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Studenti z Olomouce a Vratislavi zkoumali otázku těžkého česko-romského a polsko-romské-
ho soužití. Jedním z plodů jejich práce je také výstava „Romové. Špatná adresa“. Sedmnáct 
účastníků projektu Meeting Neighbours (Poznej souseda) od května pracuje nad reportážemi 
spojujícími široká témata romské problematiky. Materiálem je svými zajímavými životy 
zásobují sami Romové, které navštívili jak v hlavním městě Dolnoslezského vojvodství, tak 
v Olomouci, Přerově, Vsetíně a okolí.

„Projektu se účastní také studenti pocházející z měst v České republice, kde jsou negativní ste-
reotypy na adresu Romů ještě více rozšířeny, mnohem více než v Polsku,“ říká Roman Staněk, 
český koordinátor projektu. Vyjmenovává několik příkladů: „Češi odsouvají Romy do ghett na 
okrajích měst. Takovýchto lokalit je v naší zemi přes tři sta. Většina romských dětí chodí do speci-
álních škol, většinou nemají na výběr. Antiromské výroky využívají politici ve volební kampani.“ 

 „V Polsku jsou tyto předsudky stejně silné, ale ne tak často vyslovované,“ upozorňuje Anna 
Kudarewská, polská koordinátorka projektu. „Ale to zřejmě jen proto, že mezi námi žije méně 
Romů než v Čechách.“

Projekt potrvá do konce roku. Doteď vzniklo několik desítek reportáží, fotografií, nebo televiz-
ní reportáž. Všechny ukazují každodenní život Romů, jejich problémy, komplikovanou identitu, 
nepochopenou kulturu i potřebu porozumění. 

„Je překvapivé, že kromě 600leté společné historie, vědí Poláci o romské menšině velmi málo,“ 
myslí si Katarzyna Wiekiera, účastnice projektu. Adam Kolasa, student z Čech se ve svém pří-
spěvku na téma stereotypů ptá: „Už Vás někdy okradl Rom? Možná si snadněji vzpomenete na 
to, kdy jste viděli Roma pracovat?“
 
Na fotografiích lze spatřit barevné „obytné krabičky“ ve Vsetíně (kontejnery, do kterých byli 
Romové vysídlení z domu v centru města), nebo „romské ghetto“ v Přerově, jehož obyvatelé žijí 
v obavách, aby se neopakoval pochod neonacistů a radikálů. Jsou vidět také ponuré kamen-
né domy a dvorky ve vratislavské části Brochow, kontrastující s barevnými šaty dětí z romských 
tanečních skupin během vystoupení v místních školách.
 

„Romové už dlouho nekočují s táborem od města k městu. Barevné sukně romských dívek lze 
ještě spatřit v tanečních kroužcích, ale ne při ohni někde na kraji lesa. Romové jsou nyní našimi 
sousedy. To je situace, na kterou si musíme zvyknout,“ říká Kudarewská.

Marzena Żuchowicz / Gazeta Wyborcza / 20.10.2010

Více informací:
http://metneb.wordpress.com
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ÚCTA KE STARŠÍM

V rámci projektu Meeting Neighbours jsem 
se díky vyprávění a rozhovorům s Romy hlou-
běji seznámila s  kulturou a tradicemi Romů 
žijících v Polsku. Zaujala mě především úcta, 
kterou chovají ke své rodině a ke starším.

 Když se řekne tradiční romská rodina, nezna-
mená to – jako v naší společnosti – rodiče a děti, 
tedy tzv. nukleární rodinu. Romská rodina zahr-
nuje prarodiče, tety, strýce, bratrance, sestřeni-
ce a mnohdy i ty příbuzné, pro které už v našem 
jazyce nemáme pojmenování. 
 Jenou z hlavních charakteristik tradiční rom-
ské rodiny je kolektivismus. Rodina je to nejdů-
ležitější, rodina má vždy přednost před jednot-
livcem. Vše, co jedinec činí, činí pro rodinu. To 
je zřejmě nejvýznamnější rozdíl mezi romskou 
a naší většinovou společností, která je spíše 
individualistická. Kolikrát jsem doma slyšela: 

