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MIRET – Mezinárodní Iniciativa 
Pro Rozvoj Etnické Tvorby 
V České a Slovenské republice žije přes půl milionu Romů. Více než polovině z nich chy-

bí důstojné životní podmínky. Děti z těchto komunit nemají téměř žádnou šanci rozví-

jet svůj talent, zlepšovat své postavení ve světě, získávat pozornost a podporu majorit-

ní společnosti. Občanské sdružení MIRET se toto snaží změnit - dává romským dětem  

a mládeži příležitost žít plnohodnotný život. 

Je nutné přitom nezapomínat na fakt, že tzv. „romská otázka“ není problémem Romů či 

romské kultury, nýbrž obrovské chudoby, jejíž řešení není jen otázkou peněz, ale přede-

vším dobré vůle. Dětský pěvecký sbor Čhavorenge, který v rámci činnosti MIRETu vznikl, 

představuje pozitivní vzor pro sociálně vyloučené Romy a zároveň motivuje své vlastní 

členy k tomu, aby se ani v obtížných podmínkách nevzdávali svých snů a s vírou kráčeli  

za naplněním svého životního příběhu. Vážení přátelé, 
je pro nás velkou ctí a pozoruhodnou výzvou spolupracovat s Idou 
Kelarovou na projektech podporujících talentované romské děti  
a mladé lidi. Je skvělé, že mohou zažít pocit naplnění, radost z na-
lezení sebe sama, tedy něco, co může být mezníkem pro jejich další 
život. Není to ovšem jenom „o nich“. Je to také o naší otevřenos-
ti, o naší upřímnosti, o hledání nás samých. Věříme, že společně 
pomáháme tomu, aby bylo mezi lidmi méně předsudků, bariér  
a neporozumění. A naopak více porozumění, vzájemné inspirace 
a krásné hudby. 

Česká filharmonie považuje podobné projekty za důležitou  
součást svého poslání, protože i jí jde – slovy Idy Kelarové – o to: 
měnit svět. 

       David Mareček
       Generální ředitel České filharmonie

Drazí přátelé,
umění v  dnešní době podléhá jednotvárnosti a  většina mla-
dých lidí pod vlivem komercionalizace ztrácí svou identitu.  
Lidé přicházejí o  svůj vlastní originální a  kreativní potenciál. 
V  občanském sdružení MIRET věříme, že hluboká a  upřímná 
tvořivost dává člověku pocit sebevědomí, identity, jistoty a svo-
body. Čerpá z ní sílu a životní energii. Tyto faktory mu pomáhají 
vést plnohodnotný, zdravý život, ale především probouzí sku-
tečnou osobnost, což je nejen v umění naprostý základ. 

Chtěli bychom snížit nenávist a  nesnášenlivost vůči Romům 
podporou pozitivních romských osobností a  představením 
romské kultury jako cenné součásti většinové společnosti. Usi-
lujeme také o to, abychom dokázali, že spolupráce mezi Romy 
a ne-Romy je možná. 
       Ida Kelarová
       Ředitelka o.s. MIRET



2 3R O MA N O  D R O M

Romano drom 2014
Ze zkušeností MIRETu a Idy Kelarové čerpá mezinárodní projekt Romano drom, letní 

škola pro sociálně znevýhodněnou mládež z České republiky, Slovenska a Maďarska. Děti 

z romských komunit zde po několik týdnů poznávají samy sebe, hledají identitu a kořeny 

svého etnika, nacházejí sebeuvědomění v rámci evropského kontextu. Na této cestě je 

provázejí profesionální romští hudebníci, dramatici, ale i univerzitní studenti. A v roce 

2014 poprvé také hudebníci, které na Romano drom vyslala Česká filharmonie.

