Romano
drom 2016

PRŮVODNÍ SLOVO
Letošní Romano drom byl
opět intenzivní po všech
stránkách. V Jiřetíně pod
Jedlovou se sešlo na šedesát
romských dětí ze Slovenské
republiky (Košice-Šaca,
Rankovce, Geľnice, Lenartov,
Veľká Lomnica, Bardejov,
Liptovský Mikuláš, Lučenec,
Poltár, Žilina, Bratislava)
i z České republiky (Vsetín, Olomouc, Vápenné, Vysoké Mýto, Chrudim, Čankovice, Chrast, Luže, Hrochův Týnec, Rokycany, Hradec Králové, Jablonec nad
Nisou, Praha, Trmice /Ústí nad Labem, Vandsdorf).
Naším cílem je vychovávat romské vzory. A všechny děti na sobě opravdu tvrdě
pracovaly.
První týden měly děti připraven program, který začínal ráno už o půl osmé
budíčkem a končil až večer v deset hodin večerkou. Na programu měly přednášky o romské kultuře, tradicích a zvycích, aby porozumněly tomu, kdo jsou
a proč jsou odlišní. 2. srpna děti zažily přednášku o holokaustu a za přítomnosti
pana faráře Pavla Koudelky z obce Jiřetín společně ucitily památku všech, kteří
byli umučeni a vyvražděni. Pietní akt byl pro děti silným zážitkem, protože si
uvědomily, že se vše může lehce opakovat a Romové by na tom opět mohli být
zase takto. Pietní akt byl zakončen tím, že každý zapálil svíčku. Po odchdu
pana faráře děti mlčky seděly a dojetím plakaly.
Každé ráno s dětmi pracoval Martin Fogo Halász, který jim přiblížil brazilskou
kulturu. Děti trénovaly cappoieru a později i pracovaly s rytmickými nástroji
a fungovaly jako jedno těleso. Bylo krásné pozorovat, jak si každý jednotlivec
uvědomoval zodpovědnost za každou ránu, která byla v rámci celku opravdu
důležitá a tvořila rytmus a silnou energii .
Angličtinu vyučovala rodilá Američanka Jody Winchester, která děti učila
základům anglické komunikace a prostřednictvím vícehlasých gospelových
zpěvů s dětmi procvičovala anglickou výslovnost.

S Otou Bundou děti připravovaly závěrečné číslo pro koncert, a tím byl tanec
dupák inspirovaný indickou kulturou. Libuška Bachratá pilovala s děvčaty
romský tanec, taneční číslo pro skladbu Kibori které má na koncertě prostor
všechny v publiku i na jevišti parádně rozpumpovat.Anička Petrželková
a Tomáš David učili děti, jak vyjadřovat své emoce a své vnitřní pocity, jak se
soustředit a podat umělecký výkon.
Desiderius Dužda s Janem Duždou a Otou Bundou s dětma secvičovali trojhlasé
sborové zpěvy a připravovali s nimi koncertní repertoár.
Já jsem se starala o uměleckou stránku letní školy .Také jsem děti učila základům,
které jsou pro jejich integraci opravdu důležité. Uvedu příklad: Romové neděkují
za jídlo, kvůli čemuž se stávají nedorozumnění, protože Neromové děkují,
a když se neděkuje, je to považováno za neslušné. Tak snadno vznikají nedorozumnění, protože Neromové si o dětech myslí že jsou nevychované. A tak je
učíme děkovat. Učila jsem děti i tomu, že na sobě musejí pracovat třikrát více
než Neromové, protože žijí ve společnosti plné předsudků a nenávisti vůči rase.
Večerní setkání byla o hodnocení dne. Při té příležitosti jsem dětem vysvětlovala,
že je důležité být pravdivým. Pokud udělám nějakou věc, která není v souladu
s tím, co probíhá, nebo poruším pravidlo, musím najít odvahu, přiznat se a všem
se omluvit.
Hledání pokladu bylo zásadní aktivitou. 60 dětí se vydalo hledat poklad, trvalo
jim to 8 hodin. Šly přes kopce, lesy, potoky, bažiny, všude byli samy, a plnily
úkoly a překážky, které na ně po cestě čekaly. Podařilo se. Děti přišly štastné,
měly takovou radost, byly jako vyměněné, hrdé, plné dojmů a zážitků na celý
život. Nejdůležitější bylo, že je tato osmihodinová cesta všechy spojila v jedno
tělo, jednu duši, jeden hlas. A tak to už zůstalo.
V dalších dnech také následoval bohatý program. Přednášku o Vesmíru jim
připravil Josef Kvasničák. Měla velký úspěch. V ten den, kdy se konala, nám
naštěstí vyšlo počasí a děti viděly všechny hvězdy. Přednášky úspěšných Romů
děti motivovaly k tomu, aby se nevzdávaly. Petr Torák, který byl za svou práci
vyznamenán v Anglii samotnou královnou Alžbětou II., byl pro děti opravdu
velkým vzorem.
Přednáška Oty Bundy, Jana Duždy a Michala Mižigára, první generace odrostlé
na filozofii Idy Kelarové , tedy MIRETu, děti dojala k slzám. Uvědomily si, že i ony
mají šanci. V těchto třech mladých Romech děti viděly velké vzory.

Umělci, hráči České filharmonie a také trio jazzmanů, kteří za dětmi přijeli
v druhém týdnu, to byl opravdový umělecký zážitek. Děti měly možnost pocítit
rozdílnost dvou světů, světa akademický filharmoniků a jejich vlastního autentického světa. Byla jsem na děti hrdá, protože jejich výkony a soustředěnost byly
již na úrovni profesionálů. Za tak krátkou dobu děti dokázaly společně
s filharmoniky secvičit hodinu a půl trvající program, se kterým vystoupili na
koncertech v Novém Boru, Rumburku a Děčíně.
Děti měly také možnost setkat se a skamarádit s neromskými dětmi z Rumburku
a Vandsdorfu, a to díky sbormistryni Katce Müllerové, která se do projektu jako
jediná sbormistryně na Šluknovsku zapojila. Bořily se předsudky.
Na konci každého koncertu nastoupil neromský sbor a společně s Čhavorenge
odzpívaly v závratných tempech plných ohně a vášně sérii sedmi romských
čardášů a doslovala roztancovaly publikum. V závěrečné písni Hej, Romale!
všichni v publiku nejen zpívali, ale také společně tancovali - jak Romové, tak
Neromové. K tanci se dokonce přidali i filharmmonici na pódiu a tančili při hře
se svými nástroji.
A jak to skončilo? Všechny děti byly štastné, parádně si to užily a zjistily, že se
mají vlastně všichni rádi. Hudba je spojila.
Čhavorenge zahájilo další sezonu 2016/2017 a spolupráce s Českou filharmonií
může pokračovat.
Děkuji vám, naše milé děti, za vaši pokoru, úctu k nám všem, za to, že si uvědomujete svoji zodpovědnost sami za sebe, za vše, co jste objevily ve svých nitrech
a předaly na koncertech dál. Všem se vám klaním.
Byl to opět nadlidský úkol, ale to je MIRET. Romská cesta (Romano drom) je
trnitá. Je i bolavá, ale zároveň plná radosti, lásky, pokory a života. Pevně věřím,
že to vše, co společně prožíváme, tvoříme a budujeme, má obrovský význam.
Děkuji všem, kdo jste při nás stáli a stojíte po celou dobu.
Děkuji za kus naděje.
Nechť jsou činy našich dětí darem vám všem.
Vaše Ida Kelarová (jinak teta Ida)

