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Úvodní 
slovo

Předkládaná publikace je součástí celého komplexu 
aktivit projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro 
rovné příležitosti, který se věnoval podpoře žáků se 
sociálním znevýhodněním. Hlavní akcí v této části 
projektu bylo pět vícedenních soustředění a tři kon-
certy romského pěveckého sboru Čhavorenge a žáků 
základních uměleckých škol. Patronát nad soustře-
děními převzala Česká fi lharmonie, organizačně sou-
středění a koncerty zajišťoval Petr Kadlec, vedoucí 
oddělení vzdělávacích programů České fi lharmonie, 
a umělecký tým Čhavorenge vedený Idou Kelarovou.

Příprava provedení nejen romské hudby přirozeně 
propojila děti z vyloučených lokalit s žáky umělec-
kých škol. Výsledky společné práce pak představili 
na třech koncertech. Na prvním z koncertů účinkovali 
také členové České fi lharmonie.

Dalším dílkem do mozaiky aktivit na podporu dětí se 
soc. znevýhodněním byl hudební workshop v Plzni ve 
spolupráci se spolkem Ponton, z. s. S touto organi-
zací jsme připravili také výtvarné dílny v letech 2018 
a 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Západo-
české univerzity v Plzni. Koncert v září 2019 propo-
jil romskou, židovskou a jazzovou hudbu v podání 
pěveckého sboru Choirchestra, Ivan Herák Bandu 
a Drahuše Banga.

V publikaci se dočtete o dlouhodobé spolupráci Čha-
vorenge s Českou fi lharmonií, o dalších aktivitách 
projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné 
příležitosti i o kontextu vzdělávání dětí se sociálním 
znevýhodněním na uměleckých školách. 

Věřím, že Vám tato publikace nabídne témata k pře-
mýšlení a možná pomůže více otevřít základní umě-
lecké školy dětem z vyloučených lokalit, pro které je 
umělecké vzdělávání až na světlé výjimky (mimo-
řádně silné osobnosti) nedostupné.
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Obecný úvod
Fenomény sociálního 
znevýhodnění 
a sociálního vyloučení

Sociální znevýhodnění není pojmem defi novaným 
zcela jednotně a jednoznačně, nicméně většina rele-
vantních publikací a dokumentů spojuje fenomén 
sociálního znevýhodnění zejména s prostředím vyka-
zujícím určité typické charakteristiky. Za sociálně zne-
výhodňující přitom bývá považováno takové „sociální 
prostředí, kde scházejí základní pedagogické, psy-
chologické, materiální, kulturní i demografi cké fak-
tory, které přispívají k integritě osobnosti“ (Lechta, 
2016, s. 440). Jako synonyma pro sociální znevýhod-
nění bývají někdy používány také termíny sociokul-
turní deprivace nebo málo podnětná výchova, které 
ještě zdůrazňují, že jde o efekt působení znevýhod-
ňujícího sociální a kulturní prostředí, nicméně jejich 
vymezení je natolik obecné, že umožňuje značně roz-
dílné interpretace (Jarkovská, 2015).

V souvislosti se vzděláváním je možné sociální znevý-
hodnění nahlížet také jako „stav, kdy dítě v důsledku 
dlouhodobého života v prostředí, jež je charakteri-
stické nízkým socioekonomickým statusem, silnou 
přítomností vlivů rizikových pro jeho vývoj, prvky 
sociokulturní odlišnosti, případně kombinací těchto 
jevů, nemá dostatečně rozvinuty kompetence pro 
adekvátní naplnění svého potenciálu v rámci vzdě-
lávacího procesu“ (Zíková, 2011, s. 14). Je tedy třeba 
brát v úvahu, že sociální znevýhodnění nijak bezpro-
středně nesouvisí s biologickými faktory (např. gene-
tickou výbavou dítěte) a není to stav neměnný, pokud 
je dítěti poskytována podpora ve vzdělávání tak, aby 
mohlo docházet k naplnění jeho vzdělávacích potřeb 
a potenciálu. Spíše bychom měli sociální znevýhod-
nění chápat jako soubor a kombinaci různých fak-
torů, které mají za následek rozmanité projevy ve 
vzdělávacích obtížích dítěte. Forma a rozsah tohoto 
znevýhodnění jsou u konkrétního dítěte vždy velice 
individuální, a existují tedy různé stupně sociálního 
znevýhodnění, které však lze jen obtížně kategori-
zovat. Každý případ proto rozhodně vyžaduje indi-
viduální diagnostiku obtíží a problémů dítěte i jejich 
souvislostí (Zíková, 2011).

V českém kontextu bývá termín sociální znevýhodnění 
používán zejména (a někdy dokonce i výhradně) jako 
základní charakteristika zejména mnoha romských 
dětí. Ačkoliv se stále častěji diskutuje např. také pro-
blematika dětí cizinců v českých školách, obvykle se 
v případě takových dětí nijak výrazně nepracuje s jejich 
odlišnou etnicitou. Označování žáků za tzv. sociálně 
znevýhodněné je u nás zatím stále spojováno více se 
socioekonomickým statusem rodiny než jazykovými 
schopnostmi dětí a jejich rodičů (Jarkovská, 2015). 

blematika dětí cizinců v českých školách, obvykle se 
v případě takových dětí nijak výrazně nepracuje s jejich 
odlišnou etnicitou. Označování žáků za tzv. sociálně 
znevýhodněné je u nás zatím stále spojováno více se 
socioekonomickým statusem rodiny než jazykovými 
schopnostmi dětí a jejich rodičů (Jarkovská, 2015). 
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Vyplývá to pravděpodobně z  určité stereotypi-
zace, kterou sledujeme v postojích naší společnosti 
k minoritám – tedy z „předpokladu existence urči-
tých nežádoucích osobnostních charakteristik, které 
jsou automaticky dány příslušností k určité skupině“ 
(Vágnerová, 2014, s. 602).1

Za nejzávažnější příčinu sociálního znevýhodnění 
u dětí bývá považován zejména život v prostředí tzv. 
sociálně vyloučených lokalit (Zíková, 2011). V České 
republice aktuálně existuje několik stovek sociálně 
vyloučených lokalit, ve kterých žije několik desítek 
tisíc lidí (především Romů) a které se nacházejí prak-
ticky ve všech regionech, i když nejčastěji se vyskytují 
v ekonomicky a sociálně nejslabších regionech na 
severozápadě Čech a severu Moravy (Kaleja, 2013). 
Sociální vyloučení bývá defi nováno nikoliv jako stav, 
ale spíše jako „proces, v jehož rámci je jedinci, sku-
pině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či 
zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a pří-
ležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, 
ekonomických a politických aktivit majoritní společ-
nosti“ (Bartoňová, 2009, s. 97). Kromě mnoha dalších 
rizikových aspektů je patrné, že u dětí vyrůstajících 
v sociálně vyloučeném prostředí pozorujeme značný 
dopad na jejich vzdělávání už od samého počátku 
(Zíková, 2011). Kromě toho, že obecně největší ohro-
žení sociálním vyloučením nacházíme u etnických 
menšin (opět především u Romů), toto riziko se ještě 
významně zvyšuje v případech, kdy se ohrožené 
osoby nebo skupiny ocitají v prostorovém vyloučení 
(např. v ghettu), anebo se u nich uplatňuje tzv. sym-
bolické vyloučení spojené s některým typem spole-
čenské stigmatizace (etnické, rasové, ekonomické). 
Projevuje se to nízkou úrovní vzdělanosti a s tím 
následně spojenou omezenou možností vydělávat 
si legální formou, dále se závislostí na sociálních 
dávkách, nízkou ekonomickou gramotností (vedoucí 
mimo jiné k zadlužování) a obecně se zvýšeným rizi-
kem i dalších sociálně patologických jevů a krimina-
litou (Bartoňová, 2009).

Žáci se sociálním 
znevýhodněním a jejich 
podpora ve vzdělávání
V původním znění školského zákona 561/2004 Sb. 
byli žáci se sociálním znevýhodněním výslovně 
uvedeni jako jedna z kategorií žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (vedle žáků se zdravotním 
postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním). 
V § 16 tohoto zákona pak bylo sociální znevýhodnění 
defi nováno jako:

a)  rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním 
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, 

b)  nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 
výchova, nebo 

c)  postavení azylanta, osoby požívající doplňkové 
ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní 
ochrany na území České republiky podle zvlášt-
ního právního předpisu.

Tato kategorizace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami byla ovšem zrušena novelou školského 
zákona č. 82/2015 Sb., kde ji nahradila souhrnná 
obecná defi nice žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami jako takového, který k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání 
svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 
potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Ta jsou 
pak poskytována především na základě doporučení 
školského poradenského zařízení podle vyhlášky č. 
27/2016 Sb. (ve znění dalších předpisů) a měla by 
zohledňovat individuální potřeby žáka, nikoliv jeho 
zařazení do diagnostické kategorie. Žáci se sociálním 
znevýhodněním tedy mají zákonný nárok na zohled-
nění svých vzdělávacích potřeb a případně na vyu-
žívání adekvátní podpory ve vzdělávání. Navíc tím, 
co školský zákon stále zaručuje každému občanu 
České republiky nebo členské země EU, by měl být 
také rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv dis-
kriminace (§ 2).

Ve školské praxi je český vzdělávací systém však 
dosud stále determinován tzv. medicínským para-
digmatem handicapu, které vede k častému chápání 

1  Většinovou společnost například dráždí, že Romové příliš neuznávají její pravidla (nevnímají je totiž jako svá pravidla, protože 
v kolektivismu a mentalitě romské kultury určuje standardy sociálního chování jejich vlastní komunita, se kterou se identifi kují). Zřetelné 
je to např. v uplatňování sociální prestiže, která se u Romů odvíjí zejména od jejich příslušnosti k rodu; ta má větší význam než vzdělání, 
profese nebo majetek – a na rozdíl od současné majoritní společnosti u nich sociální prestiž přirozeně vzrůstá také s věkem člověka 
(Lechta, 2016).
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odlišnosti spíše negativním způsobem (tedy jako 
poškození nebo postižení), a které tak ještě zhor-
šuje sociální status žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami – včetně těch, kteří jsou znevýhod-
něni sociálně (Kohout-Diaz; Bittnerová; Levínská, 
2018). Charakteristiky dětí ze sociálně znevýhod-
ňujícího prostředí, které by měly být zohledňovány 
při vzdělávání těchto dětí, jsou v literatuře vymezo-
vány poměrně obecně – například tak, že „základ-
ním znakem těchto dětí je psychická deprivace, která 
se navenek projevuje intelektovou nevyspělostí, 
poruchami chování a vývojovou nerovnoměrností“ 
(Lechta, 2016, s. 445). Školská legislativa do roku 
2015 zohledňovala sociální znevýhodnění především 
u těch žáků, kteří nemají zajištěnou dostatečnou 
podporu ve vzdělávání ze strany rodinného prostředí, 
a u těch, kteří nemají dostatečnou znalost vyučova-
cího jazyka. V současnosti je ale možné širší pojetí 
tohoto znevýhodnění, protože se sledují především 
individuální potřeby jednotlivých dětí, zatímco zne-
výhodňující faktory přítomné v sociálním prostředí 
nejsou striktně vymezeny.

Specifi ka edukace 
romských žáků
Je známou skutečností, že romští rodiče své děti 
často ve vzdělávání příliš nepodporují. Nevěří totiž 
v sílu vzdělání coby potenciálu pro překonání spo-
lečenských bariér spojených s negativními postoji 
většinové populace k  romské menšině – resp. ke 
všem společenským menšinám. Kromě toho také 
„škola v romské komunitě není pozitivně sdílenou 
zkušeností, a navíc mezi školním a rodinným živo-
tem je výrazná diskontinuita, neexistují zde mosty, 
které by oba světy propojily v organický celek… Dítě 
se ocitá ve škole v prostředí kultury, která je s jeho 
rodinnou etnickou kulturou zpravidla nekompatibilní“ 
(Kohout-Diaz; Bittnerová; Levínská, 2018, s. 250). 
Škola je pro mnohé Romy institucí, která reprezentuje 
jinou kulturu a jejíž požadavky vnímají jako repre-
sivní, takže k ní nemají velkou důvěru. Tato nega-
tivní schémata a zkušenosti se v rodině jen obtížně 
překonávají a v podstatě se předávají z generace 
na generaci. Děti pak vlastně jen opakují stejné 

sociální vzorce a postupy naučené z příkladu rodičů 
(kteří sami nejsou dostatečně vzdělaní) a pokračují 
v podobné životní dráze (Vágnerová, 2014).

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že „ne všechny 
romské děti jsou sociálně znevýhodněné a vůbec 
ne všechny znevýhodněné děti jsou děti romské“ 
(Lechta, 2016, s. 438). Etnicita by neměla být nikdy 
rozhodujícím faktorem pro refl ektování sociálního 
znevýhodnění a posuzování nebo predikování školní 
úspěšnosti dětí. V praxi českých škol se však např. 
při rozmisťování žáků v prostoru školní třídy nebo při 
individuálních úpravách kurikula stále se zohledňo-
váním etnicity setkáváme (Vorlíček, 2019). Naopak 
mnohem méně se zdůrazňuje skutečnost, že jazy-
kové znevýhodnění žáků v našich školách se netýká 
pouze dětí azylantů nebo imigrantů, ale právě také 
romských dětí, kterým rodiče mnohdy nedokážou dát 
dostatečné základy češtiny, jelikož je sami nemají 
(Jarkovská, 2015).2

Donedávna vedla nízká školní úspěšnost romských 
dětí k jejich nadměrné segregaci do speciálních škol 
nebo tříd a tento problém nakonec vyústil v některé 
výrazné legislativní změny. Přestože pro tyto žáky 
dnes už není možné zřizovat samostatné školy ani 
třídy, některé běžné základní školy, které působí např. 
jako spádové v sociálně vyloučených lokalitách, se 
stále potýkají v podstatě s efektem segregované školy 
vzhledem k přirozené koncentraci těchto žáků ve tří-
dách. Není však již možné zařazovat děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí např. do ZŠ praktických 
(tento typ školy již ani formálně neexistuje), které byly 
určeny primárně pro žáky s lehkým mentálním posti-
žením. Vysoké procento romských žáků se v těchto 
školách totiž ocitalo na základě neadekvátní dia-
gnostiky, což neodpovídalo prokazatelné míře výskytu 
mentálního postižení v romské populaci, takže bylo 
toto segregované vzdělávání odmítnuto jako diskrimi-
nační. Problém spočívá spíše v tom, že struktura inte-
ligence romských dětí je jiná než u většinové popu-
lace a využívá odlišné poznávací strategie a způsoby 
řešení problémů. Tyto děti tedy často nemají snížený 
intelekt, ale „mívají jiný přístup k úkolům a stan-
dardně nízkou výkonovou motivaci. Nebývají trpělivé 
a svědomité. Jejich autoregulace je typická převahou 
emocí nad vůlí, převládá potřeba aktuální příjemnosti, 

2  V komunikaci českých Romů totiž převládá tzv. romský etnolekt češtiny, což je kombinace nespisovné češtiny, romštiny a příměsi 
některých dalších jazyků. V samotné romské komunitě ani při běžné komunikaci ve vrstevnické skupině to pro děti není velký problém, 
ale výrazně to ovlivňuje jejich úspěšnost ve vzdělávání, kde je nutná dobrá úroveň jazykových kompetencí. Právě nízká úroveň znalosti 
vyučovacího jazyka se může významně podílet na selhávání dítěte ve škole (Vágnerová, 2014).
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bez ohledu na její důsledky… Jejich historicky formo-
vaná kultura nevede k přísné disciplíně, kterou by 
rodiče od dětí vyžadovali, a výchova v romské rodině 
je nedirektivní, není zaměřena na vytváření pravidel 
a návyků – což nekoresponduje se současným spole-
čenským požadavkem na vysoký individuální výkon“ 
(Vágnerová, 2014, s. 634).

Podobně jako u ostatních žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami také u žáků se sociálním znevý-
hodněním byla vyzkoušena různá podpůrná opat-
ření (včetně pedagogické asistence, individuálních 
vzdělávacích plánů, využívání speciálních učebnic 
a didaktických pomůcek apod.), a to s různou úspěš-
ností, spíše však s nedostatečným efektem. Jak se 
totiž ukazuje, u žáků se sociálním znevýhodněním je 
důležité především přizpůsobení školního prostředí 
a zejména klimatu s ohledem na vstřícné akcepto-
vání jejich odlišností. Vzdělávací filozofie, celková  
orientace školy a postoje a názory pedagogů jsou 
při vzdělávání těchto dětí patrně mnohem důleži-
tější než úprava „technologie“ vzdělávacího procesu 
a využívání specifických didaktických postupů nebo 
dalších podobných opatření (Jarkovská, 2015).

Přístupy a strategie 
v edukaci žáků se 
sociálním znevýhodněním
Základní pravidla a principy edukace dětí se sociálním 
znevýhodněním nejsou odlišné od pravidel výchovy 
a vzdělávání ostatních dětí. Znevýhodnění je u těchto 
dětí spojeno především s nenaplňováním (nebo jen 
omezeným naplňováním) běžných vzdělávacích 
potřeb, a to většinou už od raného dětství. Dětem 
chybějí obvyklé podněty nebo je jich nedostatek. 
Někdy se jim dostává podnětů, které vůbec neodpo-
vídají jejich věku ani možnostem adekvátního poro-
zumění. Z různých důvodů (nezřídka ekonomických) 
nevstupuje řada těchto dětí vůbec do předškolního 
vzdělávání, které by však pro ně bylo mimořádně pří-
nosné z hlediska včasné socializace a přípravy na 
povinnou školní docházku – a zejména to platí právě 
pro romské děti (Kaleja, 2013). (Pozn. red.: Částečné 
zlepšení od r. 2017 přinesla povinnost pro děti, které 
do začátku školního roku dovrší pátý rok, absolvovat 
poslední ročník mateřské školy.)

U sociálně znevýhodněných žáků je třeba zamě-
řit se na vhodné strategie učení. Pedagogové by 

měli umět citlivě pracovat se styly učení těchto žáků 
a také s faktory, které mají na styl učení vliv (např. 
sociokulturně podmíněné postoje ke vzdělávání, 
kvalita rodinného zázemí, podmínky pro domácí 
přípravu do školy). Kromě rodičů zde mohou sehrát 
roli i další blízké osoby (kamarádi, příbuzní apod.). 
Velmi vhodné a důležité je využívat při vzdělávání 
dětí a  žáků se sociálním znevýhodněním multi-
disciplinární přístup, tedy spolupráci školy s dal-
šími subjekty (školskými poradenskými zařízeními, 
OSPODem nebo i sociálními službami a neziskovými 
organizacemi).

Důležité je účinně motivovat žáka se sociálním zne-
výhodněním ke vzdělávání. Souvisí s tím už utváření 
pozice takového žáka ve třídě. Rozhodně by tento 
žák neměl sedět ve třídě na separovaném místě, 
kdesi v poslední lavici nebo vedle spolužáka s jinými 
výraznými obtížemi. Osvědčuje se naopak skupinová 
práce, při které je tento žák začleněn do menší vrs-
tevnické skupiny – nemělo by ale jít o automatické 
spojování sociálně (nebo i jinak) znevýhodněných 
žáků nebo žáků ze stejného sociálního prostředí či 
etnické skupiny do společné skupiny. Nevhodné je 
rovněž žáky srovnávat mezi sebou anebo některé 
děti jakkoliv „nálepkovat“. Pedagog by se ani neměl 
nikdy kriticky vyjadřovat před dítětem o jeho rodičích 
nebo sociální komunitě. Výraznou a účinnou motivací 
pro tyto žáky bývá ocenění a pochvala. Ty by měly 
být vždy konkrétní a ne pouze za dobré známky. Je 
třeba oceňovat i snahu, dobré chování apod. Žáci by 
dále měli vědět, kam se obrátit v případě, kdy potře-
bují pomoci – a pedagogové by si měli také dobře 
všímat rizikových projevů ve třídě, které by mohly být 
známkou počínající šikany (Kaleja, 2013).

Problémem žáků se sociálním znevýhodněním bývá 
vybavení pomůckami. Je proto vhodné pokusit se 
zajistit nezbytné pomůcky pro tyto žáky třeba i alter-
nativně – např. zapůjčením pomůcek na předmět, na 
který rodiče žákovi pomůcky nezajistili nebo nejsou 
schopni zajistit. I v případech, kdy si žáci mají přinést 
nějaké běžně dostupné předměty (např. přírodniny), 
je třeba ověřit, že dítě rozumí, co si má přinést, a je 
schopné si to obstarat.

V rámci vzdělávací podpory je u sociálně znevýhod-
něných žáků kromě využívání asistentů pedagoga 
velmi efektivní také zapojení některých dalších pozic, 
které však zatím nejsou v českých školách systé-
mově zajištěné a jejichž dostupnost není pro školy 
ani v případě potřeby garantovaná. Patří sem školní 
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asistenti, kteří mohou výrazně napomáhat zlepšení 
spolupráce mezi školou a rodinou. Velice se při práci 
se žáky se sociálním znevýhodněním osvědčili také 
školní psychologové, školní speciální pedagogové 
a sociální pedagogové. Především sociální pedagog 
může dobře působit jako mediátor ve vztahu mezi 
školou a rodinou a pomáhat v podpoře adekvátního 
rozvoje těchto žáků i mimo vlastní vyučovací proces. 
Velice efektivně mohou tito pedagogičtí pracovníci 
doplnit školské poradenské pracoviště, kde jinak 
často působí pouze výchovný poradce a metodik 
prevence sociálně patologických jevů, oba s velmi 
omezenou časovou dotací i kompetencemi pro své 
poradenské role. Kvalitní poradenská podpora by 
přitom u sociálně znevýhodněných žáků měla být 
zaměřena mimo jiné také na motivaci rodičů těchto 
žáků k tomu, aby si uvědomovali důležitost vzdělání 
a podporovali své děti k pokračování ve vzdělávání 
i po ukončení povinné školní docházky a v profesní 
přípravě (Kaleja, 2013).

Za velmi účinnou a současně poměrně obtížně zajis-
titelnou podporu můžeme považovat rovněž zapojení 
žáků se sociálním znevýhodněním do pravidelného 
doučování ve škole. Finančně i personálně si školy 
mohou dovolit vytvářet tuto nabídku jen omezeně 
a díky různým projektům. V některých lokalitách 
je tak spíše dostupnější podpora domácí přípravy 
těchto dětí přímo v jejich rodinném prostředí, a to díky 
dobrovolnickým programům realizovaným některými 
nestátními neziskovými organizacemi. Tím se navíc 
vytváří další vhodná příležitost pro aktivní zapo-
jení rodičů do vzdělávání jejich dětí, protože rodina 
musí nezbytně spolupracovat (alespoň vytvořením 
vhodných podmínek pro doučování dítěte dobrovol-
níkem) – ale rodiče je možné vtáhnout do edukace 
jejich dětí např. také formou zájmových a volnoča-
sových kroužků a aktivit určených pro rodiče s dětmi, 
komunitních akcí. Doporučuje se přitom zohledňovat 
a využívat také potenciál kulturních a dalších tradic 
etnika (ať už Romů, nebo jiných skupin).

Ne zcela dostatečně jsou dosud na práci s dětmi 
a žáky se sociálním znevýhodněním připravováni 
studenti učitelských oborů v pregraduálním vzdě-
lávání. Kromě kompetencí pro práci s heterogenní 
skupinou by měli být schopni věnovat pozornost 
například vhodným metodám rozvoje komunikačních 
kompetencí romských dětí, multisenzorickému pří-
stupu při jejich aktivizaci, edukačnímu využívání reál-
ných životních situací, respektovat pracovní tempo 
těchto dětí a jejich potřebu pohybu. Činnosti by záro-

veň měly být nastaveny tak, aby děti se znevýhod-
něním do nich byly zapojeny (nezůstávaly stranou) 
a aby je (na své individuální úrovni) mohly úspěšně 
dokončit a zvládnout – tedy aby mohly vůbec kon-
kurovat ostatním dětem ve třídě nebo skupině. Nikdy 
by však přitom nemělo být tolerováno nevhodné cho-
vání dítěte se znevýhodněním – vztahová pravidla 
musí platit pro všechny členy skupiny stejně.

Multikulturní  
a interkulturní  
výchova
Jak uvádí Moree (2015, s. 179), „v  multikulturní 
výchově nejde o nic méně než o kultivování mezilid-
ských vztahů, zvládání konfliktních situací a hledání 
společných cest. To však znamená, že pokud se to 
mají naučit žáci, musí s takovým přístupem začít 
především pedagogové.“ Jako nezbytný zdroj pro 
kvalitní zvládání multikulturní výchovy se ukazuje 
osobní zkušenost – jinak zůstává pedagog stále jen 
v teoretické rovině a nemůže přiměřeně dosáhnout 
výchovného cíle (podobně jako bychom v nedemo-
kratickém prostředí chtěli učit děti demokracii).

Základní myšlenky (axiomy) multikulturalismu, jehož 
vliv se nesporně odráží i v současných politických 
rozhodnutích většiny evropských zemí, formuluje 
Průcha (2006, s. 239) tak, že:

•  „každá kulturní skupina má své zvláštnosti, které 
vytvářejí její svébytnost, a tyto zvláštnosti by měly 
být uznávány a respektovány příslušníky jiných 
kultur;

•  každá kultura je stejně hodnotná jako ostatní a při-
náší svůj specifický vklad do historie a rozvoje lid-
ské civilizace;

•  příslušníci každé kultury musí mít rovnoprávné 
postavení a stejnou příležitost k vzdělávání a uplat-
nění v životě jako příslušníci jiných kultur.“ 

Právě inkluzivní vzdělávání je považováno za jeden 
z typických interkulturních edukačních konceptů, 
neboť v něm nejde pouze o podporu žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami, ale o rozvíjení schop-
nosti společného soužití všech žáků v jedné škole, aby 
tak mohli získávat do života velmi cennou zkušenost 
života v rozmanité společnosti (Moree, 2015). Jestli 
bude interkulturní soužití žáků skutečně úspěšné, 
závisí na mnoha faktorech – mimo jiné na postojích 
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a názorech výchovných autorit (učitelů, vychovatelů, 
rodičů …). Daří se to tehdy, pokud „opouštíme etno-
centrický pohled a otevíráme se směrem k pohledu 
etnorelativnímu“ (Moree, 2015, s. 185).

