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Stáhni si Voďori 
do svého počítače. 
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Časopis vychází v rámci projektu Vzájemnou spolu-
prací neromských a romských žáků k odstranění ra-
sismu a xenofobie ve školách a ve společnosti, který 
je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

Milý čtenáři, jaro pomalu finišuje, voda v rybníce se 

přihřívá, ulicemi a parky drnčí desítky kolečkových bruslí a kalho-

ty a sukně se zkracují a zkracují. Ano, je tu máj, lásky čas. Z celého 

srdce doufám, že jsme nepřišli o množství čtenářek (následkem jejich 

seschnutí), které buď chlapci během posledních dubnových dní nestihli 

vyšupat, nebo nebyly prvního května políbeny pod rozkvetlou břízkou či 

jinou dřevinou.  

Na lavici ti právě přistálo sedmé, v tomto školním roce poslední, číslo 

Voďori. To se tentokrát zaměří na téma poetické a kreativní – múzování. 

Pokud takovým rysem neoplýváš, budeme se snažit zrádné múzy vypro-

vokovat, aby tě v dohledné době 

přišly políbit a probudily v tobě 

ukryté tvůrčí střevo.  

Aktuální téma otevře článek 

Marty Trpišovské ze skupiny po-

hybového divadla NANOHACH. 

V něm se dočteš (a dodíváš 

– je u něj hodně fotek), jakým 

způsobem se toto uskupení 

snaží tancem a pohybem pro-

budit ospalé a omšelé veřejné 

prostory a části českých měst. 

Psycholožka Dana Hajná tento-

krát naváže textem, ve kterém 

radí, jak si vrozený talent 

a kreativitu pěstovat.

Martina Kollerová tě v rubrice 

S.O.S. zavede do východo-

africké Keni a popíše své 

zkušenosti s prací v jednom 

z tamních sirotčinců. 

Naše ostřílená sloupkařka 

Anna Kolářová tentokrát 

zpovídala autorku knížek pro 

mládež Petru Braunovou. 

Zjišťuje v něm okolnosti vzni-

ku jejích nejznámějších knih 

a způsob hledání inspirace 

pro nová témata.

Na závěr bych rád doporučil 

dvoustranu věnovanou hororovým 

úkazům. První je článek o bytostech, kterých  

se bojíme především o půlnoci – o upírech.  

Strašidelnou dvojici textů pak uzavírá příběh  

kladrubských redaktorek o pomstychtivém lesním duchovi,  

který uvězní statečnou mladou dívku Bertu. Všechno ale nakonec, jak 

jinak, dobře dopadne.

Laďa Gažiová se tentokrát v komiksu věnuje úspěšnému projektu sdru-

žení Berkat v Afghánistánu, v jehož rámci tamní ženy vyrábějí koberce 

a jiné druhy textilií, které potom dobrovolníci v České republice pro-

dávají. Vydělané peníze putují k samotným ženám a na rozvoj vesnice, 

v níž žijí.

Takže! Raz, dva, tři, čtyři! Vytáhni tílko, šortky, Voďori a jde se k vodě!  

 
 

Lukáš Houdek



Sleduj náš interaktivní web

www.romanovodori.cz

Má múza je proradná, ale věrná
Múza je stvoření velice pro-
radné. V jednu chvíli kolem vás 
poletuje, upírá na vás vyzývavé 
pohledy, drží se konce vaší pro-
pisky nebo štětce a vytváří před 
vašima očima krásu z ničeho, aby 

v zápětí zmizela a nenechala po 
sobě nic než lehký závan svěžího 
vzduchu. To obvykle udělá ve chvíli, 

kdy ji nejvíce potřebujete. Múzy totiž 

nenávidí termíny, příkazy, předpisy… 

Múza přeci nemůže být uvězněná 

mezi pěti řádky osnovy!
Každý má svoji múzu; jen ji musí najít, 

pěstovat a respektovat. V tom jsou si 

všichni lidé rovni – zpěvačka i autome-

chanik, malíř i metař, spisovatel i zed-

ník – ti všichni mají svoji múzu. Někteří 

z nich na ní postaví své živobytí, což je 

ovšem značně riskantní. Múzy mají totiž 

city stejně jako lidé – milují se a nenávidí. 

Zatímco jedna je dílem té druhé dojatá, 

další se nad ním jen ušklíbne.
Múza nemusí být jen spoře oděná vnadná 

dáma, jaké můžeme vidět na stropě Ná-

rodního divadla. Mění se stejně rychle jako 

myšlenka a je stejně nepolapitelná – není to 

pes, jehož svoboda je omezena délkou vodít-

ka, nemůžete ji zavřít do klece jako kanárka 

a nedá se zamknout do malé místnosti se za-

mřížovaným okýnkem jako člověk. Je to bytost 

svobodná a nezávislá, která svými schopnostmi 

a inteligencí převyšuje i toho, komu je podřízená.

Já jsem svou múzu našla už dávno. A znám ji, jak 

se říká, jako své boty. Je to tvor velice rozverný – 

s oblibou ignoruje pravopis a vymýšlí si nová 

slova na nečekaných místech. Škrpla. 

A já to potom po ní musím dávat do 

uvozovek. Je nezávislá a neřídí se 

nikým (včetně mě). Je svobodná 
a právě to je pro umění nejdůle-
žitější. Ale vím, že se na ni můžu 
vždy spolehnout – a proto nemám 

nikdy nouzi o inspiraci.Anna Kolářová ZŠ Komenského, Horažďovice
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Některé televize mají pravdě-
podobně pocit, že člověk, který 
žije rok bez televizních talen-
tových soutěží nebo reality 
show, zhyne. Proto nás pořady 
podobného typu zásobují pokud 
možno nepřetržitě. Vezměme 
si jako názorný příklad soutěž 
mladých pěveckých talen-
tů, kterou právě vysílá jedna 
tuzemská televize. Protože 
nechci dělat nikomu reklamu, 
ať už pozitivní či negativní, 
nazveme tuto televizi televize 
N. Samozřejmě, že to nemusí 
mít nic společného s názvem 
televize (i když to nevylučuji). 

Pořady tohoto typu jsou obvykle inzero-
vány brzo. Velice pozoruhodný moment 
nastal při sledování filmu 10 000 př. 
n. l. (mimochodem je to film striktně 
se držící historických skutečností) – 
zatímco vypravěč hovořil o velice staré 
a moudré šamance, nazývané Velká 
Matka, dole se objevil banner lákající 
diváky ke sledování Superstar s vše-
vědoucně se tvářící Gábinou Osvaldo-
vou. Složení poroty je vlastně klíčem 
k úspěchu – vezměte postarší osvědče-
nou osobu sršící „vtipem“, arogantního 
snoba, krasavici se srdcem otevřeným 
každému zbloudilci a muzikálního 
kritika. Protřepejte. Přidejte pořád-
ný korbel moderátorových trapných 

prvoplánových vtipů, dvě lžičky atraktivity 
a sexappealu jeho moderátorské polovičky. 
Vhoďte hrst talentovaných mladých zpě-
váků, v oddělené nádobě předem zamí-
chaných s padesátinásobným množstvím 
průměrných až mizerných zpěváků se 
zvýšeným sebevědomím, dvěma lžičkami 
exotů a směs doplňte množstvím zpěvá-
ků, jejichž zpěv má kvalitu diskutabilní 
až pochybnou. Ozdobte to mezinárodně 
ověřenou znělkou a designem a vnu-
cujte to lidem, dokud jim to nezačne 
chutnat. 
Otázkou ovšem zůstává, co tento 
pořad komu přinese. Přinese peníze 
televizi a bulvárním deníkům. Při-
nese nekonečné množství odkazů 
jako „Šok! Za tohle se moderátor 
nestydí?“. Přinese zákazníky 
firmám, které si zaplatí reklamu 
v době vysílání pořadu. Přinese 
prchavou šanci několika málo 
talentovaným lidem. A vůbec � 
potřebujeme další Superstar? 
Kromě Anety Langerové se 
nikdo neudržel na „hvězdném 
nebi“ české pop music déle 
než pár měsíců po skončení 
pořadu. Je jen na samot-
ných soutěžících, jak se 
k tomu postaví.

Anna Kolářová 
ZŠ Komenského, Horažďovice

Jak 
se vaří 

Superstar
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Současný tanec se začal vyvíjet začátkem 20. století jako alternativa nebo jakýsi protipól baletu. Balet asi znám

po jevišti, kde je krásní princové v upnutých kalhotách nadnášejí. Romantické scénáře, vznosná hudba a maje

mohlo tancovat i jinak. Sundali si cvičky, rozvolnili kostýmy i pohybový materiál, prostě na to zkusili jít tr
ochu

pravděpodobně se nikdy nezastaví, přestože v dnešní době už má současný tanec celkem jasnou podobu.  

