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téma

O střetu islámského světa (nebo islámské „civilizace“) se světem Západu se
začalo mluvit před necelými dvaceti lety.
Během té doby toho bylo řečeno mnoho
a na mnoha úrovních, od univerzit
a prezidentských úřadů, přes média až
po hospodský stůl. Mluví se o „válce
proti terorismu“, o tom, že ne všichni muslimové jsou teroristé, ale zato
všichni teroristé jsou muslimové. Mluví
se o tisíciletém souboji křesťanského
a islámského světa, o džihádech a křížových výpravách. Mluví se o tom, že islám
je náboženství válečné, štvavé a že má
krvavé hranice. Mluví se o nenávisti,
kterou muslimové chovají k Západu,
o nesmyslné nenávisti vůči západní
kultuře, západnímu způsobu života,
západním hodnotám a západní svobodě. Abychom byli spravedliví, mluví se
i o nutnosti hledat pravdu, nezobecňovat, nezjednodušovat něco, co je mnohem složitější a nepřekrucovat fakta.
Bohužel ale ty poslední hlasy zapadají
ve změti bleskových zpráv, senzačních
obrázků a vteřinových reportáží, kterými
média plní naše smysly.
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Média – popisují
a matou zároveň
Začněme od názvosloví. Příklad: „Válka
proti teroru“. Jak
můžeme vést válku
proti stavu mysli?
Dá se vést válka proti

radosti? Válka proti strachu? Nepomůžeme si ani tím, když místo teroru
použijeme slovo „terorismus“. Terorismus je způsob vedení boje, taktika.
Neoznačuje žádného konkrétního
nepřítele, jehož smrtí nebo zajetím by
se dala taková válka vyhrát. Další příklad: „Západ versus islám“. Je „Západ“
definován zeměpisně, kulturně nebo
nábožensky? Proč do něj nepatří Rusko, ale Japonsko ano? A jak může být
náboženství ve fyzickém střetu s něčím
nebo někým jiným?

Teroristou můžu být já i ty
Zastavme se na chvíli u faktů. Je v současnosti každý terorista muslim? Podle
statistik FBI bylo na území USA mezi
lety 1980 až 2005 spácháno radikálními muslimy pouhých 6 % z celkového
počtu teroristických činů. Latinsko-americké teroristické skupiny, radikální
ochránci zvířat, bílí rasisté, dokonce
i radikální Židé spáchali na území USA
více teroristických útoků než muslimové (byť méně vražedných a budících
daleko méně pozornosti). Co se týče
například sebevražedných útoků ve
světě mezi lety 1980 až 2003, dobrá
polovina jich byla provedena „sekulárními teroristy“, tedy teroristy, kteří
nevyznávají žádné náboženství. Nejvíce
sebevražedných útoků z organizovaných skupin si v daném období připsali
na účet Tamilští tygři, ozbrojené křesťansko-hinduistické hnutí na Srí Lance.
Ani „Západ“ ani „islám“ nejsou jednotnými skupinami lidí. Muslimové se ku-

příkladu rozlišují na dva hlavní proudy,
Šíity a Sunity, a tyto se dělí na desítky
dalších sekt. Muslimové zahrnují téměř
všechna etnika a národnosti, od Arabů,
Íranců a Indů přes Číňany a Indonésany
až po Evropany, Američany a Afričany.
Pouze čtvrtina z nich používá arabštinu jako hlavní jazyk. Západní svět se
vyznačuje obdobnou rozrůzněností.
Celkově žije na planetě miliarda a půl
vyznavačů islámu. Svět by zcela jistě
vypadal jinak, pokud by toto náboženství bylo opravdu krvavé a pokud
bychom opravdu byli s jeho vyznavači
v konfliktu.
Ve skutečnosti nejvíce muslimů zahynulo rukou jiných muslimů a nejvíce
obyvatel západního světa zahynulo
rukou jiných „Zápaďáků“. V průběhu historie muslimské státy často
uzavíraly spojenectví s evropskými
státy proti jiným muslimským nebo
evropským zemím. Náboženství nebo
kultura nehrály roli. Co roli ale hrálo,
byla a je politika. Zesílit vlastní vliv na
úkor druhého, oslabit příliš silného
soupeře, zajistit strategické suroviny,
odvézt pozornost vlastní veřejnosti,
vyřešit neutěšenou finanční situaci –
takové jsou politické cíle, které vedou
k mezistátnímu konfliktu a které jsou
až dodatečně tvarovány náboženskými,
etnickými nebo kulturními rozdíly.

Nic není černobílé
Co se týče konfliktu mezi státy a teroristickými nebo ozbrojenými skupinami,
motivací těch druhých není nějaká

Šádí Shanaáh (1982) se narodil
v Praze palestinskému otci a české matce.
Do první a druhé třídy chodil v uprchlickém táboře v jordánském Irbidu. Studoval
mezinárodní vztahy na Richmond American International University v Londýně,
na State University of New York, Empire
State College (pražská pobočka) a University of Cambridge. Zkušenosti s politickou
a diplomatickou prací sbíral při svých
stážích v senátu, na ministerstvu zahraničí, během práce pro Evropskou komisi
a jako poradce pro evropské a zahraniční
záležitosti bývalého ministra školství
Ondřeje Lišky.

Slovník pojmů:
Buddhismus – nábožensko-filosofické hnutí založené na myšlenkách Gautama Buddhy, který žil zřejmě v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná
se o jedno z nejrozšířenějších světových náboženství, které vyznává přibližně
230–500 miliónů lidí.
Džihád – výraz pro náboženský závazek muslimů ochraňovat a rozšiřovat
islámu ve vlastním srdci i ve světě.  
Fundamentalismus – zatvrzelé přesvědčení o vlastní pravdě spojené s netolerancí vůči jiným názorům. Nejčastěji je tento termín užíván ve spojitosti
s náboženstvím, kde označuje směry vyžadující doslovný výklad základních
knih a jejich dodržování.
Islám – označení pro náboženství typické pro oblast arabského světa.
Jedná se o víru v jednoho boha – Alláha, která je založena na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.
Stoupenec islámu se nazývá muslim. Počet muslimů je 1 až 1,8 miliardy,
takže islám představuje hned po křesťanství druhé nejpočetnější náboženství
světa. Posvátnou knihou pro muslimy je Korán.
Radikalismus – krajní politické či náboženské smýšlení. Politický nebo
náboženský radikál je příznivec jakéhokoli jednání, i násilného, které by vedlo
k dosažení jeho cílů.
Sekta – pojem, jímž většinová společnost označuje menšinovou náboženskou
skupinu.
Taoismus – čínské lidové náboženství a filosofická škola, která se vyvinula
kolem 5. století před naším letopočtem. Tao znamená doslova „cesta“.

nevysvětlitelná, předem daná nenávist.
Například Američané byli před druhou
světovou válkou na Blízkém východě
vnímáni velmi pozitivně, jako neutrální
stát, který sám musel vybojovat svoji
nezávislost na Velké Británii, koloniální velmoci, která po Osmanské říši
(1299–1922) ovládla většinu arabských
zemí. Teprve s tím, jak narůstal počet
amerických přímých a nepřímých
zásahů na Blízkém východě, začaly USA

představovat pro muslimské radikály
úhlavního nepřítele. Příklady takových
zásahů jsou: účast ve svržení demokraticky zvolené vlády a její nahrazení diktátorským režimem v Sýrii v roce 1949
a v Íránu v roce 1953; vojenská a ekonomická pomoc izraelskému státu, jehož
vznik považují Arabové za nezákonný;
podpora Saddáma Husajna v jeho
osmileté válce proti Íránu; podpora
muslimských bojovníků (dnes teroristů)

a jejich boje proti sovětskému vpádu
do Afghánistánu; podpora nedemokratických arabských režimů výměnou za
dodávky ropy a politickou spolupráci;
umístění vojenských základen a vojenských „poradců“ v mnoha arabských
zemích navzdory přání veřejnosti.    
To, že někdo přísluší k nějaké náboženské nebo kulturní skupině, je pro radikální muslimy až druhořadá věc. Pokud
by si USA s Čínou prohodily místa,
terčem útoků by se stala Čína, nehledě
na to, že je buddhistická/ taoistická
nebo že místo Big Maců konzumuje
kung pao.