Neformální vzdělávání 
dětí se sociálním 
znevýhodněním
Neformální edukace nevystupuje v protikladu k for-
málním edukačním plánům, ale představuje jejich 
rozšíření, obohacení a prohloubení. V České repub-
lice se setkáváme s tímto typem výchovy a vzdělá-
vání častěji pod označením mimoškolní vzdělávání 
nebo zájmové vzdělávání (Lechta, 2016). Inkluze se 
v tomto vzdělávacím segmentu prosazuje s určitým 
zpožděním oproti formálnímu školnímu vzdělávání 
(a prostředí). Svůj podíl na tom má patrně dobrovol-
nost (nejde totiž o povinné vzdělávání, a pedagogové 
ani rodiče dětí se speciálními potřebami proto nebyli 
nuceni k  inkluzivnímu zařazování těchto dětí do 
aktivit mimo povinnou školní docházku). Na druhou 
stranu řada dětí s různými typy speciálních vzdělá-
vacích potřeb se zcela přirozeně a poměrně úspěšně 
v prostředí zájmového vzdělávání inkluzivně adapto-
vala, protože nenarážejí na tak výrazné obtíže jako 
ve škole, a naopak zde dostávají příležitost rozvíjet 
téměř výhradně své zájmy a schopnosti, tedy svůj 
pozitivní potenciál (Lechta, 2016). Narážejí zde proto 
spíše na tzv. programové bariéry – tedy překážky ve 
způsobu organizace mimoškolních edukačních akti-
vit, kde nebývají vždy dostatečně zohledněna indi-
viduální specifi ka a potřeby dětí s postižením nebo 
znevýhodněním; je proto důležité zaměřit se zde 
především na „debariérizaci“ činností (Lechta, 2016).

Problémem v zájmové edukaci sociálně znevýhodně-
ných (nejčastěji opět romských) žáků je podle mnoha 
zkušeností především spolupráce s rodiči, která je 
zde ovšem nezbytná (toto vzdělávání není povinné, 
platí se za něj a je nutné děti přihlásit a podporovat 
v pravidelném docházení na zájmové aktivity atd.). 
Někdy je možné zajistit určitou podporu prostřednic-
tvím sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro 
rodiny apod.), ale ne vždy a všude (Lechta, 2016).3

Zcela přirozeně je však mnoho dětí ze sociálně zne-

výhodněného prostředí vybaveno potenciálem, který 
se dá rozvíjet nejlépe právě v prostředí neformálního 
vzdělávání. Zmínit můžeme např. pro romské děti 
typickou převahu emocí, kterou lze ve spojení s vro-
zenou muzikálností využít právě třeba při zájmové 
práci s hudbou, tancem apod.

Vedle rozvíjení pozitivního potenciálu sociálně znevý-
hodněných dětí přináší jejich neformální vzdělávání 
ještě další výrazně kladný efekt. V sociálně znevý-
hodněném prostředí se totiž setkáváme s výrazně 
nadprůměrným výskytem sociálně patologických 
jevů i u dětí a mladistvých. Negativní projevy v cho-
vání takových dětí souvisí mimo jiné s nekontrolova-
ným využíváním volného času a vytvářením pato-
logických vrstevnických skupin (bez smysluplného 
programu a s řadou rizikových podnětů). Mimoškolní 
a zájmové vzdělávání (resp. i  různé volnočasové 
programy využívající např. zážitkovou pedagogiku) 
jsou na základě zkušeností považovány rovněž za 
účinný a osvědčený prostředek primární prevence. 
Důležitá je přitom nabídka aktivit přiměřená možnos-
tem a zájmům těchto dětí, ale také pro ně dostupná 
(lokálně, fi nančně) a přístupná (bez jakékoliv diskri-
minace). Celkově se jedná o respektování principu 
nízkoprahovosti – tak, aby nabídka byla otevřená 
pro všechny zájemce na základě jejich dobrovolného 
rozhodnutí a nikdo nebyl diskvalifi kován z důvodu 
bariér způsobených sociálním znevýhodněním.

3  Obtížně dostupná je v mimoškolních aktivitách také podpora formou pedagogické asistence – celkově je totiž specifi cká podpora 
pro inkluzivní začleňování těchto dětí v neformální edukaci u nás zatím prakticky systémově nedostupné.
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„Romským dětem chybí pocit, že jsou ve společnosti vítané. Jejich cesta ven ze 
začarovaného kruhu osad a ghett do světa, kde si mohou věřit a mohou něco 

dokázat, je jedna z nejtěžších. Čhavorenge, to je prostředí, které děti motivuje, aby 
se nevzdávaly svých snů a cílů a aby šly za naplněním svého životního příběhu.“

Slova zpěvačky, sbormistryně a hlavní duše celého projektu Idy Kelarové vystihují současný převažující stav 
v naší společnosti, ale zároveň jsou vyjádřením naděje, že vše, co je dáno a vypadá jako nezměnitelné, lze 
překonat. Je skvělé, že projekt „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – podpora žáků se  
sociálním znevýhodněním“ umožnil právě tuto myšlenku podpořit. Akce samotné proběhly od jara 2018 do 
jara 2019 a navazovaly na mnohé zkušenosti vedoucích pracovníků z uplynulých let i různé další projekty 
a spolupráce. 

Pro Idu Kelarovou je tato myšlenka životním posláním, které uskutečňuje nejvýrazněji od roku 1999, kdy po 
návratu z Velké Británie do České republiky založila spolu s hudebním skladatelem Desideriem Duždou orga-
nizaci MIRET (= Mezinárodní iniciativa pro rozvoj etnické tvorby), jejímž cílem je prezentace romské kultury na 
profesionální úrovni. Prozatím poslední etapou je dětský pěvecký sbor Čhavorenge složený z romských dětí 
a mladých lidí z ČR i SR, který Ida Kelarová založila na podzim 2010 a poprvé s ním – a s Filharmonií Hradec 
Králové – koncertovala 12. května 2011. 

Jak charakterizovat myšlenku, na které činnost sboru a výchova jeho členů stojí?

Je to myšlenka o tom lepším v nás i v našem světě. Myšlenka, že člověk se může proměnit, že z přikrčenosti 
se lze napřímit, ze začarovaného kruhu se dá osvobodit, že každý může objevit svůj skutečný hlas – hlas své 
duše a svého srdce – a může se jím nechat vést na své životní cestě. (Ta pak určitě nebude snazší, ale bude 
pravdivá.) Myšlenka, že i v té největší tmě lze věřit, že svět kolem – i když se projevuje podezíravě a nepřá-
telsky – takový ve skutečnosti není anebo nemusí být a že v každém člověku je ukryto cosi, co mu umožňuje 
hluboké porozumění se všemi ostatními.

Cílem Čhavorenge je dát dětem šanci, umožnit jim prožít nové zážitky, motivovat je a inspirovat, přivést je 
k jiným životním cestám, cílům a snům. Děti zároveň dávají majoritní společnosti možnost setkat se s romskou 
kulturou a mnohdy přehodnotit svůj postoj vůči Romům. Prostřednictvím uměleckých představení a prezentace 
hodnot romské kultury pomáhá sbor budovat atmosféru vzájemného přijetí a porozumění.

Když členové Čhavorenge v květnu 2011 vystoupili v Hradci Králové, byl to ohromný průlom. Děti, které překo-
naly stud i strach a s hrdostí prezentovaly svoji kulturu, měly velký úspěch. Měl to být koncert jediný, ovšem po 
jeho skončení si umělecký tým uvědomil, že v této aktivitě vlastně už nelze přestat. Od té doby sbor vystupoval 
s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Filharmonií Brno či Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu. 

Aby měli mladí lidé možnost společně tvořit a vzájemně se poznávat, byla od roku 2012 navázána spolu-
práce také s neromskými sbory: Barbastella (Hodonín), Kühnův dětský sbor (Praha), pěvecký sbor Gymnázia 
v Poličce a Gymnázia Voděradská v Praze, Vox Coloris (Ústí nad Orlicí), Corale (Žamberk), sbor gymnázií 
v Dornbirnu a v Linci, Montessori Zentrum Ludesch (Rakousko) či sbor gymnázia v Aarau (Švýcarsko).

Od roku 2014 Čhavorenge provází Česká filharmonie. Na jejich společné česko-romské či romsko-české cestě 
se za tu dobu odehrálo na 230 akcí pro 50 000 posluchačů. Byly to desítky koncertů a workshopů v romských 
osadách na východním Slovensku (2014, 2015) a v Bratislavě (2015, 2017), ve Dvořákově a Sukově síni 
pražského Rudolfina (2014–2019, mimo jiné pro dětské a studentské publikum spolu s herci Pavlem Liškou 
a Marthou Issovou v režii Alice Nellis, pod taktovkami Marka Ivanoviće, Vojtěcha Jouzy a Ondřeje Vrabce), na 
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Hradčanském náměstí (open-air ČF pod taktovkou Jiřího Bělohlávka v červnu 2015) a ve Švandově divadle 
(2017, 2018), ale také v Berouně, Chrudimi, Novém Boru, Rumburku, Vysokém Mýtě, Uherském Hradišti, 
Valašském Meziříčí, Varnsdorfu a Vsetíně. 

Členové sboru se pravidelně účastní edukačních workshopů České filharmonie Rom´n´roll, během kterých 
předávají svou kulturu neromským vrstevníkům. Vytváří se tak jinak vzácný prostor pro setkání a společné 
tvoření; obě strany přitom zjišťují, že to jde a výsledkem je jednoznačně kladný zážitek. Děti spolu problém 
nemají a na rozdíl od dospělých k sobě dokážou přistupovat bez předsudků.

V létě 2018 se členové Čhavorenge za doprovodu hudebníků České filharmonie představili na turné v Rumun-
sku a Bulharsku. Reportér James Naughtie, který koncertní cestu sledoval, tehdy pro BBC Music Magazine 
napsal: „Angažmá České filharmonie je dobrým příkladem toho, co je možné dělat. Mnoho orchestrů udělalo 
krok správným směrem – třeba Simon Rattle s Berlínskými filharmoniky – ale tento má mimořádný charakter 
i význam. V dobách, kdy ve východní Evropě bují nacionalismus, je každá jinakost ohrožena. Pro romskou 
komunitu není nic nového, když zažívá nerespekt a musí čelit třeba i otevřené diskriminaci. V takové atmosféře 
je tento projekt České filharmonie odvážný a výmluvný.“

V lednu 2019 byl projekt představen na koncertech a workshopech v severoirském Belfastu, kam byli členové 
Čhavorenge a hudebníci České filharmonie pozváni na výroční konferenci Association of British Orchestra 
(Asociace britských orchestrů). V říjnu 2019 proběhlo další turné, cesta vedla tentokrát do Londýna. Mezitím se 
uskutečnily koncerty na české Smetanově Litomyšli a slovenské Pohodě. Dne 8. dubna 2019 se ve Dvořákově 
síni Rudolfina – a v přímém přenosu České televize – odehrála velká hudební oslava Mezinárodního dne Romů 
nazvaná Šun Devloro (= Vyslyš mě, Bože). Svoji podporu Čhavorenge vyjádřili v minulých letech například 
americký velvyslanec Andrew Schapiro, slovenský prezident Andrej Kiska i šéfdirigenti České filharmonie Jiří 
Bělohlávek a Semjon Byčkov.
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Nejpodstatnější na tom všem jsou ovlivněné životní příběhy desítek romských dětí a mladých lidí, kteří nachá-
zejí vztah k vlastní kultuře, zažívají skutečné sebevědomí a objevují jiné životní cesty, než které jsou před nimi 
narýsovány často negativními vnějšími okolnostmi. Smyslem je s pomocí uměleckého tvoření podpořit romské 
děti, aby si věřily a aby si uměly představit jiný život než ten, který kolem sebe vidí v sociálně vyloučených 
lokalitách, v osadách nebo ghettech. 

Já osobně nikdy nezapomenu na zážitek z prvního koncertu v romské osadě Lenartov v srpnu 2014, kdy děti, 
které jsem do té doby vnímal zejména jako děti skutečně znevýhodněné, děti, kterým něco schází – např. pod-
nětné prostředí, kázeň a soustředěnost, podpora od jejich okolí – opravdu zazářily. Jako by se z nahrbenosti 
napřímily. Uvědomoval jsem si v tu chvíli, že je nevnímám jako znevýhodněné, ale že jsou obrovsky svobodné. 
Byl to pro mě důkaz, že když chtějí a když mají dobré vedení, není nic, co by nedokázaly. Je to samozřejmě 
těžká cesta, protože magnetismus zaběhaného života v rodinách a komunitách je strašně silný, stejně tak je 
silný zaběhaný magnetismus většinové společnosti, která Romům nedává příliš šancí.

Proto je důležité říci, že projekt není a v žádném případě nemá být jednostranný. Má otevírat vzájemné poro-
zumění také z druhé strany. Pro všechny, kteří se s romskými dětmi setkávají, kteří je doprovázejí, spolupracují 
s nimi na workshopech a díky tomu se mohou učit rozumět tomu, v čem vlastně spočívají specifické překážky 
dané sociálním vyloučením a společenským nepřijetím. Jak říká generální ředitel České filharmonie David 
Mareček: „Je to i o naší otevřenosti, o naší upřímnosti, o hledání nás samých. Věříme, že společně pomáháme 
tomu, aby bylo mezi lidmi méně předsudků, bariér a neporozumění. Česká filharmonie to považuje za důležitou 
součást svého poslání, protože i jí jde – slovy Idy Kelarové – o to: měnit svět.“

Podobná byla i zkušenost hudebníků České filharmonie. Když jeli v roce 2014 poprvé do slovenských romských 
osad, po několika dnech přiznávali, že na projekt mířili s „charitativním“ pocitem, že je správné a potřebné 
dětem ze sociálně vyloučených lokalit pomáhat a podporovat je. Mysleli si, že to bude jednostranné: že oni 
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přivezou vysokou uměleckou kulturu chudým lidem do osad. A pak vyprávěli, jak moc se od Romů naučili: 
spontánnost, radost z hudby a upřímné srdce. „Jsem ráda, že mohu přispět k formování a navedení talen-
tovaných dětí na správnou cestu s šancí na lepší život.“ (Jitka Kokšová, houslistka) – „Už poprvé, když nám 
Romové děkovali, že s nimi jsme, mi došlo, že i my máme za co děkovat jim. Za jejich srdcervoucí upřímnost, 
emotivnost a u nás často pozapomenutou živelnost. Před přístupem těch romských dětí by se mohl ledasjaký 
profesionál propadat studem. Pokud sami nemáme tolik ambicí k vytahování lidí z bryndy, podporujme ale-
spoň Idu a lidi jí podobné. Šiřme pozitivní, všeobjímající myšlenku o vzájemné sounáležitosti, ač je to často 
složité a všichni jsme lidmi chybujícími.“ (Martin Matoušek, violista) – „Rozetnout neřešitelný kruh, ukázat 
cestu, a dokonce podat pomocnou ruku dětem, které si svoji situaci uvědomují a snaží se z ní vymanit, svůj 
život změnit a posunout dále, za hranici chudé osady či ghetta. To je Romano drom. Panuje zde až nadpři-
rozená disciplína, poslušnost a všudypřítomný řád - do velké míry založený nikoli na nějakých předpisech či 
omezeních, ale na pocitu společné práce a zodpovědnosti, upřímnosti a lásky dospělých k dětem, kteří se jim 
neustále věnují.“ (Jiří Ševčík, violista)

Čhavorenge není škola zpěvu, ale škola života. Kdosi to před časem hezky charakterizoval tak, že jsou sbor-
mistři, kteří chtějí mít špičkový sbor, ale jednotlivé děti a jejich osudy je zase tolik nezajímají. Jde totiž zejména 
o výkon. Ida Kelarová chce mít excelentní sbor, ale smyslem její práce je ukázat dětem jiný způsob života 
a myšlení. Učí je, aby si uvědomovaly, že náš úkol je měnit tento svět k lepšímu. A že je to společný úkol, ve 
kterém nejde o to, kdo je Rom, Čech nebo Arab. Ale že tenhle úkol je společný a že spočívá zejména v překo-
návání a boření bariér a předsudků, domněnek a mediálních zkratek, které jsou všudypřítomné, neuvěřitelně 
infekční a my jsme vůči nim velmi málo imunní. Pokud jsme nějakou epidemií permanentně ohrožováni, je to 
epidemie vzájemných předsudků a neochoty je překonávat.

„Čhavorenge jsou moje hvězdy,“ říká Ida Kelarová. „Velká naděje pro všechny ostatní děti, že se můžou dostat 
tak vysoko. Máme za sebou už Velkou Británii, předtím bylo Severní Irsko, Rumunsko, Bulharsko… Ze začátku 
to byla cesta ven z osady, teď je to cesta ven do světa. A je úžasné vidět, když si třeba Dominik – chlapec 
z chatrčky ze slovenské osady – stoupne a zazpívá sólo v Londýně před celým publikem. A vy před očima 
vidíte tu chatrčku, ve které bydlí a kde nemají záchod, vodu. To je síla.“
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Ida Kelarová 
zakladatelka Čhavorenge
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Ida Kelarová: dokážeme se vzájemně inspirovat a učit

Motto:  
„Dítě, které pocítilo silnou lásku ke svému okolí a všem živým bytostem, které obje-

vilo radost a nadšení z práce, které se cítí šťastné a vyrůstá v pozitivním myšlení 
a láskyplné péči, svobodně bez tlaků a nároků, tvořivě vedeno k citům a ke svobodě 

se zodpovědností, dítě, které má sny a motivaci, dokáže svobodně komunikovat 
a cítí své místo ve světě – takové dítě nám dává důvod doufat, že lidstvo se může 
rozvíjet a vytvářet lepší nový svět. Naše naděje na budoucí mír nespočívá ve for-

málních vědomostech, které může dospělý přenést na dítě, ale v přirozeném rozvoji 
člověka. Dítě potřebuje být milováno. Pokud necítí lásku, přežívá na suchu bez vláhy 
a nemůže se zdravě rozvíjet. Zdravý rozvoj nespočívá ani v materiálním světě, kdy 
rodič zaplavuje dítě vším, co si dítě přeje, v domnění, že mu takto projevuje lásku, 

nebo mu naplánuje tolik zájmových kroužků, že dítě večer padne do postele a ráno 
je unavené, protože nestíhá, nebo když rodič nechává dítě u počítače. To vše je 
cesta, která dítěti dokáže ublížit, a to navždy. Dítě se zavře a pouze přežívá, ale 

nežije plnohodnotný život. Naučí se fungovat, ale jeho nervový systém je v takovém 
napětí, že dítě nedokáže zpracovat tempo a tlak a stává se neurotickým. Dětem, 
které jsou takto nešťastné, se pak z nouze dávají tabletky na utišení a utlumení.“ 

„Jednomu Romovi zemřel táta, a on nemohl uronit ani slzu. Doktor mu předepsal, 
že musí brečet, jinak mu může puknout srdce. Ale on plakat neuměl, pláč byl moc 

bolestný a místo pláče začal zpívat… a jeho srdce nepuklo…“
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Přínos projektu
Podstatné je, když spolu neromské a romské děti tvoří. Tam se otevírá cesta ke společné komunikaci, vzá-
jemnosti, pospolitosti a k překonávání předsudků. Díky projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné 
příležitosti – podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním“ měly děti možnost takové tvoření prožít 
a udělat si vlastní názor. Když jim pak rodič, učitel nebo média budou něco předkládat, věřím, že děti na obou 
stranách to budou porovnávat s bohatstvím vlastních zážitků, a pokud to bude potřeba, postaví se za svoji 
zkušenost.

Mám dojem, že ve školách se obecně tvoří velmi málo (jestli vůbec?), že v nich převažuje předávání informací 
nad tvořivostí. Základní umělecké školy jsou úžasné v tom, že se v nich cestou tvořivosti jít dá. Mrzí mě jen, 
že v nich není víc Romů.1  Romské děti jsou talentované, přirozeně tvořivé, otevřené, ale potřebují podporu 
a vedení. Toho se jim od rodičů nedostává, protože rodiče to nikdo nenaučil.

Když jsou romské děti dobře vedené, otevírá se cesta k tomu, aby byly úspěšné. Nemusí žít pořád v tom světě, 
kde se od nich nečeká nic víc, než že jsou „spodina“, a ve kterém si už zvykly na to, že Romové jsou dole 
a Neromové nahoře. Toto se pomalu mění, a proto také podobné projekty považuji za důležité.

Hudba a tvořivost je obrovská cesta, díky které můžeme vzájemně otevírat dva světy – romský a neromský. 
A vlastně jakékoliv od sebe oddělené světy. To je nejdůležitější věc, která může společnosti přinést největší 
užitek.

Metoda (umělecké) práce s dětmi
Jsem hodně inspirována svým tátou, který – když jsem byla malá a cvičila na klavír nebo na violoncello – si 
vždy udělal čas, seděl vedle mě a jenom tam byl. Byl to můj posluchač, měla jsem pro koho hrát.

Myslím, že to, co můžeme jako dospělí udělat, je: podpořit talent a nechat ho přirozenou cestou se rozvíjet. 
Není tam hodnocení, takže na dítě nevyvíjíte tlak, a ono začíná tvořit samo ze sebe. Přitom ale cítí, že na to 
není samotné, že vedle něj je dospělý člověk, který má zájem a prožívá hudbu s ním. 

Přesně tak to bylo s mým tátou. Byl vedle mě tichý, nechválil, ale cítila jsem, jak se mnou hudbu prožívá. Viděla 
jsem na jeho mimice, jak je hrdý a šťastný, když jsem se někam posunula a hudba najednou zněla jinak. Tohle 
tátovo poselství ve mně zůstalo. I pokud jde o emoce. Byla jsem v romské rodině svědkem, jak se hrála a pro-
žívala muzika. Když byla smutná píseň, všichni zaplakali, a pak veselá a to se zase radovali. Nebylo to nic 
vědomého – teď se pojďme radovat, teď pojďme plakat – bylo to přirozené a spontánní. Tomu říkám svoboda.

Jako malá jsem devět let chodila do tehdejší lidové školy umění v Opavě, kde jsem měla paní profesorku 
klavíru. Byla velmi úspěšná a vyhledávaná, každý rodič chtěl, aby jeho dítě chodilo právě k ní. Ale ona byla 
tak náročná a přísná, že k dětem vlastně – tak to vidím dnes – neměla skutečnou lásku. Vzpomínám si, že 
mě bouchala tužkou přes prsty nebo mi dávala „ořechy“ do hlavy, když jsem třeba při hraní do Mozartovy 
hudby pustila hodně emocí. Ona byla toho názoru, že Mozart by to nikdy neudělal. Jako děcko jsem to moc 
nechápala ani neřešila, ale bylo mi to nepříjemné, protože jsem Mozarta milovala a cítila, že v tom fortissimu 
mají emoce být. Ovšem vždycky, když jsem to udělala, jsem byla potrestaná. 

1  Ze sboru Čhavorenge měly v posledních třech letech zkušenosti se základním uměleckým školstvím tři dívky. Vím, že v jednom případě 
rodiče zprvu naráželi na to, že jim dal učitel pocítit, že jsou Romové, ale byli to rodiče, kteří to s učitelem dokázali probrat, a přístup se 
pak změnil. Další členka zažila situaci, kdy ji paní učitelka odrazovala od Čhavorenge, protože „Kelarová ničí hlas“. Téhle dívce se to 
nelíbilo, a tak ze ZUŠ odešla. A třetí, když se ve 12 letech přihlásila, oznámili, že už je stará. Nechci tyto zkušenosti zobecňovat, jen je 
předkládám jako příklady, které zažily děti z Čhavorenge.
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Proto mi připadá tak důležité nechat děti, aby si našly svoje upřímné vyjádření, já říkám: „z duše“. Je to 
pravdivější, než když bude dítě dělat to, co po něm chce učitel. A vidíte, u dospělých se dnes takovýto pří-
stup – objevování a vyjadřování toho, co člověk opravdu upřímně cítí – stal součástí terapie. Ale děti to mají 
přirozeně. A věřím, že jsme se s tím narodili všichni, ale někdo to rozvíjí, a někdo ne. Byla jsem svědkem, jak 
například „akademický svět“, profesoři na školách, dokázali přirozený talent u studentů zpěvu zabít – tím, že 
mladé lidi spoutali přesnými pokyny. A oni pak nemohli vyzpívat píseň přirozeně. Akademický svět nás často 
zavírá, protože řekne: udělej to tak, postav se tak, dýchej tak, toto dělej, toto nedělej, a zformuje všechno do 
škatulky, protože tak je to „potřeba“. Postupně se mi akademický svět, kde se zavírají lidská srdce, stal vězením.

Teď to mám naopak. A věřím v to. Vidím rozdíl, když přijde neromský žák ze školy a je v těle tak ztuhlý, že 
se nedokáže uvolnit, je vystresovaný a „zavřený“, ale romská děcka, která nad tím nepřemýšlejí – a to jim 
samozřejmě někdy chybí – dokážou vyjádřit věci s velkou otevřeností a překvapivou hloubkou. Důkazem je 
jeden ze členů Čhavorenge, který jako sedmiletý osmiletý kluk dokázal v „halgatu“ vyzpívat takovou bolest, 
že by to v něm žádný profesor neotevřel. Romské děti mají výhodu, že je rodiče na jedné straně bezmezně 
milují, na druhé straně na ně často kašlou: nějak žijte! Nevychovávají je, nevedou. Oni je vypustí a dají jim 
obrovskou svobodu. Neříkají jim: musíš něčeho dosáhnout, musíš do školy, musíš tohle. Oni nesnášejí slovo 
„musíš“! Romské děti mají samozřejmě obrovskou nevýhodu, že jim chybí vzdělání. Mají v pořádku emoce, 
jsou velice citově vyspělé, ale zase potřebují – jak já říkám – „tu hlavu“.

