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Milý čtenáři, zvonek zvoní, škola končí a stejně tak bohužel 

i Voďori (alespoň na čas). Omyl, spolu s editorkami jsme se nerozhodli odjet 

na dlouhou dovolenou, ale tříletý projekt, v jehož rámci časopis vycházel, 

je u konce. Zamáčkni slzu, tak jako ji my zamačkáváme už několik týdnů, 

a zkus si vychutnat poslední tištěné číslo, které se ti právě dostává do rukou.

Ano, některým už patrně došlo, že s koncem tištěné verze časopisu souvisí 

také velmi originálně zvolené téma KONEC – NOVÝ ZAČÁTEK. Nerozhodli 

jsme se ho zařadit jen proto, abychom oplakávali ztrátu tohoto dvouměsíč-

níku, ale i proto, že většina konců různých období života člověka skýtá také 

nové začátky. Těch se často bojíme, přestože nezřídka znamenají nový start, 

nové možnosti a zlepšení naší situace. Tragické a bolestné konce nás naopak 

mohou značně posílit a my se pak 

dalším nadcházejícím problémům 

nebojíme stavět čelem.

S tím také výrazně souvisí rozho-

vor s populárním moderátorem 

Honzou Musilem, který se před 

více než deseti lety těšil obrovské 

popularitě, následně byl však 

svědkem jejího úpadku. Prodělal 

pro řadu lidí smrtelnou nemoc 

a na vrcholu své kariéry se ote-

vřeně přiznal k vlastní homosexu-

alitě. Jak člověka takové razantní 

zásahy do života poznamenají, se 

dozvíte na stranách sedm a osm.

Protože nás docela zajímalo, jak 

práci v časopise po celou dobu 

vnímali jeho redaktoři, požádali 

jsme ty nejaktivnější z nich 

o jejich zhodnocení své činnosti 

a přínosu (nebo ne-přínosu) této 

práce pro jejich životy. Tito mladí 

lidé, kteří pro vás po několik let 

pravidelně plnili stránky Voďori, 

se vám také prostřednictvím 

svých článků trochu poodhalí. 

Dana Hajná ve své pravidelné 

poradně nastolí tentokrát vážné 

téma, jakým pro naše životy 

rozhodně odchod blízké osoby 

je. Zkusí ti poradit, jak se v takovém případě 

zachovat a jak třeba bolesti způsobené  

nenadálou ztrátou předcházet. 

Novinářka Saša Uhlová tě zase ve svém textu  

seznámí s důvody, které některé lidi přivedou na ulici.  

Ukáže, že bezdomovci vždy nemusí být jen ti, kteří si za svou situaci mohou 

sami, ale naopak se do ní dostali zásahem zvenčí. Nikdy nevíš, co všechno se 

může v životě přihodit právě tobě.

Laďa Gažiová tentokrát ve svém komiksu ukazuje situaci rodiny, jejíž idylku 

postihl tragický konec – náhlý příliv povodňové vlny ji připravil o střechu nad 

hlavou. Rodina se ale díky solidaritě okolí a vzájemné podpoře svých členů 

postavila zpět na vlastní nohy.

Závěrem bych namísto dalšího nepovedeného vtipu rád poděkoval všem, 

kteří s chutí do časopisu přispívali, i těm, kteří jejich slova a myšlenky se 

zájmem četli. Budu se zase někdy těšit na shledanou! Romano voďori 

nazdar! Zdar! 

 

Lukáš Houdek
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Vážený 
čtenáři,
monopol na přímé oslovování 
čtenářů měl zatím pouze náš 
milý, krásný, chytrý a sečtělý 
šéfredaktor; za to, že jej po-
rušuji, budiž mi omluvou to, 
že píši ve spěchu dva týdny po 
uzávěrce a jiný nápad nemám – 
na pozdní dodání článků mám 
totiž monopol zase já. Tak 
abych zase pokračovala.

Vážený čtenáři,
pravděpodobně držíš v ruce poslední 
tištěné číslo Romano voďori (omlou-
vám se našemu milému, krásnému, 
chytrému a sečtělému šéfredaktoro-
vi, že jsem mu zabránila použít tuto 
otřepanou frázi v editorialu, popřípadě 
se mu omlouvám za to, že se v tomto 
čísle bude vyskytovat dvakrát – nehodí-
cí se škrtněte). Chovej se proto k němu 
hezky, nedávej ho na hraní mladšímu 
sourozenci nebo domácímu mazlíčkovi, 
neskládej si z jeho stránek vlaštovky, 
nepoužívej ho na podpal v kamnech, 
k izolaci stěn, balení dárků, výrobě zá-
ložek a konečně – neplač nad ním ani 
v případě, že tě konec papírové podoby 
tohoto periodika dojme.
Já se ale snažím vidět na všem tu dob-
rou stránku. Hlavně redakce si dozajis-
ta oddychne, jelikož už nebudou muset 

dva týdny po uzávěrce nikoho nahánět 
s tím, že to na něj jinak prásknou rodi-
čům (což učinili, čímž si ze mě udělali 
velice bezmocného nepřítele!). Ale 
i přes všechny ty nesnáze se mi bude 
stýskat po tom neustálém pošťucho-
vání, přemlouvání sama sebe, náhlých 
osvíceních nebo naopak tápání ve tmě, 
článcích o počasí, nedodržování témat, 
hodnocení úrovně vlastního článku, 
neschopnosti vymyslet vtipný nadpis 
a hlavně po té úlevě, kdy je článek bez-
pečně nasázen v novém čísle.
Ale teď už pryč s nostalgií. Co mi 
Romano voďori přineslo? Ta otázka se 
přímo nabízí (ve skutečnosti se nenabí-
zí sama, nabídla mi ji redakce). Získala 
jsem nějaké nové zkušenosti? Ano 
(i když stejně by mi pomohlo, kdyby ke 
mně byli čtenáři i redakce kritičtější). 
Naučila jsem se zodpovědnosti a do-
chvilnosti? NE (nebýt dcera učitelky ty-
pografie, napsala bych to slovo tučnou 
kurzívou, dvakrát podtržené, červené 
na křiklavě modrém podkladě, odliš-
ným fontem, třikrát větší a ještě k tomu 
s vrženým stínem). Pomohlo mi to lépe 
pochopit ty, kteří jsou „jiní“? Ano (oce-
ňuji zejména články o změně pohlaví 
a články „z první řady“ o tom, jaké je 
to žít v romské či asiatské komunitě). 
Myslím si, že mělo Romano voďori 
smysl? To je téma na celý odstavec!
Romano Voďori bylo skvělé především 
v tom, že je tento projekt v Česku 
poměrně ojedinělý. Na českých ško-
lách se pravidělně koná spousta akcí 
(přednášky, besedy, semináře…), které 
se věnují prevenci šikany, užívání drog, 

AIDS apod. Menšiny bývají bohužel 
v našem školství opomíjené. Ano, uči-
telé se o nich zmiňují v hodinách spole-
čenských věd, dějepisu a zeměpisu, ale 
to je asi tak všechno. Přitom vzájemná 
tolerance je neskutečně důležitá, jak 
je vidět například na velice vyhrocené 
situaci v severních Čechách. A přitom 
jsme to právě my (já, moji kolegové 
a především ty, milý čtenáři), kteří 
budou jednou společně tvořit tento stát. 
O tom, jaká bude naše budoucnost, 
rozhodujeme my. A bylo by krásné, kdy-
by jedním z jejích základních kamenů 
byla tolerance.

Načtenou a mějte se krásně

Anna Kolářová
Gymnázium Strakonice

Anna 
Jmenuji se Anna Kolářová. Mám 
dvě nohy, dvě ruce, dvacet prstů 
a snad i smysl pro humor. Chodím 
na gymnázium, kde nedočkavě 
čekám na to, až se ve čtvrťáku 
budeme učit filozofii; čekání 
si zkracuji psaním a zájmem 
o historii a literaturu. Možná mne 
znáte jako všechno-jen-ne-do-
chvilnou sloupkařku a fejetonist-
ku. Potkat mě můžete s knihou, 
Kofilou, sluchátky na uších nebo 
obalem od čokolády (její obsah 
nevydrží déle než pár vteřin). 
Mé vysněné povolání je být ten, 
kdo chytá v žitě. A to je asi tak 
všechno.

Sleduj náš interaktivní web

www.romanovodori.cz
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Režisérkou 
pro Českou 
televizi

Jmenuji se Jitka a už tři roky píšu pro 
časopis Romano voďori. Moc mě to 
baví, protože jsem se toho během té 
celé doby dost naučila a zažila jsem 
moc krásných věcí. Kdybych mohla, 
vybrala bych si takový obor ke studiu 
a potom i jako práci. Být opravdovou 
redaktorkou mě vážně bavilo a mimo 
to jsem se naučila celkem slušně 
zacházet s foťákem, kamerou a k tomu 
všemu jsem se stala režisérkou jedno-
ho filmu České televize.

Jitka Vaňová

ZŠ Chanov

Jmenuji se Jitka Vaňová a je mi 
15 let. Chodím do 9.A a za pár 
měsíců půjdu studovat na zdra-
votní sestru. Rozhodla jsem se 
pro tenhle obor, protože mám 
ráda děti. Ve volném čase chodím 
ráda nakupovat a poslouchám 
hudbu. Strašně ráda jím halušky 
a goja. Bojím se pavouků, jinak už 
snad ničeho.

Jitka

Pootevřít 
člověku oči 
i srdce

Jako začínající redaktorku mě práce 
pro multikulturní časopis Romano Vo-
ďori velice oslovila a v životě posunula 
o veliký krok blíž ke svému hlavnímu 
cíli. Jelikož bych se po ukončení studia 
na střední škole chtěla nadále věnovat 
psaní, tedy žurnalistice, byla to pro mě 
skvělá praxe. Psaní určeno vám všem 
mi vždy bylo potěšením. Obohatilo mě 
o zkušenosti s novinařinou, o fanta-
zii, ale také mě naučilo, jak jediným 
článkem člověku pootevřít oči a srd-
ce. Pokud vás nějaký můj text o tanci 
zaujal, neváhejte a přesvědčte se sami 
o tom, že je to opravdu úžasný zážitek. 
Nabádat člověka k něčemu novému, co 
mu zpříjemní den, měsíc, rok, ba mož-
ná i celý život, je to, co dokáže potěšit 
každou bytost.