„Islám je řešení“
Současná zahraniční politika Západu
vůči muslimským zemím je chycená
v bludném kruhu. Vojenské expedice,
jichž je Česká republika součástí, ještě
více stupňují protizápadní nálady některých muslimských obyvatel a počet
teroristů zvyšují, místo aby jej snížily.
Heslo muslimských fundamentalistů
zní: „islám je řešení“. Západ by se měl
zajímat o to, jaké jsou ony problémy, které má islám podle
fundamentalistů vyřešit
a následně nabídnout
jiné řešení. Řešení,
které by nestálo
proti islámskému
náboženství, ale
rozhodně by nebylo
radikální.

téma
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Bratr opět
v kolotoči
drog

Hospodská
rvačka

Můj dřívější článek, který vyšel pod
názvem Drogy v mé rodině, bohužel
nemá vůbec dobré pokračování. Brácha
měl svůj byt tady v Chanově, pod tím
naším. Byt ale rozbili feťáci, a tak byla
zas nanovo kupa práce. Po loňských
Vánocích jsme já s bratrem a švárou
byt opravili.
Měl jsem radost, že už bude všechno dobré. Ale pak, asi o dva měsíce
později, bratr zase spadl do kolotoče
drog. Švagrová od něj utekla, nechala
ho. A tak bydlel zase u nás, asi čtyři
měsíce.
Později se vrátil k manželce a chtěli
spolu znovu žít. Maminka byla ráda
a my taky. Jedna moje teta z Chanova
náhodou odešla bydlet do Mostu, a tak
si její byt vzal bratr se ženou. Ale po
chvíli začal zase fetovat. Teta na to přišla a z bytu je vyhodila. Brácha se tedy
vrátil zase k nám a vyprávěl mamince,
co se stalo. Mamka na tetu nadávala
a pak se obě pohádaly. Švagrová ten
večer přespala u své rodiny a ráno odešla bydlet i s dětmi ke svému tatínkovi.
Bratr sice bydlel u nás, ale za švagrovou jezdil každý den.
Jedno ráno, když šel do práce zfetovaný, se rozeběhl přímo do skleněných
dveří a rozbil je. Pan mistr na něj
zavolal policii a sanitku a ti ho odvezli
na psychiatrii. Brácha dostal strach
a ještě ten den vyskočil z okna nemocnice, ze 4. patra. Dopadl na stříšku
a utrpěl vážná zranění. Měl naprasklou
lebku a krvácení do mozku a jedno
žebro zlomené. Byl proto převezen do
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Krev, co měl v mozku, mu odsáli
a zašili mu hlavu. Na JIPce ležel asi
pět dní, pak ho převezli na psychiatrii,
kde zůstal asi tři dny. Potom ho pustili
domů. Maminka si už pro dobro jeho
manželky nepřeje, aby s ní žil a i já si
myslím, že to tak bude lepší.

Jednou měl můj táta konflikt s jedním
chlapem v hospodě, který se navážel
do jeho kamaráda. Nejdřív to začalo
nadávkami, které se potom proměnily ve fyzické násilí. Začali do sebe
bouchat čím dál víc a silněji. Pak se ten
chlap naštval a vrazil tátovi pěstí. Táta
upadl, ale hned vstal a začal se taky
prát, protože neměl jinou možnost.



Redaktor ze ZŠ Chanov

Pěsti lítaly sem tam. Když už táta dával
pěstí z posledních sil, protivník upadl a
nic nedělal. Táta se ho proto ptal, jestli
mu něco není. On ale nemohl mluvit.
Táta zavolal záchranku, která ho odvezla do nemocnice. Tam se dozvěděl, že
měl vyhozený pant a zlomený nos.
Osobně si myslím, že konflikty jsou
špatná věc, která často končí v nemocnici.
Michal Vavrík
ZŠ Národní, Prachatice

Anketa: Jak Bolestné
jste na tom pomluvy
s konflikty?

Položili jsme tři jednoduché otázky:
1)Dostáváte se často do situací, kdy se
s někým nemůžete domluvit? (Zde
dotazovaní zaškrtávali ANO či NE.)
2)Nejčastěji míváte konflikty s: rodiči
(či dětmi)/ sourozenci/ učiteli (popř.
nadřízenými)/ kamarády? (Zde se
řadilo pořadí četnosti konfliktů.)
3)Myslíte si, že více konfliktní jsou:
kluci (muži) nebo holky (ženy)?
Z naší malé ankety vyplynulo následující:
• Žáci 2. stupně se do konfliktů dostávají častěji než dospělí.
• Co se týká osob, se kterými se do
konfliktů dostáváme, byly odpovědi
poměrně vyrovnané. Oslovené dívky
mají nejčastěji konflikty s rodiči, kluci
zas s učiteli. To je podle našeho názoru
logické – rodiče se o dívky možná víc
bojí, víc je proto hlídají, mají na ně větší
nároky a asi jsou na ně i trochu přísnější. Kluci možná zase více zlobí ve škole
a mívají víc průšvihů.
• Muži i ženy zaškrtávali stejně často,
že se do konfliktních situací sami
dostávají. Když ale měli označit, kdo je
konfliktnější, dvě třetiny dotazovaných
označilo dívky a ženy.

Každý z nás už se snad alespoň jednou
v někom zklamal. V první třídě jsme
byli všichni ještě malincí, skoro všechno nám bylo jedno. Na školu, na kterou
jsem chodila, k nám ve druhé třídě přestoupila krásná, ale podle mého názoru
ne moc chytrá holka jménem Andrea.
Byla tak krásná, že po ní kluci hned
vyjížděli. Udělali by pro ni cokoli. Byli
jsme malá třída, do které chodily jen
čtyři holky – Andrea, Petra, já a moje
dobrá kamarádka Sára. Petra se stala
nejlepší kamarádkou Andrey. Z Andrey
se ale postupně stávala namyšlená holka. Zvykla si, že ji všichni poslouchají.
Já jsem ale odmala paličatá. Vzala
jsem si proto do hlavy, že mi nikdo
nebude poroučet, a tak jsem řekla, že
Andreu nebudu poslouchat. Tehdy mě
začala nesnášet.
Andrea navedla celou třídu, aby se se
mnou nebavila. Protože všichni Andreu
poslouchali, následovali ji jako bez
rozumu. Byla jsem ve třídě sama – až
na mou kamarádku Sáru. Ta ale hned
ten další rok odešla na gymnázium,
protože byla velmi chytrá.
A tak jsem ve třídě zůstala sama jako
kůl v plotě! Všichni byli proti mně. Byl
to hrozný pocit. Andrea často nabádala
kluky ze třídy, aby mi kradli věci a aby
mi vyhazovali svačinu. Každý den jsem
se po příchodu domů topila v slzách,
ale před rodiči jsem nic nedávala znát.
Nechtěla jsem, aby to nějak řešili.
Často, když jsem chodila ze školy, do
mě kluci dokonce schválně strkali a ze
srandy mě házeli na zeď. A tím mi párkrát vyrazili dech! Nesnášela jsem je!

Později jsem začala být hodně nemocná. Bývala jsem skoro pořád v nemocnici, takže jsme moc do školy nechodila. Myslela jsem si, že mi Andrea
nemůže nic provádět. Ale ona vždy
něco vymyslela. Začala o mně roznášet hnusné pomluvy. A já jsem s tím
nemohla nic dělat. Mně totiž nikdo
nevěřil.
V šesté třídě k nám přestoupilo pár nových lidí – dva kluci a Martina s Monikou. Andrea už se v šesté třídě nechovala jako dítě, ale stále mě nesnášela
a pomlouvala mě! Martina s Monikou
se se mnou začaly bavit. Když jsem se
jim svěřila, že mě Andrea nemá ráda,
řekly, že zůstanou se mnou a nebudou
poslouchat nějakou „namachrovanou“
holku.
Od té doby jsem měla opravdu dobré
kamarádky. Ony dvě by pro mě udělaly
cokoli. I když je Andrea přesvědčovala, že jsem troska a aby se na mě
vykašlaly, přesto to neudělaly. Martinu a Monču mám za to nejvíce ráda
a nechci je nikdy ztratit. Prošly jsme si
už tolika zkouškami přátelství, které
naštěstí nezanechaly ani jedinou jizvu.
Našla jsem pravé kamarádky, které
mě v ničem nenechají samotnou a já je
taky ne!
Ony mi dokázaly svou lásku a já jim
to vracím, jak jen to jde. A díky těmhle
dvěma holkám chci žít a necítím se
jak outsider. Jsou pro mě symbolem
přátelství, lásky a obětavosti.
Karolína Steinochová


ZŠ T.G.M., Zastávka u Brna

téma

Každý se hádá, přitom málokdo má
konflikty a neshody rád. Jak jste na
tom vy? Hádají se spíš lidé mladší nebo
starší? A jsou ženy opravdu hašteřivější, jak se říká? Rozhodli jsme se proto
udělat anketu a zjistit, jak jsou na tom
lidé s konflikty doopravdy. Rozdali jsme
40 anketních lístků, polovinu mezi žáky
šesté až deváté třídy naší školy, dalších
dvacet pak dospělým od 30 do 80 let
a lidem různých profesí (prodavač,
učitel, kuchařka…). Snažili jsme se
lístky rozdat přibližně stejnému počtu
mužů a žen.

Ladislava Šeflová a Romana Bartošová
ZŠ Kladruby
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Pohoří Ťian-šan se táhne v délce 2,800km
a zasahuje na území šesti států Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Číny, Uzbekistánu, Indie
a Pákistánu. Je součástí Himalájského
masivu. (foto: autorka)

Neznámý
Kyrgyzstán
Kyrgyzstán je stát ve střední Asii,
tiše usazený ve stínu obrovské
Číny, kterému se kvůli hornatém
u povrchu přezdívá Švýcarsko
střední Asie. Cesta do tohoto kou
tu světa o rozloze desíti Českých
republik odpovídá dvacetinásobku
vzdálenosti z jednoho konce
naší republiky na druhý. Vysoké írán
ské hory a asijské stepi svižně
překonává letadlo, které člověka
přenese nejen v místě, ale zdánlivě
i v čase. Stejně jako je vše nové pro
člověka, který se unaven po letu
nejistě vykolébá na neznámou půd
u a poprvé nasaje vlahý místní
vzduch, je na oplátku i on velkým
překvapením pro místní obyvatele.
Cizinec v Kyrgyzstánu představuje
objekt lákající k prozkoumání.
V Kyrgyzstánu jsem žila a pracoval
a ve městě Karakol, na samém
východě země v úctyhodné blízkosti
jedněch z nejvyšších hor světa,
pohoří Ťian-šanu. Navzdory své vzdá
lené poloze není Karakol
nijak izolovaný od zbytku země a
s hlavním městem Biškekem jej
spojuje majestátní silnice protínaj
ící široká údolí, skalnaté masivy
a vyprahlé stepi. Na jejím konci čeká
na návštěvníka velká vesnice
plná modrozelených perníkových
chaloupek, která se chlubí vlastní
univerzitou.

