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Milý čtenáři, dostává se ti do rukou nový dvou-

měsíčník pro multikulturní mládež, se kterým se budeš během 

více než dvou let setkávat ve své škole. Jedná se časopis otevřený 

lidem všech národností, náboženského vyznání, smýšlení a sexu-

ální orientace. Měl by být o všem možném, co tě zajímá a co pro 

tebe může být přínosné. 

Romano voďori (v romštině Romská dušička) je magazín založený 

především na spolupráci žáků základních škol, kteří do něj budou 

pravidelně přispívat, redaktorů 

ze sdružení ROMEA a odborníků 

na různá témata. Můžeš to být 

právě ty, kdo se zaslouží o ko-

nečnou podobu každého čísla. 

Voďori má deset základních 

redakcí v deseti městech České 

republiky, z nichž tou hlavní 

je redakce sídlící v 5. základní 

škole Most, která se nachází 

přímo uprostřed sídliště Cha-

nov. Redaktorem se ale můžeš 

stát i ty, pokud vlastníš aspoň 

trochu psavé střevo a chtěl by 

ses do světa Voďori zapojit. 

Na následujících stránkách se 

budeš pravidelně setkávat s in-

formacemi o Romech i jiných 

národnostních menšinách, kte-

ré v České republice žijí. Dále 

budeš moct vyměnit své nepo-

třebné, ale zachovalé poklady 

v rubrice Blešák, poradit se 

o řešení případného problému 

s naší psycholožkou nebo si 

přečteš zkušenosti dobrovolní-

ků z rozvojových zemí. 

Každé číslo bude mít své 

specifické téma, které se 

bude na většině jeho stránek 

odrážet. Tématem prvního 

čísla, které právě držíš v ru-

kou, je homosexualita. Kromě 

informací z pera odborníků 

na téma vzatých se objeví 

i názory a osobní zkušenosti tvých kolegů 

z různých základních škol z celé ČR. Homosexuality se do velké 

míry týká i rozhovor s významnou osobností českého showbyzny-

su, kterou je pro tento měsíc jeden z nejvýznamnějších českých 

módních návrhářů Josef Klír. Ten v rozhovoru vedle cesty za svým 

profesním snem popisuje, s jakými problémy se jako homosexuál 

v běžném životě potýká.

Doufáme, že se ti bude časopis líbit. Budeme rádi za jakékoliv 

postřehy a komentáře. Můžeš je mailovat na adresu 

romano.vodori@gmail.com. Zároveň sleduj i naše internetové 

stránky www.romanovodori.cz. 

Tak vzhůru do čtení a půl je hotovo!

 

Lukáš Houdek
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www.romanovodori.cz



Jméno

ID

JménoHelena 
Grunzová

ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

RV 000008

PR
ES
S

Jmenuji se Helena Grunzová. Ráda chodím ven a dívám se na televizi. Taky si ráda s kamarády stavím v zimě sněhuláky. V létě chodím ráda na koupaliště. Ve škole jsou mé nejoblíbenější předměty ma-tematika a angličtina. Nejradši jím pišot. Ráda poslouchám Black eyed peas.

RV 000008RV 000008

Jméno

ID

JménoTibor 
Bílí

ČASOPIS PRO 
MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

RV 000005

PR
ES
SJmenuji se Tibor Bílí, je mi 14 let. 

Bydlím v Mostě na sídlišti Chanov. 
Žiju s maminkou, dvěma malý-
mi neteřemi a starším bratrem. 
Mým koníčkem je fotbal, malovaní 
a auta. Auta mě zajímají už odma-
lička. Rád chodím do školy, zajímá 
mě hlavně matematika, přírodopis, 
dějepis a tělocvik. Rád poslouchám 
funky zix a romské písně Kajkoš.

Jméno

ID

JménoMichaela 
Pompová

ČASOPIS PRO 
MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

RV 000001

PR
ES
SJmenuji se Michaela Pompová, je 

mi 11 let. Můj nejoblíbenější koní-
ček je tanec, ale i hip-hop.
Nebaví mě mytí nádobí. Moje ob-
líbené jídlo je kaše a kuřecí řízek, 
nechutná mi čočková polévka.
Doma mám dvě zvířátka psa a 
andulku. Bojím se pavouků.

Jméno

ID

Tibor 
Bílí

MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

Jmenuji se Tibor Bílí, je mi 14 let. 
Bydlím v Mostě na sídlišti Chanov. 
Žiju s maminkou, dvěma malý-
mi neteřemi a starším bratrem. 
Mým koníčkem je fotbal, malovaní 
a auta. Auta mě zajímají už odma-
lička. Rád chodím do školy, zajímá 
mě hlavně matematika, přírodopis, PR

ES
S

mě hlavně matematika, přírodopis, PR
ES
S

dějepis a tělocvik. Rád poslouchám 
funky zix a romské písně Kajkoš.

RV 000001RV 000001RV 000001

Jméno

ID

JménoDavid 
Vano

ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

RV 000004

PR
ES
S

Jmenuji se David Vaňo a je mi 13 let.  Žiju v Mostě-Chanově s ro-diči a dvěma mladšími sourozenci. Mým koníčkem je fotbal. Už víc než rok hraji za starší žáky Siad Most. Ve škole mám nejraději hodiny tě-lesné výchovy a německého jazyka. Nejvíc si pochutnám na bramboro-vé kaši a řízku. Nesnáším zelí.

RV 000004RV 000004

Jméno

ID

JménoMarkéta 
Kršková

ČASOPIS PRO 
MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

RV 000001

PR
ES
SJmenuji se Markéta Kršková, je 

mi 11 let. Chodím do šesté třídy. 
Mám ráda romský tanec, malování, 
učení a hlavně mě baví zajímavé 
věci. Chodím do souboru „Sam 
Roma Sam“ (Jsou Romové jsou). 
Do souboru chodím dva roky. Ráda 
pomáhám mamince v kuchyni. 
Mým nejoblíbenějším jídlem jsou 
halušky.

RV 000005RV 000004RV 000004RV 000004

Mám ráda romský tanec, malování, 

Do souboru chodím dva roky. Ráda 

Jméno

ID

JménoSára 

Marková

ČASOPIS PRO 

MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

RV 000002

P
R
E
S
SJmenuji se Sára Marková, je mi 

10 let. Chodím do čtvrté třídy. 

Třetím rokem chodím do krouž-

ku mažoretek a moc mě to baví. 

Ráda chodím do školy, dozvím se 

vždy něco nového a mám tu hodně 

kamarádek. Doma mám kočičku a 

pejska. Nesnáším pavouky.

Jméno

ID

JménoAnna 

Siváková

ČASOPIS PRO 

MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

RV 000009

P
R
E
S
SJmenuji se Anna Siváková, je mi 

13 let. Chodím do osmé třídy. Ráda 

tancuju. Chodím do tanečního 

kroužku už čtyři roky a moc mě to 

baví. Mými největšími koníčky jsou 

tancování, plavání a učení. Mám 

moc ráda zvířata. Doma mám koč-

ku. K jídlu mám nejradši halušky 

se sýrem. A co nemám ráda? Tak 

to je dršťková polévka.

Jméno

ID

JménoRichard 
Karsa

ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

RV 000003

PR
ES
S

Jmenuji se Richard Karsa, je mi 12 let. Rád hraji fotbal a nerad se učím. Mám dva sourozence. Mám je moc rád. Nechutnají mi goja, jinak jím všechno. Poslouchám techno a hip-hop. Mám doma tři papoušky.

Poznejte chanovskou redakci
Na vydávání časopisu Romano voďori aktivně spolupracují redakce v deseti základních školách z celé České republiky. Tou 
hlavní z nich je skupina redaktorů z mostecké 5. základní školy, která se nachází uprostřed sídliště Chanov. My vám přinášíme 
jejich krátké medailonky.

RV 000009RV 000009

PR
ES
S

Jméno

ID

JménoRoman 
Šváb

ČASOPIS PRO 
MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

PR
ES
SJmenuji se Roman Šváb, je mi 13 let. 

Docela rád chodím do školy. Chodím 
do sedmé třídy. Chtěl bych se vyučit 
truhlářem. Bydlím v Mostě na sídlišti 
Chanov s rodiči, se sestrou a s mlad-
ším bráškou. Mými koníčky jsou fotbal 
a hudba. Rád poslouchám funky a dis-
co haus. Moje oblíbené romské ka-
pely jsou Gulo čar, Connection a také 
Antonín Gondolán a Filip Gondolán.
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Proč 
jsem 
tak 
jiná

Nikdy jsem nepatřila mezi ty, co by si 
psali deník a denně do něj zapisovali 
všechny svoje trable a zážitky. Tohle je 
jenom způsob, jak se chci podělit o ten 
svůj trochu pošramocenej příběh… 
Hodně lidí mě nikdy nepochopilo. Vět-
šina se o to ani nepokusila a jediný, co 
dokázali, bylo říct: „Ta holka je prostě 
divná.“ Jo, taky řešení! Nejjednodušší, 
jaký můžete udělat. Odsoudit člověka, 
aniž byste ho znali… A právě toho se 
chci zbavit. Proto píšu tenhle článek 
na svůj blog, protože se chci konečně 
oprostit od toho hnusnýho pocitu nepo-
chopení. Asi jsem vážně divná. Alespoň 
tedy jiná. Trochu. Podle toho, jak důle-
žitý je pro vás to, s jakým pohlavím si 
přeje druhý člověk strávit zbytek života. 
Od malička jsem tak trochu vybočovala 
z řady. Zatímco si ostatní holky ve škol-
ce hrály s panenkami (barbínky a po-
dobné vychrtlé nesmysly jsem zavrhla 
docela brzo), já dováděla na pískovišti 

s bagrem s ostatníma klukama a za 
křovím si vyměňovala se zvída-

vým Jarouškem dosavadní 
poznatky z lidské 

anatomie. I když 
se mě maminka 
(a později i paní 
učitelka ve škole) 

snažila začlenit mezi 
normální holčičky 
mého věku a navna-
dit mě všemožnými 

odměnami a pochvalami, stejně jsem si 
pořád mlela svou. Asi za to mohl i můj 
táta, který si vždycky (a taky marně) 
přál kluka – a tak si ho prostě udělal 
ze mě. Lezení po stromech, chytání 
ryb nebo sbírání hub – to bylo moje 
nejmilejší trávení víkendů a prázdnin.  
Samozřejmě, že jsem nepatřila mezi 
nejoblíbenější žáky ve třídě. Měla jsem 
svůj názor – a s tím se u dítěte školního 
věku jaksi nepočítá. Neměla jsem ani 
žádnou nejlepší kamarádku, která by 
mě podržela nebo se mě zastala. Mezi 
kluky jsem měla kámošů hafo, ale 
chlapi jsou srabi… Když jde do tuhýho, 
sklapnou patky a strčí hlavu do písku. 
Docela velkej zvrat nastal v puber-
tě. S každým asi tohle období nějak 
zamává, změní ho nebo aspoň trochu 
pozmění. Mě změnila dost. Nejen 
zevnitř – posun hodnot, názorů a neu-
stálá snaha být s někým nebo s něčím 
ve sporu –, ale i zvenku – ze světlé 
blondýnky na černou punkerku s emo 
linkami a křiklavým oblečením, v němž 
nikdy nechyběla ČERNÁ (perfektní 
barva, vážně). Ted‘ už vím, že jsem se 
za tohle všechno vlastně schovávala 
a provokovala ostatní. Když mě nechtěli 
poslouchat, aspoň mě museli mít na 
očích a vidět můj protest. Celou dobu 
jsem se ale jenom hledala. Nevěděla 
jsem si s ničím rady, a i když se mi 
spoustu lidí snažilo pomoct, to hlavní 
jsem si musela vyřešit sama.

