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Když se listí lepí na boty

Tibor Bili, Sára Marková,
Markéta Kršková a Richard Karsa
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Že by místo klíče v ruce malé míče?

Příroda se chystá spát, v trávě už si nejde hrát.

úroda.
roda, pryč je její
Spát jde matka pří
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Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?

Hana Gáborová:

Za mužem do Čech
Hana Gáborová (1948) pochází z romské osady u slovenských
Mengusovců. Dnes žije se svou rodinou v západočeském Stříbře,
kam se podobně jako většina Romů po druhé světové válce
odstěhovala za prací. Ta totiž v poválečném Slovensku, na rozdíl
od českého pohraničí, nebyla. Hana Gáborová má dva syny,
dvě dcery a osm vnoučat. O svých životních osudech a změnách
způsobených svým příchodem ze Slovenska do Čech vypráví
v následujícím rozhovoru.

interview

Jak se žilo Romům na Slovensku za
druhé světové války?
To si nepamatuju. Je mi šedesát tři
roků. Rodiče mi ale o životě za války
hodně vyprávěli. Nebyla například
žádná práce, a proto byla i velká
chudoba. Byly i špatné vztahy mezi
lidmi. Když chtěli například jet
Romové do práce autobusem, nevzali
je. Museli tedy do práce chodit pěšky
a to bylo i několik desítek kilometrů.
Za války byla opravdu bída. Můj táta
byl ve válce a kvůli krutým podmínkám se z něj stal takový chudáček.
Děda tátu a babičku opustil, takže žil
jenom s mámou. A žilo se jim těžce.
Táta třeba neměl boty ani pořádné
oblečení. Babička zase musela chodit
k lidem uklízet, aby vydělala aspoň
nějaké penízky, aby se uživili. Táta byl
potom v dospělosti hodně nemocný
na ledviny, tak hodně trpěl.
Během té doby přišla řada Romů
o život, mnoho jich skončilo v koncentračních táborech. Přišla jste vy
sama o nějaké blízké?
Bohužel ano. O strýce, bratry mého
otce. Byli partyzáni, zemřeli v boji.
O dědu jsem přišla ještě za první
světové války. Bojoval v Itálii, a když
se vrátil, po pár měsících zemřel.
Jaký byl život na Slovensku po
válce?
No, já jsem třeba nesměla chodit do školy.
Moji o několik let
starší sourozenci
museli, ale já jsem
do školy nemohla.
Mám jenom čtyři
třídy. Máma musela
chodit do práce, aby3
chom měli co jíst, a já

jsem se proto musela starat o menší
děti. Lituju toho, že jsem měla jen
čtvrtou třídu. Chtěla jsem se vyučit,
aby ze mě něco bylo, ale nešlo to.
Táta potom onemocněl, a tak jsem
se musela starat krom dětí ještě
o dobytek, který jsme chovali. Mělo to
zase tu výhodu, že jsem v sedmnácti
zvládla úplně všechno, takže mě má
tchyně nemusela nic učit.
Neměla jste problémy s tím, že jste
do školy nechodila?
Problémy zpočátku byly, protože
škola byla povinná. Pamatuju si,
že tátovi přišel příkaz k zaplacení
pokuty, protože do školy nechodím.
Potom ale z nemocnice přinesl papír, kde stálo, že se pro jeho nemoc
nemá kdo starat o děti, a do školy
proto právě já chodit nemůžu. Tak se
to vyřešilo. Ale bylo mi hodně těžko,
škubala jsem si vlasy, že ti starší
do školy chodili a já jsem nemohla.
Bylo mi to hodně líto. Když přišla
máma se sourozenci po škole a po
práci domů, bylo navařeno, dobytek
byl obstaraný. A to jsem se takhle
starala od třinácti let.
V kolika letech jste odešla ze Slovenska?
Na Slovensku jsem vyrůstala do
šestnácti let. Pak jsem se seznámila
s manželem. On už žil od začátku
padesátých let tady ve Stříbře. Já
jsem se přistěhovala až později a žila
jsem s jeho rodinou, jak je u Romů
zvykem. Tenkrát jsme nebyli takoví
rozumní, jako jsou mladí dnes. On
mě měl rád, já jsem ho měla taky
ráda, tak jsem šla tam, kam on
(smích). Vzali jsme se, až když mi
bylo dvacet. Máme spolu čtyři děti
a žiju s ním doteď.

Měla jste velkou svatbu?
Ne, ne, ne. To už jsem měla tři malé
dětičky. Tak jsem se hezky oblékla,
manžel taky a šli jsme na radnici.
Dětem jsem udělala řízek s bramborovým salátem, dostaly limonády
a to bylo všechno (smích). Vdávala
jsem se v kostýmku. Byla to malá
svatba. Jen my s manželovými rodiči
a dvěma svědky. Když jsem potom
ale poslala fotku na Slovensko,
dostala jsem vynadáno, že jsem své
rodiče nepozvala. Mrzelo je to.
Kdo rozhodl o tom, že se přestěhujete do Čech?
Já a můj manžel. Prozatím jsme tu
bydleli u jeho rodičů, pak manžel chodil do práce, tak jsem byla samostatnější. V sedmnácti jsem měla holku,
v osmnácti kluka a ve dvaceti jsem už
měla tři děti. Manžel chodil do práce
a já jsem se o ně starala doma.
Proč jste sem vlastně přišli?
Manžel tady měl rodiče a ti moji
bydleli na Slovensku. Jemu bylo asi
třináct roků, když se do Čech odstěhoval – v roce 1953. Do Čech odešli
za prací, na Slovensku práce nebyla.
Manžel vyprávěl, že do slovenských
podniků chodily dopisy, aby poslali
schopné Romy na práci do Čech.
Slíbili jim byt a stálé zaměstnání, tak
šli. Když jsem se za nimi přistěhovala já, byla jsem hodně mlaďoučká.
Měla jsem děti, a tak jsem do práce
prozatím nechodila. Starala jsem
se o manželovu rodinu a jak potom
začaly děti odrůstat, nastoupila jsem
do práce. Začali jsme se zařizovat, dostali jsme byt, vzali jsme si
půjčky na nábytek a tak. Neměli
jsme těžkosti. Děti chodily do školy,
dobře se učily. Já jsem měla dobré
zaměstnání. Abych byla upřímná, za
komunistů bylo dobře. Lépe než teď.
Teď není práce, nic.
Přestěhovala se s vámi ze Slovenska
celá rodina?
Moje ne, ale přistěhovala se sem
celá manželova rodina. Tenkrát mi
bylo hodně smutno, že jsem tady
byla sama, že tady manžel měl svou
rodinu, ale já ne. U nás to tak je. Kde
je manžel, tam je manželka a jeho
rodina se drží pohromadě. Tenkrát
se necestovalo tak jako teď.
Zůstala jste se svojí rodinou v kontaktu?
Ano. Jezdila jsem na Slovensko
pravidelně na dovolenou a máma