S.O.S.

Vítejte v Karakolu
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Karakolské perníkové chaloupky dotvářející malebnost
podhorského města.
(foto: autorka)

Chceš-li poznat sebe, poznej
nejdříve druhé. Také proto se vždy
dychtivě vypravuji do zemí dalekých
i blízkých, které jsou pro mě na
začátku neznámé a tajuplné. Během
své poslední cesty v září 2009 jsem
učila angličtinu děti v Kyrgyzstánu.
Jaká je tato země a její lidé?
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Petra Procházková:

Když ve válce není voda,
pije se Coca-cola

Petra Procházková (1964) získala celosvětový věhlas jako válečná
novinářka. Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 odjela jako zahraniční zpravodajka Lidových novin
do Moskvy. Tam začala psát své první texty o konfliktu v Abcházii.
Proslavila se zejména svými reportážemi z válkou postiženého
Čečenska, kde také několik let žila. V roce 2000 na čas opustila
kariéru novinářky a založila v čečenském hlavním městě Grozném domov pro válečné sirotky. V roce 2001 byla ruskými úřady
označena za nežádoucí osobu a musela Rusko neprodleně opustit.
Kromě Čečenska a Ruska se věnovala konfliktům v Osetii, Abcházii, Gruzii, Afghánistánu apod. Získala několik prestižních ocenění. Společně s Janou Hradilkovou založila sdružení Berkat, které
pomáhá zejména lidem v Čečensku, Afghánistánu a uprchlíkům
v ČR. V současné době žije v malé vesničce za Prahou, odkud píše
pro zahraniční rubriku Lidových novin a věnuje se charitativní
činnosti.

interview

Jak ses dostala k práci novinářky? Byl to
vždy tvůj sen?
Na základce ještě vůbec. Když jsem
chodila na základní školu, jezdila jsem na
koni, hrála basketbal a hrozně by se mi
bývalo líbilo pracovat v ZOO, být ošetřovatelkou koní a tak. Ta přání jsou vždycky
podobná. Novinařina vůbec nebyla můj
sen. Jenže pak jsem měla úraz nohy,
přestala jsem sportovat a ležela dlouho
v nemocnici. Psala jsem si tam a v okresních novinách Nymburska mi něco
zveřejnili. Byla jsem tehdy ještě taková nevyprofilovaná. Říkalo se, že žurnalistika je
nejlehčí gympl v Praze. Tím, že jsem byla
skoro rok a půl ve špitále, tak si naši říkali,
že mě na nějakou vysokou dají, a pak se
třeba rozhodnu jinak. Takže jsem tam šla
spíš tak trošku ze zoufalství.
Po studiu jsi psala pro časopis Květy
a Lidové noviny, brzy poté jsi odjela jako
zahraniční reportérka do Moskvy.
Zabývala ses od počátku zahraniční politikou?
Právě že vůbec. Ve
Květech jsem jezdila
na reportáže třeba
do továren. Pamatuji
si například reportáž
Moravolenky o tom,
jak ženy pracují.
V Lidovkách jsem
9
nejdřív vařila jenom

kafe, vůbec k ničemu mě nepustili. Moc
mě to ale nebavilo, přišlo mi to málo. Pak
ale z Ruska přijel kolega z Lidovek Mirek
Štětina a říkal, že by tam měl někdo jet.
Ale nikdo nechtěl, tehdy všichni chtěli
jako zahraniční zpravodajové do Bruselu,
do Ameriky. V Rusku se všechno rušilo.
Mirek mě tehdy přemlouval, a tak jsem si
řekla, že to zkusím. Poslali mě tam na tři
měsíce.
Jaké byly začátky? Přeci jen jsi tehdy byla
docela nováček.
Já jsem předtím psala třeba o módě,
zahraniční politika vůbec nebyla moje
parketa. Proto si všichni mysleli, že se za
tři měsíce vrátím a že z toho nic nebude.
Hrozně mě štvalo, jak mi nikdo nevěřil, že
to dokážu. To mě hrozně vybudilo, říkala
jsem si: „Tak to ne!“
Mirek tam se mnou chvilku byl, pak odjel
a nechal mě tam samotnou. Seznámil mě
s různými lidmi, mimo jiné také s českou
novinářkou Danou Schmidt, která se vdala
do Dánska a pracovala pro tamní noviny
Politiken. Pamatuji si ten její pohled mířený na mě: „Co to sem přivedl!“
Nakonec jsem v Moskvě zůstala déle.
Když mi ale přestali posílat peníze, odešla
jsem z Lidovek a založila jsem se Štětinou
novinářskou agenturu Epicentrum.
Krátce poté jsi odjela do Čečenska, kde
se právě schylovalo k válce. Můžeš ten
konflikt krátce přiblížit?

V Rusku nežijí jen Rusové, ale je tam
spousta jiných menších původních národů.
Rusové do těch oblastí kdysi dávno přišli.
A Kavkaz je osídlený právě těmito malými
národy. Když se rozpadl Sovětský svaz,
některé národy včetně Čečenců začaly
volat po samostatnosti. No a Rusové odmítli Čečencům tu svobodu dát a Čečenci
se rozhodli, že s tím nebudou souhlasit
a protože obě strany měly zbraně, došlo
k velkému ozbrojenému konfliktu.
Je na něm zajímavé, že to byl strašně
nerovný souboj, protože Čečenců je
milion a Rusů je stonásobně víc. Přesto ta
válka trvala skoro 10 let. Čečenci vydrželi
strašně dlouho vzdorovat, někdy i vyhrávali. Guerillová válka je totiž hrozně těžko
porazitelná. Máte převahu, lepší letadla,
lepší tanky. Guerillový oddíl čítající dvacet
lidí ale dokáže ubránit údolí před tankovým plukem. V horách je těžká technika
leckdy hendikepem. Ta guerilla má také
dokonalou znalost místního prostředí
a většinou i velkou podporu místních obyvatel. Pravidelná armáda nikoli. Vesničané
dají guerille najíst a teplo. To také hodně
dělá, nestačí jenom střílet, musíte mít
nějaké zázemí.
V Moskvě ses mohla cítit relativně bezpečně. Ale jak tomu bylo, když ses ocitla
uvnitř válečného konfliktu?
Já jsem tam jela s tím, že to bude takový
výlet. Člověk si dlouho nepřipouští, že to

v nějakém sklepě, ale už to nebylo
praktické. Abychom byli z venkova do
devíti v Grozném, museli jsme vstát v šest
i dříve, protože ve válce se útoky dějí
často nad ránem. A ve čtyři aby byl člověk
už zase zpátky, aby si zpracoval reportáž
a zařadil se do pořadníku na přenosové
vozy. Aby prostě nejel zpět za tmy. To by
bylo nebezpečné. Takže ten den v terénu
byl relativně krátký, pak se tak do devíti
zpracovávalo, vypila se lahev a šlo se
spát.
Všechno jsem si psala. Mám ještě dodnes
takový zápisník. Něco jsem fotila. Chodila
jsem zprávy diktovat na telefonní ústřednu, nebo přes satelit, ten byl ale drahý.
Televizní reportáže jsme posílali přes
evropskou síť EBU. Později jsme měli
satelitní telefon, ten ale vážil 12,5 kilogramů, anténa byla jeho víko. Když jsme
se potřebovali spojit, museli jsme někde
chytit signál. V tom momentě jsme byli
nejlepší terč. Nám to nikde nechtěli
dovolit, protože se báli. Nějací ostřelovači
by nás sejmuli.
Válečných zážitků máš asi bezpočet,
je ale nějaký, který ti obzvlášť uvíznul
v paměti?
Určitě veřejné popravy v roce 1995.
Němci je hrozně chtěli natočit, tak jsem
tam jela. O jedné ženě, která měla být
popravena, zjistili, že je těhotná, a protože
podle islámského práva nesmějí popravit
těhotnou, řekli jí, že ji popraví až po porodu. Sedm měsíců ta žena byla ve vězení
a já jsem ji chodila natáčet. Jmenovala se
Assa. Byla ve strašném stresu. Spolu se
svým bratrancem Adamem a sestrou Miriam zabila svého manžela, protože ji bil.
Trávila jsem s ní sedm měsíců a hrozně
jsem se bála, že budu muset točit její popravu. Je opravdu obtížné natáčet někoho
s tím, že ho budeš točit, až ho zastřelí.
Když porodila holčičku Maxmiliánu a než
přišel den její popravy, uběhly tři týdny
a začala další válka. Rusové bombardovali a částečně rozbili věznici a spousta
vězňů utekla. Mezi nimi i tato dívka. Už
jsem ji nikdy neviděla.
Pro někoho by tenhle příběh byl moment,
který by odmítnul či nechtěl točit. Přemýšlela jsi nad tím, kde je tvoje hranice?
Řešila jsem to dost často, ale ne v tom
prvotním natáčení. Já natočím všechno.
Pak ale řeším, co s tím. Jednou jsem si
například sedla na obrněný ruský transportér. Najeli jsme na minu a vybuchli
jsme. Mně se nic nestalo, ale udělalo to
obrovskou díru do kabiny a zasáhlo řidiče.
Vojáci ho vytáhli. Utrhlo mu to nohy.

