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EDITORIAL
Milí čtenáři,

v novém čísle Romano voďi (Romská 
duše) vám na titulu představujeme na-

dějného mladého módního návrháře, 
tedy budoucího. Pavel Berky studuje 
Vysokou školu uměleckoprůmyslo-
vou v Praze, Ateliér módní tvorby.  
V únoru získal vítězství v prestižní 

soutěži Top Style designer 2012. Ten-
hle talentovaný mladík pochází z rodiny 

málo početných Sinti Romů, je původně 
ze Slovenska. Co pro něj znamená romství, 

rodina, kdy začal inklinovat k módě, jak se mu 
navrhovaly kostýmy pro divadelní představení? To je jen 
několik otázek, které jsem mu za vás položila. 
Musím přiznat, že jsem moc ráda, že pro nás titulní 
fotografi i, stejně jako další uvnitř čísla, vyfotila skvě-
lá fotografk a, dlouholetá spolupracovnice MfDnes 
Nueng Phuong Thao. Asi bych normálně tuto ne-
zvykle vytíženou drobnou mladou ženu nezastihla 
a nepřemluvila, ale dva roky jsme sdílely jeden pokoj na 
vysokoškolské koleji Hvězda v Praze. Každé ráno jsme si 
po probuzení porovnávaly význam snů u nás a u „nich“, 
rozuměj Romů a Vietnamců. Tahle krásná fotografk a 
byla u nás doma a taky fotila moji promoci. Prostě se 
přátelíme. Takže Thao díky, fotky jsou skvělé a já dou-
fám, že se budou líbit i vám, milí čtenáři!
A teď k obsahu čísla… ráda bych upozornila na ana-
lýzy Kláry Kalibové a Štěpána Výborného, ve kte-
rých přibližují čtenáři,  co vůbec  defi novat jako násilí 
z nenávisti, kdy k němu dochází, kdo může být eventuál-
ní oběť a co se v České republice vůbec dělá proti tomuto 
násilí, specifi kovanému teprve v posledních letech.
Zajímavé a hodné vašeho zřetele jistě jsou další dva 
materiály, zejména proto, že se snaží odkrýt jedno 
z romských tabu, téma, o němž se moc nemluví 
a které nikdo moc komentovat nechce. Reportáž To-
máše Bystrého ze světa homo prostituce a komentář 
k témuž tématu od Davida Tišera, který se jinak hlou-
běji zabývá zejména gay problematikou mezi Romy 
a přednáškovou činností o romské historii, jazyku.  Oba 
neměli jednoduchou práci právě kvůli tabuizaci tématu 
a neochotě mnohých nahlas o něm hovořit. 
Od tohoto roku nově zavedenou dvoustranu Vzájem-
ná zpověď, v níž vždy dáme prostor jednomu Romovi, 
Romce a ve stejné profesi pracujícímu Neromovi, Ne-
romce. Tentokrát jsme takto „svedli“ dohromady  dva 
zastupitele, Marcela Cichého a Martina Uhlíře, kteří se 
oba každý po svém vztahují  nejen ke svým pracem, ro-
dinám, ale též k otázkám rasismu a integrace. A zpověď 
je to, pokud tedy mohu já posoudit, strašně zajímavá. 
Dále nabízíme reportáž Veroniky Patočkové, jež se zú-
častnila setkání romských fi lmařů v Berlíně a podává 
o tom zprávu. Vyšlo nové číslo časopisu Plav, tentokrát 
zaměřené na romskou literární tvorbu, recenzi na něj 
pro nás napsala Kateřina Andršová.
V literárním zápisníku tentokrát naleznete životopisné 
vyprávění Jána Slepčíka, které slouží jako připomínka 
tohoto pozoruhodného muže.
A ještě upozorním n a fejeton z pera Patrika Bangy 
o jen těžce uvěřitelné aféře Parlamentních listů, které 
zveřejnily zcela vymyšlenou zprávu. Patrik  ji společně 
se Zdeňkem Ryšavým a Frantou Kostlánem ze sdružení 
Romea odhalili jako kachnu.  
Komiks a jeho superhrdina Bengoro se tentokrát necha-
li inspirovat Mezinárodním dnem Romů a v jeho těsné 
blízkosti se konající provokativní akci DSSS v romském 
sídlišti Chánov.  A jestli chcete vědět, jak tentokrát Ben-
goro na extremisty a Vandasovce vyzraje, musíte si na-
listovat zadní stranu Romano voďi. 
Tak vám přeji příjemné čtení a pěkné jaro

Jarmila Balážová, šéfredaktorka
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KOMENTOVANÉ UDÁLOSTI

20. 3. 2012
Policista skončil v nemocnici potom, co se 
dostal do konfl iktu se dvěma muži na síd-
lišti Chanov. Některá média dokonce tvrdí, 
že byl policista vyhozen z okna ve druhém 
patře panelového domu.

A diskutérská lůza pod články měla 
pré… Myslím, že trefná je prosba jed-

noho obyvatele sídliště Chanov, kterou 
bohužel většina médií kromě MF DNES ne-
vyslyšela: „Nepište, že to udělali cigáni, ale 
napište, že to udělal feťák.“

20. 3. 2012
Na dům, ve kterém po žhářském útoku ve 
Vítkově bydlí rodina těžce popálené Natál-
ky, bylo vypsáno několik exekucí. Romská 
rodina, na niž v dubnu 2009 zaútočila trojice 
extremistů zápalnými lahvemi, o tom, že by 
mohla znovu přijít o svůj majetek, neví. Na 
případ upozornil Opavský deník.

Tato informace se objevila ve všech mé-
diích i televizních zprávách. Média uspo-
řádala hon na rodinu malé Natálky kvůli 

třem exekucím. Nakonec se ukázalo, že šlo 
o dluh menší než tři tisíce korun (to byla jed-
na exekuce) a další dvě byly omyly exekutorů. 
O tom však už informovaly Novinky.cz a Prá-
vo, pro ostatní média je rodina postižená bru-
tálním útokem dál sprostými dlužníky. Sedí 
na místech šéfredaktorů a editorů ještě lidé, 
nebo už jen hyeny, které se honí za čteností 
a sledovaností a neštítí se ničeho?

1. 3. 2012
Experti na základě zadání vnitra zpracovali 
zhruba padesátistránkový materiál zejmé-
na s ohledem na hrozby, jaké tuzemské ne-
onacistické hnutí představuje pro integraci 
cizinců v České republice.

Není proč se znepokojovat, podle vy-
jádření vnitra mají vše pod kontrolou. 
Nebo je zpráva jen bu, bu, bu a jde 

o peníze pro vnitro?

8. 3. 2012 
Starosta města Varnsdorf Martin Louka je 
toho názoru, že ke zvyšování napětí přispí-
vají vedle skutečných přečinů i fámy, kte-
ré se mezi lidmi šíří. Smyšlených případů 
o trestné činnosti Romů ve Varnsdorfu bylo 
podle něj více. „Mluvilo se o znásilnění dcery 
jednoho z místních vlivných vietnamských 
obchodníků, o přepadení pošťačky či útoku 
a okradení mladíků, kteří ve skutečnosti při-
šli o peníze daleko prozaičtějším způsobem. 
Nic z toho nebyla pravda,“ řekl Louka.

Pan starosta má samozřejmě pravdu, 
ale zapomněl dodat, že ke zvyšování 

napětí přispívají také místní politici, 
kteří Romy využívají ke zvýšení své vlastní 

popularity. Že, pane Foldyno….

11. 3. 2011
Předčasné volby na Slovensku vyhráli Opo-
ziční sociální demokraté (Směr-SD) se zis-
kem 44,41 procenta hlasů. Do Národní rady 
se dostal i Rom Peter Pollák, který kandi-
doval za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti. Ta skončila na třetím místě se 
ziskem 16 křesel.

Dočkáme se doby, kdy i  čeští  Romové 
se konečně poučí, opustí myšlenku stra-

ny založené na národnostním principu a začnou 
pronikat na volitelná místa kandidátek „občan-
ských“ stran?

8. 3. 2012
Prezident Světové hinduistické společnosti 
Rajan Zed reagoval na nedávno zveřejněnou 
studii Ministerstva vnitra ČR o posilování neo-
nacistického hnutí v zemi a z toho vyvozených 
možných útocích proti Romům v budoucnu. 
Zed vyjádřil názor, že by „česká vláda měla 
tuto zprávu brát vážně a zajistit bezpečnost 
romské populaci, která čelí podmínkám po-
dobným apartheidu…“

Aj, aj… při vší úctě k panu Rajanu Zedo-
vi by opravdu chtělo, aby si zjistil, jaká 

je situace v ČR. Tady opravdu není apar-
theid a ani podmínky podobné apartheidu…

Konfl ikt na 
sídlišti Chanov. 
Policista je pořezaný 
a má pohmožděniny 

Mediální štvanice na 
rodinu malé Natálky  

Starosta Varnsdorfu 
se obává jarních 
nepokojů

Volby na Slovensku: 
Do Národní rady 
se dostal i Rom 
Peter Pollák

Experti: V ČR je 4000 
militantních neonacis-
tů. Existuje personální 
propojení s DSSS a DM

Rajan Zed: 
Romové v ČR čelí 
podmínkám podobným 
apartheidu

Anna Siváková, matka popálené  Natálky

Peter Pollák

Prezident Světové hinduistické společnosti Rajan Zed

Demonstrace Dělnické strany ve staronovém kabátě
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Nová sociálnědemokratická vláda Roberta 
Fica chce změnit způsob výplaty sociálních 
dávek. Postihne prý především nezaměst-
nané kriminálníky a ty, kteří si nehledají 
práci. Podle deníku SME je ale součástí šir-
šího plánu, jakým chce Ficova vláda řešit 
problematiku slovenských Romů.
Podle plánu by lidé na podpoře, kteří se do-
pouštějí trestných činů a přestupků nebo 
se nesnaží najít si práci, v budoucnu nebrali 
státní sociální dávky v penězích, ale v po-
travinách či jiných základních životních po-
třebách.
„Je přirozené, že každý, kdo se chová sluš-
ně, má víc výhod než ti, kteří se slušně ne-
chovají,“ odůvodňuje návrh pro deník SME 
budoucí slovenský ministr vnitra Robert 
Kaliňák.
Předseda sociálních demokratů Fico se ale 
netají tím, že opatření míří proti romské 
menšině na Slovensku. Prohlásil například,  
že příjmy ze státních sociálních dávek způ-
sobují populační explozi Romů a že se bojí 
jejich politického vlivu. Podle SME si už prý 

Nový německý prezident Joachim Gauck ve 
své inaugurační řeči důrazně odsoudil neona-
cismus v Německu i další projevy extremismu 
a fanatismu. V parlamentu Němce vyzval 
k důvěře v ty, co jim vládnou, i v sebe sama 
a zdůraznil význam svobody a sociální spra-
vedlnosti. Na spoluobčany současně ape-
loval, aby se ani při nynějších problémech 
eurozóny neodvraceli od myšlenky evropské 
integrace. 
„Vaše nenávist je naše motivace. Naši zemi 
nenecháme na holičkách. Nedáme vám ji. Vy 
patříte do minulosti, naše demokracie bude 

V Evropě přibývá rasismu a rasové diskrimi-
nace. Situaci zhoršila ekonomická krize. Vy-
plývá to ze stínové zprávy o stavu rasismu 
Evropské sítě proti rasismu (ENAR), kterou 
v Praze představil Český helsinský výbor 
(ČHV). ENAR zastřešuje na 700 organizací v 
Evropě. Českou část stínové zprávy vypraco-
val právě Český helsinský výbor. Mapuje v ní 
období od jara 2010 do jara 2011. Ředitelka 
ČHV Markéta Kovaříková řekla, že se situace 
v EU k lepšímu nezměnila, rasismu naopak 
kvůli krizi přibylo a kvalita života menšin se 
zhoršuje. Horší podmínky mají cizinci v prá-
ci, ve zdravotnictví, v bydlení i v přístupu ke 
službám. Přibývá rasistických násilných činů. 
„Roste úspěch neonacistických stran a hnutí, 
která využívají frustrace z krize a hledají vi-

níky v menšinách a cizincích. Nejzranitelnější 
jsou Afričané, Romové, cizinci, muslimové či 
židé,“ uvedla Kovaříková. 
Podle spoluautorky české části stínové zprá-
vy Selmy Muhič Dizdarevič ve sledovaném 
období v Česku oslabily instituce, které mají 
lidská práva prosazovat. Vláda odvolala svého 
zmocněnce pro lidská práva a post byl dlou-
ho neobsazený, pak do něj kabinet jmenoval 
Moniku Šimůnkovou. Tu aktivisté označují za 
„nepříliš průraznou osobnost“. „Neučinila v 
oblasti rasismu nic podstatného,“ konstatuje 
zpráva. Premiérovým poradcem se pak stal 
Roman Joch z konzervativního Občanského 
institutu, který problematiku lidských práv 
neuznává, dodala spoluautorka zprávy. 
Postavení migrantů podle ní ztížila novela 

zákona o pobytu cizinců, která začala platit 
loni v lednu. Lidé ze zahraničí se například 
nemohou zapojit do veřejného zdravotního 
pojištění, musí se pojistit komerčně. Pro-
dloužila se i doba zadržování cizinců při čeká-
ní na jejich vyhoštění či přesun do jiné země 
EU. V detenci navíc končívají i nezletilí, podo-
tkla spoluautorka zprávy. Dodala, že za horší 
pracovní podmínky i pád cizinců do ilegality 
zas mohou některé pracovní agentury. 
V Česku přibývá také takzvaných ghett. Pod-
le předsedkyně ČHV Anny Šabatové Romové 
dál čelí „masivní diskriminaci“ ve vzdělávání, 
bydlení i na pracovním trhu. Šabatová do-
dala, že země sice má dobrou strategii boje 
s těmito problémy, ale politici ji dostatečně 
neprosazují. 

sahu lidských práv, aby bylo možné romský 
problém vyřešit.
„Standardními“ metodami se podle něj 
věc řešit nedá, „nestandardní“ Slovensko 
přijmout nemůže, vysvětlil podle deníku 
Pravda Fico studentům. Když prý svá ne-
standardní opatření představil v Bruse-
lu, řekli mu: „Udělejte to jako malá země 
a v tom okamžiku jste na černé listině zemí 
EU, které porušují lidská práva,“ citoval de-
ník Fica.
Fico také stále touží prosadit myšlenku in-
ternátních škol pro romské děti, kde by prý 
mohly získat vzdělání a zároveň i základní 
hygienické a společenské návyky, napsala 
slovenská média.
Nevládní organizace už v minulosti upozor-
ňovaly, že Romové jsou na Slovensku dis-
kriminováni a situace se zhoršuje. V únoru 
například slovenský parlament zastavil pro-
jednávání kontroverzního návrhu koaličních 
poslanců, podle kterého by rodičům klesl 
příspěvek na péči o malé dítě na polovinu, 
pokud jsou dlouhodobě nezaměstnaní.
 

Smer zjišťoval v Bruselu, kam až může ve 
změnách sociální politiky zajít.
„Máme obce, kde nám tak prudce stoupá 
počet romských spoluobčanů. Najednou 
zjišťujeme, že budou moct volit vlastní pri-

mátory, vlastní starosty,“ prohlásil Fico pro 
deník Pravda. Na přednášce na univerzitě v 
Bratislavě dokonce prohlásil, že na evropské 
úrovni musí dojít k ústupkům z hlediska roz-

žít,“ vzkázal Gauck stoupencům neonacismu, 
o němž se v Německu začalo znovu živě dis-
kutovat po loňském odhalení pachatelů série 
vražd přistěhovalců. Ty měli na svědomí prá-
vě příslušníci krajní pravice. 
Gauck odmítl i další projevy extremismu a fa-
natismu v demokratické společnosti. „Možná 
ten vlak pozdržíte, ale nezastavíte,“ prohlásil 
Gauck na adresu nejen německých radikálů. 
V projevu před oběma komorami německého 
parlamentu, který následoval po složení pre-
zidentského slibu, dvaasedmdesátiletý býva-
lý evangelický pastor a bojovník za občanská 

právě v někdejší totalitní Německé demokra-
tické republice apeloval na politiky a občany, 
aby se navzájem neodcizovali. Němce požá-
dal o důvěru v jeho osobu, „v ty, co nesou od-
povědnost za tuto zemi“ i v sebe sama. 

ZE SVĚTA

Fico chce omezit lidská práva

Prezident Gauck složil přísahu 
a odsoudil neonacismus 

Podle zprávy ENAR v Evropě přibývá rasismu, 
stav zhoršuje krize 

Slovenský premiér Robert Fico

Joachim Gauck



Kauza homosexuální 
prostituce 
David Tišer

O prostituci se říká, že je nejstarším ře-
meslem na světě. To je možná trochu nad-
sazené, nicméně zprávy o ní nalézáme už v 
knize Genesis Starého zákona.

Prostituce (z lat. prostituere) je poskyto-
vání sexuálních služeb (obvykle manuální 
stimulace, orální sex, pohlavní styk nebo 
anální sex) za úplatu nebo jakoukoli jinou 
protihodnotu. České označení pro muže, 
který takovou službu poskytuje, je prosti-
tut nebo také gigolo či společník. 

V roce 2007 bylo podle Ondřeje Šťastného 
v hlavním městě mladých mužů poskytují-
cích sex za peníze dva a půl tisíce. Dnes jich 
bude pravděpodobně ještě mnohem více. 
Jejich počet nelze určit přesně, protože 
často migrují po celém městě.
Přesné statistiky nikdo nevede a tak tyto 
hypotézy vznikají dle odhadů odborníků 
a lidí, kteří s touto cílovou skupinou pracu-
jí. Je možné, že nárůstu dopomohla i tolik 
diskutovaná finanční krize. 
Jestliže se za homoprostituci lidé dříve 
styděli, dneska jsou homoprostituti tak-
zvaně in. Je to samozřejmě dané i dobou, 
ve které žijeme. Jsme více materialisty 
a ani Romové se tomuto trendu nedokázali 
ubránit. Proto je pro mnohé lidi důležitější, 
co kdo má, než jak si na to vydělal. 

Mé zkušenosti s touto cílovou skupinou 
se omezují na romskou menšinu. Při psaní 
své bakalářské práce na téma „Homosexu-
alita u Romů“ jsem se setkal a diskutoval 
i s chlapci, kteří se živí jako společníci. Dří-
ve si mladíci museli klientelu hledat mno-
hem náročněji. Je pravda, že mnohá místa, 
kde se vyskytovali společníci, znali i neza-
svěcení lidé, jako například Hlavní nádraží 
ČD, Chotkovy sady, park Letná atd. Dnes 
v této oblasti převládá svět internetu. Je to 
mnohem jednodušší i proto, že už nemusí 
o klienta „bojovat“ s ostatními poskyto-
vateli těchto služeb. Stačí se zaregistrovat 
a muži se většinou ozvou sami.   

