším) 
i moje vřelost ochabuje. Najednou vidím 
člověka v celé jeho bídě a přízemnosti. 
A odkrývat je, i to chci ve svých textech. 
Je třeba trochu krutosti, abychom viděli 
skutečnost v její nahotě. A to dobrá lite-
ratura umí. Nesmí si dělat zbytečné iluze, 
něco si nalhávat. Zároveň je třeba vžívat 
se i do povah, které zatracujeme, protože 
všechno má své kořeny, nic se neděje 
bezdůvodně. Je třeba trpělivě hledat 
zárodky toho zlého, abychom mohli být 
lepší.

Jednu záludnou otázku: jste 
vzdělaná žena. Kdybyste se 
zamilovala do muže jenom se 
základním vzděláním, vzala 
byste si ho? A dávala byste 
mu svým jednáním najevo svou 
nadřazenost?
S tou vzdělaností to nebude tak horké. 
Pořád si připadám strašlivě nevědomá 
a nevzdělaná, znám ze světa jen takové 
miniaturní úlomky… Zamilovávám se bez 
ohledu na výši vzdělání či příjmů, takže 
si takovou situaci dovedu představit jen 
v době, kdy jsem ještě neznala svého 
muže. Můj muž je ale zároveň můj nejlepší 
přítel i kolega. Náš vztah je založen 
především na porozumění a společných 
zájmech, takže tím byl pro mě okruh po-
tenciálních partnerů už předem daný. 
Na mém muži mě ale nezajímal nějaký 
formální stupeň vzdělanosti, ten závi-
sí také na mnoha okolnostech a v jeho 
případě např. na určité lenosti. Zajímala 
mě jeho ohromná vnímavost, vysoká in-
teligence, tvořivost, originalita, humor, 
jemnost, krása duše. Tedy naprosto in-

dividuální rysy. A ty v sobě může nosit 
kdokoliv, bez ohledu na vzdělání. Záleží 
jen na tom, jaké podmínky a motivace mají 
k tomu, aby na sobě pracovali. Nadřazenost 
nepatří do žádného vztahu. Je to jen 
hloupý projev vlastní nedostatečnosti 
a slabosti. Skutečně vzdělaní lidé, s nimiž 
jsem se kdy setkala, s druhými jednají jako 
rovný s rovným, s vzájemnou úctou.

Myslíte si, že všichni Romové 
jsou stejní? Znáte Romy jen 
z negativního pohledu? Mys-
líte si, že i Rom dokáže velké 
věci (vědec, malíř, spisovatel, 
pedagog atd.), pokud má mož-
nosti a prostředky?
Samozřejmě! Každý člověk dokáže velké 
věci, má-li dobré zázemí, prostředky, sil-
nou motivaci a podporu rodiny, přátel či 
kohokoliv dalšího, kdo mu důvěřuje. Vy 
sama jste toho příkladem! Vymanit se 
ze stereotypů, které o Romech kolují, 
pro vás muselo být nesmírně obtížné. 
Klobouk dolů! Předpokládám, že nešlo 
jen o předsudky ze strany gádžů, ale 
i romského společenství, které vnímám 
jako tradičně patriarchální, v němž ženám 
nepřísluší realizovat se mimo rodinu - ve 
Vašem případě literárně. 

Ještě mám poslední otázku: 
Dneska každý může kandido-
vat na prezidenta republiky. 
Jak byste se stavěla k tomu, 
kdyby se stal Rom preziden-
tem? (Je to jen idea, ...ale 
v budoucnu třeba jednou, kdo 
ví..)
Měla bych radost! Pak bychom se totiž 
skutečně mohli pokládat za civilizovaný 
evropský národ, který člověka nehodnotí 
na základě etnického původu, ale jeho in-
dividuálních schopností a charakteru. Byla 
by to satisfakce za masové vraždění Romů 
za 2. světové války i perzekuce za komu-
nismu a i za ty nynější rasistické i mediál-
ní útoky. A možná by z Hradu vycházela 
rozhodnutí opět v duchu „pravdoláskařů“ 
a český národ by si víc zpíval… 

Teď ze mě mluví nenapravitelná idealistka 
a altruistka, ale i když se na to podíváme 
docela věcně, skutečná absurdita je, kdo 
všechno se dnes o prezidentský post hlá-
sí. Nevidím tedy důvod, proč by vzdělaný 
a morálně bezúhonný Rom nemohl usilovat 
o totéž. Stejně jako Arab, Ind, Vietnamec 
apod. Etnický původ by měl být tím pos-
ledním, co rozhoduje o výši společenského 
postavení a velikosti pravomocí. 

Ivana Myšková, 
vystudovala tvůrčí psaní a mediální komunikaci na Literární akademii v Praze. Od roku 2007 působí na 
stanici Vltava ČRO 3 v Redakci zpravodajství a kulturní publicistiky, příležitostně vytváří komponované 
pořady pro Literární redakci a Redakci dokumentů a speciálních projektů. V roce 2007 debutovala 
rozhlasovou hrou Odpoledne s liliputem, prózu zveřejnila poprvé v RR č. 79/2010. Nakladatelství 
Fra připravuje k vydání její knižní prvotinu Nícení.
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Irena Eliášová

bouři. Protože těch bouřek je ve vztahu 
taky dost. Hodně obětí, hlavně když jsou 
děti. A jakmile vyrostou a dospějí, vidíte, 
že jste je dobře vychovala. Není většího 
štěstí na světě!

Co očekáváte od dobré knížky?
Já jsem obyčejná žena a ráda si přečtu 
knihu, abych se pobavila, pokud je kniha 
humorná, a abych si poplakala, když je o 
lásce nenaplněné. Jsem vždy ráda, když 
má příběh šťastný konec. Taky se ráda 
poučím a chci poznat věci nepoznané, což 
kniha umožňuje.

A jak naopak sama přistupuje-
te k psaní? A co pro vás zna-
mená?
Pokaždé, když začnu psát, pomodlím se, 
abych dovedla vypsat, co cítím. Ne vždy je 
výsledek takový, jak bych chtěla. Snažím 
se vyjádřit co nejpravdivěji zážitky, 
o kterých píšu. Pro mě psaní znamená 
mnoho. Už jen to, že někdo čte moje 
myšlenky, je pro mě pocta. Skutečně. 
S láskou přistupuji ke svému psaní. A když 
dostanu od čtenáře pochvalu, tak mě to 
hřeje na duši a dál mě to posiluje.

Dotkli jsme se volby českého 
prezidenta. Měla byste nějaké-
ho romského kandidáta?

A byl např. V. Havel také „váš“ 
(ve smyslu pro vás i ostatní 
Romy) prezident? (Napadá mě 
to v souvislosti s naším setká-
ním v Knihovně Václava Hav-
la, s tím, že jste použila slovo 
„láskař“, a s prvním výročím 
jeho smrti, které se blíží.)

Určitě! Jak pro mě, tak pro všechny Romy 
(aspoň co já vím) byl naším prezidentem. 
Já jsem si ho moc vážila. Můj názor je 
ten, že žádný jiný prezident český už ta-
kový nebude. Václav Havel byl prezident-
em a nepřestal být člověkem. Na čtení 
v knihovně V. Havla jsem byla nadšená. 
Jsem šťastná, že jsem mohla být v místě, 
kde byl takový velikán, jako byl on. Jemu 
jsem věřila každé slovo. Také byl velký 
spisovatel a ti mluví pravdu a šíří lásku. Ne, 
žádného romského kandidáta nemám.