„To neděláš pro nás, ale pro sebe!“ nebo „Každý 
svého štěstí strůjce.“ 
 Rodina je samozřejmě podporou a do práce 
chodíme, abychom zabezpečili své děti. Očeká-
vá se ale, že se v určitém věku osamostatníme, 
založíme si vlastní rodinu a od svých rodičů 
se postupně „odpoutáme“. V tradiční romské 
rodině tomu tak není. Je vyžadován neustálý 
kontakt. 
 Studentka práv, pocházející ze smíšené rom-
sko-polské rodiny, prozradila: „Neexistuje, aby-
ch nenavštívila svou babičku pokaždé, když 
se vracím ze školy domů. Vždy jdu nejdříve 
k ní, kde se mnohdy potkám s dalšími, někdy 
i deseti rodinnými příbuznými, popovídáme si, 
a až potom odcházím domů.“ Dodává: „Rodina 
je pro mě velmi důležitá. Denně si mezi sebou 
voláme, jen abychom se zeptali, jak se máme. 
Pro nás je to zkrátka normální.“ Řekněme si 
upřímně, kolikrát měsíčně navštívíme své pra-
rodiče nebo kolikrát týdně jim zavoláme, jak se 
jim daří?

 V Česku se před časem otevřela diskuse na 
téma napětí mezi mladými a seniory, v mno-
hých médiích zveličované jako „válka generací“. 
Souviselo to  se zakládáním takových skupin 
na Facebooku jako „Jejich revírem je Kaufland, 
jejich tempo je vražedné – důchodci!“ a podob-
ných, jakých najdete na Facebooku desítky.
 Silné emoce také vyvolal klip herců Marty 
Issové a Jiřího Mádla „Přemluv dědu, přemluv 
bábu“ vydaný před parlamentními volbami. 
Některé jejich výroky jako např. „brzy umřou“ 
v mnohých vyvolaly vlnu nevole.
Na problém reagoval i tehdejší ministr pro lid-
ská práva Michael Kocáb, který vidí problém 
právě v rodině, kde chybí vzájemná mezige-
nerační komunikace a společné rituály, při kte-
rých se kdysi rodina scházela.
 Příklad bychom si mohli vzít právě z rom-
ské společnosti. Stačilo by věnovat více času 
našim rodičům a prarodičům, mluvit s nimi o 
tom, co děláme, co máme rádi, zkrátka o světě. 
Pokud bude chybět komunikace, bude narůs-
tat i nepochopení a zvětšovat se pomyslná 
propast mezi námi. Tak je to nejen mezi gene-
racemi, ale i mezi etniky, menšinami a většinou 
a všeobecně mezi lidmi.

Jana Pavlíková 
studentka Ostravské univerzity



1.  Průměrná střední délka života Romů je podle různých výzkumů až o 15 
let nižší než u průměrného obyvatele České republiky.  Zdravotní problé-
my jsou způsobeny hlavně nekvalitní stravou nebo nedostatkem peněz 
investovaných do topení, což má za následek nedostatečné vytápění 
domů a bytů. Navíc mají Romové ohraničený přístup ke zdravotní péči.

2.  Studenti žurnalistiky (Grzegorz Frąc, Andrea Slouková) spolu s kame-
ramanem internetového deníku Aktuálně.cz (Petr Protivánek) během 
práce v jedné ze „sociálně vyloučených lokalit“ v Přerově. Odha-
dy hovoří o tom, že až osmdesát tisíc Romů v České republice bydlí 
v podobných lokalitách. Celkem v zemi jich potom žije 150-300 tisíc. 
Pro srovnání, v Polsku žije jen si 30 tisíc členů této menšiny, ačkoliv jde 
o čísla neověřená. Pro obyčejného obyvatele Česka se termín „sociálně 
vyloučený“ stal synonymem slova Rom. Média podporují obraz Romů 
jako „těch, kteří žijí v ghettech.“ Jejich zkušenosti s médii se potom pro-
mítají na tom, s jakým nezájmem s novináři hovoří.
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3. Ve většinové společnosti je například roz-
šířen stereotyp, že přítomnost romských děti 
ve třídě snižuje úroveň a kvalitu výuky všech 
žáků. Proto čeští rodiče často odhlašují děti 
ze škol, kde s nimi chodí Romové. Specific-
kou „českou“ metodou je potom umísťování 
romských dětí do škol „speciálních“. Ze zprávy 
organizace Amnesty International z roku 2010 
vyplývá, že i přes intervenci Evropského soudu 
pro lidská práva v roce 2007 se diskrimina-
ce romských dětí v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku nesnižuje. Tyto děti tvoří běžně přes 
80 procent žáků škol „speciálních“, kterým se 
ještě donedávna říkalo školy „zvláštní“. Takové 
procento není v žádné jiné evropské zemi.