Kamera pořád natáčela. On žil a říkal: „Já
chci vodu! Kde je maminka?“ Asi za pět
minut před kamerou zemřel. Celé jsem
to natočila. Tehdy jsem měla kameru
s černobílým hledáčkem, což je vlastně
v takové situaci velká výhoda, nevidět to
v barvě. V jistých chvílích je ta kamera
ochrana, protože člověk je přes ni jakoby
oddělený od té reality. Všechno je malé
a daleko. Ale tento záběr jsme poté hodně
diskutovali a nakonec jsme ho tam nedali.
Pochybovala jsi někdy o své práci, jejích
omezených možnostech, smyslu?
Ano, po čase v Čečensku mi přišlo, že ta
práce nemá reálný výsledek. Začala totiž
další válka a opět to bombardování. Najednou jsem měla pocit, že už to nikoho
nezajímalo a přitom lidé umírali dál a dál.
A já jsem to měla točit znova?! To, že ta
válka začala znovu, mi připadalo jako
úplné znehodnocení naší práce.
Proto jsi v roce 2000 přestala s reportážemi a zprávami z Grozného?
Byla jsem hrozně unavená. Při představě,
že to mám dělat celé znovu. Měla jsem
dost peněz, za popravy jsem dostala asi
60 tisíc marek, ale nebylo ani kde je
utrácet. Říkala jsem si, že bych chtěla jít
dělat třeba k pokladně do Penny marketu, prostě někam, kde to odsejpá a má
to konkrétní výsledky. Vyčíslitelné. Něco
spočítám, on mi dají peníze, já jim vrátím.
Zůstala jsem ale v Grozném, koupila jsem
si domeček a nabrala tam válečné sirotky.
Byly to dva domečky, kde bylo 50 dětí. A to
byla moc dobrá práce, protože ony byly
jakoby ten Penny market, měly hlad, dalo
se jim najíst a ony byly spokojené. U nás
chodily do školy, měla jsem tam učitelku,
která je učila dopoledne, odpoledne jsme
s nimi měli zábavu. Nejmladší bylo dvouleté dítě a nejstarší šestnáctiletá dívka.
Centrum fungovalo i po té, co mě z Ruska
vyhodili. Převzala ho česká katolická
charita.
Jako válečný reportér jsi působila i v Afganistánu a dalsích zemích. Nyní jsi delší
dobu v Čechách. Znamená to, že už máš
válečná léta za sebou?
Ano, svoji kariéru mám za sebou.
Vyhovuje mi to. Ještě bych
ráda někam jela, ale
v padesáti, což už
mi za pár let bude,
to nedokážu ani
fyzicky. Musím se teď
postarat o dítě. To je
jako u baletek, také si
to odžijí a pak mají klid.
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skýtá nějaké nebezpečí. Všichni novináři,
co jsme se tam sešli, jsme na tom byli
podobně.
Opravdu lze nebát se ve válce o vlastní
život?
Já jsem se začala bát ve chvíli, kdy při
jednom bombardování zabili kolegyni
novinářku Cynthii Elbaumovou. Do té
doby mi to pořád připadalo jako film. Na
Vánoce 1994 totiž západní novináři dostali
příkaz opustit město, protože americká
ambasáda vyšťourala, že město bude
bombardováno. Zůstalo nás tam jen
sedm novinářů.
Po smrti naší kolegyně jsme rychle sbalili
kufry. Největší problém byl, že jsme na
příkaz ambasády měli z Grozného vynést
tělo Cynthie. Byla rozbitá na cimprcampr.
Museli jsme si speciálně nechat udělat
rakev. Čečenci totiž rakve nedělají, balí
těla do plátna. Lidé s námi tehdy strašně
soucítili, chodili za námi a vyjadřovali nám
soustrast. Tu rakev nám nakonec udělali.
Takže jsme to, co z ní zbylo, naskládali
do rakve a museli ji vynést z města. Když
jsme ale chtěli odejít, nešlo to, protože
Groznyj byl pořád obklíčený, bombardovali ho a kolem byly ruské jednotky.
Nakonec šlo o dosti vleklou válku, která
měla navíc později pokračování. Jak vypadal každodenní život obyvatel Grozného,
města, které bylo totálně zničeno?
Před válkou Groznyj vypadal jako krásné
město. Jezdily tam například české
tramvaje, byly tam bulváry a vodotrysky.
Strašný propad nastal během čtyřiadvaceti hodin toho 22. prosince 1994, kdy se
začalo bombardovat. Najednou přestala
jít elektřina, voda, plyn, a tudíž byla zima.
Na vesnici vždycky nějak uděláte oheň,
ale co uděláte v panelákovém sídlišti,
když vám nejde topení, neteče vám voda?
V Rusku často vede plynovod vrchem.
Existovala taková profese, že když někde
utíkal plyn z porušeného potrubí, chodili
ho zapalovat. A u toho hořícího plynu se
pak lidé v zimě hřáli. Vodovod nefungoval. Pro vodu se tedy chodilo k jezeru,
převařila se a pila. Potraviny se získávaly
z vesnice.
Ale ani když voda nebyla, tak byla
Coca-cola, ta se prodávala vždy a všude.
Kamkoli jsem přijela do války, sotva se
rozplynul dým po bombě, už tam stál
prodavač Coca-coly.
Jak v takových podmínkách vypadala
tvoje pracovní rutina?
Bydleli jsme spíše ve vesnicích kolem
hlavního města. Občas jsme sice z reportážních důvodů v Grozném přespali,

Lukáš Houdek a Radka Steklá

Rozhovor v plném znění najdete na www.romanovodori.cz

Máš problém s láskou, ve škole,
s kamarádem, s rodinou, se světem, nebo
sám se sebou? Nerozumíš si s rodiči,
podrazila tě kamarádka, nevíš, jak vyznat
lásku, jak se líbat, neberou tě do party,
učitel si na tebe zasedl, váháš, co dělat
po škole? Využij naší bezplatné anonymní
psychologické poradny! Napiš svůj dotaz do
připraveného formuláře na webu
www.romanovodori.cz a naše psycholožka ti
obratem odpoví.
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Pravidla správné hádky:
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11
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1. Udělejte si na hádku čas
Oznamte protistraně, že se chcete háda
t a domluvte se, kdy k tomu
bude vhodný čas. Např. „Dnes o přes
távce bych s Tebou chtěla mluvit
o tom, co se stalo včera odpoledne.“
Vyhněte se hádkám v nevhodných situacích, jako je například cest
a v dopravním prostředku.
Rozhodně by také mělo být tabu řeše
ní velkých konfliktů v přítomnosti dětí.
2. Mluvte o svých pocitech
Mluvte o svých pocitech v první osob
ě (tedy ve formě „já“). Říkejte, co
vám vadí a jak se při tom cítíte. Nap
ř. „Když nepřijdeš v domluvený
čas, mám strach a zlobím se.“
3. Pojmenujte změnu
Ujasněte si, co by se mělo změnit a
pojmenujte to. Např. „Přál bych si,
aby ses mi nesmál, když se mi ve škol
e něco nepovede.“
4. Neurážejte druhého
Platí, že se při hádce nemají používat
slova a činy, kterými bychom
druhému cíleně ublížili. Patří mezi ně
například připomínání neúspěchu v minulosti, nadávky nebo doko
nce fyzické ubližování. Do správné
hádky nepatří výčitky ani vyhrožování.
5. Nebojte se uznat také vlastní chyb
y
Zkuste přemýšlet o tom, jak jste se
na vzniklém konfliktu podíleli i Vy.
Chybám se nelze vyhnout, ale není
dobré vůči nim být lhostejný. Např.
„Vím, že také nejsem dokonalý a ne
vždy Ti jako kamarád pomůžu.“
6. Naslouchejte
Mluvte o sobě a svých pocitech, druh
ého vyslechněte. Hádka by měla
být především dialogem, nejde o to
utlouci druhého záplavou slov.
7. Usmíření a ocenění
Cílem hádky není to, aby někdo zvítě
zil a druhý prohrál. Na konci
správné hádky by mělo dojít k uvolnění
a usmíření. Obě strany si vyjasnily, jakou chtějí změnu a co pro
to kdo může udělat. Pokud možno
také na druhém člověku něco oceníme.
Např. „Včera jsem se na Tebe
zlobila, že jsi mi neukázal žákovsko
u knížku, ale teď jsi mi to vysvětlil.
Jsem ráda, že jsi sebral odvahu mi
to říci popravdě.“
Pokud však nejsou vhodné podmínky
pro správnou hádku, nelze
tato zmíněná pravidla uplatnit. Stáv
á se tak v situacích, kdy jeden
nebo oba partneři nejsou schopni tako
vá pravidla dodržovat. Může jít
například o hádku pod vlivem alkoholu
nebo prosté vybití vzteku bez
ohledu na to, zda má druhý člověk se
vzniklou situací něco společného. Zde pak záleží na konkrétní situa
ci a konkrétním člověku, zda zvolí
reakci „únikovou“ nebo „útočnou“.
Únik znamená na vzniklý konflikt
nereagovat a snažit se co nejdříve odej
ít z místa a v případě změny podmínek počkat na vhodný čas,
kdy lze konflikt vyřešit v klidu.
Útočnou reakci lze doporučit v případě
přímého útoku z druhé strany.
Pokud dojde k přímému napadení,
a jde například o projev šikany, je vhodné reagovat protiútok
em a nenechat
druhou stranu stupňovat násilí.
PhDr. Dana Hajná