V roce 2014 se letní škola Romano drom konala ve výcho-

doslovenském středisku Lúčka-Potoky (okr. Lipany), a to ve 

dnech 26. 7. – 10. 8. 2014. Zúčastnilo se jí na 45 dětí a mla-

dých lidí z Česka, Slovenska a Maďarska. Romano drom 

2014 připravilo občanské sdružení Miret, a to za podpory 

Mezinárodního visegrádského fondu. Partnery, bez kte-

rých by se letní škola neobešla, byly Česká filharmonie, So-

ciálny Prešov, ETP Slovensko a Snétberger Zenei Tehetség 

Központ.
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Romano drom v překladu do češtiny znamená „rom-

ská cesta“. Hlavním cílem projektu je připomenout 

Romům, že mají být hrdí na svou bohatou kulturu, 

která nabízí mnoho nejen jim, ale i ne-Romům. Jóga,  

dechová cvičení, práce s hlasem, sólový i sborový zpěv, 

tradiční romský i moderní tanec, přednášky o romské 

historii, o zvycích a tradicích, přírodovědné procházky, 

hry – to je jen výčet některých z aktivit, které Ida Kela-

rová a její tým pro děti připravili.

Pravidla
Jsme ohleduplní k věcem, které nejsou naše.

Pokud něco rozbiješ, okamžitě se k tomu přiznej.

Kdo bez omluvy nepřijde na rozcvičku, neúčastní 

se společného programu.

Žádné jídlo se nevyhazuje.

Je potřeba pít!!! Starší kontrolují pitný režim mladších.

V chatkách a uvnitř budovy platí striktní zákaz kouření. 

Všichni se aktivně účastní všech programů.

Telefony mohou být zapnuté v době 19:30 – 20:30 hod. 

Platí obří zákaz návštěv holek a kluků na pokojích. 

Pokud máte jakýkoliv problém, KOMUNIKUJTE!

  

Soutěže
Kdo má nejuklizenější pokoj?

Kdo nejlépe uklidí společné prostory?

Kdo se vzdá cigaret?

Soutěž v péči o druhé

Soutěž o nejsympatičtější dívku (bez make-upu!) 

Soutěž o nejsympatičtějšího chlapce

Cena pro nejaktivnější osobnost za celou letní školu 

Cena pro nejlepšího zpěváka a zpěvačku 

Cena za věrnost (nejstarší členové Čhavorenge)

Nejlepší přírodovědec

Největší jogín

Nejlepší angličtinář 

Autor nejzajímavějšího uměleckého díla

Nejlepší autor pohádky

„Teta Ida nám říkala, že na sobě musíme 
pracovat třikrát více než neromské děti, 
a proto nám připravila intenzivní program 
na každý den. Díky tomu jsme se vůbec ne-
stihli nudit.“
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Den začíná
Táborem každé ráno s železnou pravidelností procházela a vyhrávala budíčková kape-

la složená z tahací harmoniky, kytary, rytmického refrénu a především z neutuchajícího 

nadšení jejích hráčů. Děti se do nového dne probouzely i s lekcemi jógy. První a zásadní 

rada přitom zněla: „Když tě něco bolí, děláš to špatně.“

„Budíček byl suprovej. Markéta hrála na harmoniku a s Danem a Ště-
pánkou budili každou chatku a každý pokoj v 7:30. Neměli jsme hodin-
ky a nevěděli jsme, jaký je den, ale díky našemu skvělému týmu jsme 
to poznali.“

„Jóga nás ze začátku vůbec nebavila, ale po pár dnech jsme se už 
každé ráno na hodiny s Hankou Koníčkovou těšili. Bylo úžasné zjistit, 
že máme tělo a dokážeme s ním pracovat tak, jak nám to nikdy nikdo 
neukázal. Děkujeme ti, Hanko, z celého srdce.“
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Práce s hlasem
Písně provázejí člověka celým životem. Romské písně mají navíc kouzelnou moc, jsou 

skvostem romské kultury. Projevuje se v nich srdce, duše i povaha člověka, který je jejich 

autorem. Písně nás učí ušlechtilosti, zábavě, jsou inspirací pro uměleckou práci a pro bliž-

ší poznání života, tradice a kultury romské „domoviny“. Na Romano drom to nebylo jinak. 

Každý, kdo zde zpíval, tvořil, protože píseň sama je sebevyjádřením, sdělením... Písně 

slouží jako cesta, dlouhá cesta – „Lungo drom“, která nás všechny vede odněkud někam. 