 �. Problematika vzdělávání romských dětí je�. Problematika vzdělávání romských dětí je 
velmi složitá. Děti často žijí v prostředí, kte-
ré je nemotivuje ke studiu. V době, kdy jdou 
poprvé do školy, často vůbec neumí držet pro-
pisku v ruce, jednoduše proto, že doma žádnou 
nemají. Jejich rodiče jsou mnohdy negramotní 
a nedostudovaní. Od dítěte ve třetí třídě se 
požaduje, aby bylo schopno odeslat učiteli 
email s obrázkem jako přílohou. Většina rom-
ských dětí ale doma počítač nemá, o to je výu-
ka složitější.

5. Ukázka tance break-dance v provedení stu-
dentů základní školy v Olomouci
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6,7. Kromě nedostatečného vzdělání, se mezi hlavní příčinu vyso-
ké nezaměstnanosti mezi Romy řadí nedostatek odborné způsobilosti, 
pasivita v hledání práce, ale hlavně nechuť potenciálních zaměstnava-
telů Romy do práce vůbec přijmout (ilustrační foto).

8. Romové v České republice bydlí v izolaci od většinové společnosti. 
Prostory, které obývají, často nesplňují ani podmínky základního prá-
va na domov a bydlení. Většina obydlí je přeplněných – v jednom bytě 
o velikosti �0 metrů čtverečních žije i několik desítek obyvatel. Elek-
troinstalace ani rozvody vody nebo kanalizace nesplňují základní bez-
pečnostní standardy, což na jednu stranu neúměrně zvyšuje účty a na 
druhou ohrožuje zdraví obyvatel.
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Od doby nuceného usazování Romů uplynulo přes 50 let. Obrazy kočov-
ných táborů však z našich myslí nechtějí zmizet. Politika socialistických 
zemí střední a východní Evropy si dala za cíl usadit a asimilovat všech-
ny Romy žijící na jejich území. Z patnácti tisíc Romů, kteří v roce 1950 
žili na území Polska, bylo 75 procent kočovníky. Nařízením „O možnosti 
aplikace celostátních zákonů na obyvatelstvo cikánské, omezující pře-
devším jejich kočovný způsob života“ z roku 196�, polská milice začala 
Romy trestat například za to, že rozdělali oheň v lese, či za to, že nejsou 
přihlášení k trvalému pobytu. Bouraly se cikánské tábory a násilím se 
nutili jejich obyvatelé, aby se usadili. Důsledná restriktivní politika stá-
tu nakonec vedla k tomu, že na konci 70. let minulého století karavany 
z polských cest úplně vymizely a Romové byli usazeni.
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12-15. Před rokem 1989 bydleli Romové 
v Česku v centrech měst. Kvůli společenské 
transformaci však ztratili práci v továrnách. 
Zadlužovali se, museli opustit domy a byty 
v centrech měst a odstěhovat se na perife-
rie. Ve Vsetíně činily dluhy obyvatel jednoho 
z  domů částku vyšší než 1,5 milionu korun. 
Dům byl navíc v dezolátním stavu. Skupině 
čtyřiceti rodin, které nebyly schopny své dluhy 
splácet, bylo nabídnuto bydlení v kontejne-
rech. Nejchudším a nejpočetnějším rodinám 
byly oddány zruinované domy v Jeseníkách.
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16. Pro polskou Romku by setkání s tou českou, oblečenou v úplých 
kalhotách a blůzce na ramínkách, mohlo být šokem. Romové jsou vel-
mi různorodou etnickou skupinou, která praktikuje a dodržuje širokou 
škálu zvyků a tradic.

17-18. Jedním z nejlépe fungujících nástrojů integrace je vytváření níz-
koprahových center, kde by děti mohly studovat, trávit volný čas, učit se 
tancovat nebo zpívat. Dospělí by zde mohli využívat přístupu na inter-
net nebo do posilovny. O takovém místě na vratislavském Brochowě sní 
také místopředseda sdružení Romani Bacht  - Tadeusz Paczkowski. Díky 
pomoci města probíhá rekonstrukce k tomuto účelu získaného místa. 
Povedlo se také postavit nahrávací studio, ve kterém už zkouší stejno-
jmenná hudební skupina Romani Bacht.
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19. Školní festivaly jako je „S cikánským táborem po cestách Evropy“ ve 
Vratislavi je jednou z několika málo příležitostí, při které se polské děti 
mohou seznámit s romskou kulturou.
 