↘ Ivana Myšková 
se ptá Ireny Eliášové

Skutečně vnímáte své dětství 
v romské osadě idylicky? Nebo 
je to především stylizovaný 
literární obraz?
Moje dětství prožité v romské osadě bylo 
takové, jak o něm píšu. Byl to můj do-
mov, kde byli moji rodiče - rodina. Bylo to 
nejhezčí období v mém životě. Myslím si, 
že jedině to, co jsme prožili, nám nikdo 
nemůže vzít
Mám takový dojem, že v době mého 
dětství jsme my Romové ještě byli 
považováni za lidi - dnes to nemůžu 
s určitostí říct. Vzhledem k dnešní situaci: 
xenofobie, diskriminace.

Vyrostla jste v početné rodině. 
Co si myslíte o ženách, které 
děti nechtějí? (Můžete odpo-
vědět jak z romského hlediska, 
tak čistě za sebe - pokud v tom 
třeba cítíte rozpor.)
Pokud žena nechce mít děti-rodinu, je 
to čistě její záležitost. Můj názor je ten, 
že žena byla stvořená k tomu, aby zplo-
dila potomka. Mimo jiné. Být matkou je 
poslání, je to nejdražší dar, co žena může 
darovat. Bez dětí by nebyla rodina. Život 
by byl smutný.

Jak se vám podařilo v rodině 
i ve společnosti uhájit roli spiso-
vatelky? Jak obtížné to bylo?
Jen a jen svým chováním. Jednak moji 
známí o mně věděli, že píšu. Nikdy jsem 
o sobě netvrdila, že jsem spisovatelka. 
Přišlo to ráz na ráz. Styděla bych se sama 
o sobě tvrdit, že jsem spisovatelka. Už 
z toho důvodu, že nejsem vzdělaná. Až 
při křtu knihy, když mě oslovila paní Eva 
Kantůrková, moje kolegyně, a já si najed-
nou uvědomila, že to krásné slovo „spi-
sovatelka“ patří mně. Nevím, jak u koho, 
ale u mě to obtížné nebylo. Měla jsem 
kolem sebe hodné lidi, kteří mě podrželi. 
A za to jim patří díky.

Jste s manželem už 39 let. Co je 
nezbytné pro tak pevné a šťast-
né manželství?
Tak hlavně pevné nervy! Hodně tole-
rance. Hodně lásky, někdy je zapotřebí 
pokory. Manželství není jen o lásce, že jo? 
To jsou někdy galeje, ha, ha, ale musí se 
vydržet a nevzít nohy na ramena při malé 

Irena Eliášová, 
se narodila v romské osadě na jihozápadním Slovensku. Psaní se věnuje od mládí. V roce 2007 byla 
oceněna Obcí spisovatelů v literární výzvě na téma Cikáni - Romové, a úryvek chystané knihy byl zařazen 
do knihy vítězných textů romských a neromských autorů Devla, devla! V současnosti připravuje dva 
romány s pracovními názvy Prostitutka Lili a Rub a líc a také pokračování své první knihy Naše osada, 
která se setkala s příznivým přijetím veřejnosti. Dopisuje také knihu povídek s názvem Cikánský život. 
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GADJO.CZ
Adéla Gálová

Jak to u tebe vlastně začalo – 
kdy tě vtáhla romská hudba?
Vyrostl jsem na Slovensku, ve vesnici 
Bošáca na slovensko-moravském pomezí, 
odkud pochází mimo jiné legendární 

bošácká slivovice. A tam žili Romové – teď 
jsem použil termín  „Romové“, ale cikáni 
z Bošáce by se mi vysmáli: „Premúdrelý si 
z tej Prahy!“ řekli by mi, „my sme cigáni!“ 
Tihle místní byli už od dětství moji kumpá-
ni – dodnes si pamatuju příhodu, jak měl 
někdo z rodiny Herákových svatbu. Ostatní 
vesničané se na ni přišli koukat, tradičně se 
šlo vesnicí ke kostelu a už zdálky byl vidět 
tanec – tak trochu mi to někdy připomene 
průvod Khamora, když jde městem. Tak 
takhle vypadala romská svatba na vesnici. 
Za těžkého komunismu, v 70. letech! Lidé 
kráčeli do kostelíčka k farárkovi a pamatuji 
si, jak kvílel saxofon a jak mě to tehdy chyti-
lo a nadchlo. Zrovna s těmi Herákovci jsem 
se hodně kamarádil.

Pochytával jsi od nich romšti-
nu?
No jasně! Dneska se některé výrazy 
z romštiny běžně používají i mezi gádži, 
kteří kolikrát nevědí, o čem mluví. „Dikh,“ 
říká se třeba, „vidíš, more?“  Ale když se ještě 
vrátím k těm kořenům – později, to už mi 
bylo čtrnáct nebo patnáct let, jsem si oblíbil 
punk. Tehdy frčeli Sex pistols a další muzika 
na kazetách, na kterou jsme jezdili na kon-
certy do Budapešti. Viděl jsem tam tenkrát 

naživo například The Cure, kterým jako sup-
port zpívali islandští Sugarcubes. V té době 
měli jakousi zpěvačku, později známou jako 
Björk. To byli tedy moji tehdejší hrdinové. 
A právě tuhle spontaneitu, neukázněnost 
a živelnost, kterou měla punková muzika, 
jsem později objevil taky v romské hudbě. 
Všechen ten drajv, fakt, že se s tím muzi-
kanti nemazlí – že to odehrají, když je třeba, 
klidně na dvě struny. 

Když pouštíš romskou muziku, 
vybíráš si z celého jejího spek-
tra? Nebo je něco, co bys neza-
hrál?
Když hraju na večírku nebo v nějaké tančírně, 
kam si mě někdo zavolá, hraju v první řadě  
podle toho, jaké dostanu zadání. To zna-
mená, že když si mě někdo zavolá s tím, že 
mě slyšel hrát někde jazz nebo swing, tak 
vím, že chce, abych tam hrál jako Mackie 
Messer. Na latinskoamerickém karnevalu-
jsem zase hrál jako Tropicalista. Ale když si 
mě zavolají „naši“, neboli Romáci, kterým 
říkám „naši“, protože už je tak vnímám, tak 
je jasné, že chtějí slyšet Gadjo.cz. Konkrétní 
hudbu si pak dopředu nevybírám, neselek-
tuju ji – hraju vždycky především tak, aby 
lidé tančili. A v daném žánru pak udělám 

Pod příjemně sebeironickým DJským nickem se skrývá zná-
má postavička (nejen) pražské klubové a pubové kultury – 
excentrický, energií nabitý a za všech okolností usměvavý 
hudební nadšenec Martin Juráček. Už více než dekádu pum-
puje DJ Gadjo taneční vervu do davů na předních českých 
i evropských festivalech, ale také na soukromých oslavách 
a svatbách, na nichž se, podle vlastních slov, často cítí nej-
více ve svém živlu. Vášeň pro romskou muziku – zejména 
maďarských olašských Romů – se v něm ostatně přirozeně 
rozbujela už v dětství ve slovenské Bošáce. Martin žil léta 
v cizině, už pěkných pár let však trvale kotví v české met-
ropoli, kde vystupuje, v závislosti na přání a hudebním oče-
kávání obecenstva, pod několika DJskými identitami. Jak 
sám tvrdí, anglicky se ani přes své časté výjezdy nikdy 
pořádně nenaučil a také během českého rozhovoru často 
se spontánním kouzlem přepíná do rodné slovenštiny. Při-
nášíme přepis portrétního minirozhovoru s tímto personifi -
kovaným energydrinkem, jehož blond čupřinu zahlédne zku-
šený návštěvník romských festivalů a etnofestů na každé 
akci takřka bez výjimky. Zároveň tímto děkujeme Martinovi 
Juráčkovi za srdečnou a spontánní podporu romské kultury 
a přejeme mu do nového roku zdraví, klid a pevné nervy. 