Kam se obrátit?
Linka bezpečí 116111
(bezplatně a nonstop)
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Poznala jsem tolik důvodů, proč vznikl
konflikt. S konflikty se můžeme potkat naprosto kdekoliv. Jak ve škole,
v práci, tak venku mezi kamarády.
Někteří lidé se vyvoláváním konfliktů dokonce i baví. A někteří tím zas
naopak trpí. Já osobně znám člověka,
co konflikty naschvál vyvolává. A tím
člověkem je moje starší sestra Petra.
Petra začala před třemi lety studovat
střední pedagogickou školu. To v podstatě problém není. Zádrhel je, že je
ve Znojmě. Pro ni to znamenalo bydlet
přes týden na internátě. Nikdo z nás
netušil, jak Péťu jiné prostředí a jiní
lidé změní. Než na školu odešla, byla
hodná, pomáhala mamce s domácností, měla téměř dokonalý prospěch
ve škole a nebyla sprostá. Po roce na
internátu se ale sestra změnila. Je
sprostá jak dlaždič, není schopná si
uklidit ani vlastní pokoj a když v pátek
přijede domů, schválně vyvolává
konflikty jak s matkou, tak s kýmkoliv
v rodině.
Když mamka o Petru projeví zájem po
tom, co týden nebyla doma a zeptá se
jí, jak se celý týden měla, sestra jako
mnohý puberťák odpoví, že nijak a že
nedostala žádné známky. Petra ale
mamce vždy odpovídá hnusným a naštvaným tónem, jako kdyby chtěla,
aby mamka vůbec nebyla. Jelikož si je
Petra vědomá toho, že měla mamka konflikty s otcem, začne jí často
naschvál říkat: „A co taťka? Taky se
tě neptám, jak to teď máte?“ Prostě ji
baví vyvolávat konflikty.
Před časem měla chlapce, jmenoval
se Adam. Po dvou letech se ale s Petrou rozešel.

Ona to nemohla strávit. Stále vymýšlela, co by Adamovi provedla. Ten si našel
novou dívku. Petra ho ale nechtěla
nechat na pokoji. Myslela si, že když
za ním bude donekonečna lézt a volat
mu, že se s ním jeho nová přítelkyně rozejde. Ale Petře její plán pořád
nevycházel.
Naschvál jezdila k Adamovi před dům.
Vždy, když ji Adam před svým domem
uviděl, věděl, že to dělá naschvál. A tak
Petra vyvolala řadu konfliktů. Dokonce se
jí postavili i její kamarádi. Má sestra toho
ale nikdy nenechala. Dodnes vědomě
dělá problémy se záměrem, aby vznikaly
nové konflikty a ten druhý se pak cítil
provinile a v zápětí se jí omlouval.
Každý zažije nějaký ten konflikt a možná nebude jen jeden. Ale radím vám,
nesnažte se hádky vyvolávat jen tak pro
zábavu. Ublížíte tím hodně lidem.

Mimi, 14 let
O člověku, který opakovaně vyhledává nebo vytváří konfliktní situace, lze
obecně říci, že není šťastný. Příčinou
jeho trápení může být nespokojenost
se sebou samým, osamělost nebo závažnější onemocnění, jako je například
porucha osobnosti.
Myslím, že v tomto případě je příčinou
změn chování Petry hlavně to, že je ve
věku dospívání, kdy objevuje svoji vlastní osobnost. Součástí dospívání je také
vymezování se vůči rodičům, u dcery
hlavně vůči matce. V dospívání je také
důležitý partnerský vztah, který sestře
nedopadl tak, jak si představovala, a je
z toho zklamaná.
Celkově to působí tak, že je Tvá sestra
nešťastná, a proto kolem sebe „kope“.
Doporučila bych Ti v klidu s ní promluvit o tom, co cítíš. Určitě by ve
Vašem společném rozhovoru nemělo
jít o výčitky a výzvy ke změně, ale spíš
o snahu vzájemného pochopení.

Mám problém s pocením. Dřív se
mi to nikdy nestávalo. Dnes, než
jdu ven nebo do školy, se vykoupu
a nastříkám se různými deodoranty do podpaždí. Za chvíli se mi ale
dělají strašné kruhy a potím se. Už
si nevím rady. Vystřídala jsem různé
přípravky. Děkuji za odpověď.


D., 17 let

Zvýšené pocení má vždy vnitřní příčinu. Ta může spočívat v psychice, kdy
k pocení dochází například ve stavu
úzkosti nebo strachu. Zvýšené pocení
ale může být i varovným signálem
některých nemocí, například onemocnění štítné žlázy. Svou roli hraje
také dědičnost. Doporučila bych Ti
nejdříve navštívit praktického lékaře
a nechat si udělat odborná vyšetření.
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jak
je to se sexuálním životem v době
menstruace. Mám pocit, že na to
mám v této době nejvíce chuť, ale
nevím, zda se to může. Můj přítel
říkal, že ano, ale nechce se mnou
mít styk, aby mi nějak neublížil,
nebo abych popřípadě neotěhotněla.
Prosím poraďte, jak to je.


Nataška, 17 let

Sexuální život v době menstruace je
možný a záleží jen na Vás a partnerovi, zda si ho přejete. K žádnému
zranění nemůže dojít, je to zcela
bezpečné. Co se možnosti otěhotnět
týče, tak je to období, kdy je otěhotnění nejméně pravděpodobné
v celém měsíčním cyklu, nicméně
pokud opravdu nechcete otěhotnět,
tak bych doporučila jinou antikoncepční metodu.

poradna

Vaše
problémy
a dotazy
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Móda z butiku
Jeden listopadový čtvrtek jsme se uvolnily
ze školy o dvě hodiny dříve, abychom
mohly pokračovat v naší sérii reportáží
o tom, co se nosí. Zatímco jsme posledně
psaly o módě z asijské tržnice, tentokrát
jsme se rozhodly, že navštívíme nějaký
značkový obchod. Po dlouhé poradě
a vybírání butiku jsme zvolily jeden z pardubických obchodních domů, kde jsme
v první vybrané prodejně neuspěly. Nejprve jsme se seriózně zeptaly paní vedoucí,
zda bychom u nich nemohly nafotit pár
modelů a chtěly jí vysvětlit, z jakého časo-

pisu jsme. Ona nás ovšem ani nenechala
domluvit a lidově řečeno nás vyhodila. Ani
jedna z nás z toho neměla dobrý pocit,
chodily jsme sem a tam a přemýšlely nad
tím, jestli se k nám i v dalším podobném
obchodě neobrátí zády. Řeknu vám naprosto upřímně, že se nám vůbec nechtělo
ptát ještě někde jinde. Jenomže my jsme
holky z Pardubic, a tak se jen tak nevzdáváme. Je lepší vrhnout se do toho po hlavě
a nebát se. Vždyť co se může stát?
Na první pohled nás upoutal další z butiků
svými elegantními a módními věcmi.
Na nic jsme nečekaly a vešly dovnitř. Za
pultem stála prodavačka, která se nás

Hvězda

Na rande

večera nemusí zářit jen na
obloze

do pohodové kavárny

svetr 1749,- Kč,
černé triko 700,- Kč,
kabelka 1749,- Kč
šaty 2 699,- Kč,
kabelka 869,- Kč,
šátek 239,- Kč

šaty
1149,- Kč,
kabelka
869,- Kč

Anatomie
yoya
Minule jsem vám slíbil, že si povíme něco
o částech, ze kterých se yoyo skládá,
jak funguje, popřípadě si vysvětlíme pár
slangových výrazů. Abychom si rozuměli,
začneme těmi slovy, které jsou převážně odvozené z angličtiny.
K této hračce neodmyslitelně patří provázek,
který se nazývá
string. Mezeře, kam
se provázek uchycuje, se říká gap. Axle je
osa spojující oba disky.
Responzivitu bych
13
přeložil jako citlivost
(tzn. jak musíte trhnout,

trendy

kabelka
869,- Kč,
džíny
869,- Kč,
svetr
869,- Kč,
šála
579,- Kč,
triko
869,- Kč

nejdříve zeptala, jestli nepotřebujeme
s něčím pomoct. Vysvětlily jsme jí naši situaci a seznámily ji s časopisem Romano
Voďori. Prodavačka zavolala paní vedoucí,
a jakmile milá a ochotná paní přišla, hned
jsme věděly, že máme skoro vyhráno!
To, čeho jsme se nejdřív obávaly, jsme
za moment úplně pustily z hlavy. Už jen,
aby se ty fotky povedly nějak pěkně, říkaly
jsme si.
Holkám „modelkám“ jsme nosily věci,
které si zkoušely v kabinkách. Někdy to
byly společenské šaty, jindy zase oblečení
v retro stylu, zkrátka si v tomhle krámu
přijde každý na to své. Pár fotek jsme vám

Modelka vpravo:
kalhoty 869,- Kč,
černé tričko
300,- Kč,
modré triko
869,- Kč,
pásek 869,- Kč,
šálka 579,- Kč
Modelka vlevo:
sukně 1 199,- Kč,
triko 459,- Kč,
šála 869,- Kč,
svetr 579,- Kč

