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EDITORIÁL
Toto číslo je zaměřené na romskou identitu. Co 
v něm naleznete? Kristýnka nám řekla pár slov 
o romských kurzech, které probíhaly v prostorách 
komunitního centra na Florenci ještě před jeho 
uzavřením. Zároveň se podílela na vytváření 
komiksu, který se snaží ukázat, jak to u nás 
funguje. Na vytváření komiksu spolupracovala 
s Magdou a Majou. V novinách naleznete malý 
romský slovníček, který vychází právě z těchto 
kurzů.
Tereza a Kamila v rozhovoru popisují svůj kom-
plikovaný vztah k romské identitě a co zažívají ve 
společnosti díky ní. Autorka paní Věra ze ženské 
romské skupiny Manushe přispěla napínavou po-
vídkou ze života, kde ve svém příběhu popisuje 
historický milník, kterým byla Sametová revoluce 
a co také přinesla do životy mnoha Romů.
Marcela do nových Bezdomovin přispěla svojí 
autorskou básní a Aranka ilustrací.

Sametovou nadeji 
vystrídal strach 
o zivot
K nám domů vždycky chodilo hodně návštěv. 
Teta tety, babiččin bratranec z druhého kolene, 
anebo rodina z toho či jiného města to při cestě 
kdovíkam vzala nejdřív přes nás. Bylo to moc 
fajn, tak moc, že se táta jednou rozhodl připevnit 
na vchodové dveře ceduli, kterou si přinesl ze 
stavebních prací, kde stálo: „z důvodu nakažlivé 
nemoci je zde až do odvolání nařízena karanté-
na“.
A takhle jednou vidím stát před naším domem 
strýce Bandyho, jak ji čte a už už otáčí nož-
ku k odchodu. Rychle jsem mu běžela otevřít 
avysvětlila mu, že je to tátův fór a všichni jsme 
zdraví. Měl radost, ale přesto si nás s mámou 
nenápadně prohlídl. Strejda byl bratr mé babičky 
Heleny, i když jí všichni říkali Ilon. To tak u Romů 
bývá. Mají přezdívky, a pokud neuvidíte jejich 
občanský průkaz, tak by vás ani nenapadlo, že 
mají jiné jméno. 
Bandy byl vysoký a statný muž. Jakmile byl ve 
vaší blízkosti, bylo vám vždy příjemně, prostě 
tak nějak hezky. I když byl neuvěřitelný cholerik. 
Sice už dnes není mezi námi, ale jeho rozčílené 
hlášky jsou mezi námi do dnes. 
Ježíš, jak on byl nadšený! Mohlo se zdát, že 
z našeho zdraví, ale přinesl mámě velkou novinu: 
„Věruško, tak konečně můžeme!“ vykřiknul ra-
dostí. „Konečně můžeme my Romové zase něco 
dokázat!” dodal, sotva se nadechl.
Vypadalo to, jako by nám přišel říct, že našel 
zlato.
Byla jsem v té době dítě. Sametová revoluce 
přišla, když jsem byla v první třídě. Jak dlouho po 
listopadové revoluci k nám tenkrát strejda Bandy 
přišel, už nevím, ale byla už svoboda. 
„Zakládá se romská občanská iniciativa a my 
tady v Lenešicích můžeme taky!“ dodal Bandy. Ti 

dva na mě v tu chvíli působili jako 
vycházející slunce – tak krásní, 
živoucí, vstupující do nového dne 
a nového života. Máminy ruce 
upatlané od těsta na nudle objímaly 
strýcovy mohutné paže a stihly mu 
i setřít slzu radosti.
Má máma byla chytrá a milá paní. 
Měla velký rozhled a ukazovala mi 
svět kolem nás ve všech směrech, 
jak mohla. 
A začalo to.
Máma zasedla za psací stroj 
a cvakala a cvakala. Zanedlouho 
byla schůze, kde se sešli snad 
všichni Romové z celého okresu. 
Jak to můžu vědět, i když jsem tam 
nebyla? No přeci jsme měli doma 
přihlašovací lístky a legitimace 
s fotkami. Všichni byli nadšení, 
šťastní a všichni prostě chtěli. Strej-
da Pepa byl zvolený za předsedu, 
máma místopředsedkyní a táta 
měl na starosti finance organiza-
ce. Někdo si může říct, že to byl 
šikovný rodinný podnik, ale byli 
řádně zvolení.