nenašla práci ani byt. Tady byly lepší
příležitosti. A jakmile ještě děti začaly chodit do školy, nechtěla jsem
je už vůbec sebrat a jít s nimi pryč.
Říkala jste, že většina Romů přišla
do Čech za prací. Kde jste našla
uplatnění vy?
Když mi bylo přes dvacet let, začala
jsem pracovat v hotelu Jednota. Tam
jsem zůstala dvacet roků, manžel
pětadvacet. Jakmile přišla demokracie, tak jsme o práci v tomto luxusním hotelu přišli. Manžel proto začal
podnikat a dělali jsme v lese – vše
možné, co se dalo. Stálé zaměstnání
se sehnat nedalo. To dřív jsme byli
někdo. Nevěděli jsme, co je bída. Při
hotelu jsem totiž ještě chodila na
noční směny do pekárny, abychom
se měli dobře. A to jsem doma měla
tři děti! A nikdo nám nepomohl,
musela jsem se starat sama. Co
jsem si nevydělala, to jsem neměla.
Bylo to ale mnohem lepší. Každý
měl zaměstnání, opravdu každý.
Když lidé „za komančů“ (za komunistů, pozn. red.) do práce nechodili,
zavírali je do vězení. Každý si na to,
co potřeboval, vydělal, a byl klid.
Kde bylo Romům líp? Na Slovensku
nebo v Čechách?
Já bych řekla, že v Čechách. Hlavně
kvůli práci. Život se nám úplně změnil.
Měli jsme tři nová auta, nejmodernější
nábytek a to se hned žilo jinak. Dnes
když není práce, tak je to pro ty mladé
lidi hrozné. Já jen říkám to, že komunisti byli zlatí. Tenkrát jsem nepocítila,
že by se objevovaly nějaké rasistické
útoky nebo tak.
Byly změny po roce 1989 pro Romy
hodně citelné?
Ano. Romové hned přišli o práci.
A když máte děti, je to tragické. Potřebujete peníze na jídlo a oblečení.
Přídavky byly malé a člověk nemohl
dělat nic. A do práce je nikdo nevzal.
Myslím si, že se kdysi nekradlo tak,
jak se krade teď. Lidé byli lepší
a vstřícnější. Rodina držela víc
pospolu než dnes. Když byly Vánoce
nebo jiné svátky, tak jsme se všichni
pohromadě navštěvovali. Dnes už
tomu tak není. Dnes máme strach
pustit děti ven na ulici samotné. Za
komunistů jsme tohle nezažili.
Tereza Špačková, Lenka Jandíková,
Nikola Goldobinová, Šárka Tycarová,
ZŠ Kladruby

Osobní příběh paní Gáborové dobře
ilustruje sled událostí, které se
po skončení druhé světové války
odehrály v životech mnoha Romů na
Slovensku. Tisíce jich postupně zemi
opustilo a vydalo se do Čech, kde na
ně čekala stálá práce, bydlení a jak
mnozí vzpomínají, i vlídné přijetí českých sousedů, kolegů, zaměstnavatelů. Nadšení některých Romů trvalo
ale jen do doby (mnohé však spokojenost neopustila až do roku 1989),
než nový komunistický stát zahájil
svoji dnes kritizovanou politiku vůči
občanům cikánského původu, nikoli
Romům. Tak byli oficiálně nazýváni.
Stát tím dával najevo, že tuto menšinu nepovažuje za etnickou či národnostní skupinu, nýbrž za takovou,
která se vyznačuje pouze zaostalým
způsobem života. Zaměřil se právě
na její vymazání – potlačováním její
kultury a jazyka, zákazem územního
pohybu, rozestěhováním romských
osad a dalších míst, kde Romové žili
pospolu, atd. Výsledkem byl ničivý
zásah do mnohasetleté udržované
a rozvíjené romské kultury –mnozí
Romové dnes romsky neumí a stydí
se za to, rodinná soudržnost a solidarita byla oslabena. Světlejším obdobím byl až přelom 60. a 70. let. Romská organizace Svaz Cikánů-Romů,
která tehdy jako zázrakem mohla
čtyři roky působit, vykonala mnohé –
dala základy psané romštině, v níž
začala vznikat první literární díla,
podporovala romskou kulturu a významně bojovala za to, aby Romové
mohli mít vliv na státní politiku vůči
romské menšině. Organizace ale byla
po krátkém působení zakázána. Nicméně myšlenka uvnitř této komunity
neusnula, k životu se začala probírat
v 80. letech – tehdy stát pomalu začal
připouštět, že v přístupu k Romům
(prvně i použil toto pojmenování)
fatálně selhal. Dříve než ale mohl
začít napravovat napáchané
škody, přišla revoluce –
s ní svoboda a nové
začátky.

interview

s tátou za mnou jezdili zase sem
na návštěvu. Máma tu byla celkem
čtyřikrát, táta jednou, protože nám
potom umřel. Dneska už tam nejezdím, skoro všichni zemřeli. Dnes
už tam mám jen dva bráchy a jednu
sestru. Už jsem tam nebyla tak
dvanáct třináct roků.
Jaký byl váš první dojem z Čech?
Dobrý (smích). Vypadalo to tu dobře.
Nebyly tu tenkrát takové těžkosti
jako teď.
Jak se na vás jako na Romku dívali?
Dobře. Nemůžu říct, že bych si
prožila něco zlého, na rozdíl od
současnosti.
A jak jste si tenkrát hledali bydlení?
S bydlením to už bylo horší. Prozatím jsme bydleli u tchyně a na byt
jsme čekali celých třináct let. Říkalo
se, že nejsou byty, tak se čekalo.
Nikdy jsem si nemyslela, že bych byt
dostala až za tak dlouhou dobu.
Bylo těžké žít v novém prostředí, naučit se česky a domluvit se
s okolím?
Česky jsem neuměla, protože u nás
doma na Slovensku se mluvilo romsky a slovensky. Vždycky jsem se ale
s lidmi domluvila, vždycky. Nemůžu
říct, že by se na mě tehdy kvůli tomu
dívali skrz prsty. To jsem nezažila.
Ani vaše děti neměly problémy
s češtinou, když se u vás mluvilo
romsky?
Bydleli jsme u mé tchyně, kde jsme
byly celkem tři švagrové, a děti tak
vyrůstaly pohromadě. Takže se
česky naučily jedno od druhého, od
těch starších. Akorát s tou poslední,
Hankou, byla starost, protože ona
se česky nenaučila. Nastoupila do
první třídy a nerozuměla. Vždycky
když jsem jí potom přivedla ze školy
domů, sedla jsem si s ní, dělaly jsme
společně úlohy a mluvily jsme česky.
A nakonec to šlo a dnes je vyučená.
Za jak dlouho jste si našla nové
přátele?
Hned. Tady byli ještě další lidi ze
Slovenska. Potkali jsme se třeba
u vody nebo na městě, tak jsme se
začali navzájem vyptávat a dali jsme
se do řeči. Byli to Romové i Slováci.
Měla jste někdy chuť se na Slovensko vrátit?
Ne. Nikdy. Hlavně kvůli dětem. Ještě
zamlada, když jsem neměla děti,
jsem si myslela, že se na Slovensko
vrátit nemůžu, protože bych tam