Když vzpomínám na svého tátu, jak vedle mě seděl a jenom poslouchal, uvědomuji si, že se během let pro-
měnila i moje sbormistrovská práce s Čhavorenge. Když sbor začínal, každou písničku jsem dirigovala, často 
velmi vehementně a s velkou vášní, abych děti co nejvíc povzbudila k jejich pěveckému výkonu, abych jim 
dodala energii a aby se v nich všechno otevřelo. Čhavorenge se však během let ustálilo, děti zůstávají déle 
a já jim můžu víc a víc věřit, protože už je v nich všechno mnohem víc usazené. Když teď máme koncerty, 
snažím se být před sborem co nejméně, aby to byly samotné děti, kdo si tváří v tvář publiku nachází svoje 
místo, svoji sílu a svoji zodpovědnost. Děti jsou teď připravené na to, aby před nimi nemusel stát někdo, na 
koho se upnou. Sbormistr je samozřejmě od toho, aby podržel celek. Ale děti se na sebe umí napojit do té 
míry, že začnou i skončí zpívat společně a nepotřebují, aby je někdo dirigoval. Vzniká tak jedno tělo a jedna 
duše. Znovu opakuji: vedení je důležité, ale když je koncert, je mi příjemnější, když tam žádný sbormistr není, 
pak mohu zpěváky vnímat individuálně i jako jeden celek. Když se na sebe zpěváci napojí – bez prostředníka 
– je tam ohromná síla. Tohle se pro mě opravdu zásadně změnilo. Vždycky jsem byla před koncerty strašně 
nervózní a napjatá, pořád sbor stmelovat a dávat dohromady, ale poslední dva tři roky je to jiné, protože děti 
jsou stabilní. Proto mám tak velkou touhu, aby s námi byly co nejdéle.
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Velmi silně jsme to prožili v červnu 2019, když ze sboru náhle před koncerty ze dne na den odešel můj dlou-
holetý asistent Oto Bunda. Byl součástí Čhavorenge od samotného začátku, zpíval s dětmi a při zpívání 
jako by nahrazoval mě – byl mezi dětmi jako takový lídr. Jeho odchodem byly děti vystavené situaci, kterou 
dosud nezažily. Měli jsme tehdy dva koncerty na Slovensku (v Popradu a Námestovu) a třetí na mezinárod-
ním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl. Nebyla to snadná situace, ale já jsem děckám natolik věřila, že 
jsem na velkou část koncertu odešla z pódia a nechala jsem publikum zažít, že důležité jsou v tu chvíli děti, 
ne já nebo jakýkoliv dospělý. Děti to úžasně zvládly a obrovsky je to stmelilo a posílilo. Čhavorenge udělalo 
důležitý krok k zodpovědnosti.

Došla jsem ve svém věku a se svými zkušenostmi k tomu, že bych už teď často byla nejraději neviditelná. Ať 
všechnu tu odezvu a pozornost dostávají zpátky děti, které na sobě udělaly takový kus práce. Ať děti i za 
všechny Romy cítí, že na to mají.

Jak je to s chválou u Romů
Tohle téma může být překvapivé, ale věřím, že pro všechny, kteří s Romy pracují nebo se o ně zajímají, může 
být velmi důležité.

Zjistila jsem, že když začnu chválit, v ten moment mají romské děti pocit, že už nemusejí dál pracovat, pro-
tože všeho dosáhly. Říkám, že to je taková jejich „nirvána“. Časem se s tím člověk naučí pracovat. V určitých 
momentech totiž děti chválu zase potřebují. Tak se to snažím hledat… Anebo to udělám tak, že je pochválím, 
ale hned jim zase něco vyčtu, aby se vrátily na zem. Oni na chválu nejsou zvyklí, a proto na ně tak obrovsky 
působí. Až tak, že je často úplně zastaví.

Přitom aby romské děti samy od sebe někomu poděkovaly, na to nejsou zvyklé. To je učím kolik roků! Já jsem 
přitom vyrostla v romské rodině, kde se děkovalo tak, že se i ruce líbaly. Táta vyznával lásku babičce, že jí 
líbal ruce, dokonce i nohy se někdy líbaly… Dnes se u Romů neděkuje, a když jsem se pídila po tom, proč, 
dospěla jsem k zajímavému zjištění. Jeden náš student říkal, že pro něj poděkování znamená, že se před 
tím, komu děkuje, poníží! Tak jsem to konzultovala s profesorem z Německa, protože jsem se bála, jestli to 
„neděkování“ není opravdu součást romské kultury. Ale on mě uklidnil: není to otázka kultury, ale mentality, 
Romové si na to takhle zvykli. A je dřina, aby pochopili smysl poděkování. A ten je zejména v tom, že dávám 
druhému člověku najevo, že si uvědomuji, že pro mě něco udělal, a já vůči němu vyjadřuji, že si toho vážím. 
Poděkování není formalita!

Ještě zkusím víc vysvětlit ten stav, kterému u Romů říkám „nirvána“. Romové nemají vzory. Respektive mají, 
ale hodně málo. Proto nevědí, jak vysoko se mohou dostat. V romské mentalitě je strašně vzácné, aby třeba 
děti měly nějaké cíle nebo životní sny. Pak se často stane něco, co pozoruji už dlouhou dobu. Vznikne třeba 
nezisková organizace, například taneční kroužek pro romské děti, které se naučí pár kroků a udělají taneček. 
Většinou to nemá strukturu, hlavu ani patu, ale je fajn, že něco dělají. Jenže dospělí pak děti někam nastrčí, 
aby vystupovaly, a protože nemají nasazenou laťku, všichni jim tleskají, začnou je obdivovat a přehnaně 
vychvalovat. Dělají to hlavně Neromové s pocitem, že když už romské děti něco dělají, je potřeba je pořádně 
podpořit a pochválit. A tak z dětí dělají hvězdy. Nezaslouženě. Myslí to samozřejmě dobře, ale neuvědomují 
si, že tím v nich vlastně zabíjejí další rozvoj. Chválí a tleskají příliš a používají hned největší superlativy. Místo 
aby řekli: „Dobře, byli jste šikovní, ale mohli byste zlepšit toto a toto…“ Přechválí je a děcka odcházejí s poci-
tem, že už jsou nejlepší. Proč by se pak měly ještě dál snažit? Nemají motivaci dále růst a mají nasazenou tu 
„nirvánu“. Ztratila jsem takto mnoho talentovaných dětí. 

Tohle se samozřejmě nestává jenom dětem, v romské komunitě to postihlo mnoho osobností, které se dostaly 
třeba i hodně daleko, ale pak přišla jejich „nirvána“. Moment, kdy se zastaví a už dál nejdou. Asi je to tím, že 
nejsou odmalička vedení k tomu, jít za nějakým cílem. A neznají tu situaci, že když cíle dosáhnu, pokračuji 
za nějakým dalším cílem. U Romů je falešná představa o slávě: „To už stačí… Jsem nejlepší… Už nemusím nic 
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dělat.“ Takový člověk nevidí, neslyší, zastaví se a dřív nebo později nevyhnutelně končí. Úplně se ztratí. Proto 
je mezi Romy tak málo vzorů, které by motivovaly další.

„Akademické“ a „živelné“ sborové zpívání
Když říkám „akademický svět“, myslím tím hlavně svět vyškolených hudebních profesionálů, kteří pravidelně 
hrají nebo zpívají z not – čili vždycky před sebou mají nějaký přesně daný zápis. Setkání s tímto světem jsem 
ve svém životě zažila hodně a byla velmi různá. Od toho, co jsem popisovala u svojí paní učitelky klavíru, až 
po zážitky krásné a inspirující, jako bylo setkání s panem šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem.

Myslím si, že ve světě profesionálního zpěvu končí učení často na hlasivkách. U mě nekončí na hlasivkách, 
ale až v duši, protože hlasivky jsou jenom sval. A pak člověk pořád někde slyší: Kelarová jim kazí hlasivky. Ne, 
hlasivky jsem ještě nikomu nezničila, zato pomáhám lidem objevovat jejich skutečný hlas! Nesčetněkrát jsem 
zažila tu nádhernou proměnu, když se lidé, kteří se nejdřív strašně báli svých emocí – třeba se v písních, které 
zpíváme, báli vyjádřit smutek – najednou otevřeli a byli tak krásní! Přišly i slzy, které byly nádherné, protože 
byly pravdivé. A jim se ulevilo, cítili se krásně a ještě tou písní něco silného vytvořili. Věřím, že hudba je tu od 
toho, abychom ji používali jako nástroj na zhojení ran, které v sobě všichni v sobě máme.

Mimochodem Antonín Dvořák o tom taky něco věděl, když ve svých Cigánských melodiích zhudebňuje slova: 
„Kdo v smutku může zazpívat, ten nezhynul, ten žije, ten žije!“

Jak vidím tohle napětí ve sborovém zpívání? Akademický přístup směřuje k tomu: ukáznit člověka a jeho 
vyjádření, jenomže to ukáznění někdy znamená, že z mého pohledu je provedení hudby někdy až nudné. 
U nás je to naopak: je to neukázněné, ale není to nudné; živelnost se těžko kontroluje, když máte ve sboru 
40 romských dětí. U „akademicky“ zpívajících sborů je pro mě jejich zpívání někdy tak pěkné a uhlazené, až 
mi tam chybí život a dynamika. Já tíhnu k živelnosti, energii a síle. Radši odpustím chybičku, která se může 
vloudit, než aby to bylo tak perfektní, až je to nepřirozené. V tom vidím velký rozdíl. 

Na workshopech s neromskými dětmi je krásné pozorovat, jak sice nemají dovoleno zpívat silně a nahlas, ale 
jak potom, když se otevřou, to jde vše samo a dokážou si to naplno užít. Podle mě je důležité jim připomínat, 
že mají v sobě sílu a emoce, které mohou vyzpívat, vytvořit něco krásného, zapomenout, že budou hodnoceny.

Ukázněnost ale rozhodně neodsuzuji. Je to přesně věc, kterou se naše děcka mohou učit od ostatních sborů. 
Mohou také přemýšlet, kam tu ukázněnost dát, kde je její místo. Myslím, že tohle se děti z Čhavorenge díky 
tomuto projektu – a díky setkávání s mnoha dalšími sbory – naučily. Jejich podání romské kultury je kultivo-
vanější, a neztratilo náboj. A věřím, že ostatní děti se naopak od Čhavorenge mohou naučit živelnější přístup 
k hudbě, kdy mohli slyšet a cítit, jak jiné to může být.

A ještě jedna poznámka k „akademickému světu“. Tím, že většina romských hudebníků do něj ani nenakoukla, 
často neumějí noty. Přitom vztah k muzice mají nesmírně silný. Mně to zaujalo a založila jsem na tom metodu 
svých workshopů, kde se zpívají romské písně: nejde o noty a slova, ale o muziku, kterou lidé cítí, a energii, 
kterou do hudby vloží. Když se lidé otevřou, jsou schopni se za jeden víkend naučit třeba 15 nových písniček. 
Tomu by nikdy předtím nevěřili! Mám dokonce zkušenost, že když jsme dřív s některými sbory pracovali, 
ustoupili jsme jim a nacvičovali z not. Jenže nácvik šel mnohem pomaleji! Už tam byla ta „hlava“ a už nám 
to tu energii blokovalo.

Jsem proto zastáncem toho, že na workshopech nedáváme noty, i když bychom na některé písničky měli. 
I některé sbormistryně v projektu byly z tohoto přístupu na začátku velmi nervózní. Chtěly mít dopředu notový 
materiál, aby to se sboristy nacvičily. A já říkala: „Počkejte až na místě. Až se setkáme, budeme to řešit.“ 
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Vzpomínám si, že když jsme před několika lety byli na Montessori škole v Rakousku, začínali jsme s dětmi 
pracovat v úterý a ve čtvrtek byl koncert. Dětí bylo čtyřicet a měly osm roků. Učitelky byly nervózní, že to přece 
děti nemohou zvládnout. A já říkám: „Uvidíte, že to zvládnou, věřte jim!“ Druhý den děti odložily texty. A kon-
cert zvládly. Bez not, bez textu. Byl to nádherný večer. Dokonce si myslím, že pro některé rodiče bylo velké 
překvapení zjistit, jak šikovné mají děti a jak dovedou zpívat ze srdce. Někdy mám pocit, že rodiče ani nemají 
šanci svoje děti znát, protože děti chodí do školy, rodiče do práce, a tak se ani moc nesetkávají. Pamatuju si, 
že jsem dětem řekla: „Tuhle písničku na koncertě zazpíváte svým maminkám. Vyzpívejte jim v té písničce, jak 
je máte rády.“ Říkala jsem jim, že to bude naše tajemství, ať jim to neříkají, ale ať jim to na koncertě zazpívají 
a maminky to budou cítit. Děti to krásně zazpívaly, ještě na mě na jevišti mrkly a usmály se, jako že vědí… 
A to jsou ty zázraky. A taky ty dva světy. Děti na jednu stranu nevěděly, o čem jsou ta slova, která zpívají, ale 
zároveň velmi dobře věděly, o čem zpívají, protože zpívaly ze srdce. A co je důležitější? „Vědět“, nebo vědět? 
– Děti bychom nikdy neměli podceňovat.

U dospělých to funguje taky. Čtyřicet let dělám workshopy a pořád říkám: nepotřebujete znát přesný význam 
slov v romštině. A oni jsou nejdřív nejistí, protože chtějí přesný význam vědět, ale nevědí… My dospělí chceme 
všechno vědět a vlastně se okrádáme o to krásné dobrodružství. Nato si projdou nějakým vnitřním strachem 
z toho, co cítí někde hluboko v sobě, a pak to vyzpívají a je jim fajn. Přitom neumí romský jazyk, neví, o čem to 
přesně je, ale jak rychle to dovedou pochopit, když dají pryč „hlavu“! My ji samozřejmě potřebujeme, ale ona 
je často přetížená blbostmi a to důležité tam není. Když se podaří, že hlavu na chvíli „odložíme“ a otevřeme 
srdce, dějí se krásné věci. 

Obdivuju, že ani můj muž „Dežo“ nezná jedinou notu, a přitom je to úžasný muzikant, který by mohl učit na 
školách. Kde to nabral? To je veliké tajemství a veliký dar hudby. 

Vždycky říkám: „Zpívejte z toho, co cítíte v muzice, a každý vám bude rozumět.“ To mě naučil můj táta, který 
říkal: „Když budeš dělat muziku ze srdce, každý na světě ti bude rozumět a já budu moct šťastně umřít.“

Poselství
Hudba má obrovskou sílu a díky ní můžeme měnit svět. Je to běh na dlouhou trať, ale přes hudbu se dokážeme 
jako lidé dostat blíž k sobě, dokážeme otevírat srdce, dokážeme ukazovat lidskost. Dokážeme se vzájemně 
inspirovat a učit. Pokud to nezažijí a neuvědomí si to děti a mladí lidé, nebudou moct nic změnit.

Bohužel jsme v naší společnosti pořád rozdělení na dva tábory. Romové tu žijí přes 700 let, ale nejsou vítaní. 
A když nejste vítaný, nemůžete se vyvíjet normálně jako zdravý člověk. Hudba by mohla pomoci, protože 
hudba je Romům nejblíž. Proto bych byla tak ráda, aby se děti co nejvíce zapojily třeba do základních umě-
leckých škol. Když se cítí dobře a bezpečně, začnou fungovat. Chvíli jim to trvá, ale když to začne, je to krása.

Nechci ale dnešní situaci idealizovat, pokud jde o hudbu u Romů. Taky už se tolik nehraje, doby, kdy skoro 
každá rodina měla kapelu, jsou pryč. Dnes je v rodinách bez muziky smutno, oni často řeší, jak přežít ze dne 
na den, takže ta úžasná romská kultura už není. Dnes vlastně to, co se děje kolem Romů, není otázka jejich 
kultury, ale chudoby a života „ve spodině společnosti“.

Když jsem byla malá, do školy vždy přišel tým lidí a vybírali talentované žáky pro LŠU. Mě tenkrát vybrali 
a dnes můžu říct, že hudba mně zachránila život. Jsem a zůstanu vděčná za celou svou hudební cestu 
a s pokorou všem, kteří mě na této cestě provázeli a provázejí, děkuji.
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Ida Kelarová
Ida Kelarová je zpěvačka, sbormistryně, pedagožka a hlavně neúnavná bojovnice za to, aby svět, ve 
kterém žijeme, byl lepší. Je nepřehlédnutelnou osobností současné evropské hudební scény. Pochází 
z hudební rodiny a od svých šesti let se na Lidové škole umění v Opavě věnovala hře na klavír a později 
na violoncello. K hudbě ji přivedl otec. V letech 1975–1982 působila jako herečka a zpěvačka v Divadle 
na provázku v Brně. V období 1982–1995 žila s rodinou v zahraničí (Wales, Dánsko, Norsko). V těchto 
letech spolupracovala s dánskými a norskými divadly a soubory a věnovala se výuce zpěvu vlastní 
metodou, kterou založila na poselství svého otce Kolomana Bitta.

V roce 1992 vydala první CD ke koncertnímu turné My Home Is Where I Am. Po roce 1995 se vrátila 
do ČR, aby zde pokračovala v práci, kterou započala ve Velké Británii. Ve své práci vychází ze znalostí 
a zkušeností, jež načerpala v západní Evropě, inspiruje se však především svými romskými kořeny. 
Známá je její práce s lidským hlasem, které oddala svůj život; v roce 1996 založila Mezinárodní školu 
pro romský hlas. Od roku 1995 své úsilí intenzivně zaměřuje na pomoc talentovaným romským dětem 
a mládeži. V roce 1998 založila s Desideriem Duždou skupinu Romano Rat a v roce 1999 organizaci 
MIRET, jejímž cílem je prezentace romské kultury na profesionální úrovni. To se Idě Kelarové dlouhodobě 
daří. Mezi lety 2001–2007 organizovala mezinárodní romský festival Gypsy Celebration, od roku 1999 
organizuje letní uměleckou dílnu pro romské děti Romano drom (Romská cesta). V roce 2011 založila 
pěvecký sbor Čhavorenge podporující romské děti a mladé lidi; od roku 2014 úzce spolupracuje s Čes-
kou fi lharmonií.

Vydala alba Ida Kelarová a hosté, Staré cikánské písně (s Věrou Bílou), Aven bachtale (s Desideriem 
Duždou), Dadoro, Šunen savore, Romská balada (se Škampovým kvartetem) a mnoho dalších. V roce 
2018 vyšlo u fi rmy Supraphon CD Hej Romale dětského pěveckého sboru Čhavorenge s Českou fi lhar-
monií. Za hudbu k fi lmu Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba byla v roce 2001 nominována na 
Českého lva.

V roce 2016 vznikl ve spolupráci České fi lharmonie a České televize dokumentární fi lm O čo ide Idě, 
který mapuje společnou práci Idy Kelarové a Čhavorenge s hudebníky České fi lharmonie v romských 
osadách na východním Slovensku. Od té doby se odehrálo na 200 společných projektů, workshopů 
a koncertu v České a Slovenské republice, v Rumunsku a Bulharsku. V roce 2019 přivedla společná cesta 
Idu Kelarovou, fi lharmoniky a Čhavorenge na českou Smetanovu Litomyšl, na slovenskou Pohodu, do 
severoirského Belfastu či do Londýna. Královská švédská akademie hudby jmenovala v roce 2019 Idu 
Kelarovou svojí členkou – vedle Bryna Terfela, Jonase Kaufmana, Cecilie Bartoli, Riccarda Mutiho, Marthy 
Argerich, Steva Reicha či Arvo Pärta. Na podzim 2018 ocenila Idu Kelarovou Nadace Pangea za „úsilí 
o nápravu věcí lidských“, laureáty se v posledních třech desetiletích stali také Otto Wichterle, manželé 
Škvorečtí nebo Václav Havel. V roce 2017 udělila Idě Kelarové Společnost pro hudební výchovu ČR „Cenu 
Jaroslava Herdena“ za dlouhodobé úspěšné působení v oblasti mimoškolské hudební výchovy, práci 
s dětmi a mládeží z různých důvodů znevýhodněnými a dětskými a mládežnickými pěveckými sbory. 

„Phundravas amare jile. Sako manuš andre peskero jilo hino šukar. Nane les vaš soste pes te ladžal. 
Gondoľinen jileha, ukeraha feder svetos. / Otevírejme svá srdce. Každý člověk je ve svém srdci krásný 
a nemá se stydět za to, kým je. Mysleme srdcem a tvořme lepší svět.“
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Za oponou 
Čhavorenge

Věřím, že otevření můžeme 
být všichni
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Motto: 
„Čhavorenge jsou romské děti, které mají šanci něco dokázat, něco změnit k lepšímu 

a inspirovat další děti. Miluji je a chci je podpořit celým svým bytím. Proto pro 
ně skládám písně a snažím se vžít do jejich životů a příběhů. Přeju jim, aby byly 

šťastné, aby jim život přinášel radost a aby na té cestě, na kterou jsme je přivedli, 
vydržely co nejdéle, a mohly se tak stát vzory, kterých je mezi Romy pořád moc 
málo. Když Čhavorenge slyším a vidím, jak září a jak tyto písně prožívají, nabíjí 

mě to radostí. My, Romové, nemáme svoji zemi, ale máme svoje písně, které nám 
otevírají cestu k vašim srdcím. Děkujeme, že nám nasloucháte.“

Práce s dětmi ve sboru Čhavorenge
V první řadě je třeba děti poznat, aby se s nimi mohlo dobře pracovat. Poznat, na co mají a nemají, na co 
mohou a nemohou mít. Děti dokážou často mnohem víc, než si my (nebo oni) myslíme. Má to ale svoje pod-
mínky, bez kterých to nejde: především aby děti dostaly příležitost a abychom se my otevřeli jim a ony nám. 
Pak spolupráce funguje.

Když budu úplně konkrétní a dám příklad ze svojí práce: v pěveckých sborech se někdy stává, že některý 
člen dostane sólo, ale je to dost výjimečné. S dětmi v Čhavorenge cíleně pracujeme tak, aby všechny musely 
někdy zazpívat sólově. Snažíme se tu příležitost jim dát. Není to jednoduché, protože se někteří stydí zpívat 
před ostatními. Ale mám zkušenost, že po nějaké době překoná stud každý. Stud je přirozený, děti se bojí, aby 
písničku nezkazily; pamatuju se, že jako děcko na mě tréma taky často přišla, ale zase jsem zažil, že když se 
člověk uvolní a zpívá ze srdce, může dát do hudby mnohem víc.

Ale zpátky k Čhavorenge. Když zjistím velký talent, okamžitě dostává příležitost. V červnu 2019 odešel ze 
sboru jeden člen, který zpíval velké sólo, a nikdo si neuměl představit, že by ho mohl někdo zastoupit. Když 
se to místo uprázdnilo, vyzkoušel jsem několik dětí a jeden chlapec zazpíval tak, že nám to vyrazilo dech. 
Nečekali jsme to, ale měli jsme velkou radost. A co teprve on! I pro něj by to bylo do té doby nepředstavitelné.

Nejdůležitější je dlouhodobá spolupráce. Když teď s některými dětmi v Čhavorenge spolupracujeme tři nebo 
čtyři roky, je to velká radost. Jednak už tam není tak velký stud zazpívat sám – a postavit se za svůj hlas – 
a jednak se taky hlasy dětí zesilují. Někdo, kdo na začátku zpíval slabě, najednou zazpívá mnohem silnějším 
hlasem. Myslím, že bychom se mohli dostat ještě dál, ale to by naše práce musela být individuálnější. To by 
znamenalo scházet se se členy sboru v menších skupinkách a častěji. V minulých letech se sbor, složený z dětí 
z celé České a Slovenské republiky, potkával jednou za několik měsíců. A i tak dosahoval výborných výsledků. 
Představte si, kdybychom se mohli potkávat a pracovat každý víkend!

Když se Čhavorenge na konci roku 2010 dávalo dohromady, nedovedl jsem si představit, že bude sbor fun-
govat tak dlouho. Hlavně proto, že se děti ve sboru prvních několik let hodně často měnily, a začínat pořád 
znovu bylo pro nás všechny – a hlavně pro Idu – vyčerpávající. Poslední dva tři roky je ale sbor stabilní. Děti, 
které teď máme, vlastně dávají i nám velkou možnost pracovat, aby se Čhavorenge udrželo.

Skládání písní pro Čhavorenge
K psaní písniček mě inspirovaly děti. To, co jsem skládal předtím, bylo jiné. Psal jsem pro kapelu, pro dospělé 
hlasy, to byly úplně jiné skladby. Děti jsou jinde. Jsou mladší, mají šťávu a člověk se musí hodně soustředit, 
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aby trefil, že jim písnička bude „sedět“. To se nepodaří vždycky. Stalo se třeba, že písnička sama o sobě byla 
dobrá, ale netrefili jsme správnou tóninu anebo nefungovalo aranžmá. 

Neumím noty, takže písničku sice vymyslím a mám svoji představu, ale do not ji musí zapsat někdo jiný. 
Moc dobrou zkušenost jsme měli s klavíristou a aranžérem Tomášem Kačem, který se do mojí hudby dovedl 
výborně vcítit. Když se aranžmá napíše dobře, člověk to cítí. Každá písnička je specifická, každá má svoje 
cítění… A děcka zpívají všechny písničky dobře!

Spolupráce romských a neromských dětí
Když přijdou neromské děti, většinou se trochu leknou, že my jsme Romové a budeme je něco učit. To nikdy 
nezažily. Nevědí, co čekat. Takové myšlenky tam myslím jsou. Než si vychutnají písně a společné zpívání, 
chvíli to trvá. Ale když se děti vzájemně skamarádí, už je to jiné, a když se jim to zalíbí, jdou do toho rychle. 
A spolupráce funguje. Nestalo se, že by to nefungovalo.