Hanka Klaciková

SUPŠ, Jablonec nad Nisou

Jmenuji se Hanka Klaciková, je 
mi 15 let a bydlím v Tanvaldě, 
odlehlém městě Libereckého 
kraje. Prvním rokem studuji 
Střední umělecko-průmyslovou 
školu v Jablonci nad Nisou. Nej-
raději se zajímám, jak z přede-
šlých článků ve Voďori můžete 
vyčíst, o hudbu a především 
tance moderní doby. V sezna-
mu mých oblíbených koníčků 
nemůže chybět ani malování. 
Kromě umění mi denně život 
okoření procházka s partou 
blízkých přátel a samozřejmě 
i má rodina.

Hanka

Dost jsem si 
to užil

V redakci Romano voďori jsem strávil 
skoro dva roky a nebylo to vůbec špat-
né! Naučil jsem se mnoho věcí, které 
jsem doposud neznal. Poznal jsem, jak 
natáčet film nebo jak zacházet s foťá-
kem. Kamarádi a kamarádky z redakce 
byli s časopisem sice od začátku, ale 
i přesto, že jsem naskočil až později, 
jsem si stihl užít spoustu srandy.

Zdeněk Cina

ZŠ Chanov

Zdeněk

Jmenuju se Zdeněk Cina a letos 
v říjnu mi bude 16 let. Chodím 
do 9.A a do 30. června mě čekají 
ve škole ještě skoro dva měsíce. 
Jsem rád, že už tuhle školu brzo 
vyjdu a půjdu se učit na zedníka. 
Jinak moc rád hraju s klukama 
fotbal, mám rád auta, rád hraju 
na počítači a taky mám hodně rád 
písničky. A abych nezapomněl – 
rád se s klukama jen tak poflaku-
ju venku.



Šla bych do 
toho znovu

V tomto posledním čísle bych chtěla 
říct, že práce na časopisu byla pro mě 
obohacující a příjemnou zkušenos-
tí. Líbilo se mi vše, ať to bylo dělání 
rozhovorů nebo  psaní úvah. Zároveň 
bych chtěla poděkovat celé redakci 
za možnost, že se naše škola mohla 
podílet na tomto projektu. Jsem ráda, 
že jsem mohla využít téhle příležitosti 
a získat tím nové zkušenosti. Kdybych 
měla jakoukoli jinou podobnou šanci, 
určitě bych ji využila i podruhé. Všem, 
kterým se naskytne podobná příleži-
tost, bych doporučila, aby se do toho 
vrhli. Kdyby ji totiž nevyužili, připravili 
by se o zajímavé zážitky.

Šárka Tycarová

ZŠ Kladruby

Psát mě 
nebavilo 
vůbec

Ve Voďori mně to dělalo radost. Naučil 
jsem se toho docela dost, například 
točit na kameru nebo fotit. Psát články 
mě ale vlastně vůbec nikdy nebavilo, 
jsem spíš na focení, a tak jsem rád, 
že jsem dostal příležitost pracovat na 
fotoreportážích z našeho sídliště.

Roman Šváb

ZŠ Chanov

Roman

Roman

Jmenuji se Roman Šváb a je 
mi 15 let. Rád hraju fotbal a na 
klávesy. Chtěl bych se vyučit pe-
něžním manipulantem. To je taky 
obor, na který jsem se teď dostal. 
Obecně mám rád dobrou zábavu, 
a tak chodím na diskotéky. Jestli 
se mi podaří dostudovat a udělám 
si maturitu, chtěl bych si najít 
nějakou dobrou práci v Německu.

Jmenuju se Markéta Konečná, 
známí mi říkají Markét. Je mi 
15 let a ráda jezdím na koních, 
bruslím, plavu a podobně. Zatím 
jsem na základní škole, ale tento 
týden jsem odevzdala zápiso-
vý lístek na agropodnikání do 
Rožnova, což je ve zkratce škola 
ekonomického směru zaměřená 
na koně. Strašně se tam těším 
a dále, když se zadaří, bych chtěla 
studovat na vysoké škole žurna-
listiku. 

Už se na 
Romy 
nedívám 
jako na 
exoty
Shrnout to, jak se Voďori promítlo do 
mého života, je velmi těžké, protože za 
tu dobu, co s ním spolupracuji, se toho 
stalo strašně moc. Lidi přicházeli a od-
cházeli, ale Voďori zůstávalo a nikdy 
mě nezklamalo. Vždycky když jsem se 
z něčeho potřebovala vypsat, Voďori tu 
bylo a čekalo na moje články, i když se 
mi ne vždycky povedly. 
Musím ale přiznat, že se už na Romy, 
Židy nebo jiné odlišné skupiny lidí 
nedívám jako na exoty, jako na něco 
špatného. Neznamená, že když na-
příklad jeden člověk z určité skupiny 
něco ukradne, musí to dělat všichni. Já 
osobně znám dost skvělých Romů. Ve 
třídě máme například jednu Romku, se 
kterou jsme jednu dobu byly nejlepší 
kamarádky. Nedám na ni dopustit. Je 
to člověk, který pro mě strašně moc 
znamená a se kterým si můžu popoví-
dat o všem. A že je to Romka? No a co! 
Stačí, že má dobré srdce, a přesně na 
tohle lidé strašně často zapomínají. 
A to mě docela mrzí.               
 

Markéta Konečná

ŽŠ Bulharská, Ostrava

Šárka

Jmenuju se Šárka Tycarová, je mi 
14 let a chodím do 8. třídy. Ráda 
poslouchám písničky, tančím, 
píšu básničky o tom, co momen-
tálně cítím. Mým koníčkem jsou 
také zvířata, ráda si s nimi hraju 
a starám se o ně. Do časopisu 
píšu od samého začátku. Společ-
ně s mými kamarádkami, které 
začaly s časopisem Romano 
Voďori spolupracovat později, 
máme stejný názor, všechny nás 
to bavilo, a kdyby to šlo, pokraču-
jeme dál.

re
da

kc
e

4



Do televize 
s voďori

Ačkoliv začnu takřka otřepanou větou, 
beztak je založená na pravdě. Spolu-
práce s Romano voďori mi přinesla 
snad jenom samé skvělé věci a zkuše-
nosti. Díky němu jsem si, tehdy ještě na 
základce, zkusil roli redaktora a zane-
dlouho se splnil i můj sen největší! Tím 
byla návštěva ČT, kde jsem za časopis 
vystupoval. Ten zážitek si vychutnávám 
dodnes. 
Ze všeho nejvíc si ale vážím možnosti, 
že jsem mohl psát do celostátního 
časopisu, a to o tématech, která jsou 
pro mě zajímavá.

Josef Vilda

Gymnázium Tanvald
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Nemarnil 
jsem jen tak 
čas

Práce v časopise mi dala šanci ukázat, 
jaký opravdu jsem. Nemarnil jsem jen tak 
čas. Často jsme jezdili do Prahy, to bylo 
moc fajn. Tady u nás v redakci se všichni 
známe a všichni jsme dobří kamarádi, 
takže mě to bavilo o to víc. 

Tibor Bili

ZŠ Chanov

Pepa

Tibor

Michal

Jsem Pepa Vilda a chodím na 
Gymnázium Tanvald. Příští rok se 
už chystám do 3. ročníku. Mezi 
mé největší koníčky patří psaní 
knih. Mám už rozepsané celkem 
tři, ale novinařina taky není k za-
hození. Na základní škole jsem se 
ostatně dostal k Voďori a tím pá-
dem jsem mohl své psaní rozvíjet 
ve větším měřítku. Dál se věnuju 
hraní divadla v místním kolekti-
vu. Moc rád chodím ven s přáteli 
a plánujeme různé akce. Pokud 
mi učení a koníčky nezaberou celý 
den, rád si to namířím do přírody. 
Večer pak, jak to už bývá, vyrážím 
na nějakou tu diskotéku.

Tak já se jmenuju Tibor Bili, je 
mi 16 let a chodím do 9.A. Teď za 
měsíc vycházím a jsem za to rád. 
Rád bych brzo získal to, po čem 
dlouho toužím, a holka to není. 
Hrozně si přeju řidičský průkaz. 
Bydlím v Chanově už odmala 
a jsem tu zvyklý. Nechtěl bych 
bydlet někde jinde. Mám tady 
spoustu kamarádů a taky školu, 
takže je fajn, že ani nemusím 
nikam dojíždět. S každým se 
snažím vycházet dobře, nedělat si 
problémy.

Jsem Michal Klacik, je mi 17 let 
a žiji v Tanvaldě v Jizerských horách. 
Studuji v Jičíně druhým rokem 
informační technologie. Krom toho, 
že rád píši své články, proženu občas 
rád své jízdní kolo po horských 
cestičkách, proběhnu se každé ráno 
ulicemi Jičína, ještě než začnou po-
řádně ožívat, a moc rád se zaobírám 
bojovými sporty jako Jiu-Jitsu či Muay 
Thai. V časopisu jste ode mě mohli 
zahlédnout například seriál o žonglo-
vání s yoyem nebo některé technolo-
gické recenze. A co mi nejvíce pročistí 
hlavu? Když si mohu hrát se svým 
pejskem na zahradě nebo když tu 
velkou travnatou plochu sekám – uči-
něný balzám pro duši!

Voďori pouští 
světlo tam, 
kde vládne 
temnota
Když jsem poprvé slyšel o časopisu 
Romano voďori a mou základní školu 
navštívil šéfredaktor Lukáš, napadlo mě, 
že by bylo skvělé mít možnost sdělovat 
své myšlenky a názory také lidem mimo 
můj okruh. Pocházím totiž z Tanvaldu, kde 
multikulturní soužití moc nefunguje. 
Díky nedávným aférám se mé město 
stává symbolem nesnášenlivosti. Význam 
tohoto magazínu jsem pochopil až časem. 
Došlo mi, že lidé si jsou rovni – bez rozdílu 
platu, barvy kůže či vyznání. Pochopil 
jsem, že každý má šanci a každý ji může 
proměnit v neuvěřitelné věci. Zároveň 
mi došlo, že odsuzovat člověka jen kvůli 
zevnějšku, je špatné.
Myslím, že jsem se díky Voďori stal tole-
rantním člověkem. A protože žiju ve městě 
vyhrocených vztahů, kde rasová nesná-
šenlivost je denním chlebem, tak jsem pro 
své názory a občasnou obhajobu druhých 
zavrhován. Děkuji tedy všem redaktorům, 
editorům a spolupracovníkům Romano 
voďori a samozřejmě i čtenářům. Časopis 
tu byl podle mě pro to, aby lidé začali na-
cházet tu správnou cestu k porozumění. 
Uvidíme, jak budou pokračovat.

Michal Klacik
SPŠ, Jičín
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Loučím se
Oči plné slz mám, když píši tyhle řádky.