(Více o osudu Romů
v letech 1945–1989
v 7. čísle Voďori.)
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Bylo to brzy ráno začátkem června.
Vyjeli jsme na pražské letiště Ruzyně.
Byl zázrak, že jsme věděli, kudy kam –
na letišti jsme byli poprvé. V letadle
pro nás bylo všechno úplně
nové. Přivítala nás letuška,
seznámila nás s bezpečnostními předpisy a popřála
nám šťastný let. Ten trval
přibližně 2 hodiny. Přistáli
jsme na letišti v Manchestru,
kde už na nás čekala naše rodina a tatínkův kamarád. Cestou
domů nám ukazovali město a měli
jsme si hodně co povídat.
Do Anglie příbuzní odešli před sedmi lety, aby se jim lépe žilo. V České
republice byli zaměstnaní, ale za
minimální mzdu. V Anglii sehnali
práci hned. Teta dělala uklízečku
a strejda rozvážel jídlo. Jejich děti tam
nastoupily do školy – mladší bratranec do základní školy, sestřenka na
učiliště, starší bratranec se sestřenkou si našli práci. V Anglii se jim
daří dobře, líbí se jim tam.
Strávili jsme s nimi asi jeden a půl
měsíce. Moc se nám tam všem
líbilo. Chtěli jsme tam dokonce taky
zůstat, ale potkalo nás několik problémů. Tatínek vystřídal za tu dobu asi
tři práce. Každou z nich musel opustit,
protože neuměl anglicky. Nedomluvil
se. Problémy měla i maminka, například na nákupech v obchodech, když
prodavačka řekla cenu, maminka ani
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já jsme vůbec nevěděli, co říká. Proto s námi vždycky musel
někdo chodit a překládat nám. Ani mně ani mojí mladší
ségře se v Anglii do školy moc nechtělo. Necítili bychom se
dobře. Neměl bych si tam s kým povídat – možná až časem,
až bych se naučil anglicky.
Já s maminkou a ségrou jsme si na konec srpna objednali
letenky a vrátili jsme se zpátky do Čech. Tatínek v Anglii zůstal ještě půl roku sám, aby vydělal nějaké
peníze. Anglicky se už sice trošku naučil, ale
ne natolik, aby se v práci dorozuměl. Proto
se i on po čase vrátil domů.
Zpáteční let byl příjemný, všichni jsme
se těšili na babičky, strýčky, tetičky,
bratrance a sestřenice, prostě domů.
Když jsme doletěli na letiště Ruzyně, čekal na nás strýc s autem
a odvezl nás domů. To bylo radosti a vyprávění!

Roman Šváb
ZŠ Chanov

Do Anglie!

Za lepším životem...
Před čtyřmi lety jsme se rozhodli,
že poletíme do Anglie navštívit
rodinu.

Proč se různé skupiny lidí vždy přesouvaly v rámci určité lokality, případně mezi nimi? Možná
se chtěly vyhnout skutečnosti, že jim na původním místě nevyhovují podmínky. Nebo faktu být
vytlačen skupinou jinou, jež se snaží případné výhody místa využít ve svůj prospěch. Dnes už v době
kočovných kmenů, které by si hájily svá území a střežily je jako oko v hlavě, nežijeme. Snad každý
v západních zemích má své místo pro život.
Dnešní společnost bohužel zlenivěla
natolik, že jí dřívější svět připadá jako
plný útrap, špatností a nepříjemností,
a proto před ním utíká. Jenže kam,
když se lidská civilizace rozprostřela,
kam jen oko dohlédne? Svět počítačů
ale skýtá mnoho možností k útěku
i k úkrytu před lidmi.
Se závislostí na počítačích, internetu
nebo výpočetní technice obecně, se
potýkáme čím dál více. S trochou ironie
můžeme tento jev nazvat izolací od
společnosti nebo také dlouhodobým
užíváním předmětů spjatých s tranzistory, rezistory, diodami či cívkami.
Jen si to živě představme. Pracujeme
přes počítač, komunikujeme přes počítač, řídíme přes počítač, spravujeme
přes počítač, oblékáme se přes počítač
a jsme schopni se přes počítač i najíst.
Co brání tomu, abychom přes počítač
i žili? Uznejme, že k tomu nemáme
daleko.
Do jisté míry se tak již děje – ve snech
a představách o světě ve smyslu Mat-

rixu a jiné virtuální reality, na což ale
naše skromná planeta nemá jednoduše
prostředky. Přeci jenom i křemík procesorů má určité limity, které musíme
respektovat. Nicméně internet lidem
stačí na to, aby se oprostili od schránky
fyzické a realizovali se pouze pomocí
klopných obvodů, komparátorů a sčítaček (tedy logických součástek počítače,
které provádějí různé operace s jedničkami a nulami).
Lidé velkou část svých starostí svěřují
počítačům. Přenášejí je na ně, aby si
ulehčili práci. Někdy i své myšlenky nedbale přidruží k počítači, což,
myslím si, není dobře. Nyní se naše
civilizace nachází ještě ve fázi, kdy
strojům neodkázala úplně vše, a ty
jsou tedy zatím schopny vykonávat jen
běžné činnosti „postaru“. Lidé bohu-

žel s těmito neživými otroky zacházejí
neopatrně, spoléhají se na ně více než
sami na sebe. Posuďte sami, jak asi
bude naše společnost vypadat za pár
desítek let, kdy se kompletně „přestěhuje“ a podvolí počítačům. Obávám se,
že v tu chvíli už nebudou jen našimi
pomocníky, ale krutými pány, u nichž
se nám milosti nedostane a bez nichž
život možný také nebude.
Tato emigrace do virtuálního světa je
možná nevyhnutelná. Přesto má podle
mě cenu se jí obávat, a proto jí alespoň
trochu vzdorovat.
Michal Klacik
SPŠ Jičín

reálný život

nestačí

aneb útěky do virtuálních světů
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Když
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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

ti bude
roblémy
Radit s p . Dana Hajná
jná
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je klinic
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o dospě
r
p
u
tr
n
ce
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hologick
má psyc
v Praze.

www.romanovodori.cz

a naše psycholožka ti obratem odpoví.

poradna

Přestěhování představuje
významnou změnu, která se
projevuje v mnoha oblastech
života. Dospělý člověk se na
ni může připravit a podle toho
se také chovat. Naproti tomu
děti jsou závislé na rozhodnutí
rodičů. Stěhování pro ně
přináší ztrátu důvěrně
známého prostředí a
rozloučení s kamarády.
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Musím se stěhovat...

Je důležité, aby byly děti co nejv
íce zapojené do
plánů ohledně stěhování. Rod
iče by jim měli
vysvětlit důvody, naslouchat
a odpovídat na otázky,
přihlížet k návrhům, které jsou
se stěhováním
spojené. Měly by se tedy rod
ičů ptát a chtít vysvětlení, proč se rodina bude stěh
ovat. Určitě pomůže,
pokud si před stěhováním dítě
může nový byt nebo
domov prohlédnout, vidět svů
j budoucí pokoj.
Rovněž je dobré prozkoumat
okolí – kde je škola,
hřiště, bazén, kino, cukrárna
atd.
Stěhování do větší vzdálenosti
(město či jiná země)
je natolik významnou událost
í, že je dobře, když
se jí věnuje pozornost také tím
, že se oslaví.
Ať už to jsou dospělí, nebo dět
i, je vhodné
uspořádat party na rozloučen
ou.
Při takové příležitosti se setk
at
s přáteli, rozloučit se s nimi
a také
předat kontakt na nové bydliště
.
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Užitečné kontakty

Linka bezpečí – tel.116111
Triangl – centrum pro rodinu, Praha – tel.731 056 720
Centrum rodinné terapie, Praha – tel. 224 433 478

Vaše problémy a dotazy

Nikita, 16 let

Nikito, myslím, že v Tvém věku je
určitá stydlivost na místě a může se
řadě klukům i líbit. Nicméně pokud je
toho podceňování a stydlivosti opravdu hodně, tak by bylo dobré vyhledat
odbornou pomoc. Nejdříve bych Ti
doporučila najít si psychologa v místě

bydliště a domluvit se s ním na osobním setkání. Možná u vás také existuje
terapeutická skupina, kam chodí mladí
lidé se stejným problémem. Jedná-li se
o vážnější poruchu, to znamená sociální fobii, tak může pomoci také psychiatr
předepsáním konkrétních léků.