20.  Terne Romani Bacht, neboli „mladé romské štěstí“ je dětský taneč-
ní soubor z Vratislavi, který byl založen z iniciativy sdružení Romani 
Bacht.
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21-22. Hudební festivaly to je také příležitost 
představit barevné, bohatě zdobené sukně. 
Dívky z taneční skupiny Polska Roma, které 
se běžně musejí oblékat střídmě, si to tento-
krát mohou pořádně užít: zlato, výrazné barvy 
a dobrá nálada jsou tady jako doma.
 Na snímku vystoupení dětí ze základní školy 
č.1 v Bystrzycy Klodzkiej.
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23. Byt rodiny Horvátových na ulici Škodové. V roce 2007 město Přerov 
prodalo za pakatel soukromému vlastníkovi šest obytných domů. Jeden 
z nich už nový majitel zboural. Podle smlouvy je však vlastník zavázán 
domy zrekonstruovat. Lidé tam na začátku chtěli bydlet, ale podmínky 
byly zoufalé. Plíseň, nedostatek teplé vody, toalety před domem. Rodin 
ubývá, část se odstěhovala a ti kteří neplatili nájemné, dostali výpověď.  
I přesto, že v domě neprobíhají žádné opravy, nájem v roce 2010 vzrostl 
o 63 procent. Zůstalo zde 15 rodin, které se nemají kam odstěhovat. 
Důvod? Téměř nikdo v Čechách Romům byt nepronajme. Navíc, nikdo 
za sousedy Romy nechce.
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DOKÁŽEME ŽÍT I SPOLU, 
NE JEN VEDLE SEBE

Napříč celou republikou existují stovky níz-
koprahových zařízení. Ačkoli každé funguje 
trochu odlišně, základní cíl mají všechna stej-
ný: být nápomocna dětem a mládeži, které 
jsou ohroženy sociálním vyloučením

 Zjednodušeně je nízkoprahové zařízení mís-
to, kam mohou mladí lidé přijít a trávit zde svůj 
volný čas. Pak už záleží na jednotlivých zaří-
zeních a jejich pracovnících, co všechno zde 
svým klientům poskytnou a umožní.
 V Olomouci najdeme nízkoprahový klub 
například na Dolním náměstí. Jmenuje se Kudy 
Kam a provozuje ho občanské sdružení Podané 
ruce. Funguje od začátku roku 2007 a těší se 
velké oblibě místní mládeže. Otevřeno zde mají 
každý všední den od jedné do šesti a potkat tu 
můžete tři kontaktní pracovníky nebo jejich 
vedoucí Petru Pšenicovou. 
 V Kudy Kam se zaměřují především na kon-
takt s mládeží od jedenácti do jednadvaceti let. 

„Za dobu co tu pracuji, nám některé děti docela 
odrostly, jiné přestaly chodit, ale místo nich tu 
jsou teď třeba jejich sourozenci, docela se to tu 
mísí, ale pořád máme stálé návštěvníky, kteří 
sem chodí dlouhodobě a často,“ říká pracovník 
klubu Petr Vymazal. 
 Do klubu mohou návštěvníci chodit bezplat-
ně a dobrovolně, mají zde zajištěnu i anony-
mitu. Což znamená, že nejsou vázáni žádnou 
povinností na základě přihlášky, všechny služ-
by jsou jim k dispozici zdarma a pokud se zde 
rozhodnou řešit své problémy, nikdo další se 
o nich od pracovníků nedozví. 