ROZHOVOR S KRISTÝNKOU A MAGDOU, 
které pravidelně docházely na hodiny romštiny
Jak tyto hodiny vypadaly? Pro koho byly určené?

Lída: Kde se konaly kurzy romštiny, na které jste 
docházely? 

Kristýnka: Na Florenci, v bývalém komunitním 
centru, na hoře, po schodech.

Lída: Jak často probíhaly?

Kristýnka: Každé pondělí jsme měly hodinu.

Lída: A kolik Vás tam chodilo?

Kristýnka: Tak různě, někdy hodně, někdy málo.

Magda: No různě, občas jsme byly jen tři, občas 
nás bylo víc, protože to byla romština pro gadže, 
vedla to gadžovka, že?

Kristýnka: Jo, jo. Jmenovala se Tereza.

Lída: A chodily tam i nějaký romky?

Kristýnka: Jo, jo, chodily.

Magda: No, my z Jako doma. Bylo to tak, že já 
jsem chtěla chodit na kurz romštiny, přišlo mi 
dobré, aby kurzy probíhaly v komunitku Jako 
doma, kde vlastně holky můžou využít svoje 
znalosti a učit nás, gadže. I sama učitelka se 
dost často ptala holek, protože sama nevěděla 
některá slovíčka. 

Kristýnka: Psaly jsme taky na tabuli.

Lída: To byla klasická hodina?

Magda: Co jsme tam všechno dělaly? Zpívaly 
jsme ciganský písničky.

Lída: A jaké písničky jste zpívaly na příklad?

Magda: Paš o panori, jak se jmenuje ta zpěvač-
ka, od které to je?

Kristýnka: Věra Bílá? 

Lída: Ta už je po smrti.

Magda: Měly jsme učebnici a a cvičily jsme různá 
slovíčka. Ku příkladu, jak se řekne lžíce?

Kristýnka: Roj.

Magda: Občas pro jeden pojem je více slovíček 
romsky, protože záleží, jakým dialektem se učíš. 
Já jsem byla vždycky nejhorší, a tak jsem chodila 
s Kristýnkou, která mi radila.

Kristýnka: Jednou jsme měly hodinu online, učil 
nás kamarád lektorky.

Magda: To ještě ani nebyl covid. Jak se jmeno-
val?

Manushe
„Edukace, sebevědomí, emancipace“ je motto 
ženské romské skupiny Manushe už dvacet 
let. Za jejím zrodem stojí česká Romka a žena 
původem z bývalé Jugoslávie, které cítily potřebu 
měnit celkový pohled na romskou ženu, na kte-
rou by nebylo pohlíženo jen jako na dceru, matku 
a manželku. 
Od roku 2000,  kdy pod hlavičkou organizace 
Slovo 21 ženská romská skupina Manushe vznik-
la,  se snaží tento obraz postupně měnit. Svými 
aktivitami a projekty, realizovaných v duchu jejich 
motta, vyvolávají diskuze o postavení rom-
ských žen uvnitř svých komunit i ve společnosti. 
Vzdělávají se a vyjadřují své potřeby a požadav-
ky, které přispívají ke zlepšení  jejich životních 
podmínek. Pracují na sobě samých, zakládají 
lokální skupiny žen a samy realizují nebo dávají 
impuls k zajímavým počinům jako například 
dokumentární film Ženy v poli, videoklip „Nebuď 
dilino“, nebo  série velkoformátových fotografií 
Neviditelná síla,  věnovaná všem ženám bez 
rozdílu. V rámci aktivit Manushe byly realizovány 
také významné projekty jako například výzkum 
o postavení romských žen v ČR, Politický výcvik 
a občanská aktivizace Romů.   
V současnosti má ženská romská skupina 
Manushe přibližně 200 členů po celé České 
republice napříč sociálními vrstvami. Mezi nimi 
je i několik mužů, kteří osobnostní růst romských 
žen podporují. Jak totiž samy členky Manushe 
říkají, pokud chceme být sebevědomé a eman-
cipované, nemůžeme muže z těchto diskuzí 
vyloučit.