František Bikár
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… a dělals do toho všeho taky 
autorskou muziku? 
To ne. Víceméně je to tak, že jsem vždycky 
obklopen takovým kvantem dobrých 
muzikantů, že kdykoli bych začal dělat 
něco vlastního, připadal bych si vedle nich 
jako s prominutím blbec. Mluvím teď o li-
dech jako je Mário Bihári, Šimon Ornest 
z Tap Tap orchestru, hudební pedagog 
František Tomášek, v evropě respektovaná 
bellydance hvězda Michaela Sládečková... 
Prostě samí skvělí lidé a muzikanti. Mário 
Bihári, který je moje největší hvězda, občas 
improvizuje do hudby, kterou pouštím – 
tahle tradice společného jamování trvá už 
rok. On hraje skutečně jako polobůh a i tak 
vypadá – sedí tam jako majestátní Dioný-
sos a mastí to na ten tahací klavír! A ještě 
víc si cením toho, že jsme se spřátelili. Za-
volá mi, nebo mi posílá nějaké vtipy – rasis-
tické, a od té doby, co řeším to své oko, tak 
i vtipy o slepcích…

Jezdíš po muzikantech a znáš 
je snad úplně všechny abeced-
ně – nevíš o nějakém zakopa-
ném klenotu lokální romské 
hudby? O někom, koho muzika 
dosud neobjevila?
Legenda všech legend pro mě byl Ačo 
Slepčík! Jak je možné, že o něm třeba ta-
koví Romové v Chánově nevědí? Áčo už tu 
ale bohužel není. Pak samozřejmě množství 
dalších muzikantů, kteří jsou už přeci jen 
trochu proslulejší  – třeba takový „romský 
Mick Jagger“ Gejza Bendig z Terne Čhave. 
Romové nemají lepšího Jaggera – ale 
v celé Evropě – než je tenhle kluk! Můj velký 
miláček byl taky Ervín Oláh z Rokycan, na 
lidské rovině. A pak je obrovské množství 
lidí, kteří dělají spoustu práce, ale není na ně 
tolik vidět.  Zaregistrovala jsi mimochodem, 
jak měla Madonna na koncertě Gogol 
Bordello? To bylo přece veliký! 

Je v rámci tvé hudební kariéry 
něco, cos ještě neuskutečnil, 
po čem toužíš?
Mám takový sen – chtěl bych zažít velké 
cikánské setkání, jako je třeba to v Oděse, 
nebo se vydat na pouť ve Francii. Co 
se hudby týče, poslední dva roky mám 
nejradši ticho. Jsem buď na baru, nebo 
hraju, takže když mám dva tři volné dny 
v měsíci, preferuju ticho. 

* Řeč je o spolupráci proslulé zpěvačky Márty Sebestyén 
s francouzskou etno-elektronickou kapelou Deep For-
rest, jejímž výsledkem bylo úspěšné album Boheme 
z roku 1995.

všechno pro to, aby se to líbilo i mně. 
Z žánrů, které mám rád, umím vždycky vy-
brat něco, co se líbí zároveň i těm ostatním. 
Ačkoli někdy je to docela dřina. Vieš ako to 
je? Keď je tam nejaké rom-disko a majú ho 
tam naši Romáci, tak ho pustím, a radšej si 
s nimi zazpievam. A potom začnem púšťať 
tie svoje zase. Ale úplně nejraději mám 
maďarské, olašské věci. A taky cimbálovky. 
Už jsem hrál na Szigetu, v Berlíně, v Dubli-
nu, v Paříži, prostě všude možně… a strašně 
rád zdůrazňuju, že je pro mě stejně největší 

zážitek jít hrát někam pro 50 lidí na cikán-
skou svatbu. Tam jsem mezi svými. Přijdeš, 
jsi nový, lidi si říkají: „Jo, to je ten cicvor 
z Prahy, ten byl tam a tam,“ ale jakmile se 
po pár panácích setře tenhle mýtus, tak 
jsem ve svém živlu, všetko si hned povieme 
a ideme more love. (směje se)

Moje velká legenda je jinak Julo Šuk 
Bartoš ze Slovenska – on je můj skutečný 
hrdina. Setkání s ním pokládám za jedno z 
nejdůležitějších ve svém životě, přestože 
jsem měl už možnost potkat osobně lec-
koho, včetně třeba Manu Chaa nebo dalších 
hvězd. Na maďarském festivalu Sziget jsem 
zase mluvil s kapelou Márty Sebestyén – 
tedy spíš pil než mluvil, protože já se vlastně 
dodnes nenaučil pořádně anglicky, ačkoli 
jsem žil v cizině. Pamatuji se, že jsem tehdy 
nějak zkomoleně porozuměl tomu, když si 
vychvalovali, jak se to tenkrát Martě poved-
lo s Deep Forrest.* Ptal jsem se jich, čemu 
ta spolupráce prospěla, a oni říkali, že tomu, 
že si můžou dávat dražší drinky. V té chvíli 
jsem pochopil, že mám úplně jiný, směšný, 
„gádžovský“ přístup k věci. Jinak už nepiju 
10 let, takže dneska bych se s nimi nejspíš 
sbližoval při sklence vody. Mnozí z nich jsou 
ale překvapeni, když vidí mojí tvář, která už 

přece jen odráží, že mám leccos odžito, jsou 
zaskočeni, že už 10 let nepiju, nekouřím, 
neberu žádné drogy, a to ani rekreačně. 
Dokonce si nedám ani nealko pivo nebo 
koňakovou špičku v cukrárně. Prostě nic. 
Ti muzikanti jsou z toho pak zaskočení, ale 
když se přes to přenesou, dobře se nám spo-
lu pije. Mě nemůže nikdo obvinit, že bych 
kázal vodu a pil víno. Navíc jsem hluboce 
věřící, ačkoli by mě nejspíš v kostele nikdo 
nehledal.

Víra s kostelem zase tak úplně 
nutně nesouvisí, nebo se mý-
lím?
Spousta lidí chodí do kostela jen proto, že 
je to tak naučili. Nebo proto, že se třeba 
blíží Vánoce, a ví se, že po kostele se „jde 
chlastat“. Víme, jak to v těch městech chodí. 
Ale vrátím se zase k tomu dětství – já jsem 
jedno z nejhezčích setkání s Bohem zažil, 
když jsme šli s babičkou do kostela, celou 
vesnici jsme museli projít pěšky a mohli 
jsme si po cestě zpívat. Jsem pokřtěný ka-
tolík, ale vyrostl jsem v silně evangelickém 
prostředí – s babičkou jsme navštěvovali 
evangelický kostel a bylo to nádherné. Sníh 
se tiše sypal, my jsme si zpívali… Takovým, 
jako jsme byli my, se říkalo „ročáci“ – znáš 
ten termín? Neboli ti, co jdou do kostela 
jednou za rok. Nicméně víře mě nikdo nikdy 
moc neučil, nikdo mi ji nenutil, dospěl jsem 
si k ní vlastně sám. Věděl jsem o ní vždycky, 
ale opravdu jsem k ní došel až oněch pos-
ledních 10 let, kdy jsem zůstal střízlivý. 
František Drtikol, další můj hrdina, říká, že 
jedna z cest, jak dojít k opravdu hluboké 
víře, je objevit Boha v sobě. 