To, jak svou cestu projdeme nebo spíše prožijeme, je ale už věcí našeho citu a umění. 

Ida Kelarová

„Teta Ida, Dežo, Ota, Jéňa, prostě celý umělecký tým, všichni mi 
pomáhali dostat se při zpěvu do větší hloubky svého nitra. Za to 
jsem jim moc vděčná.“
       Sabina, 14 let

„Cvičení sólového zpěvu romské písně Joj mamo bylo hodně těžké, ale 
zároveň tak silné, že na to v životě nezapomenu. Našel jsem svůj 
hlas, když jsem zpěvem vyjadřoval lásku ke své mamince. Poprvé jsem 
mohl zpívat sám za sebe, aniž bych se schovával za někoho ve sboru.“
      Kristián, 12 let
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„Teta Ida s námi dělala dechová cvičení, po kterých následovala prá-
ce s emocemi. Vším jsme prošli společně a posílilo to nejen každé-
ho z nás, ale umožnilo nám to lépe se navzájem poznat a utužit naše 
vztahy. To, co jsme díky těmto cvičením v sobě objevili, jsme potom 
mohli vložit do písní, s kterými jsme na konci Romano drom vystupo-
vali s Českou filharmonií.“
       Tomáš, 16 let

Ida Kelarová, Desiderius Dužda, Oto Bunda – to byli hlavní učitelé zpěvu. Předávali dě-

tem své zkušenosti a zásady s prací se sólovým i sborovým zpěvem. Nebylo přitom dů-

ležité znát teoretické poučky, stačilo otevřít své srdce, pustit do své duše ostatní, odhalit 

nitro a zpěv prožít. Vždyť romské písně jsou především založeny na výrazné emocionali-

tě, která se bez opravdovosti a otevřenosti zpěváků dá interpretovat jen těžko.

„Tetě Idě a všem bych chtěl vzkázat, že Čhavorenge je jako moje ro-
dina, mám vás všechny moc rád a chci, aby to nikdy neskončilo.“
       Jožko, 9 let
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Oto nám ukázal a vysvětlil, v čem romský tradiční tanec spočí-
vá. Je důležité, aby v sobě člověk cítil nejdřív tlukot srdce, 
ten nám dává přirozený rytmus. Tím, že poznáme ještě naši kul-
turu a spojíme jí s naším přirozeným rytmem, se můžeme posou-
vat dál a dál a více naslouchat našemu nitru. Učitel, jako je 
Oto, je pro nás velkým vzorem, který Romům jinak velmi chybí.“
Julius, 16 let.

„Oto nás učí tancovat tradiční romský tanec čapáš. Učí nás, jak na-
slouchat svému srdci, protože to je náš rytmus. Říká nám: “Nikdy se 
nestyď za to, jak tančíš, a jak se vyjadřuješ se svým pohybem, pro-
tože tvůj první a poslední rytmus vychází ze srdce. Když se nestydíš 
za své srdce a máš ho otevřené, začínáš naslouchat.“.

Tradiční romský tanec
Součástí romské kultury je i tanec: jeho principy a techniky dětem předával Oto Bun-

da, košický rodák, jehož rodina se po generace soustředí na tradiční cimbálovou hudbu 

a kulturu. On sám s hudbou prožil celý svůj život. Stal se členem romského Divadla Ro-

mathan v Košicích, a to v sekci divadelní, taneční a hlavně hudební a pěvecké. S Idou 

Kelarovou a s občanským sdružením MIRET úzce spolupracuje už od roku 2006, patří 

vlastně k první generaci „dětí“, které prošly MIRETem a Idiným vedením. 