o mě bojí, ale stejně jednou budu mít
manžela a bude se s tím muset smířit.
Jak mu budu vysvětlovat, až budu mít
třeba sedmnáct, že budu chtít jít spát
ke svému klukovi, abychom si prožili
krásnou noc? ... Jak mu mám říct, aby
se o mě nebál a nedělal mi zbytečné
problémy? :/
Kate, 13 let

Dobrý den, paní psycholožko. Nevím,
jestli je to problém, ale dělá mi to
starosti. Asi tak před rokem jsem měla
kluka, žádný vážný vztah, jenom jsme
se drželi za ruce, někdy pár polibků
a nic jiného. Jenomže nás viděl můj
taťka! Samozřejmě, že to musel všude
říkat, a tím pádem mi udělal peklo. Od
té doby se kluků jakoby bojím, nechci
s nimi nic mít, protože vždycky při tom
myslím na taťku, jako by mi to chtěl zakázat. A když teda jdu s někým do kina,
hned se ptá s kým a tak. Já vím, že se

je může nová životní situace velmi rychle
zaskočit. Mladí lidé jsou zejména v pubertě velmi fixováni na okruh svých přátel
a nesnadněji se zapojují do party nových
kamarádů.
Než si mladý člověk vytvoří v novém prostředí kamarády, potřebuje se cítit dobře ve
svém pokoji. Rodiče by měli být tolerantní
a nechat úpravu dětského pokoje svým
dětem – i když to přesně neodpovídá jejich
vkusu. Bezesporu v dnešní době pomáhá
zůstat v kontaktu s přáteli ze starého bydliště technika – mobil a počítač.
Důvodem ke stěhování může být také rozvod rodičů, kdy dochází k dvojité zátěži.
Je-li to možné, mělo by dítě zůstat ve svém
původním bydlišti a rodiče by
se měli střídat u něj. V zájmu
dítěte je co nejméně změn ve

Kate, je zřejmé, že tatínkovi na Tobě
záleží a můžeš být jen ráda, že mu nejsi
lhostejná. V Tvém věku je správné, že
chce vědět, s kým trávíš čas, a chce
Tě tak také ochránit. Doporučila bych
Ti, abys mu řekla, že Ti není příjemné,
když o Tvých vztazích mluví s někým
jiným. Když to táta nebude respektovat,
tak akorát dosáhne toho, že vše budeš
dělat za jeho zády. Důvěra se buduje
postupně a věřím, že až Ti bude 17, tak
Tě táta bude hlídat méně.

srovnání s dosavadním
způsobem života. V ide
álním
případě by tak došlo ke
střídavé péči, kdy by se
v jedné
domácnosti střídali ma
tka a otec podle společ
né dohody. Bohužel k takové
dohodě dochází jen ve
výjimečných případech a mnoh
em častější je to, že do
spělí
jsou zavaleni svými sta
rostmi souvisejícími s
rozchodem a zapomínají na po
třeby dítěte.
Rodiče často neví, jak
moc se nová situace spo
jená
s rozvodem dítěte dotýk
á, a je dobře, když s nim
i o tom
dítě mluví. Určitě stojí
za to zkusit rodičům říc
i, na co
dítě myslí a co cítí. Ne
v napjaté situaci nebo
v hádce,
ale zkusit si najít klidn
ou chvíli, kdy rodiče bu
dou
naslouchat jeho staros
tem. Je sice pravděpo
dobné, že si dítě bude
muset zvyknout na
změny, které ho čekají,
ale je to přece jen
jiné, když má možnost
o tom hovořit. Pokud
to nejde s rodiči, je vho
dné vyhledat
pomoc psychologa.

poradna

Dobrý večer, paní psycholožko, dlouho
se odhodlávám Vám napsat. Trápí mě
moje stydlivost a asi se taky dost podceňuji. Nedokážu navázat žádný vztah
s klukem, stydím se za své tělo, přitom
jsem normální, nejsem silná nebo tak.
Zmůžu se akorát tak na pusu a maximálně na líbání. Kolikrát se s klukem
stydím i mluvit... Prosím poraďte mi,
jak se stydlivosti zbavit. Docela mě to
trápí. Komunikace přes net a sms mi
nedělá problém, ale jakmile dojde na
osobní kontakt,tak jsem ztracená.

PhDr. Dana Hajná
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cooltour

Společnou poutí vykonaly ve snaze
vytvořit umělecké dílo – jako situaci performance (tedy takové veřejné
představení) odehrávající se v reálném
čase. Jejich společná cesta českou
krajinou vytvořila příběh, kterým se
tyto dvě ženy pokoušely přehodnotit odpovědi na základní otázky života a smrti, překonat vlastní hranice, ovládnout
strach, intenzivněji prožívat přítomnost,
hledat původní způsob života ve spojení
s přírodou.
Putování Dariny a Veroniky trvalo
čtrnáct dní. Vše, co potřebovaly, táhly
ve speciálně upravené kárce, kterou
průběžně pomalovaly výjevy z jejich společné cesty. Vozík se tak stal
jakýmsi kresleným deníkem. Jako
právoplatný partner dostala kárka
během cesty jméno Enkidu. To pochází
z Eposu o Gilgamešovi – v něm byl Enkidu věrným polozvířecím společníkem
krále Gilgameše. Doprovázel ho při
jeho putování, během něhož přemýšlel
nad významnými momenty lidského života – smutkem, smrtí, bolestí, radostí,
láskou a štěstím.
Na cestu se umělkyně vydaly bez
peněz, telefonu, dokladů. Spaly v lese,
zavěšené v sítích přikrytých stanovinou.
Ve vozíku si vezly jen pár základních
potravin jako chléb a rýži. Během dne
pojídaly převážně švestky a ostružiny.
Po večerech si pak na ohni opékaly
bedly a růžovky. Směr jejich cesty
určovala náhodná setkání s nejrůznějšími lidmi, přízeň či nepřízeň počasí,
zdravotní stav a pohostinnost krajiny.

