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Drazí přátelé,
snoubí se ve mně dvě kultury: romská a česká. Snoubí se 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. Je úkolem nejen mým, ale nás všech, 
přijmout sebe ve svém celku, se všemi klady i zápory, které jsme 
dostali do vínku díky soužití české a romské kultury v jedné zemi.  
 
Jsem vděčná České filharmonii za to, že se rozhodla jít cestou 
otevřenosti a že obě kultury propojuje. Jsem šťasná, když můžeme 
spolu s filharmoniky ukazovat prostřednictvím workshopů či 
koncertů českým i romským dětem a veřejnosti cestu nejen k hudbě, 
ale také ke vzájemnému porozumění.  

Ida Kelarová
Ředitelka z.s. MIRET

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 nalezení sebe sama, tedy něco, co může být mezníkem pro jejich další 
život. Není to ovšem jenom „o nich“. Je to také o naší otevřenosti, 
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 az důležitou součást 
svého poslání, protože i jí jde – slovy Idy Kelarové – o to: měnit svět. 

David Mareček
Generální ředitel České filharmonie

Dětský pěvecký sbor Čhavorenge a hudebníci České filharmonie 
na letní škole Romano Drom. 
Foto: Petr Kadlec
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MIRET – Mezinárodní Iniciativa 
Pro Rozvoj Etnické Tvorby 
MIRET podporuje mladé romské umělce, děti a mládež, 
jejich obecné a jazykové vzdělání, ale především jejich 
umělecký růst a kreativitu. Cílem MIRETu je pomáhat 
udržet aktivní tvorbu mládeže, vytvářet podmínky pro její 
pokračování a uchování její vlastní tradice. MIRET pomáhá 
romským dětem a mladým lidem dokázat, že něco umějí, 
dodává jim sílu bojovat s někdy nemilosrdnou realitou 
dneška, případně jim poskytuje i pracovní příležitosti 
v oboru, který je zajímá a baví. To vše s cílem udržet jejich 
kulturní hodnoty a tradice. Jednou z nejdůležitějších věcí je 
pak snaha pomáhat Romům hledat jejich vlastní identitu.

Dětský pěvecký sbor Čhavorenge, který v rámci 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. 

Ida Kelarová a dětský pěvecký sbor Čhavorenge spolu 
s šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem před 
open-air koncertem na Hradčanském náměstí v Praze. 
17. června 2015. 
Foto: Petr Kadlec
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
ČESKÉ FILHARMONIE
Edukativní činnost vnímá Česká filharmonie jako důležité 
poslání, jehož páteří jsou pořady pro mateřské, základní 
a střední školy a víkendové akce pro rodiny. V cyklu 
koncertů Čtyři kroky do nového světa vzdělávací tým 
České filharmonie připravuje výpravy do hudby 20. století, 
v cyklu nazvaném Orchestr na kusy představuje nástroje 
symfonického orchestru v rukou filharmoniků. Mimořádnou 
událostí jsou tzv. masterclass pro žáky a studenty hudebních 
škol a společné projekty ČF a ZUŠ. 

Dlouhodobá spolupráce s Idou Kelarovou a pěveckým 
sborem Čhavorenge podporuje setkávání lidí, kteří k sobě 
obvykle mají daleko. Děje se tak stejně dobře v Rudolfinu 
jako v romských osadách na východním Slovensku. 

Karneval v Rudolfinu. Jiří Bělohlávek jako velký Bělokněžník. 
Březen 2015. 
Foto: Petra Hajská

Z cyklu Filharmonici na kusy. 
Foto: Petra Hajská
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KÁPNEME SI DO NOTY?
V dubnu a květnu 2015 se v Rudolfinu konala série 
workshopů nazvaných Kápneme si do noty!? Na straně 
účastníků bylo několik set českých dětí ve věku šesti až devíti 
let, na straně „lektorů“ pak o něco starší děti romské. A Ida 
Kelarová s Desideriem Duždou a Otou Bundou. Tanec, zpěv, 
kreativní dílna a společný koncert: to byly hlavní aktivity, 
jejichž smyslem nebylo vyučovat jen hudbě, ale i vzájemnému 
porozumění. 