Vzhledem k tomu, jak negativně se staví 
romská společnost k homosexualitě, je až 
neuvěřitelné kolik romských mladíků má 
zkušenost se sexem s mužem za peníze. Dů-
vody, proč se někdo rozhodne být společní-
kem, jsou různé. Dávno není pravda, že se 
k tomuto kroku rozhodnou jen ti, kteří po-
cházejí z rozvráceného manželství. Znám 
mnoho případů, kdy se rodina má velmi 
dobře a přesto se syn dostal do začarova-

ného kruhu. Mnozí si říkají, že nám do toho 
nic není a ať si každý dělá co chce. Pro spo-
lečnost opravdu většinou nejsou nebez-
peční, ale to jen do chvíle, kdy o ně přesta-
ne být zájem, protože zestárnou. 

Poté většinou začnou sami vyhledávat po-
tenciální společníky a lákat je na vysoký 
obnos peněz, který si mohou vydělat.
Finančně zajištěný mladík řekne svému ka-
marádovi, že se může mít dobře bez práce 
jako on. Například za pětiminutový orální 
sex dostane pět tisíc korun. Potom už je to 
jako droga. Není úniku. 
Stáří v této „branži“ znamená věk okolo 

dvaceti let. Je zde mnoho faktorů proč 
tomu tak je. Mnozí společníci jsou na pří-
klad i konzumenti drog. Ty se samozřejmě 
zapíšou i na vzhledu společníka. Ten pak 
ztrácí na atraktivitě. 
Je mnoho míst a tím pádem i druhů prosti-
tuce. Od venkovní prostituce přes klubo-
vou až po VIP společníky. 
Nejrozšířenějším druhem prostituce mezi 
Romy je v současné době prostituce v za-
hraničí. Zlatý důl nalezli mladí chlapci ve 
Švýcarsku. 
Jak se například kluk z Kladna dostane až 
do Švýcarska? Odpověd je jednoduchá. 
Mnozí Romové se znají již z různých inter-
netových serverů, kde sháněli své klienty. 
Vždy se tam našel někdo, kdo už byl star-
ší a hledal mladé společníky do zahraničí. 
Tato zpráva se pak šíří rychlostí blesku. 
Chlapci tedy jedou do Švýcarska, kde za-
čnou prostituovat v tamějších klubech. 
V těchto zařízeních se dříve či později se-
známí zpravidla se starším pánem, který si 
je vezme „pod svá křídla“. Ten je zásobuje 
dary a hlavně vysokými finančními obno-
sy.  
Velmi rozšířený jev je, že chlapec žije stří-
davě v ČR a ve Švýcarsku. 

Za čtrnáct dní strávených ve Švýcarsku 
si chlapec domů přiveze i osmdesát tisíc. 
Za tyto peníze pak většinou živí celou ro-
dinu. 
Také není pravidlem, že musí dojít k sexu-
álnímu aktu. Většina mužů, kteří si vydr-
žují mladé romské chlapce z Čech, jsou již 
velmi staří a stačí jim jen přítomnost dru-
hého, pěkného chlapce. 
Někteří chlapci se za tyto peníze oblékají 
velmi moderně, draze. Často se u nich ztrá-
cí tzv. paťiv (úcta) a neznají ani ladž (stud), 
chovají se nadřazeně, k čemuž je vede po-
cit finanční zajištěnosti. Jiní zas ovšem fi-
nančně pomáhají své rodině. 
  
Bohužel je prostituce v romském společen-
ství čím dál více akceptovaná, protože při-
náší tolik chybějící článek do rodiny – love 
(peníze). Všem těmto chlapcům v jejich 
počínaní napomáhá v posledních letech
i mnohem horší životní úroveň velké části 
Romů. Neřešitelné zadlužení, diskriminace 
na trhu práce atd.

Doufejme, že tato tichá akceptace nepře-
roste do budoucna v to, že rodina bude 
nutit svého homosexuálního syna k prosti-
tuci.    

KOMENTÁŘ

6

David Tišer

první romský LGBT aktivista,
režisér romské divadelní skupiny ARA ART. 

Přednáší o národnostních menšinách 
na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. 
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ANKETA

Znáte někoho, 
kdo se živí 
homoprostitucí? 
↘ Považujete to za horší,
   nebo míň špatné než heterosexuální
   prostituci a z jakého důvodu? 

↘ Jak se na to dívají příbuzní homoprostitutů,
   odsuzují to, nebo jim to nevadí? 

Připravila Saša Uhlová

Emilie 
Žigová
Znala jsem letmo pár lidí, kteří se ho-
moprostitucí živili. Z pracovní praxe 
pak matku, Romku – drogově závislou, 
která prodávala třináctiletého syna ho-
mosexuálům u sebe v bytě. Pro mě to 
je horši než ženská prostituce, protože 
zde je častější přenos HIV. Někteří mí 

příbuzní z ghet, kteří jsou úplně na dně, to sice odsuzují, ale pe-
níze nesmrdí. Ale ve vetšině případů si myslím, že o tom rodiče 
ani nevědí.  

Bohumil 
Havrľa
Znám lidi, kteří se živí homosexuální pro-
stitucí, ale nikdy jsem se nezamýšlel nad 
tím, zda mi to připadá horší než prosti-
tuce heterosexuální. A vůbec netuším, 
jak se na to dívají příbuzní a jestli vůbec 
o tomto něco vědí. 

Klára
Procházková
Neznam nikoho, kdo by živil homopro-
stitucí. Pokud mám porovnat homopro-
stituci a prostituci žen, tak to vnímám 
podobně, ani jedno neschvaluji. Ale ne-
odsuzuji to, protože když člověk nemá 
na výběr a potřebuje se nějak uživit, tak 
co mu zbývá. V naší rodině o tom ne-

mluvíme, všem by to přišlo nepatřičné. I když myslím, že kdyby 
nemohli sehnat práci, tak by to někteří dělat šli. 

Aneta 
Gažiová
Homoprostitucí se živí několik lidí z mého 
okolí, někteří z nich jsou dokonce i mí pří-
buzní. Dlouho jsem si myslela, že o tom 
generace našich rodičů vůbec neví, že je to 
takové tajemství naší generace. Nikdy se o 
tom totiž nemluvilo. Pak jsem ale pochopila, 
že to všichni vědí, ale mlčí. Protože jsou rádi 

za ty peníze, které jim ti kluci domů nosí. A spíš bych řekla, že je to hor-
ší než prostituce žen, ale vlastně mám pocit, že to romská komunita 
tolik neodsuzuje. 

Pavel 
Koller
Osobně nikoho, kdo se živí homopro-
stitucí, neznám. Obecně to nepovažuji 
za něco horšího něž prostituci žen, jde 
v principu o totéž. A vzhledem k tomu, 
že nikoho takového neznám, tak ani ne-
vím, jak by se k tomu stavěli jejich rodi-
če. Všeobecně ale Romové, především 

ve starší generaci, nejsou příliš tolerantní vůči homosexualitě.

Milan 
Badžo
Nějaké, i když ne blízké lidi, kteří se ho-
moprostitucí živí, znám. Podle mě je to 
horší než heterosexuální prostituce, pro-
tože ti kluci nejsou gayové, dělají to jen 
pro peníze, ale není to pro ně vůbec při-
rozené. Myslím, že jsou z toho pak sami 
vlastně nešťastní, ale nemůžou přestat, 

protože je to snadný výdělek. Jejich rodiče to asi musí vědět, ale 
nemluví se o tom, jen naznačuje. 

ů,
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Když se 
shromažďuje nenávist… 
Štěpán Výborný

Tento skrytý nenávistný prvek lze nalézt na-
příklad v podobě cíleného uspořádání akce 
na určitý den - např. výročí narození či úmrtí 
Adolfa Hitlera, Křišťálové noci, bombardo-
vání Drážďan apod. 
Obdobně extremisté provokativně volí mís-
to shromáždění - před židovskou synago-
gou, pochody až pogromistického charak-
teru v sociálně vyloučených lokalitách apod. 
Vrcholem jsou pak militantní shromáždění, 
jejichž cílem je přímo páchání násilností. 
Těmito „nesnášenlivými“ faktory se kraj-
ní politické skupiny snaží upoutat pozor-
nost. A to nejenom osob zúčastněných na 
shromáždění, ale skrze informování médií 
o jejich akcích i širších vrstev společnosti. 

A nutno dodat, že se jim to, i z důvodu 
mnohdy neodůvodněné medializace, daří. 
Jejich snaha profi lovat se za jediného sku-
tečného ochránce tradičních hodnot či „bílé 
majority“ tak u některých obyvatel nachází 
pozitivní odezvu. 
Důležitá otázka zní, jaká forma obrany by 
proti těmto skupinovým projevům nenávis-
ti byla nejlepší. Do úvahy připadá přijímání 
právních opatření vůči těmto shromáž-
děním, projevení občanského nesouhlasu 
s pořádáním takovýchto akcí, včetně jejich 
blokád, nebo v rámci lpění na bezpodmí-
nečně nerušeném zachování práv a svobod 
všech občanů zůstat pasivní a nečinit žádné 
kroky. 

„Kdo nic nedělá, 
nic nezkazí“
Poslední uvedenou variantu, kterou by bylo 
možno vyjádřit i uvedeným podtitulkem, je 
nutno bezpodmínečně odmítnout. Jak řekl 
v jednom ze svých slavných výroků Edmund 
Burke: „K vítězství zla stačí, když dobří lidé 
budou sedět se založenýma rukama.“ Po-
kud česká společnost ctí demokratickou 
zásadu úcty k člověku jako jedinečné lidské 
bytosti a respektu jeho důstojnosti, nemů-
že zůstat netečná k projevům nenávisti. 
Navíc je třeba si uvědomit, že nepřátelé 
demokratických hodnot a bezpodmíneč-
né ochrany lidské důstojnosti jsou mnohdy 
silněji přesvědčeni o správnosti jimi hlása-
ného názoru. Ostatně nástup totalitních 
diktatur ve 20. století v Evropě nám ukazuje 
mnoho příkladů, kdy odhodlanost nepřátel 
demokracie převyšovala touhu ostatních 
po její obraně. A ačkoli dnes naší republice 
přímo nehrozí odstranění demokratických 
hodnot, neměla by společnost zůstávat ne-
tečná vůči jakýmkoli projevům netolerance. 
Člověk a jeho důstojnost musí být chráněna 
a nesmí být dopuštěno, aby některá sku-
pina obyvatel sama sebe povyšovala nad 
jinou a zároveň ty ostatní dehonestovala. 
A jaké možnosti odporu vůči netolerantním 
shromážděním přicházejí do úvahy?

Právem proti 
nenávistným 
shromážděním?
První možností je obrana demokracie stá-
tem samotným, respektive státními orgá-
ny. Svobodu shromažďování sice zaručují 
rozličné katalogy lidských práv, ty ale zá-
roveň připouštějí za určitých okolností její 
omezení. Shromažďovací právo může být 
omezeno například za účelem ochrany práv 
a svobod druhých, přičemž tento nezbytný 
ústavní požadavek by v případě nenávist-
ných útoků byl mnohdy naplněn. Hájení 
lidské důstojnosti občanů totiž představuje 
pro západoevropské demokracie hodnotu 
hodnější větší ochrany než bezpodmínečné 
lpění na zachování práva pokojně se shro-
mažďovat. Proto český právní řád připouští 
za splnění daných podmínek preventivní zá-
kaz shromáždění či rozpuštění shromáždění 
v jeho průběhu. Tyto restriktivní podmínky 
však jsou stanoveny poměrně přísně, proto-
že základním cílem demokratického státu 

POD POVRCHEM

Podobně jako svoboda projevu, tak i výkon shromažďova-
cího práva je zneužíván k hlásání nenávisti. Nenávistné 
prvky lze na shromážděních radikálních a extrémních sku-
pin zaznamenat buď otevřeně, nebo skrytě. Pod otevřené 
projevy nenávisti lze zahrnout především přímé verbální 
útoky směřující (většinou) na menšiny - Romy, sexuální mi-
nority, cizince apod. Vyjma toho v sobě extremisty pořá-
dané akce často zahrnují i skryté extremistické odkazy. 

Jiří Sláma
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musí být lpění na ochraně politických práv. 
A to i těch občanů, s jejichž názory nesou-
hlasíme a jejichž postoje nás šokují či urá-
žejí. Tak tomu chce snaha o zachování plu-
ralitní demokratické společnosti. Nejenom 
z tohoto důvodu, ale i s ohledem na obecné 
funkce práva je proto třeba se ptát, zda by 
proti nenávistným shromážděním neměla 
společnost více bojovat jinými než restrik-
tivními právními prostředky a tyto používat 
v opravdu krajních případech. Takovouto 
formou boje je především vyjádření občan-
ského nesouhlasu.

Vyjádření 
občanského nesouhlasu

Negativní ohlas veřejnosti na nenávistná 
shromáždění totiž dle mého názoru více než 
právní opatření zdiskredituje daný pochod, 
stejně tak jako názory na něm hlásané. Ob-
čané by si měli uvědomit, že demokracii oni 
sami vytvářejí. A to nikoli pouze jednou za 
čas ve volbách, ale dnes a denně při kontak-
tu s názory a postoji ostatních občanů. Opět 
by se zde slušelo zopakovat důležitost od-
mítnutí pasivity a naopak nezbytnost stavět 

se zlu ve všech jeho podobách. A jak by ten-
to projev občanského nesouhlasu mohl vy-
padat? Některé skupiny podporují projevy 
nesouhlasu protestní blokádou nenávistné-

ho shromáždění. Je ale nejlepší odpovědí na 
snahu o omezení práv a svobod druhých to, 
že my sami omezíme základní lidské právo 
jiných? Dle mého názoru tomu tak být nemá 
(ale samozřejmě dobře znám i opačné ar-
gumenty). Nemohu se totiž ztotožnit s tím, 
že náš postoj povýšíme nad postoj druhého 
a v tomto jménu omezíme jeho výkon zá-
kladních práv a svobod. Bojím se, že tento 

postoj se až velmi přibližuje názorům hlása-
ným v průběhu rasistických či xenofobních 
shromáždění. Proto podporuji především ty 
formy občanského nesouhlasu, které jasně 
vyjádří odpor k hlásání nenávisti, ale záro-
veň neklesnou k degradaci práv a svobod 
druhých. Nenávist ve všech svých podo-
bách totiž musí být odstraněna argumen-
ty a aktivními projevy nesouhlasu a nikoli 
potlačením možnosti je samotné vyjádřit. 
Takto by totiž dle mého názoru hrozilo, že 
nebudou vykořeněny z myšlení osob tak, 
jak je tomu třeba. Příkladem by mohla být 
nikoli blokáda nenávistného pochodu, ale 
jeho provázení a vyjadřování otevřeného 
odporu (samozřejmě nenásilného) ke zde 
hlásaným myšlenkám. 

Nenávistná shromáždění představují je-
den z projevů extremismu a radikalismu na 
území České republiky. Je proto nezbytné, 
aby česká společnost odmítla i tuto formu 
prezentace nenávisti a negativně se vůči ní 
vymezila. Při hledání nejlepší formy vyjád-
ření odporu vůči těmto nenávistným akcím 
však je třeba vážit, která z možných reakcí 
nejlépe přispěje k ochraně člověka a jeho 
důstojnosti tak, jak to vyžadují zásady de-
mokratického právního státu.

Jiří Sláma



10

Násilí z nenávisti:  
Romové jsou stále ohroženi 
Klára Kalibová

POD POVRCHEM

Žhářský útok v Býchorech, umlácená žena bez domova, tři 
zbití Srílančané, pochody krajní pravice na Šluknovsku  či 
napadení antirasistického aktivisty Ondřeje Cakla, to jsou 
pouze některé příklady násilí z nenávisti, o kterých jsme 
se v uplynulých měsících dozvídali v médiích.  Společné 
měly tyto útoky jedno - motiv útočníka: předsudek a nená-
vist k napadeným lidem.  

Násilí z nenávisti je násilí, jehož podstatou 
je předpojatost útočníka vůči napadenému 
z důvodu jeho barvy pleti, národnosti, sexu-
ální orientace, víry, subkulturní příslušnosti, 
politického přesvědčení či jiného podobné-
ho sociálního statusu.  V České republice 
se nejčastěji stávají obětí trestné činnosti 
z nenávisti Romové, nominálně na druhém 
místě etničtí Češi, dále pak cizinci, Židé a 
muslimové. Cílem jsou také gayové a lesby, 
antirasističtí aktivisté a lidé s postižením.
Formy násilí mohou být různé. Méně zá-
važné v podobě sprejerství  či nadávek či 
závažnější, v některých případech trestné,  
vyhrožování, pronásledování, fyzická na-
padání, násilné demonstrace,  znásilnění, 
žhářské či teroristické útoky. 
Ročně se takových případů v České republi-

ce odehraje, dle policejních statistik, kolem 
tří set.  Jedná se však pouze o zlomek, zhru-
ba deset procent všech případů, které se 
u nás stanou. Zbytek incidentů nemá pří-
mou oběť, oběti je policii neoznamují či 
policie správně neidentifi kuje předsudečný 
motiv. Důvodů pro neoznámení je vícero. 
Nejčastěji se jedná o strach z pomsty pa-
chatele, neznalost právního systému, snaha 
řešit zejména méně závažné incidenty jinou 
než právní cestou, fakt, že oběti chtějí na 
celou záležitost zapomenout, či předchozí 
špatná zkušenost s orgány činnými v trest-
ním řízení. 
Podstatou trestání trestné činnosti z nená-
visti je navýšení trestní sazby, která pacha-
teli hrozí v případě, že spáchá obecný trestný 
čin z některé zákonem rozeznané pohnutky, 

či spáchá trestný čin, jehož zákonnou pod-
statou je předsudečná nenávist. Stát tak 
kriminalizuje chování, které významným 
způsobem ohrožuje soudržnost společnosti 
etnicky, nábožensky, politicky, genderově 
či subkulturně. 

Skutečně převažují 
verbální incidenty 
z nenávisti?