cooltour

Dvojice umělkyň –
Darina
Alster a Veronika Sl
ámová
– se vloni v srpnu ro
zhodla
vydat na čtrnáctiden
ní pouť,
která byla zároveň
veřejným
představením pro
ty, jež na své
neobvyklé cestě po
tkávala.
Není to poprvé, co
do veřejných
míst přinesla tento
druh
umělecké činnosti.
Ptáte
se proč? Chce, aby
umění
porozuměli i lidé, kt
eří se o něj
jinak příliš nezajím
ají, tedy
ti, kteří již napříkla
d nechodí
každou neděli do ga
lerií.
A jak umělkyně do
dávají,
v současném uměn
í jim i schází
názor a věrohodnos
t.
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Zápisky z deníku
z Václavského náměsVyšly jsme 1. srpna v šest hodin ráno
así nebylo úplně
Poč
.
řeky
él
pod
jih
tí v Praze směrem na
ivo, občas prudce zazářilo
příznivé, střídavě oblačno až dešt
ě jídla, spacích a hygienicslunce. Ve vozíku jsme měly krom
vyrobených kostýmů. Nic
ě
ručn
kých potřeb také celou řadu
nika během cesty ztvárňojiného na sebe jsme neměly. Vero
povala do dialogu s lidmi,
vala celou řadu postav a čile vstu
y. Jednou byla Pávem,
ával
potk
které jsme cestou náhodně
monikářkou nebo
Har
,
kou
Koč
ou,
jindy Šamankou, Gejš
, jsem tvořila tichý protipól
Tulačkou. Já, schvácena chřipkou
Vrabce a Věštkyně.
žky,
v roli Poustevnice, Madony, Kně
bytným úkolem bylo
Nez
.
řece
v
paly
Každý den jsme se kou
kolemjdoucích nebo vesnizískání pitné vody od lidí. Reakce
že jsme prostitutky, další
čanů byly různé. Někteří si mysleli,
že jsme špinavé bezdoili,
soud
zí
nás měli za Indiánky, mno
našeho vozíku, který měli
movkyně, jiní se zase sázeli, že z
nebo pivo. Naše kostýmy
za mrazicí box, vytáhneme zmrzlinu
y o našem původu. Poustav
před
vyvolávaly v lidech všelijaké
stávaly středem pozornosti.
hým průchodem vesnicí jsme se
vodu, proto jsme později
Někteří lidé nám odmítali darovat
ly velikých rozměrů,
bed
a
y
začaly vodu vyměňovat za hřib
jsme ale měly štěstí
inou
Větš
.
lese
v
které jsme nacházely
a setkaly se s hodnými lidmi.
ícem, kdy příroda vydává
Jídla bylo všude dost. Srpen je měs
stromech, na polích
na
la
rost
své plody. Chutná potrava
t, žít v přítomnosti, v soui v lese. Učily jsme se improvizova
a zahřívat se smíchem.
středění, radovat se z maličkostí
l, vítr společník. Každý
příte
náš
Smích byl náš oheň, krajina
pozorovaly oblohu. Kontakt
večer jsme si u ohýnku povídaly a
internetu nám vůbec nes civilizací v podobě mobilu nebo
existenci tabáku, alkoholu
na
i
chyběl. Brzy jsme zapomněly

cooltour

a peněz.
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y, byl permanentní perforStav, ve kterém jsme se nacházel
jsme si navzájem z kostýly
mancí. Když jsme se nudily, zača
kostým té druhé. Vzána
je
at
sťov
mů ustřihovat kusy a umi
měly si až téměř telepaticky,
jemně jsme se ovlivňovaly a rozu
ance jsme zachycovaly na
bez použití slov. Jednotlivé perform
.
nam
analogový foťák a videozáz
ý úplněk na soukromé
Poslední noc a den nás zastihl siln
samí důchodci. Původní
pláži poblíž Milína, vesnice, kde žijí
árli a mladí občas
zest
dlíci
trempská osada, kde starouse
e se dostaly náhodou
jsm
na
Milí
Do
.
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Veronika se v roli Gejši
inu,
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důchodcem Karlem. Spospřátelila s dvaaosmdesátiletým
m snem, v jehož splnění
lečná večeře s Gejšou byla Karlový
nám ale chovali spíše odpor
už nedoufal. Ostatní vesničané k
zali.
a postupně nás z pláže vyká
vou a automobil VeroNaši cestu zakončil úplněk nad Vlta
na Karlovu výzvu přijel
ničina přítele Daniela, který pro nás
y.
Prah
a odvezl nás v pořádku zpět do
Darina Alster
multimediální umělkyně

Zapoj s

Blešák

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!
Nabídka č. 33

S ouškama zajíčka
Playboye budete
hvězdou každé
párty, výměna za
jinou parádu

Jak směňovat ve VOĎORI blešáku?
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
nictvím elektronického formuláře
na webu www.romanovodori.cz
do rubriky Blešák (zařadíme ho do
pořadníku a uveřejníme v časopise

33

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
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Nabídka č. 34

Plechová květovaná šperkovnice pro každou
parádnici/ parádníka, výměna za cokoliv

Nabídka č. 35

S meditačními koulemi
stříbrné aplikace už
nebudete nikdy ve
stresu, výměna za
cokoliv

35

blešák

34

blešáku.
6.V tuto chvíli začíná naše
práce – spojíme se s tebou
a osobou, s níž chceš
směňovat, zprostředkujeme
dohodu.
7.V případě oboustranného
zájmu obě 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.
9.Jediné, co zaplatíš, je
poštovné za doručení tvé
věci na naši adresu.

Láska
zimy za časů

12

Útek na vychod

Fiktivní povídka popisující tragický příběh bohaté rodiny, která
žila bezproblémovým životem, jemuž učinila přítrž nenadálá
revoluce. Začtěte se do příběhu mladé dívky, která musela
uprchnout, aby si zachránila život a začala od začátku v cizí zemi.

téma

Píše se začátek dvacátého století, jmenuji se Ema Lon Blanot a je mi deset
let. Moje maminka Louisa je nádherná dáma a vynikající hudebnice, otec
Chaun je známým majitelem banky.
Každý si myslí, jak je úžasné patřit do lepší společnosti, ale není to tak jednoduché.
Hodně se ode mě očekává, musím ovládat
etiketu. Každé úterý mívám hodinu
vybraného chování, učím se, jak správně
stolovat a veškeré důležité mravy. Učím se
jako ostatní děti, ale doma, maminka si to
přála. Jelikož nemám žádné sourozence,
mám veliký pokoj sama pro sebe a rodiče
mě celkem rozmazlují. Máme mnoho
služebnictva. Mojí nejoblíbenější je ale
chůva Sahu Nig Phun. Rodiče ji kdysi našli
v přístavu pod jednou malou lodí a vzali
ji k nám – tedy aspoň tak mi to maminka
vyprávěla. Já jsem tou dobu totiž ještě
nebyla na světě.
Sahu pochází z Číny a je na mě moc hodná. Každý večer mi vyprávěla o své rodné
zemi. Mají tam zvláštní zvyky a oblečení.
Jediné, co vím, je, že v naší zemi lidi z Asie
moc vítáni nejsou. Lidé je odsuzují kvůli
tomu, že jsou jiní. Přijde mi to nespravedlivé. V Číně prý mají takové zvláštní statky.
Sahu má na jednom takovém svou rodinu.
Říkala mi, že tam jsou přísní a trestají
je už jen kvůli tomu, že sní víc jídla, než
mohou. Ale jinak jsou tam všichni na sebe
milí. Dívky staré jako já tam už dávno pracují a pomáhají se sklizní úrody a domácími pracemi. Věří v takového zvláštního
boha, ani nevím, jak se jmenuje. Sahu prý
nosila každý den stejné oblečení a jednou
za rok zdědila nové po starších sourozencích. Takový život si vůbec neumím
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představit! Já chodím s maminkou a Sahu
nakupovat nové šaty každý týden. Sahu
se doma v Číně líbilo, ale tady je prý také
moc šťastná.
Každý první jarní týden se tu pořádají nejrůznější plesy, bály a odpolední
dýchánky. Naše rodina je vždy vítána. Za
tři dny jsme na jeden takový ples pozváni,
proto maminka rozhodla, že si o víkendu
zajedeme do města koupit nové šaty. Ona
si vybrala nádherné béžovo-modré. Já
mám zase fialovo-bílé, také moc hezké.
Sahu mi udělala nádherný účes a říkala,
že vypadám jako princezna.
Večer přijel kočí a mohli jsme jet. Ples byl
pořádán na jednom ze zdejších zámků.
Vypadalo to tam jak v nebi – všude krásné
slečny, které se vznášely jak andělé.
Tančilo se a pilo. Zábava byla v plném
proudu. V tom z ničeho nic někdo vystřelil!
Jeden pán upadl na zem a v tu ránu začal
hrozný zmatek. Matka mě popadla za
ruku a táhla mě pryč. Schovaly jsme se do
skříně a čekaly. Když jsem se ráno probudila v maminčině náručí, nevěděla jsem,
co se děje. Vyběhly jsme zadním vchodem
a běžely jsme lesem domů.
Doma maminka rychle balila to nejzákladnější a já musela taky. Pomáhala mi
chůva. Pořád jsem ale neměla ponětí,
co se děje. Sahu prý večer v rozhlase
zaslechla něco o deseti mrtvých a vojscích, která se nezadržitelně blíží. Dostala
jsem strach! Vůbec jsem nevěděla, kde je
tatínek, a maminka se mnou o tom odmítala mluvit. V tom jsem zaslechla podivný
hluk! Někdo k nám přijížděl! Sahu běžela
k oknu, ve tváři jí bylo vidět zděšení. Začala běhat po místnosti a zavírat kufry.