Do společnosti nebo
pro večery s přáteli

aby se vám yoyo vrátilo). S tím si prozatím
vystačíme.
A nyní si řekněme něco o stavbě yoya. Pokud si vzpomínáte na svoji hračku raných
dětských let, vybaví se vám dva půlkruhy
tvořící jakýsi geoid (koule zploštěná na
dvou stranách), tomuto modelu se říká
imperial. Pokud tyto polokoule otočíte
vrcholem ke středu, vznikne nejužívanější
tvar yoya – butterfly (motýl). Yoyo se dvěma osově souměrnými disky (z průřezu
to vypadá jako dva obdélníky) se označuje
jako modified (upravené). A nakonec
specialitka, která se nepoužívá – pagoda
(jedna polovina otočena jako imperial
a druhá jako butterfly).
Těla se vyrábí z plastu, dřeva či kovu,
popřípadě jejich kombinací. V každém
případě disky hračky propojuje osička,
na které je přímo namotaný string nebo
na něm leží plastový kroužek či kuličkové
ložisko (ball bearing). Lepší (a samozřej-

mě dražší) yoya obsahují tzv. konkávní
ložisko, které má tvar paraboly, a tak dokáže udržet provázek uprostřed osy, čímž
dosáhneme snížení tření, které přinese
delší dobu rotace.
Jako další část si představíme zátěžové
kroužky. Osazují se kvůli vyšší stabilitě
při dělání triků buď k okrajům, nebo
ke středu. Často se jedná o slitiny kovů
těžších, než které jsou použity na zbytek
těla (např. mosaz). Spíše estetickou nežli
praktickou funkci obstarávají pogy, tedy
nálepky.
Dále si uvedeme návratové systémy
a podložky, jejichž význam prozradím níže.
První, na co se mě lidé obvykle ptají, když
žongluji, je: „Jak to, že se to točí a nevrací?“ Prozradím vám ono tajemství. Provázek, jenž spojuje prst uživatele s tělem
yoya, není pevně přivázán, nýbrž obtočen
(většinou jednou, více pro nás nemá zatím
význam). Tato anomálie umožní volné pro-

vyfotily na ukázku. Třeba byste si i vy něco
vybrali!
Nejen, že jsme si v ten den užily spoustu
legrace, ale také jsme se ponaučily, že
když vám někdy něco nevyjde hned na
první pokus, nezoufejte a hledejte v tom
vždy to pozitivní. Pokud to nevzdáte,
jako jsme to nevzdaly my, určitě docílíte
výsledku, který jste si přáli.
PS: A za tento náročný tříhodinový
program jsme se odměnily míchanou
zmrzlinou...

Text: Klára Ehlová
Foto: Bára Hodásová
Modelky: Veronika Ťupová a Karolína Čermáková
ZŠ Studánka, Pardubice

Blešák

Jak směňovat ve VOĎORI blešáku?

Nabídka č. 19

Nabídka č. 20

Zábavná kniha s názvem Alf
– Chci všechno!, vypráví o příhodách tohoto chlupatého
mimozemšťana, paperback,
197 stran, výměna za cokoliv

Modelka vpravo:
košile 870,- Kč,
legíny 579,- Kč,
kabelka 1 199,- Kč

č,

Modelka vlevo:
šála 869,- Kč,
pruhované tričko
869,- Kč

Na dámskou jízdu
jedině to nejlepší!

e!

Pokoutné stánky plné zaprášených skvostů, lomoz, smích a diskuse nad objevenými kousky. Staré panenky po babičce, zachovalé retro oblečení, popraskané
houpací křeslo nebo staré desky a videokazety. To vše patří k neopakovatelné
atmosféře bleších trhů, míst, která dotváří kolorit mnoha evropských měst.
Máš hluboko do kapsy, a přesto pokoj plný nejrůznějších zajímavostí, slabost pro
výrobky, které nesou historii předchozího majitele, nebo chuť vyměnit věc již nepotřebnou za něco, co tě uchvátilo? Navštiv náš úspěšný Blešák!

Klučičí kožený zavazovací
etnonáramek, délka 17 cm,
výměna za cokoliv

o:
č,

Zapoj s

Nabídka č. 21

Hororová povídka
ze série Akta X
s názvem Calusari,
paperback,
91 stran, výměna
za cokoliv

21

1.Vyfoť cokoli, co nabízíš k výměně
(oděv, doplněk, knihu, CD, budík,
tašku, …).
ité
2.Napiš doprovodný text a udej důlež
informace pro čtenáře (velikost oděvu, stáří věci, funkčnost, apod.).
3.Fotku s textem a upřesněním, co
ředpožaduješ výměnou, nahraj prost
na
nictvím elektronického formuláře
webu www.romanovodori.cz do rubri
níku
ky Blešák (zařadíme ho do pořad
).
a uveřejníme v časopise a na webu
4.Sleduj aktuální nabídku dalších
účastníků Blešáku.
si
5.Najdeš-li to, co hledáš, zarezervuj
ce
to jednoduše on-line přímo v nabíd
blešáku.
spo6.V tuto chvíli začíná naše práce –
š
jíme se s tebou a osobou, s níž chce
du.
směňovat, zprostředkujeme doho
obě
7.V případě oboustranného zájmu
osoby pošlou své věci na poštovní
adresu sdružení ROMEA (Žitná 49,
Praha 1, 110 00 – obálka označená
heslem „Blešák“).
,
8.Jakmile dojdou věci od obou stran
rozešleme je novým majitelům,
u nichž vyměněná věc začne žít svůj
nový život.
za
9.Jediné, co zaplatíš, je poštovné
doručení tvé věci na naši adresu.

Navštiv stránky
Blešáku

Pagoda

Modified

Butterfly
Butterfly

gap
gap

osa
osa

www.romanovodori.cz/blesak
táčení. To však neznamená, že se nám yoyo nevrátí
do ruky. Na řadu přichází návratové systémy, které
vyvolávají tření na stringu. Pokud cuknete prstem,
hračka se vám navine do ruky.
Otázkou zůstává, jak dlouho se udrží yoyo v rotaci. To
závisí za prvé na zvoleném středu, tedy máte-li kuličkové
ložisko, nebo pouze osu. Dále záleží na návratovém systému. Existují jich různé druhy: vylisované hvězdičky, gumové či silikonové kroužky nebo hybridní systémy, jejichž volba závisí
pouze na uživateli. Velkou úlohu zde hrají i podložky, které se umísťují pod ložiska.
Jejich funkce je jednoduchá – čím jich osadíte více, tím se prodlužuje doba
točení, ale také znecitlivuje váš žonglérský nástroj a naopak.
Po přečtení výše uvedených odstavců již nemůžeme jen tak konstatovat, že celý mechanismus fungování yoya je vyloženě jednoduchou
věcí, avšak na druhou stranu se nejedná o nic světoborného. Proto
je nutné odlišovat „yoyo“ od „joja“. Jedná se totiž o dvě odlišné věci,
které by se neměly zaměňovat.
Nyní jsem vám nastínil, jak tato žonglérská hračka vypadá a na
jakém principu funguje. Příště se zaměříme na způsoby žonglování
a možná i na mé yoyerské prvopočátky.
14

blešák

Imperial

Michal Klacik,
SPŠ, Jičín

Víc než
jen kamarádky

Až jednoho dne se to stalo. Jako
bychom jedna druhou neznaly, začaly
jsme se hádat, nevěřit si. Anička začala
trávit více času s jinými lidmi. Dala se
do party s kluky a to z mého pohledu
Byly jsme víc než nejlepší kamarádky. Měly jsme k sobě
nebylo moc dobře. Jeden kouřil, druhý
vztah spíše jako sestry. Nemohly jsme být jedna bez druhé.
pil a ti další dokonce kouřili trávu. ZaKdyž jsme něco dělaly, tak jedině spolu…
čala s nimi chodit na diskotéky, i když
Strašně rády jsme společně trávily víkendy. Spaly jsme
to v jejím věku nebylo vhodné.
jedna u druhé, někdy i s více kamarádkami naráz a dělaly
Od té doby jsme se stále potkávaly den
jsme různé kravinky. Někdy jsme dokonce jezdily společně
co den, ale už jen na ulici, a bylo to hori ke svým babičkám a trávily víkendy tam.
ší a horší. Ani „ahoj“ jsme si neřekly.
Někdy jsme se dokonce na sebe ani
nepodívaly. Bylo to strašné.
Pak začala být Anička jako oni, začala kouřit a chovat se nevhodně. Nadávala, s každým se
hádala a postupně ztrácela
své kamarády, se kterými
prožila to nejkrásnější, co
jí kamarádství může dát.
Přestali se s ní bavit kvůli
tomu, jak se chovala. Ona
jim to, že se s ní nebaví,
začala dávat za vinu, ale
neuvědomovala si, proč
tomu tak je.
Dnes už ale spolu
zase komunikujeme,
V tomto článku se budu zabývat konflikty sice mezi lidmi, ale v trochu větším
jedna druhou máme
měřítku. Zaměřím se na konflikty válečné. Ty pronásledují člověka od dob, co
opět rády a já douspatřil světlo světa, a nedají mu nikdy spát. Již v pravěku se vedly různé sebemenší
fám, že to bude mezi
bojůvky o kořist. Tehdy však měly podle mě ještě smysl, protože na nich záviselo
námi znovu dobré.
přežití celého společenství.
Postupem doby se fenomén vedení války začal velmi rozvíjet,
Dokonce i Anička už
uznala, že se chovala
a člověk si tak zadělal na pořádný průšvih. Už se nedobývala území pouze kvůli obživě, ale svoji roli začala
špatně, hloupě a že ztratila zbytečně spoustu dobrých lidí, které
čím dál více hrát lidská chamtivost a snaha mít co
má ráda.
možno největší majetek. Zvířata se už nelovila
jen pro vlastní přežití, ale lidé je začali nahánět
Nikola Nováková
ZŠ Národní, Prachatice
také kvůli zábavě. Netrvalo dlouho a člověk
se pustil do vymýšlení, jak by mohl na soupeře vyzrát, a vyhrát tak bitvu nečestným
způsobem. Vymýšlel všelijaká zařízení,
která mu měla splnit jeho sen o vítězství.
Začala tedy výroba důmyslných zbraní a jiných pomůcek. Zíkávali tak
jistou nadvládu nad těmi druhými, kteří se stále spoléhali na staré náčiní a byli závislí na
koních apod.
Po skončení 1. a 2. světové války se zdálo, že s konflikty bude alespoň na chvíli pokoj. Dlouho to však nevydrželo
a začaly další spory, tentokrát o ropu a nerostné bohatství. Začalo pustošení cizích zemí kvůli surovinám zlepšujícím životní styl a opět se na prvním místě, dle mého názoru, jednalo o materiální blaho. Málokdo hleděl na to, jak bude
příroda po tomto zásahu vypadat, hlavní bylo, co z toho bude mít vítěz.
Nesmím opomenout ani zbraně hromadného ničení, mezi které patří třeba atomová bomba, vynález, který dokáže zahubit vše živé. Přestože ji svět nepotřebuje, jsou tu tací, kteří po ní touží. A ještě hůře. Snaží se atomovku využít k zastrašování ostatních.
Podle mě je jasné, jak to s námi dopadne. Člověk se zničí sám, neboť ho stále táhne touha vše hromadit a nehledět na druhé. Naštěstí se
začínají objevovat různé organizace, jejichž cílem je co možná nejefektivněji zamezit konfliktům vzniklým podle mého vlastně kvůli ničemu a také upozornit ostatní lidi na to, že naše zacházení s přírodou samotnou není jen tak a nikdy nevíme, kdy nám to ona sama vrátí.
Doufejme ale v lepší zítřek a že člověk přestane vést zbytečné války a začne si vážit jak ostatních lidí, tak přírody, bez které by tu nebyl.
Snad jste se nad tím také zamysleli a vzali si z toho něco pro sebe, neboť se jedná o téma, které nepočká.