Neromské děti bývají překvapené, jak silným hlasem se dá zpívat. Vzpomínám na malého kluka na jednom 
workshopu, který když slyšel, jak nahlas předzpívávám písničku, strašně se divil. Ale pak do toho šel taky 
nahlas a měl z toho obrovskou radost, jaký hlas v sobě našel. Často se setkáváme s tím, že se v jiných pěvec-
kých sborech zpívá – jak se říká – „hlavou“, „hlavovými tóny“. Když s těmito sbory spolupracujeme, snažíme 
se jim ukázat jiný druh zpěvu. Takový, který jde ze srdce a je naplno. To pak jinak zní! Samozřejmě to chvíli 
trvá, ale když se do toho děti pustí, jde to.

Za mého dětství jsme se s Neromy mnohem víc potkávali. Vztahy nebyly vždycky ideální, ale kontakt byl častý 
a to bylo důležité. Dnes se stává, že děti se vzájemně vůbec neznají, protože nemají příležitosti nikde se potkat. 
Tehdy byla výhoda, že se tolik nedělaly rozdíly a mohli jsme být spolu. Vždycky jsme byli kamarádi a pomáhali 
jsme si i ve škole. Myslím, že u nás ve škole nebyly rozdíly. Nepamatuju si, že by byl takový rasismus jako dnes.

Potkávali jsme se i ve zpěvu. Když jsme ve škole něco dělali na hudební výchově, učitelka třeba řekla: „Pojďme 
se naučit romské písně.“ A my jsme učili svoje spolužáky. A pak jsme se sborem naší třídy jeli na soutěž škol, 
kde jsme zpívali česky, romsky a rusky. Všichni byli nadšení, že jsme ve škole udělali takový kus práce. Byli 
jsme spolu, vyrůstali jsme spolu, a tak jsme to všechno mohli lépe zvládnout. A rozumět si.
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V Rokycanech jsme v naší komunitě měli také romský sbor, který vedla babička mojí švagrové. Tam jsem začal 
zpívat, když jsem byl malý. Mohlo mi být šest sedm roků a všichni byli starší než já; dali mě doprostřed, pro-
tože jsem byl nejmenší. Zpívali jsme čistě vokály, bylo to a capella, ale kamkoli jsme přijeli, tam jsme vyhrávali 
soutěže. Jen už jsem bohužel zapomněl, jak se náš sbor jmenoval. Ale o to nejde. Důležité je, že jsem z toho 
měl jako děcko silné zážitky, které mě naplňovaly. V naší rodině jsme byli všichni zpěváci. Zpívalo se pořád, 
čtyřhlasně, pětihlasně. Tyhle zkušenosti mi moc pomohly, když jsme pak v dospělosti začali pracovat s dětmi.

Smysl práce
Mám radost z toho, že děti učím a ony to vracejí. Když se otevřou a já se jim otevřu – je tam spolupráce – je to 
krásné. Důležité je, aby děti cítily, že jsi nejen učitel, ale taky kamarád a přítel. Když je možné bavit se i o jiných 
věcech a je u toho legrace, funguje to líp, než když jsi kantor, který kontroluje chyby.

Práce s dětmi je radost. Vždycky se mohou změnit a nechají si ukázat cestu, po které mohou jít. A děti dobře 
vědí, že všechno jde, když se s nimi pracuje a mají dobré vedení. U dospělých je to mnohem těžší. Můžeš říct, 
co chceš, a oni si stejně myslí svoje. Ale děti to slyší a pochopí. Jestli je to Rom, nebo Nerom, je třeba pracovat 
s lidmi tak, aby chápali, proč se co dělá. Je třeba dát příležitost, vysvětlit, co chceme, a pak to funguje. Tak 
by měli pracovat všichni.

Bariéry mezi Neromy a Romy jsou dnes velké. Kolikrát se na nás Neromové špatně dívali, ale museli jsme 
do toho jít, nevšímat si toho, překonat to. Je smutné, že musíš pořád někomu dokazovat, že nejsou všichni 
Romové stejní. Cíl je, aby viděli naši práci, protože ta ukazuje hodně. A pak to někomu dojde, a někomu ne. 
Někdy si říkám, ať si to každý přebere, jak chce. Co si o nás a o naší práci lidé myslí, to je na nich. Slovy je 
nepřesvědčím, ale věřím, že když uvidí výsledky, mohou všechno pochopit. Je to samozřejmě díky Idě, která 
má velké jméno. A když je nás víc, jde to líp. Když jsme se dostali do České fi lharmonie, otevřely se nám dveře. 
To se nepovede každému…

Když zasáhneš člověka do hloubi duše, otevře se. Mnoho lidí se takto otvírá. Nejen tady, ale i v zahraničí. 
Jako lidi jsme všichni stejní, i když jsme různí a mluvíme různými jazyky. Ale věřím, že otevření můžeme být 
všichni. To je cíl naší práce.

Desiderius „Dežo“ Dužda
Skladatel, zpěvák a kytarista. Jedna z nejvýznamnějších osobností reprezentujících současnou romskou 
kulturu. Největším učitelem a inspirací mu byl jeho otec Vojtěch „Bela“ Dužda, jeden z nejznámějších 
„bračistů“ (violistů) své doby. Hrát na kytaru začal Desiderius, už když mu byly čtyři roky. V devade-
sátých letech se podílel na vzniku hudební skupiny Kale, která doprovázela zpěvačku Věru Bílou. Je 
držitelem Zlaté desky za 10 000 prodaných CD.

Je úspěšným hudebním skladatelem s rozsáhlou tvorbou a jeho písně zpívají lidé po celém světě. 
V hlasové tvorbě se zaměřuje na romské vícehlasy a vokálové harmonie. V roce 1997 začal úzce spo-
lupracovat s Idou Kelarovou, s níž založil skupinu Romano rat (Romská krev), mezinárodní pěvecký sbor 
Apsora (Slzičky), skupinu Jazz Famelija (Jazzová rodina) a dětský pěvecký sbor Čhavorenge (Dětem). 
Spolu s Idou Kelarovou stojí v čele občanského sdružení MIRET, jehož cílem je podporovat umělecky 
talentovanou romskou mládež.

Díky své otevřenosti a srdečnosti je znám nejen jako vynikající umělec, ale také jako oblíbený učitel, který 
prezentuje romskou kulturu na profesionální úrovni. S Českou fi lharmonií spolupracuje od roku 2014.

27 /



Za oponou 
Čhavorenge
Desiderius Dužda:  

Věřím, že otevření můžeme 
být všichni

Doporučení a rady 
pro pedagogy a pracovníky 
s romskými dětmi a mládeží
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Byl jsem požádán, abych sepsal doporučení a rady pro pedagogy a pracovníky 
s romskými dětmi a mládeží. Nehledejte prosím v tomto manuálu akademické poučky 

– ani pedagogické, ani sociální, ani psychologické. Nejsem v tomto ohledu vědecký 
odborník a výše zmíněné obory jsem nestudoval. Přístupy, o nichž chci psát, jsem 

praktikoval při práci s romskou mládeží mnohdy nevědomě či intuitivně a nikdy jsem 
se nedržel žádné odborné příručky. Tím samozřejmě nechci podceňovat či znevažovat 

rady pedagogů nebo psychologů, jen zdůrazňuji, že v tomto textu čerpám ze sebe 
a z každodenní improvizace. Za těmito řádky jsou mnohé mé životní zkušenosti: 
zkušenosti coby nedoslýchavého romského žáka čelícího problémům v českém 

primárním a sekundárním vzdělávacím systému – ve většině případů z důvodu etnicity 
– a později pracovníka s romskou mládeží na lokální i mezinárodní úrovni.

Nejvíce zkušeností jsem získal při spolupráci se členy pěveckého sboru Čhavorenge z České a Slovenské 
republiky. Sám však nejsem ani muzikantem, ani zpěvákem. V létě 2007 jsem se však poprvé setkal s Idou 
Kelarovou. Tehdy jsem byl pozván – jako tenkrát oceněný mladý romský literát – na její tvůrčí dílnu na hradě 
Svojanov, kde jsme spolupracovali mj. s tvůrci dokumentárního fi lmu Kaľi Čerheň1. Dva roky nato jsem začal 
s Idou Kelarovou a jejím uměleckým týmem spolupracovat dlouhodobě. Mým hlavním posláním bylo pod-
porovat romskou mládež, aby se nestyděla za svůj původ, a přispět k rozvoji osobností účastníků tím, že 
poznávají romskou kulturu a identitu způsobem, který není stereotypní a dodává jim sebedůvěru. Současně 
jsem přednášel a besedoval s veřejností, pedagogy a sociálními pracovníky nejen u nás a na Slovensku, ale 
také v zahraničí.

Cílem toho manuálu je nabídnout pohled z druhé strany, ze strany romského dítěte, které často není schopno 
popsat své komplexní potřeby v každodenním životě a práci. Věřím, že tento pohled bude přínosný.

O projektu Čhavorenge
Pěvecký sbor Čhavorenge (název v překladu z romštiny znamená Dětem) byl původně součástí stejnojmen-
ného jednoletého projektu, který měl být zakončen jedním koncertem za doprovodu Filharmonie Hradec Krá-
lové. Koncert byl však natolik úspěšný, že by byla bývala škoda ukončit nově započatou spolupráci s dětmi 
a mládeží, která se při přípravách otevřela. Ida Kelarová a její spolupracovníci zjistili, že romské děti a mládež 
potřebují větší péči než jen podporu osobního rozvoje a uměleckého růstu, který probíhal při letních tvůrčích 
dílnách. Zejména jim chybí dlouhodobá podpora v běžném životě.

V tomto ohledu projekt Čhavorenge významně rozšířil působnost spolku MIRET, který do té doby organizoval 
úspěšné několikadenní workshopy pro romskou mládež. Prací s Čhavorenge se otevřel dlouhodobý prostor, 
který mohl nabídnout romským dětem nejen umělecké zázemí, ale i místo rozvoje, ve kterém je možné vycho-
vávat v nich pozitivní vzory pro ostatní. Posláním projektu ale také bylo zasáhnout většinovou společnost, 
vytvořit mosty mezi romskými a neromskými dětmi, aby se mohly potkat, když v Česku a Slovensku existují 
segregované školy a tyto generace spolu vůbec nevyrůstají. Dalším významným posláním pro celou společ-
nost je prezentace romské kultury na profesionální úrovni a tím vytváření prostoru pro veřejnost, aby se lidé 
opravdu potkávali a z koncertů odcházeli s vědomím, že Romové jsou součástí české, slovenské i evropské 
společnosti a je potřeba společně vycházet a zbavovat se vzájemných předsudků pro dobro nás všech.

1  © Kaľi čerheň – Černá hvězda, režie: Janek Růžička, 2007
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Projekt Čhavorenge jako šance na změnu
Svým způsobem jsem stál u zrodu dlouhodobého projektu Čhavorenge, kdy jsme s uměleckým týmem Idy 
Kelarové vytvářeli myšlenky a hodnoty vycházející ze situace, kdy problémy členů Čhavorenge pramenily 
zejména ze sociálního vyloučení a nevyrovnané vlastní romské identity, tedy problémů, které vedly především 
k neúspěchu ve vzdělávacím systému. 

Základem účasti dětí ve sboru Čhavorenge se – zvenčí viděno možná překvapivě – stala pravidla a jejich 
dodržování. Tato pravidla jsou přísná a pro děti, od kterých se doma běžně nepožaduje disciplína (na rozdíl 
od většiny českých rodin), jsou tvrdou zkouškou. Jsem však přesvědčený, že takovou úroveň disciplíny nezažijí 
ani mnozí dospělí lidé. Ne každý z dětí je umí dodržet: zodpovědně sledovat hodiny a být na všech bodech 
programu včas, to je pro začátečníky těžký úkol, a když se nedaří, v krajním případě pak dotyčný celý den 
nepracuje a je sám na pokoji. Ještě těžší je přiznat se k porušení pravidel, přijmout vlastní odpovědnost za 
své činy. Dalším pravidlem je mít ve škole dobrý prospěch: kdo má čtyřky a pětky, nemůže být v Čhavorenge, 
protože by ho pak škola nepouštěla na umělecká soustředění a koncerty. Největším a nejtěžším pravidlem 
je zákaz kouření v případě nezletilých dětí. Pokud dotyčný pravidlo porušil a nepřiznal se, byl konfrontován 
s tímto pravidlem a případně poslán domů a tímto i vyhozen ze sboru. Mají-li pravidla fungovat, musejí být 
dodržována stoprocentně a bez výjimek. Je to jeden z prvních kroků, aby si děti uvědomily, že umělecká práce 
v Čhavorenge je zcela jiného rázu, než co mohly do té doby kdekoliv zažít. Cílem přísných pravidel bylo a je 
učit děti disciplíně, upřímnosti, schopnosti postavit se sám za sebe a nést následky svého jednání. 
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Mezi Romy dodnes panuje nedůvěra k institucím, úředníkům, sociálním pracovníkům a obecně ke státu. 
Není se čemu divit. Stát poslal Romy za 2. světové války do koncentračních táborů, přičemž více než 90 % 
z původních českých a moravských Romů nepřežilo. V poválečné komunistické době byli zase východoslovenští 
Romové posíláni českými náboráři do oblasti Sudet a průmyslových měst na základě slibů o pohádkovém 
životě v českých zemích ve srovnání s neutěšenými podmínkami ve vzdálených osadách na východním Slo-
vensku (mnohdy bez přístupu k elektřině a vodě). V Čechách a na Moravě našli Romové unikátní bydlení mezi 
Neromy ve městech. Tyto vymoženosti však nebyly zadarmo. Režim páchal na Romech zlo: romské děti byly 
odebírány do dětských domovů, romské ženy sterilizovány, Romům bylo čtyřicet let prezentováno, že jejich 
jazyk je hantýrka a jejich děti s ním nikam nedojdou. Stát Romy podcenil, ponížil, vzal jim jejich hrdost, zničil 
tradiční hodnoty – ty nejdůležitější: paťiv (úcta) a romipen (romství).

S tímto dědictvím přichází i dnes romská mládež nevědomky do pěveckého sboru Čhavorenge, kde nalézá 
možnost pracovat pod vedením profesionálů – Romů i Neromů. Největším šokem a překvapením pro ně je, 
že přicházejí do prostoru, kde poznávají „jinou“ romskou kulturu a požaduje se po nich, aby se nestyděli za 
to, že jsou Romové, ale aby naopak byli sami sebou, ukotvili se a šli do sebe ještě hlouběji, což se po nich 
nikde nechce, ba naopak všude se očekává, že se přizpůsobí. Čhavorenge vychovává mladé lidi, kteří si mají 
uvědomit, že jsou součástí české společnosti se silným důrazem a hrdostí na svůj původ a kulturu.

I když je tento projekt unikátní a podporuje romské děti a mládež v mnoha oblastech jejich života, Čhavorenge 
bohužel nemůže pomoci všem romským dětem. Byl jsem svědkem toho, že v některých případech byly sle-
dovány zájmy i jiných zúčastněných aktérů, kteří vnímali práci Idy Kelarové jako konkurenci, která by mohla 
odpoutat pozornost romských dětí od jejich aktivit. Byli to například ředitelé škol či pracovníci jiných nezisko-
vých organizací, v jejichž projektech byli členové Čhavorenge také zapojeni; jindy to byli samotní rodiče dětí.

Vzor v romské komunitě
Domnívám se, že jedním z velkých problémů, kterým trpí Romové nejen v České a Slovenské republice, ale 
všude ve světě, je vedle chudoby a sociálního vyloučení zejména ponížení jejich lidskosti. Romové čelili dlouhá 
léta perzekuci a asimilaci, což vedlo ke stigmatizaci. Máme dnes více než dost úspěšných Romů a Romek, 
ale oni nechtějí být známí ve svém okolí jako Romové, chtějí se tohoto vyvarovat, ochránit své děti před dis-
kriminací na trhu práce, v bydlení a dalších oblastech anebo také mít „svůj klid.“ (Ostatně i otec Idy Kelarové 
se za své romství styděl.2)

Následkem toho není pro romskou mládež jednoduché mít své idoly, které by zapadaly do jejich kulturních 
hodnot, natož realizovat své sny. Rodiče či prarodiče romských dětí navíc často neznají a ani nemohou znát 
hodnotu vzdělání. Pervazivní diskriminace je přivedla k rezignaci na všechny ambice. „Na co budeš studovat, 
když tě nikdo nezaměstná?“ je otázka, kterou někteří romští rodiče a příbuzní často pokládají svým dětem, 
které nevědomky přijímají jejich postoj, aniž by si cokoliv zažily na vlastní kůži. 

Toto je nutné vzít v potaz, protože znevýhodnění, které romské děti mají, nepramení jen (kéž by!) ze sociál-
ního vyloučení a chudoby, ale naneštěstí i z etnicity. Chudí lidé mají možnost si zlepšit život lepší placenou 
prací. Romové ze středních tříd či vzdělaných rodin čelí diskriminaci, což mohu doložit zkušeností své romské 
kamarádky z vysoké školy. Její bratr je slavný módní návrhář, dnes už nejen v Evropě, a rodiče pracovali 
v nemocnici. Maminka, zdravotní sestra, dokonce jezdívala spolu s otcem do Rakouska pečovat o seniory. 

2  „Můj tatínek byl Rom. Byl to úžasný muzikant. Hudba pro něj znamenala celý život. Jako malá jsem díky němu hrála na klavír a cello 
a on byl takový, že si vždycky našel čas, seděl vedle mě a poslouchal. Když se mi nechtělo cvičit, pamatuju si, že si přede mě dokonce 
klekl, tekly mu slzy po tváři a prosil mě, ať nepřestávám hudbu dělat. Protože je to jazyk, kterému budou rozumět všichni na celém světě. 
A protože on bude moct šťastně umřít. Byl to ten nejkrásnější táta. Ale styděl se za to, že je Rom. A já jsem celý život přemýšlela nad 
tím, jak vzdát úctu Romům, protože táta i jeho rodina mě toho tolik naučili! Naučili mě to, co mě nenaučila žádná škola. Naučili mě lásce 
k hudbě, procítit každou notu, naučili mě svobodě a naučili mě nebát se projevit své city.“ (Ida Kelarová)
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Když se rozhodli, že se přestěhují do Prahy, kde mají děti, měli rok problém sehnat si podnájem. Jako rodina 
s typickým romským příjmením byli už po telefonu odmítáni bez ohledu na to, že jde o velice spořádané lidi. 
Stačilo „romské stigma“. Podnájem nakonec sehnali díky svým neromským přátelům, kteří se za ně zaručili, 
že to jsou „slušní“ Romové. Mnoho Romů v sociálním vyloučení ovšem nemá neromské kamarády a takové 
zkušenosti jim jen potvrzují, že v této společnosti zde pro ně a jejich děti není místo. Jsou zde rodiny, které 
z Česka i Slovenska odešly do Velké Británie, Německa, Belgie či za oceán do Kanady, kde se cítí bezpečně 
v multikulturním prostředí, mají lepší životní podmínky, jejich děti dosahují studijních úspěchů a mohou se 
věnovat, čemu chtějí.

Zpátky ke kořenům a potom dál
Vraťme se ale zpátky k dětem v Čhavorenge, které přicházejí z různých částí Česka a Slovenska, z různých 
sociálních tříd od segregovaných osad bez přístupu k základním podmínkám pro život až po romské rodiny, 
které se začlenily do společnosti bez problémů. Ve sboru jsou si všechny děti rovny, pro všechny platí stejná 
pravidla. 

Někdy se říká, že romské děti mají svoji kulturu – zejména hudebnost a tanečnost – v krvi. Obávám se, že je 
čím dál vzácnější se s něčím takovým potkat. Byl jsem svědkem, jak děti přicházely do sboru s tím, že uměly 
bezvadně napodobovat například afro-americké či jakékoli zahraniční zpěváky, ale ze svého rodinného pro-
středí neuměli jedinou romskou píseň. Když však takové děti dostaly možnost dozvědět se něco o své kul-
tuře, pracovaly v přátelským prostředí s úspěšnými Romy i Neromy, dostaly možnost cestovat do zahraničí 
a setkávat se se zajímavými osobnostmi, mělo to zásadní efekt. Děti si začaly uvědomovat, že mohou žít jinak, 
že mohou mít plnohodnotný život a že změna je možná! Pravda je, že je to tak náročná cesta, kterou mají 
před sebou, že ji mnozí vzdali. Čhavorenge ale má výsledky a vyrostla zde už generace Romů, kteří dokončili 
základní školu a studují na středních školách, učňovských oborech atd.
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Nejdůležitější je, aby mladý člověk pochopil, že se nemá za co stydět a má vedle sebe lidi, na které se může 
spolehnout. To dokáže způsobit obrovskou změnu, kterou vidí rodiče i učitelé. Vedení Čhavorenge je v kontaktu 
i se školami, z nichž většina členy sboru podporuje. Pro tyto děti a mladé lidi se najednou otevře i prostor 
ve škole, mají se s čím podělit – koncertují a vystupují například i s Českou filharmonií, mají nové zkušenosti 
a hlavně motivaci se učit. Se špatnými známkami by skončilo jejich členství ve sboru, které je pro ně mnohdy 
jedinou velkou životní šancí dostat se ven z ghetta či osady.

Ačkoli jsem byl v uměleckém týmu MIRET jako nezpěvák a nemuzikant, práce s Idou Kelarovou a Čhavo-
renge měla vliv i na mě samotného. Díky této spolupráci jsem měl jako student romistiky možnost poznat 
i jiné romství než to, které jsem znal z domova a ze studií. Tato práce mi umožnila aplikovat svoje studia 
romistiky v praxi a vidět každodenní problémy Romů, zejména romských dětí, se kterými naše společnost 
většinou nepočítá, což je veliká škoda, a přichází tím o veliké obohacení. Nejen kulturní. Romové mohou mít 
velký přínos pro společnost jako skupina lidí, v níž většinu tvoří mladí lidé v produktivním věku, kteří mohou 
být soběstační. Tito lidé mohou být pozitivními vzory pro další Romy a jejich děti a také jim mohou pomoci.

Doporučení pro školy, pedagogy a pracovníky  
s romskou mládeží
V předchozí kapitole jsem popisoval vliv projektu Čhavorenge na romské děti a mládež. Zde bych se chtěl s vámi 
podělit o kulturní a sociální specifika romských žáků a žaček, která je třeba vzít při práci s nimi v potaz. Jak jsem 
již avizoval na začátku, nejsem vystudovaný pedagog, ale přesto si dovolím podělit se o pár rad, které čerpám 
ze svých zkušeností coby romského žáka a studenta, ale i pracovníka s romskou mládeží a doučovatele.

Škola – cizí prostředí

Nejprve je potřeba vytvořit pocit, že dítě není ve třídě a škole žádným vetřelcem, ale rovnocenným žákem/
žákyní, jako jsou ostatní. Jestliže romské dítě nemá ve třídě kamarády, je to tím obtížnější. Obvyklé je, že škola 
představuje cizí prostředí, ve kterém je třeba si účast odsedět, aby bylo možné konečně jít domů. Připravujte 
tedy hodiny a aktivity, pokud je to možné, tak, aby se s nimi romské děti, ale i děti z jiných menšin mohly 
alespoň minimálně identifikovat a aby se například nesetkávaly se stereotypním zobrazováním svých kultur. 
(Identitu jako komplexní téma jsem již probíral v předchozí kapitole.)

Jazyk

Aby se lidé cítili dobře, je potřeba si vzájemně rozumět. Mějte na paměti, že i když Romové žijí v Česku a na 
Slovensku již několik století, jejich děti nemusejí umět dobře česky či slovensky. Romy jako obyvatele měst do 
českých a moravských měst přivedla až poválečná doba. V osadách na Slovensku byly děti Romů izolovány, 
mluvilo se tedy jen romsky, což byla paradoxně výhoda v tom smyslu, že ovládaly jeden jazyk dost komuni-
kativně. A lze předpokládat, že při správném přístupu a péči nebude problém naučit se pak např. slovensky, 
jestliže k tomu v nesegregovaném školství budou mít podmínky či budou mít slovenské kamarády. U romských 
dětí v Česku je problém, že doma se často romsky nemluví, a přitom mají tyto děti problém rozumět některým 
českým slovům (případně jim rozumí v jiném významu). Tato situace vzniká kvůli romskému etnolektu češtiny, 
kterým dodnes Romové mluví tak, že „kalkují“, tj. přenášejí hloubkové struktury ze svého původního jazyka 
do jiného. Typickým příkladem je dávání přízvuku v českých slovech podle romštiny na předposlední slabiku 
(„Co jste tam dělali?“ – „Já chci pohádku o princezně.“) Další možnost kalkování je neuvědomělé překládání 
vzorců či frází z romštiny: „Jeli jsme s autobusem“, romština si dopomáhá členem, který se dá přeložit jako 
česká předložka „s“. Ještě jeden příklad doslovného překladu: „Včera jsem měl sen s babičkou.“ Mluvčí chce 
samozřejmě sdělit, že se mu zdálo o babičce.
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Romština jako jazyk má oproti češtině dva rody (mužský a ženský), ale třeba 8 pádů. Má navíc tzv. ablativ, 
který vyjadřuje „směr od něčeho“. Čeština si musí dopomáhat předložkou: balendar x za vlasy nebo Prahatar 
x z Prahy). Běžnou chybou dětí jako mluvčích romštiny je vnímání více významů v jednom slově. Například 
romské slovo „baro“ znamená velký, dlouhý, důležitý, významný. A vy se můžete setkat s tím, že dítě v češtině 
řekne: „Ona má velké vlasy“, zatímco rodilí mluvčí češtiny použijí sousloví dlouhé vlasy. O jazykových speci-
fi kách najdete nejvíce informací v knize od Máši Bořkovcové3, která ve své případové studii provedla analýzu 
etnolektu v romských rodinách v Praze.