Uživí tě hraní? Máš ho jako ko-
níček, nebo za ním stojí nějaký 
promyšlený koncept? Hudba 
jako zábava, poslání, životní 
styl…? 
To bych taky rád věděl! Ale vezměme to 
popořadě. Pravda je ta, že někdy mám 
z hraní pěkný peníz, a někdy to nestojí za řeč. 
Jde o to, umět ty polohy nějakým způsobem 
vybalancovat. Kdybych se tím chtěl živit, 
nehraju swing, jazz a už vůbec nehraju jako 
Gadjo.cz. Protože takhle se prostě, kámo, 
ponožky neprodávají, jestli mi rozumíš. 
Chci hrát to, co mě baví, co mám rád, to 
– ač to zní jako klišé –, čemu věřím. Což 
sebou nese i fakt, že mám vždycky bokem 
nějakou práci. Dělal jsem zahradníka, což s 
hraním moc dohromady nešlo, kombinace 
denní práce a nočního hraní je vyčerpávající. 
Takže jsem pak logicky skončil v práci noční, 
a v tuhle chvíli dělám na baru, zbytek času 
hraju. Odehraju obvykle  tak 10-15 večírků 
v měsíci. V kavárně mi to tolerují, vycházím 
dobře s lidmi, chodím včas, mají tam někoho 
střízlivého… (směje se) Já jsem navíc de fac-
to hyperaktivní člověk. Teď jsem měl zdra-
votní problémy, oslepl jsem na jedno oko; 
byl jsem v podstatě rád. Bylo to až téměř 
ono dalajlámovské: Nevidět na jedno oko! 
To jsem vždycky chtěl! Už aspoň čtyři roky 
říkám: „Krucinál, já se musím zabrzdit, zpo-
malit nějak!“ Místo toho jsem šlapal na plyn 
čím dál tím víc…

↘ Martin Juráček
alias DJ Gadjo
  
Radio 1 veterán a selektor

Více info / booking:
www.gadjo.cz
 

Karel Tůma
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Arpy Tuleja se vyučil houslařem v Lubech. Jeho otec si nedávno za-
řídil dílnu-ateliér; s jejím oficiálním otevřením se však dosud čeká. 
Je totiž potřeba schválení památkářů, protože dílna sídlí v centu 
Prahy. Tulejovi se prozatím věnují alespoň výrobě vývěsní tabule.

V houslařské dílně jsem byl svědkem poněkud zrychleného před-
stavení výrobního postupu při vzniku hudebního nástroje. Mistři 
mi vysvětlili, že ze všeho nejdříve je třeba vybrat vhodné rezonanč-
ní dřevo. Podle šablony je následně vyřezána přední a zadní deska 
houslí. Ta se poté pomocí dlát upravuje na požadovanou tloušťku. 
Tloušťka je měřena speciálním houslařským nástrojem.
Jednotlivé díly houslí se k sobě lepí klihem, k utažení se používá 
speciálního stahováku. Pak následuje nátěr lakem a nakonec obřad 
ze všech nejsvatější – vkládání tzv. duše do houslí.
Složení laku je velmi důležité z hlediska konečného zvuku nástroje, 
svůj recept tudíž každý výrobce střeží jako oko v hlavě. Neméně 
důležitá je i zmíněná tloušťka přední a zadní desky; vše se měří 
a následně brousí do finální podoby.

Kromě výroby nových nástrojů na zakázku budou Tulejovi nabízet 
také opravy houslí a smyčců. 

I DŘEVO 
MÁ DUŠI
Petr Axman

FOTOSTORY
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MILENIN DUCH
aneb Romské pohádky 2.0
Karolína Ryvolová

LITERATURA

Světlo z pokoje

Nakladatelství Kher, pojmenované tak 
možná proto, že veškerá jeho produkce 
vzniká z pohodlí domova, je nakladatelství 
malé, nové a elektronické. Romisté Lukáš 
Houdek, Radka Patočková a Iva Hlaváčková 
jeho založením reagují v zásadě na dvě 
vzájemně provázané skutečnosti: zvyšující 
se počty Romů se zájmem o literární tvor-
bu na internetu a tzv. nová média.

V prvním případě se už před časem ukázalo 
(během projektu Šukar laviben le Romen-

dar/Romové píší, koordinovaném serverem 
Romea.cz), že internet je platformou, která 
Romům sedí. Zatímco do kamenného kni-
hkupectví z finančních, ale i jiných důvodů 
zavítají zřídka, online čtou rádi a hodně. 
A když novináři a nakladatelé unisono tvrdí, 
že o romské autory a psaní v romštině není 
zájem, že zde chybí čtenářská základna 
- čímž obvykle odrážejí snahy protlačit 
více romských publikací - internet svědčí 
o opaku.

Novými médii zde myslíme především 
čtečky, které umožňují číst levně a na stále 
častěji preferovaném monitoru počítače; 

to samé je ale možné třeba s chytrým tele-
fonem, kde si zájemce může knížku stáh-
nout prozatím zdarma z internetu.

Nespornou výhodou takového naklada-
telství je jeho relativně nízkorozpočtový 
provoz, na který ostatně upozorňují sami 
editoři v předsádce („Tato kniha vznikla 
bez vynaložení jakýchkoli finančních 
prostředků.“). Dalším kladem je potom jeho 
ekologičnost - tedy nulové náklady v oblas-
ti papíru a inkoustu – musíme však odhléd-
nout od nutnosti počítačů, bez kterých by to 
v dnešní době zkrátka nešlo. Je to tedy 
nakladatelství vesměs trvale udržitelné, 
občanské a neziskové, což romskému psaní
z principu sluší. Do budoucna se však 
některé z těchto premis budou muset 
změnit – nejen že by měli začít dostávat 
honoráře autoři, ale ani samotní redaktoři 
nemohou tuto činnost dlouhodobě provo-
zovat zadarmo.

Struktura, metoda

Sedmadvacet textů obsažených ve sbírce 
dokonale ilustruje „průnik zániku a vzniku“, 
oblíbený bonmot Mileny Hübschmannové, 
kterým charakterizovala přechod od ústní 
slovesnosti k autorské tvorbě. V úvodu se 
říká, že Hübschmannová soumrak ústně 
předávaného dědictví připisovala nejen 
politice asimilace a přesidlování z převážně 
venkovského Slovenska do průmyslových 
Čech, ale také sbližování romského světa 
s gádžovským. 

Každá z pohádek vykazuje jinou míru au-
torova čerpání z folklóru, od prosté fixace 
(M. Gáborová: Jak Andriš přelstil lakomou 
selku) až po téměř dokonalou individu-
alizaci (E. Danišová: O dvou kočičkách), 
abychom použili termíny Jana Červenky. 
Klasické motivy romských pohádek, 
jako jsou čerti, duchové zemřelých mule, 
kořenářky a čarodějky či měření sil mezi 
chytrým Romem a hloupým gádžem 
střídá reflexe indického původu Romů 
a osudu utlačovaných nebo výzva k větší 
otevřenosti komunity. Jak uvádí redakce 
v předmluvě, „autoři si vytrácení světa 
ústní lidové slovesnosti (…) uvědomují, 
proto se jej snaží zachytit nebo dokonce 
vzkřísit“. Na této ose se také jednotlivé 
příspěvky pohybují.