Statistická skladba trestných činů ukazu-
je, že mezi incidenty vyšetřovanými policií 
převažují ty, jejichž podstatou není fyzický 
útok, ale aktivní činnost ve prospěch ně-
kterého nenávistného hnutí, verbální útok 
či sprejerství. V roce 2011 bylo policií objas-
ňováno pouze 21 trestných činů ublížení na 
zdraví, oproti 96 trestným činům podpory 
a propagace hnutí potlačujících práva a svo-
body člověka.  Vysvětlení může být dvojí, 
buď je skutečně fyzických útoků z nenávisti 
spáchaných v České republice významně 
méně než jinde v západní Evropě a USA, 
nebo jejich objasňování činí policii potíže. 
Klíčovou otázkou, kterou je třeba při objas-
ňování trestné činnosti z nenávisti zodpo-
vědět, je totiž předsudečná motivace pa-
chatele, ta se odhaluje obtížněji u fyzických 
útoků než u útoků způsobených projevy, 
nápisy na zdi či tvorbou webových stránek. 
Samotný policejní prezident Lessy upo-
zornil na přetrvávající nešvar hodnocení 
výkonnosti policistů tzv. čárkovým systé-
mem, kdy za úspěšného policistu je pova-
žován ten, který objasní početně více trest-
ných činů. Pochopitelně ty kriminální činy, 
jejichž objasnění vyžaduje větší úsilí, tedy 
i fyzické trestné činy z nenávisti, se vyšetřu-
jí obtížněji a déle, čárek je za ně méně.   

Muž, 25 let, recidivista
Všeobecně se má za to, že pachateli trestné 
činnosti z nenávisti jsou téměř výlučně neo-
nacisté nebo příznivci některé jiné podobně 
nenávistné skupiny. Není tomu tak. Akade-
mické a odborné výzkumy uvádějí, že pouze 
deset až dvacet procent pachatelů trestné 
činnosti z nenávisti jsou aktivisté některé 
nenávistné skupiny.  Co z uvedeného vy-
plývá? Především  to, že skutečná hrozba 
pochází z řad obecné populace, a tedy pre-
ventivní  i represivní aktivity by měly být za-
měřeny také tímto směrem. 
Mezi pachateli trestné činnosti z nenávisti 
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drtivě převažují muži. Z 320 osob, které se 
v loňském roce dopustily některého trest-
ného činu z nenávisti, bylo pouze 14 žen. 
Průměrný věk pachatelů je dvacet pět let. 
V této souvislosti lze varovat před přece-
ňováním nízkého věku některých pachatelů 
a souvisejícím podceňováním nebezpeč-
nosti jejich jednání. Policejní psycholožka 
Ludmila Čírtková nepovažuje za vhodné, 
aby chování pachatelů bylo omlouváno tím, 
že z něj vyrostou, či že jednali v mladické 
nerozvážnosti.  Nutno podotknout, že mezi 
pachateli trestné činnosti z nenávisti bylo 
v loňském roce 28 procent recidivistů. U ná-
silných trestných činů z nenávisti je to pak 
více než polovina.  

Lepší postavení obětí 
trestné činnosti z nená-
visti zajistí nový zákon, 
pomoc nevládní organi-
zace
Přístup státu k násilí z nenávisti se velmi po-
zvolna zlepšuje, především vlivem činnosti 
nevládních a mezinárodních organizací. 
Na úrovni legislativy je předsudečná mo-
tivace součástí českého trestního práva již 
více než padesát let. Všechny skupiny osob 
ohrožených násilím z nenávisti však nejsou 

chráněny souměrně. Přísněji je kriminalizo-
ván útok motivovaný rasistickou, etnickou, 
národnostní, náboženskou nebo politickou 
záští. Lidé s postižením, lidé napadení kvůli 
svému věku nebo sexuální orientaci tako-
vou ochranu nedostanou. 
Násilí z nenávisti je jako závažný jev rozezná-
váno pokynem policejního prezidenta urče-
ným policejním psychologům. K obětem 
trestné činnosti z nenávisti mají přistupovat 
se zvýšenou citlivostí, jejich přítomnost je 
v některých případech přímo indikována.  
Posunem ke zlepšení postavení obětí trest-
né činnosti z nenávisti je chystaný nový zá-
kon o obětech trestných činů. Oběti fyzic-
kého násilí z nenávisti jsou zde defi novány 
jako tzv.  zvlášť zranitelné oběti a obdobně 
jako obětem sexuálních trestných činů je 
jim vyhrazeno zvláštní zacházení  z důvodu 
jejich obzvlášť traumatizující viktimizace. 
Zákon by měl oběti trestné činnosti z ne-
návisti v budoucnu opravňovat mimo jiné 
k bezplatné právní pomoci, odškodnění 
a zajistit jim další katalog práv.

Pomoc obětem násilí z nenávisti již tři roky 
poskytuje občanské sdružení In IUSTITIA. 
Ve spolupráci s ROMEA.cz mohou lidé, kteří 
byli vystaveni útoku z nenávisti, využít bez-
platnou telefonní linku a vyhledat pomoc.  
V roce 2011 In IUSTITIA pomohla 35 osobám 
vystaveným násilí z nenávisti. 

SETKALI JSTE SE 
S NÁSILÍM 

Z NENÁVISTI? 
POTŘEBUJETE 

POMOC?

Neziskovou organizaci 
In IUSTITIA je možné 

kontaktovat telefonicky 
↘ +420 222 984 785, 

emailem na adrese
↘ poradna@in-ius.cz, 

či prostřednictvím 
webového formuláře na 

↘ www.nasiliznenavisti.cz.



Jak se žije českým 
a romským prostitutům 

REPORTÁŽ

Text a foto Tomáš Bystrý

12

NĚKTEŘÍ JSOU STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL, JINÍ DROGOVĚ ZÁVISLÍ, DALŠÍ PAK 
KLUCI BEZPRIZORNÍ, BEZ RODIČŮ, Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A „DIAGNOSŤÁKŮ“. 
EXISTUJÍ ALE I TACÍ, KTEŘÍ OD ŽIVOTA JEN VYŽADUJÍ LUXUS. A JSOU SCHOPNI 
PRO NĚJ UDĚLAT COKOLIV, TŘEBA ZAJÍT I DO KRAJNOSTÍ. CO VLASTNĚ SPOJU-
JE PROSTITUTY V ČESKU – AŤ UŽ TY ČESKÉ, NEBO ROMSKÉ? 
MĚLI VŽDYCKY V ŽIVOTĚ NA VYBRANOU?
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Chci s tím přestat. 
I s fetem, i se šlapáním

„Byly doby, kdy jsem si za noc vydělal 
i pět šest tisíc. Dneska? Kdepak!“ popisuje 
jednadvacetiletý prostitut Honza. Chodník 
„šlape“ od šestnácti. Seznamuji se s ním na 
pražském Hlavním nádraží, často označo-
vaném za největší křižovatku mužské pro-
stituce u nás. O tom, že tento přívlastek už 
dávno není aktuální, ví sám špinavý blon-
ďák, rodák z Rakovníka, nejlépe. Ty časy, 
kdy v okolí „hlaváku“ postávali mladí pro-
stituti, kteří za sexuální služby solventním 
pánům inkasovali nemalé částky, jsou už 
prý dávno pryč. „Tady jsou totiž kluci, kteří 
to nenáročným zákazníkům udělají pusou 
za dvě stovky. V křoví. Proto často jezdím 
do Hamburku, tam se ceny pohybují úplně 
v jiných sférách. Něco kolem dvou set euro 
za den,“ objasňuje současný stav. Kluci 
z okolí pražského Wilsonova nádraží se po-
hybují v komunitách drogově závislých lidí 
a společně s místními bezdomovci, prostitut-
kami a jejich pasáky se dobře znají. Ve valné 
většině sami drogy berou, nebo je prodávají. 
Stejně jako náš první respondent.
Honza natahuje kouř z nabídnuté „marlbor-
ky“. Začíná nám vyprávět svůj životní příběh. 
Za tři stovky. „Hrál jsem závodně fotbal a 
do svých zhruba patnácti let jsem si žil cel-
kem pohodový život. Až na to, že jsem vy-
růstal bez mámy. Když mi bylo pět, umřela. 
Zůstal jsem jenom s tátou. Ten už ale taky 
není naživu. Zabil se v autě, když mi táhlo 
na šestnáct,“ začíná s vyprávěním. A pokra-
čuje vzpomínkami na spouštěč toho všeho 
- ústavní výchovu, kam ho umístili po smrti 
jeho otce. Z dětského domova v Táboře Hon-
za často utíkal. A jeho první kroky směřovaly 
právě na „hlavák“. Žil na ulici, myl se ve spr-
chách na nádraží, nebo u svých prvních klien-
tů. „V šestnácti si jako šlapka žiješ na hodně 
dobrý úrovni. Jakmile je ti ale víc jak dvacet 
a ještě k tomu fetuješ, nemáš absolutně šanci. 
To pak chodíš za směšný částky. Aspoň tady 
na nádraží určitě.“ Opravdové peníze podle 
jeho slov chodí vydělávat do luxusních i méně 
luxusních gay klubů, jimiž je Praha poměrně 
proslulá. Nechvalně známá je i „hodinovými 
pokoji“ pro pány, kteří si chtějí užít s mladý-
mi kluky. Ostatně provozovatelé těchto gay 
podniků na to sázejí, proto pokojíky fungují 
v bezprostřední blízkosti klubů. „Nejznáměj-
ší je v Praze Pinocchhio, teď ho přejmenovali 
na Tempel. Najdete ho kousek odsud,“ uka-
zuje nám Honza a vydechuje kouř z cigarety. 
Zhruba asi šesté. „Věř mi, chtěl bych s tím 
prásknout, nefetovat, nespát se starejma 
chlapama a žít normální život. Nejdřív si na to 
ale musím vydělat.“

Lászlo Sümegh: 
Homosexuální prostituce 
neexistuje
Honzův osud je až příliš podobný těm, kte-
ré se objevují i v příbězích československých 
prostitutů, které převážně v devadesátých 
letech oslovoval publicista Cyril Valšík. „Do 
roku 1982 jsem nevěděl, že prostituce nezle-
tilých kluků vůbec existuje. Ale potom jsem 

si o tomto problému přečetl článek v novi-
nách, a když jsem točil televizní dokumenty 
z dětských domovů a diagnostických ústavů, 
objevilo se toto téma znovu. O mnoho kon-
krétněji,“ píše ve své knize nazvané Váš kluk 
prostitut?, jež vedle fi lmu Mandragora, na-
točeného polským režisérem Wictorem Gro-
deckiem v devadesátém sedmém, předsta-
vuje jedno z mála tuzemských děl, které se 
problematice mužské, častokrát označované 
jako homosexuální, prostituce věnuje. „Ho-
mosexuální prostituce neexistuje, protože 
valná většina hochů, kteří se živí svým tělem 
na ulici nebo kdekoliv jinde, nekoresponduje 
s homosexuální orientací,“ vysvětluje Lászlo 
Sümegh, který už v pětadevadesátém roce 
v centru české metropole rozdával mladým 
klukům bez domova čisté injekční stříkačky 
a prezervativy. Teď   šéfuje organizaci, která
 sídlí v pražských Vysočanech. „Dejte jim 
šanci…“ stojí na obrovském plakátu umís-
těném na domě v ulici K Moravině 7. Na ok-
nech visí také nápis „Dům Šance“. Ještě do 
července 2008 jej klienti navštěvovali v Ne-
pomuckého ulici na Praze 5. Za podivných 

okolností však vedení Městské části Prahy 5 
vypověděla občanskému sdružení Projekt 
Šance nájemní lhůtu. Domluvit si rozhovor 
s Lázslem, který zmíněnému sdružení šéfuje 
a jenž loni v březnu za svoje dlouholeté ak-
tivity s mládeží získal cenu Křesadlo 2010, 
není nejjednodušší. A navíc - musíte být do-
statečně připraveni. Tenhle zhruba dvoume-
trový chlapík se zženštělými gesty si před 
nikým nebere servítky. Je zvyklý, že mu lidé 
házejí klacky pod nohy. I sami klienti jej ně-
kolikrát okradli a vyhrožovali mu. Původní 
profesí textilní výtvarník, přesto už mno-
ho let streetworker a sociální pracovník pro 
všechny děti a mladé lidi, kteří se ocitli bez 
pomoci na ulici. Prostituti představují znač-
nou část jeho klientely. Rozhovor jsme měli 
domluvený na sedmnáctou hodinu. „To už tu 
nebude tolik lidí. Budu mít na vás více času,“ 

upřesňuje. Krátce po sedmnácté přichází 
z vedlejší místnosti, v níž se pravidelně se-
tkává se svými klienty, většina z nich jsou 
bývalí prostituti a prostitutky, kteří z valné 
většiny brali drogy. Jsou mezi nimi i „Ro-
máci“. Tady si klienti vaří, tráví volný čas, 
povídají si o problémech a pracují v dílnách. 
Sprosté slovo tu neuslyšíte, za každé se prý 
platí dvacetikorunou. „Drtivá většina dětí, 
které žijí na ulici, pochází z dětských domo-
vů. Když je domovy v osmnácti letech vyhodí 
s tím, aby šly do velkého světa, opouštějí 
svou rodinu. A když je někdo pětkrát šest-
krát denně zvyklý jíst a vyrůstá v instituci, 
tak se také pochopitelně institucionalizuje. 
Jakmile toho mladého člověka vyhodíte na 
ulici, co se stane? Začne hledat institut. Pak 
nastává to zlo, když najde organizace, které 
mu zadarmo dají najíst, zadarmo se zde může 
vysprchovat a nevedou ho tak k ničemu sa-
mostatnému,“ začíná László Sümegh. Říká, 
že společnost nemá zájem na tom, aby dětí 
v dětských domovech vyrůstalo málo. „Sta-
vějí se totiž další. V tom je ten základní pro-
blém,“ dodává s patřičnou rázností. Vtom se 
ve dveřích objeví jeden z jeho klientů, respek-
tive klientek. Nechává si říkat Milly. Mladý 
transsexuál, rodák z Olomouce, který utekl z 
diagnostického ústavu. V Praze je už šestým 
rokem. Taky „šlapal“. Zpočátku na Hlavním 
nádraží, pak v pražských gay klubech. „Kdysi 
bývalo, že jsem si za noc vydělal i deset tisíc. 
Dneska nemáte šanci. Ještě pořád si někte-
ří lidé myslí, že platíme zlatými bankovními 
kartami, že si žijeme na vysoké úrovni,“ po-
pisuje mi muž s jemně vytrhaným obočím 
a lehkou vrstvou make-upu na tváři. „To víte, 
pro ty mladé lidi je to hrozná euforie. Myslí si, 
že přísun horentních částek bude trvat věč-
ně,“ přerušuje Milly Lázsló. S prostitucí Milly 
skončil v době, když si uvědomil, že si klienti 
zvykli uspokojit se za maximálně dvě stovky. 
Někteří dokonce jen za teplou polévku – to 
ale stále byli ti slušnější zákazníci. „Někte-
ří se s vámi nebavili. Odvedli jste svou práci 
a oni vás zmlátili do krve, nedali vám ani ko-
runu. Hrozný ponížení. To nepřeju nikomu…“

Nevím, co bude dál…
Říkejme mu například Roman, z pochopi-
telných důvodů chce být v anonymitě. Dnes 
mu je dvaadvacet. Rom. Vyrůstal na praž-
ském Smíchově v bytě se svou matkou, kte-
rá pracovala jako uklízečka, s mladší sestrou 
a babičkou. „Žili jsme v dost velký chudo-
bě. Máma chodila uklízet na několik míst, 
takže často odpoledne nebývala doma. Se 
ségrou jsme trávili hodně času venku na uli-
ci s kamarády. Když mi bylo jedenáct, občas 
jsem kouřil cigarety, ale máma ani babička 
to nevěděly. Někdo tenkrát přinesl odpo-
ledne do parku trávu, prý že to vyzkoušíme. 
Tak jsem to zkusil a dodnes si pamatuju, 
jak jsem se strašně tenkrát smál. Pak zas 
nějakou dobu nic, ale potom se tráva za-
čala objevovat častěji,“ vzpomíná na jednu 
z prvních drogových zkušeností v dětství Ro-
man. A pokračuje ve vyprávění, z něhož se 
dozvídáme, že poměrně krátce nato začal 
experimentovat s daleko tvrdšími drogami. 
„Když mi bylo dvanáct, nastěhovala se na Pl-
zeňskou jedna rodina, která heroin prodáva-
la. Bylo strašně jednoduchý si to koupit.“ 

“Na normální život si nejdřív musím vydělat”, říká Honza
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Peníze sháněl, kde se jen dalo. Občas vzal 
z domu nějakou cennost, například babičči-
ny zlaté prstýnky a zastavil je v zastavárně. 
To ale nešlo donekonečna a občasných men-
ších loupežných přepadení, kdy někomu na 
zastávce vzal mobil a pak se už za ním jen 
prášilo, se už také bál. „Pořád jsem slyšel, 
že kluci chodí do Podolí na byznys. Nejdřív 
jsem nevěděl, co to je, ale pak jsem pochopil, 
že tam jsou starší chlapi a platí za to, že jim 
vyhoníš péro. Nejdřív mi jenom ta představa 
přišla hnusná, ale ti kluci, co to dělali, měli 
spoustu peněz. Nikdy nemuseli krást. Nemu-
seli se bát, že nebudou mít peníze. A jeden 

kluk mi vyprávěl, že když při tom nemyslíš 
na to, ale na něco jinýho, tak že to tak straš-
ný není,“ říká dnes už dvacetiletý Roman, 
který je heterosexuál – ostatně jako valná 
většina prostitutů. „Mladí kluci jsou poměr-
ně dost vzrušiví. Mnozí z nich jsou schopni 
dosáhnout erekce pomocí fantazie, té he-
terosexuální, anebo pomocí mechanického 
dráždění. Na druhou stranu – většina zákaz-
níků od těchto chlapců nevyžaduje erekci, 
to je jim jedno. Jsou používáni jako objekty 
sexuálního uspokojování právě těch zákazní-
ků,“ vysvětluje sexuolog Petr Weiss. Roman 
nakonec coby dvanáctiletý kluk se rozhodl 
přivydělávat si stejně jako jeho kamarádi 
v podolském koupališti. „Byl jsem hezkej 
kluk, všichni to říkali a opravdu jsem neměl 
vůbec problém si tam vydělat. Brzy se to 
o mně začalo říkat i na Smíchově, že chodím 
na byznys, mohl jsem si koupit pěkný boty 
a kalhoty a taky jsem něco občas dal mámě. 
Ona to, myslím, věděla, ale nemluvili jsme 
spolu o tom,“ popisuje. Podle Davida Tišera, 
jednoho z prvních a ne-li vůbec jediných rom-
ských LGBT aktivistů v Česku a na Slovensku, 
jsou mladí Romové v prostituci skutečně žá-
daní. „Představují v podstatě jednu z mála 
exotik, se kterou se čeští zákazníci mohou 
setkat,“ míní Tišer, na kterého se alespoň 
podle jeho slov obrací čím dál více mladých 
Romů, kteří propadli prostituci a hledají po-
mocnou ruku. Roman se později dostával 
ještě do větší propasti drog. Tělo vyžadova-

lo větší dávky a to pochopitelně znamenalo 
větší přínos „lováků“. „Začal jsem se potu-
lovat po Praze, na hlaváku, a tam jsem si to 
poprvý nechal udělat análně. Bylo to hnus-
ný, ale dostal jsem za to víc peněz, to už mi 
bylo čtrnáct a nebylo tak strašně jednoduchý 
sehnat klienty, protože tam chodili i mladší 
kluci. Někdy jsem taky prodával psaníčka 
(pozn.red.: malá obálka s drogou připomí-
nající velmi miniaturní dopis). Někdo mě pak 
ale asi nabonzoval, protože mi záviděl víc 
peněz, a tak mě chytili policajti. Zavřeli mě, 
a když jsem se vrátil, byl jsem starej.“ Tehdy 
Romanovi bylo téměř sedmnáct. „Ještě jsem 

se potloukal po hlaváku, ale ta konkurence 
byla velká. Tak jsem začal zase prodávat a 
zase jsem se dostal do basy. Teď jsem už úpl-
ně out. Je mi dvacet dva, neberu furt, ale nic 
mě nebaví a nevím, co bude dál.“