Už není čas hrát si na pohádky.

Život jde dál a lidi se mění.
Já odejdu hned po setmění.

Na prahu nechám ti z růže květ
a s tím zmizí celý můj svět.

Už neuvidíš můj smích, ani mé oči.
Smíš mi dát jen polibek a pohladit mou 

duši.

Loučím se s tebou beze slova
a i když tě miluju hrozně moc,

musím odejít, neboť je to pro nás lepší,
nebo pro mě? Už netuším.

Láska je těžká a ne lehká
a ty víš, že duše má je křehká.

Už nemůžu vydržet tvůj pohled lítosti
a ani tvé oči plné zlosti.

A proto opouštím tě, lásko má, 
ale věř, že má láska k tobě neskoná!

Markéta Kratochvílová
ZŠ Zastávka u Brna

Malá 
velká 
cesta

„Až vyrostu a budu 
„velkej“, budu určitě 
ten nejlepší fotbalový 
míč na světě. Jé, už 
aby to bylo!“

„Jéééé… já letííííím… 
Co to… co to vidím? 
Branka?! Já jsem na 
hřišti! Vždyť já byl 
celou tu dobu tak 
blízko.“

„Jen pojď-
te dál, tady 
bydlím. 
Chcete vidět 
moji sbírku 
pohárů?“

„Jo, jo… to byly sny 
a plány! Prý fotbalová 
hřiště, mezinárodní 
zápasy… Místo toho tu 
už pár let zahálím v rohu 
zahrady, nejspíš na mě 
všichni zapomněli. Co to 
je? Co to děláš? Nekopej 
do mě! Auu!“

Redaktoři ze ZŠ Kladruby
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Honza Musil (1967) je populárním  televizním 
a rozhlasovým moderátorem. Narodil se v Brn , 
kde se také vyu il kucha em. Této profesi se ale 

nev noval. Za al nejprve pracovat v ostravské 
kabelové televizi, v roce 1996 usp l v konkurzu 

na post moderátora Snídan  z Novou, do 
pov domí široké ve ejnosti se dostal zejména jako 

moderátor první eské talkshow Á ko, vysílaný 
rovn ž na televizi Nova. V roce 1996 mu ale byla 

diagnostikována leukémie, se kterou bojoval n kolik 
let. Dnes je moderátorem odpoledního po adu 

eské televize Živ  na jedni ce. Honza Musil je 
dvakrát rozvedený a z prvního manželství má dnes 

již dosp lé dcery Veroniku a Lucii.

Honza Musil:

Když se máš moc fajn,  
           p ijde životní afka
Cht l jste být moderátorem už odmala?
Vůbec ne. Já jsem ani nevěděl, že tahle 
profese vůbec existuje. Když jsem byl 
malý kluk, říkalo se této profesi konfe-
renciér. Bylo to úplně strašné slovo a ta 
nejhorší práce, co si pod tím člověk mohl 
představit. Tehdy totiž neexistovali jako 
dnes moderátoři a speakeři v rádiu nebo 
jako dnes v televizi vidíte Leoše Mareše. 
Tehdy to byli spíš starší lidé a jediný, kdo 
mě tenkrát v této profesi bavil, byla Jiřina 
Bohdalová a Vladimír Dvořák, kteří dělali 
pořad Televarieté. Z mladých lidí vůbec 
nikdo takovou práci nedělal. Pak ale byla 
podobná profese hlasatele. A tím jsem 
chtěl být. Bylo mi asi sedm a vždycky jsem 
na záchodě vytáhl takový ten skládaný to-

aletní papír, držel jsem ho před sebou 
a dělal jsem, že něco čtu. Přesně 

takhle totiž fungovali tele-
vizní hlasatelé. Měli 

před sebou kartičku, 
ze které četli nové 
informace.
Vyu il jste se ku-

cha em. Dovedete si 
p edstavit, že byste 
se touto profesí dnes 
živil?

Měl bych možná o takových padesát šede-
sát kilo víc, to asi jo. Já jsem se tím sice vy-
učil, ale nikdy jsem to nedělal, protože mě 
to hrozně nebavilo. Tu školu jsem ale dělal 
jenom proto, že jsem chtěl dělat loutkové 
divadlo, které jsem nakonec studovat ne-
mohl. Můj tatínek totiž nechtěl vstoupit do 
strany (komunistické, tj. KSČ, pozn. red.), 
to se tenkrát muselo, a tak na mě zůstal 
jediný učební obor a to byl kuchař. Ještě 
jsem tedy měl na výběr instalatéra (smích), 
ale to si už vůbec nedovedu představit. 
Paradoxně mě ale dneska, kdy jsem starší, 
vařit baví a dokážu si představit i tu práci. 
Jak jste vnímal raketový start své popula-
rity a jak její postupné propady?
Já jsem typický raketový start moc neměl, 
protože jsem začínal v televizi, aniž by 
to někdo věděl. V jedné ostravské kabe-
lovce jsem dělal všechno možné, včetně 
nošení kabelů a klapky. Jednou nám 
vypadl redaktor a já jsem tedy musel jít 
natočit jeden příspěvek. A tam to vlast-
ně celé začalo. Pak jsem dostal lano, 
neboli nabídku, do rádia, které se zrovna 
rozjíždělo, a v dubnu 1994 jsem pak na 
jedné akci, kterou jsem moderoval, dostal 
nabídku od tehdejšího ředitele nově vzniklé 
televize Nova Vladimíra Železného, abych 

šel dělat konkurz na moderátora Snídaně 
s Novou. A ten jsem vyhrál. Ze Snídaně 
jsem potom odešel do historicky první 
české talkshow Áčko. Potom přišla Sauna, 
Miláčci a Kolotoč. Saunu jsem potom po 
čtyřech letech skončil já sám, protože jsem 
člověk, kterého když něco přestane bavit, 
tak toho nechá. Dal jsem si od televize pět 
let pauzu.
Oženil jste se v sedmnácti letech a m l 
d ti. Litoval jste n kdy, že jste p išel 
o ást bezstarostného života?
Nikdy jsem toho nelitoval, protože nejlepší 
v životě je, když má člověk v pětačtyřiceti 
dospělé děti a těší se na to, že budou mít 
jednou vnoučata. Vztah můj a mé bývalé 
ženy k dětem je tomu dnes úměrný a jsou 
z nás dospělí kamarádi, kteří se v životě 
doplňují. Doba tenkrát byla úplně jiná. 
Nebyly věci jako Playstation nebo disko-
téky v tom pravém slova smyslu, zkrátka 
nebylo vůbec nic. Ta doba udávala modely 
chování, kdy se lidé brali relativně brzy. Je 
pravda, že já jsem se ženil hodně brzo, ale 
nikdy jsem toho nelitoval. My jsme si s tím 
tenkrát poradili. 
Svou homosexualitu jste oznámil ve ejn  
v televizi. Ur it  jste to dlouho zvažoval. 
Komu bylo nejt žší se sv it?
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O mně to všichni v mém nejbližším okolí 
věděli. Věděli to jak rodiče, manželka, tak 
moje děti s tím vyrůstaly. Jen jsem měl 
potřebu, aby mě veřejnost nespojovala 
s žádnýma blondýnkama nebo brunet-
kama. Chtěl jsem si vyřešit svůj život tak, 
abych mohl otevřeně se svým partnerem 
jít do kina, do divadla, na jakoukoliv akci, 
abych mohl říct: „To je můj přítel.“ A taky 
jsem nechtěl vysvětlovat sousedům, že 
je to můj bratranec nebo kamarád. Proto 
jsem čekal na okamžik, kdy to dcery pobe-
rou, nikoliv kvůli mně, ale kvůli jejich okolí. 
A tak jsme si jeden večer řekli, že nastal 
ten čas. Každá z nich už měla svého kluka, 
ti o tom věděli, věděly to jejich rodiny. Holky 
měly natolik dobré spolužáky, že to vzali. 
Tenkrát jsem mluvil i s jejich učitelka-
mi, řekl jsem jim, co v médiích chystám 
a ony v návaznosti na to svolaly třídnickou 
hodinu, kde s tím celou třídu seznámily. 
V momentě, kdy na to byli všichni mí nej-
bližší připravení, a nám bylo jedno, co na 
to řekne veřejnost, tak jsem to prostě řekl. 
A od té doby mám pokoj. 
Jak to celé ovlivnilo vztah s vaší bývalou 
ženou a dcerami?
S Ivetou jsme si stále úplně nejbližší, když 
se něco děje. Holky jsou dnes dospě-
lé, a kdyby nechtěly tatínka vídat, tak si 
poskládají život tak, že to nebude možné. 
Opak je ale pravdou. Chodíme spolu 
na víno, jezdíme každý rok i s Ivetou na 
dovolenou.
Litoval jste n kdy svého rozhodnutí zve-
ejnit své soukromí p ed celým národem?

Vůbec ne. Je ale pravda, že je i po těch le-
tech společnost nastavená tak, že to včetně 
médií řeší jako nějakou výjimečnou zále-
žitost, a já musím říct, že mě třeba štve, 
když za mnou přijde klasická novinářka 
z bulvárního deníku a zeptá se mě na úplně 
stejnou otázku. To jsou věci, které mě spíš 
zaráží. Že to nepřejde a bere se to pořád 
jako něco zvláštního a nenormálního.
Vzpomenete si, kdy jste si uv domil, že 
jste gay?
To si vzpomenu úplně přesně. Neuvědo-
mil jsem si ale, že jsem gay. Já z toho byl 
spíš v šoku. Byl jsem na vojně a tři měsíce 
před mým odchodem tam přišel kluk ze 
Slovenska a já jsem se do něj platonic-
ky zamiloval. Líbil se mi. Prostě jsme si 
spolu povídali a zjistili jsme, že nás baví 
úplně stejné věci. A tak došlo k takovému 
souznění. V ten moment mi došlo, že se se 
mnou něco děje. 
To už jste byl ženatý?
Ano. A myslím, že právě první, komu jsem 
to řekl, byla moje žena. Začali jsme to spo-