První opravdu zásadní sbírku romských pohádek na na-
šem území připravila k vydání Milena Hübschmannová 
(Romské pohádky, Odeon 1973). Tento svazek se ještě 
stihnul svézt na vlně politického oteplení kolem Pražské-
ho jara a v názvu nesl etnonymum Romové; o půl roku 
později odevzdaný výbor romské autorské tvorby už ne-
prošel ani jako literatura cikánská.
Během následující normalizační šedi se k tomuto ojedi-
nělému počinu vraceli zasvěcení a občas se jim podařilo 
některou z pohádek do rozhlasu či televize protlačit – za 
všechny jmenujme třeba režiséra Jaroslava Hovorku, je-
hož ohmataný původní výtisk, svědčící o častém pročí-
tání, viděla autorka tohoto textu na vlastní oči. Reprint 
sbírky v roce 1999, zaštítěný vzdělávacím nakladatel-
stvím Fortuna, byl spojený s dnes už legendárním skan-
dálem kolem údajné nevhodnosti romských pohádek pro 
malé děti.
Anabázi kolem nesoudného rozeslání knížky do základ-
ních škol vzpomínají i editoři nové, právě uveřejněné 
sbírky romských pohádek Otcův duch, která navazuje na 
hübschmannovské pojetí ústní slovesnosti a jednoznač-
ně se hlásí k jejímu odkazu, zároveň ale celý proces vzni-
ku posouvá, alespoň v praktických ohledech, o úroveň 
výš. Místo aby za sběrem materiálu stála klasická práce 
v terénu, tak jak ji na vlastní pěst a často velice dobro-
družně podnikala Milena Hübschmannová, autoři nynější 
publikace dílem oslovili už zavedené autory a dílem dali 
prostor neznámým psavcům, kteří zareagovali na jejich 
internetovou výzvu. 
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Je chvályhodné a velice důležité, že editoři 
v úvodu detailně popsali proces přípravy 
jednotlivých textů k uveřejnění. Čtenář 
nemusí tápat, proč jsou některé otištěny 
pouze česky či slovensky a jiné dvojjazyčně 
– je to způsobeno preferovaným jazykem 
produkce – nebo proč se překlady liší 
přístupem a kvalitou – některé texty 
jako ty od Andreje Gini a Ilony Ferkové 
vznikly pouze v romštině a překlad zajistila 
redakce, jiné si překládali autoři sami. 

Může se to zdát jako hnidopišství, ale 
absence takového redakčního průvodce 
může způsobit všelijaká nedorozumění. 
V zahraničních publikacích se občas stává, 
že báseň či povídka romského autora, který 
je mluvčím pararomštiny nebo pochází 
z úplně asimilovaného jazykového 
prostředí, byla redaktory následně 
přeložena do romštiny. Dochází k absurd-
ním situacím, kdy autor mluví nesprávným 
dialektem; je mu podsouvána jakási kvazi-
identita. Známé jsou i případy, kdy rom-
skou poezii napsal Nerom a pak ji vydával 
za hlas romského lidového barda, nebo 
ještě hůře, přisvojoval si ostruhy za použití 
romštiny pro literární účely – typický pro-
jev koloniálního myšlení.

Nebýt rukověti, kterou editoři čtenáři 
poskytli v úvodu, možná by zapadlo 
přepínání jazykového kódu, jak ho vidíme 
třeba u Ivety Kokyové.  Když s žánrem 
pracuje svobodně, jako je tomu v mod-
erní pohádce Regína a víly, píše česky; 
látka romské osady si ale přirozeně diktuje 
použití romštiny (Čendeš).

Bylo nebylo, a bude
Východisko pohádek se pak často také 
odráží na jejich charakteru. Ty tradiční ote-
vírá některá z pevných pohádkových formulí 
typu „Has na has, jekh gadžikano gavoro“, 
nebo „Kaj has, kaj na has, guleja bachtaleja 
the Devla čačeja“. Takové zahájení si už 
dále vynucuje určitou plejádu postav, po-
pis jejich chudoby a počtu dětí („ole romes 
has ajci čhave, keci pro něbos čercheňa“) 
a samospádem často i zápletku. Pokud je 
překlad do češtiny více méně věrný, půjde 
spíše o kratší věty dějového charakteru, s 
upozaděným popisem, a ledacos zůstane 
nedořečeno, protože romské vyprávění 
je živo svými zámlkami – ty mu dodávají 
dynamiku, ale také nastolují pocit vzájem-
ného sdílení uvnitř společenství.

Naopak text, který vzniká primárně 
v češtině, se často opírá o navození pohádk-
ové atmosféry prostřednictvím květnatých 
popisů a dějovost je až sekundární. (Z toho 
je mimo jiné patrné, že pohádka v rom-
ském a neromském prostředí slouží jiné 
funkci.) Zatímco u tradičních pohádek ex-
istuje z jedné křižovatky jen určitý počet 
možných scénářů, pohádka umělá – ohla-
sová, chcete-li – dýchá svobodnou vůlí, ale 
tím pádem také nevypočitatelností.

Na příkladu kontrastu pohádky O Lájošovi 
Lajly Žigové (primárně v romštině) a Žába 

Markéty Šestákové (primárně v češtině) 
je dobře vidět, jak si jazyk podmaňuje 
obsah. V té první se zdánlivě absurdní 
motiv omlazování manželek pomocí ubití 
sukovicí a následného nahrazení novou 
ženou ubírá neúprosně a bez komentáře 
k závěrečnému drsnému potrestání pros-
toduchých hlupáků; v té druhé, tvarově 
ústrojné a logické, dostane zlodějka šátku 
morální lekci, ze které se smí poučit a vše se 
v dobré obrátí. Dořečené pointy jsou vůbec 
produktem až tvorby umělé a v tradiční 
romské slovesnosti často úplně chybí.

Proměnám klasických motivů pod vlivem 
gramotnosti a intelektuálního odstupu od 
archetypů by bylo možné věnovat samo-
statnou studii. Tak třeba housle, tradiční 
hodnota v očích gádžů a prostředek 
společenského statusu mezi Romy, se 

v pohádce Zlaté housle Lucie Kováčové 
stávají terčem posměchu (Feri hraje tak 
falešně, že čerti raději propustí milo-
vanou Máriu z pekla). Pozornost by si ale 
především zasloužila ústřední dvojice chy-
trého Roma a hloupého gádže, pro niž by 
se hodilo použít model získání symbolické 
převahy utlačovaného prostřednictvím 
podfuku na utlačovateli, který antropolog 
Michael Stewart nazývá romane buťa, a ob-
vykle se odehrává pouze v myšlené rovině. 
Na to už dnes ale nezbývá místo.

Sbírka romských pohádek Otcův duch coby 
jakýsi další level slovesnosti a současně 
přechodný tvar mezi orálním a typogra-
fickým společenstvím je v tomto směru 
mimořádně inspirativní a nakladatelství 
Kher se za svou prvotinu rozhodně nemusí 
stydět.

Kresba: Irena Eliášová ml.
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Nakladatelství Kher za-
měřené na elektronické 
publikace děl romských 
autorů, jsme na strán-
kách tohoto časopisu už 
představovali. V dubnu 
tohoto roku na sebe na-

příklad upozornilo otevřenou výzvou pro 
romské spisovatele, kteří se svými příspěv-
ky mohli autorsky podílet na připravované 
sbírce romských pohádek. Nakladatelství 
navazuje na ideu projektu Šukar laviben le 
Romendar sdružení Romea představující 
romské spisovatele, kromě šíření povědo-
mí o romské literatuře a její historii chce 
vytvořit živou platformu pro píšící Romy 

a výhledově plánuje vydávat mimo elek-
tronických i knihy tištěné. Nejživější 
součástí stránek je v současnosti rubri-
ka Čítárna, kde kromě esejů a rozhovorů 
můžete najít každý týden nové dílo od 
romského autora nebo autorky (nejčastěji 
básně a krátké prózy, spolu s jejich překla-
dy do romštiny nebo češtiny). Na strán-
kách nakladatelství se tak můžete začíst 
například do ukázky z připravované knihy 
Ireny Eliášové o prostitutce Lili nebo po-
hádky Andreje Giňi, která se též objeví ve 
zmíněné sbírce pohádek.