V jednom jsem ale byla stejná. Jako 
každej průměrnej teenager jsem si 
připadala dost vyspělá na to, abych 
začala randit a mít kluka. I přesto, že 
jsem byla „jiná“ a můj vzhled se zrovna 
nepodobal vzhledu účastnic soutěže 
Miss World, našlo se pár jedinců, kte-
rým nevadilo vytvořit se mnou (určitě 
neharmonický) pár. Problém byl ale ve 
mně. Nějak jsem si neuměla předsta-
vit, že bych se s nějakým klukem držela 
za ruce, nebo nedejbože líbala (blééé). 
Vždycky jsem brala kluky jako kámoše. 
Dělali jsme spolu různý blbosti a nikdy 
mě nenapadlo je brát jinak. Holky ve 
třídě neřešily nic jinýho. Hlavním téma-
tem jejich debat byli kluci, kluci, kluci, 
kluci, a pak teprve následovaly věci 
jako kosmetika, módní oblečení a dívčí 
časopisy. Mimochodem, jednou jsem 
si (dodávám, že pouze ze zvědavosti), 
zakoupila jedno vydání tohoto puber-
ťačko-nemůžeš-bez-toho-žít časopisu 
a jedinej pocit z toho byla znechuce-
nost. Na první stránce jsem zjistila, že 
jsem úplně OUT, když nenosím přesně 
TY věci, co inzeruje za těžký prachy 
zrovna TAHLE společnost, a na druhý si 
udělala super test, ve kterým mi vyšlo, 
že se svým skóre bych se měla jít rov-
nou zahrabat. Třetí stránku jsem raději 
neriskovala a použila tuto hodnotnou 
literaturu jako výstelku pod morče. 
Docela se divím, že si nestěžovalo. 
Jenže – i když si to moc lidí nechce při-



re
da

kc
e

4

znat – okolní společnost na vás působí 
mnohem víc, než si vůbec myslíte… 
A tak když skoro všechny holky kolem 
vás randí o 106 a nestydí se pochlubit 
svými zážitky i osobám, se kterými se 
jinak vůbec nebaví, začnete mít takovej 
divnej pocit, že asi není „něco“ v pořád-
ku. Zkrátka a dobře, nakonec jsem na 
to svoje první rande přece jen vyrazila. 
No jo, byla jsem dost měkká a hlavně 
hloupá na to, abych zjišťovala PROČ mě 
kluci nepřitahujou a představa líbání 
ve mně vyvolává příznaky salmonelózy. 
Co vám budu říkat, byla to katastrofa. 
Ze začátku jsme byli oba tak nervózní, 
že já po pár metrech hodila placáka 
na chodník a on místo toho, aby mi 
pomohl na nohy, tak zakopl o moje 
glády a složil se vedle mě. Mně bylo 
hned jasný, že tohle asi nebude ono, 
a tak jsem se nenápadně vymluvila na 
„neodkladnou“ práci a mazala domů. 
To, že se pak chudák ani neozval, bych 
brala jako daň prvního rande. Těchto 
omylů a hokusů pokusů jsem měla 
nespočet. Až jednou, někdy na konci 
střední školy jsem narazila na doce-
la fajn kluka. Nebyl moc výjimečnej, 
takovej podobnej typ jako já. Ale byla 
s ním legrace – a o to mi většinou šlo. 
Nebrala jsem to naše randění jako 
nějakej vztah, ale spíš jako zábavu. On 
to bral trochu jinak. I když mi to nikdo 
neřekl, měl mě asi dost rád. Bylo mi ho 
tak trochu i líto, a tak jsem akceptova-

la (dřív pro mě nepředstavitelný) věci 
jako líbání, objímání atd. Možná by to 
pokračovalo i někam dál, ale to by se 
nemohla stát událost, která nadosmrti 
změnila můj život. 
Stalo se to na našem maturitním 
večírku. Tak jak to tak bývá, slavilo se 
celej den i noc a k ránu vydrželi už jen 
ti neotrlejší, mezi které jsem patřila já, 
dva spolužáci a Markéta – spolužač-
ka, který jsem si za ty čtyři roky snad 
ani nevšimla. Šedá myš, nebo jak se 
to říká. Bylo už hodně k ránu a kluky 
– perverzáky – nenapadlo nic jinýho, 
než si zahrát flašku. Zezačátku to byla 
sranda, všichni jsme byli dost opilí, 
a to je vám pak šuma fuk, co na sebe 
prásknete lidem, který už možná nikdy 
neuvidíte. Časem ale přišly na řadu 
úkoly, a to už taková zábava nebyla. 
Kluky napadaly čím dál tím víc sexuál-
ně naladěný nápady a vrcholem všeho 
bylo, když mi Markéta měla dát – podle 
jejich slov – „pořádnýho francouzáka“. 
Moc se nám do toho nechtělo, nebyly 
jsme žádný kámošky, a líbat se se 
skoro neznámým člověkem… Ale co 
bychom pro srandu neudělaly. Začala 
jsem být trochu nervózní, i když mi 
připadalo úplně hloupý, abych byla na 
větvi z toho, že plním obyčejnej úkol 
ve flašce. Když se ale ke mně Markéta 
přiblížila a já ucítila její vůni, začaly se 
mi klepat ruce a musela jsem zarý-
vat nehty do dlaní, abych nevykřikla 
nahlas. Potom, co se naše rty spojily, 
jsem zažila něco neskutečnýho. Bylo to 
tak nový a tak hezký, že jsem zůstala 
pár vteřin jak v transu a vychutnávala si 
ten pocit… Až po chvíli jsem si uvě-
domila, že na mě všichni zírají a ne-
chápou, co se se mnou stalo. Jediná 
Markéta na tom byla podobně a tváře jí 
rudě hořely. Nechápavě na mě koukala 
v očích jí bylo možný vyčíst pouhé: „Co 
se to stalo???“ 
O tomhle zážitku jsem musela hodně 
přemýšlet. I přesto, že nebyla šance 
popovídat si o tom s Markétou, musela 
jsem najít odpověď na všechny ty otáz-
ky, co mi nedávaly spát. Podvědomě 
jsem tušila, že tohle bude znamenat 
asi něco víc, a dokonce jsem toužila 
po tom si to zopakovat. Neměla jsem 
však odvahu přiznat si barvu a nechtě-
la jsem se smířit s tím, že bych byla 
na holky… Dnešní společnost je dost 
krutá a s menšinami nemá slitování. 
Na oko to možná vypadá, že rasismus 
a společenská vykořeněnost v téhle 

moderní a rovnoprávné době nemá 
místo, ale je to jen iluze. Ve skutečnosti 
se pohlíží na menšiny skrz prsty a je 
dost těžký prezentovat na veřejnosti 
svoji sexuální orientaci. Pak je tu ještě 
problém s rodinou a přáteli. Celý život 
jsou zvyklí na to, že vás vychovávají jako 
slušného a normálního (v mém případě 
alespoň přiměřeně) člověka, no a vy jim 
nakonec uděláte tak strašlivou věc, že 
si „jen tak“ změníte orientaci.
Toho jsem bála asi nejvíc. Toho, že jed-
noho dne přijdu před rodiče a zbořím 
jim jejich celoživotní ideu o mně. Ale 
jak jsem o tom tak neustále přemýš-
lela, přišla jsem na fakt, že jiná asi 
nebudu. Buď se s tím smířím, nebo se 
budu trápit do konce života. 
Vybrala jsem si tu první možnost. 
V tomto rozhodování mi pomohlo i pár 
lidí, kteří na tom byli před pár lety stej-
ně jako já, a nyní měli tyhle problémy 
dávno za sebou. Taky díky nim jsem se-
brala odvahu a se vším se svěřila rodi-
čům, nejlepším kamarádům a – abych 
měla svědomí úplně čisté – i Markétě. 
Ta na tom byla překvapivě stejně jako 
já, s tím rozdílem, že svou opačnou 
orientaci tušila už dříve. Nakonec jsem 
zjistila hodně věcí. Například to, jak 
skvělý a neuvěřitelně chápavý mám 
rodiče. Nebo třeba to, že ne každej, 
kdo se tváří jako přítel, opravdovým 
přítelem je. Lidé, kteří vás doopravdy 
milují, vás budou milovat vždycky. At‘ 
už se oholíte dohola, začnete vyznávat 
animismus nebo vám vaše hormony 
naznačí, že tudy cesta nevede…  
Tak. Ted‘ o mně víte úplně všechno. 
Už mě nemusíte odsuzovat za abso-
lutní nepochopení, protože možností 
k porozumění jsem vám dala až až. 
Pokud ale pořád nevíte, co jsem tím 
vším chtěla říct a PROČ jsem pořád tak 
JINÁ, napište mi sem na blog, a já vám 
ten svůj divnej příběh vysvětlím třeba 
ještě jednou...

Barbora čunátová, Gymnázium Pierra de 
Coubertina, tábor
vítězka 1. místa literární soutěže 
menšiny mezi námi (15 – 18 let) za 
rok 2009



Jeden z největších afrických slumů – 
Mathare (foto: Lukáš Houdek)

Povolební násilí 
Začátkem roku 2008 zasáhlo Keňu 
násilí, které následovalo po znovuzvo-
lení prezidenta Kibakiho do čela země. Přívrženci obou prezidentských kandi-
dátů své stoupence nabádali, aby začali vraždit své nepřátele – tedy příznivce 
druhého kandidáta. Začala tak občan-
ská válka, v rámci které členové jed-
noho kmene začali cíleně vyvražďovat 
členy kmene druhého a naopak. Lidé, 
kteří vedle sebe léta žili jako sousedi 
a přátelé, denně spolu byli v kontaktu 
a v případě potřeby si od sebe půjčovali trochu oleje nebo soli na vaření, se 
najednou stali nepřáteli. 
V Keni snad nenajdeme rodinu, které 
se povolební násilí nedotklo. Snad 
každý Keňan v průběhu nepokojů ztratil někoho ze svých blízkých, případně 
celou svou rodinu. Řada lidí, především obyvatelé chudinských čtvrtí – slumů, 
přišla o střechu nad hlavou a veške-
rý svůj majetek. Chod celé země byl 
ochromen a země se dostala do dlou-
hotrvající krize.

Shootback 
Fotbalové programy MYSY jsou jistě těmi nejsledovanějšími. Vedle nich ale pro-

vozuje ještě další, které děti vzdělávají ve zdravotnictví, ekologii, problematice 

HIV a fotografii. Fotografická sekce této organizace již od roku 1997 nese název 

Shootback. Tehdy mladá Američanka vybrala z několika set dětí šestnáct chlap-

ců a šestnáct dívek s cílem naučit je fotografovat. Od té chvíle Shootbackem pro-

šlo několik desítek dětí. Ti nejúspěšnější v dnešní době pracují na vytoužených 

pracovních pozicích v celostátních médiích. 

Jak se fotí v Africe
V polovině roku 2008 jsem byl vybrán mezinárodním programem GLEN, 
abych společně se svou německou kolegyní odjel do keňského hlavního 
města – do Nairobi. Mým úkolem bylo předat mé dosavadní zkušenosti 
zaměstnancům tamní neziskové organizace MYSA a naučit děti z chudin-
ských čtvrtí fotograficky zpracovat různá aktuální témata.

Nairobská nezisková 
organizace MYSA pracuje 
s dětmi z nairobských 
chudinských čtvrtí – slu-
mů. Jelikož fotbal hýbe 
snad celou Afrikou, snaží 
se v něm tato organiza-
ce chudé děti trénovat. 
Postupem času se do 
jejích aktivit zapojilo přes 
dvacet tisíc dětí, kterým 
každodenní účast na 
programu této jedinečné 
organizace přináší radost 
ze života. Dává jim vedle toho naději na lepší život. Skoro každé dítě, které ve 
slumu žije, sní svůj velký sen o kariéře fotbalisty v jednom z velkých evropských 
fotbalových klubů typu Manchaster United nebo AC Milan.

Odpoledne v sirotčinci v jednom z nairob-
ských slumů (Foto: Mercy Mutoni)
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Do školy! Do školy! 
Snem snad každého keňského dítěte je 
každodenní návštěva školy. Chození do 
školy není v Keni, podobně jako v jiných 
afrických zemích, samozřejmostí. Školství 
je v Keni zpoplatněno, a proto si ho většina 
obyvatel nemůže dovolit. Jen základní 
školství má být zdarma. Realita je však 

jiná. Žáků je přehršel a tr-
pělivost špatně placených 

učitelů velmi nízká, protože často musí vyučovat v jedné třídě více než padesát 
dětí. Učitelé proto i za základní školu vybírají peníze, aby počet žáků snížili. Velké 
procento dětí tak ani na základní vzdělání nedosáhne.
Ještě větším problémem je studování střední školy, která už je plně placená. 
Děti, které jsem vyučoval, musely často po odpoledních pracovat, aby 
si na školné vydělaly. Ve volném čase a o víkendech se věnovaly foto-
grafování, které se stalo jejich hnacím motorem. Chtěly ve focení něco 
dokázat a zlepšit tak svůj životní úděl. 
Těm nejlepším dětem poskytne organizace MYSA vytoužené roční 
studijní stipendium. Musí si ho zasloužit svými mimoškolními aktivita-
mi, v rámci kterých pro organizaci zdarma pracují – fotografují, uklízejí 
slumy, pomáhají sociálně slabším apod. Jelikož se ale o takové stipendi-
um uchází více než dvacet tisíc dětí, je jeho dosažení poměrně složité.