David Tišer: 
Romové jsou žádaní
I v rámci komunity prostitutů existuje jakási 
hierarchie. Za nejnižší vrstvu jsou považová-
ni například kluci, kteří vydělávají v gay klu-
bech nebo v horším případě na nádraží – jako 
například Honza, Milly i Roman. Výše jsou už 
ti, již své služby nabízejí na internetu. Třeba 
na běžném diskusním fóru, chatu, erotické 
seznamce, gay seznamce – k nejznámějším 
patří asi iBoys.cz, nebo přímo na speciali-
zované webové stránce, která nabízí gay 
escort služby. Kupříkladu zpoplatněná strán-
ka www.escortboys.cz údajně nabízí kolem 
3000 aktivních uživatelů. Stačí poslat přes 
účet registrační poplatek a už jen založit pro-
fi l s mírami, fotografi emi a popřípadě cenami 
za jednotlivé služby. A zákazníci objednávají. 
Nejvyšší „kastu“ ale podle romského LGBT 
aktivity Davida Tišera představují prostituti, 
kteří vydělávají za hranicemi ČR v luxusních 
gay klubech, především v Rakousku a Švý-
carsku. „Znám případy, kdy mladí Romové 
odjeli do Švýcarska. Začali zpočátku vydě-
lávat v klubu a později si tam našli nějakého 

staršího Švýcara, u kterého kupříkladu tý-
den bydleli, další tři dny trávili doma v Česku 
a pak se zase zpátky na týden vrátili do Švý-
carska. Z peněz, které tam vydělali, pak tady 
živili celou rodinu,“ popisuje David Tišer. Za 
dva týdny ve Švýcarsku si „luxusní prostituti“ 
mohou vydělat až kolem sto tisíc korun. Jsou 
to především kluci, kteří si chtějí žít na vyso-
ké úrovni, velmi se starají o svůj zevnějšek, 
nepohrdají luxusními značkami oblečení, ba 
právě naopak. A na heroinu neujíždějí, ob-
čas si dají koks – ten jim na kráse neubere. 
„Za prvních čtrnáct dní jsem si domů odvezl 
90 tisíc, a to jsem tam fakt hodně utrácel,“ 
popisuje mi dvacetiletý Rom, který chce být 
oslovován jako Tommy. Až do patnácti byd-
lel v jižních Čechách, konkrétní město kvůli 
anonymitě zveřejňovat nechce. Měl před 
sebou slibnou kariéru tanečníka baletu, po 
základní škole byl přijat na baletní konzer-
vatoř. Finančně ho po celou dobu zajišťo-
vali rodiče. Fungoval v úplně běžné rodině. 
„Měli jsme se dobře. Já měl vždycky, co jsem 
chtěl. Dodneška jsem strašně rozmazlenej,“ 
přiznává Tommy, který měl údajně vždycky 
blízko k luxusním věcem. V podstatě to byl 
ten hlavní důvod, proč se místo baletu roz-
hodl dát přednost eskortním službám. Nikdo 
z rodiny o tom neví. „Máma by mě zabila,“ 
říká tak trochu s úsměvem. To, že se obléká 
v těch nejdražších značkách, vozí v novém 
autě a že občas nějaký ten peníz dá svým 
rodičům, doma vysvětluje po svém: „Říkám 
jim, že mám bohatého přítele, který si mě 
vydržuje.“ Přítele – Neroma - skutečně má, 
ale na rozdávání, jak to Tommy tvrdí, oprav-
du nemá. Práci svému příteli moc neschvalu-
je, ale údajně si také zvykl na luxus. Tommy 
začal s prostitucí ve Švýcarsku v osmnácti. 
Nejdříve to bylo prostřednictvím agentury, 
která zajistila letenky i luxusní apartmán. 
Z každého klienta agentuře odevzdával 40 % 
výdělku. „Není to moc, protože tam je všech-
no strašně drahý. Vyplatí se to ale pořád víc, 
než když objednáš sám na vlastní náklady 
nějakej pokoj,“ objasňuje Tommy, který má 
už v zemi přesných hodinek, dobré čokolády 
a množství bank svou vlastní klientelu. „Jez-
dím už hlavně za nimi domů, ne do apart-
mánu od agentury,“ říká dvacetiletý Tommy 
a dodává, že klienti, zpravidla staří pánové, 
mu neplatí jen za sex. „Někdy si chtějí jen 
povídat, jindy si přejí masáž. Ale samozřej-
mě požadují také sex včetně líbání. Mně to 
nedělá problém. Když si pak představím ty 
peníze, je mi líp.“ 
Podle uznávaného sexuologa Petra Weisse 
většina prostitutů a prostitutek říká, že se 
dokáže od práce odosobnit a skutečný sex 
pak prožívá v osobním vztahu. „Nicméně 
já se nedomnívám, že lze takhle lehce vy-
budovat nějakou bariéru v tom sexu. To ne-
jsou vždycky moc hezké věci, co člověk v té 
práci zažije. Když chce člověk vydělat, tak 
se musí účastnit mnoha takových aktivit, 
které jemu nejsou příjemné. A myslím si, 
že to zanechává stopu na sexuálním životě, 
jeho vztahu k lidem,“ míní Weiss. Na otázku, 
jestli Tommy cítí, že jeho práce je v rozporu 
s jakýmsi romipen, tedy romstvím, tradiční-
mi romskými hodnotami, odpovídá, že niko-
liv. „Co to má s tím dělat? Já jsem Romák, vím 
to, ale neznamená to, že kvůli tomu nemů-
žu dělat práci, která mi vynáší tolik peněz, 
o kterých se mnohým může jen zdát.“

TEĎ JSEM UŽ ÚPLNĚ OUT. JE MI DVACET DVA, NEBERU 
FURT, ALE NIC MĚ NEBAVÍ A NEVÍM, CO BUDE DÁL.“



Současnou populární hudbu 
poslouchám hlavně při cestách autem 
Veronika Kačová

Na otázky odpovídal producent, manažer a pianista kapely Romano Stilo Ensemble - František Rigo ml.

PŘEDSTAVUJEME

Kana the kaj pes kerdžas avri e 
kapela Romano Stilo Ensemble?
E kapela Romano Stilo Ensemble pes kerdžas 
avri andro berš 2008, pre dal o novo baša-
vibengero štylos, neve muľa the koncerty 
pherdo temperamentos the žužo bašaviben, 
savo achaľuvel na ča o dženo so šunen, ale 
kaj peske týž o bašavibengere džene kerna 
peskro.

Ko la  kerdžas avri?
La skupina kerdžas avri lačho uznavimen 
cimbalsitas o František Rigo phureder.

Koda ko tumen naprindžarel, 
phenen lenge savo bašavibenge-
ro štilos bašaven?
O Štilos andro amaro bašaviben ehin but fa-
rebno. Bašavas romano štilos so hino thodo 
jekhetane lokeha jazzoha.

Bašaven tiš andre cuzina, te hi, 
kaj?
Bizo bašavas he andre cizina - Andro Sloven-
sko the Čechika bašavahas kada berš amen 
užarel o bašaviben andro Německo, andro 
Švýcarsko, andre Anglia, andro Rusko, andre 
Čína, kada berš mek bašavaha andro Lucem-
bursko, Irsko, Belgia the mek andro Japon-
sko the duj bašavibena andro Carnegia _Hall 
andro New York.

Dikhen adadživeskero popular-
no bašaviben (andre čechiko the 
andre cuzina)
Bizo hi. Nekbuteder andro motoris sar vare-
kaj džas, the sar man ehin časos the kamav 
mange teodpočivinel.

Sar pes dikhen andro tajsaske-
ro la kapelaha Romano Stilo En-
semble?
Andro tajsaskero pes dikhas andro projektos 
GIPSY WORLD, leha kamas avri tekerel o 
koncerty bizo he andre Čechiko republika!

Diňan avri bašavibengero album, 
te hi, save giľa upre ehin?
Amaro nekneveder album ehin o GIPSY 
WORLD, ehin pre leste calosvetoskre giľa, 
save kerdžas o František Rigo phureder. Pro 
album ehin o klasicke, romane, fi lmove giľa 
the he aver.

Kaha keren jekhetano buťi?
Akanak keras buťi le prindžardenuha lavut-

ariha le Aleksanderoha Jazztone, leha džas 
pro koncerty andro ekluzivno projektos GI-
PSY WORLD.

So bi kamňanas te phenel le 
dženenge so ginen  o Romano 
Voďi?
Kaj lenge o Del te šegetinel the vinšinav len-
ge savoro lačho the bizo savoren kerav upre 
kaj te aven pre amare koncerti!

Jak a kdy vznikla kapela Roma-
no Stilo Ensemble?
Kapela Romano Stilo Ensemble vznikla v roce 
2008. Mísí se v ní nové hudební styly, nové 
tváře a hraje na koncertech plných tempera-
mentu a čisté hudby, které porozumí nejen 
posluchač jakéhokoli věku, ale kde si na své 
přijdou i skuteční hudební znalci.

Kdo je jejím tvůrcem?
Skupinu založil skvělý a uznávaný cimbalista 
František Rigo starší.

Prozraďte čtenářům, kteří vás 
neznají, jaký styl hudby hraje-
te?
Produkujeme velmi pestrý styl hudby, ale 
nejvíc asi cikánský styl spojený s lehkým jaz-
zem.

Hrajete také v zahraničí, pokud 
ano, kde?
Samozřejmě vystupujeme i v zahraničí. Kro-
mě Slovenska a Česka jsme koncertovali 
v Německu, ve Švýcarsku, v Anglii, v Rusku, 
v Číně a tento rok se chystáme ještě do Lu-

cemburska, Irska, Belgie a v jednaní je i Ja-
ponsko a dva koncerty v Carnegie Hall v New 
Yorku.

Sledujete současnou populární 
hudbu (českou i zahraniční)?
Ano, určitě. Hlavně v autě při cestovaní a ve 
volném čase, když potřebuji relax a oddych.

Jaké jsou vaše nejbližší plány 
s kapelou Romano Stilo Ensem-
ble?
Naše momentální plány do budoucna souvisí 
s projektem GIPSY WORLD, s kterým plánu-
jeme velké světové koncertní turné a to sa-
mozřejmě i v České republice!

Vydali jste hudební album, pokud 
ano, jaké písně ho tvoří?
Naším nejnovějším albem je právě GIPSY 
WORLD, které obsahuje celosvětový žánr 
a nové skladby které aranžoval František 
Rigo starší. V albu jsou skladby klasické, 
romské, fi lmové a další.

S kým spolupracujete?
Momentálně spolupracujeme se světo-
známým houslovým virtuosem s extrava-
gantním jménem - Aleksander Jazztone, se 
kterým vyrážíme na koncerty s exkluzivním 
projektem GIPSY WORLD.

Co byste chtěl vzkázat čtená-
řům Romano voďi?
Ať jim bůh žehná, přeji jim vše nejlepší a sa-
mozřejmě všechny srdečně zvu na naše kon-
certy!

15

O ALEKSANDER JAZZTO-
NE & ROMANO STILO EN-
SEMBLE - GIPSY WORLD.
Čechiko premiera-avela  koncer-
tos andro Brandýs nad Labem- 
andro kinos
Andro džives 11.4. 2012 pre 
19:00 ora.
Slovensko premiera- avela 
koncertos ke Bratislava- andro 
kostelos Najsv. Spasiteľa
Andro džives 19.4.2012 pre 
19.00 ora.

↘ www.romanostiloensemble.sk

Aleksander Jazztone

Neumahr Studio 
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Pod souhrnným názvem Lucerna proti rasis-
mu proběhla na mezinárodní den proti rasis-
mu, tedy 21. 3., výstava o mediální manipulaci 
a koncert kapely The Tap Tap s hosty. Program 
zorganizovala obecně prospěšná společnost 
Opona, jež byla založena na podzim roku 2007 
za účelem připravit široké veřejnosti volně pří-
stupné oslavy 20. výročí pádu železné opony 
- události, která zásadním způsobem ovlivnila 
životy lidí v zemích bývalého socialistického 
bloku a otevřela před nimi zcela nové možnosti 
a příležitosti. 
Na koncert přišly tři stovky návštěvníků. Hu-
dební těleso The Tap Tap, složené z profesio-
nálních muzikantů, ale především ze studentů 
či absolventů škol Jedličkova ústavu, dnes při-
zvalo i několik hostů. Kromě hlavní kapely zde 
vystoupil například Jarda Svoboda z kapely 
Traband nebo Tonya Graves. Celým večerem 
provázela Ester Kočičková.   
The Tap Tap, hlavní host večera, je kapela stu-
dentů se zdravotním postižením, která vznik-
la v roce 1998 v pražském Jedličkově ústavu. 
Kapela je rozdělena na dvě základní skupiny 
– sólisty a sboristy. Sboristé hrají pod vedením 
dirigenta Šimona Ornesta doprovodné rytmy, 
sólisté hrají z vlastních zjednodušených noto-
vých zápisů a několik členů kapely se střídá ve 
zpěvu. Program v Lucerně začal odpolední-
mi projekcemi fi lmu Poslední let Petra Ginze, 
který kombinuje prvky klasického dokumentu 
a životopisného animovaného fi lmu. Vypráví 
příběh chlapce česko-židovského původu, kte-
rý musel ve čtrnácti letech odejít do terezínské-

ho ghetta, odtud v šestnácti do Osvětimi, kde 
zemřel v plynové komoře. Do té doby však ne-
psal několik románů a deníků, desítky povídek 
a článků, nakreslil a namaloval spousty obrazů 
a po celé dva roky v Terezíně týden co týden 
vydával časopis. Jeho příběh obletěl celý svět 
v roce 2003, když při návratu na zem shořel 
raketoplán Columbia a s ním celá jeho posád-
ka, včetně prvního izraelského astronauta Ila-
na Ramona. Ramon si s sebou na palubu vzal 
jednu z Petrových kreseb jako připomínku ho-
lokaustu. Tragická událost se odehrála 1. úno-
ra, tedy v den narozenin Petra Ginze, a vedla 
k objevení Petrových deníků na půdě jednoho 
z pražských domů. 
Dokument se promítal v rámci premiérového 
turné po světě. Sloužit by měl ale také jako stu-
dijní materiál pro školy – Organizace spojených 
národů k němu dokonce vydala příručku s vy-
světlením historického kontextu a s úkoly pro 
studenty.  
Dalším bodem programu pak bylo zahájení vý-
stavy proti rasismu, která potrvá až do konce 
dubna. Ve své první části připomíná historii ži-
dovské a romské menšiny od první republiky až 
do současnosti, v druhé se zabývá mediálním 
obrazem romské menšiny. Na této části výsta-
vy spolupracuje s pořadateli sdružení ROMEA. 
Cílem výstavy je upozornit na to, kam až může 
vést tzv. sociální inženýrství, o které se v minu-
losti snažili jak nacisti, tak komunisti, a zároveň 
také na to, kam mohou vést stereotypy v uva-
žování každého jednotlivce a neopatrné zachá-
zení se slovy a fakty. 

LUCERNA 
proti rasismu
Petr Neubert

FOTOSTORY

Petr Neubert
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Martin Uhlíř & Marcel Cichý 
VZÁJEMNÁ ZPOVĚĎ

Martin se ptá Marcela 

Proč jste se rozhodl jít do poli-
tiky?

Nabídka přišla víceméně sama. V Trmicích, 
kde vyrůstám, jsem se setkal nyní už s kole-
gy z ODS a slovo dalo slovo, zjistil jsem, že 
máme na spoustu věcí stejné názory. Už jsem 
to říkal několikrát, ale právě místní sdružení 
ODS veřejně prohlásilo, že politika v Trmicích 
se nedá dělat bez Romů. V trmickém zastu-
pitelství nejsem první Rom, který byl zvolen. 
V minulosti byla zastupitelkou Eva Bajgero-
vá, poté i její manžel Ján Bajger (byl dokonce 
radní města). Snažím se pokračovat v jejich 
práci. Myslím, že v každém městě, kde žije 
větší počet Romů, by měl být zastupitel z řad 
Romů. 

Jak se vám, Marceli, žije 
v roli „pozitivního vzoru“? Mys-
lím nejen člověka ve veřejné 
funkci, ale navíc člena minority 
ve veřejné funkci?

Pozitivní vzor? Možná pro mé nejbližší přá-
tele a příbuzné, ale pro celou minoritu určitě 
ne. Zda moje práce a úsilí bude přínosem, 
ukáže budoucnost. Samozřejmě že bych rád 
přispěl k řešení romské integrace a svým 
počínáním motivoval ostatní Romy, a to pře-
vážně ty mladé, kteří mají vše před sebou. 

Překvapilo mě, kolik věcí máme 
společného. Například oba se 
profesně věnujeme něčemu ji-
nému, než co jsme vystudovali 
na VŠ. Oba jsme s úspěchem 
kandidovali v komunálních vol-
bách, abychom posléze skončili 
v opozici. Myslíte, že by pomoh-
lo, kdyby se lidé z majority za-
mysleli nejprve nad tím, co je 
spojuje s jejich romským sou-
sedem/kolegou/spoluobčanem, 
než co by je mohlo oddělovat? 

Samozřejmě, nicméně žijeme v době, kdy se 
většina lidí potýká s obavami ze své budouc-
nosti a žije v nejistotě. Z těchto důvodů hle-
dají příčiny svých obav a neúspěchů, logicky 
se jim nabízejí marginální menšiny. Nejvidi-
telnější menšinou jsou přirozeně Romové. 
Lidé mnohem radši paušalizují, než rozlišují. 
Potřebujeme více pozitivních vzorů, více pre-
zentovat toho „dobrého“. Já osobně znám 

mnoho vzdělaných Romů žijících spořáda-
ným životem, a to by se mělo více prezen-
tovat a poukazovat na příklady dobré praxe. 
Bohužel masmédia nám k tomu nepomáhají, 
ba naopak. 