lečně rozebírat. Tenkrát totiž nebyly žádné 
knížky nebo časopisy, prostě nic. Shodli 
jsme se, že uvidíme, až se vrátím z vojny. 
Když jsem se vrátil, bylo to zase chvíli jako 
dřív, ale s tím klukem jsme se vídali dál. 
Jezdil k nám i na oběd, oblíbil si moji ženu 
a malou Lucku. Byl ale na holky, a když to 
zkrátím, nikdy mezi námi k ničemu nedo-
šlo. Sám má čtyři děti a bydlí v Londýně. 
Byl to ale on, kdo mi dal ten prvotní impuls.
Byl jste ženatý, uzav el jste i registrované 
partnerství. Málokdo zažil obojí a m že 
srovnávat. 
V em je domácnost, kde žijí dva muži, 
jiná?
V Čechách jsem vlastně jediný, kdo zažil 
oba dva stavy. Když je domácnost, tak má 
jasně daná pravidla, musí nějak fungovat. 
Když je tam tatínek a maminka, je to pořád 
ponejvíc tak, že většinu domácích prací 
dělá maminka a tatínek říká, že se stará 
o rodinu (smích). U dvou chlapů nebo holek 
je to jednodušší, protože tam se musí o tu 
domácnost starat rovným dílem. Jestli 
někdo trpí takovou představou, že jeden 
je tatínek a jeden maminka, tak takhle to 
fakt nefunguje. Já bych řekl, že je to taková 
přiblblá pohádka. Jestliže já budu mít part-
nera, kterému nevadí žehlení a bude vědět, 
že to hrozně nesnáším, a já budu vědět, že 
zase raději vysávám a vytírám, tak se o ty 
práce podělíme. Když ale zjistíme, že ani 
jeden z nás nerad umývá okna, půjdeme je 
umývat oba dva. 
Do vašeho života zasáhla také leukémie. 
Donutilo vás to n jak život p ehodnotit? 
V takovém případě život přehodnotí snad 
každý. Mladý člověk si často řekne, že se 
mu to nemůže nikdy stát. Když ti člověk 
jednoho dne nečekaně řekne, že ti něco 
je a ta diagnóza není úplně dobrá, v první 
chvíli tě zachvátí panika. Chceš se vším 
praštit, jsi naštvaný – hlavně sám na sebe. 
Potom si musíš určit, kde je ten hnací 
motor. Ten jsem já měl v těch svých třech 
ženských. Moje bývalá žena byla přesně 
ten člověk, který se v té chvíli stal diktá-
torem a skrz naše holky mě hnala dál, 
aby na ně nezbyla sama. Když pak člověk 
zjistí, že to začíná fungovat, že to půjde 
díky doktorům zvrátit, je to vždycky úžas-
ná věc. A to si člověk řekne, že už bude 
dělat všechno proto, aby se to nevrátilo. 
V tu chvíli takové ty banální věci jako hádat 
se se sousedama, nebo jestli máš nové 
auto, džíny nebo mobil, jestli můžeš jet 
na dovolenou do Dominikánské republiky 
nebo jenom do Krkonoš, nebo jestli máš 
na zaplacení složenek nebo nemáš, tak to 
jsou najednou věci, které vůbec neřešíš. 

Prostě si je přeskládáš a musím říct, že 
mám od té doby strašně klidný a vyrovna-
ný život. Mě de facto nic moc nerozháže.
Byly n kdy okamžiky, kdy jste nev il, že 
se z toho dostanete?
Určitě. Bylo to asi po dvou letech mé 
nemoci, kdy jsem měl fakt blbé období, 
protože jsem měl za sebou dvě série 
chemoterapie a to je hrozné svinstvo. 
Dostáváte do sebe vlastně formou infúze 
jed a nemůžete své tělo vůbec ovládat. 
Musíte být buď doma, nebo v nemoc-
nici. Já jsem měl to štěstí, že jsem v té 
nemocnici nikdy nebyl. Vím, že kdybych 
tam naopak byl, tak bych tu dnes neseděl. 
Je to ten okamžik, kdy najednou stojíš 
před zrcadlem a vidíš, že máš místo svých 
sedmdesáti kil čtyřicet osm. Víš, že je 
něco špatně, protože jíš jako doposud. 
A v tu chvíli si třeba řekneš, že to skončí. 
A já jsem měl takové asi dva měsíce, kdy 
jsem se bál usnout, protože jsem měl 
strach, že se už neprobudím. Pak když to 
ale dobře dopadne, tě to strašně nakopne. 
A život si užíváš daleko víc, přestože jsi na 
sebe opatrnější.
Jaké bylo, když vaše nemoc p išla v ob-
dobí rozjeté kariéry?
To je přesně ono. Člověk je mladý, myslí 
si, že se mu nic nemůže stát, má víc 
peněz, všichni ho znají a přijde k doktorovi 
a takhle ti to udělá střih. Já jsem v tomto 
trošku jiný, protože většina lidí se zavře 
doma, kde ten problém řeší o samotě. 
Já, abych na to nemyslel, jsem pořád 
chodil do práce. Nejtěžší bylo, že jsem to 
musel říct svým kolegům, protože se mi 
kdykoliv mohlo cokoliv stát. Nemohl jsem 
si dovolit, aby nevěděli, co se mnou mají 
dělat. Když se to dozvěděli, nikdo z nich 
mi neřekl, že bych měl být doma a odpo-
čívat, na rozdíl od doktorů. A myslím, že to 
bylo dobré rozhodnutí.
Váš život ovlivnila ada kritických 
moment . Co si z toho všeho lov k 
odnese?
To je úplně jednoduché. Že takový prostě 
život je, vždycky má svá pozitiva a negati-
va, a že fakt platí to pravidlo, že když 
se máš moc fajn, přijde životní 
ťafka. Já jsem si stanovil 
takové pravidlo, abych 
žil tak, abych se 
za sebe nemusel 
stydět. A ten zbytek 
kolem mě vůbec 
nezajímá.

Lenka Jandíková, 
Tereza Špa ková, 

Nikola Goldobinová 
a Andrea Jan ová, ZŠ Kladruby



Václavovi před deseti lety zemřela 
žena, do té doby se nikdy nestaral 
sám o sebe. V jejich domácnosti vedla 
manželka rozpočet, starala se o pla-
cení nájmu, služeb. Po její smrti přišel 
Václav o práci, byl najednou tolik sám, 
celý dospělý život prožil s ní: „Neuměl 
jsem úplně základní věci, nevěděl jsem 

ani, kam se obrátit pro pomoc, že si 
můžu dojít na sociálku.“ Václav 

neplatil nájemné, dluhy 
narůstaly a nako-

nec se musel 
z bytu vystěhovat. 
Cesta na ulici byla 
překvapivě rychlá: 

„Nejdřív jsem si pla-
til ubytovnu, ale pak 
už jsem neměl peníze 
ani na to, začal jsem 

přespávat venku.“ Když byla zima, sna-
žil se najít otevřený dům, kde by mohl 
přespat někde na chodbě, kde není tolik 
chladno jako venku.  
A cesta dolů pokračovala ještě rychleji: 
„Začal jsem pít, celé dny jsem chodil 
po městě a snažil jsem se získat pár 
drobných na pivo. Bez alkoholu se to 
nedalo vydržet, byl jsem zoufalý,“ při-
znává Václav a popisuje, jak se člověk 
na ulici změní, protože nemůže nikomu 
věřit, pořád se musí bát, že se mu něco 
stane, že mu někdo vezme i to málo, 
co má, že ho někdo napadne: „Už jsem 
se skoro zbláznil, vůbec jsem to nebyl 
já, připadal jsem si jako štvané zvíře, 
až jsem se jednou potkal s někým, kdo 
prodával Nový prostor. Vyprávěl mi 
o tom, a mně svitla naděje, že už nebu-
du muset celé dny žebrat.“

Tím se započala nová etapa jeho života. 
Prodej Nového prostoru vyžaduje po 
svých prodejcích disciplínu, časopis je 
třeba pravidelně prodávat, není možné 
pít od rána alkohol, člověk musí být 
střízlivý, jinak riskuje, že o své prodejní 
místo přijde: „Hrozně jsem se bál, že 
už nebudu mít možnost prodávat, proto 
jsem dodržoval všechna pravidla, za 
peníze, které jsem si vydělal, jsem si 
zase mohl platit ubytovnu.“ Spokojený 
ale úplně nebyl, sice si dokázal s pomocí 
sociální pracovnice vyřídit důchod, na 
který měl nárok, ale bydlení na ubytovně 
pro něj bylo pořád psychicky náročné. 
Neměl tam vlastní pokoj, spal s dalšími 
čtyřmi muži na pokoji, navíc to nebyli 
stále ti samí, střídalo se to, občas se ně-
kdo porval, několikrát musela konflikty 
dokonce řešit policie. 
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V malé chatové kolonii na okraji Prahy mě Václav hrdě zve dál do své chatičky. 

Seznámila jsem se s ním před dvěma lety, když prodával Nový prostor, který jsem 

si u něj pravidelně kupovala, a vím, že právě takové bydlení bylo jeho snem. Chatka 

má jednu místnost, místo záchodu je venku kadibudka a pro vodu se také musí chodit 

ven. Václav je ale šťastný. Vypadá to skoro, jakoby mě prováděl po honosném zámku. 

Jeho radost sdílím, protože vím, jak to pro něj bylo těžké. 

Foto: Saša Uhlová



Dobrý člověk ještě žije
Protože je Václav na pohled milý děda, 
mnohokrát jsem si s ním na stanici 
metra, kde prodával, povídala. O svém 
snu bydlet v nějaké chatce mi vyprávěl 
a tehdy jsem mu to hrozně přála a říkala 
jsem si, že kdybych takovou chatku 
měla, určitě bych ho v ní bydlet nechala. 
A někdo takový, kdo se nad skromným 
a tichým bezdomovcem slitoval, se 
nakonec našel. Chatka, kde Václav platí 
měsíčně tisíc korun nájem, sice není 
jeho, ale zdá se, že majitel ho v ní nechá 
bydlet, dokud bude potřebovat.  
Příběh tak má, zdá se, šťastný konec, 
Václav se dokonce začal věnovat novému 
koníčku, vyřezává ze dřeva malá zvířátka 
a maluje je. Jeho výtvory jsou krásné 
a je vidět, že se za tu dobu, co s touto 
zábavou začal, dost zlepšil. Své poslední 
výtvory by mohl klidně prodávat. Když 
mu to říkám, usmívá se, je vidět, že už 
se mu v hlavě takový plán zrodil. Nový 
prostor už sice neprodává, ale nedá na 
něj dopustit: „Teď už to nepotřebuju, 
s důchodem vystačím a chci se věnovat 
jiným věcem, ale vlastně mi ten časopis 
zachránil život,“ uzavírá své vyprá-
vění a já si v duchu říkám, že snad je 
takových Václavů víc. Statistky bohužel 
ukazují spíše to, že lidí, kteří se z nej-
různějších důvodů ocitají na ulici, je čím 
dál více. 