„Oto nám ukázal a vysvětlil, v čem romský tradiční tanec spočívá. 
Je důležité, aby v sobě člověk cítil nejdřív tlukot srdce, ten nám 
dává přirozený rytmus. Tím, že poznáme ještě svoji kulturu a spo-
jíme ji s naším přirozeným rytmem, se můžeme posouvat dál a dál 
a více naslouchat svému nitru. Učitel, jako je Oto, je pro nás vel-
kým vzorem, který Romům jinak velmi chybí.“
       Julius, 16 let
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Poznání vlastní historie
Ida Kelarová říká:  „Snoubí se ve mně obě kultury… snoubí a perou zároveň, protože 

ať chci nebo ne, je ve mně temperament, spontánnost a tvůrčí síla romského národa 

a zároveň i hloubka a dar národa českého. A mým nelehkým úkolem je přijmout sebe  

ve svém celku, se všemi klady i zápory, které jsem dostala do vínku z obou kultur.“ 

Černá hvězda

Pohádka o hloupém Tončovi, který se vydal do světa najít chytrost a lásku, se rodila přímo 
v hlavách účastníků letní školy. Michal „Mižu“ Mižigár ji začal vyprávět a po něm pokračovali 
další: Lenka Fečová, Božena Balážová, Tomáš Mirga, Natalia Balážová, Štefan Dunka, Vanesa 
Brandová, František Dirda, Michala Cibuľová, Dalibor Mišalko, Lukáš Lacko a Oto Bunda vedli 
Tonča krajinou svých vlastních představ a vkládali do jeho příběhů mnoho z romských tradic, 
zkušeností a snů. 
 
Oj tu kalo čirikloro,
Tu sal miro mirikloro,
Jaj, so me  čoro bijal  tu kerava,
Kamav lake te del mro jiloro,
Jaj Devlale, ča lake kamav te del mro jiloro,
U te našti lake dava, žaľatar pal late merava.

„Cesta dovedla Tonča dál do lesa. Uviděl tam ptáčka, který se proměnil v krásnou mladou ženu. 
Tonču nemohl věřit svým očím, byl uchvácen její krásou. Ona mu řekla: „Jmenuji se Kaľi čercheň 
a nic mě nevysvobodí než ze srdce zazpívaná píseň.“ 

Tončovi se zjevila čarodějnice Hudaňa: „Tonču, dám ti radu. Píseň je ze srdce zazpívaná tehdy, 
když do ní dáš vše, co cítíš a prožíváš, vše, co je v tobě. Romové zpívají i pláčou, když jsou smut-
ní i šťastní, ale na to už musíš přijít sám.“ Po těch slovech Hudaňa zmizela.
 
Když Tonču začal zpívat, všichni vyběhli ven a plakali s ním. Tonču zazpíval procítěně ze srdce. 
Kaľi čercheň se proměnila zpět z ptáčka do lidské podoby. Byla svatba, slavila se tři dny a tři 
noci, jak se to dělávalo u Romů kdysi. Přišli Gádžové i Romové z okolí…

     Z pohádky „Černá hvězda“

Oj ty černý ptáčku,
ty jsi můj korálek,
co já chudák si bez tebe počnu,
chci jí dát své srdce,
ach můj Bože, jen jí chci dát své srdce,
a když nebudu moci, žalem pro ni zemřu.

„Mižu nám vyprávěl, že naši předkové pocházejí z Indie a že romština 
je indický jazyk.“ Štefan

„Nevěděla jsem, že Romové dříve nemohli chodit do velkých měst, jako 
je Praha, Brno a ostatní.“ Aneta
 
„Na přednášce o tradicích bylo zajímavé, že někteří Romové mají ně-
které tradice jiné než my.“ Lukáš
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Koncerty
Vrcholem letní školy Romano drom byly tři velkolepé koncerty, na něž se děti, sdru-

žené v pěvecký sbor Čhavorenge, připravovaly po celou dobu. Pilířem koncertů byly 

písně z pera romského skladatele, kytaristy, zpěváka a pedagoga Desideria Duždy. Jeho 

tvorbu i tradiční romské písně nově aranžoval hudebník Josef Fečo pro hudebníky 

České filharmonie. Právě filharmonici se stali nedílnou součástí Romano drom a spolu 

s Čhavorenge se zúčastnili koncertů v romských osadách Lenartov a Raslavice, ale také  

v synagoze v Liptovském Mikuláši.

