


Projekt Čhavorenge
Pěvecký sbor Čhavorenge zahájil svou činnost v lednu 2011 pod 
záštitou občanského sdružení MIRET (dnes MIRET, z.s.), jehož 
hlavním cílem je prezentace romské kultury na profesionální 
úrovni. Projekt, který založila Ida Kelarová, je zaměřen na podporu 
a rozvoj talentovaných romských dětí ve věku od 6 do 19 let, 
z vybraných romských osad, ghett, sociálně slabých rodin a škol 
České a Slovenské republiky. 

Pěvecký soubor romských zpěváčků ČHAVORENGE (v překladu 
z romštiny “Dětem”) skládá Ida Kelarová z řad vybraných talento-
vaných romských dětí a mládeže i absolventů uměleckých táborů 
pořádaných MIRET, z.s. Sbor má na programu původní romskou 
tvorbu. Pilířem repertoáru jsou písně z pera romského skladatele, 
kytaristy, zpěváka a pedagoga Desideria Duždy, který společně 
s profesionálními umělci doprovází sbor na koncertech. 

V rozšířené verzi koncertů se také otevřela možnost spolupráce 
s různými hudebními tělesy. Pěvecký sbor se již představil na 
několika koncertech, a to v doprovodu kapel nebo místních 
orchestrů. Vždy s velkým úspěchem. Nejinak tomu bylo při 
společných koncertech s Filharmonií Hradec Králové nebo se 
zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů. 

„Každý, kdo s námi zpívá ze 
srdce a s procítěním každé 
noty našich písní, najde velkou 
lásku sám v sobě. Naše písně 
a hudba jsou pro všechny. 
Jsme spojeni. A je to právě  
píseň a hudba, která nás spoji-
la,“ říká Ida Kelarová.





„Umění v dnešní době podléhá 
jednotvárnosti a vetšina mla-
dých lidí pod vlivem komerci-
onalizace ztrácí svou identitu. 
Následkem toho člověk při-
chází o svůj vlastní originální 
a kreativní potenciál. Vzniká 
tak nevědomost, která způso-
buje tendenčnost v umění. 
Činnost zapsaného spolku 
MIRET se proto zaměřuje na 
přirozenou tvorbu, směřuje 
k ryzosti a autenticitě.“

Mezi velkolepými projekty pak nelze nezmínit vystoupení 
180 zpěváků v Rudolfinu s Českou studentskou filharmonií 
v rámci Koncertu ke Dni studentstva 17. listopadu 2014, kde spolu 
s Čhavorenge zpíval Kühnův sbor, sbor studentů Gymnázia 
Hodonín Barbastella, pěvecké sbory Gymnázia Žamberk a Gymnázia 
v Ústí nad Orlicí. Sbor Čhavorenge dokonce vystupoval i s Českou 
filharmonií pod taktovkou světoznámého dirigenta Jiřího Bělohlávka 
během open air koncertu uzavírajícího celou koncertní sezónu 
2014/2015, 17. června 2015 na Hradčanském náměstí v Praze. 

Původní romské písně zaznívají na koncertech ve skutečně 
velkolepých aranžích a nasazení účinkujících nenechává nikoho 
chladným. Společenský význam souboru postupně nabývá 
světových rozměrů. Členové sboru Čhavorenge se také prezentují 
na koncertech a workshopech pořádaných Českou filharmonií 
a účastní se i dalších workshopů na školách v České republice 
i v zahraničí. 

Co je však na tomto projektu nejdůležitější? Dát dětem šanci, 
umožnit jim prožít mnoho nového a nasbírat cenné zážitky 
a zkušenosti, motivovat je a inspirovat k novým věcem a zároveň 
je učit prezentovat romskou kulturu na profesionální úrovni, 
ukázat jim, že tvrdá práce má smysl a výsledky. Projekt mladé 
umělce zviditelňuje nejen jako umělecky nadané děti, ale i jako 
Romy, kteří mohou jít příkladem ostatním.





Podpora talentů
Zapsaný spolek MIRET podporuje mladé talentované umělce, 
kteří ať už z finančních, sociálních, rasových či jiných důvodů 
nemají šanci na vlastní prosazení a realizaci.

Již od roku 1998 Ida Kelarova a Desiderius Dužda cestují 
a navštěvují ve svém volném čase různá romská komunitní centra, 
romské osady a městská ghetta s cílem podporovat mladé 
romské talenty, jak u nás, tak i na Slovensku. 

Děti mají výběr ze širokého spektra uměleckých činností a získávají 
zkušenosti v oboru zaměřeném na podporu jejich talentu 
a dovedností. Kromě vlastní umělecké náplně se učí též komunikaci 
a porozumění tak, aby se v budoucnu mohly stát platnými členy 
naší společnosti.

Umělecká činnost
Chtěli bychom snížit nenávist a nesnášenlivost vůči Romům 
podporou pozitivních romských osobností a představením 
romské kultury jako cenné součásti mainstreamové společnosti. 
Také usilujeme o to ukázat, že spolupráce mezi Romy a Neromy 
je možná.

„Hluboká a upřímná tvořivost 
dává člověku pocit sebevědomí, 
identity, jistoty, a tím pádem 
svobody. Čerpá z ní sílu 
a životní energii. Tyto faktory 
mu pomáhají vést plnohod-
notný a zdravý život, ale 
především probouzejí skuteč-
nou osobnost. To je naprostý 
základ, nejen v umění.“
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