U pedagogů či jiných pracovníků s mládeží je potřeba mít na paměti, že děti mluví i jiným jazykem či etnolek-
tem a v důsledku toho nemusejí znát některá spisovná slova či zejména slova cizího původu. V případě, že 
dítě pochází ze sociálně vyloučeného prostředí, bude jeho slovní zásoba pravděpodobně chudší než slovní 
zásoba neromského dítěte žijícího v sociálním vyloučení; obě přitom znevýhodňuje chudoba a ušlé příležitosti, 
což také vede ke ztížení podmínek ve škole a následně k neúspěchu.

Dalším významným zdrojem informací může být kniha zakladatelky romistiky na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy Mileny Hübschmannové, která ve své knize Šaj pes dovakeras (Můžeme se domluvit)4 představuje 
Romy z diametrálně jiného pohledu a zároveň jako velká přítelkyně Romů a znalkyně jejich jazyka a kultury 
předává informace coby nástroj v porozumění mezi Romy a Neromy.

Kultura

Každý Rom/Sint jsou jedno, a zároveň nejsou 
Milena Hübschmannová, jak výše uvádím, se soustřeďuje i na kulturu Romů. Díky svému vzdělání (indoložka, 
fi loložka) mohla specifi cké fenomény u Romů pochopit, zatímco společnost se je snažila vymýtit asimilací již 
za vlády Marie Terezie. Kulturu Romů vnímám jako paradigma romských kultur, které závisejí na příslušnosti 
k určité subetnické skupině Romů, na její tradičnosti, míře asimilace a dalších faktorech. Kultury subetnických 

3  Viz příloha na konci
4  Viz příloha na konci
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skupin jsou také ovlivněny jinými kulturami. Například Sintové mají rodiny a vliv z německy mluvících zemí 
a mají i německé přejímky v romštině. Původně východoslovenští Romové mají v hudbě blíže k východoslo-
venskému folkloru než českému, jejich romština obsahuje výpůjčky z východoslovenských dialektů. Mezi Romy 
většinou převládají endogamní manželství, tj. že se Romové žení a vdávají jen v rámci svých subetnických 
skupin. Smíšená manželství donedávna nebyla častá, ale v současnosti už můžeme vidět výjimky, že napří-
klad olašský Rom si bere východoslovenskou Romku. Každý z nich mluví jiným dialektem romštiny a má jinou 
kulturu, jiné způsoby, přestože jsou všichni Romové vnímaní většinovou společností jako homogenní skupina. 
Z tohoto důvodu je důležité vyzdvihnout, že děti z takovýchto romských smíšených manželství žijí vlastně ve 
dvou kulturách, mluví dvěma dialekty romštiny a mají dva světy již odmalička.

Úcta

Když mluvíme o romské kultuře, nesmíme vynechat termín „paťiv“. Paťiv v češtině znamená úcta, čest, počest-
nost a jejím opakem je „ladž“ (hanba, ostuda). Paťiv vnímám jako soubor hodnot, mezi které třeba patří, že 
mladší nabídne bez optání židli staršímu, děti se starají o své staré rodiče a nedávají je do domovů pro seniory: 
to je pro Romy ladž. U Romů v rodinách se často neděkuje za jídlo a pití, poděkování je vnímáno spíše jako 
výsměch či sarkasmus vůči hostiteli; potom se však stává, že děti neděkují mimo své romské prostředí a jsou 
vnímány jako neslušné a nevychované.

Čistota

Dalším kulturním znakem u Romů je dodržování rituální čistoty týkající se zejména stravování. V každé komu-
nitě Romů bylo dělení na Romy čisté a na ty, kteří nebyli dostatečně čistí. O čistotě rozhodovalo stravování 
a způsoby, jak se připravovaly pokrmy. Čistí Romové byli „žuže Roma“ (čistí Romové) a ti druzí „degeša“. 
Mezi Romy pejorativní slovo degešis (počeštěné degeš) pochází z maďarského slova „dög“ (mršina). Podle 
stravování se romské komunity dělily. U jiných Romů, třeba olašských a dalších vlašských skupin, existuje 
i trest exkomunikace, když je někdo za závažný čin označen jako „marime“. Marime je podobný stav jako 
„degeša“ u východoslovenských Romů, ale olašští Romové si musejí dávat pozor, protože s tímto člověkem 
nesmí nikdo mluvit, jinak se také znečistí. Existuje i způsob, jak se výjimečně očistit, když je možné napravit 
chybu. Samozřejmě úctu už to člověku nevrátí.

Vraťme se ale ke stravování, se kterým souvisí i nádobí. V tomto ohledu třeba není možné používat houbičku 
z kuchyňského dřezu na utírání židle či podlahy, když vám ukápne olej. Kuchyňské utěrky by se neměly prát 
v pračce, která je znečištěná tím, že se v ní perou ponožky a spodní prádlo atd.

Další zákazy se vážou na jídlo. Když je v jídle vlas nebo jídlo spadne na zem, nejí se. Podobně se nejí jídlo 
z předešlého dne. Dokonce je velká ostuda nabídnout hostu ohřáté jídlo z předchozího dne. Romské děti tato 
kulturní specifi ka žijí nevědomky a mezi Neromy ve škole, školce mohou být odsuzovány, že si neváží jídla 
a plýtvají. Toto je velice široká kapitola, opět doporučuji přečíst si texty od Mileny Hübschmannové, jejichž 
bibliografi i uvádím v příloze.5

K těmto tradicím je ovšem nutno podotknout, že není možné je aplikovat na všechny romské rodiny. Já je zde 
uvádím, jak se dodržovaly ještě po druhé světové válce u východoslovenských Romů před jejich příchodem do 
českých zemí. V současnosti se v některých rodinách stále dodržují, v jiných třeba jen některé. To, jak a které 
tradice se v rodinách dodržují, záleží na tom, jak daná rodina podlehla represivní asimilaci během minulého 
režimu a tlaku společnosti. Podle toho si tito Romové některé tradice ponechali či změnili.

5  Rituální čistota u Romů je komplexní téma a není cílem v této krátké publikaci jej rozvíjet dále. Přečtěte si texty od Mileny 
Hübschmannové, která se tímto také zabývá - bibliografi i uvádím v příloze.
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Závěr
Závěrem bych chtěl shrnout pár věcí.

Zejména abyste se po přečtení předchozích stránek nesnažili vnímat romské dítě jako cizí, což by vedlo k ori-
entalizaci či exotizaci. Vnímejte romské dítě jako každého jiného žáka, který má svá specifika. U Romů je to 
dáno i etnickou odlišností. Zabýval jsem se problematikou romské identity. Snažte se dítěti ukázat, že v daném 
prostředí není žádnou výjimkou, ale je žákem jako všichni ostatní. Dbejte na to, jestli vám dítě opravdu rozumí 
při používání speciální slovní zásoby, což někdy bývají i slova, o kterých netušíme, že jim nerozumí (např.: 
relevantní, včetně, nachomýtnout se, zaškobrtnout). Jazyk je velice důležitý, kvůli němu často vznikají nedoro-
zumění, kterým je možné předejít poučením se o romské kultuře či tradicích. Kvůli jazykovému neporozumění 
se stávalo, zvláště za minulého režimu, že děti byly na základě používání romštiny přemisťovány do zvláštních 
škol s diagnózou lehkého mentálního postižení. Bohužel, tímto se pohřbívaly celé generace mladých schop-
ných lidí, kteří nebudou moci nikdy pracovat jako kvalifikovaní zaměstnanci. A na to doplácí celá společnost.

V případě neúspěchu dítěte ve škole se zkuste zaměřit na příčiny. Samozřejmě problémy vyplývající z chudoby 
a sociálního vyloučení nemůžete jako pedagogové vyřešit, ale můžete pomoci v tom, aby se dítě ve škole cítilo 
dobře. Důvody, proč se dobře necítí, mohou být těžko představitelné: dítě třeba chybí ve škole, protože už 
několikrát nemělo kružítko, a jeho rodina mu ho nemůže pořídit. Jako učitel pak třeba můžete pomoci nejen 
romskému žákovi, ale i jiným dětem ze znevýhodněných rodin, když budete mít erární kružítko, které budete 
moci půjčit na danou hodinu komukoliv.

Buďte spravedliví, postavte se za děti, když je třeba, a nic před dětmi nehrajte. Ony to na vás velmi dobře 
poznají a vrátí to, co vy jim dáváte. Většina romských dětí je sociálně citlivá a emočně vyspělá, což si přinášejí 
ze svých rodin, kde jsou jako členové rodiny přítomni veškerým situacím, ať se týkají náročných rozhodování, 
nebo třeba řešení konfliktů.

Jak jsem už nejednou uvedl, škola je pro romské děti obvykle opravdu cizí prostředí, a tak prosím zkuste 
zapojit romské děti do pěveckého souboru, dramatického kroužku či jako přispěvatele do školního časopisu. 
Mně osobně změnilo život právě psaní do školního časopisu. Díky tomu jsem si uvědomil, že se češtinu musím 
a chci učit víc, a proto jsem pak začal také číst literaturu, což mi otevřelo jiný svět. Ze své zkušenosti vím, že 
romské děti potřebují vědět, k čemu je vzdělání dobré. Zejména když pocházejí z prostředí, ve kterém nevidí 
intelektuály ani další jiné profesionální pozice.

Úplným závěrem: berte romské děti jako ostatní děti a snažte se vše vysvětlit i jejich rodičům ne slovy, ale 
činy. Když vám romští rodiče nechodí na třídní schůzky, zkuste si s nimi dát schůzku individuálně, možná tam 
jsou problémy, že se stydí před rodiči ostatních žáků, nejsou si také jistí svojí češtinou atd.

Přeji vám hodně štěstí a ať se vám vede. Ať vás baví učit a pracovat s dětmi a mládeží. Zároveň vám děkuji, 
že tímto vychováváte další generace lidí. Když do toho zapojíte i romské děti, přispíváte k lepší společnosti, 
což může mít velice pozitivní efekt nejen v romské komunitě.
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Michal Mižigár
Pochází z Písku a i přes sluchové postižení jako první člen tamní romské komunity vystudoval střední 
školu. To mu otevřelo cestu k vysokoškolským studiím v České republice (romistika na FFUK) i v zahraničí, 
v současné době na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Michal Mižigár je dnes vzorem pro romskou 
mládež, mezi níž aktivně podněcuje touhu poznávat vlastní jazyk, historii a tradice, ale také se vzdělávat. 

Jaký je jeho profi l a životní příběh podrobněji? 

Úspěšně vystudoval střední i vysokou školu, libuje si v lingvistice, lektoroval nespočet přednášek o rom-
ské kultuře, pracoval na americké ambasádě. Na tom všem by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby Michal 
nebyl nedoslýchavý. Jeho potíže se sluchem, kvůli kterým je pro něj mnoho věcí obtížnějších než pro 
druhé, navíc vznikly úplně zbytečně.

Když ho jako malého chlapce přivedla maminka na pravidelné očkování k obvodnímu lékaři, upozorňo-
vala předem, že je nemocný a má horečky. Pediatr přesto Michalovi injekci aplikoval a ujistil maminku, 
že se nic nestane. Bohužel stalo: Michal začal následkem lékařovy chyby nedoslýchat. Lékař pak v očko-
vacím průkazu přeškrtl datum s aplikací a připsal poznámku „omyl“.

Už od raného věku se tak Michal učil odezírat a doma nikoho nenapadlo, že by mohl mít problémy se 
sluchem. Přišla na to až paní učitelka ve školce – všimla si, že Michal nereaguje, když na něj mluví. 
Když pak měl nastoupit do první třídy ZŠ, nechtěli ho přijmout a navrhovali mamince, aby ho zapsala 
do zvláštní školy. Ta to však rezolutně odmítla. „Bylo to těžké. Maminka chodila od školy ke škole, ale 
nálepka hluchý Rom byla silnější. Až v srpnu před začátkem školního roku se jí povedlo mě zapsat do 
jedné z nejlepších základních škol v Písku.“

Až do šesté třídy Michal na základní škole fungoval bez problémů, pak ale musel přestoupit, protože se 
škola rušila. Nový kolektiv mu to, že je Rom a že nedoslýchá, „osolil“ – s negativními reakcemi na svou 
adresu byl konfrontován denně. Rozhodl se, že proti šikaně a rasismu bude bojovat všemi možnými 
způsoby, jen ne násilím. Začal spolužákům a učitelům prezentovat romskou kulturu a tradice, sám se 
začal zajímat o romskou historii a psát o romských zvycích do školního časopisu. Velkou oporou mu byl 
jeho strýc Matěj Sarközy, který ho do všeho zasvěcoval. Aniž by tušil, že existuje studijní obor romistika, 
pustil se Mižu (Michal) do sbírání romských textů a pohádek, vedl si statistiky romských slov a sledoval 
rozdíly mezi jednotlivými dialekty. Příspěvky psal i do píseckých novin a úspěšně se účastnil Literární 
ceny Mileny Hübschmannové organizace ROMEA.

V klubu studentů, do kterého chodil, se pak Michal před asistentem zmínil, že po základce nepůjde na 
obchodní akademii, jak se od něj očekávalo, ale na pomocného kuchaře. Vedoucí klubu zasáhl podobně 
houževnatě jako před časem Michalova maminka – rozhodl se mu pomoci s přípravou na přijímací 
zkoušky a nenechat ho, aby se vzdal snu o maturitě. Navíc dostal „ultimátum“ od rodiny – když se na 
akademii nedostane, na kuchaře bude muset. Rodina se o Michala velmi bála a nechtěla dovolit, aby 
byl v jiném městě na internátu. Několikaměsíční dřina s doučováním, kterému zasvětil i prázdniny, se 
vyplatila, Michal v přijímacím řízení uspěl.

Během studia uspořádal úspěšnou výstavu o Romech, kterou spojil s oslavou jejich dubnového Mezi-
národního dne. „Během toho roku jsem se seznámil se spoustou lidí. I díky tomu dopadla výstava lépe, 
než jsem čekal. Vystavovali jsme fotky Evy Davidové, spolupracovala s námi Jihočeská univerzita nebo 
Muzeum romské kultury a celé to mělo velký úspěch,“ vzpomíná. Mezi lidmi, které tehdy Michal potkal, 
byla i zpěvačka Ida Kelarová, se kterou se vydal na svůj první letní tábor s dětským sborem.
Pro další studium zvolil obor romistika na Univerzitě Karlově v Praze. „Ono mi to bylo asi nějak předur-
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čené. Navíc zastávám názor, že když se chce Rom něco dozvědět o své historii, musí jít na vysokou školu, 
protože z běžných zdrojů to není možné studovat,“ říká. Na univerzitě se začal zapojovat do různých 
projektů neziskovek a stal se z něj „aktivista na plný úvazek“. Po škole absolvoval stáž na americké 
ambasádě – jako poradce pro kulturní a politické oddělení. Na starosti měl styk ambasády s Romy, 
účastnil se různých setkání, doprovázel velvyslance do vyloučených lokalit. „Tam jsem si uvědomil, jak 
moc mi romistika a vzdělání v tomto oboru pomohly. Mohl jsem díky nim odborně zodpovídat různé 
dotazy a vyjadřovat se k tématům, která se týkaly Romů,“ přibližuje Michal.

Po zkušenosti na ambasádě pracoval jako projektový asistent v Nadaci OSF. Od roku 2009 se věnuje 
především dětem z Čhavorenge. „Ida Kelarová je člověk, který vás postaví před největší výzvy. Díky ní 
jsem začal přednášet po Evropě o Romech – a naučil se díky tomu i anglicky,“ říká.
Po čase se však Michal rozhodl, že projektů a aktivismu bylo dost, a vrátil se ke svému původnímu 
a největšímu cíli: přednášet a učit o romské historii. V současné době pokračuje ve studiu na Středo-
evropské univerzitě v Budapešti – v programu pro Romy, kteří se po bakalářském stupni připravují na 
magisterské studium. U přijímaček uspěl jako jediný student z Česka.

„Začátky pro mě byly velice těžké a moje angličtina dost špatná. Skoro jsem nespal, pořádně jsem 
nejedl, ale nakonec jsem to zvládnul. Jsou tu lidé z více než třiceti různých zemí. Je pro mě důležité být 
na místě, kde nejsem jediný, kdo je ,jiný‘, že se seznamuji s lidmi z jiných kultur,“ přibližuje.

V Budapešti má v plánu zůstat – rád by dál studoval historii a přispěl jako vědec k tomu, aby se z paměti 
nevytrácely romské dějiny a nevyvracel se romský holokaust. „Rád bych také přispěl k tomu, aby si 
více mladých úspěšných Romů uvědomilo svou romskou identitu. Mezi námi je těch úspěšných mnoho, 
ale často se stydí za to, že jsou Romové. Neznají svoje dějiny, nevidí ve své etnicitě nic dobrého – a to 
bych rád změnil. Vidím to jako svoje poslání.“ Podobně jako mnoho mladých úspěšných Romů i Michal 
si je vědom, že jeho práce má i odvrácenou tvář – vzdálenost od svých nejbližších. „Svoji rodinu miluji, 
ale nemohu s ní být tak často, jak bych chtěl. Soukromý život nemám prakticky žádný, všechen volný 
čas věnuji studiu a práci. Jsem si vědom toho, že je to daň za to, že chci dosáhnout svého cíle a měnit 
životy,“ říká. (Medailonek Michala Mižigára je převzat z časopisu Romano voďi.)
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Romská literatura
I. Poezie

A. Česko
1. Emil Cina
2. Vlado Oláh
3. Tera Fabiánová

B. Slovensko
1. Dezider Banga

II. Próza
A. Česko

1. Irena Eliášová
2. Andrej Giňa
3. Gejza Horváth

B. Slovensko
1. Elena Lacková
2. Janette Maziniová
3. Ľudovít Didi

III. Zahraničí (překlady)
Rakousko – Ceija Stojka: Žijeme ve skrytu (Argo: 2009)
Švédsko – Katarina Taikon: Katici, ty to zvládneš! (Nakladatelství Ivo Železný: 1999)
Maďarsko – Menyhért Lakatos: Krajina zahalená dýmem (Dauphin: 2007)
Francie – Matéo Maximoff: Sudba Ursitrů (Argo, Romano džaniben o. s.: 2008) 
USA – Oksana Marafi oti: Žij tam, kde jsou písně (Triton: 2019)

IV. Další informace o romské literatuře
Ryvolová, K., Houdek, L.: Literatura Romů na československém území po roce 2000. 
Dostupné na: https://www.czechlit.cz/cz/feature/literatura-romu-na-ceskoslovenskem-uzemi-po-
-roce-2000/

Ryvolová, K.: Současná romská literatura. 
Dostupné na: http://www.iliteratura.cz/Clanek/23605/soucasna-romska-literatura
Nakladatelství KHER: www.kher.cz

Romská hudba
Česko
Čhavorenge, Ida Kelarová a Jazz Familija, Věra Bílá, Kale, Bengas, Terne Čhave, Le Čhavendar, Cim-
bálovka Ivana Heráka, Gypsy.cz, Jan Bendig, Monika Bagárová, Império – Přerov, Cindži Renta, Gulo 
čar, Bachtale apsa

Slovensko
Jánoška Ensemble, Ciganski Diabli, Gitana, Romano Stilo, Kaľi čercheň, Sendreiovci, Kmeťoband
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Zahraničí
Srbsko: Šaban Bajramović
Rumunsko: Fanfare Ciocarlia, Taraf de Caliu, Maha Raj Banda
Makedonie: Esma Redžepová
Španělsko: Gipsy Kings
Rusko: Ruska Roma, Loyko
Maďarsko: Parno Graszt, Vojasa, Romengo.
Nizozemí: Rosenberg Trio

Romistická literatura
I. Historie

Česko
Daniel, B.: Dějiny Romů. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994.
Nečas, C.: Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
Horváthová, J.: Kapitoly z dějin Romů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
Pavelčíková, N.: Romové v českých zemích v letech 1945–1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu, 2004. Dostupné na: http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/571
Lhotka, P.: Genocida Romů a Sintů. Online: https://www.holocaust.cz/dejiny/pronasledovani-a-genoci-
da-romu/.

Slovensko
Horváthová, E.: Cigáni na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1964.
Šuvada, M.: Rómovia v slovenských mestách. Bratislava: POMS, 2015.
Jurová, A.: Riešenie rómskej problematiky na Slovensku po druhej svetovej vojne, In: Man, A. B. (ed.): 
Neznámí Rómovia. Bratislava: Ister Science Press, 1992.
Cangár, J., Kratochvíl, V. a Lučica, R.: Pátráme po minulosti Rómov: dějepisná čítánka pre 7.- 9. ročník 
základnej školy. Bratislava: Štátný pedagogický ústav, 2016.

Přeložené knihy ze zahraničí
Fraser, A.: Cikáni. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.
Hancock, I.: Země utrpení. Praha: Signeta, 2001.

II. Romština 

A. Materiály
1. QUALIROM – materiály pro výuku různých dialektů romštiny v úrovních A1 – B2 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky: http://qualirom.uni-graz.at/

B. Učebnice
1. Šebková, H., Žlnayová, E.: Romaňi čhib: učebnice slovenské romštiny. Praha: Fortuna, 2001.
2.  Šebková, H., Žlnayová, E.: Romaňi čhib: učebnica rómčiny (severocentrálny dialekt). Košice: Bohe-

mia Kontakt, 2002.
3. Koptová, A.: Romčina do vrecka. Košice: Pezolt PVD, 1995.
4.  Gašparová, E., Lukáčová, I.: Amari romaňi čhib – naša rómčina. Bratislava: Štátny pedagogický 

ústav, 2016. http://www.statpedu.sk/fi les/articles/nove_dokumenty/projekty/eea_grants/amari-ro-
mani-chib_nasa-romcina-pracovny-zosit.pdf
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C. Slovníky
1. Romlex – multidialektální romský slovník do různých jazyků: http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.
xml
2. Hübschmannová, M. a kol.: Romsko-český a česko-romský kapesní slovník. Praha: Fortuna, 1998.
3.  Koptová, A., Koptová, M.: Slovensko-rómsky rómsko-slovenský slovník: Slovačiko-romano Roma-

no-Slovačiko lavustik. Dobrá romská víla Kesaj: 2011.

D. Romský etnolekt češtiny
1. Bořkovcová, M.: Romský etnolekt češtiny - případová studie. Praha: Signeta, 2007.

III. Romská kultura a tradice

Česko
Hübschmannová, M.: Šaj pes dovakeras (Můžeme se domluvit). Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
Hübschmannová, M.: … několik poznámek o hodnotách Romů (skica), In: Romové v České republice 
(1945–1998), kol. autorů. Praha: Socioklub, 1999. s.1–51. Online dostupné: https://www.yumpu.com/xx/
document/read/14092954/romove-v-ceske-republice-socioklub

Slovensko
Stojka, P., Pivoň, R.: Náš život = Amáro trájo. Bratislava: SD studio, 2003.
Facuna, J., Lužica, R.: Rómska kultura. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2017.

Romská média
Česko
1. Média online: Romea.cz - www.romea.cz 
2. Tištěná média: - Romano Hangos
 - Kereka (časopis pro děti)
3. Rozhlas: Radiožurnál: O Roma vakeren (Romové hovoří)

Slovensko
Tištěná média: Romano Nevo Ľil 
Rozhlas: RTVS – Sam khere, Rómsky magazín
Internetové televize: Gipsy Television - www.gipsytv.eu 

Další užitečné odkazy
Muzeum romské kultury, Brno:  www.rommuz.cz
Romský digitální archiv: www.romarchive.eu 
Evropský romský institut pro umění a kulturu: www.eriac.org
Evropské romské právní centrum: http://www.errc.org/
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Spolupráce 
Čhavorenge a ZUŠ

Průběh projektu v letech  
2018–2019 podrobně
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Soustředění a koncerty – cíle
Podpořit romské děti a mladé lidi s pomocí hudby v cílevědomé práci na sobě, v budování hrdosti vůči sobě 
samým a vlastní kultuře, v posilování sebedůvěry. Aby se zvýšila šance na jejich vykročení ze sociálního 
vyloučení a na zapojení do společnosti. 

Propojit skrze společné poznávání a tvoření – zpěv a tanec – děti a mladé lidi z romských a neromských rodin 
(žáci ZUŠ), umožnit jim vzájemně poznat svoji kulturu a zbavit se předsudků.

Udržovat na vysoké úrovni romskou hudební kulturu. Seznamovat s ní prostřednictvím koncertů širší veřejnost, 
a předávat tak pozitivní zprávu o tom, čeho je možné společným tvořením dosáhnout.

Zprostředkovat pohled na romské děti způsobem, který má potenciál podpořit pozitivní vnímání společnosti 
a přispět k bourání existujících předsudků.

Návrat na Šluknovsko
Datum: 14.–19. 5. 2018
Místo: Krásná Lípa (Penzion Lípa, Dům Českého Švýcarska, Hotel Beseda), Rumburk (KD Střelnice), 
Varnsdorf (Gymnázium)
Počet účastníků: 36 romských dětí, 41 žáků ZUŠ Varnsdorf

První naše akce v rámci projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti – podpora vzdělávání 
žáků se sociálním znevýhodněním“ se odehrála na Šluknovsku v květnu 2018. Nebylo to poprvé, co jsme tuto 
oblast navštívili. Když jsme se s Idou Kelarovou rozhodovali, kam po dvou létech strávených na východním 
Slovensku přenést letní uměleckou školu Romano drom 2016, dlouho jsme neváhali a zvolili Novoborsko 
a Šluknovsko. 

Právě tam se v létě 2011 odehrály konflikty mezi Romy a Neromy a následně protiromské pochody, kterých 
se pokoušeli využít radikálové a neonacisté. Přinést právě do tohoto kraje projekt dlouhodobé spolupráce 
dětského pěveckého sboru Čhavorenge a České filharmonie jsme považovali za významné. Ukázat sílu rom-
ské kultury na té nejvyšší úrovni, umožnit všem, kteří chtějí být otevření, aby viděli romské děti, které na sobě 
intenzivně pracují a jsou na sebe hrdé, podporovat setkání Romů a Neromů. To vše k myšlence Romano 
dromu patří.