Jednomu Romovi zemřel táta a on nemohl uronit ani slzu. Doktor 
mu předepsal, že musí brečet, jinak mu může puknout srdce. Ale 
on plakat neuměl, pláč byl moc bolestný a místo pláče začal zpí-
vat… a jeho srdce nepuklo.
      Romská moudrost
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Koncert v Raslavicích
Druhý koncert se konal ve východoslovenské romské osadě v Raslavicích dne 7. srpna 

2014. Počasí mu nejprve nepřálo, avšak přesně v hodinu, kdy měl na místním fotbalovém 

hřišti koncert začít, ustal déšť, mohly být rozžaty desítky pochodní a na podium mohl 

nastoupit pěvecký sbor Čhavorenge a hudebníci České filharmonie. 

Koncert v Lenartově
První koncert se konal v romské osadě v Lenartově 6. srpna 2014.  Při koncertu Idy Kelaro-

vé a Čhavorenge byli lenartovští Romové více než překvapeni. Nevěděli, jak se mají cho-

vat, jak projevit své emoce. Nebyli schopni ani tleskat, takový to pro ně byl silný zážitek. 

„Zasielame Vám vrúcne pozdravy z malebnej doliny Večného potoka 
z dedinky Lenartov. Bolo nám potešením a nesmiernym zážitkom Vaše 
vystúpenie so všetkými aktivitami. Sme radi a vážime si, že ste si 
nás vybrali za priateľov, lebo len opravdivý priateľ vie pochopiť 
druhého, má čas si ho vypočuť, dokáže mu podať pomocnú ruku v pravý 
čas, pomáha mu dostať sa ďalej a vyššie a vždy sa rád k nemu vracia. 
Cez spomenuté aktivity ste ukázali a dokázali, že Vám záleží na ta-
lentoch a na nadaní detí, ktoré im bolo dané, aby sa práve cez Vami 
realizované aktivity rozvíjalo a tak dvíhalo národné povedomie na-
šich spoluobčanov z rómskych komunít…“
   Jana Bĺandová, starostka Lenartova, 
   a poslanci obecného zastupitelstva

„Má veľký zmysel organizovať takéto podujatia, ktoré prinášajú kul-
túru do osád, ukazujú Rómom pozitívny príklad plnohodnotného zapo-
jenia sa do spoločenského života a zároveň ponúkajú príslušníkom 
majority iný pohľad na Rómov, ktorí sa v rámci koncertu predstavili 
v úplne inom svetle, než v akom sú zvyčajne, hlavne mediálne pre-
zentovaní. Ešte raz ďakujem, a verím, že to nebol posledný takýto 
koncert v našej obci.“
      Peter Paľa, přednosta OcÚ Raslavic

„Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať za prekrásny kultúrny a emo-
tívny zážitok z vystúpenia rómskych talentovaných detí v Raslavici-
ach. Bolo to fakt neuveriteľné a krásne…“ 
      Alexandra Maňkošová
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Koncert v Liptovském Mikuláši
Třetí a závěrečný koncert se v rámci Romano drom konal 8. srpna v přeplněné syna-

goze v Liptovském Mikuláši. Sama Ida Kelarová si zde splnila svůj sen – o koncer-

tu právě na tomto místě snila dvacet let. Sny se zde ostatně plnily nejen účinkujícím,  

ale i návštěvníkům. Synagoga ozářená mnoha tisíci svíčkami zažila ovace ve stoje.

„Za posledných pár rok som sa snažila viac sa angažovať v otázke 
rovnoprávneho postavenie Rómov a boja proti neznášanlivosti v tom 
našom Česko-Slovensku. Za posledné roky sa moje pocity skepsy, 
z toho, že sa tento boj dá vyhrať, striedali v menších, alebo väč-
ších vlnách. 
Včerajší koncert bol však pre mňa neuveriteľnými dvomi hodinami, 
kedy som skutočne cítila, že to všetko dáva zmysel. Je to klišé, že 
naplniť srdce nádejov, ale to je to, čo sa celému úžasnému týmu ľudí 
včera podarilo.“ 
       Miriam Kanioková
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Romano drom v médiích
Ida Kelarová pripravila letnú umeleckú školu pre talentované rómske deti
Známa česká umelkyňa Ida Kelarová pripravila s občianskym združením Miret letnú umeleckú 
školu pre talentované rómske deti Romano drom. Do projektu je zapojen aj Desiderius Dužda, 
ktorý zbor nielen odborne vedie, ale pre deti aj skladá pôvodnú tvorbu.