1. den letní školy (30. 7. 2016)
Z Lučence to byla do Jiřetína
dlouhá cesta. Po cestě nás
čekaly zastávky a přistupovali
další staří známí z Čhavorenge, ale i nové tváře, které jsme
neznala. Když přistoupily
Miška a Vaneska, byla jsem tak
šťastná, že je zase vidím.
Z Bratislavy jela Julka. Neviděly jsme se s Julkou celý rok,
byla studovat ve Španělsku.
Moc nám chyběla na koncertech. Byla jsem moc ráda, že ji zase vidím. S děvčaty jsme vzpomínaly na loňský
tábor, na koncety a všechny společné zážitky. Zpívaly jsme si a byly tam i náznaky
tancování.
Byla jsem ráda i za to, že můžu poznat všechny ty nové členy Čhavorenge, kteří
se k nám přidali. Letos nás bude na Romano dromu zase hodně, dokonce víc
než loni, dohromady asi 60. Po cestě se občas někomu udělalo špatně, tak jsme
museli stavět i kvůli slabším žaludkům. Když jsme po dlouhé a náročné cestě
konečně dorazili do Jiřetína, už tam na nás čekala teta Ida a strejda Dežo.
Najednou jsem se cítila jako doma. Teta Ida pro nás nachystala na stoly svíčky,
talíře s ovocem a byla tam krásná atmosféra. Najedli jsme se a šli se vybalit
a vykoupat.
Byla jsem a jsem pořád plná očekávání a odhodlání. Těším se, že poznám
všechny ty nové lidi, a těším se taky na všechny nové zážitky. Věřím, že Čhavorenge bude bořit hranice a předsudky.
Erika, Lučenec
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2. den (31. 7. 2016 )
Moje cesta na Romano drom začala
fantasticky. Odjezd ze Šace jsme měli
hodně brzo ráno, ale já jsem si jako
velký pán pospával a zaspal jsem. Prostě
jsem to já, SHEGGY / Frajírek. Spletl
jsem si den a čas. Najednou jsem uslyšel, že někdo klepe na dveře. Bum Bum
Bum!!! Ale nevšímal jsem si toho.
Máma slyšela, že někdo klepe... a teď
to bude nejlepší! Hláška mojí mámy:
„Kas e raka avry chal raťaha durkynkeren!“. Tak se postavila a šla ke dveřím
a zeptala se: „Koda?!“, a ozval se Erik
a něco mámě řekl.
No, já jsem to neslyšel, tak mě máma vzbudila: „Buzerant ušťi, kaj te mares!“
Tak jsem vstal z postele, jako praštěný, otevřel jsem dveře a vidím Erika. Nepřekvapilo mě to, nejdřív jsem na něj chtěl řvát kvůli tomu, že mi klepe na dveře takhle
brzo ráno, ale když jsem uviděl Miža, zůstal jsem stát jako opařený! První, co mi
Mižu řekl bylo: „Tak co Sheggy, jedeš?“ A já mu na to odpověděl: „Co, teď?“ A on:
„Jo, sbal si věci a pojď, my na tebe čekáme už třicet minut.“ Tak jsem si sbalil čtyři
a půl věci, polovičku jsem zapomněl, ale to mi vůbec nevadí. Šli jsme rychlým
krokem k autobusu. Při nastupování do autobusu jsem viděl tři monstra. Myslel
jsem si, že ještě pořád spím a mám noční můru! Byli to úplně noví kluci. Ze Šace
jsme odjížděli se zpožděním. Takhle začala naše cesta na letní školu Romano drom.
Po cestě jsme stavěli na plánovaných zastávkách. Vyzvedávali jsme děti z romských osad, ghett a měst. Já jsem nastoupil v Šaci, přibrali jsme taky kluky
z romské osady Rankovce, v Šaci nastoupil taky Erik, pak třeba ještě Mário
z Geľnice, další z Lenartova, Veľké Lomnice nebo Liptovského Mikuláše. Tam
se vystřídali řidiči, Janko, náš dobrý, nejlepší kamarád Janko!! vystřídal svého
bratra. Janko je řidič, který s námi všude jezdí, už jsme si na něho moc zvykli.
Je to super chlap. Po přestávce jsme pokračovali v cestě na Romano drom.
Po cestě nastupovali staří i noví členové Čhavorenge, třeba ještě v Žilině, Vsetíně,
Olomouci, Vysokém Mýtu, Hradci Králové nebo v Praze, ale i v dalších menších
městech. V autobusu nám bylo fajn. Byla sranda, zpívali jsme si, bavili se
a koukali se na filmy. Cestou jsme chytili i kolonu a trochu nás to zdrželo.
To nám normálně zvedlo tlak. Když se kolona rozjela, konečně jsme pokračovali
na cestě pro další děti. Z Prahy jsme jeli do Jiřetína pod Jedlovou, kde nás už
všichni čekali, protože jsme měli zpoždění.

2.

Janko zadal Jiřetín do navigačky, ale jeho navigace za 600 € nás nasměrovala
do lesa. Bylo to tam dost strašidelné. Jeli jsme z kopce do kopce a ty zatáčky, to
bylo něco nenormálního, jedna zatáčka nám dala dost zabrat, a potom Janko
řekl: „Tak, Ida mi dneska dala normálně autoškolu!“ Nijak jsme tu zatáčku
nemohli vytočit. Mižu tam seděl jako 5 korun, strachem se ani nepohl a nemluvil. Tak jsme zastavili a já jsem vystoupil z autobusu a navigoval Janka. Asi po
7 minutách jsme to dali. Po výjezdu z lesa jsme konečne vidělili normální cestu,
no, ale nevěděli jsme, kam přesně jet. Asi 10 – 15 minut jsme to hledali, až
Janka napadlo, že zavoláme do Jiřetína, aby nás navigovali. Tak jsme odstavili
autobus a zavolali, a oni nám přijeli na pomoc.
Cestou na tábor jsme se těšili na nové lidi a nové zážitky s nimi. Po příjezdu na
tábor nás už všichni čekali a vítali, bylo to moc fajn. I když už bylo hrozně
pozdě, ještě jsme se všemi povykládali a dali jsme si večeři. Potom jsme šli do
pokojů, kde jsme se ubytovali a nasledoval krátký spánek, protože v půl osmé už
byl budíček a v osm hodin rozcvička. Byl jsem moc rád, že jsme všichni v pořádku dorazili. A Romano drom se tak pro mě už potřetí šťastně začal.
Lukáš, Šaca
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3. den (1. 8. 2016)
Tak, začalo to tehdy, když jsem se ráno
v šest hodin vzbudil kvůli křiku. Kluci
z vedlejšího pokoje křičeli: „Jáj, duch!“
Chvilku jsem se zlobil, ale potom mě
to přešlo a začal jsem si povídat
s kamarádem, kterého jsem poznal
v autobuse. Potom byla snídaně.
Snídaně byla výborná. Ještě před
snídaní jsme začali rozcvičkou s Fogem,
kterého jsem se neznal. Fogo je úžasný
capoireista, učil nás otevřít se jiné
kultuře.
Po snídani jsme šli do pokoje a Mário
začal hrát na housle, ale já taky hraju
na housle, ale nepřidal jsem se, protože jsem se styděl. Po chvíli jsem je ale
vytáhl taky a začal hrát a zahráli jsme
si s Máriem duet. To bylo moc prima.
Neznám ještě jména všech, i když jsme hned první den hráli společenské hry
a začali jsme se všichni seznamovat! Je nás tu šedesát a zapamatovat si všechny
jména bylo opravdu něco. Začalo to celkem fajn, protože asistenti tety Idy měli
pro nás připravené skvělé hry a byla spousta legrace, takže naše zábrany šly
rychle stranou.
Cvičili jsme taky jógu a procházeli se venku a povídali si o stromech a všem
tom, co okolo roste. Potom byl oběd. Byl výborný. Po obědě jsme si šli zahrát
basketbal. Já jsem prohrál, měli jsme ještě poobědovou pauzu, tak jsem šel na
pokoj. Mário tam hrál na housle a velmi dobře, no tak jsem se zase přidal, ale
potom mi praskla struna. Byl jsem velmi smutný, ale kamarádi mě utešovali.
Odpoledne už jsme nacvičovali písně s tetou Idou a jejím týmem. Strejda Dežo
nám složil krásné tříhlasé písničky. Jsem moc rád, že jsem tady s vámi všemi.
Michal, Žilina
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4. den (2. 8. 2016)

4.

Pondělí pro mě začalo krásně. Do našeho pokoje přišel živý budíček, který hrál
a zpíval. Vzbudili nás. Vstala jsem a šla se umýt a obléct. Pak jsme měli ranní
rozvičku s Fogem, Timem a s kamarádkami a kamarády z Čhavorenge. Moc
jsem si to užila. Učili nás capoeiru, kopy, hmaty a kroky. Bylo nám skvěle.
Po rozcvičce jsme měli snídani. Snídali jsme vánočku s máslem a džemem.
A pili kakao. Snídaně nám chutnala. Šli jsme si ještě do kuchyně přidat housky.
A když jsem tam byla, poděkovala jsem v kuchyni všem za úžasnou snídani.
Po snídani jsme měli půlhodinku čas na úklid pokojů. Šly jsme spolu s Julkou,
Bárou, Vany a Miškou uklízet náš pokoj. Zametly jsme, ustlaly postele, vytřely
podlahu a poskládaly si věci ve skříních.
Potom jsme měly program s Fogem, jen my holky z vysokého hlasu. S Fogem nás
to pořádně bavilo, jako vždy. Bubnovaly jsme a zpívaly. Učil nás písničky, které
jsme si užívaly a zpívaly na plné pecky.
Po tohle programu jsme šly za strejdou Dežou na zpěv. Prošly jsme si písničky,
které nám ještě moc nešly, a procvičovaly jsme si svůj hlas. Potom jsme byly
s Jody, měly jsme angličtinu. Učila nás otázky a odpovědi, které v životě
budeme potřebovat! Učila nás nové gospelové písničky a bylo nám skvěle.
Potom jsme měli oběd. K obědu jsme měli polévku a zapečené brambory se
salátem. Bylo to vynikající. Pak jsme šli do tělocvičny zpívat a tancovat. Oto
nás doučil kroky, které jsme ještě neuměli a znovu jsme si je s ním prošli. Se
strejdou Dežem a tetou Idou, s Jeňou a Otou jsme se naučili zase nové písničky.
Některé z nich byly nové a složil je pro nás strejda Dežo. Byly velmi pěkné, všem
se nám líbily. Nové čardáše mě velmi potěšily, některé jsem vůbec neznala.
A líbily se mi i čardáše, co složil strejda Dežo.