Náhlý pád a nesnadný návrat
Cesta „zpátky“ z ulice se navíc ukazuje 
jako velmi nesnadná. Každý to štěstí 
nemá. Někdo propadne alkoholu úplně 
a většině lidí se změní návyky a způ-
sob myšlení tak, že už si ani neumějí 
představit, že by žili jinak. A to přesto, 
že změna k lepšímu je jejich největším 
přáním. Sny o vlastních chatkách, by-
tech, o teplé posteli a pravidelném jídle 
pak utápějí v alkoholu. Snažím se najít 
někoho dalšího, kdo se z ulice vyhrabal 
zpět, ale několik dní nemám úspěch. 
Všichni lidé bez domova, se kterými 
jsem se seznámila, mají podobné osudy. 
Jedná se většinou o rychlý pád, který 
následuje po ztrátě bydlení a pozitivních 
případů resocializace (pozn. red. návratu 
do života) je tak málo. 
Město Praha, kde je lidí bez domova nej-
více, zatím proti nárůstu bezdomovectví 
dělá minimum. Podporuje různé občan-
ské organizace, které poskytují pomoc, 
ale systémová opatření, jež by umož-
nila bezdomovcům získat zpět sociální 
návyky a důstojné bydlení, jsou zatím jen 

na papíře koncepce, jež vznikla minulý 
rok. A především schází preventivní 
opatření nutná k tomu, aby se ti, kteří 
se dostanou do špatné sociální situace, 
na ulici neocitali. Protože pomáhat jim 
zpět je mnohem těžší a náročnější než 
zasáhnout ještě ve chvíli, kdy o bydlení 
nepřišli. 
K tomu, aby jednotlivé městské části 
a město Praha jako celek vytvářely 
preventivní politiku, je potřeba politická 
vůle. Mnoho lidí se domnívá, že jim se 
něco takového stát nemůže a že ten, kdo 
žije na ulici, si za to může sám. Nejeden 
bezdomovec mi vyprávěl, že přesně to 
samé si myslel i on sám, dokud ještě na 
ulici nežil. 

Ivana
Probírám se svými zápisky a rozhovory 
s lidmi bez domova a propadám skepsi. 
Zdá se mi, že kromě Václava už jiný pří-
běh s dobrým koncem neseženu. A pak 
si najednou vzpomenu na Ivanu, dívku, 
dnes už tedy dospělou ženu, které se po-
vedlo téměř nemožné: dostala se z ulice 
a ze závislosti na drogách, dokázala najít 
ztracený život a nakonec si našla práci 
i bydlení. Potkaly jsme se mnohokrát, 
a když jsem ji viděla před pěti lety žít na 
ulici, špinavou a nešťastnou, v neustálé 
honbě za penězi, nevěřila jsem, že by pro 
ni existovala cesta zpět. 
A přesto to dokázala. Vytáčím její tele-
fonní číslo a domlouváme si schůzku 
u ní doma. 
V malém panelákovém bytě mi vaří 
kávu a vypráví mi svůj životní příběh, má 
radost, že se může pochlubit velkou no-
vinkou. V zaměstnání povýšila, jsou s ní 
spokojení. Vypadá unaveně, protože jak 
sama s humorem sobě vlastním říká, 
„řádný život ji zmáhá“. 

Z lásky v kolotoči drog
I její příběh se podobá mnoha dalším. 
Pro neshody v rodině odešla z malého 
města na severu Čech jako sedmnácti-
letá do Prahy. Z počátku bydlela u zná-
mých, ale nikde nemohla zůstat dlouho. 
Pracovala jako brigádnice v obchodech 
a v úklidových službách a zpočátku byla 
šťastná, že je konečně svobodná a že už 
jí rodiče věčně nepřikazují, co má dělat. 
Na jednom večírku potkala Patrika, 
který byl už dlouho závislý na drogách, 
a zamilovala se: „Z lásky k němu, nebo 
spíš z vlastní blbosti, jsem začala taky 
brát drogy, nejdřív jsem jen šňupala, 
ale protože to není stejné, jako když si pí-

cháš, začala jsem si po nějaké době taky 
šlehat, abych ten silný nástup mohla 
prožívat s ním.“ 
Pak už to šlo rychle. Ivana přestala 
pracovat a začala si půjčovat peníze po 
kamarádech a známých: „Měla jsem jich 
docela dost, takže zkraje bylo o peníze 
postaráno. Patrik měl svůj vlastní byt, 
bydlela jsem tedy u něj a vůbec jsem si 
nevšimla, že všechny peníze obstará-
vám já.“ Potom už jí ale najednou nikdo 
půjčovat nechtěl, ocitli se úplně bez pro-
středků a Patrik se s ní rozešel a z bytu ji 
vyhodil. Za nějakou dobu slyšela, že má 
novou přítelkyni, tou dobou už ale byla 
na ulici. Spala pod mostem, na kaná-
lech, měla strašný strach, ale nebylo 
kam se vrátit. 
Domů se vrátit nedokázala a z jejích 
bývalých přátel už jí nikdo nevěřil, všem 
dlužila peníze a naslibovala jim hory 
doly. Styděla se a cítila se opuštěná: „To 
se strašně těžko popisuje, trvalo to tři 
roky, ale zpětně mi to připadá jako celý 
jeden život a zlý sen, který se mi jen 
zdál.“ 

Takhle to nejde dál
A jak se jí nakonec podařilo dostat se 
z toho ven? „Hrozně mi pomohla jedna 
streetworkerka. Nabídla mi místo 
v jedné komuně, kde se léčí závislí, ale 
já tehdy už ani drogy skoro nebrala, jen 
jsem se potácela na ulici. Nabídku jsem 
přesto přijala.“ 
Po nějaké době, kterou v komuně strávi-
la, si uvědomila, že už takhle nemůže žít 
dál. Překonala svou hrdost a na čas se 
vrátila k rodičům. Veškeré úsilí napnula 
k tomu, aby si našla práci, což se jí po 
čase podařilo, a od rodičů, kteří byli stále 
velmi starostliví, se znova odstěhovala. 
Tentokrát ale do vlastního nájmu. Takhle 
žije už tři roky: „Do práce, domů, do prá-
ce, domů. Nemám ani sílu chodit do kina 
nebo do hospody, jsem strašně unavená. 
Vyčerpal mě život na ulici, to je strašný 
stres. Jsem z toho pořád tak zblblá, že 
se nedokážu na nic soustředit. Ze 
začátku jsem všechnu sílu napí-
nala k tomu, abych vůbec 
dokázala vstát do 
práce. Ale zlepšuje 
se to. Teď už do-
kážu přečíst aspoň 
článek v časopise 
a věřím, že přijde 
den, kdy přečtu celou 
knihu.“

Saša Uhlová
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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  
www.romanovodori.cz 
a naše psycholožka ti obratem odpoví.

Radit s problémy ti bude 

Dana Hajná. Dana Hajná 

je klinická psycholožka se 

zkušeností práce v krizovém 

centru pro dospělé. Nyní 

má psychologickou praxi 

v Praze.

Zhroutil 
se mi svět

Osamělost
Už velmi malé dítě (poprvé přibližně v 9 měsících) si uvědomuje osa-
mělost a prožívá intenzivní úzkost, a to v situaci při odloučení od matky, 
třeba i jen na krátkou dobu. Projevem těchto pocitů bývá pláč, jako forma 
volání o pomoc. Úzkosti děti prožívají také v době, kdy musí být hospitali-
zovány v nemocnici a z nějakého důvodu tam s nimi nemohou rodiče být 
(dříve jejich přítomnost nebyla možná vůbec). Úzkostné stavy mívají růz-
nou intenzitu a při dlouhodobém trvání mohou vést až k rozvoji deprese. 
Při trvalé ztrátě jako je rozchod nebo úmrtí jsou úzkostné pocity nejsil-
nější, projevy jsou závislé na věku dítěte. Čím je dítě menší, tím snadněji 
přijme náhradu za milovaného člověka a je velmi dobře, když se někdo 
takový v rodině najde. Například v případě úmrtí maminky je otec vysta-
ven najednou nárokům splnit nejen otcovskou, ale i mateřskou roli. 

Rada: Nebuď sám!
Je přirozené, že při ztrátě někoho milovaného chce být člověk sám 
a vyhýbá se kontaktu s druhými lidmi. Je dobré vyhovět této potřebě jen 
do jisté míry a zároveň je také vhodné vztahy s ostatními lidmi udržet. Po-
máhá, když dítě může mluvit s dalšími blízkými lidmi (např. babička nebo 
sourozenec) a sdílet s nimi také svůj smutek. Určitě není vhodné 
vyhýbat se mluvení o milované osobě (může to být například for-
mou vzpomínek při prohlížení fotografií ze společných zážitků). 

„Nevstoupíš dvakrát 
do stejné řeky“ je citát, 

který vyslovil filosof 
Herakleites. Je to 
vyjádření toho, že vše se 

neustále proměňuje a že 

voda v řece mezi prvním 

a druhým vstupem je 
již dávno jiná. Takové 
proměny zažíváme 
v malém měřítku každý 

den – každou chvíli něco 

končí a něco začíná. 
Výrazněji to však člověk 

pocítí při ztrátě svého 

milovaného člověka, 
kdy se mu zhroutí svět 

a vypadá to, že nic 
nového už začít nemůže. 

Takovou velkou ztrátou 

může být rozchod nebo 

úmrtí blízkého. 
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Nenajdeš-li pomoc ve svém blízkém okolí, vyhledej pomoc odborníka: 
Linka bezpečí – tel. 116 111

Dětské krizové centrum – tel. 241 484 149      

Vaše problémy a dotazy
Měl by kluk před sexem projít kontrolou, 
jestli nemá HIV? Kristi, 15 let

Není běžné požadovat po partnerovi (ať 
už je to muž nebo žena) před pohlav-
ním stykem vyšetření na HIV. Máš-li ale 
podezření, že partner vedl rizikový sexuální 
život, tak v takovém případě je možné se 
na vyšetření s partnerem domluvit. Určitou 
ochranu také zajistí použití kondomu při 
pohlavním styku.

Mám praskliny na poprsí. Co mám dělat?
Simča, 14 let

Prasklinky na prsou vznikají v důsledku 
jejich rychlého růstu. K jejich prevenci a 
odstranění se doporučuje kůži promazávat 
krémem na strie, který zakoupíš v drogerii.