Josef Vilda

Člověk versus
člověk



Gymnázium Tanvald

Naše třídní učitelka, historička,
zorganizovala výlet do koncentračního tábora Osvětim. Bylo
to zrovna ve dnech polského
leteckého neštěstí. Všichni
jsme byli hrozně zvědaví, co se
dozvíme o hrůzách, které tam
lidem za druhé světové války
dělali. Když jsem se to postupně dozvídala, dělalo se mi
mnohdy špatně a bylo mi těch
lidí líto.
Život v táboře

téma

i lidi. Když se ráno probudili, byli jejich
pecím, kde je postupně pálili. Před tím je
Tábor byl rozdělen na ženský a mužkamarádi od krys ohlodaní. V zimě se ti,
ale všechny důkladně prohledali. A to doský. Vězni prý při příjezdu dostali tenké
co spali úplně nahoře, mnohdy probouzeli
slovně – všechny díry po těle, aby náhodou
vězeňské oblečení, které se údajně pralo
zasněžení. Anebo se neprobudili vůbec…
nespálili něco cenného. Vždyť ta těla pro
jen jednou za půl roku. Průměrná délka
ně byly jen kusy něčeho bezcenného. Kusy
života jednoho člověka v táboře ale byla
Nelidské zacházení, nelidská smrt špíny. A někdy toho u nich našli opravdu
asi tři měsíce.
Doktor Mengele alias Doktor smrt, který
dost. Lidé si prý do sprch brali zlato, šperV Osvětimi byli dozorci z německých
v táboře působil, dělal mimo jiné pokusy
ky i jiné cennosti.
věznic. Někteří byli sami také vězni. Za to,
na dětech, jako by byly pokusnými králíky.
Lidé do tábora ale prostřednictvím transZkoušel jim například různými injekcemi
že se starali o poslušnost ostatních, třeba
portů přicházeli i se svým dalším maobarvit duhovku, pokoušel se ji změnit
jetkem jako jsou hrnce, koše, šicí stroje
i s pomocí bití, pak dostávali lepší postele
na modrou. Po pokusech mnohé děti
a jídlo.
apod. Proto jsme v další místnosti muzea
osleply, nebo měly rozleptané oči. Taky ho
Jako strava měla vězňům stačit kaše
viděli například několik set kusů hrnců,
strašně zajímalo, jak se mohou narodit
s kusem chleba a kousek margarínu. Na
v další plno kufrů a košů. Všechny byly
pití dostávali 1 litr kávy. Nedostatek jídla
dvě úplně stejné děti. A tak je porovnával!
podepsané. Dohledalo se tam i několik
spolu se stresem a bídou vedl k mnoha
Zabil je injekcí přímo do srdce a potom
kufrů českých.
nemocem, například ke krvavému průjmu. Jako záchody,
Never more…
Osvětimský koncentrační tábor byl zřízen v roce
1940 nedaleko historického polského města Osvětim. Za
které mohli navštěvovat pouze
Umíte si představit žít v té bídě
pětiletou existenci tábora je počet obětí odhadován až na
dvakrát denně, jim sloužily
a utrpení? Máme jediné štěstí,
1 500 000. Koncentrační tábor byl osvobozen Rudou armákamenné otvory. Na to, aby
že jsme se narodili později.
dou 27. ledna 1945.
vykonali potřebu, měli pouhých
Kdybyste procházeli těmi
Řady vězňů tábora tvořili zejména Židé, Romové a Sinti,
pět vteřin. Když neuposlechli,
chodbami, chodili po tom
nepohodlní Poláci a Češi spolu s příslušníky dalších národů
samém chodníku, po kterém
byli biti. K vodě se prakticky
a etnických, sexuálních, politických, zájmových i názorových
se procházeli vězni, nebo
nedostali.
skupin. Pro podrobné informace o táboře navštivte stránky
viděli ty elektrické ploty,
Na fotce, kterou jsem v tábopamátníku Osvětim na adrese www.auschwitz.org.pl
ře zahlédla, byla žena, která
určitě by i vám z toho všeho
běhal mráz po zádech! Bylo to
v době příchodu do tábora
jim srovnával vnitřnosti. Chtěl zjistit, jestli
jako v těch filmech, kde jsou věznice pro
s výškou 160 cm měla 75 kg. Před smrtí
nejhorší zločince. Tihle lidé ale neudělali
vážila pouhých 25 kg. Vypadala ještě hůř,
jsou stejné i uvnitř. Jiné k sobě přišíval a
nic víc, než že vypadali trošku jinak, než si
než anorektička. Byla slabá, neschopná
sledoval, jak dlouho takhle vydrží žít.
pracovat.
představoval Hitler – modrooká a blond,
V jedné větší místnosti byla velká zasklená
Spalo se na dvou až třípatrových postelích
rasa třetí říše!
plocha. Za tím sklem byly 2 tuny opravze dřeva, které byly pro větší „pohodlí“
dových dochovaných vlasů (samozřejmě
Nechci tvrdit, že na světě nejsou ještě
nakloněné našikmo. Protože vězni neměli
vybledlých časem), které ostříhali lidem,
dobří lidé. To bych ani nemohla,
polštáře, spali na trošce slámy. Na postele
kteří šli do plynu. Němcům se vlasy hodily
protože já mám kolem sebe
pro další průmyslové zpracování. Před
samé anděly. Škoda
široké 80 cm se prý mělo vejít pět až šest
zplynováním ubohým lidem namluvili,
ale, že si Hitler
osob. Na nejspodnějším patře spali ti
že se jdou koupat. Všichni se vysvlékli a
vybral tu špatnou
nejslabší – ti, kteří nebyli schopni vyšplhat
nechali se ostříhat. Postupně jim to dostranu. Kdyby dělal
se nahoru.
cházelo. Na útěk už ale bylo pozdě. Vždyť
takové dobro, jaké
Jelikož byl v táboře zápach a špína, žily
dělal zlo, žili bychom
ani nebylo kam utéct.
tam samozřejmě i krysy. Celé koberce
Na stropě byly trysky, kterými se vpoušmožná dneska jinak…
krys. Ti, co přežili, vzpomínali, že je museli
těl jedovatý kyanovodík. Mrtví pak byli
odkopávat, aby vůbec cítili podlahu. Jenže
16
Míša Horváthová
krysy měly taky hlad, a tak údajně ožíraly
naloženi na vozík a odvezeni k velkým
ZŠ B. Němcové, Přerov

Osudy Romů za
druhé světové války
Jaký byl přístup k Romům v předválečném Československu, jsme nastínili již v minulém čísle Voďori.
Od roku 1927, kdy byl vyhlášen Zákon o potulných Cikánech, se vztah většinové společnosti k Romům
nadále zhoršoval. Poté, co se v Německu dostali k moci nacisté v čele s Adolfem Hitlerem, nastaly
v této zemi i ve všech státech, které si Německo postupně podmanilo, zlé časy nejen Židům, ale také
všem, kteří se vymykali „árijskému“ ideálu, tedy i Romům. Do Čech začaly před nacisty prchat větší
skupiny Romů a s jejich počtem rostla i nelibost majority vůči nim. Veřejnost se snažila podnítit zavedení podobných protiromských opatření, jaká platila v Německu. K jejich realizaci ovšem došlo až poté,
co němečtí nacisté v březnu 1939 obsadili naši zemi a vyhlásili zde Protektorát Čechy a Morava. Ze
Slovenska se stal samostatný stát, který se za příslib určité ochrany podřídil Německu.
V kárných pracovních táborech
končila řada Romů

V listopadu 1939 byl v protektorátu vyhlášen zákaz kočování. Usadit se ale nebylo
jednoduché. Obce sice měly nařízeno, aby
vytvořily podmínky pro usazení Romů,
všemožně se ale snažily, aby k němu na
jejich území nedošlo. Pro osoby, které
nadále kočovaly a podle dobových představ se tedy „štítily práce“, byly otevřeny
kárné pracovní tábory v Letech u Písku
a v Hodoníně u Kunštátu. Ty byly určeny
pro dospělé muže, kteří nebyli schopní
prokázat zdroj své obživy nebo porušovali
zákaz kočovaní. Romové tvořili pouze určitou část z nich. Provinilci si zde odpykávali
trest tvrdou prací při stavbě silnic.