Potom jsme měli jít na večeři, tak jsme se sbalili, uklidili tělocvičnu a šli do
autobusu. Riky uklouzl na schodech, spadl a zlommil zábradlí. Moc mě to
mrzelo a zakřičela jsem na něj. Jakmile jsme dorazili na ubytovnu, šli jsme se
navečeřet. K večeři jsme měli sekanou a kaši. Bylo to výborné, jako vždy, tak
jsem si šla ještě přidat. Když jsem dovečeřela, byl akorát čas zavolat domů.
Mobily máme vždycky jen na hodinu denně, abchom se soustředili na program
a nevolali nebo nefacebookovali. Rozdali nám naše telefony, tak jsem si vzala
mobil a volala jsem. Pak jsme zase mobily odevzdali.
Po odevzdání mobilů nám Mižu připravil přednášku o holocaustu. A přišel taky
místní pan farář. Nikdy na to nezapomenu a moc Mižovi za to všechno děkuju.
Byla to přednáška o Romech asi před 80 lety. Mluvil o tom, jak to měli těžké,
a co se jim dělo. Velmi se mě to dotklo. Vzpomněla jsem si na to, jak jsme měli
před několika lety koncert v Hodoníně u Kunštátu. Měla jsem pocit, jako bych
tam zase byla, když začal Oto zpívat písničku Aušvicate. Hlavou mi prolétla
spousta myšlenek a nemohla jsem se udržet a plakala jsem. Vžila jsem se do toho
a neuměla jsem si představit, že by se to stalo mně, že by mi sebrali mou rodinu
a já bych se dívala, jak trpí, pláčou, křičí a volají o pomoc. A každý by se jen
díval, protože by s tím nikdo nemohl nic dělat.
Byl to pro mě hnusný pocit, ale zároveň i k něčemu dobrý. Jsem ráda, že jsme
měli takovou přednášku. Bylo to dobré proto, abychom si všichni uvědomili, že
rasizmus vůči Romům na tomto světě stále je a je čím dál tím horší. A proto to
musíme změnit!
Božena, Liptovský Mikuláš

4.

5. den (3. 8. 2016)

5.

Včera sme vstávali o půl osmé. Šli jsme na rozvičku a bavilo nás všechno. Strašně
nás bavila capoeira, a potom jsme se šli nasnídat a uklízet pokoj. Pak jsme šli
s Fogem bubnovat, nikdy předtím jsem nebudnovala. Fogo mi dal palici a buben
a musela jsem bubnovat tak, abych to ostatním nekazila. Měli jsme taky jógu
a učili se, jak se pořádně a zhluboka nadechnout. Pak jsme se šli naobědvat.
Potom jsme měli angličtinu s Jody, ona se narodila v Oregonu, ale žije už třicet
let v Liptovském Mikuláši a vyučuje angličtinu. A je černější než my. Naučila
nás spousty nových věcí. A nakonec jsme si všichni zazpívali gospel, který nás
naučila. Povídali jsme si taky o tom, jak se o Romech mluví třeba v televizi nebo
píše na internetu. Pak jsme se nasvačili se a jeli jsme zpívat a trénovat naše
tříhlasé písničky.
Jezdili jsme zpívat každý den do tělocvičny, abychom nerušili okolní sousedy.
Trénovali jsme celé odpoledne, bylo to krásné a mně se začalo na táboře moc
líbit. Monika, která bydlela se mnou na pokoji, pořád chtěla domů, bylo jí
smutno. Mně bylo taky smutno, ale domů jsem nechtěla.
Potom jsme večeřeli a měli jsme program s tetou Idou. Teta Ida nám vynadala,
protože jsme neposlouchali a dělali jsme blbosti, ale potom nás i pochválila, že
jsme krásně zpívali, že nám to šlo. Potom sme se rozloučili a šli jsme nahoru spát.
Počkali jsme si na tetu Idu, když šla spát a všichni jsme za ní skočili do postele
a řekli jsme jí, že ji máme moc rádi. Chvilku jsme taky povídali a teta Ida nás
poslala spát, protože už bylo pozdě, a tak skončil náš den.
Bára, Jablonec nad Nisou