U P R O S T Ř E D  B E T O N U  –  H

Gracerunners, 
nová budova katedry architektury v Praze

O lásce šeptal..., 
Botanická zahrada Praha

Tour du Café au Lait, 
Café Technika

Struktury vratkosti - fragmenty, 
okolí stanice metra Florenc



me všichni. Krásné štíhlé tanečnice plující na vysokých špičkách 

estátní dekorace. Ale pár lidem se zdálo, že by se v divadle 

u jinak. Bylo to dlouhé hledání – proces, který trval přes sto let a 

Důležité je zmínit, že je současný tanec 
v první řadě spojený s divadelním prosto-
rem. Na rozdíl třeba od street dance, který 
se tančí především na ulici, bylo divadlo 
vždycky hlavním zázemím tanečního 
umění. Jasné rozdělení prostoru na diváky 
a účinkující se stalo pravidlem nutným pro 
jakýkoli kulturně taneční zážitek. 
V posledních dvaceti letech se u nás 
v České republice (v zahraničí o něco 
dříve) toto pravidlo začíná porušovat 
a vznikají takzvané site specific projekty 
(čti sajt spesifik), které z uzavřených di-
vadel přesouvají nejen tanec, ale i divadlo 
do netypických a netanečních prostorů – 
továren,obchodních domů, kaváren nebo 
třeba jen ven na ulici. Jako například 
taneční skupina NANOHACH, která část 
své choreografie Struktury vratkosti uved-
la v Praze na Florenci u výstupu z metra 

před vchodem jednoho ze supermarketů. 
Bez varování za zvuku hlasité hudby 
tanečníci pustí své tělo do reje skoků a to-
ček a kolemjdoucí spoluobčané se nestačí 
divit. Někteří se zastavují a opatrně z dál-
ky přihlížejí, někteří se zvědavostí přichází 
do samotného epicentra tanečního dění, 
čímž se stávají součástí celého minipřed-
stavení. Pár jedinců naštvaně nadává, že 
je tanec zdržuje v jejich běhu za prací. 
Většina však má úsměv na tváři a vydrží až 
do konce tance, někdo dokonce nadšeně 
tleská.
Pro některé to může být pozvánkou do 
divadla, pro jiné poznáním něčeho, co ni-
kdy neviděli. Každopádně je toto narušení 
každodenní „florencovské“ rutiny setká-
ním s tancem, který běžně venku nevidíte, 
příjemně nečekaným osvěžením.
Současný tanec, přestože nabízí celkem 

širokou paletu představení, nemá v dnešní 
době mnoho příznivců. Důvody můžou 
být různé – strach z neznámého, z nudy 
nebo z neporozumění. Často třeba nikoho 
ani nenapadne, že by večer strávený se 
současným tancem mohl přinést zajímavý 
a plnohodnotný zážitek. Proto je taková 
akce na ulici důležitá. Lidé poznají dosud 
nepoznané a možná se pár z nich 
rozhodne, že je dění na Florenci 
zajímá, seberou odvahu 
a dají pár korun za 
vstupenku do 
divadla.  A myslím, 
že určitě nebudou 
zklamaní…

Marta Trpišovská 
tanečnice ze skupiny 

NANOHACH
foto: Lukáš Houdek

té
m

a

4
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Struktury vratkosti - fragmenty, 
okolí stanice metra Florenc
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Určitě to znáte: česnek, stříbro a hlavně krev. Upír je tvor, o kte-
rém se vyprávějí různé  mýty a legendy, točí hororové filmy. 
Poznávacím znamením takového tvora je údajně chtivost po krvi, 
kterou vysává ze svých lidských obětí. 
Když jsem se podívala na pár těch teenagerských upířích filmů, 
zarazilo mě, jak si některé z nich protiřečí. V jednom se na slunci 
třpytí, v druhém mívá u sebe ochranný prsten, který mu pohyb na 
slunci umožňuje… Překvapilo mě i to, že v jednom z filmů lidskou 
krev jen tak sají, a v druhém se lidskou krví normálně živí. 
Jaká je tedy pravda? Existují třeba archeologické nálezy, které 
by potvrdily, že takoví tvorové skutečně existovali, nebo jde jen 
o podvrh? A existují upíři i dnes? 

Upíři - fakta nebo fikce?

Zlý lesní duch a statečná Berta

Archeologické nálezy
Víra v nemrtvé, kteří se vrací 
ze záhrobí, aby se živili lidskou 
krví, byla mezi lidmi odnepaměti 
poměrně silná a dodnes se tradují 
některé metody, které měly nemrt-
vým zabránit, aby opouštěli hrob. 
Domněnku o tom, že upíři – bytosti, 
kterých se ostatní k smrti báli, 
skutečně existovali, ale potvrzují 

Uprostřed lesa stojí starý zapomenu-
tý kostelík. V něm žije duch jménem 
Jan Nedražický. Každý den čeká na 
kraji lesa a přemýšlí, jak se pomstít 
obyvatelům své rodné vesnice. Když 
byl ještě člověkem, bydlel ve vesničce 
nedaleko lesa. Odtud ho ale vyhnali. 
Neuctíval stejného boha jako ostatní. 
Utekl tehdy do lesa a už tam zůstal. 
Zpočátku se občas v noci ve vesnici 
objevoval. Lidé pak ráno nacházeli 
rozbité ploty, poražené stromy nebo 

zvířata puštěná z chlívku. Časem 
tyhle zlomyslnosti ustaly. 

Mezi lidmi se povídalo 
ledascos, že ho za 

jeho činy odnesl 
ďábel nebo že ho 
zabil velký medvěd. 
Pravda ale byla ta-

ková, že zešílel a za 
pár let zemřel. Teď 
musí navěky bloudit 
lesem jako duch.

některé archeologické nálezy.
Za upíra mohl být třeba ve středo-
věku považován každý, kdo se nějak 
odlišoval od ostatních,  například 
trpěl nějakým postižením a podob-
ně. Lidé z takových lidí měli strach 
a mezi sebou je nechtěli. Když 
takový člověk zemřel, pochovali ho 
mimo běžný hřbitov a navíc ho na-
příklad pro jistotu probodli kůlem, 

obrátili na břicho, aby se nemohl 
dostat z hrobu na povrch, zavalili 
kameny nebo mu někdy dokonce 
usekli hlavu.  

Vzhled
Upíra si nemusíte představovat 
jen tak, jak je zobrazují v dnešních 
filmech a seriálech. Nemusí mít 
moderní oblečení. Upíři se můžou 
oblékat nenápadně nebo do toho, 
co se už léta nenosí, protože nejdou 
s módou. Upíra poznáte lehce � 
podle dlouhých lesklých špičáků, 
které nahánějí hrůzu. Je bledý jako 
stěna a má plné rty – alespoň tedy 
podle toho, jak vypadají namaskova-
ní herci ve filmech o upírech. Upíří 
žena (upírka) vyniká svou krásou, na 
její mrtvolně bledé tváři se vyjímají 
rty rudé jako krev a při pohledu do 
jejích očí vám naskočí husí kůže. 

Jak se proti upírům ochránit?
Podle informací z Wikipedie můžete 
využít například slunečních paprsků, 
které by měly upíra zabít. Jak jsme 
ovšem viděli v upíří sáze Stmívání, 

Jednou jen tak seděl na pařezu a zase 
přemýšlel, co by vesničanům pro-
vedl, když tu šla kolem mladá dívka 
Berta. Lidé duchy nevidí. Jana proto 
překvapilo, když ho Berta pozdravila. 
A tu se v jeho hlavě zrodil plán! Začal 
si s Bertou povídat, vyprávěl jí o lese, 
co všechno je tam zajímavého. Bertu 
překvapilo, co všechno ví. Získal si její 
důvěru. Proto se mu svěřila se svým 
trápením – měla pocit, že ji rodiče 
nemají rádi. Pořád jí jen nadávali. 
Musela tvrdě pracovat. Jan jí po chvíli 
nabídl, že jí ukáže zapomenutý kostel 
uprostřed lesa. 
Šli strašidelnou cestou, Berta se 
chvílemi bála, ale říkala si, že ji Jan 
ochrání. Když došli na místo, provedl 
ji nejprve kostelem a vyprávěl o jeho 
historii. Blížil se večer, a tak se Berta 
s Janem rozloučila a chystala se ode-
jít. Vzala za kliku. V tom ji Jan chytil 
za ruku a odtáhl ji do malé tmavé 
místnosti. Tam ji zavřel. Berta křičela 

o pomoc, ale bylo to k ničemu. Nikdo ji 
odkud uslyšet nemohl. 
Strávila tam několik dlouhých dnů. 
Měla čas přemýšlet, a vzpomněla si 
i na historku o zlém duchovi z lesa, 
kterou slýchávala jako malá. Došlo jí, 
kdo je Jan zač a jaké jí hrozí nebez-
pečí. 
Jan jí každý den nosil suchý chleba 
a džbán vody. A pak jednou večer za ní 
přišel s nabídkou: „Pustím tě. Ale jen 
pod jednou podmínkou. Zabiješ všech-
ny z vesnice!“ „Ne to neudělám! Jsou 
tam i moji rodiče a kamarádi!“ vykřikla 
rozhodně Berta. „Sama jsi přece ří-
kala, že tě rodiče nemají rádi. Že jsou 
zlí. Uděláš vlastně dobrý skutek. Buď 
je zabiješ, nebo zemřeš ty sama! Zítra 
ráno se k tobě vrátím. Přinesu dýku 
a vysvětlím, jak to uděláš!“
Berta celou noc přemýšlela, jak utéct. 
Z prostěradla a ze záclon uvázala 
provaz. Podařilo se jí utéct oknem. Po 
několika hodinách bloudění tmavým 



Chyby
Chyba, to je zrádné slovo, 
nespraví se lehce,pykat za ni musí každý, 

i když se mu nechce.Dělají je přeci všichni, 
bez ohledu na věk,malí, velcí, tlustí, tencí, 

zkrátka každý člověk.Chybami se člověk učí, 
to je dobré přísloví,když se řekne slovo chyba, 
člověku to napoví.Ať se snaží, kdo chce, co chce, chyby všichni dělají,

když zjistí, co udělali, hlavou potom kývají.Nikdo není dokonalý, to snad všichni víme,chyby, jež spáchali jsme, 
napravit se snažíme.Lidé prostě chybují, že by záměr Boží?Když se ale milují, svět se nepoloží!

mohli se takové bytosti normálně 
pohybovat na světle a jen se třpytili. 
V knihách Upíří deník mohli vycházet 
na světlo díky speciálnímu prstenu. 
Otázkou je, jestli nás sluneční svit 
tedy před upíry opravdu ochrání. 
Dále se píše, že pomoci může zrca-
dlo. Napadá mě, jak nás ale může 
zrcadlo zachránit, když v něm upíři 
nejdou vidět?! Ochranu poskytuje 
prý i česnek. V některých filmech 
jsme ale mohli vidět, jak upíři čes-
nek normálně jedí. A další mož-
ností, jak se chránit, je nosit u sebe 
stříbro, většinou ve formě stříbrného 
bodce. Zdá se, že by nás takovýto 
nástroj snad mohl ochránit. 
Pořád se ale sama sebe ptám, 
jestli jsme vůbec někde před upíry 
v bezpečí. A tak si raději dejte pozor. 
Nikdy nevíte, kdo takový upír může 
být. Může to být třeba učitel, nevinně 
vypadající prodavačka v obchodě 
nebo dokonce dítě.