Minuty se vlečou,
snad mi ty zdraví lidi neutečou.
Kdy mi to štěstíčko přijde,
tak se sebe ptám:
Kolik se toho do mě ještě vejde?
Jenom si říkám,
snad je to všechno jenom pouhý sen
 a ne pravdivou pohádkou.
Tak aspoň doufám, že všecko vymaže 
tou malou přeháňkou,
ale obávám se, že se mi to zjeví nevyjá-
dřitelnou hádankou.

Marcela

Kristýnka: Jakub.

Lída: Aha, externí lektor.

Magda: Hrály jsme pexeso pro lepší naučení 
slovíček.

Kristýnka: Romské, cigánské, musely jsme otočit 
kartu a říct cigánsky. Občas to bylo i dost těžký.

Lída: Jak to, že umíš tak dobře romsky, Kristýno?

Kristýnka: Já jsem z půlky Romka, takže rozu-
mím i mluvím romsky. 

Lída: A používáš romštinu nějak pravidelně?

Kristýnka: Ano. 

Lída: Tak děkuji za rozhovor.

Kristýnka: Není zač.

Dodnes vzpomínám na jejich cesty na schůze do 
Prahy, jak mi máma vyprávěla o Emilovi Ščukovi, 
že je to inteligentní pán, myslí to dobře a snad 
mu to vydrží. O panu Holomkovi a panu Giňovi 
a dalších. Taky jak jsme měli doma pořád zahu-
leno, protože ROI Lenešice prostě sídlila u nás 
v kuchyni.
Škoda, že jsem si neschovala alespoň jeden 
z plakátů, které jsme doma psali ručně. Dostala 
jsem prostor se výtvarně realizovat a dnes se 
divím, že mé kreativní nápady bez problémů pro-
cházely výstupní kontrolou. Představte si děcko, 
které píše a malůvkami zkrášluje oznámení:

MO ROI Lenešice pořádá
ROMSKOU ZÁBAVU.
K tanci a poslechu hraje RYTMUS 84.

V té době byla tahle kapela neuvěřitelná pecka 
a vlastně je dodnes. Také jsem musela čokolá-
dy ZORA ovazovat mašlí, protože si máma se 
strejdou Pepou usmysleli, že až se na zábavě 
vyhlásí dámská volenka, tak si pánové zakoupí 
tu nazdobenou čokoládu a zamíří s ní k ženě, 
kterou tak vyzvou k tanci. Dnes bych řekla, že to 
byl skvělý nápad.
Ještě další peckou bylo, když ROI Lenešice 
přijela ze schůze z Prahy s romskou deskou. Její 
písně se dostaly pod kůži každému, kdo desku 
poslouchal.  Dodnes, když zaslechnu známou 
melodii, jako bych se ocitla doma. Nikdo není 
nemocný, nikdo neumřel. Starosti sice byly, 
protože se zdražilo všechno, co mohlo, a dospělí 
přicházeli o práci.  A pociťovali jsme to i my, 
děti. I přesto byl každý jeden Rom hrdý. „Ano, 
tu krásnou hudbu děláme my a nyní si ji můžete 
poslechnout“.  
Za čas se prostřednictvím místního rozhlasu nesl 
k lidem ve vesnici mámin hlas. Měla projev po 
zabití jedenadvacetiletého Roma Emila Bendíka, 
kterého v únoru 91 ubili k smrti v Lipkově u Kla-
tov. V srpnu téhož roku do klubu královéhradecké 
ROIky vhodila skupina „mladíků“, skinheadů cihlu 
a smrtelně zranila Josefa Sztojku.
Skinheads.
To byla další daň za svobodu. Tuhle daň platil 
každý z nás.
Moji spolužáci se stali skinheady. Škola, do které 
jsme chodili, byla jednou pomalovaná svastikami 
a nápisy, že máme jít my, Romové, do plynu. Na 
školních lavicích byl vyrytý Dan Landa a Orlík. 
V té době bylo normální, že skinheadi útočili na 
obydlí Romů. Skupina Orlík měla hrát i v našem 
kulturním domě. Všichni jsme se báli, zaslechla 
jsem tenkrát i slovo domobrana. Tenkrát poprvé. 
ROI Lenešice v čele s mámou se vypravila na 
městský výbor a na policii a požadovala policejní 
ochranu před každý romský dům.
Koncert se nekonal.
Se svobodou totiž přišel strach. Jsem ze sever-
ních Čech a tam bylo opravdu mnoho příznivců 
holých lebek, skinheads. Praha byla taky krutá. 
Můj bratranec Marek dostával natlučeno o sto 
šest. Stačilo, že šel po ulici a bylo. Někdo může 
namítnout, že to nebyli skinheadi. Sami si tak v té 
době ale říkali, protože nevěděli nic o původním 
antirasistickém významu tohoto hnutí a jeho zna-
cích – proč si holí hlavu a obouvají těžké boty. 
Takže ano, v devadesátkách to byli skinheads. 
Dnes to jsou neonacisté – už se prostě dočetli 
co a jak. Tehdy ještě měli zkreslené informace, 
internet začínal.                                               