Když už jsme u těch věcí, kte-
ré máme společné: Oba máme 
doma malou kopii sebe sama, 
kterou oslovujeme „Kubíku“. 
Jak byste si přál, aby se v naší 
zemi změnilo soužití romské 
menšiny s majoritou do doby, 
kdy si naši Jakubové půjdou 
pro občanku, tedy někdy kolem 
roku 2020?

Mám sen, že bude ještě více vzdělaných 
Romů a hlavně mezi právníky, ekonomy, lé-
kaři, a v dalších oborech, kteří nebudou mít 
obavy otevřeně říct, kdo jsou. Budeme mít 
více politiků a dalších lidí, o kterých majo-
ritní společnost bude moci říct, že jsou pro 
společnost přínosem. Společnost se naučí 
rozdělovat ne podle toho, kdo je Rom a kdo 
není, nebudou nás všechny házet do jednoho 
pytle. A společnost se naučí říkat, jsi vzděla-

ný Rom, a ne jako dosud, jak je často slyšet, 
ty nemůžeš být Rom, protože máš vzdělání 
a žiješ jako my.

Z videorozhovoru na Romea.cz 
jsem se dozvěděl, že máte rád 
fotbal. Osobně si myslím, že 
sport může pro soužití udělat 
hodně (příklady: holohlaví hoo-
ligans skandující jméno střelce 
gólů tmavé pleti hrající za jejich 
tým, nebo známé foto z loňské-
ho Staromáku během hokejové-
ho mistrovství - mladík tmavé 
pleti držící transparent: „Češi 
do toho!“). Jak tipujete, že náš 
(společný) tým dopadne na le-
tošním EURU?

Souhlasím, sport může pro soužití udělat 
hodně. Jedna z možností pozitivního vzoru. 
Stejně jako třeba hudba, což nám je vlastní, 
ale jako prioritu vidím vzdělání.
Vždy, když jsme na velký turnaj jeli jako out-
sideři , dosáhli jsme velkých úspěchu. Nech-
me se tedy překvapit.

Marcel Cichý, 
zastupitel za ODS v Trmicích
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Martin Uhlíř, 
zastupitel za TOP 09 na Praze 10

přidat). Jsem za své rozhodnutí rád, poznal 
jsem díky tomu spoustu zajímavých a inspi-
rativních lidí – politiků i nepolitiků. S jedním 
z nich si právě povídám.  

Máte pocit, že jako politik na ko-
munální úrovni dokážete ovliv-
ňovat veřejné dění podle svých 
představ?

Snažím se. Na radnici Prahy 10 jsem s kolegy 
v opozici, z čehož vyplývá, že možnosti přímo 
ovlivnit tamější veřejné dění z pozice zastu-
pitele jsou limitované. Ale to neznamená, že 
bych měl pocit zmaru. Vedení radnice Prahy s 
Milanem Richterem v křesle starosty poprvé 
po mnoha letech zažívá skutečnou a vytrvalou 
opozici. Hned několik kauz se nám podařilo 
zvrátit v prospěch občanů Prahy 10. Mimo to 
se snažím vyjadřovat i k otázkám celostátního 

významu, třeba na svém blogu. Mezi nejpří-
jemnější aspekty svého politického angažmá 
řadím pravidelné oddávání a dále vedení face-
bookového profi lu Milady Horákové.

Současná situace nezavdává 
příčinu k optimismu, přesto se 
ptám: Jste optimista co se týká 
budoucího vývoje? Nebo máte 
z toho, co může přijít strach?

Jsem optimista. Václav Havel měl pravdu, 
když prohlásil, že základem demokracie je ob-
čanská společnost. Trauma z Nového Bydžo-
va a Krupky z jara loňského roku, kde Policie 
ČR své motto „Pomáhat a chránit“ uplatnila 
na shromáždění DSSS, vystřídala 1. května 
velmi zdařilá akce Brno blokuje. Náckové se 
zesměšnili i nedávno v Chánově. Aktivní ob-
čané jsou nezbytnou „kontrolkou“ celé spo-
lečnosti, a zejména vůči politikům.

Martin se ptá Marcela 

Zabýváte se neonacismem, pí-
šete články proti rasismu, co 
vás k tomu vede?

Před několika lety jsem si v pražské galerii 
DOX koupil tričko s nápisem „Jsem čes-
kej srab, kterej čuměl, když nakládali židy, 
hajloval náckům, mával komoňům a pak 
chtěl jistotu desetinásobku.“ Dalo by se říci, 
že se v této oblasti angažuji právě proto, aby 
ten nápis na tričku neplatil. Líbí se mi citát 
Edmunda Burkeho: „Jediné, co zlu stačí k ví-
tězství, je, aby dobří lidé zůstali pasivní.“ 
Jsem přesvědčený, že latentní rasismus 
(pramenící ze zakódovaného strachu z ně-
čeho, co se zdá cizí) je v každém z nás. Já se 
tomu Čecháčkovi uvnitř sebe sama rozhodl 
vyhlásit boj a mám radost, když vidím, že se 
mi tím daří „nakazit“ i další lidi.

Máte nějaké sourozence? A po-
kud ano, kolikátý jste v pořadí?

Mám, v pořadí jsem druhý. Mám o sedm let 
staršího bratra Petra a o sedm let mladší-
ho bratra Tomáše. Každý jsme se narodili 
v jiné dekádě, přesto všichni jsme vlastně 
„husákovy děti“. Chinaski sice ve svém stej-
nojmenném hitu zpívají: „Naši mi vždycky 
říkali. Jen nehas, co tě nepálí. Co můžeš, 
sleduj zpovzdálí. A nikdy nebojuj sám,“ ale 
u nás doma tomu tak naštěstí nebylo. V lis-
topadu 1989 mi bylo třináct. Tehdy pár dnů, 
možná týdnů, nebylo jisté, zda si soudruzi 
milicionáři nevyjdou z hospod zastřílet na 
studenty. Rodiče mi přesto nezakazovali na 
demonstrace chodit, i když se asi báli.

Co jste chtěl dělat, když jste byl 
malý kluk? Jaký byl váš sen?

Popravdě řečeno si nepamatuji. Ale děku-
ji za inspiraci, ještě dnes se na to zeptám 
svého syna, abych mu to případně mohl 
v dospělosti připomenout. Tipuji to na listo-
noše, fáze kosmonauta asi teprve přijde. 

Proč jste se rozhodl věnovat se 
politice?

Sledovat politiku mě baví od mládí. Uzná-
vám, občas to je až masochismus. Za to, 
že jsem podal přihlášku do politické strany, 
vlastně vděčím dvěma lidem: Mirku Topo-
lánkovi a Karlu Schwarzenbergovi. Tomu 
prvnímu za to, že zklamal moji důvěru svým 
nestydatým dalíkovským zbojničením (im-
pulz), a tomu druhému za to, že moji důvěru 
a úctu vždy měl a nikdy neztratil (chuť se 
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Pavle, vaše rodina patří k málo 
početné skupině Sinti Romů, 
žije v okolí Rimavské Soboty, 
což je blízko maďarských hra-
nic. Mělo to nějaký vliv na vaši 
výchovu? Jak se vaše romství 
vlastně v rodině vnímalo, udržo-
valo? Bylo důležité pro osobní 
i rodinnou identitu?
Ano, část naší rodiny skutečně patří půvo-
dem k Sintům, ale ten vliv se bohužel poma-
lu vytrácí, uchovává se jen málo. Rodiny se 
postupně míchaly s jinými Romy a současně 
se přizpůsobovaly většině. Původní zvyky 
a tradice vymizely, možná i proto neměl 
tento poměrně vzácný původ tak velký vliv 
na naši celkovou výchovu. Je mi to samo-
zřejmě částečně i líto, ale je to tak. Musíme 
vycházet i z toho, že se mladší generace 
chtějí stále více přizpůsobit v tom dobrém 
slova smyslu, zapadnout do společnosti, 
uspět v ní. Já si neumím představit, že bych 
žil jen v těch zvycích, i když mi je líto se jich 
zříkat. Například kolektiv, ve kterém se teď 
pohybuji, by to podle mě ani nepochopil. 
Rád bych si ale to naše hezké, tradiční, po-
nechal v rámci komunity a doufám, že se mi 
to podaří. V každém případě nás ale rodiče 
vždy vychovávali k tomu, abychom na to, že 
jsme Romové, byli hrdí, a ten původ nikdy 
nezapírali. A já i moje sestra se toho držíme. 
Samozřejmě že si rodiče byli vědomi i toho, 
že naše romství nemusí okolí brát vždy po-
zitivně, připravili nás na to. Problémy byly, 
jsou a budou. To tak rychle nikdo nevyře-
ší, ale my všichni bychom se měli snažit 
o to, abychom společnosti ukázali, že i Rom 
může být slušným člověkem. K tomu nás 
rodiče vedli a myslím, že jsou dnes na mě 
i sestru hrdí. 

Vyrůstal jste obklopen blízkou 
rodinou asi do pěti let, pak jste 
se přestěhovali do Rimavské 
Soboty. Tam už bylo okolí spí-
še majoritní. Znamenalo to pro 
vás větší integraci, odtržení od 
Romů?
Ano, určitě. I to je zčásti problém některých 
mladých Romů, že nejsou vždy schopni od-
trhnout se od prostředí, ve kterém žijí spo-
lečně se svojí celou rodinou. Nedokážou se 
podívat na svět jinýma očima, a to jim zabra-
ňuje v širším pohledu na celou společnost. 
Zůstávají celý život v jakési bublině, z níž nic 
nevidí. Samozřejmě ne všichni. Možná že 
i to zvyšuje napětí mezi romským a nerom-
ským světem. To, že by víc Romů mělo do 
své ulity pustit ostatní. Nerom se zase bojí 
nakouknout do té bubliny a častokrát vidí 
jen ten obal. To, co je uvnitř, už není tak 
podstatné. A to je velká škoda. Když je ně-
jaký problém, obě strany na něm mají svůj 
podíl, nikdo není lepší nebo horší. 

Romsky nemluvíte, zato fran-
couzsky ano, studujete angličti-
nu. Věnujete se ale ve spoluprá-
ci s o.s. Romea i přednáškové 
činnosti a vedete workshop 

v rámci projektu Roma mentor. 
Tam přicházíte do kontaktu 
s romskými, neromskými, ale 
i „jinonárodnostními“ dětmi. 
Co pro ně setkání a pravidelná 
spolupráce s mladým úspěš-
ným Romem znamená?
Mrzí mě, že romský jazyk asi zaniká, mladí 
nemluví už v tak velké většině jako předtím. 
Musím říct, že z toho občas viním rodiče, že 
nás neučili. Samozřejmě vím proč, upřed-
nostnili úspěch ve škole, věřili, že romšti-
na může být překážkou ke zvládnutí dobré 
slovenštiny. Chtěl bych se to časem doučit, 
moje sestra to dohnala. Studovala romistiku 

na FF UK v Praze. Dnes někdy při komunika-
ci s otcem mluví líp než on. To víte, on už má 
stále méně příležitostí romštinu využít. 
A pokud jde o ty přednášky a workshop 
v rámci Roma mentor projektu sdružení Ro-
mea. Ten dopad na děti by zajímal i mě sa-
motného. Víc do hloubky, co jim to přesně 
dává, co si myslí. Ptám se, ale to víte, nemu-
síte se dozvědět všechno. Baví mě projekty 
tohoto zaměření, protože si myslím, že prá-
vě tato nová generace – Romů i Neromů by 
mohla výchovou získat alespoň trochu jiný 
pohled na Romy a jejich postavení ve spo-
lečnosti. Jsem rád, že můžu ukázat těmto 
dětem, že se v životě dá dosáhnout i toho, 
po čem hodně toužíte, a to navzdory tomu, 
že patříte k neoblíbené menšině ve společ-
nosti. 

A pro vás osobně ta práce 
s dětmi znamená co? V čem vás 
obohacuje, co je na ní naopak 
náročné?
Práci s dětmi vnímám jako mnohem nároč-
nější než třeba tvorbu na vlastních mode-
lech. Nikdy si věci neplánuji úplně do de-
tailů. Ze zkušeností totiž vím, že devadesát 
procent precizně připraveného programu 

mi naruší právě ty aktivity, které si určí ony 
samy. Snažím se s nimi pracovat otevřeně, s 
jejich co největším zapojením. Nechci, aby 
se cítily svázaně, jako při výuce. A i když 
přiznávám náročnost, práce s nimi pro mě 
znamená relax, kde tak trochu vypnu od re-
álného světa byznysu v módě apod. 

Zajímá dnešní děti, mládež, 
móda, práce s návrhy, tak jak se 
jim to snažíte přiblížit?
Myslím si, že ano. Většinou jde spíš o holky, 
ale najde se i pár kluků, kteří se rádi zapojí. 
Před pár dny jsme byli právě s občanským 
sdružením Romea na workshopu v Havlíč-
kově Brodě. Překvapil mě tam jeden žák, 
kterého si pamatuju z loňského roku. Polo-
žil jsem mladým otázku, zda vědí, jaké tren-
dy se budou nosit toto léto, případně v jaké 
barevné škále se bude odvíjet tato sezona. 
Až na zmiňovaného kluka nedokázal nikdo 
odpovědět, zato on s takovou přesností po-
psal trendy, až jsem zůstal zírat s otevřenou 
pusou dokořán. Super, měl jsem z toho ra-
dost. 

A kdy začala móda zajímat vás 
až do té míry, že jste se ji roz-
hodl studovat a věnovat se jí?
Po ukončení základní školy jsem nastou-
pil na Střední uměleckou školu v Trenčíně. 
Obor modelování a navrhování oděvů. Do-
dnes netuším, proč vlastně. Nejdřív mi šlo 
o to,  pokračovat ve škole uměleckého cha-
rakteru, rozvíjet se v kreslení. Odmalička 
jsme totiž se sestrou skutečně kreslili ná-
vrhy, skici a měli jsme i slušnou papírovou 
sbírku. Ještě jsem ale absolutně neměl jas-
no v tom, že chci být návrhář. Koneckonců 
měl jsem v té době zkreslenou i představu 
práce návrháře. To, že k tvoření módy budu 
skutečně potřebovat i zkušenosti se střiho-
vou konstrukcí, nauku o materiálech, mě 
tenkrát ani nenapadlo! Ty předměty mě na-
víc tak nebavily, že jsem chtěl přestoupit na 
jinou školu. Pak mě ale naopak začaly bavit, 
pronikal jsem do nich, ve třetím ročníku jsem 
módě propadl, to ale už se znalostí toho, co 
obnáší, co k ní budu potřebovat umět. Pak 
už bylo naprosto jasné, kudy se budu ubírat, 
a jsem tomu rád, protože si dnes nedokážu 
představit, že bych se naplno věnoval něče-
mu jinému než tomuto náročnému, ale nád-
hernému povolání. 

Jde o obor, ve kterém není vždy 
jednoduché se prosadit. Pře-
mýšlel jste a přemýšlíte i o tom? 
Nemáte z toho strach?
Jasně, že na to myslím. Strach z toho ale ne-
mám. Nejdůležitější je věřit tomu, co dělám 
a že to dělám, co nejlépe umím. Ostatní je 
jen o píli, ale také štěstí, náhodě… 

Do jaké míry vám může pomoci 
a posunout vás v kariéře a ve 
světě módy vaše vítězství ve 
velmi prestižní soutěži Top styl 
designer 2012?
Šlo o moji vůbec první zkušenost s tak pres-
tižní soutěží. Jiné, menší, jsem už předtím 

Módní návrhář Pavel Berky
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vyhrál, tohle je ale opravdu dost těžké 
a prestižní. O to víc mě samotná výhra šoko-
vala. Jako pro začínajícího návrháře pro mě 
může znamenat slušný odrazový můstek. 
Uvědomuji si to a budu se snažit doskočit co 
nejdál jak to půjde. Příležitost navázat nové 
důležité kontakty ve světě módy a oděvního 
průmyslu nemůžu přece jen tak promarnit.  

Zajímal jste se při nominaci 
o práce svých kolegů, jejich 
styl, tvorbu? Koho jste považo-
val za největšího soupeře?
Ne, představte si, že jsem vůbec nesondo-
val, nechtěl jsem se totiž  zbytečně streso-
vat. Těsně před nástupem do Brna jsem se 
ale už díval. Zúžilo se to už jen na sedmičku 
fi nalistů. Mě osobně zaujala Anna Cichá, 
taky podle toho, co vím, patřila k favori-
tům.

Dostal jste nabídku na vytvoře-
ní kostýmu pro divadelní před-
stavení. Jde podle vás v tomto 
případě již o reakci na vítězství 
zmiňované soutěže, jež je sou-
částí veletrhu Kabo?
Nevím, do jaké míry v tomto hrálo nebo ne 
moje vítězství roli. Ta nabídka mě ale kaž-
dopádně moc potěšila, je to totiž tak trochu 
výzva. Takové kostýmy jsem ještě nenavr-
hoval. Navrhnout konfekční kolekci je úplně 
něco jiného než divadelní kostýmy – ještě 
k tomu pro tanečníky. Musíte si uvědomit 
různé faktory, které jsem do té doby vůbec 
neřešil… třeba dostatečná ohebnost v kos-
týmu, aby byl vzdušný a tak. Pojal jsem to 
velmi jednoduše, vsadil jsem spíš na rozfá-
zování střihu. Budou to jednoduché, syste-
maticky rozčleněné overaly. Využívám hry 
dvou materiálů, které kombinuji a vytvářím 

na těle obrazce, jež by měly podtrhnout 
celý koncept tance. Byla to pro mě obrov-
ská zkušenost a doufám, že se návrhy bu-
dou líbit. 

Vraťme se ještě k soutěži Top 
styl designer. Tam jste zvítězil 
s velmi precizní, střízlivě poja-
tou černou kolekcí s prvky pán-
ského stylu a důrazem na detail. 
Je vám tento styl blízký?
Ano, velmi. Rád stavím ženu právě do to-
hoto looku, protože si myslím, že vypadá 
tajemněji, tudíž aspoň pro mě přitažlivěji. 
Vždyť to mají muži rádi. Tu hádanku, kterou 
si pod volnějším oděvem musí sami najít. 
Žena v korzetu je příliš přímočará, nedává 
prostor fantazii.