Výčitky a vina
Děti předškolního věku prožívají smrt blízkého také. Neznamená to však, že v tomto věku již smrti rozumějí. Nechápou totiž trvalost a ne-zvratnost smrti a znamená to pro ně spíše odchod a nepřítomnost zemřelé osoby. Bylo však vypozorováno, že si děti v tomto věku někdy dávají výčitky a vlastní vinu „…asi jsem babičku moc zlobila, a proto umřela...“ nebo také: „… přál jsem si, aby děda umřel a on umřel“. Dítě, které si přeje, aby někdo zemřel, si vlastně přeje, aby takový člověk na chvíli odešel. Dítě by určitě nemělo být za takové přání trestáno.Lépe formulují své „ošklivé pocity“, jak o nich často mluví, děti od šesti do osmi let věku. Trápí je stejné výčitky a vina jako mladší skupinu, jen již lépe komunikují, a tedy přirozeně potřebují s dospělými více mluvit.

Rada: Rozhovor
Dospělý by měl dítě uklidnit, že např.: „…babička zemřela, protože byla již stará, a ty za její smrt v žádném případě nemůžeš“. Dítě by mělo být vyslechnuto a opakovaně ujištěno, že není chyba v něm.

Je to tak navždy
Většina odborníků se shoduje v názoru, že teprve přibližně 

v 10 letech je dítě schopno opravdu chápat smrt rozumo-

vě. Podobně chápe smrt i dospělý člověk. Tímto věkem 

a následným dospíváním začíná velice komplikované 

období. Jedná se o období hledání vlastní identity, ve 

kterém konfrontace se smrtí blízkého člověka bez dosta-

tečné podpory může vést od problémů ve škole (zhoršená 

soustředěnost, paměti a tím i známek) až k závažnějším 

psychickým potížím (např. deprese, fobie, sebevražedné 

myšlenky).
Méně vyhrocenou situací, ale vlastně podobně prožívanou, 

je ztráta milovaného člověka v podobě rozchodu. První 

partnerské vztahy bývají často provázeny bolestnými zkla-

máními a vedou k zásadním úvahám o smyslu života.

Rada: Neupínat se jen na jednoho člověka

Je dobré, když dítě nebo mladý člověk má více zá-

jmů, a není tak závislý pouze na jednom člověku. 

Je dobře mít také jiné kamarády a zájmy, kterým 

se věnuje, a v případě nezdaru, se na tyto své jiné 

jistoty může obrátit. Přílišná závislost partnerství 

dlouhodobě neprospívá, spíše naopak.

PhDr. Dana Hajná

Můj problém není až tak velký, ale dost mě 
trápí. Mám už půl roku přítele a je super! 
Rozumíme si spolu, ale to, co mi vadí, je, 
že když jdeme někam spolu, nikdy mě 
většinou nepozve. Nezáleží mi na penězích, 
ale když ví, že nemám tolik peněz, abych 
si všechno platila, a vím, že on ano, tak 
to nechápu. Když mu řeknu, že nemám 
peníze, odpoví, že mi to tedy zaplatí. Já 
mu to ale pak vždy vrátím. Myslíte si, že je 
problém na mé straně? Dokonce jsem mu 
jednou řekla, že ho pozvu na jídlo já a on 
jen odpověděl: „Tak jo!“ Nevím, jak mu to 
říct. Nechci, aby si myslel, že jsem nějaká 
zlatokopka.  Kopretina, 18 let

To, jak fungují peníze v partnerských vzta-
zích, je u každého páru jiné a je to často 
i zdrojem konfliktů. V každém případě je 
ale na místě, aby si partneři o svých očeká-
váních promluvili – myslím, že se nemusíš 

stydět říci si partnerovi o to, aby za Tebe 
občas něco zaplatil, jak si to přeješ. Pokud 
ale on předpokládá, že se budete v placení 
střídat nebo si každý hradit své náklady, 
tak je to taky možnost, ale možná tak více 
narazíte na to, že některé věci si koupit ne-
lze. Každopádně si o tom spolu promluvte!  

Jsem kluk a je mi čerstvě 15 let. Mám 
holčinu už dva roky a chceme sex. Bojím 
se ale, aby jí můj penis stačil (16cm). 
Nevíte, jaká je průměrná délka penisu  
v 15 letech? A není nějak špatné mastur-
bovat 3-4x denně? Mr.S., 15 let

Průměrná délka penisu je 15 cm, tak oba-
vu mít nemusíš. Frekvence sexu je velmi 
individuální, rovněž masturbace. Ve Tvém 
věku je zvýšená potřeba v normě.
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Konec světa 
nebo 

nový začátek?

S dětmi z chanovské redakce se vydáváme ze školy 
rovnou mezi panely sídliště. Někdo, kdo nikdy Chanov 
nenavštívil a informace sbírá jen z televizní obrazovky, 
by si mohl myslet, že právě tohle místo je „konec světa“. 
Alespoň tak se o něm před lety psalo a mluvilo. Ale stačí 
vyjít před budovu chanovské základní školy a na každém 
kroku je vidět snaha o zlepšení prostředí. Nové barevné 
fasády paneláků, stavba nového multifunkčního centra, 
řemeslníci v akci. Víc než onen konec to spíš připomíná 
přípravu na nový začátek!

Hodiny odtikávají – konec klábosení před školou, Jarní barvy všude kolem.

Červeno-žlutá škatule. Babička s vnukem, generace střídá generaci.

Škola končí, hurá domů! Pastelová bude lepší?



Nebojme se konců ani nových začátků!
Něco končí a něco naopak 
začíná. To se říká a myslím, 
že to sedí. Pokaždé, když něco 
skončí, zas něco nového začne. 
Tímhle číslem například končí 
náš časopis, ale určitě se zase 
objeví spousta dalších zajímavých 

projektů, podobných časopisu 
Romano Voďori.Pro mě teď zase končí jedna devítiletá životní 

etapa a čeká mě něco nového a neznámého – 

střední škola. Určitě se tam těším, ale možná 

se i trochu bojím. Všichni míváme strach ze 

začátků – nové prostředí, noví lidé, nový režim. 

Většinou se nakonec ukáže, že naše obavy byly 

úplně zbytečné, na novém místě si najdeme 

nové kamarády a nějakou novou činnost, která 

nás baví. Ještě méně mívají lidé rádi konce. Když 

se řekne konec, někomu se může vybavit úmrtí 

blízké osoby, konec dobrého přátelství. 

Takové konce nás hodně bolí. 
Poslední dobou se objevila dokonce 

teorie, že v roce 2012 přijde konec 

světa. Čeká nás tedy letos konec 
života na této planetě? Budu 
optimista! Tak na 99,5 % bych 
řekl, že pokud by konec světa při-
šel, začal by život nový, na nějaké 

jiné planetě. Takže se toho prostě 

nebojme! 
František KaňokZŠ Kladruby

Téma Konec – nový začátek mi přišlo tak nějak zapeklité. 
Jednoznačně si ale pod ním představím mayský kalendář, o kterém 
se teď v poslední době hodně mluví. 

Doufám, že Mayové 
jen neměli místo

Pomocí tohoto kalendáře staří Mayové 
předpovídali zatmění slunce. Existoval 
už dlouho před přelomem letopočtu, 
některé zdroje jeho vznik datují rokem 
3114 př. n. l. Všechna časová obdo-
bí, všechny dny, měsíce a roky měly 
vlastní bohy. Božský protějšek měly 
například i některé číslice. 
Tento kalendář byl velmi dobře 
promyšleným dílem starých Mayů. 
Samozřejmě že při takových složitých 
číselných a náboženských soustavách 
se v nich nemohl orientovat ledaskdo. 
V kalendáři se vyznali hlavně kněží, 
kteří své znalosti šířili mezi ostatní 
obyvatele říše. Znalost kalendáře tak 
kněžím zajišťovala značnou moc. 
Mayský kalendář má svého konce do-
sáhnout už letos. Po datu 21. prosince 
2012 už v něm není vůbec nic. Co se 
tedy bude dít? Před mnoha lety oni 
sami zanechali zprávu o tom, co se 
stane po dovršení konce kalendáře. 
Někteří předpovídají také povodeň 
biblických rozměrů. 

Na toto téma byl dokonce natočen 
i film s názvem 2012 – konec světa 
režiséra Rolanda Emmericha, který se 
již proslavil katastrofickým filmem Den 
nezávislosti. Snímek v podstatě uka-
zuje, jak se mocné hlavy světa dokáží 
postavit globálnímu problému a jak se 
budou snažit zachránit miliardy lidí. 
Celý film je provázen triky a efekty digi-
tálních kamer. Sama jsem ho nedávno 
viděla a myslím si, že jeho tvůrci chtějí 
jen využít situace, kdy se o tématu 
živě diskutuje na všech frontách, lidé 
jsou zvědaví a do kin se tak určitě 
vypraví.
Nikdo neví, co přesně se letos sta-
ne. Já ale určitě budu 21. prosinec 
trávit nějak příjemně se svými nej-
bližšími a budu si říkat, že dnes 
je ten den, o kterém staří Mayové 
psali. Ve skrytu duše budu ale 
tajně doufat, že kalendář přeci 
nemohli psát donekonečna 
a jednoho dne skončit museli, 
protože už třeba neměli místo. 

Klára Ehlová
ZŠ Pardubice Studánka
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Tak si to hned zkraje pěkně shrňme: ženeme se za penězi, snažíme se o hromadění co největšího 
majetku, prahneme po luxusních vozech a sídlech na pláži s hromadou modelek. Zapomínáme však 
možná na mnohem hodnotnější věci, nemyslíte? 