6. den (4. 8. 2016)
Včerejšek nastartovala hra,
kterou nám připravil
Tomáš David. Připevnili
jsme si okolo pasu barevné
balonky a na čela vykroucené sponky přilepené
lepicí páskou. Ve dvou
skupinkách se rozohnil boj
o mravenčí zadky. V napínavém finále se po rychlé
změně pravidel někteří
nestihli vzpamatovat, a tak
Erik pomohl Božence
vyhrát. Je možné, že to
udělal naschvál, protože je
to džentlmen, i když jsme o tom z legrace pochybovali, když je to Otova rodina.
Oto, který na začátku šel obhájit svůj loňský titul, ho nakonec musel přenechat
dalším. To určitě nebylo lehké.
Potom následovala snídaně a po snídani jsme si uklízeli pokoj. A potom jsme šli
zpívat se strejdou Dežou. Prošli jsme skoro všechny písničky a čardáše už byly
spíš zábava než zkouška. Před obědem jsme si ještě, stejně jako vloni, s právníky
povídali o tom, jaká máme práva, co je to diskriminace a proč si ji nenechat
líbit a ozvat se. Oběd jsme měli sladký a pořádně jsme se najedli, protože někteří už tušili, že máme před sebou ještě dost náročný den.
Po obědě jsme si všichni spolu sedli a dostali jsme od tety Idy jasné instrukce:
najít společně ztracený poklad a bez něj se nevracet domů. Teta Ida nám vysvětlila, že je to naše zkouška, být sami a spolu a všechny překážky společně překonat a splnit. Připravili jsme se, rozloučili se s celým týmem, nasedli jsme do
autobusu a Janko nás ovezl na místo startu. Ocitli jsme se na místě, na kterém
jsme nikdy nikdo nebyl a ztratili jsme orientaci. Někteří z nás měli strach a obavy,
ale i radost.
První úkol byl nemluvit celou cestu až k prvnímu stanovišti. To jsme k mému
překvapení zvládli dobře, protože nikdo nepromluvil. Teda alespoň jsem nikoho
neslyšela. Při plnění tohoto úkolu ještě nikdo nevěděl, co nás čeká, a že se domů
vrátíme až po osmi hodinách. Za úkol jsem měla číst zadání a zároveň se ujistit,
že je všem jasné, co mají dělat. Všechno šlo víceméně dobře, když nepočítám
malé počáteční neshody. První zádrhel přišel na začarovaném kameni. Náš
nejmenší a nejstydlivější Honzík se na něj měl postavit, ze srdce zazpívat svoji
oblíbenou
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písničku. Vybrat píseň, která by vyhověla těmhle podmínkám, byla pro Honzíka
těžkým úkolem. Buď nebyla oblíbená, anebo nebyla ze srdce. V zadaní bylo, že
je třeba počkat na znamení z lesa, abychom mohli pokračovat. Čekali jsme a les
nám jaksi nepřál. Pozorovali jsme v tichosti a napětí jeden druhého, ale les si
nás jakoby vůbec nevšímal. Zkoušeli jsme i pěvecký duet Valina – Honzík, ale
nepomohlo to. Nakonec se Honza vzmužil a zazpíval Kaskere ola duj čhavore.
V tom Erice vlezl do boty nejaký hmyz, ta začala ječet a znamení lesa tak bylo
na světě.
Pokračovali jsme dál a přišla ta nešťatná osmá zastávka. Ke splnění úkolu jsme
potřebovali napsat dopis o svém strachu, který v životě máme. Chyběly nám
papíry i pera, a tak jsme se pustili do náročneho hledání. Hledali jsme všude,
ale úplně marně. Přišla nervozita, hněv a bezmoc... Okřikovali jsme se a neviděli
jsme žádné východisko. Po více jak hodinovém hledání jsme se téměř všichni
shodli, že tam papíry a pera jednoduše nejsou.
Přišel čas vymyslet plán B tak, abychom splnili úkol i za těchto nečekaných
podmínek a mohli se posunout s čistým svědomím dál. Tak jsme se sesedli do
kruhu na zem a každý měl nahlas říct něco o svém strachu. Byl to pro mě
nejkrásnější moment z celého hledání pokladu. Seděli jsme v tichosti a pokorně
poslouchali jeden druhého. Potom jsme si natrhali obálky z předešlých úkolů
na 60 kousků a každý napsal hlínou nebo popelem jedno slovo, které představuje největší strach. Z kamenů jsme na těchto požmoulaných papírcích postavili mohylu, a tak jsme splnili vše, co jsme měli.
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Vyrazili jsme dál, ale to jsme ještě nevěděli, že se k osmé zastávce ještě dvakrát
vrátíme. Měli jsme jít potichu, a to se nám dvakrát nepodařilo. Napotřetí jsme
to dali. Za chvíli jsme našli nachystané občerstvení, které jsme už opravdu
potřebovali. Oddychli jsme si a společně vyřešili kvízové otázky. Ne všechny
odpovědi byly úplně jasné. Potom opět přišla zastávka, u které jsme se dost
zdrželi. Měli jsme přijít k dalšímu modrému fáborku, každý sám a ve velkých
rozestupech. Po jednom jsme se posílali v dost velkých rozestupech. Když jsme
po takových dvaceti minutách čekali už jen v šesti, najdenou se začali všichni
hrnout nazpět, že prý musíme jít všichni znova. Mě už málem porazilo. Někteří
čekali a do cíle přišli ve skupinkách. Tam na mě přišla už opravdu únava
a nervozita. Byli jsme na cestě už strašně dlouho a konec jsem ještě necítila.
Ale zvládli jsme i tento úkol a přišla další výzva.
Trasa se svázanými nohami ve čtveřici. Velmi jednoduchý úkol, když se čtveřice
dovede dohodnout a umí počítat do dvou. Zdalo se mi, že většina to neuměla.
Přišly pády, křik, smích, pláč, mokré boty a jiné věci… Já jsem to už jen bez
komentářů vydržela a šli jsme dál. Po chvíli přišel čas na luštení tajné šifry. Tam
už byly potřeba baterky, protože se setmělo. Pomocí šifry jsme se opravdu dostali
ke klíči od pokladu. Procvičli jsme si i orientaci na mapě. Rozkopali skoro celý
trávník za altánkem v areálu naší chaty. Ale stálo to za to! Měli jsme to nejdůležitější. Riko se prokopal k našemu vysněnému pokladu. S jásotem jsme přišli
domů, kde nás vítali všichni, kteří se o nás starají jako o princezny a prince.
Dali jsme si zaslouženou výbornou večeři. Právě když jsme přišli s pokladem,
přijela i Libuška s Ladou. Radovaly se a vítaly nás velkým křikem. Když zjistily,
že jsme donesli ztracený poklad, radovali se ještě víc. Bohužel jsme se ale museli
rozloučit s Fogem a Timem, protože odjížděli. Zažili jsme s nimi kopec srandy
a hlavně nás toho zas hodně naučili. Fogo by nás mohl překvapit tak jako
minulý rok a zjevit se v autě vedle autobusu na cestě na koncert.
Osm hodin byla dlouhá cesta, ale můžeme s čistým svědomím říct, že každý úkol
byl splněn na 100 procent. Během včerejšího dne jsem si, kromě jiného, uvědomila i to, jak je velmi důležité správně využít každou chvilku, kterou máme. Protože
není větší škoda než promarněný čas
a promarněná příležitost.
Důležitý úkol jsme ale splnili, vrátili
jsme se jako jedna rodina a byli jsme
všichni štastní a hrdí, že se to povedlo. Teta Ida a celý tým měli opravdu
velikou radost, že jsme to dokázali.
Julka, Bratislava
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7. den (5. 8. 2016)
Ráno jsem vstal v 7:30, budíček byl
otřesný. Byl jsem unavený a byla mi
zima. Šel jsem se umýt, a pak jsem šel
na snídani. Venku bylo ošklivě, hodně
pršelo. Došel jsem na snídani, najedl
se. Snídaně byla moc dobrá. Po snídani jsme šli zpívat gospely s Jody.
Hodně mě to bavilo a byla sranda.
Pak jsme se střídali s druhou skupinou a šli jsme do stanu na hřiště za
Tomášem a Aničkou. Tam jsme se
naučili, jak vyjádřit své pocity. Bavilo
mě to, byla sranda a moc jsem se
nasmál. Pak jsme měli dupák a čapáš s Otou a Jeňou. Bylo to moc dobrý
a naučil jsem se, že si mám víc věřit a otevřít se. Hodně mi to dodalo odvahu
a pomohlo.
Pak, po zkoušce dupáku, jsme šli na oběd. Moc mi chutnal. Po obědě jsme šli
na zkoušku zpěvu s neromskými dětmi, které za námi přijely. Seznámili jsme se
s nimi, trochu jsme si s nimi povídali, a pak šli zpívat. Naučili jsme je čardáše.
Bavilo mě to a byl jsem moc rád, že s námi zpívají i Neromové. Bylo na nás
všech vidět, jak nás naše romské písně spojily, a postupně jsme ztráceli zábrany
a snad i předsudky.
Po zkoušce jsme šli společně všichni na svačinu. Teta Helena upekla výborné
domácí buchty. Všichni jsme společně jedli, povídali si a trochu víc se poznávali
s neromskými vrstevníky. Pak museli odjet, tak jsme se s nimi rozloučili. Všichni
se už moc těšíme na další den, protože spolu budeme zase zítra zkoušet.
No a pak byla opět skvělá večeře. Po večeři jsme měli setkání, jako každý den,
a po setkání nám Ota promítl video o tom, co všechno už Čhavorenge zažilo,
a kde koncertovalo. Viděli jsme spusty fotek i videa z koncertů. Viděli jsme tam
i tváře některých z nás, kteří jsou tady i letos. Bylo hezké vidět, jak vypadali, když
byli o několik let mladší. Moc mě to bavilo a bylo zajímavé, co Čhavorenge
dokázalo. Moc mě to překvapilo a chtěl bych moc poděkovat za to, že tu s vámi
mohu být! Moc si toho vážím!
Milan, Varnsdorf
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8. den (6. 8. 2016)
Ráno jsem vstal o půl osmé. Šel jsem se vysprchovat, jenže netekla teplá voda,
tak jsem šel vedle vyzkoušet vedlejší sprchy. Vysprchoval jsem se, vyčistil si zuby
a šel na snídani. Snídaně byla dobrá, potom jsem si šel uklidit pokoj, abychom
měli hodně bodů při bodování pokojů a vyhráli soutěž o nejlíp uklizený pokoj.
Pak jsme trénovali náš společný tanec dupák. Zkoušeli jsme asi hoďku. No, učil
jsem se zas něco nového. Jéňa se nám věnoval a radil skvěle, bylo to super…
A taky jsme hráli hru rádio. Díky téhle hře a hlavně díky tetě Idě, strejdovi
Dežovi, Jéňovi, Otovi i dalším si čím dál tím víc uvědomuju, jak je důležité
nezvdávat se, bojovat a pracovat na sobě. I když je to těžké, mám z toho radost.
Pak přišla Lada. Já a další kluci jsme šli s ní, zbytek zůstal s Jéňou. Lada nás
vzala do velkého stanu, tam jsme se poslouchali strejdu Deža a pana Krajňáka,
jak zkoušejí. Hráli krásně. Oni jsou pro nás velké vzory. Seděli jsme tam a ani
nedutali.
Potom byl oběd. Měli jsme rybu a bramborovou kaši, bylo to moc dobré. Všechno
je tady velmi dobré. Když jsme dojedli, venku už na nás čekal autobus. Jeli jsme
zkoušet do tělocvičny do Rumburku. Čekalo tam na nás překvapení. Byli to
filharmonici, hráli tak pěkně. Teta Ida nás učila, jak mít profesionální přístup,
a my jsme se všichni snažili. Pořád nám připomínala, že jako Romové musíme
na sobě pracovat třikrát více, aby si nás začali všichni vážit.
Strejda Dežo pro nás složil opravdu nádherné písničky, moc jsme si to užívali,
když jsme je slyšeli, a pak i zpívali. Společně s filharmonikama to dostalo grády.
Po zkoušce jsme přijeli zpátky a byla večeře. Byla dobrá. A po večeři jsme měli
naše večerní stkání, kde nás teta Ida pochválila. Jéňa vyhlásil bodování pokojů
za dnešek a my jsme dostali nejvíc bodů, tak to mě moc taky potěšilo. Večer
jsme se šli podívat na hvězdy a Josef nám vyprávěl o tom, které hvězdy nad
námi svítí. No, a pak jsme šli spát. Byl to super den!
Robert, Luže
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9. den (7. 8. 2016)
Dnes byl zajímavý den. Budili nás filharmonici, hráli krásně, ale hráli jako budíček Dobrú noc, má milá. A mně se
nechtělo vůbec vstávat, jak to bylo
krásné. Ale vstala jsem a spolu s ostatními jsme šli ještě před snídaní na jógu.
Snídaně byla skvělá, starali se o nás
kluci. Teta Ida vyhlásila soutěž o to, kdo
připraví a postará se o nejpříjemnější
snídaně. Dneska soutěžili všichni kluci.
My holky se ale nenecháme zahanbit.
Uvidíme, kdo vyhraje.
Při snídani nám hrál na klavír Láďa, bylo příjemné mít živou hudbu. No, a po
snídani to přišlo, kluci nám zpívali, hráli, a potom Mário vytáhl housle a zahrál
Bacha. To tedy bylo něco! Hrál zpaměti asi 10 minut. Byli jsme na něho hrdí.
Tak teď nevím, kdo to vlastně vyhraje, protože to bylo velké překvapení .
Potom nám teta Ida řekla program dne a trochu vynadala některým holkám,
protože se nedokázaly zorganizovat a být všude včas, pořád něco zapomínaly
a pořád se na ně muselo čekat a hodně rušily. Myslím si ale, že teta Ida jim to
řekla krásně nahlas a že si to vzaly k srdci a už se zlepší, protože i nás ostatní
to štvalo.
Venku byla hrozná zima, pršelo a my jsme neměli dost oblečení a taky mokré
boty. Strejda Dežo nám jel koupit všem pantofle, abychom měli nohy v suchu
a teplu, a boty jsme sušili v sušičce pro lyžaře, kterou tam měli. Uvědomila jsem
si, jak se o nás všichni a pořád krásně starají. Teta Ida nám říkala: My se o vás
budeme starat, ale chceme od vás, abyste na sobě pracovali. Teta Ida chce,
abychom se snažili a učili se na sobě pracovat, protože jako Romové musíme
na sobě pracovat více než Neromové, protože musíme dokázat sobě
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i všem, že jsme schopní a že si už tady musíme vytvořit své místo a myslet na to,
že život rychle utíká a my jednou budeme zakládat rodiny a budeme chtít, aby
se naše děti měly na tomto světě dobře.
Hanka nám kontrolovala kostýmy. Přišívala nám knoflíky, zmenšovala nám
sukně, klukům kalhoty. Všichni máme bílé halenky, košile a šaty, a tak nám je
všechny žehlila a chystala na ramínka, abychom vše měli připravené na koncerty. Některé děti neměly ani kostým, tak jel strejda Dežo nakoupit. Hodně z nás
holek dostalo na taneční vystoupení nové sukně, tradiční romské sukně z Rumunska,
ručně vyšívané zlatými nitkami. Já jsem dostala také jednu, krásnou fialovou se
zlatýma výšivkama a třpytkama. Už jsem se začala těšit na koncerty. Na večeři
jsme měli moje oblíbené jídlo, moc jsem si pochutnala. Jsem moc ráda že jsem
tady a že mám takovou možnost prožívat to vše společně s vámi.
Miška, Poltár
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10. den (8. 8. 2016)
Ráno jsem vstal o půl osmé, umyl jsem se, vyčistil jsem si zuby a šel jsem se
nasnídat. Ale zapomněl jsem, že nám snídani chystají holky. Šel jsem do jídelny, a v tom mě chytla holka, usadila mě ke stolu a zeptala se mě, co si dám.
Snídaně mi moc chutnala, byla to nejlepší snídaně ze všech. Myslím si že holky
nasadily v téhle soutěži vysokou laťku. Obsluhovaly nás, na stolech byly květiny
a svíčky, hrála příjemná hudba. Všichni jsme byli dojatí.
Pak jsem šel na pokoj, tam jsme s klukama uklízeli, protože se bodují pokoje,
tak ať si netrhneme ostudu. A pak jsme jeli do tělocvičny do Rumburku, zkoušet
s filharmoniky. Cvičili jsme 3 hodiny, a pak jsme jeli zpět na oběd. Oběd byl
moc dobrý. Po obědě jsme si rozebírali prádlo, které nám Lada vyprala. Byly
kolem toho trochu problémy, protože jsme u některých nevěděli, co je čí. Trvalo
nám to asi hodinu, než jsme si to rozebrali správně.
Pak jsme jeli do tělocvičny a měli jsme generálku. Byl jsem hrdý na nás všechny,
že jsme se toho tolik naučili a s filharmonií to znělo krásně. Po generálce jsme
měli večeři a k večeři byl květák s bramborami, jenže to já nejím, tak jsem si řekl
o svíčkovou, která zbyla od oběda. Tohle jídlo jsem si přidal dvakrát a měl jsem
dost.
Pak jsme šli do velkého stanu. Tam nám Oto promítal fotky všeho, co jsme od
prvního dne na táboře zažili. Zdálo se mi, že jsem toho už spoustu zapoměl,
protože každý den jsem toho zažívali fakt hodně. Fotky z cesty, když jsme hledali
poklad, byly super a na ten den nikdy nezapomenu. Taky jsme byli v televizi
v hlavních zprávách.
Přijela reportérka
a kameraman a točili,
jak zpíváme. A mluvili
taky s tetou Idou. Těším
se, že doma to uvidí
taky. Potom jsme šli spát
a tak skončil náš den.
Pavel, Trmice