Markéta Konečná
ZŠ Bulharská, Ostrava

lesem doběhla do vesnice. Chtěla lidi 
před Janem Nedražickým varovat. 
Nikdo jí ale nevěřil. Zlobili se na ni. Že 
si vymýšlí a že věří povídačkám o zlém 
duchovi. Rozhodli se vyhnat ji z ves-
nice. Bertini rodiče je prosili, aby to 
nedělali. Nebylo to ale nic platné. Ber-
ta raději sama utekla. Nevěděla ale, 
kam jít. Schovala se tedy v opuštěné 
kůlně. Byla zoufalá. Přemýšlela, že 
snad uteče do lesa, zpět do opuštěné-
ho kostela. Jako by slyšela Janův hlas, 
který jí říkal: „Vidíš, jak jsou vesničané 
zlí? Musí je stihnout trest!“ Když tu 
najednou zaslechla blížící se kroky 
a hlasy lidí. Ve své skrýši tak náhodou 
vyslechla, jak se jí rodiče zastávají 
a prosí své sousedy. Došlo jí, jak moc 
na ní rodičům záleží.
Vesničané se nakonec nechali rodiči 
přemluvit a časem se umoudřili a na 
Bertu se zlobit přestali. Mohla ve vsi 
zůstat. Berta ale měla pocit, že musí 
splnit ještě jeden úkol – říct Janovi, 

že vesničané nejsou zlí, že se 
plete. Vydala se tedy znovu do 
lesa. Když došla ke kostelu, 
Jana nikde nenašla. Při od-
chodu jen z dálky zaslech-
la: „Děkuji ti, Berto. Tím, 
žes nikomu neublížila, jsi 
zlomila mou kletbu…“ Už 
o něm nikdy víc neslyšela.

Romana Bartošová 
a Ladislava Šeflová
ZŠ Kladruby 
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Upírka Berta?
Nechci vám nahánět strach, ale v dnešní době zubařských 
zázraků nebudou asi ani ty dlouhý špičáky spolehlivým 
znamením, že máte tu čest s upírem... Teď mě tak napadá, 
ta statečná Berta… Něco mi nehraje! Lidi přece duchy 
nevidí! Testnul jí někdo aspoň česnekem a zrcadlem?!? 
Kdo ví, jestli nakonec ze všech vesničanů nenadělala 
krvesajce!

Vaše bláznivá tetka „vampka“  

Klára Ehlová
ZŠ Studánka, Pardubice



Je čtvrteční ráno a já v nairobské čtvrti South B nasedám do pověstného místního hromadného dopravního prostředku matatu (čili minibusu značky Nissan). Děsím se tradiční ranní dopravní zá-cpy. Mám na spěch, jelikož za hodinu mi začíná trénink afro-fussion  (afrického tradičního tance) v kombinaci s contemporary dance (současným tancem). V Nairobi jsem už skoro tři měsíce, a to na dobrovolnické stáži GLEN.
Ranní dvouhodinovka tance končí a já se vydávám do své kanceláře. Hlavou se mi honí slova mé kolegyně Agnes z dět-ského domova: „Nejlepším dopravním prostředkem v Nairobi je helikoptéra.“ Po dnes již druhé hodině strávené v matatu 
se dostávám ke své kanceláři. Kontroluji čas (přežitek Evropanky) a jsem spokojená – vypadá to, že mě čeká dlouhý den 
v kanceláři. S přihlédnutím k množství úkolů kupících se v mém diáři mne tato vize uspokojuje.Jenže najednou – pouhé tři minuty od kanceláře – potkávám svého kamaráda. Po krátkém zaváhání se namísto ve své kanceláři ocitám společně s asi 60 mladými lidmi ze slumu Mukuru na workshopu zaměřeném na preven-ci HIV/AIDS. A tak místo práce v kanceláři trávím pár hodin zúčastněným pozorováním toho, jak se dělá osvěta po africku. Že je vše opět jinak, než jsem si naplánovala? To mne již nevyvádí z míry – kancelářská práce holt počká. Po třistapadesáté si sama pro sebe říkám: „Karibu Kenya (Vítej v Keni). S otevřenou myslí přijímej to, co se Ti nabízí. A zbytek nech tomu tam nahoře. On to nějak zařídí.“

Nic není podle plánu
Bylo 21. července 2010 a já – celá zaprášená po několikadenním 

cestování pouští v severní Keni – dorazila do mé cílové stanice Nairobi. 

Několik hodin po příjezdu jsem se sešla s jedním z členů organizace 

Green Warriors, který mi k mému překvapení oznámil, že náš ko-

ordinátor je v současné době mimo Nairobi. Můj adaptační proces 

na africké pojetí času, tzv. „african time“, byl tímto oficiálně 

odstartován.
Pokud bych měla sepsat seznam rad pro dobrovolníky 

chystající se do Keni, jedním z hlavních doporučení 

by bylo: „Připrav se, že nikdy nic nebude docela 

přesně tak, jak stojí v plánu.“ Můj projekt je toho 

důkazem – namísto plánované spolupráce s organi-

zací Green Warriors jsme já a má německá tandem 

partnerka Carolin byly převeleny k mládežnické orga-

nizaci KYERS – Kenya Youth Expedition and Recreati-

on Services a Msamaria Childrenshome.

Sirotčinec Msamaria
Pro mne osobně byla obrovskou zkušeností 
právě spolupráce s Msamaria Childrenshome, 
dětským domovem situovaným v nairobském 
slumu Kiambiu, provozovaným skupinkou 
nadšenců kolem ženy jménem Agnes, srdečné 
ženy s láskou pro gospel, jíž se biblický příběh 
o milosrdném Samaritánovi stal inspirací k za-
ložení právě Msamaria Childrenshome (ostatně 
samotné slovo „msamaria“ ve svahilštině 
znamená „samaritán“).
Msamaria Childrenshome se snaží zdarma 
poskytovat vzdělávání a stravu dětem, které přišly 
o rodiče. Děti do domova však pouze docházejí, 
převážná většina přebývá se svými opatrovní-
ky. V současné době dětský domov poskytuje 
vzdělání a péči dětem od tří do sedmi let. Možná 
se zarazíte nad tím, proč děti, které mají opat-
rovníky, docházejí do dětského domova. Důvod 
je prostý: opatrovníci se často o své svěřence 
nemohou patřičně starat. Mnoho z nich žije ve 
velmi nuzných podmínkách, nemají dostatečné 
prostředky na zajištění potravy a zdravotní péče, 
mnozí z opatrovníků jsou postiženi nemocí AIDS 
v rozvinutém stadiu. Výjimkou není ani alkoholis-
mus, levný podomácku pálený alkohol „changa“ 
je dostupný kdekoli a jeho cena velmi nízká.
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Karibu Kenya

Dopoledne ve 
slumu Mathare 
(foto: Lukáš 
Houdek)

Sirotčinec 
Msamaria
(foto: autorka)



Lektor v koncích?
Překážek v našem působení v domově však nebylo málo. Jedním z největších problémů byly pomůcky – domov totiž v současné době nemá žádný dlouhodobý zdroj financování a je odkázán na příspěvky spřátelených osob a veřejné sbírky. Často jsme si tak musely v našich výukových programech vystačit jen s křídou a tabulí a několika drobnostmi poříze-nými z naší vlastní kapsy. Avšak tím to zdaleka nekončí – po překážkové dráze se řítíme dál. Představte si například situaci, kdy vejdete do třídy, v níž namísto očekávané skupinky šesti-letých dětí naleznete 60 žáčků ve věku od tří do osmi let? Co teprve, když vám po chvilce usi-lovných pokusů o navázání komunikace dojde, že vám polovina drobátek jaksi nerozumí ani „zbla“? Možná byste tuto situaci nazvali „lektor v koncích“. Já a má kolegyně Carolin ji však můžeme označit coby „běžný den v Msamaria Childrenshome“. 

Školní memorování

Já i má německá kolegyně se aktivně věnujeme lektorování, a tak jsme 

s nadšením přijaly možnost vyučovat v dětském domově. Postupně 

jsme však přicházely na to, jak rozdílná je naše evropská zkušenost od 

té africké. Třídy z vlněného plechu, prašné nádvoří a kuchyně s kamny 

pro nás nebyly ničím neočekávaným. Velké překvapení však představo-

val styl předškolní (i rané školní) výuky postrádající téměř jakékoli hry 

a interaktivitu. Děti od nejútlejšího věku sedí téměř celý den v lavicích, 

memorují (učí se nazpaměť), sborově opakují to, co učitel říká či píše. 

Výuka bývá tu a tam proložena zpíváním písní. Školka i škola začíná 

v osm hodin ráno a končí ve čtyři odpoledne. Ti nejmenší stráví většinu 

odpoledne povinným podřimováním na dřevěných lavicích. Větší děti se 

i odpoledne učí. 

Já a Carolin jsme se naše výukové programy snažily vymyslet tak, aby 

v nich bylo pokud možná co nejvíce her a aktivit, při kterých by děti 

mohly vzájemně spolupracovat či něco sami výtvarně tvořit. Naším 

cílem zkrátka bylo vnést do striktně frontálního formálního způsobu 

výuky nádech neformálnosti a seznámit všechny zúčastněné s tím, že 

učit se dá i jinak a že vedlejším efektem onoho „učení jinak“ mohou být 

rozzářené oči a úsměvy na dětských tvářích.  
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Žáci ve škole 
(foto: autorka)

Nablýskané centrum Nairobi 
(foto: Lukáš Houdek)

Ta zkušenost je jen máPřes všechny nesnáze však spolupráci s domovem hodnotím pozitivně. Každý den strávený s dětmi 

a personálem domova pro mne byl v něčem nový a obohacující, každý den se bylo co učit. Navíc uče-

ní bylo vzájemné – učitelky byly naprosto nadšené z metod a aktivit, které jsme ve výuce používaly, 

a zdá se, že některé z nich přejmou za své a zařadí do výuky.
Msamaria Childrenshome je však jen dílčí zkušenost z celé stáže GLEN. Sedím ve své nairobské 

kanceláři a při psaní těchto řádků uvažuji nad tím, co vše jsem v posledních třech měsících prožila 

a o kolik zkušeností jsem bohatší. A také nad tím, jak to vše zprostředkovat po návratu do Evropy 

lidem ve svém okolí – je to vůbec možné? Do značné míry asi ano, avšak celková zkušenost z několi-

kaměsíčního pobytu v Keni zůstane asi jen a jen má. Je kolem sedmé hodiny večerní a můj obyčejný 

den – ten, který byl opět jinak, než jsem si naplánovala – se pomalinku chýlí ke konci. Balím svůj 

netbook a vydávám se na ulici nakoupit zeleninu. Uvažuji, zda bych cestou neměla zahodit svůj diář, 

když je zde vždy vše jinak než dle plánu. Avšak ne, nemohu to udělat – jsem přece Evropanka.
Martina Kollerová účastnice programu GLEN 2010 v Keni

Workshop 
afrických tanců 
(foto: autorka)
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Petra Braunová je česká spisovatel-
ka knížek určených především dětem 

a dospívajícím. V posledních letech ale 
zkusila psát i pro dospělé. K literatuře 
se dostala náhodou, vystudovala eko-

nomickou školu a prošla několika pro-
fesemi od účetní po průvodkyni Prahou, 

než objevila chuť k psaní. Za svou tvorbu 
získala řadu ocenění. Petra Braunová 

žije se třemi dětmi v Praze, ale dny tráví 
především ve vlaku, protože křižuje 

republiku a jezdí na autorská čtení do 
knihoven a do škol. Inspiraci k psaní 

totiž sbírá právě na svých cestách mezi 
neznámými lidmi.