Konce mají své klady i zápory

Po některých koncích už začátku není

Když se řekne „konec – nový začátek“, 

každý si pod tím asi představí něco 

jiného. Pro někoho to může být „konec 

světa – ráj pro vyvolené“, pro jiného 

„konec ZŠ – začátek SŠ“, „konec živo-

ta – začátek dlouhé posmrtné cesty“ 

nebo „konec bezstarostného dětství – 

začátek zodpovědné dospělosti“…

Mám-li říct, co se vybaví mně, přiklo-

nila bych se k dvojici se školou. Konec 

pro mě znamená rozpojení dlouhole-

tých přátelství, loučení s učiteli, kteří 

nás od teď už nebudou učit, a opuš-

tění školy, kterou jsme navštěvovali 

celých 9 let. Ale tam, kde něco končí, 

něco jiného začíná. Po konci základní 

školy přijde poznávání nových míst, 

Teď si možná řeknete: „No jasně, zase 
další klišé!“ Někteří možná prozatím 
nepociťují touhu po přátelství, lásce 
či vnitřní harmonii a plná peněženka 
bankovek a kapsa tabáku jim skuteč-
ně stačí, ale na jak dlouho?
Říká se, že konec představuje nový 
začátek, nicméně kdy stojí člověku 
horší začátek za lepší konec? Jednou 
mi kamarád povídal o své holce. Prý 
ji počastoval párem nevhodných slov, 
která se již nedala vzít zpátky. (Ne)
chápal jsem, jakým způsobem dokáže 
tato pouhá vibrace vypuštěná z úst 
člověku ublížit. Argumentoval jsem, 
že slova přece nikomu ruku nezlomí, 
neudělají bodnou ránu do hrudníku 
ani střelnou do nohy. Kamarád se na 
mě zadíval a s úsměvem dodal: „Jsi 

ještě mladý, abys to pochopil.“ Trochu 
mi křivdil. Já jsem totiž dopad slov, 
i jejich příčiny, pochopil. Nechápal 
jsem ale iracionální řešení problému, 
jakým rozchod v tomto případě podle 
mě byl. Obě strany se vůči sobě kvůli 
pár slabikám zatvrzely a mrknutím 
oka tak několikaleté přátelství uza-
vřely. Byl konec.
Měli bychom si možná uvědomit, že 
život, který nám byl dán, si již nezo-
pakujeme a že chyby, které uděláme, 
již nelze vzít zpět. Ale slova, myslím 
si, vrátit jdou a můžeme se alespoň 
pokusit o jejich ospravedlnění nebo 
vysvětlení. Protože život není věčný. 
Existuje síla, před kterou si je každý 
roven. Politik nebo dělník, boháč či 
chudák, Američan a Evropan, katolík 

nebo satanista, stařec i novorozeně. 
Smrt mezi nikým rozdíly nedělá. Kaž-
dý si může být jistý, že na něj někde 
čeká a jednou si pro něj přijde. Smrt 
nezapomíná. Člověk nikdy neví, kde 
číhá. Nelze se na ni připravit a nikdo 
ji ani nemůže čekat. Každý konec má 
svůj začátek. Nicméně – po tomto 
konci, obávám se, dál už nic není.
A proto by měl každý z nás, dokud je 
čas, naplnit svůj život takovou spo-
kojeností, aby si jednou v budoucnu 
své pochybení nevyčítal. Své chyby 
bychom si neměli vyčítat, ale přijmout 
je. A měli bychom mít stále na mysli, 
že svůj život máme žít tak, jak chceme 
my, ne tak, jak chtějí druzí.

Michal Klacik

SPŠ, Jičín

seznamování s novými přáteli, respekt 

z nových vyučujících a prozkoumávání 

nové školy.Jak už to bývá, všechno má své klady 

i zápory, s touto starou pravdou se 

setkáváme a budeme setkávat v celém 

dalším životě. Mějme tedy neustá-

le na paměti, že vše zlé je pro něco 

dobré a že každý konec znamená nový 

začátek.

Šárka TycarováZŠ Kladruby



Čekala jsem, dokud rodiče nešli 

spát. Jakmile konečně usnuli, 

vyrazila jsem do našeho starého 

bunkru. Dana a kluci už tam dáv-

no byli, tak jsem si k nim zalezla. 

Mirek s sebou vzal nějaké hry, 

proto jsme chvíli hráli a měli 

jsme tak o zábavu postaráno. 

V jednu chvíli jsme ale zaslechli, 

jak něco šustí v křoví. Po chvíli 

děsu a prověřování s baterkou 

v ruce jsme přišli na to, že to byl 

jenom pes. A tak jsme hráli dál. 

V tom se do bunkru spustil provaz a někdo 

po něm začal pomalu slézat. Poznali jsme 

to podle takového zvláštního vrzání. Ve 

světle měsíce se znenadání mihly něčí 

ruce! Věděli jsme, že jsou Krvavé Mary! 

Pár vteřin nato jsme zaregistrovali kužel 

světla něčí svítilny, které do našeho bun-

kru pronikalo. Byl to strážník. A současně 

s ním Krvavá Mary zmizela. Jen jsme, 

jakoby zdálky, slyšeli: „Já jsem všude! 

Všude!“ A hlasitý smích.

Strážníka samozřejmě zajímalo, proč tolik 

křičíme. Vymysleli jsme si, že jsme vyvo-

lávali duchy a vyděsil nás právě on se svojí 

baterkou. A tak jen mávl rukou a odešel. 

Ani ho neznepokojilo, co tam dělá skupina 

dětí skoro o půlnoci. 

Po chvíli jsme to vzdali a rozešli se. Když 

jsem dorazila domů, byli naši vzhůru a já 

měla megaprůšvih, veliký asi jako Tokio. 

Co se u nás dělo, radši ani nebudu popiso-

vat. Takhle jsem to už dlouho neschytala. 

Po pár hodinách spánku jsem musela 

vstát a jít do školy. Tam jsem zjistila, že 

nejsem jediný gauner. Taky Dana a kluci 

byli přistiženi při činu a pěkně si to doma 

slízli. Hned na začátku hodiny na nás ale 

čekalo překvápko. Náš třídní jako odměnu 

za vítězství v soutěži tříd zorganizoval výlet 

do Itálie, a jenom za patnáct stovek! Nám 

bylo ale hned jasné, že my jet nebudeme 

moct. 
Doma jsem chodila po špičkách a cho-

vala se jako ta nejposlušnější ovečka. To 

se našim zdálo dost podezřelé, a tak za 

mnou taťka, když jsem se jakože učila, 

přišel a vybafl na mě: „Co po nás chceš?“ 

Já dělala hloupou: „Proč? Co bych jako 

měla chtít?“ „No, učíš se už skoro třetí 

hodinu, celý barák je vypucovaný. Neříkej, 

že tě osvítil duch svatý! Tak co potřebu-

ješ?“ zeptal se taťka. „No, já bych vlastně 

možná něco potřebovala. Chtěla bych jet 

do Itálie se školou,“ vykoktala jsem ze 

sebe a zčervenala jsem z toho prozrazení. 

Odpověď ale přišla okamžitě a byla víc než 

jasná.  
Další den ve škole jsem byla fakt naštva-

ná. Daně a klukům rodiče jet do Itálie 

dovolili. A tak jsem si doma, jakmile jsem 

přišla, sedla k úkolům a zabouchla za 

sebou dveře do pokoje. Mamka se za 

mnou za chvilku přišourala a ptala se, co 

se stalo. Já na to, že Daně a klukům to ro-

diče dovolili a že budu ze třídy jediná, kdo 

nepojede. A protože jsem dlouho dělala 

smutné oči, nakonec mi to taky dovolili!

Zítra měl nastat den D. Celá třída měla 

sraz u školy. Dana byla štěstím bez sebe, 

že jedu, pořád nemohla uvěřit, že mi 

to naši dovolili. Do batohu do autobusu 

jsem si přibalila noťas. Říkala jsem si, že 

tu dlouhou cestu a přenosné připojení 

k internetu mého táty využiju a pokusíme 

se společně najít něco dalšího o Krvavé 

5. část, závěr seriálu o Krvavé Mary
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Mary. Na jedné podivně vyhlížející webové 

stránce se psalo, že jednou z domněnek 

o ní je, že pochází ze severní Itálie. Její 

pravé jméno podle této legendy mělo být 

Maria Ciara Rossova. Tohle fakt nevy-

padá na náhodu! Že by našeho třídního 

očarovala?!?

Ve Florencii jsme se ubytovali v takovém 

malém laciném hotelu. Dovolili nám na 

chvíli rozchod, a tak jsme se domluvili, že 

se sejdeme na chodbě, až si trochu vyba-

líme. Od učitelů jsme dostali instrukce, 

kam můžeme a nemůžeme jít. „Máme 

u sebe mobily, kdyby něco, ne?“ uklidňo-

vala jsem je, protože jsem viděla, jak jsou 

vystrašení.

Procházeli jsme se po krásných širokých 

ulicích, až jsme se objevili u majestátní 

brány s nápisem CIMITERO. Netušila 

jsem, co to je, vypadalo to jako brána 

k nějakému zámku. Dana do mě ale 

šťouchla a vysmála se mi: „To je přece 

hřbitov, to ti nedošlo?“ No, mě to fakt 

nenapadlo. A protože prohlídka starého 

hřbitova může být docela velké dobro-

družství, rozhodli jsme se ho pořádně 

prozkoumat. Celé to vypadalo jako město 

duchů. Hroby byly obrovské a každý z nich 

byl minimálně sto let starý. Z dálky 

svítila malá bílá kaple. Jako by nás k sobě 

přitahovala. Když jsme k ní došli, nevěřili 

jsme vlastním očím. Bylo na ní vytesáno: 

Piedi di Marya (památka Mary). Ano, byl to 

její hrob! V první chvíli nás napadlo utéct. 

Marek pak ale vymyslel, že bychom mohli 

zkusit uctít její památku, třeba by nás už 

konečně nechala být. Viděl to v jednom 

filmu. „No, proč to nezkusit,“ zhodnotila 

jeho nápad Dana. 

Na hrobě stály čtyři kamenné prázdné 

vázy. Před každou z nich bylo vyryto 

jméno – Robert, Maria, Ciara a Carlita. 

Napadlo nás, jestli to nejsou jména jejích 

rodičů a sestry. Marek doběhl do květinář-

ství před hřbitovem koupit čtyři rudé růže, 

které jsme potom, každý z nás, vložili do 

připravených váz. Jakmile jsem do vázy 

zasunula poslední růži, zjevila se před 

námi krásná dívka, která se na nás široce 

usmála a potom opět zmizela. Ano, byla to 

Krvavá Mary. Našla svou rodinu a klid. Po 

dlouhých letech. 

„To se ti povedlo, Marku,“ objala jsem ho 

kolem ramen. „Jo, to jo. Teď už nám snad 

dá pokoj, ne?“ odpověděl. „Hele, 

dělejte. Za chvíli máme být na 

večeři! Tak ať nemáme 

další průšvih!“ 

zděsila se Dana 

při pohledu na 

hodinky. A tak 

jsme se roz-

běhli směrem 

k hotelu.
Anna Eliášová 

ZŠ Ralsko, Mimoň
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Každý z nás, kdo prošel nebo prochází českým 
vzdělávacím systémem, získal nebo získává kompletní 

proškolení v českém jazyce. Komunikace v češtině, 
a to jak mluvená nebo písemná, je pro nás naprostou 

samozřejmostí, nedokážeme si bez ní svůj život 
představit. 

Jsme více méně zvyklí česky psané knihy, časopisy nebo třeba jen 
statusy na Facebooku číst a zřejmě nám na tom nepřijde vůbec nic 
zvláštního. 
Naopak pro Romy, kteří šanci vzdělávat se ve svém mateřském 
jazyce neměli (pokud jím byla romština), může být jeho zapisování 
a následné čtení téměř nadlidským výkonem. I když třeba romšti-
nu používáte v komunikaci s rodiči, kamarády a dalšími blízkými, 
nikdo vás nenaučil, jak tento mluvený tok slov přepsat na papír, jak 
rozdělovat slova atd.