KDE LEŽÍ RÓMSKO?
„Byl to úžasný projekt a zároveň bolestné zjištění, že toho české 
děti vědí o Romech opravdu málo. Ve školách se o romské kultuře 
nevyučuje; ze všech 500 dětí, které workshopy prošly, znalo romskou 
píseň snad jen jedno jediné. Jako by s Romy nebylo vůbec počítáno, 
to bylo smutné. 

Ptala jsem se dětí, jestli vědí, odkud Romové pocházejí. A víte, co 
říkali? „Z Rómska“!“ 

Ida Kelarová

Kápneme si do noty? 
Foto: Petra Hajská
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ČESKÁ PREMIÉRA
„Vzdělávací workshopy s romskými a neromskými dětmi dělám 
už mnoho let, zpravidla ale v zahraničí. Jsem ráda, 
že díky České filharmonii jsme mohli s Čhavorenge přijet 
do Rudolfina. Ono se totiž ukazuje, jak moc je to potřeba. 

Naše děti vstávaly každé pondělí ve čtyři ráno, aby se od nás 
z Poličky dostaly do Prahy včas (a čekala je pak ještě cesta domů 
na východní Slovensko). Ale dělaly to rády, protože 
se tady cítily od pražských dětí přijímané a vítané.“

Ida Kelarová

KDYŽ SE CHCE…
„Mnozí pochybovali o tom, že se děti dokážou naučit novou písničku 
během několika desítek minut tak dobře, aby s ní vystoupily. 
A přece to šlo. České děti v závěru workshopů stály na pódiu Sukovy 
síně a zpívaly písničky v romštině. To pak moc pomohlo i sboru 
Čhavorenge: romské děti si uvědomily, jak nádherná je jejich 
kultura, a zažily pocit hrdosti.“

Petr Kadlec, Česká filharmonie

Foto: Petra Hajská

Z workshopů „Kápneme si do noty?“ 
Foto: Petra Hajská
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GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ
„Pražské gymnázium Voděradská v červnu 2015, to byl silný zážitek. 
Zdejší studenti byli už mnohem starší než děti, které jsme znali 
z workshopů v Rudolfinu. Ale také pořádně nevěděli, do čeho jdou. 
Někteří z gymnazistů se nejdříve styděli a nebyli tak úplně otevření 
k tomu zpívat písničky s cizími Romy. Nějak ale přece přeskočila 
jiskra a najednou v gymnaziální tělocvičně nestály dvě různé 
skupiny, ale jedna parta mladých lidí, která společně zpívala a už 
jen tím zpěvem bořila předsudky.  

Gymnazisté pak s velkou hrdostí ukazovali romským Čhavorenge 
svou školu, sportovali společně na hřišti, připravili pro nás všechny 
moc milé pohoštění. Bylo by krásné mít více takových setkání, které 
v nás všech doznívají ještě dlouho…“

Ida Kelarová

„Vzdělávací programy by neměly být založeny jen na předávání 
faktických poznatků. Jak říká Ida Kelarová: Starost o duši nás 
stejně všechny dožene. – Učitelé by tak měli své žáky a studenty 
vést k pochopení širších souvislostí, k tomu, aby se otevírali nejen 
faktům, ale i emocím.“

Petr Kadlec

Čhavorenge na gymnáziu Voděradská. 
Foto: Petr Kadlec

Foto: Petr Kadlec
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„Pan dirigent Bělohlávek… Byla jsem pěkně nervózní, když 
jsme se měli poprvé setkat. Samozřejmě, že ho uctívám profesně, 
ale říkala jsem si, jaký je to asi člověk? Ale jakmile jsem si u něj 
v kanceláři sedla na pohovku a on promluvil, všechno ze mě 
spadlo. Má krásný hlas, vyrovnaný tón, zazníval z něj opravdový 
zájem – oslovil mě do hloubky.