 
O  v z t a z í c h 

m e z i 
m u ž e m 

a  ž e n o u 
v y š l y 

s p o u s t y 
k n i h

Petra Braunová:
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Vaší první knížku jste napsala, protože 
se váš syn nechtěl učit číst. Jaký byl váš 
vztah ke čtení v dětství?
Když jsem byla malá, nebyly počítače. 
Těžko říci, jak bych se chovala, kdybych 
měla doma počítač, jako mají dnes 
všechny děti. Já knihy milovala, můj 
otec měl obrovskou knihovnu.  Doká-
zala jsem se v ní schovat a číst si celé 
odpoledne, až mne museli dospělí 
vyhánět. Milovala jsem všechny knížky 
Astrid Lindgrenové.  Měla jsem koníčka, 
který mi zůstal až do sedmnácti let – 
nevím o žádném dítěti, které by tento 
koníček mělo – dopisovala jsem knížky. 
Například jsem dočetla Pipi a strašně 
mě mrzelo, že nevím, co bylo dál. V de-
víti letech jsem vzala sešit a dopsala si 
pokračování. Rozhodně ale neplatí, že 
se spisovatelům rodí čtenáři. Své děti, 
kromě nejmladší dcery, jsem musela 
ke čtení nutit. Prostřední dcera si našla 
cestu k literatuře až v sedmnácti letech.
Čtou vaše děti vaše knížky?
Mé děti čtou především rukopisy. Před 
odevzdáním knihy musím znát názor dí-
těte – čtenáře.  Řídím se jejich radami.  
Dítě je nejlepší kritik. Dítě totiž klidně 
řekne „to je blbost“, „to se mi nelíbí“ 
nebo „tomu nerozumím“. Já s dětmi 
diskutuji a ptám se, kde je závada.  
Píšete knížky pro novopečené školáky, 
děti okolo dvanácti let, pro dospívající 
i dospělé. Co se vám píše nejlépe a co 
vás nejvíce baví?
Nejvíce mě baví věková kategorie mezi 
devátým a dvanáctým rokem. To jsou 
děti, které věří všemu, co jim člověk 
předloží. Mají velkou fantazii. Jsou 
nejvděčnějšími čtenáři. Snažím se ale 
pokrýt spektrum od prvňáků po devá-
ťáky. Nejhůř se píše pro děti, kterým je 
mezi třinácti až patnácti. Nejsou dospě-
lí, ale už nejsou děti. Napsat knihy pro 
čtrnáctileté teenagery jsem ale zkusila.  
Borůvkové léto s Terezou, Terezománie 
a Princové nemyjou záchody. Příběh 
Michala a Terezy, které jsem schválně 
postrčila na šikmou plochu. Drogy, 
alkohol, nezávislý sex – to jsou věci, 
o kterých si děti myslí, že se jich nikdy 
týkat nebudou. Chybný krok se udělá 
raz dva, člověk o něm ani nemusí hned 
vědět.
Je lepší psát o každodenní realitě nebo 
o dětech, které zažijí něco nevšedního? 
Přečtou si děti raději knížku o hrdi-
nech, kteří jsou stejní jako oni, nebo 
sní o tom, že se jim také stane něco 
neobyčejného?

To je těžké. Na autorském čtení se 
ptám čtenářů, co raději čtou, a jejich 
názory jsou vyrovnané. Proto píši pří-
běhy o dětech, které jsou stejné jako 
většina, ale stane se jim něco neoby-
čejného, anebo o dětech, které jsou 
něčím zvláštní. Například v příběhu 
Ztraceni v čase je úplně obyčejný kluk, 
který nemá nadpřirozené schopnosti, 
přesto se octne v roce 1924. Má nej-
novější knížka, Ema a kouzelná kniha, 
je fantaskní příběh o dívce z jiného 
světa. Žádný recept na psaní knížek 
ale nemám.
Pro dospělé jste napsala knížku Kalvá-
rie o dvou ženách, které se vyrovnávají 
se svojí odlišnou sexuální orientací. 
Setkala jste se při psaní s někým, kdo 
se s tímto problémem potýkal? A když 
jste se s ním setkala, byl s tím již 
vyrovnaný?
Bylo to velice závažné téma. Já jsem 
hledala pro knihu pro dospělé origi-
nální téma. O vztazích mezi mužem 
a ženou bylo napsáno spousty knih, 
a proto jsem se rozhodla psát o odliš-
né sexuální orientaci. Mám přítelkyně, 
které se s tím vyrovnávaly okolo jejich 
patnácti, šestnácti let. Dnes jsou to 
dospělé ženy a ne každá se s tím vy-
rovnala beze zbytku. Jejich osudy jsou 
zvláštní a některé z nich jsem právě 
použila ve své knížce. Zamíchala jsem 
prvky z vyprávění mých přítelkyň a fik-
ce, ale i ostatních. Od začátku jsem 
dávala rukopis číst několika kamarád-
kám-lesbičkám, protože mne zajíma-
lo, zda je můj příběh reálný, a poslou-
chala jsem jejich rady a připomínky. 
Nechtěla jsem napsat paskvil, za který 
mne tato skupina lidí odsoudí. Mám 
velkou radost, protože homosexuálové 
tuto knihu výborně přijali, dokonce 
i muži, ačkoli o žádném gayovi se 
v Kalvárii nepíše. Chodí mně báječné 
dopisy. K této knize měli výhrady muži 
heterosexuálové, protože toto téma je 
asi pořád ještě tabu. Společnost asi 
ještě není dost vyzrálá na to, aby každý 
přijal sexuální odlišnost jako fakt 
a nebouřil se proti tomu.
Knížka Kalvárie je svým tématem 
v Česku docela ojedinělá. Příliš spiso-
vatelů o tématu menšinové sexuální 
orientace nepíše. Z jakého důvodu se 
tomuto tématu nevěnují? Je to tabu 
nebo strach z nedostatku čtenářů 
nebo ještě něco jiného?
Znám knížku Rok perel od Zuzany 
Brabcové. Je to lesbický příběh. Proč 

nepíše o homosexuálech více českých 
spisovatelů? Myslím si, že většina 
spisovatelů je heterosexuálně orien-
tovaná a lépe se píše o tom, co člověk 
zažije. Psala jsem Kalvárii pečlivě. Ho-
mosexualita a problémy s ní spojené 
mě svého času fascinovaly. 
Kdybyste si mohla vybrat jednu kníž-
ku, aby se zfilmovala, která by to byla?
Určitě Ema a kouzelná kniha. Přiznám 
se, že k ní v tuhle chvíli píši scénář 
a doufám, že se mi podaří „podstrčit“ 
ho nějakému producentovi.
Vaše dětské knížky vydává naklada-
telství Albatros. Už vám někdy nějaký 
rukopis vrátili, nevydali nebo dali 
upravit?
Mám psaní jako koníčka – nepíši 
knížky do zásoby. Dopředu se s na-
kladatelem dohodnu, co chci napsat. 
Ještě se mi tedy nestalo, že by mi 
nějaký rukopis vrátili. Každý spisovatel 
dostane v nakladatelství redaktora, 
který mu opraví gramatické chyby 
a rediguje knížku. Redaktoři v nakla-
datelství mají vystudovanou češtinu 
a musí upozornit na různé nesrovna-
losti v textu, takže každý spisovatel 
musí být srozuměn s tím, že mu někdo 
bude mluvit minimálně do gramatiky. 
Já mám v Albatrosu „svoji“ redaktorku 
Zuzku Kovaříkovou. Výborně se mi s ní 
pracuje. 
Časopis Romano Voďori je určen 
žákům na druhém stupni základní 
školy. Jakou ze svých knížek byste jim 
doporučila?
Trilogii o problémovém Michalovi a Te-
reze – Borůvkové léto s Terezou, Tere-
zománie a Princové nemyjou záchody. 
Není to žádný sladkobolný románek 
pro holky, ale docela drama. Nebo 
Česká služka aneb Byla jsem au-pair, 
což je můj vlastní příběh, kdy jsem 
se po Sametové revoluci v roce 1989 
potýkala s francouzskými a belgickými 
dětmi. Je to taková sranda, zážitky 
s nevycválanými dětičkami, ale záro-
veň cestopis po Francii a Belgii. 
Když se ohlížím zpátky, zírám, 
co jsem všechno pro-
váděla! Měla jsem 
kliku, že se mi nic 
nestalo. Chovala 
jsem se tam jako 
utržená ze řetězu… 
(smích).

Anna Kolářová,  
ZŠ Komenského, 

Horažďovice
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V létě tomu bude šest let, mám takový pocit, co mě 
a moji sestru vzal strýček na Moravu na prázdni-
ny. Hektary nížin plné vinné révy, kilometry dol-
ních toků řek a azurové nebe – co více si přát. Naše 
chata se nacházela, jsem si téměř jist, v borovi-
covém lese, hustém, odlehlém a neprostupném. 
Když není kam jít, na telefonu se vám signál za-
staví na bodu mrazu a nejbližší počítač se na-
chází ve 30 km vzdálené vesnici, nemáte mnoho 
možností k zabavení se. Ještě že mám v batohu 
jojo. Ano správně, všimněte si grafické strán-
ky onoho slova. Nejspíše jsem jej našel v jakém-
si časopise pro děti, už si nevzpomínám. Ani ne-
vím, proč jsem si ho přibalil na cestu. Že by osud?