[Dokončení článku na straně 2 ...]
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Ale já jsem to měla ve škole z první ruky, a dokon-
ce jsem měla na toto téma referát. „Jakmile má 
bílý tkaničky v gládách, tak běžte daleko od něj,“ 
poučovala jsem. V televizi ukazovali demonstraci 
a kdosi šel proti bílým tkaničkám. „To jsou anar-
chisti, oni jsou s námi!” upřesnila jsem svůj výklad.
Na druhou stranu člověk dříve alespoň jasně 
věděl, kdo ho nenávidí. To, že nás mohou zabíjet 
a prezident udělá jen to, že přinese věnec na 
pohřeb, jsem tenkrát nedokázala pochopit, jakkoli 
mám Václava Havla ráda a vážím si ho. Dnes už 
ani ten prezident nechodí.
Když mě v dospělosti osud zavedl na filmovou 
školu do Písku, stála jsem u Otavy a myslela 
na utonulého osmnáctiletého Tibora Danihela, 
kterého přívrženci skinheads zahnali do řeky 
a bránili mu z ní vylézt. A na mladou mámu čtyř 
dětí Helenu Biháriovou, kterou parta vrchlabských 
skinů zahnala do ledového rozvodněného Labe 
a nechala ji v něm utopit.
Ze schůzí z Prahy už máma se strejdou Pepou 
nejezdili nadšení. Celá tahle věc s neonacisty 
a zabitím vícera Romů jako by všem vzala dech. 
Snažíte se, chcete žít v souladu s ostatními, a ono 
to zkrátka nejde. Jste vinni.
Ale za co?
„Ona nemůže za to, že se narodila jako cikánka!“
Takhle mě bránila má kamarádka, když mě můj 
spolužák častoval nadávkami. Jako dítě jsem 
se bránit neuměla. V pubertě to byl osobní boj, 
protože jsem šla na internátní školu a partička 
„příznivců“ bydlela v nižším patře. Takže jsem si 
to vynahradila podle svého tím, že jsem pokračo-
vala dál na škole v Mostě, kde jich bylo mnohem 
víc. Ale školu navštěvovalo i hodně Romů a síly 
byly vyváženy. V dospělosti jsem začala chodit na 
demonstrace a aktivně pomáhala pravdě. A to také 
dělám dodnes, protože je to stále třeba.
A voda, ve které byli jiní utopeni, ale neodnesla 
mé vzpomínky a štěstí, že jsem mohla být u zrodu 
zrovna této kapitoly. Přese vše to byla velmi 
krásná doba.