      Hudba.sk, 24. 7. 2014
 
Filharmonici a Ida Kelarová vystupují v romských osadách
Kromě poznávání a spolupráce mají zúčastněné děti a mladí lidé možnost potkat se s romský-
mi profesionály z různých oborů – hudby, dramatu, s romskými studenty univerzit atd. 

      Český rozhlas, 6. 8. 2014
 

Zaslúžili by si lepší život, nie nadávky
Pre zážitok z netradičného vystúpenia sa nadchol celý tím štrnástich filharmonikov. „Skvelé, 
cestou z osady sme si niektoré rómske piesne sami pospevovali,“ neskrýva nadšenie huslista 
Marek (29). „Pripomína mi to výmenný pobyt, chceli sme vidieť, ako žijú Rómovia v osadách, 
ale ich kultúra obohatila nás.“ Priznáva, že ani on sa s ničím podobným doteraz nestretol. 
      SME, 7. 8. 2014
  

Kelarová a filharmonici motivují romské děti k ambicióznějšímu životu
Zpěvačka Ida Kelarová se v rámci projektu Romano Drom vypravila na zapomenutá místa 
východního Slovenska. Na pomoc si vzala Českou filharmonii a společně se pokouší přenést 
„hudbu a radost z hudby do míst, o kterých téměř nikdo nechce vědět a která jsou symbo-
lem sociálního vyloučení, bídy a života bez perspektivy.“

      Česká televize, 7. 8. 2014

Šok i nadšení. Filharmonici hráli Romům na Slovensku
České hudebníky, kteří se pro tuto příležitost naučili romské skladby, nadchla talentovanost 
romských dětí, které s nimi vystupovaly. „Když jim podáte pomocnou ruku a vytrhnete 
je z bídy, otevřou se, začnou být disciplinované. Jejich nasazení bylo i pro nás samotné 
ohromně inspirující,“ konstatuje Jana Kubánková z České filharmonie. 
      iDNES, 10. 8. 2014
 

Česká filharmonie vyrazila do romských osad. Hrála jen při svících a ohních
Pouze u ohňů a svící koncertovala koncem minulého týdne část České filharmonie, jejíchž 
čtrnáct hudebníků se spolu se zpěvačkou Idou Kelarovou a dětským sborem Čhavorenge 
vypravilo na východní Slovensko do romských osad.

      Hospodářské noviny, 11. 8. 2014
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Koncert ke dni studentstva
Myšlenky, které v sobě nesla letní škola Romano drom, našly uplatnění v další spolu-

práci s Českou filharmonií. Ta nabídla Idě Kelarové a jejímu romskému pěveckému sbo-

ru Čhavorenge možnost zapojit se do koncertu ke Dni studentstva. Nabídka nezůstala 

bez odezvy, a tak se tři měsíce po skončení Romano drom sjeli jeho účastníci ze všech 

možných částí Čech i Slovenska do Prahy, aby zde vystoupili přímo na pódiu slavného 

Rudolfina, a po boku hudebníků České filharmonie a 120 dětských zpěváků neromského 

původu si připomněli výročí 17. listopadu.

Co vyprodané Rudolfinum slyšelo:

Šunen man čhavore (Slyšte, děti moje)

Čoro mro phral (Chudák můj bratr)

Mamo miri (Maminko moje)

Soske mange naphenes (Proč mi neřekneš)

O del man sikavel (Bůh mě učí)

Hej romale! (Hej Romové!)