Jak slepec 
     k houslím  ( yoyu ) 
   přišel
Krom nás se zde nacházelo i pár přátel 
mého strýce. Skvělá společnost, vzpomí-
nám na ně v dobrém, i když mlhavě. Mezi 
nimi byl i dvacetiletý muž, nejspíš vyso-
koškolský student. Byl to velmi hodný 
a přátelský člověk, jemuž nevadilo bavit 
se s menšími dětmi (čehož si velmi vá-
žím, jelikož se s tím setkávám málokdy). 
Když se počasí na Moravě nevyvedlo, za-
čal jsem si hrát s tou nudnou monotónní 
hračkou. Nahoru a dolu, nahoru a dolu.
Onen dvacetiletý muž ke mně přišel. 
Slušně požádal o nostalgický před-
mět. Rozmotal provázek a zase smotal 
dohromady. S věcí švihl k zemi. Moment, 
něco tu nesedí! Ten kouzelný nástroj 
zůstal dole a navíc se pořád točil! Cuknul 
rukou a hračka se mu vrátila do ruky. 
Hodil znovu. Tentokrát v dlaních vytvořil 
z provázku trojúhelník a v něm se houpa-
lo yoyo (všimněte si tvaru slova). Nevím, 
jak se dotyčný jmenoval, nevzpomínám si 
na jeho tvář, nevím, vedle kterého města 
jsem byl ubytován, ale když si dnes 
vzpomenu na onen moment, opět pociťuji 
úžas, jako bych našel smysl svého života. 
Nalezl jsem nehledané. Uzřel jsem nikdy 
neviděné.
Celé dva týdny, co jsem si užíval v panen-
ské přírodě moravských lesů prázdniny, 
mě mladík učil, proč se věcička točí 

a jakým způsobem ji mám hodit, aby 
se i mně točila a vracela, jako 

jemu. Neexistovalo nic jiné-
ho – jenom já a yoyo. 

Hod, rotace, návrat. 
Můj životní cyklus 
se změnil na tyto 
údaje. Když se yoyo 

drželo v sleepu (tak 
se mezi námi yoyery 
říká protáčení yoya na 
provázku, zároveň se 

jedná o základní trik), přestal platit čas. 
Vše okolo zamrzlo ve věčném spánku, 
ale yoyo se točilo dál.  Inu i ono si občas 
uvědomilo, že nic netrvá věčně a vrátilo 
se zpět do ruky. Opětovné hození a...
Po dvoutýdenním tréninku jsem házel 
jako profík (údajně, dítěti se věci vždy 
musí říkat s menší nadsázkou). Už si 
nepamatuji, jestli pln euforie, jsem švihl 
rukou razantněji, neodhadl vzdálenost od 
podlahy nebo patřil mezi nešiky, zkrátka 
zem a plast za pár drobných se neradi. 

Plastové tělíčko udělalo lup a prask 
a místo v jedné jsem yoyo držel ve dvou 
dlaních. Umíte si představit dítě s rozbi-
tou hračkou. Vodopády slz a neumlkající 
pláč. Už jsem si nezayoyoval.
Kdyby nenastal čas odjezdu do rodných 
Jizerských hor, strávil bych nad polovi-
nami yoya věčnost a pode mnou by se 
vytvořil pramen potoka slz. Ve stísněném 
prostoru automobilu vzpomínaje na 
krásně prožité volno a hračku snů, věc, 
která zatočila s mým životem tak prudce, 
že pouze ona mě mohla udržet na nohou, 
jsem usnul.

„Michálku, Michálku.… je čas se roz-
loučit s kamarádem,“ promluvil strýček 
tahaje mne z rybníku snění. „Na shle-
danou,“ volám za mladíkem, který mě 
celý pobyt žádal o tykání. „Ještě chvíli 
počkej,“ prosil on mého strýčka, který 
již sahal na řadicí páku. Vběhl do pane-
lového domu, rozsvítilo se okno, zhaslo 
a opět vyběhl ze dveří. Přikročil k mému 
okýnku a do rukou mi vložil něco ob-
lého. Yoyo. Děkoval jsem mu nej méně 
pětkrát a kdybych neodjel, děkoval bych 

nadále. Uzavřená 
cesta se opět 
otevřela dokořán 
a já se zase mohl 
věnovat věci, kte-
rá mě uchvátila, 
uchvacuje mě 
doteď a doufám, 
že i uchvacovat 
bude. Černý 
oblázek se 
zlatým nápisem 
nejmenované ná-
pojové firmy mě 
dokázal povzbu-
dit a rozveselit 
více než cokoliv 

jiného a mnohonásobně cennějšího. 
Za tu dobu mírně pokročil čas kupředu 
a hodně yoyí padlo v mých rukách, ale 
toto (byť poznamenané šrámy) přetrvává 
nadále. Kdykoliv na něj pohlédnu, vidím, 
že i malost může vzbuzovat vysokou 
významnost a monumentalitu v očích 
člověka, který si jí nemohl všimnout, 
protože celou dobu žil v zaslepení 
velikosti.

Michal Klacik
SPŠ, Jičín
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Blešák
Pokoutné stánky plné zaprášených skvostů, lomoz, smích a diskuse nad objeve-
nými 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 nepo-
třebnou za něco, co tě uchvátilo? Navštiv náš úspěšný Blešák!

Nabídka č. 26 
Klučičí svetr značky C&A velikost M, barva: 
khaki s černo-zelenými pruhy, výměna za 
nějakou mikinu velikosti S nebo M

Jak směňovat ve VOĎORI blešáku?

1. Vyfoť cokoli, co nabízíš k výměně 

(oděv, doplněk, knihu, CD, budík, 

tašku, …).
2. Napiš doprovodný text a udej důležité 

informace pro čtenáře (velikost odě-

vu, stáří věci, funkčnost, apod.).

3. Fotku s textem a upřesněním, co 

požaduješ výměnou, nahraj prostřed-

nictvím elektronického formuláře na 

webu www.romanovodori.cz do rubri-

ky Blešák (zařadíme ho do pořadníku 

a uveřejníme v časopise a na webu).

4. Sleduj aktuální nabídku dalších 

účastníků Blešáku.
5. Najdeš-li to, co hledáš, zarezervuj si 

to jednoduše on-line přímo v nabídce 

blešáku. 
6. V tuto chvíli začíná naše práce – spo-

jíme 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.

 

Zapoj se! 

27

28

26

Nabídka č. 27 
Nechte se unést africkými 
rytmy v podání čtveřice čes-
kých zpěvaček Yellow sister, 
CD Singalana, 10 písní, rok 
vydání: 2006, výměna za 
jiné CD

Nabídka č. 28 
Růžovo-fialová etno 
taška s korálkovým 
lemováním (zub času 
se do ní zaryl už trošku 
více), velikost 35x25 
cm, výměna za nějaký 
šperk

Básně aneb 
seskládat pár 
slov k sobě
Básničky skládám, když je ve mně jakýsi pocit 
nespokojenosti, truchlivosti a  někdy i smutku. 
Díky básničkám ze sebe dostanu všechny 
emoce. Na papír píši, jaké mám pocity a jak se 
zrovna cítím. 
Když se o báseň pokouším jen tak z nudy, 
povede se málokdy. Vlastně je spíš píše moje 
srdce a má duše. 
Má první báseň vznikla z ničeho nic. Seděl 
jsem v pokoji a kreslil si obrázek  a  najednou 
mě k němu začaly napadat  různé rýmy. Ne-
byla zrovna nejlepší, ale mně to nevadilo, byl 
jsem rád, že se mi povedlo  seskládat k sobě 
pár slov. Potom jsem  zkoušel psát dál a bylo 
to stále lepší a lepší. Básničky píši už nějaký 
čas a musím říct, že je má mysl  od té doby 
čistá, protože vše co cítím, dám do nich.  
Doporučoval bych vám všem zkusit také něja-
kou napsat. Jestli vám to nepůjde, nezoufejte. 
Je plno dalších možností, jak můžete vyjádřit 
svoje pocity a být v tom dobří!

Brána 
Když dva se rádi mají, 

všichni se jim posmívají. 

Oni si jich nevšímají,  
proto se pak dobře mají. 

Na sebe se usmívají,  
polibky si předávají.

Chtějí projít bránou lásky 
tam, kde kvetou sedmikrásky. 

Až jí projdou, zahodí klíč,  
odejdou plní lásky spolu pryč.

Podpora
Sedím po tmě, sedím sám,  

svoji duši proklínám. 

Mám vztek a taky zlost,  
nemá smysl mít radost.

Do zdi se jen prázdně dívám,  
přemýšlím a tiše zpívám. 

Co je to láska, co je to radost,  
o to jediné mám nyní starost.

Na to já myslím celé hodiny,  
z ticha se ozve hlásek jediný. 

Hlavně se netrap a neměj strach,  
nebo se rozplyneš v jemný prach.

Pojď za mnou, půjdeme životem dál,  
nebudeš už sedět tady tak sám.

Adam Pokorný 
ZŠ T. G. M., Zastávka u Brna



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.

po
ra

dn
a

13

Co je nadání
Nadání je nejčastěji definováno jako soubor 

schopností, které jedinci umožňují dosahovat vý-

konů, jaké nejsou mezi průměrnými lidmi úplně 

běžné. Člověk může mít nadání na jednu nebo 

více věcí či aktivit. Nadání se projevuje třeba 

v oblasti sportu, umění, techniky nebo logického 

uvažování. V běžné populaci se podle typu nadání 

vyskytuje 3–10 procent mimořádně nadaných. 