Věra Duždová-Horváthová

Paš o paňori 
čhajori romaňi 
me la igen kamav 
Paš o paňori 
čhajori romaňi 
me la igen kamav 

Joj mamo, joj mamo 
de man paňi, mamo 
de man paňi, mamo 
de man paňi 
Joj mamo, joj mamo 
de man paňi, mamo 
de man paňi, mamo 
de man paňi 

Paš o paňori 
bešelas korkori 
pre ma užarelas 
Paš o paňori 
bešelas korkori 
pre ma užarelas 

Joj mamo, joj mamo 
de man paňi, mamo 
de man paňi, mamo 
de man paňi 
Joj mamo, joj mamo 
de man paňi, mamo 
de man paňi, mamo 
de man paňi

Rozhovor s Terezou a Kamilou.
S dvěma ženami, které pravidelně 
dochází do komunitního centra Jako 
doma na Palmovce. Jak se staví ke 
své romské identitě? Jak popisují svoji 
životní zkušenost? Společnost, ve které 
žijeme, má tendenci hodnotit člověka 
dle prvního pohledu, co prožívají Tereza 
a Kamila, které se s romskou identitou 
nijak zvlášť neidentifikují, ale společnost 
jim ji neustále připomíná a předhazuje?

Lída: Nechcete se do Bezdomovin podělit o nějaký 
svůj příběh?

Kamila: No, ale jaký, aby to mohl být příběh, tak 
pro mě to musí být fikce, ne fakta.

Lída: Nebo ze života, co jste zažila třeba.

Kamila: No, já jsem toho zažila. To tu budeme 
hodně dlouho.

Lída: No a jaký máte vztah ke své romské identi-
tě?

Kamila: Já nevím, nejsem schopná takhle odpo-
vědět. Já jsem adoptivní, takže k Romům jsem 
neměla nikdy moc blízko.
Já k nim mám blízko, ale pořád stejně nechápu 
jejich kulturu. Sama nevím, jaká jsem národnost.

Tereza: Já k nim mám blízko.

Lada: Takže neznáš svoje kořeny?

Kamila: Neznám svoje kořeny, ale do dneška 
nechápu, kde jsem se naučila jazyk. Něco umím 
mluvit, spíš rozumím, než odpovídám. Kamarád-
ka Tereza mě učila maďarsky, ale moc nadšená 
ze mě nebyla, protože nic moc neumím. Já se 
identifikuju spíš jako Češka, protože jsem takhle 
naučená od mala, takhle jsem byla vychovaná, 
jsem vyučená, pak mám další školu. Já k těm Ro-
mům moc hluboký vztah nemám. Já jsem se k nim 
přiblížila, ale i díky tomu jsem skočila rovnou do 
drog a lítám v tom už 23 let. Sama toho dost lituju. 
Nemám k Romům žádný vztah.

Podívejte se Romové se dělí na spoustu skupin 
Olaši, Vlachové, Maďaři, Rumungři, to jsem já 
a každá ta skupina nebo klan má jiné zvyky. Na 
příklad u Maďarů, když je svatba, tak tam se vy-
kupuje, nakupuje, zakupuje, sama nevím. U nás, 
tam, kde jsem byla vychovaná, ženich přijde pro 
nevěstu a je to. U Vlachů je to tak, že ženich musí 
dát spoustu peněz za nevěstu.

Tereza: U Vlachů je to tak, že ta holka už je zada-
ná, jak se narodí.

Kamila: Já jsem se vyučila a byla jsem za to dost 
ráda. Moje maminka dělala v dětským domově, 
takže vím, kolik je tam vlastně Romů. 

Kvůli tomu, že jsem Romka, tak když sháním 
práci, tak s tím mám problémy, mám s tím velký 
problémy. 

Tereza: To je pravda.

Kamila: Já s tím mám problémy z toho důvodu, 
že když se jdu někam zeptat na práci, tak je dost 
často odpovědí, že ne, protože tu před vámi byli 
jiní. Já odsírám za jiné Romy ty průsery. Podob-
ný se stalo, když jsme šly na prohlídku bytu, tak 
odpověď zněla, vás vemem, ale mě ne. Proč? 
Protože jsem tmavá. Oni mě vidí a hned odmítají. 
Takhle jsem se naposledy rozbrečela. Jdeme se 
tady s Terezou najíst, Terezu vemou a mě ne. 
Proč? Protože jsi černá a Tereza ne. Co to je za 
chování?