Počátek konce

etno

Cikánské tábory – galeje, hlad
a smrt

V té době se kárné pracovní tábory
v Letech a v Hodoníně (později nazývané
jako sběrné) změnily na tzv. cikánské
tábory a začaly sloužit ke shromažďování
romských rodin, které byly považovány
za více problémové. Jejich vězni už tedy
nebyli pouze dospělí muži, ale celé rodiny
včetně nejmenších dětí. Na chod tábora
dohlíželi čeští dozorci, kteří se k Romům
chovali velmi krutě a hrubě. Uvěznění
žili ve velice nevyhovujících podmínkách,
protože v obou táborech byla překročena
ubytovací kapacita, nebyly zde řádné hygienické podmínky apod. Muži, ženy a děti
byli ubytováni odděleně, takže matky
nemohly být se svými dětmi, manželé se
svými manželkami. Všichni včetně dětí
museli velmi tvrdě pracovat v kamenolomech, v lese nebo na stavbě silnic, vězni
pro nedostatek jídla trpěli podvýživou,
navíc někteří dozorci si ještě z toho mála
potravin zabavovali část pro sebe. Otřesné
ubytovací podmínky a nedostatek hygieny
zavinily propuknutí epidemie břišního
a ještě nebezpečnějšího skvrnitého tyfu.
Veliké množství Romů tak i proto pobyt
v cikánském táboře nepřežilo.

Osvětim – konečná stanice většiny českých a moravských Romů

Protiromská nařízení byla završena v prosinci 1942 rozhodnutím o převozu Romů
a romských míšenců do koncentračního

tábora Osvětim-Březinka v Polsku. Tyto
transporty probíhaly až do léta 1944
a týkaly se jak Romů uvězněných v cikánských táborech, tak Romů, kteří do té
doby zůstávali na svobodě. Do Osvětimi
byla poslána naprostá většina českých
a moravských Romů, tedy více než 5 500
osob. Do koncentračního tábora putovali
v nákladních vlacích, celou cestu bez vody
a jídla.
V Osvětimi byl pro Romy vyhrazen speciální „cikánský tábor“. Zde byli nuceni žít
v otřesných, nelidských podmínkách,
těžce pracovat, každodenní realitu
dokresloval neustálý hlad, nemoci, kruté
a bezlítostné zacházení coby s lidmi druhé
kategorie. V dřevěných barákách bylo
namačkáno až třikrát víc lidí, než pro
kolik byly navrženy. Na palandách se
tísnilo někdy až patnáct lidí. Své oběti si
i mezi Romy vybíral doktor Mengele, který
podroboval osvětimské vězně zrůdným
pokusům. Krutost jeho počínání dokazuje
fakt, že se zaměřoval hlavně na malé děti,
těhotné ženy a dvojčata.
Část práceschopných Romů byla z Osvětimi převezena do dalších koncentračních
táborů. Zbytek našel svou smrt v plynové
komoře. Přesný počet osvětimských obětí
není znám. Odhaduje se na milión až
milión a půl lidských životů, z toho bylo
téměř 20 000 Romů z celé Evropy. Z českých a moravských Romů se domů vrátilo
pouze asi 500 lidí, což znamená, že tato
romská skupina byla jako celek téměř

Časová
osa

15. 3. 1939
Okupace našeho území,
vytvořen Protektorát Čechy
a Morava

14. 3. 1939
Ze Slovenska se stal samostatný
klerofašistický stát (Slovenská republika)



V březnu 1942 bylo vydáno nařízení o preventivním potírání zločinnosti, podle kterého mohli být lidé, jejichž chování natolik
vybočovalo, že se jimi společnost cítila být
ohrožena, označeni za tzv. asociály a preventivně uvězněni, aniž spáchali nějaký
kriminální čin. Záminkou pro zatčení mohl
být pouhý fakt, že byli přistiženi mimo své
úředně uznané bydliště. Mezi asociály byli
zařazováni také Romové.
Politika vůči Romům se nadále vyostřovala. V létě 1942 vydala protektorátní policie
výnos o potírání cikánského zlořádu, tedy
opatření zaměřené již výhradně na
Romy. Byl proveden soupis všech
Romů a rovněž romských
míšenců. Nebral se
při tom ohled na
způsob života, zda
dotyční kočují nebo
žijí usedle, nakolik
jsou začleněni do
většinové společnosti.
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Rozhodující byl etnický
původ. Napočteno bylo

zhruba šest a půl tisíce Romů a romských
míšenců. Všem odňali občanské průkazy
a místo nich dostali cikánské legitimace
jako doklad o tom, že nejsou rovnoprávní
občané jako ostatní. Tato evidence svědčila o záměru nacistů docílit „konečného
řešení“, tedy totálního vyhlazení všech
Romů.

Vězňové cikánského
tábora (foto: MRK)

zlikvidována, a je tedy možné v tomto případě mluvit o genocidě neboli vyvraždění
určité etnické skupiny.

Drama na Slovensku

Nezapomeňme
Pro nás, kteří jsme v té době nežili, jsou
zvěrstva napáchaná za druhé světové
války nepochopitelná, čísla vyvražděných
osob nepředstavitelná. Idea, že stát veřejně propaguje nadřazenost určité skupiny
lidí vůči jiné pouze na základě etnické
příslušnosti, je pro nás již nepřijatelná,
snad jsme se tedy poučili. Postupně nás
opouštějí poslední pamětníci, kteří zažili
otřesné podmínky koncentračních táborů
na vlastní kůži a měli to štěstí, že přežili.
Jejich životní příběhy by nikdy neměly
upadnout v zapomnění, aby se to, co se
stalo, nemohlo již nikdy opakovat.
30. 11. 1939
Protektorátní ministerstvo
vnitra vydalo přípis o trvalém
usídlení kočujících osob

Po trvalém usazení kočujících osob, 1941
(foto: Protektorátní noviny, MRK)

Pohnutý osud 1. romského
vysokoškoláka

Rodina moravské Romky Emílie Hanákové,
budoucí vězňové cikánského tábora (foto: MRK)

Tomáš Holomek se narodil v nuzné
romské osadě. Jeho otci se dařil obchod
s koňmi, a tak si rodina mohla dovolit koupit malý domek ve Svatobořicích. Teprve
po mnoha letech, to už Tomáš vystudoval
gymnázium a práva na Karlově Univerzitě, se rodině dostalo uznání ze strany
majority. Ani to je však nezachránilo před
transportem do koncentračního tábora.
Svatobořické autority nebyly ochotny se
za rodinu postavit, udělat něco pro její
záchranu. V Osvětimi tak přišli o život
Tomášovi rodiče spolu s jeho pěti bratry.
On sám bydlel v době odvlečení do koncentračního táboru u svých příbuzných na
jiném místě. Měl ho čekat stejný osud. Od
9. 3. 1942
Nařízení o preventivním
potírání zločinnosti



srpen 1940
Vznik kárných pracovních táborů v Letech
u Písku a v Hodoníně u Kunštátu

svého přítele z pražské kriminální policie
však dostal včasné varování. Proto utekl
se svou neromskou manželkou a dětmi
k manželčině sestře. Gestapo (nacistická
tajná policie) po něm pátralo. Protože nechtěl ohrozit svou ženu a potomky, utekl
na Slovensko, kde se schovával v lesích
a v romských osadách. Jeho zdravotní
stav nebyl dobrý, často mrzl a někdy
i řadu dní nejedl. Válku jako jeden z mála
moravských Romů přežil a získal nejen ve
svém oboru mnoho úspěchů a uznání.
Kristýna Frydrýšková
autorka je romistka

prosinec 1942
Himmlerův výnos
o deportacích Romů do
Osvětimi-Březinky

10. 7. 1942
Výnos o potírání
cikánského zlořádu

SNP
Slovenské národní
povstání

etno

Slovenští Romové byli vyhlazení ušetřeni,
i oni ale museli za války vytrpět mnohá příkoří. Slovensko v té době tvořilo
samostatný stát, proto zde neplatila stejná
nařízení jako na územích plně ovládaných
Německem. Přesto i zde byli Romové
vystaveni silné diskriminaci. Museli si
přestěhovat své osady z dosahu veřejných
cest na odlehlá místa. Měli zakázáno
kočovat a obchodovat s koňmi, museli odprodat psy, do města směli pod hrozbou
trestu vkročit pouze ve vymezené hodiny.
Muži byli nuceni pracovat v pracovních
táborech.
Na podzim 1944 bylo potlačeno slovenské
národní povstání, jež bylo pokusem protifašistických sil změnit poměry v zemi. Po
jeho porážce ale začalo docházet k teroru,
k masovým popravám, jimž padli za oběť
i mnozí Romové, celé jejich vesnice, apod.
Důvodem k zásahu proti Romům bylo
údajné napomáhání partyzánům. Mnozí
Romové tak byli kvůli záchraně vlastního života donuceni opustit své domovy
a skrývat se až do konce války v lesích.
Slovenské Romy měl čekat stejný osud
jako Romy z protektorátu. Od jisté smrti
v Osvětimi je naštěstí zachránil konec války. Mnozí z nich odešli po válce hledat své
štěstí do Čech. O tom ale až v příštím díle.
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k o m i x

Pro větší přehlednost jsou hebrejské texty psány zleva
doprava, ačkoliv je hebrejština zapisována opačně - tedy
zprava doleva. Děkujeme za pochopení.