Násilí jako téma práce 
Se svou německou kolegyní Nicole jsme měli nairobské děti vyučovat fotografii a základy novinařiny. Následky nešťastných událostí, které našemu příjezdu do organizace MYSA předcházely, jsme pozorovali na každém kroku a hluboce nás zasáhly. Proto jsme si za téma naší práce zvolili právě zdokumentování následků povolebních násilností. Nechtě-ně se nám tak naskytlo zajímavé, aktuální, ale hlavně důležité a potřebné téma.Děti se rozdělily do dvojic. Každá dvojice si vzala za úkol soustavně pracovat na tématu, které si sama vybrala. Některé děti fotografovaly a sbíraly příběhy v uprchlických tábo-rech, kde našly útočiště tisíce obětí 

násilností, jiné se zajímaly o příbě-
hy žen, které byly během nepokojů 
znásilněny nebo byly připraveny 
o své příbuzné. Dohromady tyto 
fotografické příběhy tvořily celkový 
pohled na snad zažehnanou ob-
čanskou válku. 
Vybrané fotografie byly prezento-
vány na velké výstavě v domě české 
velvyslankyně a staly se na několik 
dní tématem diskusí novinářů 
a diplomatů. Děti si tak splnily svůj 
sen. Ze svých domovů v chudinských 
čtvrtích se na chvíli dostaly do jiného světa – na slavnou Muthaiga road (ulici Muthaiga), do záře reflektorů a do pozornosti osobností, které hýbou celou Keňou. Potom si ale sbalily své věci a společně se svými rodiči odjely zpět do chudinských ghett.

Z Mathare 
do Mathare 
Mathare je jedním z největších slumů 

v Africe. Je domovem pro více než 

půl milionu obyvatel, kteří se tísní 

v údolí o velikosti 2 km × 300 m. Slum 

je tvořen nejčastěji malými jednopo-

kojovými domky z vlnitého plechu. 

Každý takový domek obývá i deseti-

členná rodina. Domy nejsou vybaveny 

tekoucí vodou ani plynem. Obyvatelé 

proto musejí využívat společné toa-

lety, které sdílí více než 400 osob. Za 

jejich použití se musí platit. I z toho 

důvodu se výkaly válejí všude kolem. 

Jedním z hlavních problémů 

života ve slumu není jen 

kritická hygienická situace, 

ale také vysoká nezaměstna-

nost a kriminalita. Některé 

svobodné matky musejí mít 

i tři různé práce, aby své 

děti dokázaly uživit. Děti jsou 

potom okolnostmi nuceny 

namísto pravidelné školní 

docházky pracovat. 

Irene 
Irene je asi čtrnáctiletá holka z jedno-
ho z nairobských slumů. Podobně jako 
ostatní děti, se kterými jsem pracoval, 
se snažila o lepší budoucnost a dosažení 
slibné kariéry v médiích. Byla jednou 
z mála dívek, kterým se podařilo studijní 
stipendium získat. 
Během posledních let jí ale zemřela mat-
ka. Otec si našel jinou manželku, která ale 
Irene neměla ráda. Irene musela společný 
byt opustit a žít se svým starším bratrem. 
Denně chodila do školy a po odpoledních 
pracovala na zadaných úkolech pro náš 
fotografický seminář. Byla nejnadanější 
studentkou. Dokázala vystihnout problé-
my žen, které byly během povolebních 
nepokojů znásilněny a nakaženy virem 
HIV. Její fotografie byly natolik zajímavé 
a dobré, že si jí během naší společné 
výstavy všimla sestra amerického pre-
zidenta Baracka Obamy. Ta Irene slíbila, 
že se o její budoucnost postará. Irene 
ve svých čtrnácti letech dostala nabídku 
pracovat pro některé státní noviny. Český 
časopis Respekt dokonce otiskl některé 
z jejích článků společně s fotografiemi. 
Její fotografie byly publikovány v několika 
zahraničních knihách. Před mým odjez-
dem z Afriky to tedy vypadalo, že má Irene 
dobře našlápnuto. 
Před pár týdny jsem ale od Irene dostal 
email, ve kterém se svěřila, že jí organi-
zace MYSA stipendium znovu neudělila. 
Irene proto nemůže pokračovat ve studiu. 
Je odhodlána najít si práci a do školy 
nastoupit o rok později, až vydělá dostatek 
peněz. Bratr, se kterým nějakou dobu 
žila, začal brát drogy a bil ji. Proto od něj 
utekla a žije dočasně u své kamarádky. 
Bohužel ani noviny ani sestra amerického 
prezidenta se jí už neozvaly. „Jsem hodně 
silná, věřím si. Nedovolím nikomu, aby mi 
zničil budoucnost. Modlím se k Bohu, aby 
mi poslal anděla strážného,“ končí Irene 
jeden ze svých emailů.
Můžeme se sami sebe ptát, jak příběh Ire-
ne dopadne. Není to ale příběh jen její. Je 
to příběh tisíců, možná milionů dětí nejen 
v Keni, ale na celém světě. Ne každému 
bylo dopřáno narodit se pod šťastnou 
hvězdou  do komfortu, ve kterém je školní 
docházka a dvě teplá jídla denně samo-
zřejmostí, kde tečou proudy čisté vody 
a každý člen rodiny má svou vlastní postel. 
Pod jakou hvězdou jste se narodili vy?  

  Lukáš Houdek
 

Skákání přes gumu, 
Mathare slum (foto: 
Lukáš Houdek)

Přidělování 
humanitární 
pomoci během 
násilností (foto: 
Daniel Tsisara)
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Už v dávnověku se objevo-
valy příklady rozma-

nitých způsobů 
lásky a milování, 
přestože některé 
z nich byly umlčeny. 

Homosexualita, neboli 
náklonnost k oso-
bám stejného pohlaví, 
existovala odjakživa. Ne 

vždy byla homosexualitou nazývána. Za 
dob starověkého Řecka, asi před třemi ti-
síci lety, mezi sebou muži sexuální vztahy 
pěstovali jako součást výchovy s tím rozdí-
lem, že se za homosexuály neoznačovali. 
Za dob renesance byla homosexualita 
v evropské společnosti hojně rozšířena 
stejně tak jako tresty, které za její projevy 
byly udělovány. O homosexualitě umělců 
jako Michelangelo, Donatello a Leonardo 
da Vinci se obecně vědělo. S Velkou fran-
couzskou revolucí (konec 18. století) přišla 
i změna smýšlení. Napoleonova vyhláška 

z roku 1810 zrušila trestání odlišných 
sexuálních projevů. Tehdejší trest smrti za 
homosexualitu zrušila například Anglie 
roku 1861. 
Dnes je to naše společnost, která utváří 
normy pro společenské, sexuální i citové 
vztahy. Realita ale ukazuje, že se odliš-
nosti v sexuálních a citových vztazích 
objevují úplně všude. Přestože neexistují 
žádné přesné statistiky výskytu homose-
xuality, výzkumy hovoří o pěti až deseti 
procentech v celkové populaci. Viditelnost 
jejích projevů závisí na pravidlech, která 
si určuje každý národ (nebo kultura) sám. 
Přijetí nebo nepřijetí sexuální rozmanitosti 
potom závisí na náboženství, politice nebo 
historii toho kterého národa.
Homofobie, nenávist vůči homosexuálům 
a jejich diskriminace dodnes prostupuje 
celou společnost. Objevuje se v různých 
formách od drobných vtipů, přes stereo-
typy vůči gayům a lesbám, až k slovnímu 
nebo fyzickému násilí. V některých zemích 

Když pocítíme silnou náklonnost 
k druhému člověku, přijde na řadu 
láska. Potom začneme přemýšlet, 
proč se nám líbí právě On, Ona. 
Některým se líbí hubení, jiným 
oplácanější, dalším se líbí blonďá-
ci, jiným bruneti. Některé přitahují 
lidé opačného pohlaví, jiné pohlaví 
stejného. My sami si toho, kdo se 
nám líbí, nevybíráme. 

Belén Molinuevo Puras je antropoložka specializující se 
na záležitosti genderu a sexuálních menšin. Je členkou Odboru 
vzdělání při Federaci lesbiček, gayů, transsexuálů a bisexuálů 
Španělska. Podílela se na řadě studií o situaci osob s odlišnou 
sexuální orientací. Organizuje semináře ve školách a současně 
vyučuje na Syracusské univerzitě v Madridu. 

Homosexualita 
napříč společností

se dokonce homosexualita považuje za 
trestný čin. Homofobie ale může zahr-
novat i představu o tom, že jsou všichni 
členové společnosti heterosexuálové. Ty, 
kteří se chovají odlišně (proti pravidlům), 
potom společnost považuje za jiné, tedy 
nenormální.
Situace homosexuálů se ve světě mění 
velmi rychle. Sňatky lidí stejného pohlaví 
jsou v dnešní době legální už v něko-
lika zemích. V některých státech není 
homosexualita jen nelegální, tzn. trest 
vězení (některé státy USA, Afriky a Asie, 

například Bangladéš, Brunea, Nikara-
gua a Kuba), ale také může být důvodem 
k udělení trestu smrti (Írán, Pákistán, 
Nigérie, Mauritánie, Jemen, Saudská 
Arábie a další).
Ve společnosti se vůči homosexuálním 
jedincům objevuje celá řada předsudků 
a stereotypů, které zobecňují určité znaky, 
které nejsou v reálném životě pravdivé. 
Jedním z takových mýtů je přesvědčení, že 
se mezi homosexuály objevuje více mož-
ností k onemocnění virem HIV. Prevence 
přenosu pohlavních nemocí je naprosto 
stejná pro všechny typy sexuální orienta-
ce. Nemoc je totiž přenositelná v případě, 
že se při sexu nechráníme, a to při homo-
sexuálním, tak i heterosexuálním.
Sexuální orientace je jednou z mnoha 
vlastností člověka. Z toho důvodu je právo 
na svobodný život podle vlastní sexuální 
orientace beze strachu základním právem 
člověka v jeho plném významu.
 Belén Molinuevo, Madrid



David Tišer (1984, Plzeň) stu-
duje romistiku na Univerzitě Karlo-
vě v Praze. Ve své bakalářské práci 
se zabývá homosexualitou Romů 
v České republice. V minulém roce 
měl premiéru snímek Roma Boys 
o vztahu dvou romských chlapců, 
v němž hrál David hlavní roli a také 
spolupracoval na scénáři. Nyní je 
na několikaměsíční stáži v Bulhar-
sku, kde studuje angličtinu.
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Homosexualita 
u Romů
V tomto článku nenaleznete 
definici homosexuality. Bude-
me se zde zabývat otázkou vní-
mání homosexuality u Romů. 