 Klientům centrum poskytuje poradenství 
ve všech oblastech, mezilidskými vztahy počí-
naje, přes sexuální život, rizikové chování až 
například k zadlužování. Pokud si pracovníci 
centra nepřipadají v některé oblasti dostateč-
ně kompetentní, kontaktují odborníky v oboru. 
Každý měsíc mají jinak tematicky zaměřený 
a v rámci „tématu měsíce“ pořádají přednášky, 
besedy, promítají filmy s danou problematikou 
a podobně. 
 Tím vším se snaží poskytnout mladým lidem 
dostatek informací, aby byli připraveni pro 
budoucí život. Kudy Kam však není primárně 
vzdělávacím centrem. Hlavním cílem je vytvořit 
bezpečné prostředí, kde mohou děti a mládež 
trávit svůj volný čas a nevystavovat se tak rizi-
kovému chování jako například alkoholu nebo 
drogám. 
 Klub má samozřejmě svá pravidla, která musí 
každý návštěvník dodržovat. Při jejich porušení 
je z klubu vykázán. „Samozřejmě děti se mezi 
sebou škádlí, to řešíme napomenutím, ale jed-
nou se nám stalo, že se tu popraly dvě dívky, 
to jsme museli opravdu řešit a poslat je pryč,“ 
vzpomíná pracovnice Veronika Navrátilová. 
 Mnohem více než negativních zážitků si však 
pracovníci vybavují těch příjemných, jako napří-
klad, když se děti přijdou pochlubit, že se jim 
podařilo dostat na střední školu. Ti, kterým se 
nezadařilo na poprvé, se přijdou poradit co dál 
a společně hledají další řešení.
 Jedním z „odchovanců“ klubu je také šest-
náctiletý Martin z Olomouce. Jeho snem je stát 
se DJem. V kontaktu s moderní mixovací tech-
nikou je velmi často, navštěvuje toto zařízení 
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už několik let. Chodí sem především proto, že si může zahrát. Ostatní 
návštěvníci jsou jeho prvním minipublikem a hraje především pro jejich 
potěšení a na jejich přání. Jak se sám svěřil, v hudbě ho podporuje 
i jeho rodina a není to jen díky tomu, že Romové jsou celkově velmi 
muzikální. 
 Jeho rodiče chtějí, aby jednou mohl říct: „Pracuji a jsem za to rád, baví 
mě to.“ Oni oba jsou zaměstnaní, maminka ve školní jídelně, tatínek jako 
zedník. Martin přiznal, že se jeho rodiče báli o práci při hromadném pro-
pouštění v souvislosti s ekonomickou krizí, ale naštěstí se jim vyhnulo 
snad právě proto, že jsou na svých místech už několik let. 
 Ze svého života nám ještě prozradil, že má mladšího bratra a jeho přá-
telé jsou ve větší míře neromského původu: Mám víc neromských než 
romských kamarádů, protože se mi často nelíbí, jak se Romové chovají, 
mrzí mě, že jsou takoví.“

Tanečníci z Avarde
 Výlety a další akce, jako návštěva zoologické zahrady, pro své klienty 
organizují i v nízkoprahovém centru Avarde ve Valašském Meziříčí. Zde 
se dětem věnují dvě dobrovolnice, které s nimi například procvičují lát-
ku probranou ve škole. Za odměnu si pak děti mohou hrát. 
 „Avarde se zaměřuje především na vzdělávání romských dětí,“ uvedla 
koordinátorka centra Aneta Hoduláková. Centrum osvěty, kultury a vzdě-
lávání Avarde ale rozhodně není jen pro romské děti. Navštěvovat jejich 
aktivity mohou všichni bez rozdílu rasy, barvy pleti, národnostního či 
sociálního původu.  
 Centrum vzniklo teprve v říjnu 2009, má několik stálých klientů, dal-
ší sem chodí jen příležitostně. V současné době se v centru pokouší 
založit dětskou romskou folklorní skupinu, kterou by měla vést Veronika 
Kačová. 
 Velmi svérázná a energická dívka je sama členkou jedné takové sku-
piny, se kterou často vystupuje na romských i neromských festivalech. 
Své budoucí svěřence rozhodně šetřit nehodlá: „Musí trénovat, pořád, 
pokud chtějí, aby dobře tancovali a zpívali, musí na tom pracovat. Mys-
lím si, že budeme trénovat každý den tak aspoň hodinu, dvě.“ 
 Demokratická aliance Romů, která je provozovatelem Avarde se neza-
měřuje pouze na provoz centra. Organizuje mezinárodní festival rom-
ských písní a tanců Romská píseň, v letech 2003-2005 zrealizovali ve 
spolupráci s městem Valašské Meziříčí, nizozemským městem Bussum a 
několika místními školami Romprojekt, v jehož rámci pořádali rekvalifi-
kační kurzy pro Romy. 
 V neposlední řadě také vydávají úspěšný celorepublikový časopis 
Kereka, zaměřený na děti a mládež ohroženou sociálním vyloučením. 
Časopis vychází jednou měsíčně a zaměřuje se na prezentaci romské 
kultury, historie, festivalů napříč celou republikou a také plní integrační 
funkci.

Kateřina Čermáková 
studentka Palackého univerzity v Olomouci
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