Děti ostatně také: ptaly se ho na spoustu věcí a během zkoušky 
fungovaly jako hodinky. Opravdu pochopily, koho mají před 
sebou, a bylo jim jasné, jak je to vzácné, když se jim, Romům 
z východoslovenských osad, věnuje sám šéfdirigent České 
filharmonie.“

Ida Kelarová

SETKÁNÍ 
S JIŘÍM BĚLOHLÁVKEM
V červnu 2015 se děti z Čhavorenge do Rudolfina vrátily, 
aby se připravily na velkou událost; na open-air koncert 
České filharmonie. Hostitelem a průvodcem přípravami 
jim tentokrát byl šéfdirigent České filharmonie Jiří 
Bělohlávek. A to nejen na koncertě a zkouškách, 
ale také při besedě. Foto: Petr Kadlec

Ze zkoušky na koncert. 
Foto: Petr Kadlec
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OPEN-AIR
17. června 2015 uspořádala Česká filharmonie další 
ze svých tradičních open-air koncertů na Hradčanském 
náměstí v Praze. Na programu byl mj. Smetanův 
Tábor, Rachmaninovova Rapsodie na Paganiniho téma, 
Gershwinova Rapsodie v modrém a v závěru výběr romských 
písní, o který se postarala Ida Kelarová a Čhavorenge.

„Děti zvládly velký koncert a otevřely si tak dveře k další spolupráci 
s Českou filharmonií. Můžeme dokázat velké věci! Předtím jsme 
ovšem museli vysvětlit rodičům, jak velká čest jejich děti vlastně 
potkala. Vždyť oni v osadách na východním Slovensku ani pořádně 
nevědí, co to Česká filharmonie je. Do poslední chvíle jsme neměli 
jistotu, že všichni přijedou. Při přípravách na open-air jsme 
nepracovali jenom s dětmi, i dospělým jsme museli vysvětlovat, že 
když své děti s námi do Prahy nepustí, ublíží jim. A vůbec všem 
Romům…“  

Ida Kelarová

Selfie na Hradě. Mnohé děti z Čhavorenge byly v Praze 
vůbec poprvé. To, že je čeká životní zážitek, jim bylo jasné.
Foto: Petr Kadlec

Open-air České filharmonie na Hradčanském náměstí. 
Červen 2015.Foto: Petr Kadlec
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„Mnohé z těch dětí znám dlouhá léta, znám i jejich rodiče. 
Vím, z jak nuzných poměrů pocházejí a je pro mě neobyčejně 
silné sledovat je, jak v bílé košili hrdě stojí na Hradčanech nebo 
v Rudolfinu. Vždycky mi to vžene slzy do očí.“

Ida Kelarová

Jiří Bělohlávek a Ida Kelarová čarují na generálce open-airu.
Foto: Petr Kadlec

„S Českou filharmonií se velice rádi podílíme na projektech 
podporujících mladé lidí, kteří musejí překonávat životní nesnáze. 
Věříme, že konkrétní pomoc je mnohem více než jakákoli obecná 
deklarace, ať už se jedná o finanční sbírku v rámci koncertu nebo 
práci filharmonického týmu na projektech v terénu. To se nám už 
dříve potvrdilo při spolupráci s Idou Kelarovou, která organizuje 
pravidelně pro romské děti ze sociálně vyloučených oblastí hudební 
tábory, kde mohou děti rozvíjet své schopnosti, např. i za asistence 
hráčů z České filharmonie.“

David Mareček, generální ředitel České filharmonie

Foto: Petra Hajská
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LETNÍ ŠKOLA ROMANO DROM 2015
Letní škola Romano drom: již tradiční, deset let trvající 
projekt, který přivádí dohromady mnoho desítek romských 
dětí z Čech i ze Slovenska. Tyto děti na sobě pod vedením 
Idy Kelarové a jejího týmu několik týdnů pracují. Zpívají, 
tančí, učí se o své kultuře a osvojují si disciplínu, aby pak svou 
práci zúročily v řadě koncertů. Ne ovšem v Rudolfinu, ani na 
Hradčanském náměstí, ale v místech, z nichž většina z nich 
(nebo jejich rodičů) pochází – v sociálně vyloučených osadách, 
v ghettech východního Slovenska.