Více info: www.kher.cz

Na festivalu dokumentárních fi lmů Jihlava se 
poprvé veřejnosti představil fi lm slovenské-
ho režiséra Jaroslava Vojtka Cigáni idú do 
volieb, sledující okamžiky přípravy romské-
ho kandidáta na volby do slovenského par-
lamentu. Jak říká režisér Vojtek v rozhovoru 
pro festivalový server, téma politického klání 
si vybral i kvůli jeho obecné srozumitelnosti, 
na kterou se například dokumenty o rom-
ských osadách nemohou tak dobře spoleh-
nout. Za tragikomikou a živelností volební 
kampaně a hlavního protagonisty Vlado 

Sendreie fi lm odhaluje kromě úsilí o vyrov-
nání se s majoritní společností i obecné téma 
hledání a krize vlastní identity. I díky tomu si 
mohli tvůrci fi lmu odvézt z jihlavského fes-
tivalu Zvláštní uznání poroty. V současnos-
ti se fi lm promítá na Slovensku, informace 
o příštích i českých projekcích najdete na 
jeho ofi ciálních stránkách.

Více info: www.thegypsyvote.com

Do divadla Kampa se vrací mimořádné taneč-
ně-divadelní představení s názvem Cikánská 
suita, inspirované tradičním příběhem o pu-
tování Romů z Indie a jejich evropskou histo-
rií. Inscenace je věnována jejímu spolutvůrci, 
již zesnulému romskému kytaristovi a zpě-
vákovi Jánovi Slepčíkovi, autorovi řady skla-
deb, znějících během představení v živém 
doprovodu houslisty Marka Baloga. K histo-
rii Romů se ve hře střídavě obracejí činoherní 
a abstraktní taneční pasáže, které propojují 
vlivy romských tanců, moderního výrazo-
vého tance a klasického indického tance ka-
thak, kterému se režisérka a autorka námětu 
Ivana Hessová dlouhodobě věnuje. Inscena-
ce Cikánská suita byla poprvé představena v 
roce 2008 jako výsledek několikaleté tvůrčí 
práce tanečního a divadelního ateliéru Stu-
dia Citadela, který máte nyní opět možnost 
zhlédnout v Divadle Kampa 19. prosince.

Více info:  www.divadlokampa.cz

Nové romské tituly 
ve virtuálním prostoru   

Dokumentární fi lm 
Cikáni jdou do voleb   

Cikánská suita

Michal Kříž

KULTURNÍ SERVIS
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V kavárně Nové scény Národního divadla 
startuje v pátek 9. prosince v 19.00 osla-
va výročí nelegálního vysílání Radia Stalin, 
předchůdce nynějšího Radia 1. 
Akce pod názvem Všechny hudby světa 
přivede na Novou scénu kromě známých 
DJs Rádia 1 i živá vystoupení romských 
hudebníků, harmonikáře a písničkáře Má-
ria Biháriho, romskou lo-fi progressive ka-
pelu Bitumen beat a speciální vystoupení 
slovenských Longital, kteří tímto oslaví i 
své vlastní desetileté výročí. Žánru world 
music věnuje svůj set DJ pořadu Všechny 
hudby světa Filip Týc. O půlnoci se před-
staví projekt TV BOX – spolupráce DJ Telky 
a VJ Toy Box. 

Více info:  
www.radio1.cz

RÁDIO 1 
bude slavit 
za doprovodu 
romské hudby

Teplická skupina Descontrol nedávno po-
křtila své první hip-hopové album s názvem 
Myšlenky v obrazech. Kapela vzešla z inici-
ativy Jiřího Čonka, pedagoga Salesiánského 
střediska Štěpána Trochty, kde se sešlo i já-
dro kapely – mladí Romové, kteří od patnácti 
let využívají programové nabídky střediska. 
Texty písní nejsou možná příliš hloubavé, ale 
jednoznačně navazují na polozapomenutou 
tradici hip-hopu - dokážou vyjádřit zkuše-
nost pouličního života a odhodlání hledat 
vlastní pozitivní cestu i dostatečný odstup 
od většinového pokrytectví. Úlohu „kmotra“ 
sehrál při křtu alba fi lmový režisér Petr Vác-
lav, který také v teplickém středisku nedávno 
pořádal casting na svůj nový fi lm Cesta ven. 

Více info: www.sdb.cz

Debutové album mladých romských hiphoperů
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LITERATURA

Renáta Berkyová

Cink! naznačila mikrovlnka, že ohriala rybie 
prsty. Otvorili sa dvierka a vôňa smaženej 
strúhanky sa vmiesila medzi pečené jablká, 
ktoré pred chvíľou vytiahol z trúby. Starec-
kým krokom zamieril k oknu, za ktorým 
sa mu chladil šalát. Ticho má toľko podôb, 
pomyslel si, keď odhŕňal záclonu a uvidel 
padať na strechy áut snehové vločky. Hlavou 
mu blyskol obraz Heleny z minulého roku 
– červeno biela prúžkovaná zástera, šedivé 
vlasy stočené do drdola, v ruke vidlička, 
aby mohla každú chvíľu obracať na panvici 
ošmahnuté rezne. Potom už len blato, ktoré 
sa mu lepilo na topánky, keď stál nad rak-
vou. Mokré mĺkvo. Rýchlo vzal šalát, pridal 
ho k pariacim sa prstom a zasadol k televízii. 
Panelákové ticho mu zatiaľ nerobilo dobre. 
Ešte nie… Z prístroja sa na neho usmieval 
Vilo Rozboril sediaci v nejakej chatrči. 

„Cigáni ešte aj na Vianoce, čert aby ich 
vzal!“ zaklial nahlas, keď prepínal kanál. 
Ktosi trikrát zaklopal na dvere bytu. Vzal 
ovládač, vypol zvuk a počúval. Opäť jem-
né, ale naliehavé zaťukanie na dvere. Vstal 
a podišiel k dverám, ale v kukátku nikoho 
nevidel. Spomenul si na všetky tie správy 
o okradnutých a napadnutých dôchodcoch. 
Otvoril. Pred ním stála malá cigánka. 

„Dobrý večer. Ujo, prosím vás, nemohol by 
ste zavolať sanitku, ocovi prišlo veľmi zle,“ 
vyhŕklo zo seba drobné dievča v trblietavej 
ružovej sukni a slzy malo na krajíčku. 

„No, to si teda uhádla, nemohol,“ sucho 
odpovedal a zavrel dvere. Pofňukávanie za 
dverami prepuklo v hlasný plač. Vrátil sa 
k načatému šalátu. Na stole ležal telefón. 
Hlasito si vzdychol, vzal ho a vytočil 155.
 
„Haló? Áno, dobrý večer. Pošlite prosím 
sanitku na adresu Gorkého 42, susedovi nie 
je dobre. Nie, neviem, čo sa mu stalo, bola 
tu jeho dcéra… Vyšnohorský. Áno. 
Dobre, dovidenia.“ Opäť pustil do miestnos-
ti televízne postavy. 

„Zima, zima, zima, všade je veliká…“ cerila 
sa na neho Zagorka v kožušteku. Pustil sa do 
stále nedojedenej večere, už bol poriadne 
hladný. Na pečených jablkách medzitým 
tuhlo rozpustené maslo… Telefón. Jeho 
vyzváňanie mu drásalo uši. Príbor cinkol 
o tanier. 

„Vyšnohorský, prosím?“  

„Dobrý deň, rýchla zdravotná pomoc. Vy 
ste nám pred chvíľou volal a žiadal sanitku 

na ulicu Gorkého 42?“ ozval sa dynamický 
ženský hlas. 

„Áno, ja.“ 

„Mohli by ste prosím odomknúť kolegom 
vchodové dvere? Nemôžu sa dostať do bu-
dovy.“ 
„Ehm, iste.“ 

„Ďakujem, pekné sviatky!“ Nestihol 
odpovedať a na druhej strane to zaklap-
lo. Rozladený sa ponáhľal záchranárom  
otvoriť. 