Svěřit slova papíru
          počátky romské literatury v Československu

První kroky
Už z tohoto pohledu můžeme říct, že každý z romských spisovatelů musel ujít dlouhou cestu, aby překonal počáteční rozpaky při snaze o přepsání určitého příběhu ve své mateřštině na papír. První takové dosud známé snahy se objevovaly v tehdejším Československu až na konci šedesátých let 20. století (přestože první díla romských autorů v majoritních jazycích vzni-kala již od konce 2. světové války). Jelikož tehdy došlo k dočasnému uvolnění komunistického režimu, který kulturní a národnostní rozmani-tost znemožňoval, mohla tehdy vzniknout první organizace svého druhu u nás – Svaz Ciká-nů-Romů. V jeho zpravodaji, který nesl název Románo ľil (Romský list), se tak začaly objevovat první romsky psané fejetony jedné z nejstarších autorek Tery Fabiánové. Stránky tohoto časopisu se staly pro řadu Romů útočištěm. Ti začali do jeho redakce nadšeně posílat své první literární pokusy ve své mateřštině.  

Svaz Cikánů-Romů byl ale na politickou objed-návku přinucen svou činnost ukončit a spolu s ním pro řadu Romů zanikla možnost písem-ně se vyjadřovat ve svém vlastním jazyce, pro který také Svaz navrhl pravidla pravopisu. Až do sametové revoluce v roce 1989 se tak podařilo, zejména snahou romistky Mileny Hübschman-nové, která autory v jejich tvorbě nadšeně 
podporovala, vydat jen tři sborníčky 

romské poezie, které byly navíc 
samostatně neprodejné. Projevo-
vat romskou kulturu nebylo nadále 

režimem vítáno, přestože byla v první 
polovině 80. let umožněna činnost 

některých romských divadelních 
a hudebně-tanečních souborů.   

Boom romské literatury
Se sametovou revolucí, která zásadně změnila životy 

všech obyvatel Československa, přišla také možnost 

znovu vydávat díla romských autorů. Romové byli 

uznáni za národnostní menšinu, čímž také jejich 

jazyk získal podporu ze strany státu. Začal tak vnikat 

bezpočet romských časopisů a novin, vzniklo nakla-

datelství romské literatury Romáňi čhib (Romský 

jazyk), které se specializovalo na čistě romská nebo 

dvojjazyčná vydání literárních děl romských spiso-

vatelů. V roce 1991 bylo založeno Muzeum romské 

kultury a současně také studijní obor romistika při 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

V dnešní době si romských autorů začínají také 

všímat známá nakladatelství, která sice v menší míře 

než v raných porevolučních letech, zato propraco-

vaněji, vydávají jejich povídkové knihy. Překladů do 

češtiny se také dočkaly například knihy rakouské 

Romky Ceijy Stojky (Žijeme ve skrytu), kanadského 

Roma Ronalda Leeho (Mizernej Cigoš) nebo Matéo 

Maximoffa z Francie (Sudba Ursitorů). 

Na následujících řádcích najdete stručný přehled 

některých významných romských autorů žijících 

a tvořících na území bývalého Československa.

Ilona Ferková (*1956, Rokycany)
Ilona Ferková pochází z početné rokycanské romské rodiny. Po ukončení základního vzdělání musela pro nemoc svého otce, živitele rodiny, jít hned pracovat, a tudíž se vzdát dalšího vzdělá-ní. Na popud své matky-zpěvač-ky založila v 80. letech známý ženský pěvecký soubor Amare 

Neni (Naš tety) specializující se na staré romské 
písně. Po sametové revoluci Ferková pracovala jako 
koordinátorka v romské mateřské školce v Rokyca-
nech. V roce 1999 za tuto činnost převzala ocenění 
Nadace dobré vůle Olgy Havlové.  Ve svých povídkách, které píše výhradně v romštině, 
čerpá z tragických příběhů Romů ze svého okolí. 
Ukazuje na nich, jakým způsobem se politika asi-
milace komunistického režimu promítala do života 
rokycanských Romů, a podává tak také vysvětlení 
určitých, pro majoritu často nepochopitelných, 
situací. V roce 1992 vyšla v nakladatelství Románi 
čhib její prvotina s názvem Mosarďa peske o dži-
vipen anglo love (Zkazila si život kvůli penězům), 
v roce 1996 potom její známá sbírka povídek Čorde 
čhave/ Ukradené děti. Její tvorba je také zastoupená 
v reprezentativní antologii romské prózy Čalo voďi/ 
Sytá duše (2007).

Ilona Ferková (foto: L. Houdek)
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Elena Lacková
(*1921 Velký Šariš, Slovensko; † 2003 Košice, Slovensko)

Elenka Lacková patří mezi nestarší romské spisovatele. Její divadelní hra Horiací cigánský tábor, kterou napsa-la ve slovenštině již v roce 1946, je tak prvním známým romským literárním počinem na území Československa. Tuto hru, ve které popisuje tragické příběhy Romů na Slovensku v období druhé světové války, následně se svými příbuznými roku 1948 secvičila a pro její úspěch s ní objeli celou řadu míst tehdejšího Československa. Lacková se narodila do hudebnické rodiny žijící ve výcho-doslovenské romské osadě při Velkém Šariši. Jako jediné dítě z osady vychodila měšťanku a později, již v dospělosti a po krátkém přesídlení s manželem do Čech za prací, vystudovala jako první Romka Filozofickou fakultu Uni-verzity Karlovy v Praze. Lacková pracovala mezi Romy na Košicku jako krajská kulturní inspektorka, později se také zapojila do činnosti Svazu Cikánů-Romů. Po jeho zrušení, až do svého odchodu do důchodu, pracovala při kulturním středisku ve východoslovenských Lemešanech.Velký úspěch zaznamenala její další divadelní hra Žužika, jež byla ztvárněna Československým rozhlasem a v roce 1985 dokonce oceněna prestižní cenou Prix Bohemia. Vzpomínková kniha Narodila jsem se pod šťastnou hvěz-dou se stala literárním hitem a krom velkého úspěchu u českých a slovenských čtenářů byla přeložena také do několika dalších jazyků. Elena Lacková byla za svou oddanou práci pro Romy mimo jiné v roce 2003 oceněna prezidentem Slovenské republiky, který jí udělil Řád Ľudovíta Štúra III. třídy.

Andrej Giňa
(* 1937, Šarišské Sokolovce, 
Slovensko)

Andrej Giňa se narodil do malé romské 
osady u vesnice Tolčemeš. Jeho tatínek 
se živil jako kovář a hudebník a mezi 
Romy i Neromy se těšil velké úctě. 
Tomu učinilo přítrž nařízení z roku 
1942, na jehož základě museli všich-
ni Romové na Slovensku opustit své 

příbytky, odebrat se do lesů a tam se do konce války ukrývat 
před zvůlí nacistů. Po jejím skončení se tak rodina i pro 
drastické vzpomínky rozhodla přesídlit do Čech, za prací. Od 
té doby žije Andrej Giňa v západočeských Rokycanech.
Giňa se vyučil tavičem. Aktivně působil ve Svazu Cikánů-Ro-
mů až do jeho rozpuštění. Literární tvorbě se začal věno-
vat již počátkem 60. let, kdy se na popud svého známého, 
lékaře, pokusil o zaznamenání jedinečných pohádek své 
maminky, zdatné vypravěčky. Svou česky psanou sbírku pak 
zaslal tehdejšímu Západočeskému nakladatelství, které ji 
ale odmítlo vydat. Postupně ale začal pohádky a další příbě-
hy Romů ze svého okolí zaznamenávat také v romštině. 
Giňa po roce 1989 publikoval celou řadu svých textů v rom-
ských periodicích. V roce 1991 mu nakladatelství Apeiron 
vydalo povídkovou sbírku Bijav/ Svatba.

Tera Fabiánová
(*1930 Žihárec, Slovensko; 

† 2007 Praha)

Tera Fabiánová patří k nejvýznamnějším 

romským spisovatelům v našem regionu. Své 

dětství prožila v romské osadě na jižním Slo-

vensku. Po vypuknutí druhé světové války byl 

její otec odveden do maďarské armády, bratr 

odvlečen na nucené práce. Proto také mohla 

vychodit jen tři třídy základní školy. Na tuto dobu 

vzpomíná ve svém autobiografickém vyprávění Sar me phiravas 

andre škola/ Jak jsem chodila do školy (1992). Rok po skončení války 

celá rodina odešla do Čech za prací. Tera v novém prostředí pracova-

la zejména na stavbách, v zemědělství a později jako jeřábnice. 

Tera Fabiánová patří mezi první autory, kteří začali tvořit v romském 

jazyce. Ve zpravodaji Romano ľil, jenž vydával Svaz Cikánů-Romů, 

jí byla vyčleněna speciální rubrika. V její tvůrčí činnosti ji intenzivně 

podporovala Milena Hübschmannová, která se také stala spolu-

autorkou jejího vyprávění pro děti Čavargoš/ Tulák (1991). Výběr 

z jejích básní vyšel v roce 1979 ve sborníku Romane giľa/ Romské 

písně a některé její prozaické texty ve sborníku Čalo voďi/ Sytá duše 

(2007). Široká veřejnost se mohla v roce 2000 setkat s jednou z jejích 

básní v pražském metru v rámci projektu Poezie pro cestující.

Tera Fabiánová získala v roce 2003 zvláštní ocenění za prózu v soutě-

ži Roma Literary Award a v roce 2006 jí byla udělena Cena Mileny 

Hübschmannové za celoživotní dílo.

Erika Olahová (*1957 Zvolen, Slovensko)
Erika Olahová se narodila na Slovensku, v současné době žije v České Třebové, kde se její rodina natrvalo usadila v roce 1965. Olahová začala publiko-vat v 90. letech. Ve své tvorbě se věnuje zejména krátkým hororovým povíd-kám, případně humorným vyprávěním, kde popisuje osobní každodenní patálie. Erika Olahová píše česky. Její povídky vyšly ve dvou sbírkách vyda-ných nakladatel-stvím Triáda 

– Nechci se vrátit mezi mrtvé (2004) a Matné zrcadlo (2007). Olahová je některými lite-rárními kritiky označována za jednoho z největších talentů české ženské literatury.

Lukáš Houdek
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(foto: MRK)



k o m i x