Většina Romů, a především pak starší 
Romové, jsou přesvědčeni o tom, že ho-
mosexualita je nemoc, která se dá vyléčit. 
Bohužel i někteří romští homosexuálně 
orientovaní kluci a holky v prvním stádiu 
uvědomění si své odlišné orientace věří 
této zcela mylné představě o uzdravení. 
Vzhledem k tradicím a kultuře Romů je 
coming out (přiznání své orientace sobě 
i okolí) velmi komplikovaný a především 
velmi rozdílný od majoritní společnosti. 
Ale i u Romů se okolnosti coming outu 
liší podle toho, k jaké romské skupině ho-
mosexuál patří. V ČR totiž žijí tyto skupiny 
Romů: slovenští, olašští, maďarští a Sinti. 
Fakt, že syn nebo dcera jsou homosexu-
álně orientovaní, přijmou některé romské 
rodiny velmi dobře. Jedná se ovšem pře-
devším o rodiny integrované (rodiny, které 
se plně začlenily do okolní společnosti, ale 
přitom stále pěstují své romské tradice). 
Romská rodina si, jak možná víte, velice 
zakládá na své paťiv (úctě) a žužipen (čis-
totě těla i ducha) a dělá vše proto, aby ne-

Vaše názory
     Už od malička jsem věděla, že si jednoho dne vezmu nějakého 
kluka, se kterým se budeme mít rádi. Vždycky jsem si představo-
vala, že budu jako princezna, pro kterou si, až budu velká, přijede 
princ na bílém koni.  
Babička mi vždycky říkala: „Snad se jednou dočkám, až se budeš 
vdávat.“Nikdo mi ale neřekl, že si musím vzít muže. Každý to bral 
jako samozřejmost. Ale myslím si, že je ku prospěchu, že v dnešní 
době se v některých státech můžou brát páry stejného pohlaví. 
Já si osobně nedokážu představit, jak to probíhá anebo jak spolu 
můžou žít. Umím si představit třeba sebe bydlící s kamarádkou, 
ale ne že bych měla žít s partnerkou. 
Myslím si, že bychom lidi s jinou orientací neměli žádným způso-
bem odsuzovat. Jsou to lidé jako my, jen žijí jiným způsobem. Ten 
bychom měli brát jako běžný. 
 Eva Nedvědová, ZŠ Kladruby

Já homosexualitu nijak nepodporuji, ani jsem se nikdy neza-
myslela nad tím, jaký je můj osobní názor. Sice to vláda, myslím, 
v roce 2003 schválila, ale podle mě je to divné! Svatba. Já proti 
tomu nic nemám.  
Možná by se našel jeden kluk, který je homosexuál a bydlí ve stej-

né obci jako já. Gayové se divně oblékají a také divně chodí! Zdá se 
mi, že někdy nosí i holčičí věci! 
Aby adoptovali dítě, se mi zdá divné. Když už se to ale schválilo, 
tak co naděláme? Aby mělo dítě dvě maminky nebo dva tatínky, 
to mi opravdu nějak nesedí! Samozřejmě si ale nemyslím, že by 
homosexualita byla nějaká tělesná vada. Mají na to právo tak, jako 
my máme právo se zamilovat do protějšku druhého pohlaví. 
 Martina Bělušová, ZŠ T. G. Masaryka, Zastávka u Brna

Homosexuálové jsou menšina, která žije mezi námi. Osobně mi 
homosexuálové nevadí. Homosexuálem bych ale být nechtěl, pro-
tože mají těžký život. Většina lidí se jim posmívá. Mají ale stejné 
právo žít jako my. Jsou to přeci také lidi, akorát že spí kluk 
s klukem nebo holka s holkou.  
Já osobně znám pár homosexuálů a nejsou zlí, prá-
vě že naopak. Oni si nevybrali, jestli chtějí žít 
kluk s klukem nebo holka s holkou anebo 
kluk s holkou. Takhle se už narodili. 
Někteří homosexuálové se to dozví, až když 
jsou dospělí. Já slyšel, že se jeden homose-
xuál oženil s holkou, měl dvě dcery a ve třiceti 
letech zjistil, že spolu nemůžou žít. Rozvedli 
se a on už delší dobu žije s chlapem.
 David Vaňo, ZŠ Chanov

byla ostatním pre ladž (pro ostudu). A zde 
je kámen úrazu. Homosexuál je brán 
jako ladž (ostuda) a zároveň je zařazen do 
škatulky „nečistých“. To v praxi znamená, 
že takový člověk například smí jíst jen ze 
zvláštního, pouze pro něj určeného nádo-
bí. Pokud se jedná o jednorázovou návště-
vu, nádobí se po něm okamžitě vyhazuje. 
Ocitají se tak v rámci romské rodiny ve 
stejné škatulce jako například hrobník, 
který pracuje s mrtvými. Dále jsou tito lidé 
(i jejich rodiny) vystavováni nekonečným 
posměškům a jsou lidem pre ladž. 
U Sintů a olašských Romů  jsou gayové 
a lesby zpravidla vyloučeni z komunity, 
musí tak opustit své rodiny, kamarády 
a začít žít na vlastní pěst co nejdál od 
rodiny. Což je, jak mi jistě dáte za pravdu, 
velmi stresující. Málokdo proto takovému 
náporu odolá a opravdu začne žít jiný 
život. Dochází spíše k situaci, kdy homo-
sexuálně orientovaný člověk uzavře běžné 
manželství a pořídí si děti, aby vyhověl 
požadavkům okolí.
Můj případ je z těch šťastnějších, má rodi-
na mou orientaci přijala dobře. Znám víc 
takových příběhů, ale bohužel i spoustu 
těch, které šťastný konec neměly.
Vy jste ti, kteří můžou negativní postoj ve 
společnosti proti homosexualitě změnit 
a zkvalitnit tak život mnohým chlapcům, 
mužům, děvčatům i ženám s odlišnou 
orientací. 
 David Tišer
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V z t a h  s  p r í t e l e m  n e t a j í m , 
a n i  n i k o m u  n e v n u c u j i

J o s e f  K l í r

V té době také vzniká značka Josef 
Klír definitely in! a JKJ označující 
džínové módy a doplňků. Vedle toho 
v následujících letech navrhuje vlastní 
řadu porcelánu a dámských a pán-
ských hodinek PRIM. V letošním roce 
přichází na trh s novou kolekcí diop-
trických a slunečních brýlí. Současně 
uvádí historicky první Gay kolekci 
oblečení a doplňků.
Josef Klír žije v Praze se svým příte-
lem Wladkem a černým labradorem 
Borisem.

Jak jste došel k rozhodnutí věnovat se 
právě módě? Patřil jste ve škole k pre-
miantům? 
Důležitým podnětem byla určitě moje 
sestra, která si hodně šila. Na ško-
lu jsem se dostal díky mamince. Ta 
libereckou školu objevila a zažádala 
o změnu směrných čísel, která tehdy 
určovala, kdo a kam může jít studovat. 
Vždy jsem byl průměrný žák, ale již na 
škole jsem slavil první  úspěchy s mo-
dely, které jsem vytvořil.
Během studií  jste začal spolupracovat 
s některými významnými osobnostmi, 
například s Evou Herzigovou. 
Jak se středoškolský student k tako-
vým kontaktům dostane? 
S Evou Herzigovou jsem se seznámil na 
soutěži Mladý módní tvůrce, kde byla 
Eva „řadovou“ modelkou, která chodila 
své první přehlídky. Až poté absolvovala 
konkurz do pařížské modelové agen-
tury. Právě po vítězství v této soutěži 
jsem byl osloven produkční jednoho 
televizního pořadu, abych oblékl Ivetu 
Bartošovou. Tak začala naše dlouholetá 
spolupráce. 

Josef Klír je jedním z předních českých módních návrhářů. Narodil se roku 
1972 ve Varnsdorfu. Je absolventem Střední průmyslové školy textilní v Li-
berci, kde studoval obor oděvnictví. Po vítězství v soutěži Mladý módní tvůrce 
začala jeho spolupráce s Ivetou Bartošovou. Dlouhodobě a intenzívně spolupra-
cuje s Terezou Černochovou, pro kterou naposled vytvořil kostýmy na její turné 
2009 a večerní toaletu na Českého slavíka 2009. Od roku 1999 má ateliér na 
Malé straně v Praze. 

Josef Klír 
(foto Brunton)



tr
en

dy

10

J o s e f  K l í r Jakou chvíli považujete za největší 
předěl ve své tvorbě  a proč? 
Určitě to bylo vítězství  v soutěži Mladý 
módní tvůrce, což bylo první velké na-
kopnutí pro pokračování v další tvorbě.
Kdy jste si uvědomil svou odlišnou 
sexuální orientaci? Jak jste se s ní 
vyrovnával? 
Svou homosexualitu jsem si na dnešní 
dobu přiznal dost pozdě. Bylo mi 21 let 
a tehdy jsem zažil i první sexuální zku-
šenost s mužem. Uvědomoval jsem 
si to ale mnohem dřív. Přestal jsem 
s tím vnitřně bojovat a začal žít podle 
svých představ, až když jsem to přiznal 
nejbližším lidem.  
Změnila společnost za posledních dva-
cet let svůj přístup k homosexuálům? 
Určitě. Ve finále ale záleží na každém 
jednotlivci, jak se prezentuje a jak 
s lidmi vychází. Moje osobní motto zní: 
„Sousedy na chodbě zdravím, ale co 
kdo v ložnici dělá, je jeho osobní věc.“
Máte osobní zkušenost s útokem nebo 
projevy nesnášenlivosti v souvislosti 
s vaší orientací? 

Nemyslím, že bych se někdy s něčím 
takovým setkal přímo. Ale co si kdo 
říká za mými zády, netuším a ani se tím 
nezatěžuji.
Jak dlouho žijete se svým přítelem? 
Prezentujete svůj vztah i na veřejnosti, 
nebo si spíše soukromí chráníte? 
S přítelem to budou dva roky. Svůj vztah 
netajíme, ale ani nikomu nevnucujeme.
Je nálepka homosexuál v umělecké 
profesi výhodou, či nikoli? 
V jakékoli branži je nejdůležitější výsle-
dek práce a je jedno, jestli ho dosáhl 
homosexuál, nebo někdo jiný. Úspěšní 
homosexuálové nejsou jen v umělecké 
branži.
Jaké  výhody podle vás skýtá registro-
vané partnerství? 
Není to o výhodách, ale základních 
lidských potřebách. Registrované part-
nerství dává všem homosexuálům 
stejná práva jako svatba u heterosexu-
álních párů.
Co považujete za svůj největší úspěch? 
Jaké mety byste ještě rád dosáhl? 
Pořád mám nové mety, které mě 
nakopávají a pohánějí kupředu. Bez 
vytyčených cílů to nejde. Každý zdo-
laný považuji za úspěch. Teď je to již 
osmý kalendář, který nese název 
„VIP from fairy tales“ by Josef Klír 
a jenž byl pokřtěn koncem ledna 
ve Studiu Wella.  
Čeho si na člověku nejvíce 
vážíte?  
Lidskosti...

Bílá paní by Josef Klír 
(modelka Hanka 
Burdová, foto Peter 
„Krupík“ Krupička)

Rozmazli si svého bufíka a oblíkej ho, aby mu nebyla zima
Když už svému pejskovi pořídíš něja-

ký obleček, určitě mu ho nenavlíkej 

každý den. Pejskovi by to nebylo pří-

jemné, i kdyby se to tobě líbilo. Také 

mu ho nenavlíkej ve třiceti stupňo-

vých vedrech... To by pejskovi určitě 

neudělalo dobře. Ale také je velký 

rozdíl mezi zdravým a nemocným 

psem. Zdravý pes se dokáže zahřát 

sám. Oblečky jsou vhodné zejména 

pro naháče nebo pro nakrátko ostří-

hané psy.Na léto je dobré pořídit pejskům kšil-

tovku nebo sluneční brýle. Vhodné 

jsou zvláště pro pejsky se světlý-
ma očkama nebo pro ty, kteří mají 

nějakou oční nemoc (záněty apod.). 

Obyčejnější kšiltovku koupíte do dvou 

set korun. Za stejnou cenu pořídíte 

i sluneční brýle. Psí oblečky mají nejen funkci krásy 

a výjimečnosti, ale také ochrany. 
Pokud je pes starý nebo nemocný, 

citlivý na pokožku apod., takovéto 

oblečky mu jen prospějí. Menším 
chlupatějším pejskům je dobré poří-

dit pláštěnku. Lepší pláštěnka stojí 

cca tři sta korun, obyčejnější do sto 

padesáti korun. Ochrání pejska před 

silným deštěm, bouřkou i větrem. 

I botičky jsou vhodné pro nepříznivé 

počasí. Ubráníte se tak častému 
koupání a fénování. Je dobré mít pro 

pejska alespoň jeden obleček, pro-

tože v zimních měsících malý pejsek 

snadno prochladne.Šatičky ocení každá psí slečna. 
Mikinku z příjemného a teplého 
materiálu ocení v zimním období váš 

pejsek i vy. Mezi doplňky patří i různě 

barevné šátky.Myslíte si, že byste si neměli z čeho 

vybrat? Tak to jste na velkém omylu. 