„Na letní škole pracujeme na tomhle všem a ještě na vývoji jejich 
pěveckého a hudebního talentu. Chceme, aby děti uměly rozvíjet 
a prezentovat svou, tedy romskou, kulturu na profesionální úrovni. 
Někteří z nich to nedokáží, jiní ano. Svou cestu si musí vyšlapat 
každý sám, my jim ji můžeme jen ukázat: a o tom je Romano Drom, 
v překladu Romská cesta.“

Oto Bunda, hudebník, pedagog, asistent Idy Kelarové

Nad letní školou Romano drom převzal v roce 2015 záštitu 
prezident Slovenské republiky Andrej Kiska. Česká 
filharmonie se zapojila již podruhé. 

Letní škola Romano Drom 2015 se konala ve východo-
slovenském Mnichovském Potoce. Zpívalo se i tančilo. 
Foto: Petr Kadlec

Foto: Oto Bunda
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HERMANOVCE
Romské ghetto na východním Slovensku, jedna z nejhorších, 
nejnepochopitelnějších osad, jaké můžete najít. Dvacet let se 
tam neopravil ani můstek přes řeku. Lidé, kteří se tam narodí, 
jsou na doživotí odsouzeni k bídnému života. Chudoba 
a beznaděj, která z tohoto místa čiší, je nezměrná.

„Když jsem tam přijela poprvé, tři měsíce jsem nemohla spát. 
Jezdím tam dvacet let a pořád cítím stejné zoufalství. Přesto jsem si 
byla jistá, že právě tohle místo musíme v rámci letní školy navštívit 
s dětmi i s filharmoniky. Abychom si všichni mohli sáhnout na 
hlubší místa sami v sobě, abychom rozšířili svoje obzory a pomohli 
místním: věděla jsem, že si naší návštěvy budou vážit, že se 
nebudeme muset bát tam přijet.“

Ida Kelarová

„Přijeli jsme do jiného světa, do horšího světa, který je hodně 
vzdálený tomu, v němž běžně žijeme my všichni včetně 
filharmoniků. Mohu říct, že to zatřáslo s námi se všemi. 
Filharmonici sami byli úžasní, protože zvládnout profesionální 
výkon, zahrát uprostřed ztělesněné bídy, a ještě umět ovládnout své 
emoce, to je obdivuhodné.“

Adéla Bartáková, vedoucí Koncertního oddělení České filharmonie

Foto: Petr Kadlec

Foto: Petr Kadlec
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LENARTOV
Lenartov je romská osada, do které nikdo koncertovat 
nejezdí. Tedy kromě  Čhavorenge a České filharmonie, 
ti zde v roce 2015 vystoupili už podruhé.

Magdaléna Mašlaňová, zástupkyně koncertního mistra 
České filharmonie, hraje v romské osadě Lenartov. 
Foto: Oto Bunda

„Na to nedělní ráno, kdy na hliněném plácku uprostřed 
východoslovenské osady zazněla hudba Antonína Dvořáka, 
nikdy nezapomenu. Právě v tomhle místě byla chudoba nečekaně 
konfrontována s duší hudby.“

Lenka Šmídtová, Vzdělávací oddělení České filharmonie

RASLAVICE
V pátek 31. července 2015 probudily 
romskou osadu v Raslavicích 
Raslavicích nejen bubeníci ze 
souboru Campana Batucada, ale 
také program, který si pro místní 
připravili členové České filharmonie 
spolu s uměleckým týmem Idy 
Kelarové. Velký úspěch slavil 
například taneční workshop pod 
vedením Libušky Bachraté a Oto 
Bundy. 