10.

11. den (9. 8. 2016)
Ráno jsem vstala v 7:30. Šla jsem
na snídani. Kluci znovu obsluhovali nás i filharmoniky u snídaně. Usadili nás a ptali se, co si
dáme. A to, co jsme chtěli, nám
přinesli. Pak nám zazpívali
romskou píseň Čoro mro phral.
Já si myslím, že to bylo to nejhezčí překvapení a že se jim to moc
povedlo. Mário a Míša nám
zahráli na housle, byl to opravdu
zážitek.
Po snídani jsme si šli uklidit
pokoje. Pokoje si uklízíme každý
den, abychom měli hezký pořádek. Když jsme si uklidili, tak
jsme šli na přednášku. Bavilo mě to, protože jsem se seznámila s Denisou,
Radkem a Petrem. Petr Torák za námi přijel až z Anglie, kde dostal ocenění od
královny Alžběty za práci s Romy. Všechny jejich příběhy mě bavilo poslouchat.
O svém životě nám vyprávěli taky Jéňa, Ota a Mižu.
Když program skončil, měli jsme oběd. K obědu byly těstoviny s brokolicí
a houbami. Po obědě nám teta Ida řekla, ať jdeme spát. A šli spát všichni,
i filharmonici. Byli jsme všichni unavení, tak jsem šla spát i já. Pak nás přišla
vzbudit Alenka, že si máme jít vyzkoušet šaty. Tak jsem vstala, oblékla se a šla
si pro šaty.
Namalovala jsem se, oblékla si šaty, a pak jsem šla na večeři. K večeři byl guláš.
Na šaty se mi trošku vylila omáčka, tak jsem šla za Hankou, aby mi to pomohla
vyčistit. A ta mi řekla, že mám utíkat a vzít si nějaké jiný. Tak jsem si je oblékla,
a pak jsem šla zpátky. A Agnes si taky zamazala šaty, tak si je taky musela
vyměnit.
Nastoupili jsme do autobusu a jeli na vystoupení. Moc jsem se těšila a moc
jsem si to užila. Chtěla bych poděkovat tetě Idě, že mě vybrala do sboru. Jsem
ráda, že tu s vámi můžu být a moc si toho vážím. Vy jste moje rodina, mám
vás všechny ráda!
Iveta, Prachovice

11.

12. den (10. 8. 2016)

Jeňa, Mižu a Oto nám dnes vyprávěli o svojí životní cestě a jak objevovali svůj
hlas. Měli každý hodně překážek, ale nevzdali to, a proto jsou dnes našimi vzory.
Moc jim za to děkujeme.
Uvědomila jsem si, jak se o nás všichni
a pořád krásně starají. Teta Ida nám
říkala: my se o vás budeme starat, ale
chceme od vás, abyste na sobě pracovali.
Tedy abychom se snažili a učili na sobě
pracovat, protože jako Romové musíme
na sobě pracovat více než Neromové.
Večer jsme měli druhý koncert, na
náměstí v Rumburku. Byla zima a trochu
pršelo, ale to nás neodradilo. A zpívali
jsme naplno. Lidé na náměstí si nakonec
zpívali s námi, někteří i tancovali,
obzvlášť ve chvíli, kdy se k nám přidal
i neromský sbor, a všichni společně jsme
zpívali ty krásné nové čardáše, které
jsme se tu naučili.
Nela, Trmice

12.

13. den (11. 8. 2016)
Dopoledne jsme měli přednášku, filharmonici nám vyprávěli o tom, jak se dostali až tam,
kde jsou teď, a jak si našli cestu k hudbě.
Večer jsme měli poslední koncert letošního
Romano dromu, na zámku v Děčíně. Stejně
jako na koncertech v Rumburku a Novém
Boru se k nám přidalo třicet mladých neromských zpěváků, byli hlavně z Rumburku
a Varnsdorfu – vedoucí tohohle sboru je
Katka Müllerová. Přidali se, abychom společně ukázali, že Romové a Neromové můžou
společně vytvářet něco krásného. A taky
můžou být přáteli.
Alžběta Petrášová z toho neromského sboru o zkoušení a vystupování s námi
napsala: „Všechny mé obavy se rozplynuly během první hodiny společné zkoušky
s dětmi z Čhavorenge. Ještě nikdy jsem se necítila tak vítaná mezi skupinou
úplně neznámých lidí. A ještě nikdy jsem necítila takovou radost ze zpěvu, jako
právě při zkouškách a koncertech s Čhavorenge. Během tří dnů jsme koncertovali v Novém Boru, Rumburku a Děčíně. Všechny tři koncerty měly svou jedinečnou atmosféru. I přes chladné, až mrazivé počasí, sálalo z účinkujících na pódiu
teplo, které my se sborem nejsme nikdy schopni vytvořit, i kdybychom se snažili
sebevíc. Během toho týdne s projektem Romano drom jsem si uvědomila, že
nemůžu brát vše černobíle. Jediný způsob, jak správně rozlišovat věci, je na
dobré a špatné. Stejně tak je to i s lidmi.
Děti z Čhavorenge, které strávily
ve Šluknovském výběžku dva
týdny a projekt braly i jako jakýsi
tábor, musely u místa, kde byli
ubytovaní, zažít slovní nadávky
i fyzické napadení. Někdo byl tak
odvážný, že zaútočil na dětský
tábor. Na tábor dětí, které se učily
zpívat, které se dospělí snažili
naučit se o sebe postarat, naučit
být dobrým člověkem. Je to snad
špatně?“
Alžběta, Vandsdorf

13.

14. den (12. 8. 2016)

Můj den začal jako obvykle. Ráno jsem vstal, umyl se, vyčistil jsem si zuby, došel
na snídani, šel jsem si uklidit pokoj, a potom jsme se sešli v jídelně. A tam nám
teta Ida řekla, co nás bude dneska čekat.
Tenhle den začal jako obvykle, ale byl také zvláštní. Uvědomoval jsem si totiž, že
jsme u konce našeho Romano dromu, a hlavou mi prošly všechny ty chvíle, které
jsme společně prožili. Bylo mi smutno, ale zároveň jsem byl šťastný za to, že jsem
všechny tyhle chvíle prožil se všemi svými kamarády a učiteli. Byl to náš poslední
den, a proto jsem byl také zvědavý, co nás čeká. Teta Ida nám řekla, že pojedeme
na výlet, na který nás pozval pan Petr Kadlec z České filharmonie.
Byl jsem moc rád, že to pro nás udělal, a strašně moc jsem se těšil, protože jsme
jeli i s filharmoniky. Jeli jsme do Liberce do IQ parku. Říkal jsem si, co tam asi
budeme dělat? Že by nám každému měřili IQ? No, smál jsem se sám sobě,
protože by objevili, že IQ může být i mínus 700 000...
Když jsme přijeli do Liberce, pan Kadlec nás rozdělil do skupin, abychom všichni
všechno krásně stihli. Byla to totiž budova, která měla čtyři patra, a v každém
z nich bylo něco jiného. Já jsem byl ve skupině s Jéňou a Dežou. Oba nám říkali,
že se máme držet u sebe, ale Melisa řekla, že se bojí, tak s námi nepokračovala.
Když jsme si toho všimli, Jéňa už ji vedl před sebou a říkal jí, aby se nebála.
Prošli jsme takovým malým labyrintem ze zrcadel, a pak tokovým tunelem,
který představoval černou díru ve Vesmíru. Bylo mi z toho fakt špatně, ale
zároveň to bylo vtipné. A pak už začínala patra. V prvním bylo pódium s mikrofonem, basou, klávesami a bubny, kde jsme snad strávili nejvíc času. Vtipný
bylo, že jsme se tam potkávali i s ostatními, a oni tam taky byli asi tři hodiny.