Psích oblečků je na trhu spousta 
a spousta. Psí obleček nemusí být 

jen praktický, ale může být i trendy. 

Na trhu si každý může vybrat podle 

toho, co se mu líbí, nebo co právě 

letí. Ze spousty aktuálních módních 

trendů si můžete vybrat na internetu.

Kačka Havlová ZŠ T. G. Masaryka, Zastávka u Brna



Co by měl dělat člověk, zjistí-li, že je homosexu-álně orientovaný?  Je třeba tuto skutečnost přijmout jako samozřej-most. O své orientaci je dobré mluvit přiměřeně – není důvod to tajit, ani vyvěšovat na nástěnku. Co by měl dělat rodič, když mu jeho dítě řekne, že je homosexuálně orientované? Rodič by si měl takového sdělení vážit – je vidět, že dítě k němu má velkou důvěru. Měl by si také uvědomit, že na jeho potomkovi se ani do budoucna nic nemění. Syna či dceru si v posteli s partnerem (partnerkou) představovat nemusí, ale to nemusí dělat ani rodiče heterosexuálních dětí. 
Mají homosexuální dvojice nějaká specifika?  Pravděpodobně mnohem častěji než dvojice heterosexuální spolu žijí přede-vším proto, že spolu žít chtějí, a nikoli proto, že spolu mají děti. 
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Otazníky kolem homosexuality

Je jen jedna homosexualita? 
Je třeba rozlišovat mezi homosexualitou a ho-
mosexuálním chováním. Homosexualita je volba 
sexuálního partnera stejného pohlaví a obvykle 
je to celoživotní záležitost.   
Homosexuální chování je ovlivněné konkrétní 
situací, kdy k homosexuálnímu styku dochází 
například ve vězení nebo výchovných ústavech, 
kde jsou pouze jedinci stejného pohlaví a hetero-
sexuální chování není možné.
Je homosexualita vrozená či získaná?  
Věda dnes přináší několik různých teorií o vzniku 
a charakteru homosexuality. Některé výzkumy 
například popisují, že o sexuálním chování se 
rozhoduje už v době těhotenství matky. Podle 
jiných můžou hrát roli i psychické předpoklady 
a jiné faktory. Vznik homosexuality bude 
tedy patrně ovlivněn jak biologickým 
základem (lidé se tak již narodí), tak 
také různými společenskými faktory 
(výchova, společenské prostředí atd.).

Co je registrované partnerství?  Registrované partnerství je úředně stvrzený svazek dvou osob stejného pohlaví, který je v ně-kterých ohledech podobný manželství. Homose-xuálům tak dává řadu základních práv při spo-lečném životě. Bez registrovaného partnerství například lesbě, jejíž přítelkyně leží ve vážném stavu v nemocnici, lékaři nesmí sdělit informace o jejím zdravotním stavu a k přítelkyni ji nepustí. Bez uzavření registrovaného partnerství například nemá dvojice ani oficiálně spo-lečný majetek a nemohou po sobě dědit bez předem připravené závěti.  
PhDr. Dana Hajná

Lze homosexualitu nějak léčit? Homosexualita není nemoc a žádné prášky na ni neexistují. Existují však psychoterapeutické směry, které se léčbě věnují. Pokud přijde někdo k psychologovi s tím, že je zřejmě homosexuál, pak je velmi důležité zjistit, nakolik jde „jen“ o homosexuální fantazie (které jsou ve věku dospívání normální a vůbec nemusí být známkou homosexuality). Osobám, u nichž se potvrdí ho-mosexualita jako neměnná sexuální orientace, pak může psycholog pomoci se s tímto zaměře-ním vyrovnat a přijmout je.
Co je to coming out? 
Jedná se o období, kdy homosexuál prochází přijetím sebe sama, svého sexuálního zaměření. Je to také období, kdy sděluje svému okolí, kdo vlastně je. Tento čas je velmi náročný a vyžaduje značnou dávku odva-hy ze strany homosexuála a také dávku tolerance a pochopení v jeho okolí.

Máš problém s láskou, ve škole, s kama-
rádem, s rodinou, se světem, prostě sám 
se sebou? Nerozumíš si s rodiči, podrazi-
la tě kamarádka, nevíš, jak vyznat lásku, 
jak se líbat, neberou tě do party, učitel si 
na tebe zasedl, váháš, co dělat po škole?
Ozvi se naší psycholožce e-mailem 
poradna.vodori@gmail.com nebo smskou 
na číslo 606 649 032. Psycholožka ti obra-
tem poradí, jak se ve tvé situaci zachovat. 
Své dotazy můžeš pokládat i prostřednic-
tvím elektronického formuláře na strán-
kách www.romanovodori.cz. 
Ve Voďori se budeš pravidelně setkávat 
s výběrem nejzajímavějších dotazů, které 
do Poradny došly.

Radit s problémy ti bude 

Dana Hajná. Dana Hajná 

je klinická psycholožka se 

zkušeností práce v krizovém 

centru pro mládež a v kri-

zovém centru pro dospělé. 

Nyní má soukromou psycho-

logickou praxi v Praze.
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Víš, kdo je homosexuál?
Naši redaktoři ze ZŠ Prachatice realizovali anketu, ve které se svých spolužáků ptali na nejrůz-
nější otázky kolem homosexuality. Respondentů bylo celkem sedmdesát a jednalo se o žáky 
sedmých až devátých tříd. O tom, jak anketa dopadla, informuje následující tabulka.

Č.ot. Otázka ANO NE

1. Víš, kdo je homosexuál? 66 4

2. Setkal ses s někým, o kom bezpečně víš, že je homosexuál?
Pokud ANO, jaký jsi z něj měl dojem? 15 55

3. Myslíš, že je homosexualita nemoc?   7 63

4. Myslíš, že jsou homosexuálové diskriminováni? 39 30

5. Souhlasíš s registrovaným partnerstvím? 45 23

6. Myslíš, že mohou mít homosexuálové kvůli své orientaci problémy v životě? 51 19

7. Myslíš, že by měli mít homosexuálové možnost adoptovat dítě? 30 40

8. Vadí ti homosexuálové? 18 52

A jaké byly nejzajímavější odpovědi na výše položené otázky?
ANO –  „je to člověk, který je zaměřen na stejné pohlaví“, 

„člověk, kterého přitahuje člověk stejného pohlaví“, 
„gayové a lesby“,...

ANO –  „v pohodě“, „dobře se mi s ním povídalo, byl kamarád-
ský, prostě normální člověk“, „byla s ním sranda, byl 
příjemný a usměvavý“, „byl příjemný, ale trochu mně 
z něj bylo divně“, „připadal mi normální a nepřipadal 
mi tak, jak se říká, že homosexuálové vypadají“

ANO – „má to v genech a nelze to vyléčit“
ANO – „nemohou adoptovat děti, někteří lidi se 
jim vyhýbají, nepovažují je za normální“, „někdo si 
myslí, že jsou podřadní a vyčleňují je“, „lidi se jim 
posmívají a nadávají jim“

ANO –  „všichni by měli mít stejná práva“, „je to dobré např. 
kvůli dědictví“

ANO –   „vyčleňování z kolektivu, posměšky“, „lidi se s nimi 
nebaví“, „mohou mít problémy v práci“

ANO –  „protože nebudou mít vlastní“, „mají mít 
možnost vychovávat a pečovat o dítě“, 
„jsou to lidé jako ostatní“

ANO –  „působí na mě divně, nemám je 
ráda“, „přijde mi to nenormální a 
společensky nemorální“, „vadí mi, že 
se třeba líbají na veřejnosti“

(Respondenti: 70 žáků 7 – 9. tříd Základní školy 
Prachatice, Národní 1018)
Redaktoři ze ZŠ Národní, Prachatice

spolu nějak musí vydržet. Doporučila bych 
Ti tedy snažit se učitelku nijak neprovoko-
vat, vycházet co nejlépe s ostatními učiteli 
a spolužáky, věnovat se učení a tomu, co 
Tě ve škole baví. 
Mám nejlepší kamarádku. Kamarádíme 
se spolu spoustu let. Najednou se ale se 
mnou přestala bavit. Dělá, že mě nevidí. 
Přitom jsem jí vůbec nic neudělala. Jak se 
mám teď chovat?  Pavla, 14 let

Pavlo, dlouhodobé přátelství má velkou 
cenu a je fajn, že takovou kamarádku 
máš. Bylo by jistě škoda o ni přijít. Mys-
lím, že by bylo dobré, aby jsi za kamarád-
kou zašla a řekla jí, že nerozumíš tomu, 
proč se s Tebou teď nebaví. Důvodem 
může být nějaké nedorozumění, třeba 
kamarádce někdo něco řekl, co není 
pravda nebo něco špatně pochopila. 
Kamarádky by si měly umět takové věci 
vysvětlit. Kdybys neměla odvahu nebo 

nebyla příležitost k vysvětlení si toho, 
co se děje tváří v tvář, tak jí můžeš 
také napsat dopis. 
Mám problém se s někým líbat. Mám 
pocit, že to nebudu umět a že se ztrap-
ním:(. Jde nějak ten strach zahnat?! 
 Dominik, 14 let

Dominiku, líbání je považováno za neju-
přímnější projev citů. Takže když budeš 
mít někoho rád, budeš mnohem více 
vědět, jak na to. 
Současně chápu Tvůj strach, je to 
naprosto přirozené a takový strach má 
každý, kdo ještě zkušenost s líbáním 
nemá. Napoprvé budeš asi opatrnější, 
postupně si troufneš více experimen-
tovat. Každý se učí a nesmělé polibky 
mohou být možná o to více upřímnější 
než vášnivý polibek sice na jedničku, 
ale vlastně bez lásky.

Vaše dotazy
Chodím do sedmé třídy na základku. Zdá 
se mi, že si na mě zasedla učitelka. Pře-
mýšlela jsem proč. Napadá mě jedině, 
že proto, že jsem Romka. Už nevím, co 
mám dělat. Uvažuju, že bych přešla do 
zvláštní školy. Tam mi bude líp. Myslíte, 
že je to dobrý nápad?  Jana, 12 let

Jano, myslím, že zvažovat změnu v sed-
mé třídě je už příliš pozdě. Navíc pokud 
nemáš ve škole problémy s učením, tak 
k tomu není ani důvod. Zvláštní škola by 
měla být určena pro děti se speciálními 
potřebami, a ne pro děti romské, jak se 
někdy stává už na začátku školní do-
cházky. Nevím, jak se projevuje, že si na 
Tebe učitelka zasedla, důvod může být 
i jiný, než že jsi Romka. Prostě ne vždy 
jsou si lidé vzájemně sympatičtí a stejně 



STALKER: 
CALL OF PRIPYAT

Hra se zaměřuje na události po prvním 

díle opět v černobylském zhyzděném oko-

lí. Tentokrát se nevžijete ani do jednoho 

z hrdinů předešlých dílů, ale do armádní-

ho majora Děgtarjeva, jehož posláním je 

zjistit informace týkající se nezvěstných 

vojenských vrtulníků. Cestu k těmto infor-

macím si musíte doslova probít. Všude na 

vás číhají nepřátelští Stalkeři (obyvatelé 

Zóny), mutanti a vražedné anomálie.  Aby 

se vaše putování ještě ztížilo, programá-

toři pro vás připravili dva druhy nových 

silných mutantů (chiméra a trpaslík). Pro-

to si musíte pořídit nějakou kvalitní vestu, 

obyčejnými bundami počínaje a exoske-

letony konče. Vybírejte však s rozvahou, 

místní ceník vám pokaždé nedovolí vybrat 

si podruhé. Ale i tím nejlepším exoskele-

tonem  se prodrápou jak pařáty zvířat, tak 

i kulky vystřelené z nepřátelských zbraní. 

Proto je nejlepší obranou útok, což 

nedoporučuji bez pořádného kvéru. 