Za úspěch musíte považo-
vat i to, že si vaše ročníkové 
návrhy designů na potisk lá-
tek vybrala jedna z nejúspěš-
nějších českých fi rem, Veba, 
která je tradičním a jedním 
z nejvýznamnějších výrobců ba-
vlněných žakárských tkanin v  
Evropě. Vaše návrhy digitálních 
tisků s africkými motivy  vybra-
la pro africký brokát. Jak spolu-
práce pokračuje?
Ano, z toho mám taky velkou radost. V prv-
ním ročníku jsem nezávazně vytvořil vlastní 
návrhy na potisk látek. Asi tak sto padesát 
různých návrhů. Profesor byl nadšený a ří-
kal, že je škoda to neuplatnit. Pak, zřejmě 
na základě toho, že jim zaslal vzorky, přišli 
zástupci Veby za mnou a vybrali si ze sto 

padesáti vzorů deset s africkou tematikou. 
Chtěli ji použít pro africký kontinent. Podle 
posledního průzkumu, který si dělali, se ale 
ukazuje, že tento typ návrhu má větší šanci 
zaujmout spíše v Evropě. Tak uvidíme! 

Vaše sestra je úspěšná, vy rov-
něž. Hrálo vzdělání a úspěch ve 
společnosti, ve svém oboru, vý-
znamnou roli, nebo je to otázka 
ctižádosti vás obou? Pokud vím, 
maminka je zdravotní sestra. 
Všechno se vším souvisí. Základ nám urči-
tě předali rodiče prostřednictvím výchovy, 
zázemí, díky kterému jsme se mohli napl-
no zařadit a fungovat ve společnosti. Za to 
jsme jim samozřejmě hluboce vděčni, pro-
tože nám ulehčili start. Jsme díky němu asi 
tam, kde jsme. Taky jsme pro to ale museli 
něco udělat. Naložit s tím dobře, rozvíjet se 
i dál, sami. Zatím se nám to daří, ale vždyc-
ky není všechno tak růžové, jak se zdá. Za 
vším najdete dřinu a obětavost. Někdy musí 
člověk obětovat i věci, které nechce. Pro 
mě bylo tím nejtěžším odloučení od rodiny. 
Bylo ale důležité, aby člověk dospěl a splnil 
si své životní i profesní sny. Mám naštěstí v 
Praze sestru, o to je ta tíha lehčí. Věřím ale, 
že oběti nutné jsou, když chcete dělat,co 
vás baví a být v tom dobrý, respektovaný 
společností. Věřím, že v životě se všechno 
vrátí a i to, co se teď jeví jako zlé, nám život 
za pár let ukáže v dobrém světle. 

Módní tvorbu studujete v Praze, 
je úroveň vyšší než například 
v Bratislavě?
Já osobně považuji Vysokou školu umělec-
koprůmyslovou za nejlepší, proto jsem se 
rozhodl pro ni. Netroufám si porovnávat 
Ateliér módní tvorby v Bratislavě a tady 
nebo s jinými v Evropě. Mě lákal a zaujal 
samotný koncept ateliéru, který vede pro-
fesor Josef Ťapťuch… to propojení umělec-
kého s průmyslovým. Netvoříme věci jen 
proto, abychom je za čas vystavovali v gale-
riích, ale snažíme se je dostat k lidem, mezi 
širší veřejnost. To mě baví, a to je cesta, po 
níž nás pan profesor vede.  

Už jste, Pavle, ušil model ma-
mince? Jaký byl nebo bude?
Jasně! Ještě když jsem chodil na střední 
školu. Ušil jsem jí krásné zelené šaty na ma-
turitní ples. Pak samozřejmě následovaly 
nějaké letní sukně apod. Dnes už nemám 
bohužel tolik času, to mě mrzí. Určitě jí ale 
ještě něco spíchnu.  Moje mamina je totiž 
výborná zákaznice, vždycky mi nechá vol-
nou ruku, a co může být pro návrháře lepší? 

A jaký je, Pavle, váš velký sen?
Pracovat v jednom z velkých světových 
módních domů. Tak třeba Jean Paul Gaulti-
er by nebyla špatná volba. No a kdybych měl 
být přece jen realističtější, hm… Tak jedno-
duchá otázka a tak složitě se na ni odpoví-
dá. Útěchou by mi asi byla vlastní autorská 
přehlídka na nějakém krásném místě, s pro-
fesionálním týmem a vším, co k tomu patří. 
Snad se mi to někdy podaří…

ŽENA V KORZETU JE PŘÍLIŠ PŘÍMOČARÁ, NEDÁVÁ 
PROSTOR FANTAZII.
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E literatura 
si monumento 
amara neva generaciake 

Literatura 
je památník 

pro novou generaci
Kateřina Andršová

LITERATURA

Pro název své recenze jsem si vypůjčila výrok 
předsedy romského PEN klubu Rajka Djuriće, 
s nímž jsme přesně před deseti lety, já a můj 
manžel, dělali rozhovor. Tehdy nám vyprávěl, 
jak vznikla myšlenka romský PEN klub založit 
a vysvětloval nám specifi ka rodící se romské 
literatury. Připomínal počátky české roman-
tické literatury vycházející zprvu z konkrét-
ních životních situací a lidové slovesnosti, její 
rozvoj a postupné snahy přiblížit se literatuře 
světové. Na jeho slova jsem si vzpomněla, 
když jsem se začetla do listopadového čísla 
měsíčníku pro světovou literaturu PLAV, je-
hož podnadpis ROMANO PLAVOS dává tu-
šit, že je věnován romské literatuře. Na jeho 
vzniku a sestavení má kromě jiných velkou 
zásluhu Lukáš Houdek – romista, umělecký 
fotograf, šéfredaktor „Romano voďori“, ko-
ordinátor a spolueditor projektu sdružení 
Romea „Šukar laviben le Romendar“. V rámci 
zmíněného projektu byly v roce 2010 a 2011 
na internetu uveřejňovány literární práce 
romských autorů. 
Název časopisu PLAV je akronymem: Pře-
kladatelé - Literáti - Autoři – Vykladači. 
V tomto posledním čísle se můžeme hloubě-
ji zamyslet nad některými specifi ky romské 
literatury. Hned v úvodu nás do problema-
tiky zasvěcují dva kontrastní texty. Časopis 
otevírá poměrně rozsáhlý rozhovor Lukáše 

Houdka s romistkou Helenou Sadílkovou, kte-
rá se romskou literaturou zabývá již od dob 
svých studií. Na její věcný a fundovaný výklad 
navazuje Karolína Ryvolová esejí, nazvanou 
„Vyprávění jako premisa současné světové 
romské prózy“, která je myšlenkově pod-
nětná, avšak kterou kazí žurnalistická snaha 
po originalitě za každou cenu a s ní spojená 
přepjatost. Právě při čtení této eseje se mi 
vybavovala slova Rajka Djuriće, jimiž zdůraz-
ňoval, že romská literatura je mladá, a proto 
potřebuje čas, aby dozrála. Nahradit pojem 
romská literatura „méně limitujícím“ výra-
zem „romské psaní“, jak Karolína Ryvolová 
navrhuje, mně osobně nepřipadá příliš šťast-
né, ale je to samozřejmě věc názoru. Karolína 
Ryvolová do PLAVu přispěla i dalšími texty, 
například z romštiny přeložila ukázku z dosud 
nevydaného románu Ireny Eliášové „Slunce 
zapadá ráno...“, ve které je líčen dramatic-
ký příběh ženy – matky a manželky, která se 
v poválečných letech bídy snaží uživit rodinu. 
Velice mě oslovil její výběr z anglicky psané 
„romské“ literatury. Příběh „Cesta na jih“ nás 
zavede mezi anglické travellery žijící kočov-

ným způsobem života a veselá příhoda Vii 
Putmanové „Polepený lepič“ je pozvánkou do 
romské rodiny z Ameriky. V recenzi „Milovník, 
ne bojovník“ Karolína Ryvolová představuje 
knihu Mikeyho Walshe „Gypsy Boy“, v níž au-
tor otevírá svou třináctou komnatu, do světa 

„trojí diskriminace“ - Roma, gaye a gaye mezi 
Romy, ve Walshově případě mezi anglickými 
romaničely. 
Musím se přiznat, že jsem ROMANO PLAVOS 
četla poněkud nedočkavě a vlastně pozpátku. 
Po úvodním rozhovoru a eseji jsem přelistova-
la na konec čísla a zkousla jsem hořkou pilulku, 
za jejíž uveřejnění jsem Evě Zdařilové vděčná. 
„Ivan &. Dominik – příběh jedné knihy“ mi 
připadal naprosto neuvěřitelný a současně 
jsem si uvědomila, že k podobným případům 
docházelo a dochází, obzvláště, když je téměř 
jisté, že se druhá strana nebude bránit. Celá 
anabáze s příběhy Emila Ciny, které napsal na 
objednávku, podle obrazů ze slovenské osady 
namalovaných benediktinským mnichem Lu-
kasem Ruegenbergem, nehorázné zneužití 
textů a tím i jejich autora a arogantnost ně-
meckých vydavatelů, je do nebe volající. 
Listuji dále, stále odzadu. Přes složitě kom-
pozičně řešenou novelku Jeana Becka „Ama-
tér“ se dostávám ke zmíněným exkursům do 
anglické romské literatury a k milým veršům 
v oddílu „Rozsvieť...“, autorek Renaty Berkyo-
vé a Pavly Cickové. Při čtení „Písně na rozlou-

čenou“ od Jany Hejkrlíkové si uvědomuji, že 
netrpělivým čtením pozpátku dělám zásadní 
chybu. Text Jany Hejkrlíkové je silný, emotiv-
ní. Líčí její pocity a poslední okamžiky života 
jejího manžela. Po tichu, které následuje za 
poslední tečkou vyprávění, působí intimní 
lyrika obou mladých romských básnířek jako 
katarze. 
Přestávám netrpělivě listovat a poslušně se 
vracím na začátek.   Pohádka „O vysloužilém 
vojákovi“ je svou fabulí velice blízká Erbeno-
vě „Svatební košili“ a její autor Gejza Demeter 
si dal na vypointování strašidelného příběhu 
jaksepatří záležet. Po folklorním útvaru násle-
duje několik příběhů, které bych asi pracovně 
nazvala „Střípky ze života“. Vzpomínky Evy 
Danišové na dědečka a babičku, dvě povídky 
Andreje Giňi, přičemž v té první „Jsme hloupí, 
nebo nemocní?“ se dotýká palčivé součas-
nosti a problematiky gamblerství. Tematicky 
na něj navazují i čtyři příběhy od Ilony Ferkové 
nazvané podle hlavního hrdiny „Kaštánek“. 
Ocitáme se s ním v herně mezi blikajícími au-
tomaty, protože právě zde Kaštánek vypráví 
své příběhy. Na jejich pozadí se rozkrývá i jeho 
vlastní životní tragédie. V minipříběhu „Jen 
tak“ se Emil Cina dotýká xenofobie a rasismu, 
v naší společnosti tolik zakořeněných. Maně si 
vybavuji další výrok Rajka Djuriče: „Rasismus 
je duchovní genocida národa.“ 

Ze současnosti se pak v následujících několika 
povídkách přenášíme do minulosti. Nejsilněj-
ší je pro mne povídka Zlatici Rusové „Romské 
ženy“. Autorka čerpá z vyprávění své mamin-
ky a dotýká se jednoho z tabuizovaných témat 
spojených s událostmi druhé světové války. 
Příběh romských žen a jejich krutého osudu 
v době, kdy se přes Slovensko přehnala fronta, 
je dodnes stále živý a velice citlivý. Donedáv-
na tabuizovaného tématu se dotýká i komiks 
– na přebalu časopisu. Napsala jej Žofi  Taiko-
nová „Z-4515“ a nazvala jej: „18.března 1943 
– přijeli jsme do Osvětimi – Březinky“.  

Co říci na závěr? 
Setkání s romskou literaturou v českém literár-
ním měsíčníku „PLAV“ si určitě nenechte ujít. 
Lukáš Houdek říká: „Naším cílem bylo předsta-
vit současnou romskou literární tvorbu, ukázat 
jak známé a osvědčené autory, tak i ty začínající 
a méně známé.“ A já si myslím, že se to podařilo. 
Vznikl skvělý, reprezentativní výběr ukázek lite-
rární tvorby s miniportréty autorů i překladatelů. 
Časopis je velice pečlivě uspořádán a všichni, kdo 
se na jeho tvorbě podíleli, na něj mohou být hrdi. 

ROMSKÁ LITERATURA JE MLADÁ, A PROTO POTŘEBUJE ČAS, ABY DOZRÁLA. 
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Co mají společného berlínské Collegium 
Hungaricum a světoví romští fi lmaři? Na 
první pohled je to trochu zvláštní kombina-
ce a patrně by k tomuto spojení ani nikdy 
nedošlo, nebýt maďarské režisérky a sce-
náristky Katalin Gödrös. Jak sama říká, už 
před rokem si kladla otázku, jaký je rozdíl 
mezi fi lmy o Romech zpracovaných Nero-
my, a těmi, které vytváří Romové samot-
ní. Jenže podporu pro toto téma získala až 
o rok později, částečně díky náhodě – fes-
tival Cinema Total 5 se konal souběžně 
s největším berlínským fi lmovým festi-
valem Berlinale, na kterém svůj fi lm Csak 
a szél (Just the Wind) světu představil i Ma-
ďar Bence Fliegauf. Film, který je inspirova-
ný sérií osmi vražd v jedné romské rodině. 
A tak se stalo, že si ředitel Collegia Hungari-
ca vzpomněl na starý nápad Katalin Gödrös 
a obrátil se na ni s přáním, aby během le-
tošního festivalu Cinema Total uspořádala 
setkání romských fi lmařů. 

Hledáme romské fi lmaře
Toto přání padlo na úrodnou půdu a „tajný 
plán“, zosnovaný na schůzce dva týdny před 
zahájením festivalu dokonce rámec jedné 
panelové diskuse dalece přesáhl. V úterý 
14. února 2012 se vůbec poprvé veřejně se-
tkávají nejvýznamnější romští fi lmaři z celé 
Evropy. Vedle sebe na pódiu usedají Katalin 
Bársony, maďarská režisérka, romská akti-
vistka a výkonná ředitelka neziskové orga-
nizace Romedia Foundation, Sami Mustafa, 
kosovský režisér, ředitel romské fi lmové or-
ganizace Romawood a umělecký ředitel fes-
tivalu romského fi lmu Rolling Film Festival 
v Prištině, Lidija Mirković, německá režisér-
ka a aktivistka srbského původu, zakladatel-
ka iniciativy Haymatfi lm, a Damian James 
Le Bas, britský novinář, herec, spisovatel 
a fi lmař, šéfredaktor romského čtvrtletníku 
Travellers‘ Times. Tak byli představeni čtyři 
účastníci panelové diskuse, jedna židle upro-
střed pódia však dosud zůstávala prázdná. 
Všichni očekávali čestného hosta večera – 
francouzského režiséra, herce, scenáristu 
a skladatele Tonyho Gatlifa. Napětí rostlo, 
nejprve však diváci dostali možnost ochut-

Kdo jsme, kolik nás je a jak si můžeme pomáhat? To jsou 
základní otázky, kterými se dva únorové dny intenzivně 
zabývali nejznámější romští fi lmaři, kteří přijali pozvání 
do berlínského maďarského kulturního institutu Collegium 
Hungaricum Berlin na festival Cinema Total 5.

nat jeho nejnovější fi lmový výtvor Indigna-
dos. Na stěně za pódiem se střídají záběry 
z Athén, Madridu i Paříže a na nich stovky 
a tisíce rozzuřených mladých lidí, dovoláva-
jících se větší svobody a spravedlnosti pro 
všechny. Střih. Z moře vybíhá mladá žena 
v mokrých šatech, původem nejspíš Afri-
čanka, která právě dorazila k břehům Řecka. 
Střih. Opět stovky hlav a rukou zdvižených 
k nebi, na plátně se objevují hesla jako „Ni-
kdo není ilegální“ a „Sjednocení lidé nikdy 
nebudou poraženi“. Střih. Mladá imigrantka 
stojí na rohu náměstí plného demonstrantů. 
Na jejích rtech se pomalu objevuje úsměv, 
na tvářích diváků se zračí pohnutí. Tony 
Gatlif vchází za bouřlivého potlesku. Dis-
kuse s názvem Seeking Roma Film Makers! 
(Hledáme romské fi lmaře!) může začít. 

„Podepíšu vše“
Tony Gatlif mluví žoviálně, občas zažertuje, 
přesto je v sále cítit úctu a respekt vůči to-
muto uznávanému fi lmaři. Během hodino-
vé diskuse zazní abstraktní témata, jako je 
domov a touha někam patřit, ale také čistě 
pragmatické otázky, jako jak zprostředko-
vat divákům fi lm o Romech a vyvarovat se 
přitom opakování a dalšímu šíření nejrůz-
nějších zažitých předsudků. Největší pře-
kvapení však přichází těsně před tím, než 
musí Tony Gatlif opustit diskusi kvůli dalším 
termínům, tentokrát v rámci Berlinale. Ka-
talin Gödrös si stoupne před pódium a vy-
sloví klíčovou otázku: „Pane Gatlife, máme 
v úmyslu založit Mezinárodní romskou fi l-

movou komisi. Podpoříte náš záměr?“ Ni-
kdo se nehýbá, jen tlumočník usazený vedle 
francouzské fi lmové osobnosti mu šeptá do 
ucha. „Samozřejmě! Podepíšu se pod všech-
no, co uděláte a napíšete!“ Tak zní odpověď 
Tonyho Gatlifa. Ostatní fi lmaři zhluboka 
vydechují a povzbudivě se po sobě dívají. 
Diváci, ačkoli o takové komisi slyší poprvé, 
propukají ve spontánní potlesk. Tony Gatlif 
odchází, první část večera dospěla ke zdár-
nému konci. 

Ve druhé části diskuse se řeč stočila k mož-
nostem fi nancování romských fi lmů. Na pó-
diu se střetly dva názory, a sice mínění, že 
průlom romských fi lmů do světa mainstrea-
mu a fi lmového průmyslu není možný, a na-
opak tvrzení, že průlom možný je, alespoň 
s patřičným množstvím vynaloženého úsilí. 
Například Katalin Bársony vidí velké mož-
nosti na asijském a arabském trhu, který se 
dle jejích slov v současné době otevírá právě 
romským tématům. Její poslední fi lm s ná-
zvem Uprooted byl spolu s šesti dalšími vy-
brán mezi padesáti tisíci fi lmů pro uvedení 
na Mezinárodním festivalu dokumentárních 
fi lmů al-Džazíry v katarském hlavním měs-
tě Dauhá. Katalin Bársony za tím vidí jednak 
obrovské ocenění své tvorby, ale také sna-
hu politicky využít její fi lm k upozornění na 
porušování lidských práv v Evropě. Podle ní 
tak blízkovýchodní státy dávají najevo, že 
by si evropské země měly nejprve zamést 
před vlastním prahem, než se pustí do kriti-
ky jiných. Její slova potvrzuje i Lidija Mirko-
vić: „Al-Džazíra momentálně produkuje ty 
nejlepší fi lmy o Romech na světě.“

Romská 
reprezentace?