Domem zaburácela rána, to někdo vyrazil
dveře. A pak výkřik. Uvědomila jsem si,
že to je maminka! Chtěla jsem seběhnout
ze schodů, ale chůva mě táhla bočním
vchodem pryč.
Utíkaly jsme do lesa. Po několika hodinách skrývání jsme nasedly na vlak
a jely – nevěděla jsem kam a proč. Plakala
jsem. Měla jsem strach a nevěděla, co je
s rodiči. I když jsem něco tušila, nechtělo
se mi tomu uvěřit. Sahu mě držela pevně
v náručí a já se cítila alespoň trochu v bezpečí. Po chvíli jsem usnula.
Když jsem se probudila, byly jsme pořád
ve vlaku. Pomyslela jsem si: „Kéž by to byl
jen zlý sen!“ Měla jsem hlad a Sahu ještě
spala. Otevřela jsem tedy její tašku a místo jídla jsem našla jakýsi dopis. Otevřela
jsem ho a začala číst.
Milá Emo,
pokud si čteš tento dopis, už nejsem
naživu. Chci, abys věděla, že jsem tě
moc milovala! To, co se teď děje, je velmi
složitá věc. Sahu ti to všechno jednou
vysvětlí! Důvěřuj jí, ona tě ochrání! Jsi
statečná dívka a věřím, že to zvládneš.
S polibkem na rozloučenou
Tvá maminka
Když jsem dočítala, chůva mě už pevně držela kolem ramen. Začala mi vše
vysvětlovat. Bylo to na mě moc složité, ale
pochopila jsem, že jde o něco jako válka
a že maminka umřela kvůli tomu, aby
mne ubránila. V naší zemi už není bezpečno, a proto prý utíkáme. Nechápala jsem
ale, kam jedeme. Můj žaludek připomněl
hlasitým zakručením, že by bylo vhodné se najíst. Jenže chůva jídlo neměla.
Naštěstí s námi v kupé seděla jedna
postarší dáma a ta nám k zakousnutí něco
nabídla. Po dalších několika dnech ve
vlaku jsme konečně dorazily do cíle. Sahu
mi oznámila, že to je Čína.
Bylo to zvláštní. Tolik jiných lidí, vypadalo
to, jako bychom se ocitly na úplně jiné

nebyl. Zastavily jsme se proto ještě na
vinicích, ale i tam nebylo ani živáčka. Ptala
jsem se Ibí, jestli zná cestu zpátky, ale
prý sem chodila jen s ostatními a vždy ji
někdo vedl. Možná by domů trefila, ale
jen při světle, a tady už byla docela tma.
Nevěděly jsme, co budeme dělat. Naštěstí
mi od oběda zbylo ještě nějaké jídlo. Když
už byla pořádná tma, začaly jsme se
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planetě. Asi hodinu po našem příjezdu se
objevil malý náklaďáček, který nás odvezl
do takové vesničky. Tak tohle byl domov
mé milované Sahu! Běhalo tu plno malých
dětí, které vypadaly šťastně. Došly jsme do
hezkého malého domečku, kde se s námi
všichni začali hned vítat. Dostala jsem jiné
šaty, než na které jsem byla zvyklá – přesně takové jako ty z vyprávění Sahu. Cítila
jsem se tam dobře, všichni se ke mně
chovali tak mile a mírumilovně, na takové
jednání jsem zvyklá nebyla.
Překvapilo mě, že nikdo po celé týdny
neřekl ani slůvko k mé bílé barvě pleti.
Začala jsem se postupně učit místním
zvykům a náboženství. Cítila jsem se, jako
bych měla novou rodinu. Našla jsem si
tam novou nejlepší kamarádku Ibag, říkala jsem jí „Ibí“ a jí se to líbilo. Nejtěžší bylo
si zvykat na těžkou práci. Ibí mě začala
učit na poli, co se jak dělá, a já jsem jí za
to dala takovou malou hadrovou panenku. Dívala se na ni, jako by podobnou věc
viděla poprvé v životě. Říkala, že takové
krásné věci oni nemají. Mají jen to, co si
ručně vyrobí.
Jednou, když se měla sklízet úroda,
poslali mě, Ibí a ještě pár dětí na vzdálené
pole. Vyšly jsme brzy ráno, abychom se
pomodlily a stihly vše ještě před setměním. Dostala jsem od Sahu košík s jídlem
a pitím na celý den. Když jsme po dlouhé
cestě došly na místo, začaly jsme pracovat. Kluci sbírali víno a my holky plely
a odnášely kýble plné hroznů na hromadu.
Byla to těžká práce, ale bez ní bychom
zůstali o hladu a byli potrestáni. Každý
ve vesnici měl něco na práci. Po obědě
jsme si chvíli odpočinuli a pak se dali zase
do práce. Tentokrát jsme si ji ale s kluky
vyměnily. Mně a Ibí přidělili nejdelší řadu.
Pracovaly jsme sice rychle, ale ostatní byli
rychlejší.
Začalo se už pomalu stmívat, a tak i přesto, že jsme práci neměly ještě dodělanou,
jsme šly za ostatními. Když jsme ale na
domluvené místo dorazily, nikdo tam

ald

D

ěvčátko se zvedlo ze země, rukama si setřelo trávu, která mu zůstala na sukýnce, a začalo po hřbitově tančit se
zavřenýma očima a s rukama nataženýma před sebou,
jako to dělalo často. Představovalo si, že je princezna a Theodor
je jeho bratr princ a tančí spolu na plese. Rty se mu zvlnily do
blaženého úsměvu. Občas nahlas řeklo něco jako „Bravo!“ nebo
„Bratře, jak to děláte, že tak skvěle tančíte?“.
Z dětského hřiště přešla skupinka dětí až k síti oddělující bývalý
hřbitov od sportovního hřiště. Děti se hihňaly a šťouchaly do
sebe, až jedna holčička nahlas vypískla a vykřikla:
„Podívejte, Eva se už zase chová divně!“
To děvčátko vrátilo zpátky do reality, otevřelo oči a vztekle se na
děti podívalo.
„A co je ti do toho, náno?“
Skupince to vyrazilo dech. Taková drzost!
„Ty... ty... ty seš nána, tisíckrát větší!“
„Ty si miliónkrát větší nána než já!“
„A ty nekonečnokrát!“
„A ty nekonečno nekonečen nekonečenkrát!“
„Ale muj brácha je živej a zdravej a vopravdovskej!“
„No a co, ale stejně furt řve nebo jí nebo spí, ale ten muj si se
mnou hraje furt, i když je umřelej!“
Eva zkřížila ruce na hrudi, vzdorovitě nakrčila bradu, udělala
nadřazené hmm, vyplázla jazyk a otočila se k dětem zády. Pečlivě si prohlížela každý detail šedé betonové zídky a snažila se
udržet pláč alespoň do té doby, než skupinka dětí odejde. Už
tak jí po tváři stékaly tři velké slzy, ale nevzlykala ani neházela
rameny a dýchala úplně normálně.