Hurá k obchodníkovi, kde se to zbraněmi 

jenom hemží. Od obyčejných pistolek přes 

brokovnice a samopaly po útočné zbraně, 

ostřelovací pušky, granátomety, ba 

i kulomety. Ty musíte naládovat střelivem, 

které se vybírá podle ráže, jakou vaše 

zbraň disponuje. Na větší zvěř 

nebo obrněnější vojáky se 

však musíte vytasit s prů-

raznou municí, která není 

vždy zrovna levná. 

Ani po všech těchto věcech 

se vám nedaří nikoho skolit 

a sami neustále musíte použí-

vat lékárničky nebo léky. Žádný 

strach. Od toho jsou zde tech-

nici, kteří kromě oprav mohou 

nů dává za mínus CoP jeho zastaralou 

grafiku. Pravda, mohla se trochu zlepšit, 

ale působí pravým postapokalyptickým 

dojmem. Oproti předchůdcům se suprově 

zlepšila kompatibilita softwaru (ani jeden 

pád za dobu hraní, neuvěřitelné). I engine 

X-Ray se každým dílem blíží více a více 

k realitě (ráno Stalkeři vychází na lov, 

večer se vracejí a prodávají kořist apod.). 

Bugy se najdou, ale nikdy se nejedná 

o nedokončení úkolu, max. zaseknutí 

vojáka (pouze zombie) mezi větvemi stro-

mu, ale to se stane tak jednou po deseti 

hodinách hraní. 

Mise v týmu patří k těm povedenějším, ale 

AI spolubojovníků je otřesné – vystrkávají 

vás z krytu, naráží do vás aj. To považuji za 

větší zápor. 

Dále se mi nelíbí počáteční jednoduchost 

hry – již na začátku dostanete neprů-

střelnou vestu a samopal (ztráta nutnosti 

přežít). Na druhou stranu to nabývá logič-

nosti: přece major SBU nepůjde do Zóny 

jenom v košili a s Makarovem. Sečteno, 

podtrženo: herní titul, který určitě stojí za 

zveřejnění, nejde o převrat technologií, 

ale o zábavnost a gameplay na té nejvyšší 

úrovni. Ne každému přijde vhod, ale ti, 

kteří se do hry dostanou, u ní zůstanou 

hodně dlouho (čtyřicet hodin času), žádný 

adept na hru roku, ale čestný nástupce 

původních dílů. Nemusí se za nic stydět 

 prostě Stalker, jak ho známe. Osmičku 

z deseti si odnáší díky poutavosti, doplnění 

příběhu, mnoha možnostem v herním 

světě, atmosféře (někdy až hororové) 

a suprové kompatibilitě (na Stalkera) 8/10. 

 Michal Klacik, Masarykova ZŠ, Tanvald

Téměř po třech letech od vydání veleúspěšné-
ho díla Stalker: Shadow of Chernobyl (SoCh) 
z rukou vývojářů GSC Game World a po rozpo-
ruplném prologu Clear Sky (CS) vydaného před 
rokem se stejnojmenní vývojáři rozhodli ke 
znovuoživení jejich slávy. Pojďme se podívat, 
jak se jim to povedlo.

vaše vybavení „dotunit“ (pancéřové pláty, 

kyslíková bomba, dávkovač stimulantů, 

zvýšení dostřelu, přesnosti…). Ne každý si 

však tyto drahé úpravy může dovolit. 

Hotovo. Nabít, zajistit, obléci neprů-

střelnou vestu, nasadit masku s filtrem 

a můžeme vyrazit do krutého světa Zóny. 

Jelikož nám došly finance, pojďme splnit 

nějaký ten vedlejší úkol, ty se nachází 

různě po všech třech od základu vymode-

lovaných lokacích – Zaton, Jupiter, město 

Pripyat. Jednou můžete s kamarádem vy-

řídit olověnou exekuci partě individuí, jindy 

zaplatíte dluh banditům, přinesete vzácný 

artefakt, najdete tajné dokumenty nebo 

zrádce. Někdy se stává, že vedlejší questy 

vytváří skvělé mini příběhy. Na této části si 

vývojáři dali hodně záležet, a také se jim to 

povedlo. Pár rublů si můžete vydělat tím, 

že najdete nějaký artefakt, který si buď 

přivlastníte a získáte všechny jeho klady 

a zápory, nebo jej za nemalý peníz prodáte 

obchodníkům. 

Trasa k nim je ale poseta zabijáckými 

anomáliemi, navíc k objevení přesné polo-

hy a vůbec odhalení cennosti potřebujete 

detektor. Od začátku se řídíte pouze inten-

zitou pípání (princip přihořívá, přihořívá, 

hoří). Lepší stroje dokážou odhalit směr, 

kde se artefakt nalézá, a ty úplně nejlepší 

kousky dokáží zjistit jeho přesnou polohu. 

Tahounem hratelnosti stínů Čer-

nobylu je tajemná, až hororová 

atmosféra. U volání Pripyatě 

tomu není jinak. Při procházení 

mrtvé továrny Jupiter nikdy 

nevíte, z jakého koutu na vás co 

vyskočí (úplně nejlépe na tom 

byly laboratoře). Celkově atmo-

sféra a realita krajiny působí 

dokonale. Spolu s kvalitním 

soundtrackem máte pocit úz-

kosti a samoty v liduprázdném 

světě. 
Většina herních magazí-

tr
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Hráno na Amd Althon 
64 x2 6000+, GeForce GTS 
250 1gb, 2 GB RAM, 
WV HP 32-bit SP1.
FPS 2545, nejčastěji 35  
pro moje oko plynulé.
Nastavení vylepšené 
dynamické osvětlení dx10, 
1280x1024, vše na vysoké 
nastavení.



Jak směňovat ve VOĎORI blešáku?
01.  Vyfoť cokoli, co nabízíš k výměně (oděv, doplněk, knihu, CD, budík, tašku,…).02.   Napiš doprovodný text a udej důležité informace pro čtenáře (velikost odě-vu, stáří věci, funkčnost, apod.).

03.   Fotku s textem a upřes-něním, co požaduješ výměnou, pošli na adresu  blesak.vodori@gmail.com (zařadíme ho do pořadníku a uveřejníme v časopise a na webu).
04.  Sleduj aktuální nabídku dalších účastníků Blešáku.05.  Najdeš-li to, co hledáš, napiš na adresu   blesak.vodori@gmail.com. 06.  V tuto chvíli začíná naše práce – spojíme se s tebou a osobou, s níž chceš smě-ňovat, zprostředkujeme dohodu.

07.   V případě oboustranného zájmu obě osoby pošlou své věci na poštovní adresu sdružení ROMEA (Žitná 49, Praha 1, 110 00 – obálka označená heslem „Ble-šák“).
08.  Jakmile dojdou věci od obou stran, rozešleme je novým majitelům, u nichž vyměněná věc začne žít svůj nový život.09.  Listuješ časopisem a na-razíš v nabídce Blešáku na nějaký skvost, který chceš zaručeně mít? Napiš na 

email Blešá-
ku a uveď, co 
nabízíš výmě-
nou. Nezapo-
meň uvést číslo nabídky.

10.   Jediné, co zapla-tíš, je poštovné za doručení tvé věci na naši adresu.

bl
eš

ák
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Zlatý vlas
Adam Pokorný 

ZŠ T. G. Masaryka, Zastávka u Brna

Když byla tma a svítilo světlo, 
všechno se  mi v hlavě pletlo.

Začalo ráno začal jas, 
uviděl jsem zlatý vlas.

Byl krásný a zlatý 
jako královniny šaty.

Když bylo světlo nebyla tma,
uchopil jsem zlatý vlas

 a on se proměnil v obyčejný klas.

Bědoval jsem a naříkal 
už jsem se do své smrti ničeho 

nedotýkal!!

nů dává za mínus CoP jeho zastaralou 

grafiku. Pravda, mohla se trochu zlepšit, 

ale působí pravým postapokalyptickým 

dojmem. Oproti předchůdcům se suprově 

zlepšila kompatibilita softwaru (ani jeden 

pád za dobu hraní, neuvěřitelné). I engine 

X-Ray se každým dílem blíží více a více 

k realitě (ráno Stalkeři vychází na lov, 

večer se vracejí a prodávají kořist apod.). 

Bugy se najdou, ale nikdy se nejedná 

o nedokončení úkolu, max. zaseknutí 

vojáka (pouze zombie) mezi větvemi stro-

mu, ale to se stane tak jednou po deseti 

hodinách hraní. 

Mise v týmu patří k těm povedenějším, ale 

AI spolubojovníků je otřesné – vystrkávají 

vás z krytu, naráží do vás aj. To považuji za 

větší zápor. 

Dále se mi nelíbí počáteční jednoduchost 

hry – již na začátku dostanete neprů-

střelnou vestu a samopal (ztráta nutnosti 

přežít). Na druhou stranu to nabývá logič-

nosti: přece major SBU nepůjde do Zóny 

jenom v košili a s Makarovem. Sečteno, 

podtrženo: herní titul, který určitě stojí za 

zveřejnění, nejde o převrat technologií, 

ale o zábavnost a gameplay na té nejvyšší 

úrovni. Ne každému přijde vhod, ale ti, 

kteří se do hry dostanou, u ní zůstanou 

hodně dlouho (čtyřicet hodin času), žádný 

adept na hru roku, ale čestný nástupce 

původních dílů. Nemusí se za nic stydět 

 prostě Stalker, jak ho známe. Osmičku 

z deseti si odnáší díky poutavosti, doplnění 

příběhu, mnoha možnostem v herním 

světě, atmosféře (někdy až hororové) 

a suprové kompatibilitě (na Stalkera) 8/10. 

 Michal Klacik, Masarykova ZŠ, Tanvald

Nabídka č.1 Bavlněné etnotílko 
s aplikací Benetton, vel. M, výměna za 
cokoliv

2 Nabídka č.2 
Orientální pásek 
dovezený z Indie, 
délka ozdobné čás-
ti: 80 cm, výměna 
za cokoliv

Nabídka č.3 
dřevěné malo-
vané náušnice, 
original hand-
made, průměr: 
4 cm, výměna za 
jiný šperk

Nabídka č.4 CD Maron 5: 
Songs about Jane  
(16 písní), vydání 2004, 
výměna za jiné CD

Blešák
Setkání nejrůznějších lidí u výrobků všeho druhu, bouřlivé diskuse 
i radost z „uloveného“ kousku, to vše patří k neopakovatelné atmosféře 
bleších trhů, míst, která dotváří kolorit mnoha evropských měst. 
Proto spouštíme unikátní Blešák i pro čtenáře Voďori a jeho webu!
Máš hluboko do kapsy, a přesto pokoj plný nejrůznějších zajímavostí, 
slabost pro výrobky, které nesou historii předchozího majitele, nebo 
chuť vyměnit věc již nepotřebnou za něco, co tě uchvátilo?

Zapoj se! 

Ze života mažoretky
Jmenuji se Sára 
a jsem ze čtvrté 
třídy. Třetím 
rokem chodím 
u nás ve škole 
do kroužku ma-
žoretek Khamo-
ro a moc mě to 
baví. 
Trénovat jsme 
začaly před 
třemi lety. Jako 
první jsme 
se zúčastnily 
soutěže Dance 
Děčín 2008. 

Soutěžily jsme s pompony na choreografii Car-
men. Naše vystoupení se líbilo, a proto jsme 
vyhrály krásné třetí místo. Náš úspěch jsme 
jely obhájit na Dance Děčín 2009, ale vyhrát se 
nám nepodařilo. Před těmito Vánocemi jsme 
vyjely na celorepublikovou soutěž do Českého 
Dubu. Mažoretky Khamoro vystupovaly na pí-
seň Christmas s pompony. Opět jsme se umís-
tily, tentokrát na druhém místě. Také jsme se 
zúčastnily několika romských festivalů. Na 
festivalu v Chanově jsme se také úspěšně pre-
zentovaly. Vyhrály jsme třetí místo. Věřím, že 
i nadále budou naše úspěchy pokračovat. Proto 
každý týden trénujeme.
 Sára Marková, ZŠ Chanov
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Jak jste si původně představovala práci 
sociální pracovnice? Naplnila vaše před-
stavy?

Tu práci jsem si představovala tak, 
protože jsem sama Romka, že 

budu chodit mezi Romy 
a budu jim pomáhat. 