Otázka fi nancování fi lmové tvorby se stala 
jednou z klíčových i při diskusích o budoucí 
romské fi lmové komisi. Všichni romští fi l-
maři se sešli hned druhý den ráno, doslova 
se zamkli v moderní konferenční místnosti 
Collegia Hungarica a nevyšli z ní dříve, než 
se shodli na základním znění deklarace, 
která dává základy budoucí Mezinárodní 
romské fi lmové komisi. Krátce před sedmou 
hodinou, kdy měla být deklarace slavnostně 
představena přítomné veřejnosti, však do-
šlo k prudkému a poměrně dramatickému 
střetu. Pozornosti všech totiž až do poslední 
minuty unikla otázka, zda má být na sezna-
mu osob podepsaných pod deklarací také 
dlouhodobý spolupracovník Damiana Ja-

Romský fi lm 
na cestě k mainstreamu
Veronika Patočková

REPORTÁŽ
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mese Le Bas, který se účastnil řady příprav-
ných jednání ještě před úterním setkáním 
v Collegiu Hungaricu a který pomáhal také 
s vypracováním znění deklarace. Jenže jako 
jediný z celé skupiny je Nerom. Vznikl tak 
zásadní konfl ikt mezi těmi, kteří zastávali 
názor, že má být do komise zahrnut každý, 
kdo má zájem, a těmi, kteří se snažili udr-
žet komisi jako čistě romskou reprezentaci 
romských fi lmařů. Těsně před slavnostním 
vyhlášením vypracované deklarace dospěl 
střet tak daleko, že na chvíli ohrozil veške-
ré předchozí úsilí, a hrozilo, že na něm celý 
projekt ztroskotá. Celá skupina se tak chtě 
nechtě a s únavou viditelnou ve všech tvá-
řích znovu sešla u jednoho stolu a pustila 
se do další dlouhé diskuse. Nakonec byla 
přijata první verze deklarace, tedy s pod-
pisem neromského zástupce. Filmaři se tak 
rozhodli pro otevřenější verzi komise. V sa-
motné deklaraci pak stojí, že v rámci komi-
se bude zajištěno rozhodovací právo Romů, 
a to díky tomu, že veškeré orgány komise bu-
dou obsazeny z velké části romskými členy.

Odvážní fi lmaři

I přes poněkud turbulentní zakončení ce-
lodenní práce a přes hodinu diskusí navíc 
byli večer všichni tvůrci deklarace velmi 
spokojení a optimističtí. Z jejich očekávání 
pak vyplývají rozsáhlé naděje, ale také vel-
ké množství úkolů, které musí Mezinárodní 
romská fi lmová komise zvládnout. Damian 
James Le Bas především kritizuje současný 
stav, kdy Romové nemají vlastní reprezenta-
ci ve fi lmovém průmyslu a jsou zastupováni 
hlasy jiných, neromských fi lmových scená-
ristů a režisérů. Krom změny tohoto stavu 
si od budoucí komise slibuje také pomoc 
romským fi lmovým tvůrcům při fi nancová-
ní jejich děl. Jak říká, mnoho Romů neví, jak 
se spojit s fi nančními institucemi, jak vůbec 
začít, protože fi nanční podporu většinou 
dostávají lidé, kteří již mají dobré kontakty 
s producenty. On sám natočil svůj poslední 
krátký fi lm Rokkerenna za 36 eur, z toho 30 
eur „padlo“ na benzin do auta. Jak říká, pro 

něj a u malých děl je to v pořádku. Ale ne 
všichni tak můžou pracovat a už vůbec se 
tak nedají vytvářet velké, významné pro-
jekty. O velmi podobných cílech hovoří také 
Katalin Bársony, která doufá, že jednoho 
dne budou Romové prostřednictvím fi lmu 
mluvit sami za sebe. Velkým přáním Lidije 
Marković je, aby komise napomohla někte-
rým talentovaným a dobře vzdělaným Ro-
mům, aby se přestali stydět za svůj romský 

původ a veřejně se k němu přihlásili. Tvrdí, 
že když se před dvaceti lety začala věnovat 
romským tématům, zdaleka se nesetkávala 
s tolika romskými profesionály jako dnes. 
Nyní je také na čase, aby přestali skrývat 
svou identitu. Jen tak lze jejich potenciál 
opravdu využít. Sami Mustafa vidí romskou 
fi lmovou komisi především jako pomoc pro 
mladé, začínající fi lmové tvůrce, jako plat-
formu, v rámci které jim bude možné pře-
dávat dosavadní zkušenosti a znalosti. Také 
on je optimistický: „Před pěti lety tu byl jen 
Tony Gatlif. Dnes je nás, tvůrců dokumen-
tárních fi lmů, pět. A kdo ví, kolik Romů v bu-
doucnu ještě najde odvahu, aby překonali 
všechny překážky všedního dne a pustili se 
do takového nebezpečného podniku, jako 
je fi lmování?“ Nezbývá než popřát mnoho 
odvahy nejen začínajícím fi lmařům, ale také 
všem, kteří se ujali úkolu vytvořit Meziná-
rodní romskou fi lmovou komisi. Protože ta-
kový úkol jistě bude vyžadovat neméně úsilí 
a vynaložené energie.

MEZINÁRODNÍ ROMSKÁ 
FILMOVÁ KOMISE

Cilem Mezinárodní romské 
fi lmové komise je umož-
nit většímu množství rom-
ských fi lmařů uskutečňo-
vat své projekty a vytvořit 
větší uznání těchto profesi-
onálních fi lmových tvůrců 
v jejich jednotlivých stá-
tech a po celém světě.

K úkolům Mezinárodní rom-
ské fi lmové komise bude 
patřit:

↘ Vybírání profesionálních 
romských tvůrců fi lmu 
a podporování vzniku svaz-
ků mezi nimi.

↘ Garantování plně nezá-
vislého procesu rozhodová-
ní Komise prostřednictvím 
alespoň tří hlavních zdrojů 
fi nancování.

↘ Poskytování rad, podpory, 
zastání a posílení romským 
fi lmařů ve všech aspektech 
fi lmové a audiovizuální pro-
dukce.

↘ Lobbování u mainstrea-
mových fi lmařských plat-
forem se záměrem umožnit 
romským fi lmařům přístup 
k nim.

↘ Lobbování za lepší uzná-
ní romských osobností 
v národních a mezinárod-
ních fi lmových komisích a 
fi lmových fórech, které po-
vede k větším šancím na 
získání mainstreamové fi -
nanční podpory.

↘ Vytvoření Mezinárodní 
asociace romských fi lmařů.

Krisztina Turna/.CHB
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V Maďarském institutu v Praze od 22. úno-
ra do 3. dubna vystavuje své obrazy mladá 
maďarská umělkyně Viktória Kiss (1988). 
Ve foyer institutu je k vidění soubor jejích 
fi gurálních maleb, které přitahují pohled 
dráždivou barevností. Vlastními slovy svá 
díla Kiss představuje takto:„Dominantní 
úlohu zastává zdobná ornamentika, která 
vzniká s maximální pečlivostí, což je někdy 
v rozporu s nepropracovaností některých 
jiných částí, například rukou.“ „Inspirací 
jsou mi především osobní zážitky a vzpo-
mínky. Jsou to prožité okamžiky, které poz-
ději transformuji do zhuštěných fi gurálních 
kompozic.“
Viktória Kiss v současnosti dokončuje studi-
um malířství na Akademii výtvarných umě-
ní v Budapešti, výjimečnost jejího talentu 
signalizuje i řada prestižních ocenění, která 
ve svém mladém věku již nashromáždila.

Více info : www.hunginst.cz

Jihlavská studentská projektová skupina 
SIN NOMBRE připravuje už čtvrtý ročník 
festivalu Týden romské kultury v Jihlavě. 
Jeho organizátoři - studenti Soukromé vyš-
ší odborné školy sociální v Jihlavě namíchali 
letos program z vystoupení romských ta-
nečních skupin, výstav i fi lmových projek-
cí. „Týden“ odstartuje otevřením výstavy 
„Jsme vyloučeni“ fotografk y Kristýny Staň-
kové. Vystavené fotografi e zachycují děti 
z jihlavské Havaje, a představují svébytný 
pohled do života této vyloučené lokality. 
Prohlédnout si je můžete až do 14. dubna ve 
vestibulu Magistrátu města Jihlavy. 

Děti z jihlavské Havaje a vyloučených lo-
kalit v Telči a Chotěboři se předvedou také 
v rámci tanečních vystoupení, spolu s dět-
mi z nízkoprahového klubu Erko. Techniku 
vyšívání obrazů přiblíží Markéta Šestáková 
v rámci workshopu k výstavě „Vyšívaný 
svět“, představující obrazy s námětem rom-
ské kultury a tradic. Festival nabídne i pro-
jekci fi lmu Martina Šulíka Cigán, nebo se-
známení s fungováním komunitního klubu 
Mulačágo na Havaji v rámci dne otevřených 
dveří v úterý 3. 4., kdy se „týden“ završí. 

Více info : mulacago.wbs.cz

K nejživějším oslavám Mezinárodního dne 
Romů 8. dubna patří ty spolupořádané br-
něnskými romskými organizacemi. V den 
tohoto svátku se v Brně stejně jako minu-
lý rok uskuteční ceremoniál vázání stu-
žek u Stromu tolerance v parku Lužánky, 
a program bude letos pokračovat plesem 

13. dubna v Kulturním středisku Omega. 
Na pódiu se zde vystřídají slovenští Epaš, 
taneční skupina romského střediska Drom 
Piroš Rouža, divadelní skupina Bengore, 
a taneční a pěvecký soubor Merci. 

Info: www.facebook.com/denromubrno

Ohnivé obrazy 
Viktórie Kiss 
v Praze  

Jihlavský Týden romské kultury 

Brněnské oslavy 
Mezinárodního dne Romů 

Michal Kříž

KULTURNÍ SERVIS

Viktória Kiss
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Píše se rok 2238, tři robo-lidé antropolo-
gové dostávají do své laboratoře zvláštní 
zásilku: kostru člověka a koně. Trojice vědců 
začíná na základě výsledků analýz skládat 
mozaiku jednoho života: žena, pětadvacet 
let, smrt nastala pádem z výšky, doba úmrtí 
rok 2020…ROMKA!? Právě tady by své bá-
dání měli okamžitě utnout… V roce 2238 už 
totiž Zemi neobývá jiná než nordická a bal-
tická rasa, a ve středu zájmu je ofi ciálně jen 
nordická a baltická historie. Žádná kostra 
černocha či Asiata tak do jejich laboratoře 
nikdy nezabloudí, ale romská mohla… Proč? 
To je tématem úspěšného představení Pásla 
koně na balkoně brněnského souboru Feste, 
které tentokrát bylo možné zhlédnout v Di-
vadle otevřených dveří v Jihlavě. Podle Karla 
Holomka, předsedy Společenství Romů na 
Moravě, jde o velmi kritické a nonkonformní 
představení, které stojí za to vidět.  

Více info: www.divadlofeste.cz 

Oslavám Mezinárodního dne Romů zasvěti-
ly svůj společný koncert i dvě pražské skupi-
ny Parne Čilagi a Trio Romano. Obě skupiny 
spojuje, kromě časté inspirace tradicí rom-
ské hudby, osoba klavíristy a kytaristy Gy-
ulla Bangy. Zatímco během koncertů Trio 
Romano vystupuje Banga spolu s hráči na 
kytaru, baskytaru, cajun a saxofon, v Parne 

Čilagi doprovází hlasy souboru často až de-
seti zpěvaček. Ať už melodie písní pocházejí 
z folkloru či výletů do gipsyjazzu, získávají 
v provedení obou formací zcela osobitý 
zvuk. Již 3. dubna máte opět možnost slyšet 
tyto kapely v rámci společného koncertu 
v pražském klubu Blues sklep.
Více info : www.gyulla.wbs.cz

V Muzeu romské kultury se 5. dubna ote-
vře výstava s názvem Ferdinand Koci, 
Střípky z tvorby romského výtvarníka. 

Do Brna přináší díla malíře albánského pů-
vodu s romskými kořeny, který v součas-
nosti žije a tvoří v Londýně. Mezi náměty 
Kociho obrazů patří nejčastěji současný 
život romských komunit, ale i jejich his-
torie včetně kočovného života, nebo trau-
matu holocaustu. 

Přes stylovou rozmanitost jsou v jeho 
tvorbě patrné jisté konstanty, jak napo-
vídá úvodní text k výstavě  „Koci se pro-
jevuje především jako zručný kreslíř“, 

„v kontextu romského umění(...) navazuje 
na určitou tradici naivního umění“, a „má 
smysl pro typickou romskou barevnost 
a kontrast.“

Muzeum bude mít obrazy zapůjčeny až do 
22. září.

Více info : www.rommuz.cz 

Pásla koně 
v Jihlavě 

Trio Romano a Parne Čilagi 
opět spolu 

V Brně vystaví 
Kociho obrazy

Luboš Stárek

Ferdinand Koci
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„To byli romský kluci, mámo,“ řekl, ale to, že 
se pral, nezmínil. Vzal si své jídlo a šel jíst ven 
před dům, styděl se jíst před lidmi, které dob-
ře neznal, a venku bylo tak krásně. Po obědě 
pro Janča přišli kluci a vzali ho k Romům, kteří 
bydleli o něco výše. Gejza s nimi ale nepřišel, 
čekal na ně nahoře. Kluci ukázali Jančovi, kde 
kdo bydlí a Gábův Ďulka povídá: „Pojď, Jančo, 
s námi, ukážeme ti, kde rostou dobrá jablka 
a hrušky.“ Přivedli ho do velikánské zahrady 
a prováděli ho po ní, Jančo si myslel, že je to je-
jich zahrada, a tak se zeptal Ďuly: „To vy máte 
tak velikánskou zahradu?” 
Ďula se začal smát. „Ne,“ řekl. „To je Seranky.“ 
„Kdo to je?“ zeptal se Jančo. 
„Jedna gádžovka, co tady bydlí.“ 
„A nebude na nás křičet?“ 
„No a co, ať si křičí, když přijde, tak utečeme, 
tys ještě nikdy nebyl krást?“ 
„Ne.“ 
„To nic, my tě naučíme.“
Jančo jim na to nedokázal odpovědět, styděl 
se jim říct, že se trochu bojí. Jak tak mluvili, ani 
nevěděli odkud, přišla taková stará gádžovka 
s holí v ruce. Ďula povídá: „To je ona, Seran-
kaňa, ještě neutíkej, počkáme, až bude blízko.“ 
Gádžovka z dálky volala: „Čekaj Šuštotár, ja ci 
dám!“ Když už od nich nebyla daleko, řekl Ďula: 
„Teď utíkáme!“ Když už byli venku ze zahrady, 
zeptal se Jančo: „Co to volala ta gádžovka?“ 
Ďula povídá: „Volala na mě, mám takovou pře-
zdívku, Šuko kár.“ Jančo se začal smát a zeptal 
se ho: „Tobě je jedno, že ti tak říkají?“ „Jo, mně 
je to jedno, říkají mně tak všichni.“ To bylo v 
sobotu, u Lengíčka zůstali až do pondělí, pro-
tože čekali na nábytek, který jim měl přijít po 
železnici.  

Kdo jsi a odkud jsi přišel? 
 
Z romštiny přeložil Zbyněk Andrš

POVÍDKA

Leng  měl jenom dvě děti, byly už větší, jejich 
dcera měla asi dvouletou holčičku s nějakým 
gádžem z Pardubic a synovi Andrišovi bylo už 
skoro patnáct let. Pozvali je hned do domu, co 
měli, nanosili na stůl a mluvili o tom, jak je to 
dobře, že se vrátili z Čech domů na Slovensko. 
(Staří Romové považují dodnes Slovensko za 
svůj domov.) 
Janča už to nebavilo poslouchat, a tak šel ven 
na dvorek. Podíval se dolů na cestu, stály tam 
nějaké romské děti a volaly ho dolů. Poprvé vi-
děl tolik romských dětí pohromadě. Zeptal se 
jich, proč chtějí, aby šel dolů? 
„Chceme vědět, kdo jsi a odkud jsi přišel,“ od-
pověděli mu. Trošku se bál, ale řekl si, co mně 
můžou udělat, a sešel k nim dolů na cestu. Jako 
první k němu přišli dva kluci, bylo na nich vidět, 
že jsou bratři, a ten větší povídá: „Já jsem Ďula 
od Gába a tohle je můj bratr Milan. Oba mohli 
být stejně staří jako Jančo. Potom k němu při-
šel takový malý světlý chlapeček a povídá: „Já 
jsem Ďoďo, maminka mi řekla, že jsme příbuz-
ní.“ Stranou od nich stál ještě čtvrtý chlapec, 
ten vypadal úplně jako gádžo a byl z nich nej-
větší. 
„Já jsem Gejza, a jestli si myslíš, že když jsi 
přijel z Čech, že tady budeš dělat frajera, tak 
můžeš hned dostat!“ 
A hned skočil na Janča, ale ten se nedal a za-
čli se prát. Nebyla to rvačka, jako když se rvou 
chlapi, jenom zápasili, jednu chvíli byl vespod 
Jančo, druhou Gejza, a pak je od sebe chlapci 
odtrhli. Potom ještě seděli na cestě a vyprávěli 
Jančovi, co dělají celé dny, a Jančo jim vyprá-
věl o Čechách, co on tam dělal a jaké měl ka-
marády. Chlapcům nešlo do hlavy, jak to, že 
neměl romské kamarády. Gejza seděl stranou 
a poslouchal. A jak tak mluvili, ani nevěděli, 
jak to uteklo, a už byl oběd. Jančova maminka, 
Márinka, tak ji všichni oslovovali, ale pokřtěná 
byla Helena, na Janča volala: „Synáčku, pojď 
jíst!“ 
Kluci mu řekli, že přijdou po obědě. Jančo vešel 
do domu, k obědu byla slepičí polévka a peče-
né slepice. Matka se ho ptala, s kým to venku 
mluvil. 