Vrozené či získané
Vědci se stále nemohou dohodnout, zda a v jaké 

míře se člověk s uměleckým nadáním narodí, 

nebo se nadaným stává vlivem prostředí – tedy 

rodiny, přátel, učitelů apod.  Existuje řada výzku-

mů, které potvrzují to, že člověk se s nadáním 

rodí, a na druhou stranu výzkumy, které říkají, že 

záleží jenom na prostředí, zda se přirozená tvoři-

vost, která je u každého člověka, rozvine. Pravda 

pravděpodobně bude někde uprostřed, a tak se 

v určité míře jedná o působení obou faktorů.

Nadaný člověk se každopádně projevuje již 

v dětství. Může to být tím, že krásně 

kreslí, tancuje, zpívá nebo hraje na 

hudební nástroj. Neprojeví-li se 

mimořádné nadání v dět-

ství, bude jistě rozpoznáno 

v období dospívání, kdy se více 

vyhraňují zájmy a zřetelněji se 

projevují osobnostní 
rysy jedince.

Neštěstí talent 
nezabije

Vnější a vnitřní vlivy
To, jak člověk se svými vrozenými schopnostmi zachází, záleží pak již na prostředí, ve kterém vyrůstá, a také na jeho osobnostních předpokladech. Často kluci a holky, kteří projevují nadání, bývají oceněni přímo v rodině nebo ve škole. Právě pochvala a úspěch se pak stává hnacím motorem dalšího úsilí. Nezbytnou součástí získávání úspěchu je využívání svého talentu na různých soutěžích, vystoupeních nebo veřejně přístupných internetových stránkách.

Určitě je to jednodušší, pokud má mladý člověk podporu ve své rodině a rodiče si jeho talentu všimnou již v dětství a vyhledávají pro něj například učitele, který ho bude v daném směru vzdělávat (například ve speciálních uměleckých školách nebo zaměřených volnočasových aktivitách).Současně ale neplatí, že by dívka nebo chlapec, kteří měli maximální podporu svého okolí, byli automaticky úspěšní. Nestačí talent a podpora rodiny, ale také je potřeba, aby nadaný člověk samostatně usiloval o rozvoj svých mimořádných schopností. K charakteristickým vlastnostem nada-ných lidí patří zvídavost a silná vnitřní motivace. Chce-li člověk dosáhnout výjimečné úrovně, je nutné, aby se věnoval danému oboru opravdu inten-zivně. Opakovaně se lze v praxi setkat s tím, že dívka nebo chlapec, kteří se projevovali jako velmi nadaní v dětství, nejsou v dospělosti nijak zvlášť úspěšní. Naopak dítě, u kterého talent nebyl tak zřejmý, ale mělo odhod-lání v daném oboru vyniknout a hodně se svému zájmu věnovalo, může být mnohem úspěšnější. 
Často se u nadaných mladých lidí setkáme s menší potřebou spánku, hod-ně času věnují s nadšením svému koníčku. Obvyklá je také přecitlivělost, která je provázená emočními reakcemi, jako je vztek nebo záchvaty pláče. Nezřídka se u nadaných lidí setkáme také se sklonem k perfekcionismu (snahou o dosažení dokonalosti) a těžkým vyrovnáváním se s neúspěchy. Nadaný člověk má představu, co chce dokázat, a je pro něj těžké vyrovnat se s dočasnou nedokonalostí svých výkonů. Potřebuje v takové situaci podporu svého okolí, aby se nevzdal svého cíle. Je mnohem obtížnější, pokud taková podpora v rodině není. Pokud ale člověk nezůstává se svým nadáním sám, tak se jistě najde někdo jiný, kdo dočasné krize pomůže překonat – může to být například učitel nebo kamarádi.Příběhy nadaných lidí 

Jana: žila v rodině s otcem, který býval často opilý a v opilosti ji fyzicky na-padal. Zažívala týrání, se kterým se nemohla nikomu svěřit. Pocity, které zažívala, pro ni byly neúnosné, a tak si začala psát o svých zážitcích deník. Vypisovala se ze svých pocitů, což jí přinášelo částečnou úlevu v jinak bezvýchodné situaci. Deník později dala přečíst své kamarádce a ukázalo se, že Jana má mimořádné nadání vyjadřovat písemně své prožitky. To, co zažila, bylo hrozné, ale díky jejímu talentu a odhodlání se z toho vypsat, po-mohla sobě i druhým. Jana souhlasila s tím, že deník může být zveřejněn, a tak byl knižně publikován.
Alena: Alena byla odmala virtuózní ve hře na housle. Už ve čtyřech letech dokázala zahrát velmi těžké skladby zpaměti. Proto nebylo divu, že byla ve svých devíti letech přijata na konzervatoř. Její spolužáci byli většinou jednou tak staří. Kdykoliv Alena na koncertu vzala do ruky housle, obecenstvo nestačilo žasnout. 



Múza–má věrná 
kamarádka?
Co si člověk představí pod pojmem 
„múzování“? Každého hned asi na-
padne múza, která je spojená s věcmi, 
které má rád – například psaní knih, 
textů, melodií, divadelních her apod. 
Mně osobně hned přišla na mysl hud-
ba. Celým mým životem prochází mu-
zika – každým dnem, každou hodinu, 
kterou sedím ve škole, nebo když jsem 
venku s kamarády. Určitě se mnou 
bude hodně z vás souhlasit, když řek-
nu, že hudba je lék na špatné nálady, 
nešťastnou lásku nebo na povzbuzení 
radosti. Hodně lidí poslouchá hudbu 
i jen tak pro radost – svou oblíbenu 
skupinu nebo zpěváka. Právě múza je 
ta věc, kterou umělec pro psaní textu 
a melodie potřebuje, pro zrození nové 
písničky, která nás povzbudí a potěší. 

Když mi učitelky nebo redakce Voďori 
zadají úkol, abych napsala nějaký příběh 
nebo článek, potřebuji čas, protože nápady 
nepadají z nebe. Vždy jen tak vyčkávám 
nebo se procházím po venku a čekám, až 
mě múza pohladí. 
Hudba je můj život a s ní souvisí i zpěv. Ob-
čas mi k povzbuzení nestačí jen samotná 
hudba, potřebuji zpívat, abych zapomněla. 
Každý den čekám na nějakou příležitost, 
při které bych dostala šanci prosadit 
se, protože zpěv miluju! Jednou 
bych chtěla skládat písničky, 
které by poslouchala celá 
republika a možná 
i sousední země.�  
Pokud to tak jednou 
bude, tak doufám, že 
múza bude mou věrnou 
kamarádkou!  

Míša Horváthová 
Střední pedagogická škola, 
Přerov

jako kamarádku, protože vidím, jak moc 
ji baví flirtovat s muži. Chtěla bych vědět, 
jaký na to má názor, ale nechci ohrozit 
naše kamarádství. Mám pocit, že se už 
dlouho nedokážu přetvařovat a chovat se 
jen jako kamarádka. Je ale lepší ji mít po 
boku jako kámošku, než ji úplně ztratit?
 Pavla, 17 let

Pavlo, myslím, že to, co cítíš ke kamarád-
ce, není důkazem toho, že jsi bisexuálka. 
Homosexuální pocity jsou v určité míře 
přirozené a má je každý člověk. Opravdové 
homosexuální prožívání je dlouhodobé 
a nebývá směřováno pouze na jednoho 
člověka. Rozumím tomu spíš tak, že Ti je 
kamarádka tak blízká, že bys ji chtěla mít 
jen pro sebe. Ale podle toho, jak kama-
rádku popisuješ – ráda se baví a flirtuje 
s klukama – bych nepředpokládala, že 
bude chtít svůj život změnit, protože by se 
cítila omezována. Doporučila bych Ti po-
kračovat ve vztahu s kamarádkou v tom, 
co spolu máte společného. Pokud už to 
není společný způsob večerní zábavy, tak 
se najde jistě něco jiného.
Ahojte x=))) Jmenuji se Silva. Navštěvuji 
Anglickou obchodní školu v Praze a mám 
strašný problém. Od nejlepší kamarádky 
Markétky jsem se dozvěděla, že je do mě 
zamilován jeden spolužák, kterého znám 

Vaše problémy 
a dotazy
Jsem Pavla a chodím třetím rokem na 
gympl. Mám dost kamarádů, ale v po-
slední době se naskytl problém. Asi 3 
měsíce se docela hodně bavím s Mar-
kétou, mojí dnes nejlepší kamarádkou. 
Začalo to, když jsme spolu začaly jezdit 
na diskotéky, každý víkend jsme se opí-
jely, kouřily a bavily se. Byly jsme rázem 
nejlepší kamarádky, ale ve škole si mě 
až tak nevšímala, až po čase začala. 
Naše kamarádství se stupňovalo a já ji 
mám čím dál víc ráda. Už mě tolik neba-
ví jezdit na diskotéky a opíjet se v barech 
jen proto, abych balila kluky jako ona. 
Jezdím s ní spíš proto, že jí chci být 
stále nablízku, chci být s ní a sledovat, 
se kterým z mládenců stráví noc nebo 
si s ním prožije románek. Tajně v duši 
cítím, že kdybych mohla být klukem, 
chtěla bych být po jejím boku. Dlouho 
nad tím přemýšlím. Asi jsem bisexuálka, 
protože jsem měla vztah s pár kluky, 
ale taky mám pocit, že jsem do Markéty 
zamilovaná. Asi přesně nevím, co chci. 
Moc nedokážu rozpoznat, co přesně 
k Markétě cítím a vím, že ona mě vidí jen 
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ještě ze základní školy. Od té doby, co 
mi to kámoška řekla, vidím, jak na mě 
pořád kouká a nejen to!! Pořád ho mám 
v patách!! Ten jeho slídivý pohled. Jsem 
z toho už na prášky. Kdybych nevě-
děla nic, bylo by mi líp. On sám mi je 
odporný, nechápu, jak si mohl myslet, 
že já bych s ním něco měla!! Kamarádi 
místo toho, aby mě chápali, si ze mě 
dělají srandu a pořád mají nepříjemné 
narážky:(. Já s ním opravdu nechci 
nic mít, nejde jen o vzhled, ale i jeho 
povaha je hrozná!! Každý den jezdím 
vynervovaná do školy, dokonce jezdím 
jiným autobusem, jen aby tam nebyl. 
Dokonce kvůli mně začal chodit i na 
obědy a vždy na mě významně kouká, ať 
si k němu sednu.  Silvuš, 16 let

Silvo, myslím, že bude nejlepší nechodit 
kolem horké kaše a spolužákovi říci, 
že Ti není příjemné, jak na Tebe často 
významně kouká a že u Tebe nemá žád-
nou šanci. Přímou reakcí nic nezkazíš, 
jen bych Ti doporučila nepoužívat žádná 
tvrdá a definitivní slova o jeho hrozném 
vzhledu nebo povaze. Zbytečně bys mu 
ublížila a také neznamená, že když se 
nelíbí Tobě, nebude se líbit někomu 
jinému.