14.

V každém z pater bylo něco zajímavého. Infračervená kamera, která nás snímala a mohli jsme se na sebe koukat, koule s plazmou, akustické dělo, lékařské
oddělení nebo váha, která měřila, kolik bych vážil třeba na Měsíci nebo na
Jupiteru. Nejlepší byl ale přístroj, který měřil frekvenci úderů po dobu dvaceti
vteřin. Já jsem byl nejlepší a měl jsem 180 úderů jedním prstem. Někdo mi pak
řekl, že Boženka měla 203, ale pak jsem se dozvěděl, že to bylo dvěma prsty.
V tom parku bylo asi milion věcí a byli jsme tam asi 3 hodiny. Moc jsme si to
všichni užili, ale je možné, že dospělí si to užili ještě víc, když jsem na ně koukal.
Pak jsme všichni nastoupili do autobusu a jeli zpátky do Jiřetína. Cestou nám
volala Helena, abychom koupili chleba. Tak jsme jeli ještě pro chleba. Když jsme
dorazili do tábora, dostali jsme další instrukce. Měli jsme se jít převléct do
slavnostního a přijít do spojovací chodby u jídelny, kde jsme měli čekat na další
instrukce.
Všichni jsme se bavili ještě o IQ parku, když se otevřely dveře a začala hrát
hudba. Všichni jsme ztichli a jen koukali, co se děje. Nemohl jsem uvěřit svým
očím. Jídelna byla krásně prostřená a všude svítily svíčky a stoly byly plné
výzdoby, jídla a pití. Stoupli jsme si kolem stolů a vzali se za ruce. V tu chvíli
jsem si uvědomil, že tohle pro mě ještě nikdy nikdo neudělal, také mi blesklo
havou, co všechno máme za sebou, a kolik to pro mě znamená. Nikdy jsem
necítil nic podobného.
Vím jen, že se mi chtělo
strašně moc plakat, a když
kolem mě začaly plakat
holky i kluci, neudržel jsem
to a plakal jsem s nimi.
Nedokážu slovy popsat,
co jsem cítil, ale přišlo mi,
jako bych více slov nikdy
neřekl. Pocítil jsem poprvé
v životě jednotu. Zažil
jsem něco, co jsem předtím
nikdy nezažil. Je to ta
hrdost, o které nám teta
Ida s celým týmem říkali.
Být hrdý na to, že jsem
Rom a konečně vím
i proč!
Tomáš, Hradec Králové

14.

DOPIS OD JULIE

Naše nejdražší teto Ido,
to, že jsem Vás poznala, a to, že jsem členkou Čhavorenge, je pro mě poklad
a zázrak. Nikdy nezapomenu, jak silný dojem ve mně zanechalo naše první
setkání, a potom první tábor s Čhavorenge. Nebo když jste i se strejdou Dežou
a Otou přišli na náš první s mou kapelou. To jsou velmi vzácné a silné vzpomínky.
A samozřejmě, každý jednotlivý tábor a koncert také.
S Vámi se mi otevřel svět, který už nechci opustit – svět pravdy, a v něm i hudba
dostává úplně jiný rozměr. Romano drom a Čhavorenge jsou projekty s velkou
myšlenkou a mají důležité poselství, které díky Vám plní.
Mám v životě dva lidi, u kterých jsem si jistá, že mi vždy rozumějí, a Vy jste
jedním z nich.
Ze srdce Vám děkuju za všechnu lásku a pozornost, které nebylo málo. To je
největší dar.
Júlia

PODĚKOVÁNÍ DĚTÍ
Milá paní Adélo,
Vy jste naše slunce. Máme vás všichni moc rádi a doufáme, že při nás zůstanete,
protože si to bez vás neumíme představit a vážíme si všeho, co pro nás děláte.
Nela, Vysoké Mýto
Strejdo Dežo,
je mi ctí s vámi pracovat, tvořit s vámi. Skládáte krásné písně. Jste pro nás
obrovský vzor. Jsem hrdý, že vaše skladby zaznívají po celém světě. To, že jste se
nenechal vyprovokovat od toho pána, co vás rasisticky napadl, mi ukázalo cestu,
že se i takovéhle vyhrocené situace a emoce dají řešit jinak, než bych je řešil já.
Děkuju.
Ladislav, Jablonec nad Nisou
Naši milí Oto, Jeňo a Mižu,
opravdu jste našimi vzory. Snad se mně taky podaří vypracovat se tak daleko,
jako se to podařilo vám. Vaše přednáška mě dojala k slzám. Držím vám moc
palce, ať se vám podaří splnit vaše sny a přání se spolkem MIRET, který dělá
opravdu skvělé věci pro nás i pro tento svět.
Božena, Liptovský Mikuláš
Drahý Fogo,
chci Ti z celého srdce poděkovat za všechno, co děláš pro nás děti. Především
za lidskost, díky které dokážeš předávat kulturu, a tím nás děti učíš otevřít se
i jiným kulturám. Díky Tobě jsme se naučili, že přijímání a předávání kultury
nás dělá pravdivými, otevřenými a štastnými.
Erika, Lučenec

Milý Janko,
děkujeme za všechnu Vaši podporu. Děkujeme za úžasné cesty, které nám
vždycky přinesou obrovské zážitky a velká dobrodružství. Děkujeme Vám i za
štastné návraty domů. Jsem moc rád, že jste vždy s námi a těším se na další
cestu do Prahy a Rudolfina.
Jožka, Liptovský Mikuláš
Milá Lado,
ze začátku se mi stýskalo po mamince, někdy jsem i plakala. Ale vždycky když jsi
byla se mnou, cítila jsem Tvoji lásku k nám všem. Moc Ti děkuju. Mám Tě moc
ráda.
Melisa, Vysoké Mýto
Naši milí, Júlie, Lado a Dano,
na den hledání pokladu nikdo z nás nikdy nezapomene. Chystali jste to pro nás
4 dny. Bylo to pro vás určitě moc těžké, ale stálo to opravdu za to. Díky vám
máme zážitky na celý život. Mohl jsem se díky tomu líp poznat s dalšími kamarády a kamarádkami. Překážky, které jste nám po cestě připravili, byly opravdu
skvělé a všechny nás spojily. Když jsme po osmi hodinách dorazili s pokladem,
cítil jsem radost, hrdost a pospolitost nás všech. Nevzdali jsme to a stálo to za to!
Robert, Luže
Milý pane Kadleci,
za nás všechny z Čhavorenge Vám chceme moc poděkovat za Vaše vize, za Vaši
otevřenost a za Vaši odvahu s námi kráčet po té naší trnité cestě. Moc si
vážíme, že nás podporujete a stojíte při nás. My už jsme si zvykli slyšet, že jsme
k ničemu a že jsme nuly, ale s vámi cítíme velkou naději. Děkujeme vám
i celému týmu České filharmonie.
Tomáš, Hradec Králové

Milý pane řediteli, milí filharmonici,
díky tetě Idě a jejímu týmu na sobě každý pracujeme, abychom podávali velké
výkony, a prezentovali tím romskou kulturu na profesionální úrovni. Děláme
všechno pro to, abychom dělali dobré jméno nejen sobě, ale i České filharmonii,
abyste na nás mohli být hrdí, protože si nesmírně vážíme toho, že jste nám
otevřeli dveře do vašeho světa, do kterého bychom se my jako Romové nikdy
neměli šanci dostat. Jsem z romské osady a můžu vám říct ze celého srdce, že
stát nahoře nad orchestrem v sále Rudolfina a zpívats společně se všemi, mi
dodalo pocit, a to poprvé v životě, že i my Romové za něco stojíme a máme tady
své místo. Nikdy na ten pocit nezapomenu a budu dělat všechno pro to, abych
vás nezklamal.
Jožka, Bardejov

Naše nejdražší teto Ido,
to, že jsem Vás poznala, a to, že jsem členkou Čhavorenge, je pro mě poklad
a zázrak. Nikdy nezapomenu, jak silný dojem ve mně zanechalo naše první
setkání, a potom první tábor s Čhavorenge. Nebo když jste i se strejdou Dežou
a Otou přišli na první koncert naší kapely. To jsou velmi vzácné a silné vzpomínky. A samozřejmě, každý jednotlivý tábor a koncert také. S Vámi se mi
otevřel svět, který už nechci opustit – svět pravdy – a v něm i hudba dostává
úplně jiný rozměr. Romano drom a Čhavorenge jsou projekty s velkou myšlenkou a mají důležité poselství, které díky Vám plní. Mám ve svém životě dva lidi,
u kterých jsem si jistá, že mi vždy rozumějí, a Vy jste jedním z nich. Ze srdce
Vám děkuju za všechnu lásku a pozornost, které nebylo málo. To je největší dar.
Júlia, Bratislava

PODĚKOVÁNÍ OD LUKÁŠE LACKA
Jsem tady šťatsný. Poznal jsem, že mám život ve svých rukou a že co dokážu já,
to ovlivní i mé okolí. Vím, že to bude dobré. Teta Ida mi to ukázala.
Děkuji
Lukáš Lacko, Šaca - Košice

PODĚKOVÁNÍ OD MONIKY STŘEDOVÉ
Milá teto Ido,
moc děkuji za zpěv, obrovskou dávku pozitivní energie i upřímná slova, která
jsem moc moc potřebovala slyšet. Vím, že má člověk cítit, jednat i myslet
srdcem, ale až díky Tobě, teto, a všem na našem Romano drom jsem to zažila
doopravdy. Doteď si pořád zpívám, v hlavě mi zní písníčky, které jste nás naučiia, a mám radost, že jsem byla součástí takového krásného setkání.
Děkuji z celého srdce
Monika Středová, Hradec Králové