Léto 2016 bylo ovšem velmi těžké. Ne kvůli dětem. Ty na sobě intenzivně pracovaly a kromě hudby a tance se 
učily angličtinu, brazilskou capoeiru, poznávaly vesmír a hvězdy, zažily pietní akt připomínající oběti romského 
holokaustu, přednášeli jim úspěšní Romové, například policista Petr Torák, držitel Řádu britského impéria. 
Ale děly se bohužel i jiné věci. Všechny nás vyděsilo, když se v blízkosti tábora ozvaly výstřely a nadávky 
a když přímo do areálu vnikl muž, který bezdůvodně napadl skladatele Desideria Duždu, kterého se snažil 
vyprovokovat ke rvačce a sprostě mu nadával. Varnsdorfská policie se k incidentu stavěla od začátku laxně: 
„Víte co? V první řadě z toho nedělejme kovbojku…“ 

O to větší radost jsme měli z toho, že jsme potkali Kateřinu Müllerovou, nadšenou sbormistryni z Varnsdorfu, 
která dala dohromady skupinu třiceti rumburských a varnsdorfských neromských dětí, které si na koncertech 
s dětmi z Čhavorenge zazpívaly. „I já trpěla nervozitou, jestli dokážu předsudky a špatné zkušenosti překo-
nat a na těch pár dní se sžít s romskou kulturou a být její součástí,“ psala pak jedna ze zpívajících účastnic 
Alžběta Petrášová. „Všechny mé obavy se ale rozplynuly během první hodiny společné zkoušky s dětmi 
z Čhavorenge. Ještě nikdy jsem se necítila tak vítaná mezi skupinou úplně neznámých lidí. A ještě nikdy jsem 
necítila takovou radost ze zpěvu jako právě při zkouškách a koncertech s Čhavorenge. Během tří dnů jsme 
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koncertovali v Novém Boru, Rumburku a Děčíně. Všechny tři koncerty měly svou jedinečnou atmosféru. I přes 
chladné až mrazivé počasí sálalo z účinkujících na pódiu teplo, které my se sborem nejsme nikdy schopni 
vytvořit, i kdybychom se snažili sebevíc. Jako společné písně se vybralo několik čardášů, což bylo pro setkání 
s romskou kulturou nepřekvapivé, ale pro sžití vyčerpávající. Chytit dech a tempo v posledních taktech byla 
pro mě velká výzva, kterou jsem ale s radostí po všechny tři koncerty přijala. (…) Během toho týdne s projektem 
Romano drom jsem si uvědomila, že nemůžu brát vše černobíle. Jediný způsob, jak správně rozlišovat věci, 
je na dobré a špatné. Stejně tak je to i s lidmi. Děti z Čhavorenge, které strávily ve Šluknovském výběžku dva 
týdny, musely zažít slovní nadávky i fyzické napadení. Někdo byl tak ‚odvážný‘, že zaútočil na dětský tábor. 
Na tábor dětí, které se učily zpívat, které se dospělí snažili naučit se o sebe postarat, naučit být dobrým 
člověkem – je to snad špatně?“ 

V říjnu 2016 pak sboristé ze Šluknovska pod vedením Kateřiny Müllerové hostovali spolu s Čhavorenge 
v Dvořákově síni Rudolfina na koncertech cyklu Čtyři kroky do nového světa. V programu nazvaném „Čí je 
má vlast? A co je česká hudba?“ se potkala tvorba Bedřicha Smetany – vzniklá v době, kdy si Češi jako národ 
ještě moc nevěřili a hledali své skutečné sebevědomí – s romskou muzikou. Doprovázela Česká studentská 
filharmonie pod taktovkou Marka Ivanoviće.

Když se o rok později poprvé objevila myšlenka na projekt „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příle-
žitosti“, napadlo nás navázat na již vytvořený vztah a na Šluknovsko se – s pozitivním očekáváním a zároveň 
také s určitým napětím – po dvou letech vrátit na společné umělecké soustředění s dětmi a mladými lidmi „od 
Katky Müllerové“, tedy členy sboru ZUŠ Varnsdorf, který navštěvují místní i přespolní.
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Jak to celé probíhalo?

Účastníci soustředění nacvičovali sborový zpěv pod vedením Idy Kelarové a Desideria Duždy, věnovali se však 
i práci se sólovým hlasem a dýchání. Na programu nechyběl tradiční romský tanec ani nácvik choreografi e 
pod vedením tanečníků Libuše Bachraté a Oto Bundy. Je třeba zmínit také společné zkoušky s hudebníky 
vyslanými do projektu Českou fi lharmonií,1  kteří doprovázeli sbor na koncertě v Rumburku. Část zkoušek 
a nastudování hudebního programu vedla každá ze sbormistryň.

Umělecký a lektorský tým Idy Kelarové sestavil pro děti bohatý doprovodný program sledující několik cílů: šlo 
o rozvoj přirozené tvořivosti dětí, učení se morálním a etickým hodnotám a podporu v poznávání vlastní kultury, 
historie i jazyka. Nechyběly ani volnočasové a sebepoznávací aktivity. A mimořádný výletní program předpo-
slední den, kdy obě skupiny vyrazily do blízkého okolí Krásné Lípy a vzájemně si pro sebe připravily program.

Výstupem ze soustředění byly dva společné koncerty pěveckého sboru Čhavorenge a pěveckého sboru ZUŠ 
Varnsdorf. Nejprve se představil každý sbor zvlášť a pak oba společně ve smíšeném romsko-neromském 
repertoáru. 

První koncert proběhl 16. 5. 2018 v kulturním domě Střelnice v Rumburku, která svým zázemím a technic-
kým vybavením poskytla důstojné prostředí. Na koncert přišlo přes 400 lidí z Rumburku a okolí. Potkalo se 
na něm romské a neromské publikum, což je velmi vzácné a ojedinělé. Ne všichni návštěvníci byli zvyklí na 
koncertní formát a pravidla chování s ním související. Koncert se však setkal s velkým ohlasem a úspěchem. 
Všichni návštěvníci dostali jako dárek od České fi lharmonie DVD s fi lmem „O čo ide Idě“, zachycující práci Idy 
Kelarové s romskými dětmi na letní umělecké škole Romano drom 2015 ve slovenském Mnichovském Potoce. 
Druhý koncert, komornější (bez hudebníků České fi lharmonie) a pro všechny mnohem klidnější, se uskutečnil 
o den později – 17. 5. 2018 – ve zcela zaplněné aule Gymnázia Varnsdorf, kam se přišlo podívat 200 diváků.

Celá několikadenní aktivita měla velký význam pro romskou i neromskou komunitu. Tím spíš, že se odehrála 
právě na Šluknovsku. Pro romské děti je vedení Idy Kelarové nasměrováním do světa, kde úspěch je podmí-
něný prací na sobě, odhodláním, vůlí a vytrvalostí a kde se člověk dočká respektu a ocenění, pokud je schopen 
respektovat a ocenit také druhé. Největší význam tkví ale ve společném tvoření mladé romské i neromské 
generace a získávání zkušeností ze vzájemného setkávání pro celý budoucí život. A věřme, že i v ochotě 
navazovat na takováto setkání.

1  Byli to Vladislav Borovka (hoboj), Marko Ferenc (housle), Jitka Kokšová (housle), Adéla Kozáková (fl étna), Martin Matoušek (viola), Kurt 
Neubauer (pozoun), Adam Pechočiak (viola), Adam Richter (trubka), Jiří Ševčík (housle), Alena Šístková a Judita Škodová (violoncello). 
Jazzové trio tvořili vynikající romští hudební profesionálové Tomáš Baroš (kontrabas), Ondrej Krajňák (klavír) a Marian Ševčík (bicí); na 
kytaru hrál autor většiny prováděných romských písní Desiderius Dužda. 
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Soustředění na Zderazi 
Datum: 13. – 17. 2. 2019
Místo: Zderaz (Hotel Renospond)
Počet účastníků: 49 romských dětí

Další soustředění se odehrálo v obci Zderaz u Proseče (mezi Vysokým Mýtem a Hlinskem) v Pardubickém kraji 
a sešli se na něm romské děti zejména z Chrudimska a Vysokomýtska. Pracovaly na sborovém repertoáru pod 
vedením Idy Kelarové a dalších lektorů, čímž byl naplněn jeden z cílů projektu – intenzivně a koncentrovaně 
rozvíjet individuální i sborový pěvecký projev. Důležitou součástí programu byl však také výchovný aspekt. 
Na soustředění ve Zderazi tak s dětmi každý večer probíhala reflexe jejich chování a také jejich posunů, pří-
padně překážek, které v posunu brání. Tímto přístupem Ida Kelarová přispívá k začlenění dětí do společnosti 
a dává jim šanci vést zodpovědný život. Děti také zažily – dokonce dvakrát, protože napoprvé nebyly úspěšné 
– dobrodružnou aktivitu hledání pokladu, kdy podmínkou úspěchu je schopnost spolupracovat, pomáhat si 
a dobře fungovat jako skupina.

Záměr celého soustředění podrobněji vysvětluje Ida Kelarová. 

„Na Zderaz jsme vzali skupinu dětí z Chrudimska a Vysokomýtska, které s námi dlouhodobě spolupracovaly, 
ale nebyli to vesměs členové Čhavorenge. Tohle jsou děti ulice, opravdu z hodně sociálně slabých rodin. 
A protože se blížilo březnové a dubnové soustředění v Praze, měla jsem obavy, aby to nebyla ostuda. To bych 
nepřežila. Na rozdíl od Čhavorenge jsem těmto dětem moc nevěřila, že to zvládnou. 

Zderaz, to byl malý krok k integraci. Aby byly děti připraveny na práci s Neromy, na profesionalitu, na to, aby 
spolu s Čhavorenge odprezentovaly Romy na vysoké úrovni, aby se chovaly slušně na hotelu, protože nikdy 
na žádném nebyly. Aby si pak o nich lidi kolem neřekli: ‚Proboha, co je to za degeše?‘ Jsem zastáncem toho, 
že se musí chovat tak, aby je všichni krásně přijali. 

47 /



Na Zderazi děcka krásně fungovala. Hodně z nich se tam otevřelo, udělaly velký kus práce, ale ta společně 
strávená doba byla krátká: od středy do neděle. Proto ve mně čím dál víc klíčí myšlenka, že je potřeba, aby-
chom měli školu, kde by děti mohly být celoročně. Děti potřebují takovouto ‚jinou‘ školu. Čím víc se toho do 
nich dostane, tím pevněji to v nich bude. 

Celkově to byla výborná zkušenost také v tom, že nám to dalo naději, že i velmi komplikované děti to všechno 
zvládnou. Ustály hotel, dokonce od paní ředitelky na Zderazi dostaly pochvalu. A když pak byly v Praze, 
taky obstály. To jsme se dozvěděli později, když jsme pobývali na pražském Hotelu Meda s jinou skupinou 
romských dětí. A já se ptala paní v jídelně, jestli jsme první Romové, co tam bydlí. Dělala jsem, že to nevím… 
A ona říkala, že nejsme, že tam byla velká skupina před námi a ta byla tak úžasná, že se všichni do těch dětí 
zamilovali. Tak to jsem byla na děcka obrovsky hrdá!“

Každé z dětí na Zderazi sepsalo pro sebe jakýsi „úkol“, na čem chce pracovat a co chce ve svém životě změ-
nit do léta 2019. Každý to přečetl nahlas před ostatními a množství odhodlaných závazků bylo velké. Jak to 
komentovala Ida Kelarová: „Děcka jsou odhodlaná změny udělat, je vidět, že je dění ve Zderazi hodně oslovilo, 
jen to teď musí zpracovat a integrovat do svých životů. A jak na konci zpívali? Jako o duši!“
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Soustředění v praze I.
Datum: 11.–17. 3. 2019
Místo: Praha-Suchdol (Hotel Galaxie)
Počet účastníků: 72 dětí

Soustředění mělo dvě části. První byla věnovaná podpoře členů romského dětského sboru Čhavorenge. Děti 
přijely do Prahy v pondělí 11. března večer a následovaly 4 dny zkoušek pod vedením uměleckého týmu. 
Zkoušky probíhaly formou společné práce na repertoáru (intonace, rytmus, práce na textu a výrazu, nácvik 
taneční choreografie), zároveň ale umělecký tým pracoval s dětmi individuálně na jejich hlasovém projevu. 
Večer byl vždy věnován reflexi dne a práci s dětmi v duchu popsaném už na minulých akcích.

V sobotu 16. 3. 2019 se k romským dětem připojili opět žáci ZUŠ Varnsdorf, ale nově také zpěváci Pueri 
gaudentes ze ZUŠ Šimáčkova Praha. Společně probíhal nácvik a provedení romských písní Efta čardaša, Na 
šunav, Hej romale a mezinárodní romské hymny Dželem, dželem.

Soustředění v Praze II.
Datum: 4. – 6. 4. 2019
Místo: Praha-Suchdol (Hotel Galaxie), Praha-Bubeneč (Hotel Meda) a Dvořákova síň Rudolfina
Počet účastníků: 62 dětí + 56 žáků ZUŠ Varnsdorf a Šimáčkova

Soustředění přímo navazovalo na soustředění březnové a individuální práci s Čhavorenge byl věnován 
zejména čtvrtek 4. 4. a pátek 5. 4. s tím, že společné setkání a tvůrčí sborová práce romských dětí a žáků ZUŠ 
Šimáčkova a Varnsdorf se odehrála 5. 4. od 18 hodin a navazovalo se na ni v sobotu dopoledne i odpoledne 
ve Dvořákově síni Rudolfina za doprovodu České studentské filharmonie (pod taktovkou Marka Ivanoviće) 
a pak v Sukově síni. Odpoledne 6. 4. patřilo dvouhodinové přednášce a diskusi o vztazích Romů a Neromů, 
kterou vedla Ida Kelarová. Večery byly vždy věnovány reflexi celého dne a zážitkům dětí a jejich posunům. 

Dalšími účastníky soustředění byli žáci a studenti z Uherského Hradiště a ze Vsetína.
Velká část práce na tomto soustředění byla věnována přípravě na koncert v Rudolfinu při příležitosti Mezi-
národního dne Romů. Koncert přenášela živě Česká televize 8. 4. 2019.
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Novoměstské koncertování
Datum: 17. 6. 2019
Místo: koncertní sál ZUŠ J. Štursy, Nové Město na Moravě
Počet účastníků: 25 dětí, z toho 16 z Čhavorenge a 9 ze ZUŠ J. Štursy
 
Před koncertem nejprve proběhlo vzájemné představení pěveckého sboru Čhavorenge a žáků bicího oddělení 
ZUŠ. Poté se uskutečnila společná zkouška, která spontánně přešla v jamování starších členů Čhavorenge 
a žáků ZUŠ. V první části koncertu vystoupil pěvecký sbor Čhavorenge, kde se odehrálo nejdříve několik 
sólových vystoupení, poté skupina mladších dětí a na závěr zazpíval celý sbor pod vedením sbormistryně Idy 
Kelarové a za klavírního doprovodu Desideria Duždy. V druhé části koncertu následovalo vystoupení souborů 
bicích starších žáků ZUŠ pod vedením Libora Orla. Mezi návštěvníky koncertu patřili učitelé ZUŠ, rodiče žáků 
ZUŠ a několik dalších hostů. Na závěr koncertu bylo zajištěno občerstvení. 

Jak popisuje Ida Kelarová: „Byla to krásná zkušenost. Počínaje úžasně vybavenou základní uměleckou ško-
lou. To kdybychom měli jako děti…! Byla jsem taky velice mile překvapená paní ředitelkou a jejím přístupem, 
klobouk dolů. Paní ředitelka tam celou dobu seděla, pozorovala, krásně mluvila. Byla jsem nadšená. 

Přijeli jsme se skupinkou dětí z Chrudimska a Vysokomýtska a setkali se s žáky novoměstské ZUŠ; byla to 
skupina bubeníků pod vedením pana učitele Libora Orla. Začátek byl zvláštní. Nikdo nemluvil. Všichni se sty-
děli. Tak říkám: ‚Pojďme si vzájemně ukázat, co kdo dokáže, nejdřív vy, pak my…‘ To proběhlo hezky, zatleskali 
jsme si, ale pořád to bylo takové, že se všichni trochu styděli. 

A pak šel na řadu osmiletý Románek, který nezazpíval ani tón, jak se lekl. Tam už se všichni začali smát, 
začalo to být volnější, dali jsme si nějaké pití, chlebíčky a říkala jsem si: nechám to volně, co se bude dít. Vůbec 
jsme nemuseli nic organizovat. Děti se postupně všechny scházely na pódiu, naše začaly zpívat, kluci zase 
bubnovat a za chvíli z toho byla taková obrovská rodina a atmosféra úžasná, že spolu všichni začali mluvit 
a nikdo nechtěl domů. Zorganizovali jsme jenom začátek a pak se to tak otevřelo, že to děti k sobě přitáhlo 
a krásně to zafungovalo. Všichni si odnášeli kus uvědomění si o těch druhých. Bylo zajímavé, že i mladí bicisté 
se před našimi dětmi styděli. Přitom neměli za co. Byli dobří, byla to navíc jejich škola. 

Pro naše děti bylo důležité projít se budovou samotné školy, teď už vědí, co je základní umělecká škola a jak 
vypadá – že tam mohou chodit a rozvíjet se. To je taky důležité. Když se to všechno sečte, takováto setkání 
považuju díky muzice za to nejsilnější, co se může odehrávat. A je to důležité pro obě strany.“

ZUŠ J. Štursy v Novém Městě na Moravě byla velmi otevřená spolupráci s romským pěveckým sborem Čha-
vorenge. Spolupráce mezi žáky ZUŠ J. Štursy a sborem Čhavorenge proběhla bez sebemenšího problému, 
naopak si obě strany spolupráci velmi chválily. 

50 /



Petr Kadlec 
Muzikolog, pedagog, hudební publicista a moderátor. Vystudoval hudební vědu na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy. V letech 2009–2013 působil jako redaktor Českého rozhlasu, mj. jako hlavní hudební 
dramaturg stanice Český rozhlas Vltava.

Od roku 2003 spolupracuje s Českou fi lharmonií, nyní jako vedoucí jejího vzdělávacího oddělení. Během 
tohoto působení vedl desítky hudebních workshopů pro děti a mládež různého věku, od roku 2006 
moderuje koncertní cyklus pro studentské publikum Čtyři kroky do nového světa, který vytváří spolu se 
skladatelem a dirigentem Markem Ivanovićem. Ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Čhavorenge 
a Idou Kelarovou vede za Českou fi lharmonii projekt Romano drom (Romská cesta). 

Na edukačních programech spolupracoval také s Pražským fi lharmonickým sborem, Komorní fi lharmonií 
Pardubice, Jihočeskou komorní fi lharmonií a festivalem Smetanova Litomyšl. 

Pro Českou fi lharmonii vytvořil profi lové výstavy dirigentů Václava Talicha, Rafaela Kubelíka a Karla 
Ančerla, jemuž věnoval také svoji doktorskou práci. Několik let přednášel na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Karlovy Didaktiku prezentace hudby a pro nakladatelství Supraphon realizoval speciální edici 
Talichových nahrávek (Václav Talich Special Edition). Spolupracuje rovněž s časopisem Harmonie.

Muzikolog, pedagog, hudební publicista a moderátor. Vystudoval hudební vědu na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy. V letech 2009–2013 působil jako redaktor Českého rozhlasu, mj. jako hlavní hudební 
dramaturg stanice Český rozhlas Vltava.

Od roku 2003 spolupracuje s Českou fi lharmonií, nyní jako vedoucí jejího vzdělávacího oddělení. Během 
tohoto působení vedl desítky hudebních workshopů pro děti a mládež různého věku, od roku 2006 
moderuje koncertní cyklus pro studentské publikum Čtyři kroky do nového světa, který vytváří spolu se 
skladatelem a dirigentem Markem Ivanovićem. Ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Čhavorenge 
a Idou Kelarovou vede za Českou fi lharmonii projekt Romano drom (Romská cesta). 

Na edukačních programech spolupracoval také s Pražským fi lharmonickým sborem, Komorní fi lharmonií 
Pardubice, Jihočeskou komorní fi lharmonií a festivalem Smetanova Litomyšl. 

Pro Českou fi lharmonii vytvořil profi lové výstavy dirigentů Václava Talicha, Rafaela Kubelíka a Karla 
Ančerla, jemuž věnoval také svoji doktorskou práci. Několik let přednášel na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Karlovy Didaktiku prezentace hudby a pro nakladatelství Supraphon realizoval speciální edici 
Talichových nahrávek (Václav Talich Special Edition). Spolupracuje rovněž s časopisem Harmonie.
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Další aktivity 
projektu na podporu 

žáků se sociálním 
znevýhodněním
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Koncert 18. 9. 2019 v Brně
Záměrem koncertu bylo uspořádat koncert pro obyvatele jedné z největších vyloučených lokalit v České repub-
lice ‒ brněnského Cejlu. Místo realizace bylo vybráno podle doporučení organizace IQ Roma servis a jejich 
organizační jednotky Savore džene, s nimiž jsme koncert pořádali. Jako nejvhodnější prostor pro uspořádání 
koncertu se jevil koncertní sál v Kabinetu Múz, který je nedaleko brněnského Cejlu. V těchto prostorách IQ 
Roma servis v posledních letech pořádá koncerty a publikum z vyloučené lokality je zvyklé do těchto prostor 
docházet.

Na realizaci koncertu se podařilo zajistit špičkového zvukového mistra a jeho tým ‒ Tonstudio Jaromíra Raj-
chmana. Zvukaři využili částečně vybavení Kabinetu Múz, část vybavení si přivezli vlastní.

Po generální zkoušce byl koncert zahájen v 18.30 vystoupením pěveckého sboru Choirchestra, který pod 
vedením Igora Karpilovského přednesl Aven Roma (trojhlasé písně pro sbor) od Jiřího Laburdy a dále několik 
romských a židovských písní. Poté vystoupil Ivan Herák Band. Soubor se představil ve složení housle, viola, 
kontrabas a cimbál. Hudebníci zahráli romskou hudbu s přesahem do jazzu. Žánr jazzu byl dominantou 
následujícího programu v podání Drahuše Banga, který vystoupil také s kontrabasistou Ivan Herák Bandu. 
Poslední skladbu zahrál Drahuš Bango společně se členy Ivan Herák Bandu.

Publikum bylo složené zhruba z poloviny z romských posluchačů, druhou polovinu publika tvořila majorita.

Koncert volně navázal na aktivitu spolupráce romského pěveckého sboru Čhavorenge, žáků základních umě-
leckých škol a členů České filharmonie. Koncert v Brně byl dalším testem možností spolupráce romských 
hudebníků a muzikantů z většinové společnosti. 
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Workshop pro žáky se sociálním znevýhodněním
Na letní výtvarné dílny navázala další aktivita ve spolupráci se spolkem Ponton, z. s., která se věnovala ten-
tokrát hudbě. Akce se konala 15. 1. 2020 v Plzni v nových prostorách nízkoprahového centra Ponton, z. s. 
Akce byla určena pro děti ze sociálně vyloučených lokalit v Plzni, workshopu se účastnilo 11 dětí. Workshop 
vedly lektorky Štěpánka Lišková, Mirka Nowak a Tereza Stupková, asistentem byl Robert Mimra.

V prvním bloku představila Tereza Stupková účastníkům hudebně-divadelní hry, které měly za cíl probudit 
v dětech schopnost rytmické a vokální improvizace a především vzájemné spolupráce. Konkrétně se jednalo 
o hru „Hejá hají“, dramatickou improvizaci „Jsem, beru“ a hudební improvizace jednotlivců s následující souhrou 
celé skupiny. Hudební improvizace byla aktivita, která žáky zaujala nejvíce. Přesto bylo nezbytné několikrát 
vysvětlit, že během improvizace by nemělo vznikat nic známého, ale něco úplně nového. Jakmile žáci toto 
pravidlo pochopili, vznikaly velmi povedené etudy a celá skupina pracovala ve vzájemné souhře. 

Druhý blok vedla profesionální jazzová zpěvačka Mirka Nowak, která zahájila výuku prací s dechem, vysvět-
lila, jak se tvoří slyšitelná dynamika v hudbě a při zpěvu. Poté děti zkoušely zpívat v různých dynamických 
úrovních, včetně nejslabší možné dynamiky. Lektorka sama předvedla několik úryvků z jazzových standardů. 
Následovaly vokální improvizace dětí a společný zpěv s rytmickým doprovodem.

Třetí částí provázela zkušená pedagožka Štěpánka Lišková. Lektorka si přivezla velké množství etnických 
nástrojů. Výuku zahájila na tibetské mísy. Děti nejprve hledaly nejkrásnější tón, poté zkoušely další techniky 
hry. Došlo též na krátký výklad fyziky – názornou ukázku šíření zvukových vln v tibetské míse naplněné vodou. 
Dále lektorka představila několik exotických hudebních nástrojů. Poslední část výuky se zaměřila na perku-
sivní bicí nástroj djembe. Lektorka děti rozdělila do tří skupin. Postupně s každou skupinou nacvičila rytmické 
modely (paterny). Poté se vše secvičilo dohromady. Výsledkem byla výrazně rytmická etnická kompozice, 
kterou si účastníci velmi užili.
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Letní výtvarné dílny
Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti byly také letní výtvarné dílny, které 
byly pořádány v letech 2018 a 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Z cel-
kem čtyř dílen byly dvě zorganizovány ve spolupráci se spolkem Ponton, z. s. Tyto dílny byly určeny dětem 
se sociálním znevýhodněním, většinou romské národnosti.

První dílny se konaly 30. 7. až 1. 8. 2018. Lektory dílen byli Martina Komzáková a Jan Svoboda. Asistentem 
byl Filip Rýdl a částečně Petr Kalkant a Robert Mimra. Ve skupině 11 žáků byli celkem 3 žáci se sociálním 
znevýhodněním. 