„Dobrý večer.“ 

„Dobrý večer, je to tretie poschodie, suse-
dia…“ hovoril už cestou po schodoch, len 
aby nemuseli ísť mlčky. Keď prišli na tre-
tie, ukázal na protiľahlé dvere. Nemal chuť 
dívať sa, zamieril preto k bytu. Zaklial. 
Celá situácia ho tak rozladila, že si nevzal 
kľúče od bytu! Že im on vôbec volal! Stál 
tam v papučiach a nemal tušenie, čo ďalej. 
Volať hasičov mu v túto chvíľu pripadalo 
groteskné. Od pootvorených susedných 
dverí sa ozýval tlmený plač. Urobil krok do-
zadu, aby lepšie videl. 

„Koľko má manžel rokov?“ 
„Tridsať šesť.“ 

„Aha… No, je nám to ľúto, ale manžela mu-
síme vziať do nemocnice.“ Čísi plač v byte 
zosilnel. 

„A musíte, pán doktor, veď je štedrý večer,“ 
naliehavo prosila žena, kým si záchranár 
balil veci do tašky. 

„Pani Horváthová, váš manžel mal pravde-
podobne infarkt. Prevoz do nemocnice je 
viac než nutný. Okamžite!“ dodal už rázne 
a so štipkou arogancie mladý záchranár. 
O pár sekúnd sa dvere otvorili dokorán. 
Muža niesli, v závese šla uslzená žena 
a dievča v ružovej sukni držiac za ruku 
malého chlapčeka. 

„Pani Horváthová, manželovi teraz 
nepomôžete. Ostaňte dnes doma s deťmi 
a príďte zajtra,“ predbehol záchranár ženu, 
skôr než stihla zatvoriť za sebou dvere. Nez-
mohla sa na odpoveď, prikývla. Prešli okolo 
neho a zrazu sa mu začalo všetko motať.  
Mal pocit, že je opäť na nemocničnej chod-
be. Okolo neho pobehovali sestry. Z jedných 
dverí vychádzali a do druhých zase vchádzali, 
na lavičkách sa krčili neznáme tváre. Snažil 

sa odchytiť niekoho, kto mu povie, ako je na 
tom Helena. Už sú to takmer dve hodiny, čo 
ju odviedli na sálu. Ovládla ho bezradnosť. 
Stál tam v papučiach a čakal. 

„Veľmi vám ďakujem, že ste zavolal 
záchranku, pán sused,“ zaťal ženin hlas do 
zúfalého nemocničného ticha, až so sebou 
trhol. Rýchlo precitol: „Ehm, nie je za čo. 
Je to moja povinnosť,“ snažil sa odpovedať 
čo najprítomnejšie, „zavolať sanitku, keď je 
potreba.“ 

„Ďakujem vám z celého srdca. Zachránil 
ste mi muža a deťom otca. Och… a akurát 
na štedrý deň!“ zabedákala. „A vy ste ostal 
doma sám? Prečo ste nešiel k deťom, aspoň 
na tieto sviatky, keď už pani Helenka…“ 
nečakala na odpoveď a pokračovala: „Viete 
čo, poďte sa navečerať k nám. Aspoň takto 
sa vám odvďačíme.“ 

„Ale… ehm, nerobte si starosti. Len sa mi 
zabuchli dvere. Ja… zavolám synovi, či nemá 
náhradné kľúče a…“ rýchlo sa snažil vykrútiť 
z tejto trápnej situácie, aj keď mu došlo, že 
telefón má v byte, a synovi tak nezavolá. 
„Ale no tak, pán sused, poďte k nám, aspoň 
na chvíľu, kým váš syn príde,“ dotkla sa 
mu lakťa a jemne ho poťahovala smerom 
k ešte stále naširoko otvoreným dverám. 
Tesne predtým, než nadobro prekročil prah 
bytu, ho začal nenápadne nahlodávať pocit 
pokrytectva. 

„Sadnite si… Jaj, Miško, Miško, čo len s tebou 
bude…“ znovu si pripomenula žena smutnú 
udalosť a utrela si opakom dlane slzu. Sadla 
si za stôl, kde už mlčky sedeli obe deti. Aj 
jemu chvíľu trvalo, kým si plne uvedomil, 
v akej situácii sa nachádza. Rozhliadol sa. 
Sedeli v kuchyni. Na linke zbadal obrovskú 
misu plnú rezňov, na sporáku panvicu a dva 
hrnce. Po celej dĺžke okolných stien sa tiahli 
červené, biele a oranžové umelé kvety. Nad 
stolom viseli dva obrazy. Ten menší zobra-
zoval Ježiša s otvorenou náručou, vo väčšom 
boli nastrkané fotografi e. Malé deti, jedna 
svadobná, asi tri pasové, mladý muž v uni-
forme a pohľadnica s bernardínom a nápi-
som CHÝBAŠ MI. Na stole bola ďalšia misa 
s rezňami, rybie fi lé, šalát, porcelánová misa 
s polievkou, tácka s koláčmi. Ležalo tam päť 
tanierov, v štyroch z nich bola polievka. 
„Prepáčte, vy ste zrejme niekoho ešte 
očakávali.“ 

„Nečakali, pán sused. Viete, u nás je taký 
zvyk. Na štedrú večeru vždy prestierame 
o jeden tanier na viac. Človek nikdy nev-
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ie, kedy príde nečakaný hosť,“ vysvetlila 
a zdvihla kútiky úst na znak úsmevu. Nabrala 
mu polievku, začali jesť. Pozoroval, ako deti 
mlčky jedia so sklopenými očami. Spomenul 
si na vnúčatá a ich veselé oči. Zrazu mal 
silné nutkanie povedať niečo vtipné. Chcel 
aspoň trochu zvláčniť vzduch, rozjasniť dve 
detské tváre. Čušal. Čušal a jedol. Pripadal 
si ako votrelec. 

„Viete,“ začala, „ je mi ľúto vašej Helenky. 
Bola to veľmi dobrá žena. Toľkokrát nám 
pomohla, že to ani nespočítam. Nikdy ne-
zabudnem, ako k vám vzala naše deti, keď 
ich chcela zbiť tá partia chlapcov. Skíni 
či čo boli,“ obrátila sa s otázkou v tvári na 
deti, potom zase na neho a pokračovala, 
„a kým sme prišli z roboty domov, aj najesť 
im dala... Hovorila vám?“ „No, nespomínam 
si, bolo to už asi dávnejšie.“ Bol si istý, že 
Helena mu o tom nepovedala zámerne. Do-
bre vedela, čo si o cigáňoch myslel. 

„Hej, dávnejšie, dávnejšie, to som ešte aj ja 
do roboty chodila. Jaj, škoda jej, Helenky. 
Málo takých  ľudí tu v meste, ako ona bola... 
Spomínam na ňu často. Aj kvety jej zavše 
chodím polievať, čo nasadila tuná, u nás na 
chodbe.“ 

„Mami,“ nesmelo sa ozval chlapec, „už sa 
môžeme pozrieť?“ 

„No poďte.“ Chvíľu mu trvalo, kým pocho-
pil. Viditeľne potešené deti vstali od stola 
a vošli do izby, kde blikal ozdobený 
stromček.  

Šušťanie papiera, jééé, Eva, pozri, pozri! 
Vrrrm, vrrrrm, autíčko jazdiace po koberci, 
hííí, to tričko je krásne, mami... Pomaly vstal 
a zamieril k dverám. 

„Pán sused,“ ponáhľala sa za ním, „a vy 
už idete? Nemám pre vás nič. Och, nate, 
vezmite si aspoň toto. Nič viac nemám.“ 
Rýchlo z daru ešte zotrela utierkou prach 
a vložila mu do dlaní malú sošku s Pannou 
Máriou a dieťaťom v náručí. 