Dopadlo to úplně 
jinak, měla jsem 
pocit, že jsem řešila 
věci, které byly úplně 

o něčem jiném.
Co vám tahle práce 
přinášela?
Spíš mi bylo líto, když 

někteří Neromové zastávali postoj, že 
těm Romákům pomáhám, že pro ně 
dělám všechno… Vůbec nevnímali to, že 
dělám jenom svoji práci a můžu být ten 
prostředník, který může pomoct. 
Jaký pracovní zážitek vás nejvíce dojal? 
Dohání vás práce někdy k slzám?
Zpočátku ano, teď už ne, protože jsem si 
na to zvykla. Osudy těch lidí jsou podob-
né. Nejvíc mě dojal případ, když přišla 
maminka se dvěma malými dětičkami, 
asi čtyři a tři roky, neměly kde bydlet 
a spaly v lese. 
Dělá člověk takovou práci pro peníze, 
nebo proto, že z toho má dobrý pocit?

Práce terénní sociální pracovnice mi 
dávala vnitřní uspokojení, takové to 
naplnění, že já můžu pomoct. Že vím víc 
než Neromové. A když to řeknu ošklivě, 
byla jsem trochu ráda, že jim to můžu 
natřít… (smích) 
Jaké byly vaše začátky na základní 
škole?
Když jsem byla na základní škole, bylo to 
ze začátku docela těžké. Vyrůstala jsem 
u babi a u dědy a tam se převážně mlu-
vilo romsky, takže jsem měla ze začátku 
velké problémy. Přehouplo se to až tak 
na druhém stupni, kdy jsem si jako by 
uvědomila, že musím zabrat. Spoustu 

Monika 
Berkyová

Monika Berkyová 
po  chází z malebného západo-

českého městečka Stříbra. Na Zá-
padočeské univerzitě studovala sociální 

práci, které se několik let aktivně věnovala. 
Absolvovala řadu kurzů speciální pedagogiky, 

psychologie, terénní práce a grafologie. Pro mno-
ho stříbrských Romů a Romů ze širokého okolí je 
spojkou s úřednickým aparátem. Romové k ní mají 
důvěru a obracejí se na ni s prosbou o pomoc v tí-
živých životních situacích. Na to, jaké měla Moni-

ka dětství, jaká byla cesta českým školstvím 
a následně kancelářemi státní správy, 

se ptali mladí redaktoři ze Základní 
školy v Kla d ru bech u Stříbra. 

říkat mi

kolegyněnelíbilo se jim
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věcí jsem věděla a moc jsem se neučila. 
Měla jsem docela dobré známky, ale vě-
děla jsem, že kdybych se víc snažila, tak 
bych měla i vyznamenání. Pak jsem se 
rozhodla pracovat jako zdravotní sestra. 
Tak jsem šla na přijímačky, ale bohužel 
jsem se tam nedostala. Tehdy jsem měla 
jednu trojku a jinak dvě dvojky. Oni ten-
krát s trojkami nebrali, i když jsem měla 
ten průměr, který vyžadovali. 
Mrzelo vás to hodně, že jste se tam 
nedostala?
No strašně moc. To jsem tehdy obrečela. 
Úplně hrozně moc jsem plakala. Říkala 
jsem si, co se mnou bude. Pak přišla zná-
má a řekla, že je v Sokolově pětiletá škola, 
tak jsem to zkusila a dostala jsem se.
Když jste chodila na základní, střední 
nebo vysokou školu, sváděli na vás pro-
blémy kvůli tomu, že jste Romka?
Když jsem byla na základní škole, tak 
to možná na tom prvním stupni trošku 
bylo. Ale potom když jsem přešla na 
druhý stupeň, dělala jsem dva nebo 
tři roky předsedkyni třídy. Tam to bylo 
úplně úžasné a doteď, když se vídáme 
s učiteli, si o tom povídáme a rádi na to 
vzpomínáme. Na střední škole byl trošku 
problém. Nebyl ze strany spolužáků, 
ale ze strany profesorů. Asi si mysleli, 
že to tam nezvládnu. Na vysoké škole 
spolužáci v pohodě, ale zase profesoři… 
Vždycky to bylo ze strany kantorů. Ne-
věřili mi, nebo měli pocit, že když jsem 
Romka, tak nemůžou mluvit o Romech. 
Když na té vysoké škole jeden profesor, 
protože jsem studovala sociální práci, 
řekl „Cikáni“, tak se zarazil. V celé třídě 
bylo obrovské ticho a já se jenom usmála 
a řekla, že to nevadí, že to slovo znám. 
Co vás po patnácti letech přimělo, abyste 
šla zase studovat?
Donutilo mě to, že jsem zjistila, že 
maturitní vzdělání je málo. Hlavně jsem 
chtěla v tom, co jsem dělala, jít hlouběji. 
Myslela jsem si, že se na vysoké škole 
dozvím daleko víc věcí, které mi mohou 
pomoct. A hlavně díky nim mohu pomá-
hat ostatním.
Podporovali vás ve studiu rodiče?
Když jsem byla na základní a na střední 
škole, ano. Na vysoké byl taťka hrozně 
rád, ale moc tomu s mamkou nevěřili, 
protože jsem už měla vlastní rodinu. 
Všichni měli pocit, že tam nedojdu nebo 
že to vzdám. 
Kam byste chtěla, aby to vaše děti 
dotáhly?
Víte, ono je to těžké. Chtěla bych, aby 
měly alespoň středoškolské vzdělání. 

To bych byla moc ráda. Pro mě je ale 
priorita, aby z nich byli slušní a spokojení 
lidé, kterých si mohou ostatní vážit.
Když jste si poprvé hledala práci, bylo 
pro vás těžké ji sehnat?
Bylo to obrovsky těžké, když jsem před 
x lety odešla ze střední školy. Odmatu-
rovala jsem a šla jsem se ptát na práci. 
Většina lidí tam maturitu sama neměla. 
Nemohli to přenést přes srdce. Byl to 
problém.
Proč jste vystřídala tolik zaměstnání za 
sebou?
Já nevím, jestli jich bylo tolik. (smích) 
Pracovala jsem na Okresním úřadě 
v Tachově. Okresní úřady pak končily, 
tak jsem přešla do Stříbra. Ve Stříbře 
mě jako Romku nepřijali, protože se jim 
nelíbilo říkat mi „kolegyně“. Byli zvyklí, 
že Romové za nimi chodí, protože něco 
potřebují, a ne aby tam seděli s nimi. 
A to byl hlavní důvod, proč jsem odešla. 
Bylo vám líto, že jste odešla?
No… možná ani ne, protože když jsem 
viděla, jak se chovali, tak jsem byla 
ráda, že jsem pryč. Nechtěla bych se 
chovat jako oni. Říká se „Kdo chce 
s vlky žít, musí s nimi výt!“ a to se mi 
opravdu nechtělo. 
Našla jste potom ve Stříbře práci, 
která vás začala bavit, a pokračova-
la jste v ní dál? 
Potom jsem čtyři a půl roku pra-
covala v jedné neziskové organi-
zaci. Dělala jsem terénní práci 
a tam jsem zužitkovala to, co 
jsem se naučila nebo co jsem 
používala v praxi na okresním 
úřadě. 
Máte pocit, že když jdete do 
obchodu, dívají se na vás 
jinak?
Tady ve Stříbře se mi to 
nestává. Nemám s tím 
problémy. Lidé mi říkají, že 
nevypadám jako Romka. 
Ale vím, že spousta Romů 
problémy mívá. 
Čeho byste chtěla v živo-
tě dosáhnout?
Mám pocit, že už jsem 
udělala docela dost, 
ale vím, že chci určitě 
ještě studovat. A pak 
nevím. Uvidíme, co 
dalšího mi život 
přinese. 
 

Redaktoři ze ZŠ 
Kladruby

Romové a naše městoJsem z jednoho menšího městečka 
v Jizerských horách, a to z Tanvaldu. Je 

tu celkem početná menšina Romů. Toto 

množství je ovšem pro zbytek obyvatel 

příliš veliké. Většina si myslí, že to jsou 

lidé, kteří zde nemají co dělat. Prý se 

neumí chovat, a město je kvůli tomu 

nebezpečné. Ovšem zamyslím-li se nad 

tím, že jim vadí jejich chování, měli by se 

obyvatelé města nejdříve zamyslet sami 

nad sebou. Neříkám, že někdo z Romů 

sem tam nepohodí odpadek či nahlas 

nezařve. To nezapírám. Jenomže právě 

ti, kteří je zde nechtějí, jsou těmi, kteří 

naše město znehodnocují. 
Z vlastních zkušeností vím, že jsou 
Romové úplně normální lidé jako my 

všichni. Kolikrát, když je vidím venku, 

hned pobízejí, abychom si s nimi zahráli 

fotbal nebo si jenom popovídali. Neviděl 

jsem je tu ničit okolí nebo něco sprejo-

vat. Ba naopak. Sami napomínají ty, kteří 

něco ničí nebo demolují. 
Z čeho plyne vztek okolí, opravdu nevím. 

Romové jsou ale mezi námi a jsou naší 

součástí. Leckdy se chovají mnohem 

lépe, než my. Jenomže tohle ostatním 

nevysvětlíte. Raději jim budou nadávat 

a pohoršovat se, i když to jsou super 

lidi se smyslem pro humor. Jsou navíc 

ochotní. To mluvím z vlastní zkušenosti. 

Byl jsem venku a ztratil jsem mobil. 
Nikdo, kromě mého kamaráda, mi ho 

nepomohl hledat. Jakmile šli Romové 

okolo, a zaslechli nás, jak se o tom baví-

me, hned mi bez obtíží pomohli. Jen se 

zeptali na to, jak vypadal, aby ho poznali. 

A taky ho našli. Byl jsem jim nesmírně 

vděčný.
Proto se i vy zamyslete nad tím, co vám 

na nich vadí. Podle mě nic, jenom se 

přidáváte k té hloupé menšině, která je 

nesoudí podle činů, ale podle barvy kůže. 

To je podle mě úplný nesmysl. Doufám, 

že se situace v našem městě již brzy 

změní k lepšímu. 
Josef Vilda, Masarykova ZŠ, Tanvald
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V noci 18. dubna ve Vítkově, v přízemním bytě, kde spalo osm lidí, 
vy bouchly tři „Molotovovy koktejly“. Znetvořily malé Natálce obli-
čej a tělo, a mohly zničit celý její život. Její rodiče, kteří se snažili 
Natálku zachránit, přitom byli také popáleni, ale ne tak vážně. Po-
raněný otec byl později převezen do vězeňské nemocnice, protože 
se zjistilo, že se od prosince vyhýbal nástupu do vězení. Ministr 
pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb poté poslal prezidentu 
Václavu Klausovi žádost, aby mu udělil milost.

V Přerově neonacisty 
nechceme!

Sbírka Natálce pomohla
Natálka se po tříměsíčním umělém spán-
ku probudila a jako zázrakem uzdravova-
la, na Vánoce se mohla celá rodina zase 
sejít doma. Ale kde doma? Dům vyhořel 
a musel být zbourán. Naštěstí jsou na 
světě i dobří lidé, kteří nás nesoudí jenom 
kvůli barvě pleti. Byla uspořádána veřejná 
sbírka. Hodně lidí jim bylo ochotno dát 
nějakou část peněz, aby jim tak pomohli 
koupit nový dům. Vybralo se 700 000 Kč. 
Rodina po dlouhém hledání nakonec svoji 
odměnu v podobě domu našla. Rodiče 
koupili pro Natálku a její tři sestry pro-
storný a útulný dům.
Ze zrůdného útoku policie obvinila čtyři 
pachatele. Dlouhodobě ho plánovali, 
přičemž věděli, že je uvnitř i malé dítě. 
Nezajímalo je to. Chtěli vraždit.
Hrozí jim dvanáct až patnáct let vězení 
nebo výjimečný trest. Neonacisté obvinění 
ze žhářského útoku na romskou rodinu 
ve Vítkově patří k organizaci Autonomní 
nacionalisté, která je úzce propojena 
s Dělnickou stranou. Odborníci na extre-
mismus tvrdí, že právě tato strana vytváří 
neonacistům ochranný štít, který jim dává 
pocit beztrestnosti. Proč někdo nezruší 
Dělnickou stranu? Proč nás musí trápit? 
Proč jim tolerujeme to, že chodí po měs-
tech a snaží se mezi lidmi budit nenávist?
Máme před nimi radši utíkat do Kanady? 
Ne, my se nedáme. Nás je ale v jednom 

romském osazenstvu třeba sto (a tím 
myslím pouze chlapy) a jich například tři 
sta a někdy i více – tolik jich bylo třeba 
u nás v Přerově.