redakce

Už budu brzy dospělá – jenom dospělí umí brečet jenom očima,
a ne ramenama nebo plícema nebo beranicí, co těma plícema
hejbe. Doufám, že tamhle v tom ptáčkovi je kus Theodora nebo
babičky Nebožky nebo indiánskýho dědečka a vidí to. Ty musí
mít ze mě radost, jak sem se těm dětem postavila úplně sama!
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Teď se rozplakala naplno – drobná ramínka jí divoce
skákala na všechny strany, slzy jí odletovaly od
očí téměř do oblouku jako nějaké komiksové
postavičce a bradička se jí třásla. Nepravidelné dýchání přerušovala hlasitými vzlyky.
Stále byla zatvrzele otočena zády ke svým
vrstevníkům, kteří za hlasitého smíchu
dováděli na dětském hřišti.
„Neboj, Evi, to bude zase dobrý,“ šeptala
si konejšivě a při tom si jemně stírala slzy
z tváří.

Ze strany naproti kostelu, kde se za jednoduchým plotem z několika hrubě opracovaných kmenů stromů rozprostírají nažloutlé pastviny, přicházela kočka. Přicházela s důstojně vztyčeným
ocasem, téměř neslyšně – jak to umějí jen kočky. Její srst působila, jako by byla stvořena ze stejného materiálu jako ocelové
nebe, které se nad ní rozprostíralo. Její barva kontrastovala se
zářivě žlutýma očima. Chyběl jí kus ušního boltce. Začala se
svým měkkým a poddajným tělem třít děvčátku o nohy.
„Theodore!“
Holčička vykřikla radostí a jemně zvedla kočku do výše svého
obličeje. Šedý tvor výhružně zaprskal, a tak ho Eva kvapně položila zpět na pevnou zem. Zvíře toho využilo a rychle pelášilo
pryč.
Zajímalo by mě, jestli byl v tej kočce kousek Theodora. Myslim,
že jo, ale proč by potom na mě prskal a utíkal ode mě? Byla
bych mu dala pusu, ale to bysem pak mohla do sebe dostat
mrňavý zvířátka a pak bejt hodně moc nemocná. Třeba bych
umřela. Mně by to zas až tak nevadilo, protože bych pak mohla
být s Theodorem až do konce světa, ale rodiče by brečeli a byli
by hrozně smutný, takže radši umírat nebudu.
Kromě toho, jak vzniknul svět, neví lidi ještě různý věci. Třeba co
bude s dušičkou, když člověk umře. Některý si myslí, že žádná
dušička není, že prostě přemejšlíme mozkem a když umřeme,
tak přestaneme. Ale já si myslim, že to není pravda. Ta dušička
v nás určitě někde je, protože to bych pak nebyla Eva, byla bych
třeba jenom Evy tělíčko nebo Evy mozek. Protože já až budu
třeba babička, tak budu vypadat úplně jinak, ale budu furt Eva.
Mozek se prej nemění, ale i když člověk zapomíná a mozek mu
přestává fungovat, tak je to pořád on. Já budu pořád Eva, i kdyby
se stalo nevímco, jenom kdybych se nechala přejmenovat. Jenomže stejně nezáleží na tom, jak zní to jméno, ale že jsem to
já. Já – to je moje dušička. Myslim si, že ta dušička není pořád
stejná. Narodila jsem se s úplně malou dušičkou, protože jsem
si myslela jenom: „Jsem tady na světě. Tohle je moje maminka
a tohle je můj tatínek.“ Jinak jsem nepřemejšlela. Ale čim víc
mam myšlenek, tim se moje dušička zvětšuje. Mam v sobě taky
kusy dušiček různejch lidí, když mi třeba řekli nějakou myšlenku a já s nima souhlasim. Každej máme úplně jinou dušičku,
protože si myslíme jiný věci.
Někdo říká, že je dušička nesmrtelná. Jenže to by se to tu pak
přeplňovalo dušičkama, protože by se nový tvořily a starý neumíraly. Někdo zase říká, že dušička se pak přemístí do novýho
těla. Jenže co když má někdo velkou dušičku, když přitom po
novym narození z toho zbyde jenom ten základ – kam se poděje
ten zbytek, co si za svýho života ten člověk vytvořil? Pak sou eště

Pokračování z 9. čísla Voďori

Nad Evou se rozezvučel zvon. Holčička odpočítávala na prstech
údery, a když se na své ruce podívala, bylo jí jasné, že musí jít
domů. Rozhodla se ale risknout i to, že se na ni budou rodiče
zlobit – chtěla tu být co nejdéle. Ještě se tu porozhlédne a pak
poběží tryskem domů. Začala si prohlížet náhrobky vyskládané
na zemi v řadě.
Určitě tu muselo bejt víc náhrobků. Někdo je pak určitě odnes,
třeba si z nich postavil dům. Doufám, že náš dům není z náhrobků, to bych se mi tam pak špatně bydlelo.
Otřásla se při tom pomyšlení a zvedla tmavý střep, který byl
původně součástí skleněné tabulky se jménem a datem úmrtí
z náhrobku ležícího téměř uprostřed řady. Podívala se skrz něj
směrem, kde pod šedými mraky vytušila slunce, a přitom se
o ostrý roh píchla do prstu. Zvědavě pozorovala zvětšující se
kapičku sytě červené krve.
Snad mi nevyteče všechna krev z těla. To bych pak mohla umřít.
Řikali to ve zprávách, když tam nějaký lidi měli bouračku, tak že
vykrváceli. Já se na zprávy nesmim dívat, prej sem na to ještě
moc malá. Ale já je občas slyšim nebo se kouknu mezerou mezi
prstama. Taky po sobě někdy lidi střílí, tam v těch zemích, kde je
hrozný vedro a asi sou tam i velbloudi, ale to nevim jistě. A ty lidi
tam běhají po tom pásmu gázy, to je ta látka, co se s ní vobvazujou zranění, a střílej po sobě, takže je vlastně dobře, že tam ta
gáza je. Já nechápu, co z toho mají, když po sobě takhle střílej.
Asi je to baví, ale je to ošklivý, zabíjet jiný lidi. Já se ptala táty a
on řikal, že je to složitý a vysvětlí mi to, až budu starší.
Něco se jí otřelo o nohy, až z toho leknutím téměř nadskočila.
Pohladila šedou kočku po zádech.
„Já vim, Theodore, už bych měla jít.“
Sama nevěděla, jestli to řekla kočce, nebo jen tak pro sebe.
Maličko se sehnula, aby podrbala kočku za ušima. Ta slastně
přivřela oči a zapředla. Po chvilce se děvčátko narovnalo, sebralo ze země svůj červený míč a pomalu se vydalo k brance.
S rukou na klice se otočilo a ještě jednou se rozhlédlo
po zaniklém hřbitově, jako by se sem už nikdy nemělo vrátit. Pak otevřelo vrátka a s pocitem,
že je dnes zase o něco blíž k okamžiku, kdy
bude úplně dospělé, se vydalo k domovu.