Alena si byla sama sebou jistá. Věděla, 
že je jedna z nejlepších. Začala čím dál 
méně docházet do školy, přestala cvičit 
a plnit své povinnosti. Alenu i přes její 
abnormální talent ze školy nakonec vy-
loučili. Dostala ještě jednu šanci na jiné, 
méně prestižní škole. Tam ji ale čekal 
stejný osud. Na žádnou jinou konzerva-
toř ji už nepřijali. Dnes je Aleně více než 
dvacet let a je nezaměstnaná. 

Doporučení psychologa:
-  přemýšlej o tom, co ti jde dobře a co 

tě baví  
-  věnuj svému zájmu hodně času a hle-

dej lidi se stejným zájmem
-  dej vědět o svém talentu ostatním (ško-

la, internet, veřejné výstavy, koncerty...)
-  v případě neúspěchu vydrž a nepřestá-

vej usilovat o lepší výsledky, krize patří 
nevyhnutelně k vývoji

-  rozvíjej své nadání pro sebe, je to Tvůj 
zdroj radosti a může Tě 
udržet nad vodou v těž-
kých životních situacích

PhDr. Dana Hajná

Kam se obrátit? 
Linka bezpečí 116111 (bezplatně, nonstop) 

Linka pro rodiče 840111234 
Police ČR 158
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Tanec? Ano. Melbourne Shuffle!

Toho pána potlesk těší,
obecenstvo on má rád,
každý večer do práce běží,
opona je kamarád.

Pán rád míchá barvičky,
zakázky se mu jen hrnou,
má šikovné ručičky
a nápadů hlavu plnou.

Soutež: 
Hádej, kdo jsem

Eva Nedvědová, Kristýna Zezulová a kolektiv
ZŠ Kladruby

Je krásné letní předprázdninové odpoledne. Čekám na autobusové zastávce a letmo pomrkávám po 
ostatních lidech a studentech, kteří znuděně sedí na počmáraných lavičkách a rozhlíží se stejně zvě-
davě jako já. Sklopím hlavu a potichu přemýšlím, jak mohu zabít dvacetiminutový čas. Je nehorázné 
vedro a cítím, jak mi kapky potu stékají po čele. Znovu se podívám před sebe. Najednou přimhouřím 
oči a v dálce zahlédnu mladého kluka s partou jeho spolužáků. Mohl být zhruba ve stejném věku 
jako já a vypadalo to, že něco chystá. Rozhodla jsem se ho nenápadně z dálky pozorovat. 

Uhodněte, jaká kreativní povolání se 
skrývají pod následujícími obrázky, 

a vyhrajte knihu kreslených vtipů Vla-
dimíra Jiránka Člověk za volantem! 

Své správné odpovědi posílejte 
emailem do 15. června na adresu 

romano.vodori@gmail.com. Podmín-
kou zařazení do slosování je uvedení 

všech správných odpovědí 
(tedy 5 povolání).

Po chvilce napětí se okolím začala rozléhat hlasitá hudba. Nebyl 
to žádný z běžných stylů jako pop, r‘n‘b, rap, či rock. Byl to 
electro house. Mně osobně se ta hudba moc líbila, přitahovala 
mě a cítila jsem, jak nevědomky poklepávám nohou o zaprášený 
beton a kývám hlavou, jako by mě pohltila nějaká síla a nutila 
mě se pohybovat a tancovat. Na pár sekund jsem přivřela víčka 
a potopila se do hlubiny svých fantastických myšlenek o hud-
bě a tanci. Cítila jsem se jako v extázi, která mě doprovázela 
celou chvíli, kdy jsem měla oči zavřené. V hlavě se mi promítaly 
barevné paprsky a vlnky, které se pohybovaly v rytmu songu. Vy-
padalo to jako o půlnoci při silvestrovské oslavě. Otevřela jsem 
oči dokořán a pohlédla zpět na onoho hnědovlasého kluka. Měl 
nevšední styl – hezky oblečený a od pohledu působil sympatic-
ky, byl asi hodně oblíbený. A tak zvláštně se pohyboval. Jako by 
chtěl stírat podlahu, ale nepůsobilo to neomaleně, jak vytírání 
podlahy obvykle vypadá. Pohyboval se tam a zpátky, otočil se 
a znovu vyrazil do stran. Ten pohyb měl přitom opravdu šťávu 
a švih. Nejspíš se mu věnoval už dlouho, umí to a zřejmě ho to 
i dost baví.
Uvědomila jsem si, že ten pohyb odněkud znám. Byl mi hrozně 
povědomý a ta hudba k němu vážně pasovala. Připadala jsem si 
jako na diskotéce plné rozvášněných tanečníků, kteří nedopus-
tili, aby se jejich nohy zastavily, a tancovali by do konce svých sil. 
Klukovy hnědé, vyžehlené vlasy se houpaly ze strany na stranu 

a tancovaly společně s tělem a nohama. Patřil mu můj obdiv.
Nakonec mi to všechno došlo. Je to – Melbourne shuffle! Stejně 
jako tecktonik, o kterém jste se mohli dočíst v předchozím 
čísle, se shuffle u nás objevil teprve nedávno. Vznikl v ulicích 
australského Melbournu v 80.–90. letech 20. století. Nejvíce se 
tancovalo na rock a techno, postupem času je vystřídal house 
a trance. Shufflu se i jinak přezdívá slepičí tanec. Nohama se 
postupně šoupe po zemi a tím vznikají kreace vzdáleně podobné 
moon walku. 
Kromě Melbourne je ještě jeden druh – malajský shuffle. 
Jediný rozdíl je v pohybu nohou. U Melbourne se nohy pohybují 
vedle sebe, zatímco u malajského se nohy při každém kroku 
překříží. Styl oblečení tanečníků je neurčitý, v módě převládá 
hlavně fantazie a bláznivé vzory. Nejčastěji tanečníci nosí velmi 
široké zvonové kalhoty, které jsou vyrobené přímo pro shuffle. 
Obsahují především našité svítící pásky, které při tanci dodávají 
lesklý efekt. 
Tenhle tanec na mě udělal dojem na první pohled. Znám pár 
tanečníků, kteří tento styl tance předvádějí a moc je baví. Ne-
divím se. Když se tomu někdo věnuje delší dobu a umí to, je na 
to vážně úžasný pohled. Řadu videí najdete na Youtubu. A abych 
nezapomněla – příště se budeme věnovat jumpstylu.

Hana Klaciková
Masarykova ZŠ, Tanvald
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Dívčí válka Dva jako jeden

Pán u svého stolu sedí,
slova dohromady dává,
lidem do duše hledí
a perem po papíře mává.

Tenhle pán rád notičky,
Cé, Dé, Há, Á, eF,
střídá je jak botičky,
to je jeho svět.

Pán se ráno probudí,
hledáček, blesk, objektiv…
celý den se nenudí, 
na obrázcích samý div. 

Jak jste si možná už přečetli v předchozích čís-
lech Romano voďori, získaly jsme před dvěma 
lety v Praze s naším tanečním souborem Sam 
Roma sam cenu absolutního vítěze v každoroční 
soutěži Romský talent. Povedlo se nám to s tan-
cem s názvem Benátky. Byla nejprestižnějším 
oceněním, které jsme zatím získaly.

Právě zítra je čeká velká soutěž, oba si moc přejí vyhrát. Dnes 
mají poslední trénink a vůbec se jim nedaří. Ona si dokola stěžu-
je, že ji John šlape na nohy, on se brání a říká, že to ona je moc 
pomalá. A pak se to stane! John se rozzuří a křikne na Canady: 
„Jsi nafoukaná a myslíš si, že všechno musí být podle tebe! Já 
končím! Vem si věci a trénuj si, kde chceš!“ Canady s tetou se 
seberou a odejdou. Canady je zklamaná, slzy jí tečou po tvářích. 
John byl její nejlepší přítel! Soutěž je navíc už zítra večer a ona 
tak chtěla vyhrát. Ale s Johnem. I on je z toho na dně. Christina 
se snaží najít pro Canady náhradního tanečního partnera, ale ni-
kdo zítra nemůže. Ona ale pořád tajně doufá, že se John umoudří 
a na soutěž přijde.
Je den soutěže, Canady s Christinou jsou v sále a obě netrpělivě 
hledí ke dveřím… John už je ale dávno v sále, sedí tři řady před 
nimi.
Najednou se z reproduktorů ozve: „Připraví se Canady a John, 
kteří spolu tancují už pět let.“ Canady se zvedne z lavičky a po-
malým skleslým krokem jde na parket, kde se chystá oznámit, že 
se dnes s Johnem závodu nemohou zúčastnit. Už drží mikro-
fon u obličeje a chce začít mluvit, když najednou vstane John 
a vykřikne: ,,Já jsem tady Canady! A vždycky tady pro tebe budu!“ 
Canady se rozjasní oči a je celá šťastná. A potom už to začne.  
Rozsvítí se světla, hudba hraje, jejich těla se spojí v jedno. Vzná-
šejí se jako motýli... Hudba doznívá, John chytne Canady a jejich 
ústa se přiblíží… „Jó!“ křičí Christina. Ano, vyhráli. Předseda 
poroty přítomným novinářům vysvětlil, že zvítězili právě proto, že 
se jejich duše spojila a byli jako jeden člověk. 