OHLASY
VEŘEJNOSTI

Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za pozvání, byla to pro mě nezapomenutelná zkušenost. To, co pro děti děláte, je úžasné a slyšet děti zpívat v doprovodu filharmoniků bylo strašně krásný.
Petr Torák MBE
Executive Director, Gypsy Roma Traveller Police Association (GRTPA)

OHLASY RODIČŮ
Milá paní Ido,
posílám pozdrav z Cerhovic. Moc a moc Vám i celému týmu děkuji nastokrát,
za sebe, za Natálku, Denisku i manžela. Nejsou slova, kterými bych vyjádřila,
jak moc přijela Natálka spokojená a jak moc si vážíme veškeré péče, lásky
a času, který jste věnovali všem dětem.
Mohla bych vypsat spousty zážitků, které nám Natálka několikrát opakovala,
a v zápětí na to, přidala další krásný. Vyprávěla nám o kamarádech, o všech
vedoucích, lektorech, o Vás, o Vašem panu manželovi, o panu Kadlecovi i ostatních z filharmonie.
Vyprávěla o báječných koncertech, o profesionalitě umělecké, hudební, taneční,
ale především o obrovské lidskosti - o společném pláči i smíchu, o pravdě, o spravedlnosti, čestnosti, spolehlivosti, motivaci k tomu, stát se dobrým člověkem. A tak
jsme se vždy smáli i společně... A také plakali, když mi např. vyprávěla, jak byla
dojatá a zamyšlená z toho, že děti měly promáčené boty z deště a vy jste se
sebrala a jela koupit všem dětem teplé gumové boty aby jim nebyla zima.Toto
pro ní bylo tak neuvěřitelné lidské gesto... a pro nás rovněž. Vyprávěla, jak jste se
jí zastala před nějakou kamarádkou, která údajně asi chtěla zaujmout a zvolila
nevhodné téma. Moc to pro ni tehdy znamenalo..
Vyprávěla ještě spousty krásných zážitků a také vím, že spousty si jich ještě
uchová pouze pro sebe a nechá si je na vždy ve svém srdci. A je to tak v pořádku, máme to tak přeci všichni:-)
Manžel zase vyprávěl o báječném zážitku z koncertu v Rumburku, kterého jsem
se bohužel nemohla z pracovních důvodů v zahraničí zúčastnit. Představte si, že
naložil do auta rodinu, všichni si vzali volno v práci a vydali se do Děčína. Před
Berounem upadlo kamionu před ním kolo a najel do něj. Naštěstí se nikomu nic
nestalo, jen ta rychlost rozbila nárazník a další věci a tak manžel musel čekat
dvě hodiny na policajty kvůli havarijku a koncert už nestihli.
Byl z toho zničený a moc ho mrzelo, že Natálce nedopřál překvapení, že veze
i babičku a všechny ostatní, co se na koncert těšili. Naštěstí se jimic nestalo
a víme, že to mohlo dopadnout mnohem hůře. Koncert jsem pak viděli na
youtube a ten z Rumburku mi manzel natočil . Byla to opravdu nádhera. Ten
v Rudolfínu už si nenecháme ujít, naštěstí jsme včassehnali lístky. Pochopitelně
sledujeme kauzu ohledně "pana ¨souseda " Manžel , který je shodou náhod

policista "plival vzteky oheň " nad jednáním rádo by kolegů. Vůbec nechápal,
ani nikdo z nás, jak je možné , že nedojeli a neověřili si , z jaké zbraně střílel
a v jakém jsou děti ohrožení. Nepřijet na 158 je prostě vrchol!
Chci Vám říci, že máte naši plnou podporu a že víme, že Vaše jednání, včetně
toho, že jste dětem nechtěli ten večer kazit radost z celého krásného dne, bylo
v naprostém pořádku a zachovali bychom se stejně. Shlédla Váš rozhovor
s Danielou Drtinovou - bylo to moc pěkné, jste profík a nenechala jste se vykolejit.Vím jak je to obtížné, zvláště proti takové dračiči...Máte můj obdiv. Nedávno
jsem dělala rozhovor v Romee ohledně inkluze a když paní Horváthová přede
mne vytasila diktafon, rozklepala jsem se jako Ratlík.. Natož před kamerou.
Klobouk dolů!
Martina Horváthová, ze Slova 21 prý tento incident přednese na jednání Rady
vlády pro záležitosti romské komunity a budöu chtít slyšet vysvětlení shora Ale
to asi víte.
Držíme moc a moc palce, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost a vy jste mohli
s klidným svědomím dále pracovat a žít. Děkuji nejen za sebe , ale i za ostatní
rodiče. Vím, že s vámi všemi, byly naše děti v bezpečí.
Moc děkujeme.
S láskou a velkým poděkováním Jitka Hatinová

DOJMY HUDEBNÍKŮ VYSLANÝCH ČESKOU
FILHARMONIÍ NA ROMANO DROM

Romano drom – romská cesta. I pro mne to byla cesta, cesta plná okamžiků, na
které se nezapomíná. Této akce jsem se účastnila už podruhé. Zanechala v mé
duši krásné a někdy i neveselé zážitky. Děti byly skvěle připravené a my s mými
kolegy jsme už jen celé akci dali pomyslnou třešničku na dortu. Zkoušky každý
den, přednášky s úspěšnými Romy, mimochodem velice zajímavé, koncerty plné
energie a celodenní výlet s dětmi mne velice obohatil. Jsem ráda, že jsem mohla
přispět k formování a navedení talentovaných dětí na správnou cestu s šancí
na lepší život.
Jitka Kokšová, houslistka
Už při zkouškách jsem cítil obrovskou energii a hlavně radost z hudby, která byla
všudypřítomná. Ovšem kromě ní se letos na Romano dromu řešily i smutnější
věci. Mrzí mě, jak se někteří spoluobčané nedokáží přenést přes předsudky, které
v nich přetrvávají. I třeba v libereckém IQParku jsem zaznamenal zvláštní chování a nedůvěřivé pohledy rodičů ostatních dětí. I když se děti z Čhavorenge
chovaly spořádaně a bavily se stejným způsobem jako ostatní. Proto si vážím
práce Idy Kelarové a hlavně její výdrže nejen s přípravou koncertů, ale i s touhou
alespoň trochu změnit svět.
Lukáš Dittrich, klarinetista

V Rumburku jsem využil nečekaného volna – když byla kvůli počasí odložena
akustická zkouška – a zašel si posedět do cukrárny. Za mými zády se začal odvíjet hovor dvou ženských hlasů: „Prý tady má být večer nějaký koncert, nějaký
cikáni, zase budou dělat akorát bordel.“ A v tomto duchu. Dokážu pochopit, že
někomu pouliční hudební produkce uprostřed města může vadit. Já mám Romy
rád, mám rád jejich hudbu, kulturu, mám mezi nimi přátele. Na druhou stranu
nejsem jejich slepým zastáncem, jsem přesvědčen, že problém ve společném
soužití vytvářejí obě strany, že někdo může mít s Romy negativní osobní zkušenost. Pak ale přišla věta vět… „Kdyby Hitler žil o deset let dýl, nemuselo nic
takovýho bejt!
A to už je na mě silná káva a je úplně jedno, jestli je v tu chvíli řeč o Romech,
Židech či jakékoliv jiné skupině lidí. Musím se otočit a podívat, jaké žáby můžou
veřejně pronést takovou hovadinu! Omyl! U vedlejšího stolu sedí dvě dámy, které
se zcela určitě narodily ještě před tím, než ten pán s knírkem zemřel. A já na ně
koukám, jak může něco takového pronést člověk, který zažil válku, poválečný
odsun, 50. léta, který v životě viděl bezpočet aktů násilí a bezpráví.
A napadá mě jediné vysvětlení. Jsme rasisté a vůbec o tom nevíme. Myslíme si
a říkáme věci, nad kterými zůstává rozum stát, ale my to nevnímáme. Neříkáme
je jako projev nějaké osobní zkušenosti, ale protože jsme tak naučení! Ta paní
má zřejmě děti, vnuky, pravnuky… Uvažují stejně…? Obávám se, že asi ano…
Adam Richter, trumpetista
Už poprvé, když nám Romové děkovali, že s nimi jsme, mi došlo, že i my máme
za co děkovat jim. Za jejich srdcervoucí upřímnost, emotivnost a u nás často
pozapomenutou živelnost.
Děti jsou zkrátka děti, romské i neromské. Jsou tvárné, a pokud jim podáte
pomocnou ruku, tak jsou schopny toho řádně využít. Pokud sami nemáme tolik
ambic k vytahování lidí z bryndy, podporujme alespoň Idu a lidi jí podobné.
Šiřme pozitivní, všeobjímající myšlenku o vzájemné sounáležitosti, ač je to často
složité a všichni jsme lidmi chybujícími.
Martin Matoušek, violista