Tématem dílen byl Otisk, ob tisk, ná tisk, pře tisk, ú tisk, ó tisk, o tisku aneb Společné hledání možných cest 
k tisku – 3denní sebezkušenostní program zaměřený na grafické techniky a posilování spolupráce, komunikace 
a pozitivní sociální interakce v heterogenní skupině dětí z nízkoprahového centra, jejichž SVP vycházely ze 
sociálně znevýhodněných podmínek v kombinaci s poruchami učení a hyperaktivitou.
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Třídenní dílna nabídla účastníkům tyto aktivity:

Pondělí: úvod a seznámení ve skupině a s programem; společná procházka v exteriéru s hledáním různých 
forem ob/tisku; seznámení se zrcadlovým efektem v grafických technikách; tvorba matrice a tisku vlastního 
jména prostřednictvím ručního lisu „kulíšku“; závěrečná reflexe dne a aktivit ve smyslu sledovaných cílů dílny.

Úterý: úvodní reflexe dne a prostor pro ukotvení expresivního zážitku pondělního programu ve vztahu k aktu-
álnímu programu; tvorba linorytu – příprava matrice a dvoubarevný soutisk „krystalů ve společné jeskyni“; 
tvorba jeskyně – velkoformátový podklad, do kterého děti umisťovaly vzorky frotáže nalezených povrchů 
v interiéru školy; obkreslování postav dětí do společné kresby všech účastníků obou letních výtvarných dílen; 
závěrečná reflexe dne a aktivit ve smyslu sledovaných cílů dílny.

Středa: úvodní reflexe dne a prostor pro ukotvení expresivního zážitku úterního programu ve vztahu k aktu-
álnímu programu; tvorba a dvoubarevný soutisk skupinových dřevořezů; dotváření „společné jeskyně“ vle-
pováním vystřižených krystalů jednotlivých dětí, závěrečná reflexe dne a celé výtvarné dílny; obtisk vody 
v exteriéru; závěrečná reflexe dne a celé výtvarné dílny; lektorská evaluace dílny.

Výtvarná dílna proběhla úspěšně, ve skupině došlo k pozitivní kohezi a motivaci ke spolupráci a sdílení 
zážitku. Děti byly nadšeny z technik tisku, díky kterým se během krátké chvíle dostavily výsledky v podobě 
působivých výtvarných prací.
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Druhé dílny se konaly 8. až 10. 8. 2019. Lektory dílen byli Martina Komzáková a Pavel Sochor. Asistentkami 
byly Kamila Mallá, Michaela Bartošová, Lenka Rýdlová. Ve skupině 14 žáků bylo celkem 8 žáků se sociálním 
znevýhodněním. Většina účastníků byla ubytována v nedalekém hotelu, dva žáci se účastnili dílen formou 
příměstského tábora. Dílny se konaly v prostorách Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zde 
je vhodný ateliér se zázemím a vybavením, včetně tiskařského lisu. Část aktivity se odehrávala v plenéru.

Tématem dílen byl Golem, nebo člověk? aneb Stejná kostra, a přitom různí lidé – 3denní sebezkušenostní pro-
gram zaměřený na sebepoznání, spolupráci, komunikaci a pozitivní sociální interakci v heterogenní skupině 
dětí s přítomností 1 žáka se SVP.

Součástí Výtvarné dílny II 2019 byla také návštěva zoologické zahrady v Plzni, kde účastníci čerpali další 
inspiraci a porovnávali své výtvory často imaginárních tvorů s reálnými cizokrajnými zvířaty. Závěrečná reflexe 
tří dnů dílny obsahovala i tuto inspiraci v zoo.

Program dílen:

čtvrtek 
dopoledne:
• seznámení členů skupiny a s projektem,
• rozdělení do 2 kmenů, volba rolí členů v kmenu,
• kresebný návrh vlastního „avatara“ - magického zvířete, který je jejich individuálním ochráncem, reflexe 
zaměřená na vlastnosti avatara a na otázku, proč je každý z nich potřebuje,
• modelování avatara z keramické hlíny;
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odpoledne: venkovní prostředí
• tvorba společného rituálního kruhu z recyklovaného oblečení,
• sestavení šamanské chýše kmene z nalezených přírodních materiálů,
•  umístění avatarů do chýše a performance rituálního tance a zpěvu kmene v kruhu kolem chýše (poté se 

avataři odnesli zpět do školy, chýše byly rozebrány a jejich materiál ukryt v krajině);

pátek
dopoledne: venkovní prostředí
• návrat k chýším, jejich opětovné postavení a umístění avatarů zpět do nich,
• performance vytváření božstva kmene – lidské sochy v promyšlené kompozici zabalené v toaletním papíru,
• následná performance s toaletními papíry: „Jaké stopy v krajině zanecháváme“,
• úklid;

odpoledne
•  návrat k chýším a reflexe zážitku ze situace, kdy někdo cizí zničí naše dílo, zaměřená na ochranu, toleranci 

a respektu k cizí práci, dílu,
•  performance: „ochranná síť“ – spojení obou kmenů do jednoho, vytvoření jedné společné chýše, umístění 

všech avatarů do ní, vytvoření společné ochranné pavučiny,

sobota
celý den 
• hledání stromu života jejich kmene cestou parkem,
•  umístění avatarů u stromu a reflexe zaměřená na pojmenování klíčových hodnot jejich kmene – čeho si 

nejvíce váží jako kmen a jaká mají klíčová pravidla chování a soužití,
•  v zoologické zahradě hledání zvířete, které se svými vlastnostmi i podobou nejvíce blíží jejich avatarovi 

a jejich fotografii,
• reflexe zaměřená na podobnosti a rozdílnosti skutečného zvířete a jejich avatarů,
•  rozloučení s dílnou a závěrečná reflexe zaměřená na sdílení nejdůležitějších prožitků a poznatků z průběhu 

výtvarné dílny.

Účastníci si v plném rozsahu vyzkoušeli některé aktivity, které na hodinách výtvarné výchovy neprovádějí. 
Žáci byli nenásilnou a hravou formou podněcováni k rozvoji myšlení a představivosti. Výstava výtvarných 
prací v prostorách Pedagogické fakulty Západočeské univerzity byla silnou motivací pro některé děti dále se 
věnovat výtvarným činnostem (například v nízkoprahovém centru Ponton, z. s., jehož pracovníci na realizaci 
výtvarných dílen spolupracovali). 
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Mediální ohlasy 
Čhavorenge

Texty, rozhovory, ohlasy 
k Romano dromu, projektu 

Idy Kelarové a České fi lharmonie, 
v letech 2014–2019
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Na oči romského dítěte nezapomenete
Na přelomu července a srpna 2014 se na východním Slovensku konala ojedinělá letní škola Romano drom, 
pořádaná občanským sdružením MIRET vedeným zpěvačkou, hlasovou pedagožkou a sbormistryní Idou 
Kelarovou. Zúčastnilo se jí šedesát talentovaných romských dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, 
dětských domovů a romských osad ve věku od osmi do jednadvaceti let. Neobvyklá byla i přítomnost 
dvanácti muzikantů z České filharmonie, která je jedním z patronů projektu.

„Víte, romská otázka není ani tak otázka kulturní nebo etnická, je to záležitost chudoby,“ říká Ida Kelarová. 
„Každý rok pořádáme pro romské děti tábor (…). Společně strávíme asi čtrnáct dnů, během nichž děti na sobě 
a na svém talentu pracují. My je tam ale i vychováváme, protože jejich rodiče někdy selhali. Když se vám 
takové dítě podívá do očí, jako by vám tam někdo zajel nožem. Nemáte sílu mu říct, podívej, my už nemáme 
možnosti s tebou dál pracovat, skončili jsme…

Řekla jsem si: pojďme, na chvíli děti vytáhneme z jejich prostředí a ukážeme jim svět. Ony totiž potřebují ces-
tovat. Ne proto, aby viděly to pozlátko, ale aby pochopily, že zlepší svůj život jedině tehdy, když se dokážou 
vymanit ze svého prostředí. To není jen letní tábor, to nejsou jen jednorázové zájezdy se sborem. Děti musí 
mít příležitost opakovaně se vracet a učit se. Nedávno jsme byli v rakouské Montessori škole, kde naše děti 
seznamovaly tamní žáky s romskou kulturou a viděly, jak se žije jinde, jak se dá také žít… A že důležité je, aby 
se dobře učily, aby studovaly a vzdělávaly se. 

Když mě v létě 2013 oslovila Česká filharmonie a mluvili jsme o tom, jak bychom mohli spolupracovat, navrhla 
jsem: Tak pojďme do osad! – Níž už se totiž jít nedá. Mediální obraz tohoto prostředí je velmi zkreslený. Tamější 
děti tvrdě pracují, chodí pro vodu, nosí z lesa těžké dřevo… V televizi ukážou, že jsou nevzdělané a neumějí 
mluvit. Ale ty děti vás obdaří obrovskou láskou.“ 

(Týdeník Rozhlas, srpen 2014, z rozhovoru Aleny Sojkové s Idou Kelarovou)

Když se nestydíš za své srdce a máš ho otevřené, 
začínáš naslouchat

„Teta Ida nám říkala, že na sobě musíme pracovat třikrát více než neromské děti, a proto nám připravila 
intenzivní program na každý den. Díky tomu jsme se vůbec nestihli nudit.“

„Všichni mi pomáhali dostat se při zpěvu do větší hloubky svého nitra. Za to jsem jim moc vděčná.“

„Tetě Idě a všem bych chtěl vzkázat, že Čhavorenge je jako moje rodina, mám vás všechny moc rád a chci, 
aby to nikdy neskončilo.“

„Cvičení sólového zpěvu romské písně Joj mamo bylo hodně těžké, ale zároveň tak silné, že na to v životě 
nezapomenu. Našel jsem svůj hlas, když jsem zpěvem vyjadřoval lásku ke své mamince. Poprvé jsem mohl 
zpívat sám za sebe, aniž bych se schovával za někoho ve sboru.“

(Ohlasy účastníků letní umělecké školy Romano Drom 2014)
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Nezůstat stát za dveřmi
Z tříd pohledné školy ve východoslovenském Lenartově se ozývají zvuky hudebních nástrojů. Kdo by 
zůstal stát za dveřmi, neuvěřil by obrázku, který se nám, kdo se workshopu muzikantů České filharmonie 
účastníme, naskytne. Děti z místní romské osady způsobně sedí na židličkách a sledují, co se před nimi 
děje. „Kdo pozná tenhle zvuk?“ ptá se trombonista, který právě napodobil zahoukání parní mašiny. – 
Ticho. Děti v zapadlé romské osadě vlak naživo nikdy neviděly, protože do vsi nevedou koleje a ony tráví 
veškerý čas v osadě. 

Většinové pocity vyjádřil hobojista České filharmonie Jiří Zelba: „Když se děti nahrnuly do třídy, přepadl mě 
pocit nevyužitých možností. Byly moc príma a z očí jim koukala stejná inteligence jako u jejich jiných vrstev-
níků. Ti mají jen štěstí, že mají světlejší barvu pleti.“ 

Je velký zážitek vidět děti z Čhavorenge, jak na sobě pracují, jakou cítí zodpovědnost,“ říká houslistka ČF Jana 
Kubánková. A proč přijala pozvání na východní Slovensko? „Informace o romské komunitě získáváme z médií. 
My však vedle Romů žijeme a já jsem aspoň na okamžik chtěla nahlédnout do způsobu jejich života. Daleko 
silnější motivací však byla možnost pracovat s dětmi ze sboru, protože si myslím, že v dětech dokážeme 
probudit touhy, cíle a sny. Snažení Idy Kelarové to potvrzuje.“ 

(Týdeník Rozhlas, srpen 2014)

Nestyďte se za to, že jste Romové!
Plavovlasá zpěvačka v průsvitném hávu s červenými květy předstoupí před mikrofon. „Tuhle písničku bych 
chtěla věnovat svému tátovi, protože on byl Rom a styděl se za to. Odešel mladý, ta bolest, kterou v sobě 
nosil, ho tak sžírala, až ho nakonec zabila. Nikdy se nestyďte za to, že jste Romové!“ Davem to zašumí. Někteří 
mají v očích slzy. Za chvíli už pódium vibruje tak, že i filharmonici vstávají ze židlí… „V klasické hudbě je pro-
jevování citů jaksi nevhodné. Když se někdo v orchestru dojme, hledí se na to jako na něco, co by se nemělo 
dít. My máme být ti, kteří dojmou posluchače, ale ne sami sebe. Kdežto Romové? Na pódiu pláčou! Smějí se! 
I my jsme se za těch pár dnů nechali strhnout,“ říká houslista Marko Ferenc. „Chtěli jsme vidět, jak žijí Romové 
v osadách, ale jejich kultura obohatila nás.“

Dnes ráno do letní školy Romano drom, těsně před posledním ze tří koncertů, dorazil vzkaz od nového slo-
venského prezidenta Andreje Kisky. Prý dětem fandí a lituje, že nemůže být s nimi. Je to poprvé, co nějaký 
vysoký slovenský politik vyjádřil poklonu nenáviděné menšině. Menšině, na níž si pravidelně nahánějí hlasy 
před volbami nacionalisté i populisté. Co volby, to další dávka nenávistného štvaní. Nový prezident má však 
nový styl. (…) „Jsem ráda, že nás vidí. Ovšem já jezdím do osad na Slovensku dvacet let a vidím, že je to čím 
dál horší. Byla bych raději, kdybychom se mohli sejít a společně něco vytvořit, protože ty děti tady žijí jako 
v koncentráku. Ty tady nečeká nic.“

Poslední koncert není v osadě, ale v chátrajících kulisách synagogy v Liptovském Mikuláši. Někdejším stánku 
menšiny onehdy tak nenáviděné, že tu dnes už není. Židů žilo v Liptovském Mikuláši ještě před druhou světovou 
válkou 1500, byla to celá čtvrtina tohoto slovenského města. I Romy se nacisté snažili vyhladit. Dnes však 
oprýskaná skořápka někdejší synagogy žije. Duní. Otřásá se divokými rytmy. Do nich se vlní dámy, které na 
koncert přišly v kloboucích. Poprvé většinou bílé publikum. Romů jen pár, zato v gala, někteří ve smokingu. Zdá 
se, že i publikum zdivočelo. Chvílemi lidé vstávají ze židlí a tančí, s rukama nad hlavami tleskají jako o život.“

(Magdalena Sodomková, Lidové noviny, srpen 2014)
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Čí je má vlast?
Česká filharmonie byla během výročí listopadových událostí – 25. výročí od sametové revoluce v roce 1989 –  
na úspěšném americkém turné, které vyvrcholilo v Carnegie Hall. Není důvod jí to mít za zlé. A hlavně, jako 
pořadatel nabídla 17. listopadu v Rudolfinu mimořádně povedený „Koncert ke Dni studentstva“. 

V první polovině koncertu zahrála Česká studentská filharmonie velmi čestně dvě náročná díla symfonického 
repertoáru, která spojuje téma hrdinství: Beethovenův Egmont a Janáčkův Taras Bulba. A v moderovaném 
koncertu se mezi nimi dostalo i na několik myšlenek Václava Havla…

Po přestávce zazněla ještě Smetanova symfonická báseň Z českých luhů a hájů z Mé vlasti, uvedená otázkou, 
koho všeho jsme schopni, dnes i historicky, do této vlasti zahrnout. A program pokračoval sérií romských písní 
v úpravě pro orchestr a velký dětský sbor. Ten vedla Ida Kelarová, která pro tento koncert spojila svůj romský 
sbor Čhavorenge se sbory několika gymnázií (…). Koncert navazoval na akci, kdy členové České filharmonie 
účinkovali na koncertech s romskými dětmi z osad na východním Slovensku. Projekt sám o sobě stojí za 
pozornost a jeho smysl pro desítky romských dětí i smysl symbolický jsou mimo jakoukoliv pochybnost. (…)

Každý si dnes po svém odpovídá na otázku, jak slavit 17. listopad. Spojit v tento den skutečně studentský 
koncert, havlovský odkaz i naléhavé společenské téma do tak atraktivního programu, to si ovšem zaslouží 
nejvyšší uznání.

(Jindřich Bálek, Lidové noviny, listopad 2014)

Pomoc mladým lidem v nesnázích
„Večer na čerstvém vzduchu dovedl k vrcholu dětský sbor Čhavorenge pod vedením Idy Kelarové smrští 
romských písní. Česká filharmonie ukázala, že umí nabídnout skvělou show, aniž by tím snižovala nároky na 
uměleckou kvalitu, že není xenofobní a že vstupuje do jubilejní 120. sezony v plné síle.“

(Michaela Vostřelová, Magazín HARMONIE, červen 2015)

„S Českou filharmonií se velice rádi podílíme na projektech podporujících mladé lidí, kteří musejí překonávat 
životní nesnáze. Věříme, že konkrétní pomoc je mnohem více než jakákoli obecná deklarace, ať už se jedná 
o finanční sbírku v rámci koncertu nebo práci filharmonického týmu na projektech v terénu. To se nám už dříve 
potvrdilo při spolupráci s Idou Kelarovou, která organizuje pravidelně pro romské děti ze sociálně vyloučených 
oblastí hudební tábory, kde mohou děti rozvíjet své schopnosti, např. i za asistence hráčů z České filharmonie.“ 

David Mareček, generální ředitel České filharmonie

Naděje mezi chatrčemi
Po roce zavítali členové České filharmonie opět do romských osad na východním Slovensku. Pokračuje tak 
společný projekt s Idou Kelarovou, která pořádá workshopy pro romské děti. Třináctičlenná skupina hudeb-
níků tam v minulých dnech uvedla spolu se sborem Čhavorenge romské písničky i ukázky klasické hudby. 
V Lenartově a Raslavicích vystupovali už loni, do Hermanovců však přijeli poprvé.
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„Tady byly podmínky ještě otřesnější,“ přiznává Petr Kadlec, který výchovné programy v České filharmonii 
připravuje. „Chatrče stojí na spáleništi, v jedné místnosti se tísní třeba až deset lidí. Ani jsme nevěděli, jak 
bychom předem stavěli pódium, takže jsme přijeli neohlášeni. Obyvatelé však byli pohostinní, zvali nás do 
chatrčí. Žádného hudebníka nikdy neviděli,“ líčí své zážitky Kadlec.

Silné dojmy si odnesla i houslistka Magdalena Mašlaňová. „Když člověk přijde do takové osady, kde ani není 
voda, napadne ho, co všechno doma pokládá za samozřejmost. V Hermanovcích jsme zahráli jen asi pět pís-
niček, ale bylo potěšující vidět radost na tvářích těch lidí. Věřím, že zvláště pro děti to má smysl,“ svěřuje se.

Nicméně zástupci filharmonie nezastírají, že problém je hluboký. „Mnoho dětí, kterým se nakrátko podaří dostat 
ven, se po čase znovu vrací do beznadějného života v osadách. Je to skutečně proces na několik generací. 
Chceme však dělat aspoň malé kroky.“ Proto také v obci Lenartov zůstala na místním úřadě bicí souprava, 
kterou věnoval člen orchestru Petr Polívka. „Loni jsem tam našel dva chlapce, kteří byli tak nadaní, že by mohli 
jít hned na konzervatoř,“ tvrdí filharmonik.

(Věra Drápelová, iDNES, 3. 8. 2015)

Těžší než jindy
Spolupráce ČF a Idy Kelarové na projektech podporujících talentované romské děti a mladé lidi pokračuje 
třetím rokem. Už dvakrát, vždy v letních měsících 2014 a 2015, přitom vystupovali hudebníci ČF a dětský 
pěvecký sbor Čhavorenge v romských osadách na východním Slovensku. V listopadu 2015 koncertovali 
v Česku: v Praze, v Berouně a ve Vsetíně. Tam se k nim přidali také místní mladí zpěváci.

A jak pokračuje tisková zpráva spolupracující vsetínské Diakonie: „Cesta ke společnému lidskému i hudeb-
nímu zážitku ale tentokrát rozhodně nebyla snadná. Filharmonici a především soubor Čhavorenge jsou zvyklí 
na okamžitou nadšenou reakci publika. Ve Vsetíně ale museli místní publikum dlouho přesvědčovat, aby se 
nechalo hudbou oslovit.“

„Bylo to opravdu výrazně těžší než jindy,“ potvrzuje jednadvacetiletý zpěvák Jožko Drevenak ze slovenského 
Bardějova, který je v Čhavorenge od letošního léta. „Ale jsem rád, že nakonec se publikum k nám přidalo. 
Koncert byl výborný a těším se na další.“

Koncert navštívilo 400 lidí. Podle odhadů z jedné třetiny Romové, ze dvou třetin Češi. Rozdíl mezi oběma sku-
pinami byl znát. Někteří z českého publika očekávali více klasické hudby. Byli zklamaní, že klasické skladby 
zazněly během večera jen tři a večeru jinak dominovala hudba romská. Část Romů zase očekávala především 
energické čardáše a při klidnějších skladbách se evidentně nudili. 

Co tedy nakonec způsobilo, že ve finále všechny sjednotil silný hudební zážitek?

„Naše děcka na sobě intenzivně makají, nenechají se odradit a podávají výkon. To se počítá a to lidi vždy 
nakonec zasáhne. Každého,“ vysvětluje sbormistryně Čhavorenge Ida Kelarová. To lze jenom potvrdit. Sou-
středěnost na maximální hudební výkon byla znát na každém zpěvákovi souboru Čhavorenge. Energičnost 
a spontaneita hudebního vystoupení šla ruku v ruce s precizností a disciplínou. Díky tomu ostatně mohou mladí 
zpěváci dlouhodobě spolupracovat se špičkovými hráči České filharmonie. Díky tomu se nakonec nechalo 
strhnout i vsetínské publikum.“

(Časopis Harmonie, 20. 11. 2015)
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Tohle je cesta k propojování kultur
My jsme romský dětský sbor Čhavorenge spolu s Českou filharmonií slyšeli na posledním koncertě Talichova 
Berouna. A bylo to (…) nádherné! Nejen proto, že jsme viděli výsledek snahy Idy Kelarové, která sbor složený 
z dětí ze všech koutů Čech, ale i ze Slovenska a romských osad založila a vede, ale protože to byl hudební, 
a dokonce taky vizuální zážitek! Romských zpěváků bylo plné pódium, a když se kluci a holky začali do muziky 
radostně vlnit, krásně se na ně dívalo. Vystoupení mělo grády, mladí hráči České filharmonie byli senzační.

Je výborný tah Kelarové spojit tyto dvě tak odlišné veličiny v jedno společné vystoupení. Kolik posluchačů 
klasické muziky, kolik Berouňáků by na Čhavorenge s Kelarovou jinak šlo?! A jak byli při koncertě rozpumpo-
vaní! To zdejší festival, myslím, ještě nikdy nezažil. A když měli sóla Božena Balážová, Oto Bunda, Jan Dužda 
a malý, ale naprosto senzačně, vroucně zpívající Jožko Kotlár, nemělo to chybu. Říkala jsem si: Tohle je cesta 
k propojování kultur, etnik. Ale taky jsem si říkala: Kolika dětem to asi vydrží? Protože když se ta práce na 
sobě nepřenese i do běžného, každodenního života…

(Tereza Boučková, Deník Metro, 24. 11. 2015)

Výstřely na romano dromu
Za plotem dětského tábora v zastrčeném koutu severních Čech se počátkem srpna 2016 ozvala střelba 
a rasistické nadávky bílého starousedlíka. Teď střelba dorazila do českých obýváků – incident probírají média 
a znovu i policie, která původně k nahlášenému případu ani nevyjela zasáhnout. Případ „dětí tety Idy“, tedy 
romského souboru Čhavorenge, který vede známá zpěvačka Ida Kelarová, každopádně připomíná, jak tu ve 
stínu divokých událostí velkého světa zůstává fakt, že si Češi stále nezvykli žít se svými Romy.

První dva týdny v srpnu tu pobíhalo na šedesát romských dětí a mladých lidí v rámci soustředění souboru 
Čhavorenge. Kelarová a její tým do něj vybírají dětské talenty po romských osadách na Slovensku, v sídliš-
tích, na školách a ve vyloučených lokalitách po celém Česku. Šestý den letošního pobytu připravili vedoucí 
táborníkům Pochod za pokladem, hru, která je každý rok důležitou součástí sžívání dětí na táboře. „Jdou 
samy, aby si uměly poradit, ale já je zpovzdálí sleduju a fotím, neradím jim, ani nijak do hry nezasahuju,“ říká 
Oto Bunda, muzikant, vedoucí na táboře a asistent Idy Kelarové. Na posledním stanovišti měly děti za úkol 
napsat na papír každý svůj největší životní strach, papírek pak zmačkat, vystavět z pomuchlaných strachů 
na bezpečném místě malou mohylu a tu zapálit na znamení loučení.

Stalo se ale něco nečekaného – děti a mladí lidé vedení na táboře k vzájemné pospolitosti a souznění se 
strázněmi druhých se rozhodli, že své strachy řeknou nahlas, než je podpálí. Sedli si do kruhu a začali o nich 
mluvit. „Bylo to tak silné, že jsem se musel v jednu chvíli vzdálit, aby mě neviděli brečet,“ popisuje Bunda. 
Děti se bály o své blízké a o to, aby v životě nezklamaly, měly strach, že nebudou za mnoho stát – a pak 
dvanáctiletý Nicolas otevřel téma, u nějž se děti a mladí lidé v kruhu na dlouho zdrželi: „Bojím se, že budu 
pořád sám. Smějí se mi, že jsem cikán,“ říkal kamarádům a dodal, že má strach, že ho nikdy nebudou brát 
„takového, jaký je doopravdy“. K tématu se přidali ostatní, povídali si o tom, jak jim bílí lidé nadávají, i když 
se snaží chovat dobře, a co s tím mohou dělat. „Došlo to tak daleko, že přemýšleli, co by se s jejich rodinami 
stalo, kdyby se teď vrátil Hitler,“ vzpomíná Bunda. „Navzájem se podporovali, objímali, plakali a utěšovali se. 
Pak strachy podpálili a odcházeli po té katarzi šťastní.“

Když se skupina dětí vracela chvíli před půl desátou večerní do tábora, dostaly zapálené „strachy“ opět kon-
krétní podobu. Ti, co šli na konci, si všimli, že z chalupy vedle tábora vychází muž. „,Cikáni zku...., jděte do pí..,ʻ 
zařval na nás, a ať jsme zticha,“ říká do telefonu osmnáctiletý Lukáš Lacko z Košic, „a pak se ozval výstřel.“ 
(…) O dva dny později pustili vedoucí dětem k rozcvičce hudbu a u tábora se ozvaly tři výstřely. Vzápětí, už 
s holýma rukama, vběhl do táborové kuchyně soused, rozhlédl se a z pětice přítomných si vybral jediného 
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Roma, manžela Idy Kelarové Dezideria Duždu. „Ty černej zmr.., buze....., pojď ukázat, jakej seš chlap, vy černý 
huby zas.... cigánský, takhle nadával. Všechno ve mně vřelo, ale ránu jsem mu nedal, naštěstí jsem to vydržel 
a podařilo se mi ho dostat z areálu i bez toho,“ vzpomíná Dužda. „Venku pak ještě volal něco o cikánech do 
plynu, to už je takové sousloví, co se tady vžilo,“ dodává Ida Kelarová. 