Ani ve snu by Janča nenapadlo, co chtějí jeho 
rodiče udělat. V devětapadesátém bydleli ještě 
v Pardubicích, kam přišli hned po vojně. Tehdy 
se do Čech přestěhovalo hodně Romů. Jančo 
chodil v Pardubicích do školy, do třetí třídy, 
a měl hodně kamarádů, ale všechno to byly 
gádžovské děti, protože tam, kde bydleli, Ro-
mové nežili. Jednoho rána, bylo to v říjnu, se 
Jančo a jeho sestry probudili – dvě byly starší 
než on, Anuška a Helena, Lída byla o dva roky 
mladší - a všichni čtyři sourozenci udiveně po-
zorovali, co se to děje. Venku před domem stá-
lo nákladní auto. Otec s několika dalšími muži 
nosili skříně a postele, nakládali je do auta 
a vezli na nádraží. Jančo a jeho sestry se roz-
plakali, že odtud nikam nechtějí. Ale tatínek 
s maminkou je utěšovali, že tam, kam pojedou, 
se jim bude líbit. 
K večeru bylo už všechno přestěhováno na ná-
draží, večer vzali jen kufry a šli. Na nádraží Jan-
čo a jeho tři sestry ještě plakali. Tři další sestry 
zůstaly v Pardubicích, žily už s muži. Nejstarší 
byla Maryška, říkali jí Phúri, pak Edža, a ještě 
Růžena, říkali jí Luksa. 
Přistavili rychlík a oni nasedli. Nikdy předtím 
v rychlíku neseděli, tehdy ještě jezdily parní lo-
komotivy, a Jančovi a jeho sestrám se to líbilo 
tak, že přestali plakat. Jančo už jel vlakem víc-
krát, protože tam, kde bydleli, v Pardubicích, 
bydlela nad nimi jedna starší paní, Burešová, 
a ta ho brala na výlety. Ale ještě nikdy neseděl 
v rychlíku, celou noc až do Košic nespal a díval 
se oknem ven. Ráno, když přijeli do Košic, to 
bylo už horší, nelíbilo se mu nádraží, bylo sta-
ré a špinavé. V Pardubicích bylo nové nádraží, 
právě dostavěné, čisté. Ale žádné z dětí nemlu-
vilo, byly zvědavé, kde budou bydlet. Vydali se 
pěšky na cestu a netrvalo to snad ani dvacet 
minut, když přišli na okraj města. Napjatě sle-
dovali, kam je jejich rodiče vedou. 
Až přišli k takové ulici, která byla celá zarostlá, 
jenom úzká cestička stoupala vzhůru do svahu. 
Jančo se zeptal tatínka, kam to jdou. 
„Tady budeme bydlet, mé děti, ještě chvíli do 
kopečka a už tam budeme.“
Ten kopeček nebyl kopeček, ale kopec, velký 
kopec. Když došli asi do jeho půli, tatínek po-
vídá: „Dnes tady přespíme u Lengíčka, mého 
bratrance, támhle v tom domku nahoře.“ 
Lengíček bydlel po pravé straně vysoko nad 
ulicí. Jeho žena byla maličká, přezdívali jí 
Lengáňa. Když už stoupali nahoru tím prud-
kým svahem, Lengáňa vyšla ven z domu, aby 
dala slepicím. Sotva uviděla, kdo se blíží, volá: 
„Muži, pojď se podívat, kdo k nám jde, náš Dzi-
gis je tady, i s dětmi!“
Jančo se podíval na své sestry - jaký Dzigis? 
Nikdy předtím neslyšeli, že by byl někdo jejich 
otci řekl Dzigi. Měli co dělat, než se vydrápali 
až k domu. Všichni jeho obyvatelé zatím vyšli 
ven a začali je líbat.  
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Ko sal u khatar aval? 

 Ján Slepčík

U minďár chuťľa pro Jančus, aľe ov pes leske 
na diňa, chudle pes te márel. Na sas odá ajso 
máriben, sar te pes máren báre murša, ča pro 
pasi, jekh idejos sas o Jančus télal, áver o Gej-
zas, paľi len pestar o čháve otčhide. Paľi mejk 
bešenas pro drom u vakernas pal odá, so on 
keren cale ďivesa. O Jančus lenge vakerlas pal 
o Čehi, so ov odoj kerlas, save kamaráta les sas, 
le čhávenge na džalas andro šéro sarodá, hoj 
le Jančus na sle romane kamaráta. O Gejzas 
bešelas pre séra lendar u ča šunelas. Sar avke 
vakernas aňi na džandle kana, sas imár dílos. Le 
Jančuskeri daj e Marinka, avke la vičinenas sa-
vore, aľe irinelas pes Helena, pre leste vičinlas: 
„Mro čho, av te chal!“ 
O čháve leske phende, hoj avena pal díloskero. 
O Jančus géľa andro kher te chal, pro dílos táde 
kahňakeri zumin the peke kahňa. E daj lestar 
phučelas kaha ávri vakerlas. 
„Romane čháve, mamo,“ aľe odá, hoj pes már-
ďa, na phenďa, iľa peske o cháben u géľa te chal 
ávri, ladžalas te chal anglo nípi, so len mišto na 
prindžarlas, u ávri sas šukáres. Pal díloskero 
avle vaš o Jančus o čháve u ile les opre ko Roma, 
o Gejzas aľe na avľa, užarlas pre lende opre. O 
čháve le Jančuske sikade, kaj ko bešel, le Gabis-
kero Ďulus phenel: „Av Janču amenca, sikavaha 
tuke, kaj báron láčhe phába, hruški!“ 
Ile les andre ajsi igen bári bár u sa leske sikave-
nas. O Jančus peske gondoľinďa, hoj odá lenge-
ri bár, phučel le Ďulustar: „Odá tumen ajsi bári 
bár?“ 
Ov chudľa te asal: „Ná, phenel, la Serankake-
ri.“ 
„Odá ko?“ phučel o Jančus. 
„Jekh gádži, oj adaj bešel.“ 
„U na vičinkerla pre amende?“ 
„No u so, ta mi vičinkerel, te avla, ta denašaha, 
tu mejk na salas ňigda te čorel?“ 
„Ná.“ 
„Odá nič, amen tut sikavaha.“ 
O Jančus lenge pre adá na džanlas so te phe-
nel, ladžalas lenge te phenel, hoj sikra daral. 
Sar avke vakernas, aňi na džandle khatar, avľa 
ajsí phúri gádži bakuľaha andro vast. O Ďulus 
phenel: „Odá oj, e Serankaňa, mejk ma denaš, 
použaras, sar ela bliskones.“ 
E gádži dural vičinelas: „Čekaj Šuštotár, ja ci 
dám!“ 
„Sar imár lendar na sas dúr, akana denašas!“ 
phenďa o Ďulus. Sar imár sle ávri andral o bár, 
phučel o Jančus: „Odá so vičinelas odí gádži?“ 
O Ďulus phenel: „Pre mande vičinelas, man hin 
ajsi priezviska, Šuko kár.“ 
O Jančus chudľa te asal u phučel pes lestar: 
„Tuke odá jekh, hoj tuke avke phenen?“ 
„Ná, mange odá jekh, savore man avke viči-
nen.“ 
Odá sas sombatone, ko Lengocis esle dži hetvi-
ne, bo užarenas pro nábitkos, so anenas andro 
vagonos. 

minuti doavle pro ágor fóroske. Ča dikhenas, 
kaj len lengero dad the daj ľidžan. Avle ke ajsi 
uca, sa sas zabárarďi, ča ajso usko dromoro sas 
andro partos. O Jančus phučľa le dadestar kaj 
odá džan.  
„Adaj bešaha, mre čhavóre, mejk sikrica opre le 
partociha, imár avaha odoj.“ 
Odá partocis na sas partocis, aľe partos, báro 
partos. Doavle talam andro jepaš partos, o dad 
phenel: „Adáďive presovaha kadaj ko Lengocis, 
ov mange bratňákos, andre kodá kheroro kodoj 
opre.“ 
O Lengocis bešelas účes opral e uca pre čáčuňi 
séra. Leskeri romňi sas ajsi cikňóri, vičinenas la 
Lengáňa. Akor sar imár džanas opre ole báre 
partoha, e Lengáňa avľa ávri andral o kher te 
del le kahňen te chal. Mejk ča len dikhľa, viči-
nel: „Há, av te dikhel, ko ke amende avel, amáro 
Dzigis adaj the le čhavórenca.“ 
O Jančus dikhľa pre peskere pheňa, sávo Dzigis, 
ňigda anglodá na šunde, hoj vareko te phenďa-
has lengere dadeske Dzigi. Sas len so te kerel 
mejk dogéle dži ko kher. Savore andral odá kher 
avle ávri, savore len chudle te čumidkerel. 
Le Lengocis sas ča duj čhavóre, aľe imár báre-
der, lengera čha sas jekh čhajóri talam dujeber-
šengeri, varesavestar gádžestar Párdubicatar, 
u o čho o Andrišis, leske sas maj dešupándž 
berša. Ile len minďár andro kher, rakinde so len 
sas pro skamind u vakernas pal odá, sar hin miš-
tes, hoj avle pal e Čehiko khére pre Slováťiko. 
(O phúre Roma phenen dži adáďive pre  Slováťi-
ko - khére.) O Jančus imár našťi šunelas odá, so 
vakernas, ta géľa ávri pre dvóra. Dikhel téle pro 
drom, odoj ačhenas varesave romane čhavóre u 
vičinenas les téle pro drom. 
Eršinovar dikhľa ajcí romanen čhavóren khe-
táne, phučel lendar, soske kamen, hoj te džal 
téle? 
„Kamas te džanel, ko sal u khatar avľal!“ 
Sikrica daralas, aľe peske phenďa, so mange šaj 
keren, géľa ke lende téle pro drom. Eršuno ke 
leste avle dujdžane, diťholas pre lende, hoj hine 
phrala, odá báreder phenel: „Me som o Ďulus le 
Gabiskero u kada hin míro phral, o Milaňis.“ 
Soduj džane šaj úle ajse phúre sar o Jančus, paľi 
ke leste avľa ajso ciknóro párno čhavóro u phe-
nel: „Me som o Ďoďis, e daj mange phenďa, hoj 
sam fameľija.“ 
Pre séra ačhelas mejk štárto, odá diťholas sa 
sar gádžo u sas maškar lende mejkbáreder: „Me 
som o Gejzas, te peske gondoľines, hoj avľal pal 
o Čehi, hoj adaj kereha frajeris, ta minďár šaj 
chudes!“ 

Aňi andro súno le Jančuske na avľahas, so les-
keri daj the o dad kamenas te kerel. Andro pen-
dato the ejňato berš mejk bešenas Párdubicate, 
kaj avle te bešel minďár pal e vojna. Akor avle 
pro Čehiko te bešel but Roma. O Jančus phirlas 
Párdubicate andre sikaďi andre trito u sas les 
but kamaráta, aľe sa gádžikane, bo odoj, kaj on 
bešenas, na bešenas Roma. Jekh ďives tosár-
la, andro oktobros, ušťile o Jančus the leskere 
pheňa – duj sle phúreder le Jančustar, e Anuška 
the e Helena, u e Lida sas terneder duj berš – u 
savoredžane ča dikhenas, s´odá pes kerel. Ávri 
anglo kher ačhelas báro motoris u o dad the 
mejk vajkeci murša phiravnas o šifoňera, o háďi 
pre odá báro motoris, u ľidžanas pre štácija. 
O Jančus the leskere pheňa, chudle te rovel, hoj 
on na kamen ňikhaj odárig te džal. Aľe lengero 
dad the daj lenge phenenas, hoj odoj, kaj džana 
te bešel, pes lenge páčinela. 
Kia ráťate imár sas savoro otľigendo pre štáci-
ja, ráťi imár ča ile o kufri u džanas pre štácija. 
Pre štácija mejk o Jančus the leskere trin pheňa 
rovenas, aľe mejk trin pheňa ačhile Párdubica-
te, on imár dživenas romenca. Mejkphureder 
sas e Mariška, vičinenas la Phúri, paľi e Edža, 
u mejk e Ružena, la vičinenas e Luksa. Pri-
ačhade o richlikos u on bešle andre. Ňigda an-
glodá andro richlikos na bešenas, akor mejk sle 
o mašini pre angara u le Jančuske the leskere 
pheňenge pes odá igen páčinelas, ta preačhle 
te rovel. O Jančus mašinaha imár džalas bu-
terval, bo odoj, kaj bešenas Párdubicate, opral 
lende bešelas jekh phureder gádži, e Burešová, 
u oj les peha kidelas pro víleti, aľe mejk ňigda na 
bešelas andro richlikos. Calo drom dži ke Kaša 
na sovlas u dikhelas preke o blaka. Tosárla, sar 
doavle ke Kaša, odá sas imár goreder, na páči-
nelas pes lenge e štácija, esas puraňi u melaľi. 
Párdubicate sas névi štácija, akor la dokerde, 
žúži. Aľe na vakerenas ňič, sle zvedave, káj be-
šena. Mukle pes te džal pešones, talam tel o biš 



Kauza Parlamentní listy byla v médiích 
proprána snad ze všech stran. „Redaktor“ 
Václav Prokůpek, coby vypravěč lidových 
pohádek, krmil svoje obecenstvo vymyš-
leným příběhem o Romech, zakládajících 
politickou stranu. Co na tom, že si všechno 
vymyslel, ostatně jako například celý rozho-
vor s komikem Aloisem Náhlovským. Vlk se 
nažral a koza zůstala rozcupovaná na kous-
ky. Podstatná je čtenost, cikáni přitáhnou 
davy. Nu, stalo se, mise splněna. 
Odhalením tohoto redaktora však dostala 
úplně jiný směr. Parlamentní listy musely 
přiznat, že lhaly. Sice se z toho vykroutily 
jako žížala z háčku, faktům však neutekly. 
S nimi kauzu odnesla také ostatní, seriózní 
média. Ta totiž zprávu s rádoby bombastic-
kým obsahem přetiskla jako na povel. Ci-
káni, čtenost. Celkem jednoduchá rovnice, 
podstatná jsou čísla. 
Zajímalo by mne, jak o věci komunikovaly 
redakce jednotlivých médií. Celkem chápu 
bulvární plátky, které po laciné zprávě skoči-
ly, přece jen se jedná o sousto, které chutná 
nejméně půl dne. Ale i ostatní média zprávu 
vzala, aniž by se obtěžovala ji nějak ověřit. 
To jsme udělali až my. Na věci se nám totiž 
nezdálo hned několik věcí, které patrně edi-
toři nedomysleli. A pokud ano, nemají na 
svých místech co dělat… ostatně jako pan 
Prokůpek, který chválabohu dostal padáka 
jak z Parlamentních listů, tak z UJAKu, kde 
k mému údivu vyučoval sociální a masovou 
komunikaci. Nyní už chápu, proč školu stu-
duje pan Vandas. 
V článku nebylo nic, podle čeho by se dalo 
identifi kovat například místo konání. Hovo-
řilo se o novinářce z bulvárního deníku, ale 
nikdo neví, kdo to byl. Nakonec ilustrační 
fotografi e. Proč nebyly použity fotografi e, 
které byly údajně na místě pořízeny? Článek 
navíc vyšel jen hodinu a půl po začátku údaj-
ného sněmu v ústecké restauraci. Mnoho 
otázek a žádné odpovědi. Přesto však zprá-
va putovala do médií a za vydatné pomoci 
pobavených Čechů také na Facebook. 
Práce byla celkem rychlá. Už druhý den 
jsme věděli, že zpráva je s nejvyšší pravdě-
podobností vymyšlená. Přes velmi solidní 
kontakty v Ústí nad Labem jsme se nemohli 
dopátrat, kdo jsou tajemné osoby v článku. 
V restauraci, která jako jediná odpovídala 
indiciím, nevěděli nic o tom, že by se u nich 
konal ustanovující sjezd budoucích členů Ev-
ropské romské strany. 
Redakci Parlamentních listů jsem prvně 

kontaktoval už první den, za pomoci vir-
tuálního přítele z Facebooku. Další den už 
PL trvaly na tom, že materiál je identický. 
Prokůpkova role automatické pohádkové 
babičky (dále jen APOBAB) však trvala celý 
další týden. Patrně nebyl připraven na to, že 
bude muset cokoliv vysvětlovat i vlastní re-
dakci, která nakonec rezignovala. 
A potom přišlo to nejpodstatnější na celé 
záležitosti. Výsledkem totiž není jen to, že 
APOBAB dostal padáka a bulvární plátek se 
omluvil. Dokonce ani to, že se omluvila jiná 
média a některá i veřejně. Redakce jednot-
livých deníků totiž konečně pochopily, že 
není všechno zlato, co se třpytí. Za všech-
ny to myslím shrnul i můj šéf, který veřejně 
prohlásil, že „od této chvíle bude mít moni-
torování cizích médií přísnější pravidla, aby 
se toto už nikdy nemohlo opakovat“.
V praxi to znamená, že se budou lépe ově-
řovat zprávy, které otisknou jiná média. To 
by sice měla asi být věc automatická, ale 
zrovna na příkladu této kauzy jsem si ově-
řil, že zlaté pravidlo nejméně dvou ověření 
už neplatí. Zprávy je totiž potřeba dávat co 
nejrychleji a v co možná největším rozsahu. 
Co naplat, že úroveň žurnalistiky tím padá 
kamsi pod bod mrazu. Ostatně, nevěřím ani 
tomu, že se jednalo o jednu jedinou zprá-
vu, která měla podobný osud. Rozdíl je jen 
v tom, že ji někdo uvedl na pravou míru. 
Je otázkou, kdo uvede na správnou míru dal-
ší pohádku, kterou pan Prokůpek vypustil 
ze své čarovné klávesnice. Tentokrát se mu 
totiž v hlavě nezrodil jen jeho oblíbený pan 
Horváth, který mu psal z výchovně-náprav-
ného zařízení, ale i já sám. Připravil jsem 
pana Prokůpka o 150 000 Kč. Že jsem ho 
nikdy neviděl? Nevadí… udělal jsem to údaj-
ně jinak. Zveřejnil jsem jeho soukromou ad-
resu a agresivní cikáni mu rozbili schránku. 
Musel si koupit novou. Nakonec jsem zašel 
tak daleko, že jsem jeho obchodním partne-
rům a fi remním společníkům psal výhružné 
dopisy, na základě kterých s ním přerušili 
spolupráci. S Romy si nikdo začínat nechce, 
byla by to dižgriminácia. 
Tak nevím, adresu jsem nezveřejnil, nemám 
ji. Firemními společníky má APOBAB patr-
ně na mysli vedení Parlamentních listů, ale 
že by si tam dokázal za plus mínus deset 
dnů vydělat sto padesát tisíc korun? To se 
mi také nezdá… Tak jako tak tuto pohádku 
nikdo nezveřejnil. Že by se snad blýskalo na 
lepší časy? Nebo se jen čeká na to, až se ob-
jeví další APOBAB?

Patrik Banga
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