Nikola Brzobohatá
ZŠ Kladruby

V následujícím roce jsme se připravovaly na další vystoupení. 
Chtěly jsme obhájit titul. Musely jsme ale pro to něco udělat, vy-
myslet nový čardáš a k tomu samozřejmě najít i vhodnou hudbu. 
Hudbu, která bude rychlá, dost dobrá a živá. Hudbu, která se 
bude líbit nám, lidem i porotě.
Na tanečních zkouškách jsme o přestávkách poslouchaly různé 
písničky a dlouho odmítaly jednu za druhou. Až se konečně ob-
jevila skladba od maďarské zpěvačky Notar Mary. Splnila všech-
na naše očekávání, a proto padla naše volba na ni. Když jsme 
měly hudbu, musely jsem k tomu vymyslet taneční kroky. Naše 
taktika je vždy stejná. Všechna děvčata jdou na plac a v rytmu 
hudby tancujeme. Napadlo nás, že bychom se mohly rozdělit do 
dvou skupin a navzájem se tanečními prvky provokovat. Někdo 
nám to možná nebude věřit, ale opravdu tomu tak bylo. Při tanci 
nás asi vždy nakonec políbí múza.
Když pan Skřivánek, který pracuje v komunitním centru u nás 
v Chanově, viděl náš tanec, poradil nám, že by měl mít podle 
něho děj. Nakonec jsme se rozhodly pro příběh, který vychází 
ze známé Kosmovy kroniky. Je ve zkratce o tom, že ženy v čele 
s Vlastou bojovaly proti nadvládě mužů. My jsme to trochu 
poupravily, protože v souboru žádného chlapce nemáme. A tak 
máme dvě Vlasty, které proti sobě bojují, ale nakonec se usmíří.
Nastaly dlouhé měsíce dřiny. A pak konečně přišel den D! Titul 
absolutního vítěze v Romském talentu jsme v Praze obhájily, 
z čehož jsme měly obrovskou radost. Mnohé z nás plakaly 
radostí a dokonce i dospělí.
Na tento den nikdy nezapomeneme. Děkujeme všem, kteří 
jste nám při tvorbě pomáhali, včetně pana Skřivánka.

Anna Siváková a Anastázie Grunzová 
ZŠ Chanov

Čtrnáctiletá Canady se od svých sedmi let věnuje 
latinskoamerickým tancům. Se svým blízkým 
přítelem a tanečním partnerem Johnem tancuje 
už pět let. Canady a John trénují každý den po 
škole u něj doma. Jejich trenérkou je Canadina 
teta Christina, která byla za svého mládí velmi 
úspěšná. Canady s Johnem se účastní různých 
soutěží, několikrát se dokonce umístili na stup-
ních vítězů a párkrát se jim podařilo i vyhrát.
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Bývala chloubou českých měst, šedá, prefabrikovaná, pane-
lová sídliště. A zatímco za jejich zdmi pulsoval život, pro-
stranství před nimi jakoby by umřelo. Dnes se začínají měnit, 
ale barvy někde až příliš překotně polykají vše, co jen trochu 
připomíná beton.
Chanovské sídliště nikam nepospíchá, přesto tamní redakce 
vidí svůj bezprostřední svět na pozadí panelového sídliště ve  
všech barvách a čtenáře Voďori zve ke  
krátké návštěvě prostřednictvím fotografií.

Duha 
mezi panely

Lampa ladí s nápisem. Nebo naopak?

I na staré hospodě je možné najít něco krásného.

I malá holka umí být dokonale sladěná.

Blýskavá 
náušnice 
na snědém 
uchu.

Nejen šedé 
paneláky jsou 
v Chánově…

Krásně červený – jen se tak zhoupnout…

Pod vedením Míši Klakůrkové 
Anna Siváková, Sára Marková, 

Michaela Pompová, Markéta Kršková 
ZŠ Chanov

Kde se vzal, tu se vzal. A stále tam je.



Záhy po válce se ujali moci v naší zemi komunisti, kteří zde začali budovat nedemokratický totalitní 
systém. Vzorem byl tehdejší Sovětský svaz, a to i v přístupu k Romům coby etnické menšině. V Sovět-
ském svazu ve 20–30. letech minulého století romská kulturní scéna velmi vzkvétala, avšak v roce 
1938 zde nastal obrat. Zatímco dříve se podporoval rozvoj menšinových jazyků, jako byla např. romšti-
na, novým cílem od konce 30. let naopak bylo co nejvíce potlačit kulturu národnostních menšin, které 
v Sovětském svazu žily, tedy i Romů. Snažili se tím potlačit veškeré odlišnosti lidí a vytvořit tak jednoli-
tou společnost. Tímto přístupem se bohužel inspirovali i naši politici.
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Romové pod vlivem komunismu

Zapomeň, kdo jsi
V Československu se od 50. let začala vůči Romům prosazovat politika 
tzv. asimilace. Romové měli pokud možno splynout s okolím tak, aby 
zmizely všechny prvky jejich kultury, kterými se od ostatních odlišovali. 
Romština byla považována za hantýrku. Sociální pracovnice a učitelé na-
léhali na romské rodiče, aby na své děti nemluvili romsky. Generacemi 
uznávané romské hodnoty byly úředníky z řad majority zesměšňovány, 
mnoho Romů se začalo stydět za svůj původ a odvrhlo zvyklosti svých 
předků. Tradiční romské hodnoty, které po staletí zajišťovaly řád a tím 
se dá říci i přežití romských rodů, tak najednou začaly mizet. Svůj velký 
podíl na tom mělo také necitlivé rozestěhování romských rodin po růz-
ných koutech republiky. Tím se přetrhaly rodinné vazby a členové rodiny 
nemohli navzájem dohlížet na dodržování tradičních norem chování. 

Zákaz kočování
Dalším nechvalně proslulým krokem komu-nistů vůči Romům byl zákon o trvalém usíd-lení kočujících osob z roku 1958. Dotyční se museli usadit v místě, kde se zrovna nachá-zeli. Odebrali jim koně, zničili vozy, případně odmontovali kola u maringotek, aby v nich mohli Romové bydlet, ale nemohli se přemis-ťovat. Kdo neuposlechl a nadále kočoval, mohl být potrestán vězením až na 3 roky. Obce měly těmto lidem poskytnout ubytování a zaměst-nání. 

Zákon zakazující kočování se dotkl především olašských Romů, kteří tradičně kočovali. Tímto zákonem se doslova ze dne na den musel změnit způsob jejich života. Postihl ale také Romy, kteří sice už dávno nekočovali a žili na jednom místě, ale museli kvůli práci objíždět různé obce (brusiči, opraváři deštníků atd.). Zákon se také dotknul Romů, kteří se jednodu-še rozhodli navštívit svou rodinu na Slovensku. Takový pohyb po území Československa jim nebyl dovolen. 
Zákon se ale netýkal jen Romů. Další skupinou, kterou nepříjemně ovlivnil, byli tzv. světští, tedy lidé, kteří jezdili s kolotoči a cirkusy. Všichni jmenovaní tak nařízením vlády, bez své vůle, přišli o svůj tradiční styl života a způsob obživy. 

Časová 
osa

říjen 1958  
Zákon o trvalém usídlení kočovných osob 
a soupis kočovných a polokočovných Romů

od r. 1965  
Rozptyl osob z některých romských osad na 
Slovensku a jejich přesun do Čech

1969–1973   
Existence Svazu Cikánů-Romů

1989  
Sametová revoluce, 
konec vlády komunismu 
v Československu 

Svaz Cikánů-Romů – naděje na změnu

Určitým světlým bodem v období romských dě-

jin plném protiromských zákazů a tlaků, o kte-

rém si v tomto díle vyprávíme, byla kratičká 

doba mezi lety 1969–1973. V těchto letech totiž 

fungovala první romská organizace tzv. Svaz 

Cikánů-Romů. Vůbec poprvé v historii se jejím 

prostřednictvím mohli Romové v naší zemi 

vyslovit k  problémům, které se jich týkaly. Svaz 

se také snažil o zviditelnění a rozvoj romské 

kultury, vydával zpravodaj Romano ľil (Romský 

list), pořádal různé kulturní akce, podporoval 

vznik hudebních a tanečních souborů, anga-

žoval se v oblasti školství a navazoval kontakt 

s Romy ze zahraničí. Svaz také zřídil hospodář-

ský podnik Névodrom, ve kterém našlo práci 

přes tisíc Romů. Svaz Cikánů-Romů se mimo 

jiné pokoušel prosadit, aby stát oficiálně uznal 

možnost hlásit se k romské národnosti. Tento 

požadavek byl však tvrdě odmítnut a vedení 

Svazu bylo státem v roce 1973 donuceno čin-

nost této organizace ukončit.

Materiální výhody, ale za jakou cenu?Mnoho Romů dnes vzpomíná na dobu komunismu jako na „období, kdy se žilo lépe.“ Je pravda, že přineslo Romům i jistá pozitiva jako například dostupnější zdravotní péči, zvýšení gramotnosti, lepší bydlení a také jistou práci, o kterou řada Romů po sametové revoluci přišla. Komunistický stát se totiž domníval, že napomůže k asimilaci Romů, tedy splynutí s většinovým obyvatelstvem, tím, že jim poskytne určité materiální výhody, např. zvýšené sociální dávky nebo přednostní přidělení bytu. Věřil mimo jiné v to, že pokud se zvýší materiální úroveň Romů, bude jejich asimilace snazší a rychlejší. Ovšem tímto přístupem stát pouze ochro-mil jejich schopnost postarat se sami o sebe. Posuďte sami, zda určité sociální výhody stojí za ztrátu vlastní kultury, jazyka a romské identity. Bývalý politický režim napáchal řadu nekalostí, jejichž důsledky jsou mnoh-dy patrné ještě v dnešní době. Zmiňme alespoň neodůvodněné zařazování romských dětí do zvláštních škol a odebírání romských dětí jejich rodičům do dětských domovů z důvodů, které by dnes neobstály. Černou a bolestnou kapi-tolou  tohoto nedávného období jsou také nezákonné sterilizace romských žen, jejichž následkem přišlo mnoho Romek nevědomky o možnost mít další děti. Mnoho z těchto nešvarů přetrvávalo ještě do doby po revoluci či dokonce do dnešních dnů. O tom ale až v příštím díle.
Kristýna Frydrýšková
autorska je romistka

I mezi Romy byla řada pionýrů, komunisté se 
snažili Romy „převychovat“ již v dětství 
(foto: M. Dědič, 50-60. léta, Zdroj: MRK)



k o m i x Dialogy a popisy v afgánské perštině byly pro účely komiksu přepsány 
foneticky latinkou. Děkujeme za pochopení.