To už se majitel objektu sebral a jel nahlásit incident do deset kilometrů vzdáleného Varnsdorfu na policii s tím, 
že policisty přivede, aby zjistili, co je to za zbraň, kterou se střílí u tábora. Když se dlouho nevracel, zavolala 
na policii do Varnsdorfu také Ida Kelarová. „Chtěla jsem, aby už rychle přijeli, měli jsme strach, ale policista 
mi řekl, že mají své postupy, a típl telefon,“ říká Kelarová. Zavolala tedy o pomoc na linku 158. „Tam se mě 
ptali, jestli střílel po dětech, a když jsem řekla, že ne, ptali se jen, jakou zbraní se střílí.“ Po zjištění, že právě 
tohle nikdo neví a že by bylo fajn to zjistit, policisté na tísňové lince prohlásili, že vše předají do Varnsdorfu. 
„Prostě nepřijeli a předali to těm, kteří už o všem věděli a taky odmítli přijet.“

Ida Kelarová se rozjela do Varnsdorfu osobně, další spolucestující pečlivě vybrala kvůli přesnému svědectví: 
chlapce Lukáše Lacka, který slyšel střelbu a nadávky při návratu ze hry, a kolegy, kteří zažili incident v kuchyni. 
„Jenže policista nás ani nepozdravil, řekl, že z toho nebudeme dělat kovbojku a že nás nebude všechny vyslý-
chat. Vybral jen produkční projektu za filharmonii,“ popisuje průběh návštěvy policejní stanice Petr Kadlec 
z České filharmonie. „Pak se objevil jiný policista, který se nám nepřímo omluvil za chování kolegy, a vyslechl 
alespoň mě a ještě jedno děvče.“ (…)

(Ivana Svobodová, Respekt, září 2016)

Stačí být otevřený, napojený –  
a poslat to do vesmíru!

Už když jsem se po revoluci v roce 1989 vrátila zpátky ze zahraničí, lekla jsem se toho zdejšího přidušeného 
rasismu a nenávisti, které najednou vystoupaly na povrch. A místo aby se to časem lepšilo, je to čím dál 
horší. Jako když máte před společným koncertem s Českou filharmonií v Rumburku, dáváte si v kavárně čaj 
a slyšíte, jak si dvě paní v pokročilém věku povídají, co ty cikáni na tom náměstí budou zase dělat za bordel 
a že je škoda, že Hitler nežil dýl. 

Nebo když jsme šli společně na Vsetínsku do restaurace. Všichni si okamžitě chytili tašky, kabelky, někteří vyšli 
na chodbu a číšníci je tam chodili obsluhovat. Přitom naše děti přišly slušně, pozdravily, posadily se. Večer 
ani nedokázaly zpívat, jak byly zavřené. Naštěstí jsme jim to dokázali vysvětlit, že to je ten moment, kdy ze 
sebe musejí dostat to nejlepší a nevzdávat se. Nakonec to byl úžasný koncert… 

Anebo když jedeme do zoo, stojíme u goril a mladí, rozumíte, mladí lidé nahlas říkají, že teď nevědí, na které 
gorily se mají dívat. Kde se to v nich bere? Já vřu, chci jít za nimi, ale děti mi říkají, ať to nechám být. Ovšem 
teď, po té střelbě a s tímhle přístupem policie, už je toho na mě moc. Není možné, aby se to jenom zveřejnilo 
v médiích a tím celá záležitost skončila. Já to tak nenechám! Slíbila jsem dětem, že budu za jejich práva bojovat.

(…)

Romové vědí, co je radost. Přijedete do osady a vidíte tolik radosti, až zjistíte, že se už sama radovat neumíte, 
i když jinak máte všechno. Ale Romové mají i písně smutné, o lásce, o mámě, o tátovi, které fungují jako takový 
kanál terapie. Smutek je pevnou součástí romské historie. Osmiletý chlapec vám zazpívá o bolesti takovým 
způsobem, že vám to vžene slzy do očí. Kde se to v něm bere, ptáte se. A přitom je to jednoduché, stačí být 
otevřený a napojený. Já na svých workshopech učím lidi, ať vyzpívají, co je trápí, na tom mám založenou svou 

65 /



metodu. Otevři to a pošli do vesmíru, hlavně to nedrž! Lidi se za víkend pootvírají, vyzpívají z toho, co je dusí. 
Často čtu, že Kelarová ničí hlasivky. Ne, Kelarová lidem pomáhá najít hlas!

(…) 

Myslíme si, že kdo je smutný, je s ním něco špatně. Pro Romy je to naopak: Je s tebou něco špatně, když 
nepláčeš. Lidé se bojí být smutní, ale vlastně se bojí života, protože v životě není všechno v pohodě a smutek 
do něj patří. Stačí ho vybrečet nebo přetransformovat v něco krásného. Teta mě doma jako malou provoko-
vala, ať se naštvu, a pak všechny svolala, ať se přijdou podívat, jak je Iduška krásná. Dneska vím, že mě učila 
projevovat emoce. To se ve školách nebere, tam se učí být zticha. Lidi tak nejsou schopni říct pravdu ani sami 
sobě. Přitom v sobě máme obrovskou sílu. Pojďme učit děti, že když se naštvou, ať namalují obraz nebo ať si 
jdou zařvat na kopec. Ať nevyrůstají v tom strachu se projevit. A hlavně ať otevírají srdce. V srdci jsme všichni 
krásní lidé, ale co si nasadíme do hlavy, to je průser. Myslete srdcem – to je můj odkaz.

(…)

Romská cesta. Já jsem na ní skoro třicet let. Není lehká, je trnitá, bolavá, silná, ale jinou bych nevolila a vím, 
že jsem na ní dobře. Vydala jsem se na ni, když několik studentů mých workshopů mluvilo o Romech ošklivě. 
Zeptala jsem se jich, jestli nějaké vůbec znají, a samozřejmě neznali. Na to konto jsem začala organizovat 
hudební setkávání Romů a Neromů. Podařilo se mi dostat romské děti z pěveckého sboru Čhavorenge až do 
Rudolfina.

Ta cesta mě sama navedla zpátky k mým romským kořenům, poznala jsem na ní svého nynějšího muže. Být 
Romem je silné. Ať se romské děti integrují, ale nechtějte po nich, ať se asimilují. Integrace znamená být hrdá 
na to, kdo jsem. Asimilace je to všechno zabít a předstírat, že jsem někdo jiný. To dělal můj táta. Ten se tak 
styděl, že je Rom, že zemřel předčasně. Když umřel, začala jsem z toho hlubokého smutku zpívat romské písně, 
ani jsem pořádně nevěděla, o čem jsou, ale cítila jsem, jak se to romské ve mně probouzí. Pak jsem začala 
sólově koncertovat po celé Evropě, protože jsem cítila, že to tátovi dlužím, a následně se mě jali oslovovat 
lidi, jestli bych je neučila zpívat, i když jsem to nikdy předtím nedělala.

To je taky jedna z cest, nebýt sobec, když dáváte, máte víc a víc. Je jasné, že děláme chyby, ty člověk dělá 
pořád, učíme se a jdeme dál, a pokud si to zasloužíme, můžeme mít i krásnou smrt. Já tomu věřím. Jsem 
otevřená a nachystaná na všechno, co mě na té cestě ještě čeká, jsem připravená vzít i bolavé věci jako dar 
života a inspiraci.

(Rozhovor s Idou Kelarovou, deník Právo, září 2016)

Černá hvězda je to, co nemohu vidět,  
ale jen cítit

Od konce července do 21. srpna 2017 probíhala letní umělecká škola Romano drom, tentokrát v krásné pří-
rodě na úpatí Hostýnských vrchů. Mimořádně náročná, mimořádně intenzivní, mimořádně krásná. Jako by se 
celý svět a celý život zkoncentroval do třech společných týdnů, které opět propojily romské děti a hudebníky 
České filharmonie. 

Koncertovalo se v romském ghettu Poschla ve Vsetíně, na náměstí v Uherském Hradišti a v letním kině ve 
Valašském Meziříčí. Romano drom 2017 završilo natáčení cédéčka v pražském Rudolfinu. Hobojista České 
filharmonie Vladislav Borovka, který byl na Romano drom poprvé, pak napsal: „Všichni mi chybíte, ale uvnitř 
sebe vás stále mám, a to mne hřeje.“ 
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Děti z Čhavorenge během Romano dromu psaly deníkové zápisy, ale také svá osobní vyznání, co pro ně 
znamená „černá hvězda“:

Černá hvězda je tajemství mého nitra. Vždy vycítí, když jsem šťastná nebo nešťastná. Černá hvězda pro mě 
znamená můj život na zemi. Svítí, pokud já žiju, a když zemřu, bude pořád svítit a zářit pro všechny. Je to 
hvězda, která nikdy nevyhasne. (Amelinka, 8)

Černá hvězda pro mě znamená vášeň k hudbě, kterou nechci nikdy ztratit. A taky sílu lásky, kterou vyjadřuje 
tanec a zpěv z romského srdce. Doprovází mě trnitou cestou i celým životem. Černá hvězda svítí, když jsme 
tu. Když jsme smutní, pláčeme, smějeme se, zpíváme a jsme šťastní. (Jožka, 14)

Černá hvězda je pro mě to, co nemohu vidět, ale jen cítit. Je ve mně vždy, ale já se musím starat, aby svítila. 
Svítí tehdy, když poslouchám své srdce. Není tak těžké ji najít, když mám kolem sebe lidi, kteří mi ukážou 
cestu. Ale o hodně těžší je znovu ji neztratit. (Julia, 18)

Černá hvězda pro mě znamená lásku
Černá hvězda je v každém z nás. Černá hvězda pro mě znamená určitý směr života a je pro mě nadějí, že i my 
Romové můžeme něco dokázat. Nikdy jsem o černé hvězdě nepřemýšlel ani ji necítil až do doby, kdy jsem 
vstoupil mezi vás. Černá hvězda mě inspirovala k tomu, abych otevřel svou mysl a srdce novému a lepšímu 
životu. Černá hvězda jsou pro někoho pouhá slova, ale pro mě se v černé hvězdě odráží můj skutečný život.

Kevin, 16

Černá hvězda je světlem mého života. Když jsem přijel na první tábor, myslel jsem, že tam budu sám, ale když 
jsem se s vámi setkal, uvědomil jsem si, že sám už nikdy nebudu. Teto Ido, vy jste moje druhá máma, bez vás 
neumím dýchat. Když se mě doma děti ptaly, proč sem jedu, tak jsem jim řekl, že nechci být v osadě, ale chci 
vidět svět a chci být vzdělaný. Chci žít jako člověk a mít lepší život. A ujo Dežo je můj druhý otec. Můj otec mě 
nenaučil bohužel nic, ale ujo Dežo mě naučil hodně. Děkuju! Čhavorenge, nechci vás nikdy ztratit, protože 
jste moji bratři a sestry. Jste moje černá hvězda, která pořád svítí, i když nejsme spolu.

Patrik, 14

Černá hvězda pro mě znamená lásku. Lásku k mým rodičům a k Čhavorenge. Nechci nikdy ztratit svoje rodiče 
ani rodinu, jako jste vy. Moc si vás vážím, mám vás ráda. Černou hvězdu musíme všichni opatrovat, aby nikdy 
nevyhasla.

Melisa, 12

Křtu CD Idy Kelarové, sboru Čhavorenge  
a České filharmonie apluadoval plný sál  
Švandova divadla vstoje
V pražském Švandově divadle se tento týden křtilo CD sboru Čhavorenge Idy Kelarové a České filharmonie. 
Kmotrami alba byli režisérka Alice Nellis a herečka Marta Issová. Ida Kelarová spolupracuje s filharmoniky 
už pátým rokem.
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„Je opravdu úžasné, že máme tak obrovskou podporu. Něco takového se podařilo Romům, tedy romským 
dětem, dostat se až tak vysoko, jako je Rudolfinum a Česká filharmonie, pokud vím, poprvé. Děti si toho 
nesmírně váží. Jsou to moje hvězdy. A já věřím tomu, že budou i vaše,“ tak přivítala na jevišti divadla Ida 
Kelarová sbor Čhavorenge během úterního křtu. 

Sbor Čhavorenge je prostředím, které děti motivuje, aby se nevzdávaly svých snů a cílů. I sbormistryně Ida 
Kelarová si svůj hudební sen uskutečnila a pomáhá talentovaným romským dětem, aby byly sebevědomé 
a vzdělávaly se. Při každé příležitosti se zmíní i o svém otci, který jí byl v hudební dráze vzorem. 

„Jeho příběh byl smutný. On se tak styděl za to, že je Romem, protože ho vychovali s tím, že být Romem je 
něco škaredého, něco, co vůbec nepřipustila celá ta rodina po několik staletí. Bylo to v něm opravdu hluboko 
a držel to v sobě celý život. A já mám takovou duchovní filozofii, že jak tam všechno držel, tu bolest i ten stud, 
že ho to nakonec zabilo. Celý život mě mrzí, že už tu není s námi.“ 

U zdrodu spolupráce byl i Jiří Bělohlávek, šéfdirigent České filharmonie, který zemřel v květnu loňského roku. 

„Chtěla bych využít tento moment a poděkovat mu, věnovat tuto píseň i Jiřímu Bělohlávkovi, který byl nám 
všem obrovským otcem také. Měl být s námi na tomto CDčku s námi, ale bohužel se toho nedožil. A pak bych 
tuto píseň chtěla věnovat všem tátům, kteří jste tady a milujete své děti tak jako ten můj,“ uvedla Ida Kelarová 
píseň Šun, Devloro. 

CDčko sboru Čhavorenge, sboru sestaveného z talentovaných dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit, 
a České filhramonie pod vedením Marka Ivanoviće, obsahuje 12 zpívaných skladeb, převážně z autorské dílny 
současného romského skladatele Desideria Duždy. 

Jak se dá vlastně spojit akademický svět filharmoniků se světem romských dětí? To nám řekne Petr Kadlec, 
dramaturg vzdělávacích programů České filharmonie, který také vyjíždí za dětmi na letní talentovou školu 
Romano drom. 

„Dá se spojit strašně složitě, když se to bere složitě. A dá se spojit strašně jednoduše, když se to bere jedno-
duše. Řekl bych, prostě se tomu otevřít, propojit se ne na rovině toho, že si říkáme: Ano, tak my hrajeme z not 
a vy zpíváte zpaměti. Ale že máme rádi hudbu, že společně rádi tvoříme, a musím to říct, že jsme lidi a máme 
všichni stejné srdce. Když umožníme tomu svému srdci žít a dýchat, myslím, že není nic snazšího než to, co 
se tu stalo dnes večer a to, co se také zhmotnilo na tom CDčku.“ 

I Petra Kadlece ovlivnily příběhy dětí z chudých slovenských osad a vyloučených lokalit v Čechách. Až při 
každodenním kontaktu si uvědomil, jak na děti pohlíží některá část majoritní společnosti. 

„Obvykle neděláme nic pro to, aby se ta distance překonala. A teprve ve chvíli, když je začnete vnímat 
a přijmete je do svého života, najednou zjistíte, že je to přeci naprosto přirozené. A divíte se všem těm bílým 
kolem, kteří, když tyhle děti někam přijdou, tak se na ně koukají podezíravě. To je jedna z mých největších 
bolestí, kterou zažívám při práci s Čhavorenge – jsou to situace, kdy přicházíme do nějakého nového prostředí 
a většinou tam od lidí kolem automaticky naskakuje podezíravost vůči romským dětem. To je pro děti strašná 
zátěž, kterou si vůbec nezaslouží. Majorita jim často nedá ani vteřinu šanci.“

(Český rozhlas, 31. 3. 2018)
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To, že jsme děti, neznamená, že nás někdo může 
ohrožovat nebo nebrat vážně.

Otevřený dopis dětí z Čhavorenge policistům z Varnsdorfu, Policejnímu prezidentovi, Ministrovi vnitra, 
Veřejné ochránkyni práv, Předsedovi vlády ČR. 

A všem dětem.

Dobrý den,

jsme děti z pěveckého sboru Čhavorenge a píšeme tento dopis, protože nemůžeme zapomenout na to, co 
se nám stalo předminulý rok v létě. Byly jsme v ohrožení a ti, kterým jsme důvěřovaly, že nám pomůžou, tak 
nám nepomohli.

V srpnu 2016 jsme byly na letní umělecké škole Romano drom. Když jsme se vracely z hledání pokladu, 
vylítl z domu pán, který na nás sprostě křičel rasistické nadávky. A pak vystřelil. Úplně blízko nás. Byly jsme 
všechny vystrašené. Bály jsme se, že nás někdo napadne. Jsou mezi námi i úplně malé děti. Za dva dny ráno 
při rozcvičce ten člověk zase střílel. Třikrát vystřelil, vběhl do kuchyně a chtěl vyprovokovat strejdu Dežu ke 
rvačce. Měly jsme strach a teta Ida zavolalo na 158. Nejvíc nás ale šokovalo, že policie nepřijela. Nepřijel 
za námi ten, kdo nás má chránit. Později jsme slyšely nahrávku z policejní stanice Varnsdorf, kde policista 
o střelbě na našem táboře řekl, že „z toho nebudeme dělat kovbojku“.

Policie se tak neměla zachovat. Musí nás chránit. Ať jsme Romové, nebo Neromové. Nesmí se dívat na to, 
jakou barvu pleti máme, ale jací jsme lidé. Pánů policistů se chceme zeptat, jestli byste se zachovali stejně, 
kdyby to byly vaše děti? Nebáli byste se o ně, jako se naši rodiče báli o nás? Kdybychom byly na vašem místě, 
neměly bychom to srdce nepřijet, i kdyby se to dělo Čechům. Všichni lidé by si měli pomáhat, když se jim děje 
něco špatného.

Myslíme si taky, že si policie myslela, že Romové to tak nechají. Ale my se ozýváme, protože je to důležité. 
Nechceme nad tím mávnout rukou. Máme práva jako všichni ostatní. Proto se ptáme: když voláme na policii 
a jsme v ohrožení, proč nepřijela? Můžeme se na ni spolehnout? Už víc než rok žijeme ve strachu, že když příště 
zavoláme na 158, nikdo nás neochrání. A třeba se stane něco daleko horšího. Policie se dodnes neomluvila 
a to nám dává pocit ohrožení. Nedůvěřujeme jí. Ale potřebujeme jí důvěřovat.

Vyzýváme policii, aby nám všechno vysvětlila a aby se omluvila. Ale ne z povinnosti. Ať se necítí poníženě, 
že od nich omluvu žádají Romové. Nechceme nikoho ponižovat, chceme upřímnou omluvu. Moc si přejeme, 
aby policie slíbila, že se už nic takového nebude opakovat. Hlavně ne u dětí.

Všem dětem chceme ještě něco vzkázat. Jako děti máme všichni práva. Víme ale, že to spousta dětí neví. 
A možná ani dospělí to neví. To, že jsme děti, neznamená, že nás někdo může ohrožovat nebo nebrat vážně. 
Když budete mít problém, nebojte se ozvat. Nenechte se zastrašit. Buďte silní za všech okolností. I když máte 
strach, tak ho překonejte. Hlavně to nevzdávejte. Věřte, že to dopadne dobře. Nebojte se říct, co máte na 
srdci, někomu blízkému. Nestyďte se za to, kým jste. Můžete dokázat všechno na světě!

Děti ze sboru Čhavorenge, březen 2018
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Snadný terč pro ty, kteří chtějí rozdělovat společnost
Zkuste si představit, že jste kdesi na rumunském venkově. Na slavnosti, kde je opečené prase a spousta sli-
vovice, a místní kapelu, tvořenou houslemi, harmonikou a cimbálem, podporují hudebníci České filharmonie. 
A pak jsou tu děti z Čhavorenge, sboru nesrovnatelného s jakýmkoli jiným. 

Zpěváci Čhavorenge jsou Romové z České a Slovenské republiky, děti a mladí lidé ve věku 8 až 18 roků ze 
zoufale chudých rodin. Všichni jsou součástí pozoruhodného projektu, pořádaného jednou z nejváženějších 
kulturních institucí v Praze. Proč je pozoruhodný? Protože dalece přesahuje ten typ vzdělávacích či komunit-
ních programů, které se v poslední době staly přirozenou součástí každého vážně míněného symfonického 
orchestru nebo operního domu. Věnovat se romským dětem totiž není jen druh kulturního prohlášení, je to 
také politická zpráva. Když sbor – jako jakákoliv parta školních dětí – cestou autobusem zpíval, všichni tím 
vědomě oslavovali kulturu, která není podporovaná a někdy je dokonce potlačovaná. To dávalo jejich nadšení 
zcela zvláštní rozměr.

Diskriminace Romů je rozšířená napříč východní Evropou. Jsou jich miliony. A zároveň si nikdo nemůže být 
jistý jejich přesným počtem, protože mnozí se rozhodli nehlásit se při sčítáních lidu ke svému romství. V éře 
nacionalistických politiků, zejména v Maďarsku, České republice a Polsku, jsou snadným terčem pro ty, kteří 
chtějí rozdělovat společnost. „Cikáni“ mohou být v takové atmosféře obviňováni téměř za všechno.

Zapojení České filharmonie je tedy významné. Od roku 1896, kdy Antonín Dvořák dirigoval její první koncert 
v Praze, je Filharmonie hrdou institucí. Prožila politicky turbulentní 20. století včetně období, kdy musela hrát 
na pódiu vyzdobeném vlajkami s hákovým křížem, a její sídlo, nádherné Rudolfinum, vždycky fungovalo jako 
magnet pro hudebníky, kterým bylo možné se pyšnit. Česká filharmonie představuje tradici, která prošla vřavou 
roku 1918, nacistickou okupací, komunismem i koncem Československa po sametové revoluci v roce 1989.

James Naughtie
BBC Music Magazine, říjen 2018

Neskrývaná vášeň a oslovující přímočarost
Čhavorenge není podobný žádnému souboru vyrůstajícímu řekněme z anglické sborové tradice. Děti zpívají 
silně a naplno, hudba a jazyk tryskají z lidové tradice, která staví na neskrývané vášni a oslovující přímoča-
rosti, za kterou se nikdo nestydí.

Bohužel i v Bukurešti se odehrála neradostná ukázka toho, jak moc je projekt nutný a potřebný. Čhavorenge 
a hudebníci České filharmonie měli mít koncert v sále slavného bukurešťského Athenaea. Ida Kelarová mi 
řekla, co se stalo: „Měli jsme zamluvený sál. Vše bylo připravené. Moc jsme se těšili. Pořadatelé pak zjistili, že 
Čhavorenge je romský sbor. Sál pak poskytli někomu jinému a dokonce nám to ani neoznámili. Museli jsme si 
to zjistit sami.“ To je výstižný komentář k problému, kterému se projekt Romano Drom snaží čelit tak zpříma, 
jak jen to je možné.

Čhavorenge znamená v romštině „Dětem“. A Ida Kelarová říká: „To je všechno, co je potřeba vědět. Děláme 
to pro děti. Může se to zdát jako malý krok. Vím to. Ale věřím, že to povede k dalším a větším. Tohle je cesta, 
jak věci měnit. Chci, aby naše děti pochopily, jak bohatá je jejich kultura, a ostatní aby si uvědomovali, jak 
důležité je, že tato kultura není zapomenutá nebo potlačená. Viděl jste, co se stalo v Bukurešti – koncert, který 
se měl uskutečnit, ale nakonec nemohl být – což ukazuje, jak moc je tohle všechno potřeba.“

James Naughtie
BBC Music Magazine, říjen 2018
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Díky hudbě objevit sebeúctu a hrdost na to, 
kým jsou
Angažmá České fi lharmonie je dobrým příkladem toho, co je možné dělat. Mnoho orchestrů udělalo krok 
správným směrem – třeba Simon Rattle s Berlínskými fi lharmoniky, kteří vystupovali v některých obávaněj-
ších částech německé metropole – ale tento má mimořádný charakter i význam. V dobách, kdy ve východní 
Evropě bují nacionalismus, je každá jinakost ohrožena. Pro romskou komunitu není nic nového, když zažívá 
nerespekt a musí čelit třeba i otevřené diskriminaci. V takové atmosféře je tento projekt České fi lharmonie 
odvážný a výmluvný.

Mladí lidé z Čhavorenge v mnoha ohledech neměli nebo nedostali příležitosti. Když jsme odjížděli z Prahy 
do Bukurešti, zeptala se mě Ida Kelarová, jestli si uvědomuji, že většina dětí například nikdy neviděla moře… 
Tento projekt jim však dává šance. Díky hudbě mohou objevit sebeúctu a hrdost na to, kým jsou. A mohou 
také objevit hluboký smysl v tom, že se věnují hudbě a kultuře. 

Když jsem cestoval domů, v hlavě mi pořád zněl jejich zpěv a viděl jsem před sebou jejich úsměvy…

James Naughtie
BBC Music Magazine, říjen 2018
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