„Rom z osady v pondělí bude zpívat na koncertě v Rudolfinu. Tomu 
by se před pár dny ještě někdo zasmál, ale publikum v sále nám 
projevilo velikánskou poctu.“
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Kromě romských písní zazněl na koncertu ke Dni studentstva např. Beethovenův Eg-

mont, vyprávějící příběh hrdinného holandského šlechtice, jenž se postavil španělské kru-

tovládě. V podobném duchu se nesl i Janáčkův Taras Bulba. Smetanova skladba Z českých 

luhů a hájů, součást téměř národního cyklu Má vlast, pak vytvořila most pro tradiční i mo-

derní romské písně.  K Čhavorenge se přidaly sbory Corale (Žamberk), Vox coloris (Ústí nad 

Orlicí), Barbastella (Hodonín) a členové Kühnova dětského sboru; Českou studentskou 

filharmonii dirigoval Marko Ivanović.

Česká filharmonie, která koncert pořádala, tak dala jasně najevo své přesvědčení, že Ro-

mové a jejich hudba do našich luhů a hájů patří.

„Vřelé díky patří České filharmonii, která Idu Kelarovou a Čhavorenge 
pozvala koncertovat do Dvořákovy síně, což považuji za nejvyšší po-
ctu romské kultuře, jaká se jí v České republice může dostat.

Romové si díky tomu uvědomí, že nemají proč se stydět za své Rom-
ství a že i když jejich životní cesta je o něco trnitější, i přes 
to stojí za to se nevzdávat a následovat ji.“
      Michal „Mižu“ Mižigár
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Závěrečné slovo

Z celého mého srdce děkuji všem, kteří na projektu Romano drom pracovali a podpořili jej. 

Byli jsme tam všichni jako tým, pracovali jsme pro „naše“ děti a výsledky a výkony, které děti 

dokázaly předat dál, nám byly odměnou za všechno, co jsme pro ně udělali. Cítíme se naplněni 

jejich láskou, odvahou a pravdivostí. Děti byly nádherné a já jim z celého srdce přeji, aby jim 

vše, co načerpaly, vydrželo co nejdéle. 

Ve mně, ale i ve všech ostatních, kdo se podíleli na přípravě Romano drom a koncertu ke Dni 

studentstva, převažuje jen to krásné, silné a pozitivní. Vše negativní jsme dokázali převálco-

vat díky nasazení, odhodlání a víře v myšlenku, která nás tak silně spojovala a celý projekt  

provázela. 

Děkuji všem, kdo podpořili mou vizi a nadlidské úkoly, které si o. s. MIRET stanovilo. Jsem ne-

smírně vděčná každému, kdo je toho součástí.  

     S úctou a láskou  Vaše 

     Ida Kelarová

Fotografie:  Oto Bunda  /obálka, str. 1, 3, 9, 10, 11, 22/, Lam Duc Hien  /str. 4, 7, 13, 15, 
17, 19, 20, 23/, Petr Kadlec /str. 2, 6, 12, 26, 28/, Petra Hajská /str. 25, 27/

Vydala: Česká filharmonie / Redakce a text: Tomáš Moravec  
Grafický design: Lucie Vlachová / Tisk: MiniMax
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Z ohlasů dětí
„Dnes byl obrovský den. Přijely další čtyři pěvecké sbory a při-
daly se k nám. Když jsme zazpívali, tak se budova Rudolfina třás-
la. Byli jsme zasaženi a zaskočeni tím, že tyto sbory nejen zpí-
vají naše texty v romštině, ale dokonce je zpívají i zpaměti.“

„Mám pocit, že včera jsme se zapsali do Historie!! Až teď si uvě-
domuji, kam jsme se vlastně dostali díky Idě... Možná, že o nás 
natočí film anebo dokument, jak MY mladí Romové dobyli svět!!!“

„Ne-Romové zpívali naše romské písně, byli jsme hrdi na naši kul-
turu. Měli jsme možnost jim předat každý kousek sám sebe.“

„Lidé přijali naši kulturu, naše bohatství, s chutí a radostí.“

„A ináč ďakujem vám veľmi pekne teta Ida, aj tebe Oto, ale  
i Jéňovi a ujovi Dežovi a všetkým z Čhavorenge, ale aj všetkým 
z filharmónie ďakujeme, že sme mali možnosť si zaspievať  
a vystúpiť na koncerte v RUDOLFINU.“
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