Bubeníci z Campana Batucada prošli romskými Raslavicemi, 
aby udělali reklamu večernímu koncertu Čhavorenge 
a České filharmonie.  Foto: Petr Kadlec

Houslista Marko Ferenc a Ida Kelarová 
při vystoupení v Raslavicích. Foto: Petr Kadlec
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FESTIVAL ROMALE
V první polovině srpna 2015 uspořádala Ida Kelarová romské 
kultuře velkolepý svátek: obnovila mezinárodní hudební 
festival Romale, na nějž pozvala jak světové špičky z oblasti 
tvorby a interpretace romské hudby, tak své partnery z řad 
České filharmonie. V podání českých filharmoniků a sboru 
Čhavorenge tak opět zazněly nejen tradiční romské písně 
v nových aranžích Martina Hyblera, ale také moderní písně 
romského hitmakera Desideria Duždy. 

Společný koncert České filharmonie a romského sboru Čhavorenge. 
Hamry u Poličky, léto 2015.
Foto: Petr Kadlec

Ida Kelarová a Desiderius Dužda při písni „Šun devloro“ 
(Slyš, Bože). Foto: Petr Kadlec

„Náš festival bojuje proti vytrácení romské kultury, proti zkáze 
tradičních řemesel i hudebnosti. Chceme věnovat prostor a pozornost 
těm, kteří to někam dotáhli právě proto, že na sobě tvrdě pracovali. 
A to mohou být jak děti z pěveckého sboru Čhavorenge, tak 
prvotřídní romské kapely z celého světa. Je pro nás poctou, 
že při tom s námi jsou i hudebníci z České filharmonie.“

Ida Kelarová
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CESTA NA SEVER
Čhavorenge, to nebyly v roce 2015 „jen“ romské děti 
z východního Slovenska. Také čeští Romové měli ve sboru 
své zastoupení a kromě Rokycan či Písku pocházeli i ze 
severočeských Trmic. Při projektu „Boříme hranice“ se tam 
potkaly děti z místní základní školy, Čhavorenge a Ida Kelarová.

„Ne vždy se nám podaří najít partnera tak mimořádného, jako je 
právě základní škola v Trmicích. Tamní pedagogové mají s romskou 
otázkou bohaté zkušenosti, obdiv zaslouží i jejich školní orchestr 
Trmi©kus. Není proto divu, že právě trmické děti se do společných 
aktivit Idy Kelarové a České filharmonie aktivně zapojily a já bych 
rád poděkoval paní ředitelce Marii Gottfriedové za její otevřenost 
a obětavost, s jakou pomáhá bořit hranice – ty vnější, ale hlavně ty 
uvnitř lidí.“

Petr Kadlec Foto: Štáb televize Šotek, ZŠ Trmice

Foto: Štáb televize Šotek, ZŠ Trmice
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO
„Z celého mého srdce děkuji všem, kteří jste na projektu Romano 
drom 2015 pracovali. Ve druhém roce spolupráce mezi z. s. MIRET 
a Českou filharmonií je zřejmé, že naše aktivity nabývají nejen 
na objemu, ale získávají také hlubší smysl. Pracujeme se školami 
i s veřejností, otevíráme se, rozvíjíme. Romská cesta dostává směr 
a cíl, za kterým společně s filharmoniky kráčíme, je zřejmější. 

Na celé té dlouhé cestě, na Romano drom, jsme si už mnohé odžili. 
Někteří z nás narazili, ale většina pochopila, že ani neúspěch není 
důvodem, proč cestu přerušit. Mnozí chtějí Romům pomáhat, ale 
vzdávají to při prvních obtížích. Jsem šťastná, že Česká filharmonie 
s námi po trnité cestě vzdělávání kráčí již druhým rokem, a přesto 
si uvědomuji, že tato cesta za porozuměním může trvat ještě několik 
generací, ba že nikdy neskončí. 

Letos jsme si sáhli hlouběji než loni. Dokázali jsme vše unést 
a přetavit v hudbu. I po umělecké stránce získalo naše snažení hlubší 
význam pro účinkující (ať již Čhavorenge či české filharmoniky), tak 
pro posluchače, diváky, přátele a účastníky workshopů. Cítím vděk 
a pokoru.“

Ida Kelarová 

Ida Kelarová, čeští filharmonici a pěvecký sbor Čhavorenge. 
Lenartov, léto 2015. Foto: Petr Kadlec
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