redakce

jiný lidi, jako třeba ten pán, co byl u nás ve školce, a ti tvrdí, že
dušička pak odlítne do nebe nebo do peklíčka. To se dělí podle
toho, jestli byl člověk hodnej, dojídal obědy, půjčoval hračky a na
všechny se usmíval, nebo jestli zlobil, ani se nedotknul pudinku,
bral jinejm dětem hračky a ničil je a na všechny se mračil. A
taky jestli mluvil pravdu – to znamená, že všechno řikal tak, jak
to bylo. Ale řikat pravdu není vždycky dobrý, třeba když jsem
jednou řekla tetě Madle, že musí jíst míň, aby nevypadala jako
mrož. Na mě se potom maminka zle podívala a doma mi vysvětlila, že nemam furt mluvit pravdivě. Tak já občas lžu – třeba až
dneska přijdu domů, tak řeknu mamce, že jsem byla na hřišti,
protože jinak by mi vynadala.
Já si myslim, že na to, kam se poděje dušička po smrti, nemůžeme přijít. Protože se nemáme koho zeptat a až umřeme, tak
už to nebudeme moct nikomu říct. Třeba kousek naší dušičky
zůstane v těch zbytcích našeho těla, což by bylo dobrý, protože
potom bych měla kolem sebe dušičky všech, co mam ráda a už
jsou umřelý. Nebo se třeba kousek dušičky vsákne do těch dušiček živejch lidí, to bych je potom mohla mít taky tady u sebe.
Já nechci umřít, ale taky nechci bejt furt živá. To musí bejt hrozný, když člověk žije nekonečno nekonečen let. Musí bejt hrozně
osamělej, protože všichni jeho známí i jeho rodina už jsou umřelý, musí se nudit a bejt hrozně moc unavenej z toho, jak pořád
žije. Já sem se ještě nerozhodla, kdy chci umřít; když totiž umřu
dřív než maminka, tak by byla hrozně moc smutná, ale když
umřu po ní, budu zase smutná já, až ona umře. Ale nevim, co je
víc sobečtější. Já nechci bejt sobec, protože je to špatný, já chci
bejt hodná a myslet na druhý. Podle mě lidi, když brečí kvůli těm
svejm blízkejm umřelejm, tak brečí hlavně kvůli sobě, protože
těm umřelejm už to nepomůže, když se nehejbaj. Dobrý by bylo,
kdyby jako v pohádkách mohly slzy křísit mrtvý, ale bylo by to
taky nespravedlivý, protože by třeba umřel nějakej tulák, co
nikoho nemá, takže by pro něj nikdo neplakal. Ale kdyby všichni
mrtví oživli, tak by tady na planetě bylo hrozně moc lidí a ty by se
na sebe mačkali, až by se dočista umačkali.
Až se mi bude chtít umřít, tak si na sebe vezmu ty černý šatičky,
co jsem je měla na pohřbu babičky Nebožky. Jsou ze sametu,
takový příjemný, když na ně šaham. Já občas jen tak šáhnu do
skříně a pohladim si je. A učešu si vlasy do dvou hladkejch copánků a hodně moc se navonim. To by mě zajímalo, co na sobě
měli tyhle lidi tady pode mnou. Tenkrát se určitě oblíkali jinak.
Dřív třeba holky nenosily kalhoty, protože kdyby je nosily, tak
by je mohli zlí Angličani upálit, jako to třeba udělali Johance
z Arku. Ona byla moc statečná, bojovala jako lev a vůbec, ale jak
jí chytli ty zlí lidi, tak už nic dělat nemohla. Já bych nechtěla, aby
mě upálili, to bych radši chodila v sukni i v zimě.

Anna Kolářová
ZŠ Komenského, Horažďovice
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Kočovné skupiny Romů
na našem území

Sintové v pohraničí

Jak z předchozích čísel časopisu víme, neměli to Romové
po příchodu do Evropy vůbec lehké. Přestože politika států
a církve vedla k jejich vyhánění a pronásledování, začali se
postupně Romové usazovat napříč celou Evropu.
Život na cestách nebyl vůbec idylický, některé skupiny Romů však tento
tradiční způsob života udržovaly jednak proto, že takový pohyb vyžadovala
jejich profese, jednak proto, že jim bylo usazení znemožňováno jejich
okolím. V druhé polovině 20. století však došlo k zákazu kočování, který
zásadně změnil život některých romských skupin. Kočování bylo totiž
v době komunistického Československa vnímáno jako zdroj nekontrolovatelné kriminality a později jako prvek mařící státem řízenou politiku
asimilace. Jelikož Romové netvoří jednolité společenství, ale dělí se na
řadu skupin a podskupin, seznamme se nyní v krátkosti se skupinami
Romů, které u nás dříve kočovali.
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Příchod olašských Romů

V 2. polovině 19. století k nám zača
li přicházet takzvaní olašští Romové z oblastí dnešníh
o Rumunska, kde
Romové nabyli úplné právní svob
ody až v roce 1864. Do
té doby žili v otroctví tamní šlechty
a církve. Přišli tedy
z jiného sociokulturního prostřed
í a od předchozích dvou
skupin se výrazně odlišovali. Jejic
h romština je značně
ovlivněna rumunštinou a pro osta
tní skupiny Romů je
tak více či méně nesrozumitelná.
Olašští Romové se dále
dělí na mnoho podskupin a rodů.
Na našem území se pohybovaly zpravidla jen dvě podsku
piny: lovárové – konští
handlíři – a kalderaši – kotláři. Vedl
e těchto profesí se ale
věnovali také podomnímu prodeji
či věštění z ruky či karet. Při kočování mezi sebou příb
uzné rody komunikovaly
pomocí rozličných znamení, která
nechávaly jako vzkaz
u cest, vesnic či rozcestí. Zákaz kočo
vání z roku 1958
donutil olašské Romy změnit způs
ob obživy, a jelikož
tato skupina vždy nahlížela na klas
ickou fyzickou práci
jako na znamení neúspěchu, zača
la se věnovat různým
druhům obchodování a překupnictví
.
Přestože byla hudba důležitou souč
ástí tradičního života
olašských Romů, neživili se její prod
ukcí. Byla jen jejich
potěšením. Nepoužívali klasické
nástroje, ale pouze svůj
hlas, hru na tělo a nástroje z dom
ácnosti (lžičky, konve
na mléko).
Olašské komunity zůstávají dodnes
většinou více
uzavřené vůči okolí, díky čemuž dok
ázaly více
čelit asimilačním tendencím kom
unistického
režimu, a uchovaly si tak ve větší
míře své
zvyky a normy.

etno

skupiechách
Kočovníci v ČČechách a na Moravě patřila ke azené

Sintové – takzvaní němečtí Romové
– se v období
mezi světovými válkami pohybovali
především
v německy mluvících oblastech česk
o-německého a česko-rakouského pohraničí.
Mezi typická
příjmení Sintů v českých zemích
patří například
Hauer, Richter, Winter, Bamberg
er, Klimt, Lagryn,
Reinhardt atd. Mezi zdroje obživy
těchto Romů patřil zejména podomní prodej, kdy
nabízeli především
galanterii, látky nebo záclony. Dále
provozovali
různé služby, mezi kterými převažov
alo brusičství včetně hudební a zábavní prod
ukce. Po druhé
světové válce genocidu přeživší Sint
ové odešli do
Německa. Ti, kteří zůstali, byli přin
uceni v období
komunismu k usazení. Dnes žije
v ČR patrně jen
několik sintských rodin, převážně
ve velkých městech, které bývají v kontaktu s příb
uznými v Německu, kde jich také, vedle Francie a
Itálie, žije nejvíce.

V příštím čísle se seznámíme se
skupinami Romů, které žijí na úze
mí
bývalého Československa usazen
ým
způsobem života.



Iva Hlaváčková
autorka je romistka
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