NEROMSKÝ SBOR
„Jeli jsme se podívat na koncert v Děčíně, který byl úžasný, byli jsme nadšeni
z té energie! Spojení Romů a Neromů byl skvělý nápad; je potřeba bořit hranice,
tím více v této době a zde na severu Čech. Jsem šťastná, že má dcera dostala
šanci se tohoto projektu zúčastnit.“
Jana Svačinková (matka Valerie Svačinkové)
„Co se toho hodnocení týče, tak si nemůžu na nic stěžovat. Ten necelý týden byl
dokonalý, seznámila jsem se se skvělými lidmi, kteří jsou už teď mými přáteli,
mám nové zážitky a zkušenosti a hlavně krásné vzpomínky. Lidé z Čhavorenge
byli velmi milí, přátelští a ochotní s čímkoliv pomoci, když jsem třeba měla nějaké
nejasnosti ohledně písně. Překvapilo mě, jak hrozně moc energičtí jsou a jak si
užívali každý koncert. Už se nemůžu dočkat až pojedeme do Prahy a zase je
všechny uvidíme a budeme s nimi zpívat. Děkuju za to, že jsme měli tu čest být
po jejich boku.“
Dita Rokosová (zpěvačka)
„Romanodrom mi dal do života hrozně moc. Každý člověk ať už to přizná nebo
ne, má předsudky. aniž by poznal jaký člověk opravdu je. Také jsem měla předsudky. Romy jsem házela do jedné skupiny. Neuvědomovala jsem si ale, že né
každý rom je špatný. Když jsem se přihlásila měla jsem strach, ale ten hned při
první zkoušce opadl a já věděla, že jsem udělala dobře a že až to vše skončí,
budou mi všichni hrozně chybět. A taky že ano. Jsem s pár lidmi z Čavorenge
v kontaktu a za to jsem moc ráda. A taky jsem nesmírně šťastná, že spolu prožijeme další zážitky v Praze. Takže bych chtěla poděkovat celému sboru Čavorenge
a hlavně Idě Kelarové za úžasnou spolupráci a nezapomenutelný zážitek.“
Tereza Pípová (zpěvačka)

NEROMSKÝ SBOR ALŽBĚTA
Romano drom 2016: Všechno není černobílé
Zpěvačka Ida Kelarová se už přes dvacet let snaží pomocí projektu Romano
drom zlepšit podmínky romským dětem ve vyloučených oblastech Slovenska
a České republiky. Vybírá z nich ty talentované, s touhou se zlepšit, ty pak začleňuje do svého sboru Čhavorenge a ukazuje jim možnosti, kam to lze v životě
dotáhnout, když se člověk snaží a věnuje se svému cíli naplno. Třetím rokem se
zároveň na projektu Romano drom podílí i Česká filharmonie.
V letošním roce se tento projekt uskutečnil na Šluknovsku. Místním dětským
sborům byla nabídnuta možnost zpívat společně na koncertech několik písní.
Já sama jsem byla jednou z těch, kteří nabídku s radostí přijali. Jak tedy vypadá
projekt z druhé strany? A jak to na nás celé působilo?
Především se musí říct, že uspořádat letošní projekt v našem kraji bylo opravdu
velmi odvážné. Pět let po nepokojích v Novém Boru, Rumburku a Varnsdorfu je
problém s romskou menšinou stále aktuální a pro některé i velmi citlivé téma.
To se ostatně odrazilo i na tom, kolik lidí z místních sborů se zapojilo. Některé
sbory se pro jistotu nezapojily vůbec. My máme štěstí v podobě sbormistryně
Kateřiny Müllerové, která se nebála a oba své sbory zapojila. Protože to byl
projekt dobrovolný, nakonec se nás stejně ze dvou vcelku početných sborů sešlo
jen něco málo přes dvacet lidí. Předsudky a špatné zkušenosti tu přeci jen stále
jsou, a tak jsem i já trpěla nervozitou, jestli to dokážu překonat a na těch pár
dní se sžít s romskou kulturou a být její součástí.
Všechny mé obavy se ale rozplynuly během první hodiny společné zkoušky s dětmi
z Čhavorenge. Ještě nikdy jsem se necítila tak vítaná mezi skupinou úplně
neznámých lidí. A ještě nikdy jsem necítila takovou radost ze zpěvu, jako právě
při zkouškách a koncertech s Čhavorenge. Během tří dnů jsme koncertovali
v Novém Boru, Rumburku a Děčíně. Každý z koncertů měl svou jedinečnou
atmosféru. I přes chladné, až mrazivé počasí, sálala z účinkujících na pódiu
vřelost, kterou bychom sami s naším sborem nebyli nikdy schopni vytvořit,
i kdybychom se snažili sebevíc.
Vybrané písně, které jsme s Čhavorenge zpívaly, byly čardáše. Chytit dech a tempo
v posledních taktech byla pro mě velká výzva, kterou jsem ale s radostí při všech
třech koncertech přijala. Také členové České filharmonie vypadali, že si zběsilé
tempo užívají. A tak si myslím, že jsme se na těch pár dnů romské kultuře

docela dobře přizpůsobili. Během toho týdne s projektem Romano drom jsem si
uvědomila, že nemůžu brát vše černobíle. Jediný způsob, jak správně rozlišovat
věci, je na dobré a špatné. Stejně tak je to i s lidmi.
Děti z Čhavorenge, které strávily ve Šluknovském výběžku dva týdny a projekt
braly i jako jakousi letní školu, musely v místě, kde se konala, zažít slovní nadávky
i fyzické napadení. Někdo byl tak odvážný, že zaútočil na dětský tábor. Na tábor
dětí, které se učily zpívat, které se dospělí snažili naučit se o sebe postarat, naučit
být dobrými lidmi. Vám na tom přijde něco špatného?
Myslím si, že všichni lidi v našem regionu mají nějakou špatnou zkušenost.
A chápu ty, kteří mají nedůvěru, odtažitost a předsudky, protože i já je mám.
A žádný projekt mi je nikdy nedokáže úplně odstranit. Ale může mě naučit
přestat se dívat na svět černobíle.
Alžběta Petrášová

MIRET
Ida Kelarova a zapsaný spolek MIRET podporuje mladé talentované umělce, kteří
ať už z ﬁnančních, sociálních, rasových či jiných důvodů nemají šanci na vlastní
prosazení a realizaci.
Umění v dnešní době podléhá jednotvárnosti a většina mladých lidí pod vlivem
komercionalizace ztrácí svou identitu. Následkem toho člověk přichází o svůj
vlastní originální a kreativní potenciál. Vzniká tak nevědomost, která způsobuje
tendenčnost v umění. Činnost zapsaného spolku MIRET se proto zaměřuje na
přirozenou tvorbu, směřuje k ryzosti a autenticitě.
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 plnohodnotný, zdravý život, ale především probouzí skutečnou 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 mainstreamové společnosti. Také usilujeme o to, abychom poukázali, že spolupráce
mezi Romy a neromy je možná.

ROMANO DROM
Romano drom (romská cesta) je letní umělecká škola pro romské děti, které mají
během dvou týdnů poznávat sebe, svoji identitu a tradice, ze kterých vycházejí
a zároveň společně vytvářejí něco krásného a silného – v tanci i v hudbě. Projekt
je založený na dlouholetých zkušenostech o. s. MIRET, které pracuje s Romy
v ohrožení sociálním vyloučením.
Kromě poznávání a spolupráce mají zúčastněné děti a mladí lidé možnost potkat
se s romskými odborníky z různých oborů, součástí školy jsou i specializované
workshopy zaměřené na romskou historii, kulturní tradice a současné problémy
každodenního života. Význam a naprostou mimořádnost projektu si uvědomuje
také Česká ﬁlharmonie, jejíž hudebníci na koncertech doprovodí romský dětský
pěvecký sbor Čhavorenge.
Co je však na tomto projektu nejdůležitější? Dát dětem šanci, umožnit jim prožít
nové 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. Také se je snažíme pomocí tohoto
projektu zviditelnit, jako umělecky nadané děti, ale i jako Romy, kteří mohou jít
příkladem ostatním. Vytváříme vzory.

OHLASY
Četla jsem v Respektu článek o Vašem báječném soustředění a také o incidentu,
který jste museli řešit a ze kterého mi bylo moc smutno a ouzko. Ten neurvalý
člověk je pravděpodobně hulvát na všechny lidi bez rozdílu ale to, jak s tím
nakládala česká policie je alarmující.
Ta reakce místních lidí je děsivá. Tak snad ty naše projekty budou působit jako
osvěta, která někomu otevře trošku oči. Poměr dobra a zla je pořád na straně
dobra, i když to tak někdy nevypadá.
ředitelka Nadačního fondu HARMONIE

Jedu do Prahy na otočku a čtu Respekt. Je to nehorázné, jak česká společnost
reaguje na chování rasisty!
redaktorka Českého rozhlasu Ostrava

Zrovna čtu v Respektu o událostech ve Varnsdorfu: děláte fantastické věci…
Třeba ty bílé Čechy konečně někdo vychová…
dramaturg Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK

PODĚKOVÁNÍ
Zvláštní poděkování patří panu Petru Kadlecovi, který nás podporuje a odvážně
s náma kráčí vpřed. Všichni vás máme Petře moc rádi a vážíme si všeho co pro
nás děláte.
Z celého srdce dále děkujeme za podporu a spolupráci: U. S. Embassy Prague,
Ministerstvu kultury ČR, Komunitnímu centru ZIP (Hradec Králové), Šance pro
tebe, z.s. (Chrudim), NZDM Kruháč (Diakonie Jablonec nad Nisou), Olomouckému
kraji, Nízkoprahovému klubu Beztíže (Praha), ZŠ Trmice, Diakonii Vsetín, z. s.
Světélko (Vysoké Mýto), Farnosti Jiřetín, Nadačnímu fondu Pomozme dětem,
Kateřině Müllerové a jejím báječným zpěvákům, dále pak ETP Košice, Komunitním
centrům Rankovce a Stará Ĺubovňa a A. S. A. spol. s r. o., za skvělou spolupráci
a podporu všem učitelům a ředitelům základních škol které navštěvují naše děti
a v neposlední řadě za důvěru rodičům našich dětí.
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