„Ale to nie, nie, nerobte si starosti...“ 
rozpačito jej vracal vianočný darček. Teraz 
sa už vážne cítil dosť nepríjemne. 
„Aké starosti, vezmite si to prosím vás, je 
štedrý deň. Urazili by ste ma, keby ste si to 
nevzal,“ odpovedala spôsobom, že nebolo 
možné odporovať. Chytil kľučku na znak 
odchodu, v druhej ruke zvieral sošku, potil 
sa: „Tak ja už pomaly pôjdem, nechcem vás 
príliš zdržiavať. Pozdravujte manžela, keď 
za ním pôjdete...“ Odmlčal sa. Premýšľal, 
čo ešte by mohol povedať na znak vďaky 
a slušnosti, v duchu vianočnej nálady, ktorá 
sa mu nechutne votrela pod kožu. Predbe-
hla ho: „Pozdravím, ďakujem vám ešte raz, 
že ste zavolal záchranku. Pekné sviatky 
a božieho požehnania prajem, pozdravte 
synov i vnukov.“ 

„Určite, pekné sviatky aj vám.“
 
Zatvorila za ním a on zhlboka vydýchol. Ro-
zovrel dlaň. Porcelánové ticho. Na malý mo-
ment sa mu zdalo, že je s ním: Tak vidíš dedo, 

vravela som ti, že nie sú zlí. Majú srdce na 
správnom mieste. Za dverami začul detský 
výskot. Chodí polievať Helenine kvety, hm. 
Konečne sa usmial. 

Zrazu sa otočil a rýchlym krokom zamieril na 
medziposchodie, kde bolo asi šesť veľkých 
kvetináčov. Rozhliadol sa a nadvihol posled-
ný. Bol tam. Kľúč, ktorý tam kedysi schova-
la, keby náhodou... Myslela na všetko. Vzal 
ho a utrel si slzu, ktorá mu nevdojak skĺzla 
po líci. Nadýchol sa a zamieril do bytu.

RENÁTA BERKYOVÁ
se narodila 7. února 1985 
v Rimavské Sobotě, kde také 
navštěvovala základní školu 
a gymnázium. Dětství prožila ve 
vesnici Velké Teriakovce. Píše od 
svých 11 let, i když samozřejmě 
s většími či menšími přestáv-
kami. V roce 2006 se v prvním 
ročníku Literární ceny Mileny 
Hübschmannové v kategorii 
poezie umístila na prvním místě. 
Vítězné příspěvky z prvních až 
třetích míst obou ročníků ceny 
byly otištěny v almanachu To 
nej... z Literární ceny Mileny 
Hübschmannové (Romea, o. s., 
2007). 
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Nebát se snít,
a občas si natlouct kolena...

ROMANO VOD´I

Letos jsem vánočními dárky a je-
jich sháněním tak nějak předčasně 
unavená… A moc nechápu, čím to 
vlastně je, vždyť jsem, upřímně 
řečeno, zase tolik nesháněla, 
všehovšudy se to dá spočítat za-
tím jen dohromady asi tak na tři 
hodiny prosezené u internetu. 
Jenže mě unavuje poslední dobou 
řada věcí a já marně a marně 
přemýšlím, čím to je. Přemíra 
práce? No, pracuji hodně, všichni 
kolem mě se na tom shodují, 
na druhé straně jsou lidé, kteří 
rozhodně pracují více. 

Zdál se mi sen, tedy spíš to byla napůl 
realita a napůl fantazijní představy, po-
prvé jsem totiž viděla během pěti hodin 
dva díly oné opěvované „upírovské love 
story“ – Stmívání atd. Obecně musím říct, 
že mám ráda pohádky a nenávidím horory. 
Tohle není horor, ale ti hodní upíři a hodní 
vlkodlaci pěkně rozjedou vaši fantazii, tedy 
moji určitě. Takže jsem se pak bála sama 
v bytě usnout. No, k smíchu v mém věku, 
já vím. Jenže mi to připomnělo mé dětství 
a kromě toho strachu pod peřinou a třikrát 
se opakujícího přesvědčení, že v pokoji nik-
do není, došlo i k vyvolání určitých pocitů 
z dětství, i těch pozitivních, víte. Toho, na 
co jsme se nejvíc těšívali, z čeho jsme měli 
největší radost, proč nebylo tak složité 
nás o Vánocích a i jindy prostě nadchnout, 
udělat nám radost a vzbudit v nás oprav-
dový pocit těšení se na něco.

No jasně, že neprozradím žádnou novinu, 
s níž by tady už nebyli psychologové a ro-
zumové různých oborů přede mnou. To, 
že okamžitě nedostanete všechno a mu-
síte si na to počkat, v podstatě ohromným 
způsobem zvyšuje nejen touhu, ale logicky 
i hodnotu toho, co tak strašně a v tomto 
případě nějakou dobu marně chcete. To je 
tedy základ, jenže jak to zajistit, když všichni 
ostatní, například v rodině, přispěchají 
s dárečky, máte jediní razit tuhle cestu, 
sice správnou, ale řadící vás okamžitě do 
po-zic „nemilovaných“? Kdybych měla ryzí 
a neochvějnou povahu, imunní vůči 
dětským očím, zvládla bych to a utěšovala 
se tím, že časem, lety, tedy realističtěji 
desítkami let, dnešní malí, neobdarovaní 
tím, co chtěli, dojdou věku rodičů nebo tet 
a zjistí, že tříbit touhu je vlastně strašně 

moudré. Jenže co do té doby? Nejsem tak 
morálně neochvějná, ne v tomto případě. 
Tak se alespoň snažím přemýšlet o dárcích 
míň konzumně, přesněji v kombinaci re-
klamou nabízených dárků s těmi, které 
alespoň vyostřují dětskou fantazii. To je 
to, co je dětskému věku přece tak blízké, 
ta ochota uvěřit v existenci draků, upírů, 
dobra a zla a všeho, co tak rychle u většiny 
z nás mizí v dospělosti. Ta realita života z 
nás dělá pěkné suchary, ale chlácholíme se 
tím, že nejsme naivní, ale praktičtí, a moc 
dobře víme, zač je toho loket a jak nem-
ilosrdný život dokáže být!

Ano, víme a přichází to někdy dost rychle 
a krutě, o to vzácnější jsou chvíle, kdy je ta 
vaše ještě chráněna jistým věkem a k němu 
snít prostě patří!

Nedá se moc snít o lepším světě bez válek, 
o tom, že se všichni budou mít rádi,ale dá 
se snít o dobru a zlu, to existovalo a exis-
tuje stále, i když ne takto černobíle. Dá se 
v nás tříbit cit pro to lepší a ochotu oceňovat 
ty, kteří líp jednají. Mohou to být super-

hrdinové z filmů nebo ze sousedního domu 
anebo vy samotní! Děti i dospělí si stejně 
nejvíc pamatují zážitky a emoce, a ty jim 
luxusně zabalený dárek, který nic nevzbu-
zuje, prostě neposkytne. 

Budu-li hodně návodná, je velký rozdíl, 
když si jen tak rozbalím brusle, anebo je-
jich součástí bude to, že ten, kdo mi je dá, 
byť možná nešikovně, ale o to víc se to 
někdy cení, připraví první milou lekci, u níž 
si možná i potlučeme kolena, ale budeme 
rádi a jen tak na to nezapomeneme. 

Takže, milí moji, nebojte se, že se „ztrap-
níte, nechtějte všechno rychle vykoupit jen 
penězi, ale investujte i sebe, svůj čas, nápad 
a ochotu realizovat s těmi, na nichž vám 
záleží, něco jen pro ně, klidně bláznivého. 

Přeji vám a sobě, ať každý z nás dokáže 
o svátcích vánočních alespoň jednu ta-
kovou věc a ať si každý tohle jednoduché 
a dokonce bez abstinenčních příznaků 
proveditelné předsevzetí dokáže aplikovat 
celoročně. 