Tereza: Mě obslouží, jí ne, protože je tmavá na 
první pohled a na mně to není vidět, už tam vzni-
kají ty předsudky a dohady.

Kamila: Nebo další příklad. Jdu si nakoupit, od 
chvíle, co vlezu do Alberta, ze startu po mně jdou.

Tereza: To jsem zažila i já, šla jsem s Kamčou 
nakoupit, a hned šly za náma.

Kamila: Otázka je, proč? Na to já si nejsem schop-
ná odpovědět. Proč já musím tnést následky za 
chování jiných?

Lída: A to spíš, že ta společnost vlastně všechny 
hází do jednoho pytle na základě barvy kůže?

Kamila: No ano, přesně. Oni nás hází do jednoho 

pytle. Já se snažím srovnat se s tou vaší komuni-
tou, přiblížit se vám, já se umím přiblížit. Nechápu, 
že když chci něco dokázat sama za sebe, tak ani 
nedostanu šanci. Já teď lítám s fukarem jak drak, 
bolí mě ruce, já musím dělat jen na černo tam, kde 
nekoukají na pleť. To mě prostě nebaví. Já bych 
si ráda udělala ten rekvalifikační kurz na sociální 
pracovnici, konečně dokud mi to myslí. Já vím, že 
to dokážu a chci dělat peera, protože chci dělat 
to, čemu rozumím. Bohužel jsou to drogy, je mi to 
líto, ale zase můžu pomoci jiným. Když něco chci, 
tak to dokážu, když něco nechci, tak to nedokážu. 
Já teď třeba tři týdny abstinuji, pro mě je to fakt 
náročné. Se mnou to mává. Je to boj. Já vím, že 
mezi Romy patřím, ale já tam nechci patřit. Hrozně 
mě to štve, furt mě někdo hlídá, furt mě někdo 
odsuzuje.

My tady s jsme s Terezou žily pospolu. Teď jsme 
pět let od sebe díky jednomu člověku. Ale funguje 
to Terezo, ne?

Lída: Můžete nějak shrnout váš vztah k romské 
identitě?

Tereza: Já jsem romská Maďarka. Jak jsem se 
narodila, tak jsem byla zadaná do italské rodiny. 
Nechtěla jsem tam patřit, tak jsem utekla. Bylo mi 
14 roků, když jsem začala utíkat z domu. U nás je 
to tak, že velí jen muž. 

Lída: Ty jsi bydlela v Maďarsku?

Tereza: Ne, v České republice, moji rodiče byli 
Maďaři. U nás velí muž a žena musí držet hubu 
a krok, tak to pro mě nebylo. Kvůli tátovi jsem 
se ani nevyučila, žádný výuční list nemám, už 
jen pro to, že můj táta byl alkoholik. Cokoliv řekl 
nebo udělal, já jsem se nenechala. Nelíbilo se mi, 
jak to u nás bylo nastavené, tak jsem utekla do 
Prahy, když mi bylo 14 let. Dala jsem se do party 
s Romy a ty mě dostali do propasti, mě dostali do 
drog, provozovala jsem prostituci. Dostala jsem 
se z toho, když mi bylo asi 30 let. Teď je mi 40. 
A jsem za to opravdu ráda. Žiju si normálním svým 
životem, mám přítele, který mě nemlátí, kdysi jsem 
měla přítele, který mě mlátil, kradl peníze, díky 
němu jsem skončila i na ulici. Už bych to nechtěla 
zažít. Mám špatné zkušenosti s Romy, hodně mi 
ublížili. Ale s Kamilou máme hezký vztah.

[..dokončení článku z předchozí strany]

Laďka & psi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Autorkou komiksu je Kristýna ve spolupráci s Magdou a Májou, za korektury děkuji Honzovi.
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