Boje v Přerově
Neonacistů do města přijelo asi čtyři sta. 
Prošli nahlášenou trasou pochodu pod 
vedením člena předsednictva Dělnické 
strany Jiřího Švehlíka. Po ukončení akce 
se pokusili udělat pogrom na Romy žijící 
v ulicích Husova, Škodova a Kojetínská. 
V ulicích města s nimi bojovalo asi sedm 
set policistů, byl nasazen vrtulník s ter-
movizí i obrněné transportéry. Daňový po-
platník zaplatí kvůli neonacistům několik 
set tisíc korun. Akci pod názvem Pochod 
proti rasismu nahlásil člen předsednictva 
Dělnické strany. Akci organizují Autonom-
ní nacionalisté s neonacisty z Národního 
odporu. Radnice tvrdí, že pochod nemohla 
zakázat. Prý pro to nebyly zákonné důvo-
dy. Někteří právníci však mají jiný názor. 
Magistrát tvrdil, že pokud neonacisté 
poruší zákon, demonstraci ukončí. Důvody 
k rozpuštění ale neshledal! 
Tehdy to tu byl horor! Nežiji v žádné z těch 
ulic, ale bydlím kousíček od toho všeho. 
Vrtulníky tu létaly snad od devíti od rána 
a všude na ulicích byl zatím klid. Kolem 
desáté hodiny už sem začali přijíždět 
neonacisté. Bydlím kousek od jejich 
vyznačené trasy, a tak měli moji rodiče 

strach. Bydlíme v přízemí, proto jsme 
měli pozavíraná okna. I přesto byl všechen 
ten hluk slyšet. Na dění jsem neviděla, ale 
sledovala jsem ho online na webu Romea.
cz. Ulice přímého dění jako například 
Škodova byly uzavřené. 

Online
Ve městě bylo asi sedm set policistů. Mezi 
neonacisty byly prý i děti, kterým nebylo 
více než patnáct let. Neonacisté začali há-
zet dělobuchy a dýmovnice. Došlo k prv-
nímu napadení! U Tesca byl zraněný, měl 
zakrvácenou tvář, odvezla ho záchranka. 
Policie bojovala s neonacisty, kteří na ně 
ve skupinkách útočili. Ozbrojili se dlažeb-
ními kostkami a začali stavět barikády 
z kontejnerů. „Situace je velmi nebez-
pečná, neonacisté nejsou pod kontrolou 
policie,“ řekl jeden ze zpravodajů. Policie 
použila pyrotechniku a snažila se je vést 
směrem k nádraží. Tam byly použity dělo-
buchy, kulové pumy do ohňostrojů, láhve 
s benzínem, dýmovnice a byl cítit slzný 
plyn. Jak už jsem psala, bylo to hrozné, 
jako z nějakého válečného filmu! Byl sly-
šet řev neonacistů, ale i zraněných lidí.

Stejní jako oni?
My, Romové, bychom mohli být stejní jako 
oni. Je pravda, že k nim někdy nemáme 
daleko – bitky a různé šikanování na ško-
lách může být příkladem. Ale ne všichni 
jsme stejní. Tak proč se tak chovají? 
Všechny nás hází do jednoho pytle. Kdyby-
chom chtěli, tak bychom mohli chodit po 
městech a házet lidem do oken kamení, 
láhve a zápalné pumy. Mlátit a zabíjet je 
jen tak na potkání. Proč to neuděláme? Asi 
proto, že by nám to neprošlo tak jako jim? 
Možná proto, že stále nechceme věřit, že 
všichni jsou stejní, stejní rasisti jako oni?
„V Přerově neonacisty nechceme!!!“ Tak 
zní nová iniciativa. Pokud si za tímto hes-
lem všichni stojíte, tak ho i obhajujte! 

Míša Horváthová
ZŠ B. Němcové, Přerov



Přítel je člověk, s nímž se odvažujeme být sami sebou
U tohoto citátu bych se chtěla pozastavit. Nejen že mě oslovil, ale myslím si, že je to problém mnoha lidí v jakémkoli věku. 

Přátele si vybíráme sami a oni si zase vybírají nás. Já osobně si myslím, že nezáleží na vzhledu, ale na kráse, která je 
v nás a vyzařuje z každého. Nejde o to, jestli je ta holka černá nebo ten kluk postižený. Po světě chodí mnoho lidí, 
kteří mají hodně kamarádů, ale jsou tu i tací, kteří do kolektivu prostě a jednoduše nechtějí.
Když už jsme si nějakého kamaráda našli, nastávají otázky: Jsme si natolik jistí, že je to ten, na kterého je spoleh? 
Je to ten, kterému se můžeme svěřit? Ten, se kterým můžeme být sami sebou?
U takového toho pravého přítele si myslíme, že nás zradit nemůže, ale nikdo z nás neví, kdy nám človíček, na 
kterém nám záleželo, podrazí nohy zrovna ve chvíli, kdy bychom to nečekali. Nastávají další otázky: Mám se mu 
svěřovat? Známe se až tak dobře na to, aby o mně věděl všechno? Je to věc názoru. Podle mě by si měl každý ucho-
vat nějaké to tajemství jen a jen pro sebe.
Zkuste se nad tím zamyslet nebo popřemýšlet. Možná přijdete na to, že vaše druhá lepší polovička, za kterou ji pova-
žujete, vůbec přítel není, ale podfukář, který se umí dobře přetvařovat. 

Hanka Slavíčková, Masarykova ZŠ, Tanvald
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Romština ukazuje na Indii

Původ národa se dá nejpřesněji zjistit 

rozborem jeho jazyka, protože ten je téměř 

nejbezpečnějším důkazem toho, odkud 

lidé, kteří jím mluví, pocházejí. V polovině 

18. století došel učenec Stefan Vályi na 

základě rozboru dobových pramenů jako 

první k poznání, odkud mohou Romové 

pocházet. Upozornil na podobnost romštiny 

s indickými jazyky. Následovalo ho několik 

jazykových vědců, kteří se porovnáváním 

romštiny s těmito jazyky zabývali. Romšti-

na má tedy svůj původ v Indii, což ukazuje 

na to, že i Romové musejí pocházet právě 

odtamtud. 

Rom jako dóm

Romové Indii opustili někdy mezi 6. a 9. 

stoletím našeho letopočtu. Z jakých důvodů 

odešli, se zatím vědcům nepodařilo zjistit. 

Vypátrali ale skupinu, ze které Romové 

s největší pravděpodobností pocházejí. Stej-

ně jako je romština nasměrovala na indický 

subkontinent, nasměrovalo je i jméno Rom 

k indické skupině lidí, kteří jsou Romům 

„příbuzní“. Jedná se o společenství, kte-

rému se říká dómové. Slovo dóm se tedy 

v průběhu času změnilo z několika důvodů 

na slovo Rom, které je dnes ve světě hojně 

rozšířené.

Kastovní systém
Kastovní systém je pro Indii velmi specifický 
a unikátní. V podstatě určuje místo každého 
člověka ve společnosti. Ta je rozdělena do 
několika kast (skupin lidí), kterých je něko-
lik tisíc. Do kasty se člověk narodí a zůstává 
jejím členem do své smrti. Každá taková 
kasta je charakteristická tradičním řemes-
lem, které její členové provozují. Vykonávání 
určitého zaměstnání je pro její členy zá-
vazné a dědí se z generace na generaci. To 
znamená, že když se otci kováři narodí syn, 
bude zase kovář. I z toho důvodu, aby se 
tradiční řemeslo uchovávalo, je zapotřebí, 
aby si kovář vzal za ženu dívku opět z kovář-
ské rodiny. Proto si musí kovář vzít kovářku, 
hudebník hudebnici, košíkář košíkářku... 
Kasty jsou mezi sebou v různých podřaze-
ných a nadřazených vztazích. Tak například 
úředník a obchodník mají vyšší postavení 
než tanečník, metař, ale na druhou stranu 
nižší než třeba kněz.

Kdo jsou dómovéDómové jsou potomci pů-
vodních obyvatel, kteří v Indii 
žili před vpádem severských 
kočovníků Árjů. Jak už to tak 
v historii bývá, podmaní si 
většinou národ, který souboj 
vyhrál, národ slabší. Tak 
tomu bylo i v Indii. Árjové 
z původních obyvatel, kteří 
v Indii doposud žili (dómové 
a další), učinili podřízené 
skupiny lidí, které získaly 
velmi nízké postavení v nově 
se vytvářejícím kastovním 
systému.

Když se ve středověku na evropském území objevily skupiny Romů, nemělo okolní obyvatelstvo 
ponětí, o jaký národ se jedná a odkud přišel. Samotní Romové se v některých místech vydávali za 
poutníky, kteří musejí kočovat za pokáním z několika důvodů. Někteří pro ukování hřebů, kterými 
byl Kristus přibit na kříž, jiní pro neposkytnutí přístřeší Marii, když prchala s Ježíškem před krutostí 
krále Heroda. Kronikáři tyto historky rozpracovali svou fantazií a svým zápisem do historických knih 
následně živili tuto představu v myslích obyvatelstva po další léta. Zpočátku bylo evropské společen-
ství vůči těmto poutníkům vstřícné. Zvědavost a sympatie ale postupem času opadaly, až se změnily 
v nenávist.

ROMOVÉ: 
INDIE —
EVROPA

pocházet. Upozornil na podobnost romštiny 

s indickými jazyky. Následovalo ho několik 

romštiny s těmito jazyky zabývali. Romšti-

na má tedy svůj původ v Indii, což ukazuje 

na to, že i Romové musejí pocházet právě 

Rom jako dóm

Romové Indii opustili někdy mezi 6. a 9. 

stoletím našeho letopočtu. Z jakých důvodů 

odešli, se zatím vědcům nepodařilo zjistit. 

Vypátrali ale skupinu, ze které Romové 

s největší pravděpodobností pocházejí. Stej-

ně jako je romština nasměrovala na indický 

subkontinent, nasměrovalo je i jméno Rom 

k indické skupině lidí, kteří jsou Romům 

„příbuzní“. Jedná se o společenství, kte-

rému se říká dómové. Slovo dóm se tedy 

v průběhu času změnilo z několika důvodů 

ství vůči těmto poutníkům vstřícné. Zvědavost a sympatie ale postupem času opadaly, až se změnily 

ROMOVÉ: 

Dómský bubeník 
z města Nainital

Stejně jako dříve 
Romové kovají 
i dómové v sedě



Příchod do Evropy

Jak Romové přišli k nám do Evropy, a potom do celého světa? Jejich předci museli ujít dlouhou 

cestu. Nejprve prošli Persií (dnešním Íránem), aby překonali další oblasti Blízkého východu. Tímto 

územím samozřejmě jen neprocházeli, ale vždy se nějakou dobu zdrželi (myslím tím i několik desí-

tek let či století), někteří zůstali, jiní opět pokračovali v cestě. Posléze došli do Byzantské říše, odkud 

postupovali dál na západ. O Byzantské říši, kde začíná další důležitá epocha romské historie, bude 

příští článek.

Lukáš Houdek

Romská řemesla
Kromě označení Rom si Romové uchovali 
i celou řadu jiných podobností, které je 
s dómy spojují. Jsou to například řemesla, 
která si Romové po několik staletí ucho-
vali. Začínají mizet až v dnešní době, kdy 
už o ně není u nás takový zájem. Typickými 
dómskými zaměstnáními, podobně jako 
u Romů, je kovářství, výroba košíků a práce 
se dřevem. Vedle toho jsou dómové výborní 
hudebníci, bez kterých se každá správná 
indická svatba neobešla. Dómové kovají 
vsedě nebo vkleče. Nestojí u kovadliny tak 
jako kováři u nás. Zajímavé je, že po stej-
ném způsobu dříve pracovali i romští 
kováři, kteří u práce také seděli 
nebo klečeli. 



k o m i x




