
Odlouãenost a nedostatek podnû-
tÛ u romsk˘ch dûtí je jedním z dÛ-
vodÛ, proã Ida Kelarová (rozhovor
s ní viz TR 34/2014) zaloÏila v de-
vadesát˘ch letech obãanské sdru-
Ïení Miret a pfied nûkolika lety
sbor âhavorenge, sloÏen˘ v sou-
ãasnosti z romsk˘ch dûtí od osmi
do jednadvaceti let: „Chceme uká-
zat dûtem, Ïe se dá Ïít i jinak a Ïe
hodnû záleÏí na nich samotn˘ch.
My je k tomu ale musíme pfiivést,“
fiíká. Na letní ‰kole, která se letos
konala poblíÏ v˘chodoslovensk˘ch
Lipan, dûti nejen spoleãnû zpívají
a tanãí, ale také se uãí anglicky
a dozvídají se o romské historii
a kultufie. Ov‰em nejen to. Ne-
men‰í dÛraz paní Ida a její pomoc-
níci kladou na slu‰né chování
a vzájemnou pomoc. 

LETNÍ TÁBOR 
NEJEN PRO DùTI
Leto‰ní soustfiedûní bylo z mnoha
pohledÛ v˘jimeãné. Denní program
sice ods˘pal podle plánu, ale mezi
chatkami se navíc pohybovaly dal-
‰í osoby – organizátofii spoleãného
vystoupení sboru âhavorenge
a âesk˘ch filharmonikÛ Petr Kad-
lec, Klára Boudalová a Lenka ·mí-
dová z oddûlení edukaãních pro-
gramÛ âF, fotografové a novináfii,
a hlavnû samotní muzikanti, ktefií
se nechali zlákat ke spoleãnému
vystoupení ve dvou romsk˘ch osa-
dách – v Lenartovû a Raslavicích –
a v synagoze v Liptovském Mikulá-
‰i.

V˘raznou postavou byl i Tomá‰
âern˘ z âeského rozhlasu, kter˘
podobnû jako Lucie V˘borná z K2
se dennû hlásil posluchaãÛm Ra -
dioÏurnálu i Vltavy s novinkami. Je-
ho úkol byl v‰ak je‰tû tûÏ‰í: pfiipra-
vit hodinovou reportáÏ pro Víken-
dovou pfiílohu Vltavy a dokument
pro cyklus Dobrá vÛle. Co Tomá‰e
v prvních dnech pobytu pfiekvapi-
lo? „Nejvíc asi to, Ïe Lenartov je
vesnice fiekl bych aÏ v˘stavní –
a kousek za lesem je romská osa-
da. Ve vsi mû nesmírnû pfiekvapila
ta barevná upravená ‰kola, kam
chodí jen dûti z osady. Nejdfiíve
jsem myslel, Ïe jsme svûdky sepa-
race obyvatel obce a RomÛ, ale
starostka Lenartova nám to vy-
svûtlila – v obci se prostû dûti ne-
rodí a ty ãtyfii ve vûku základní
‰koly jezdí do blízké obce se sv˘mi
star‰ími sourozenci. Stále pfiem˘‰-
lím o tom, jak zachytit – a hlavnû
pochopit – podstatu toho v‰eho,
co nás teì obklopuje. Obávám se,

Ïe ãlovûk zachytí jen povrchní zlo-
mek.“ Takové bylo rozpoloÏení roz-
hlasového reportéra pár hodin
pfied veãerním koncertem v rom-
ské osadû Lenartov, na kter˘ se
chystaly nejen dûti z místní ‰koly,
ale i jejich rodiãe, pfiíbuzní a zná-
mí, ktefií sem pfiijeli z okolí.

FILHARMONICI 
MEZI ROMY
MoÏná to byla zvûdavost, moÏná
touha zaÏít nûco v˘jimeãného, co
podnítilo filharmoniky vûnovat t˘-

den svého volna hraní s romsk˘mi
dûtmi. A bylo vidût i sly‰et, Ïe ani
jeden z nich nelitoval. „Paní Ido,
mohla byste mi dát noty k téhle
písniãce? Ten harmonick˘ pfiechod
je stra‰nû zajímav˘,“ oceÀoval ho-
bojista Jifií Zelba muziku, kterou
sloÏil Desiderius DuÏda, muÏ, je-
hoÏ písnû vedle tradiãní romské
muziky sbor zpívá.

Houslistku Janu Kubánkovou za-
se cel˘ t˘den neopustily emoce:
„Je velk˘ záÏitek vidût ty dûti, jak
na sobû pracují, jakou cítí zodpo-

vûdnost za svÛj v˘kon.“ A proã pfii-
jala pozvání na v˘chodní Sloven-
sko? „Informace o romské komu-
nitû získáváme z médií. My v‰ak
vedle RomÛ Ïijeme a já jsem as-
poÀ na okamÏik chtûla nahlédnout
do zpÛsobu jejich Ïivota. Daleko
silnûj‰í motivací v‰ak byla moÏ-
nost pracovat s dûtmi ze sboru,
protoÏe si myslím, Ïe v dûtech do-
káÏeme snadno probudit jejich
touhy, cíle a sny. SnaÏení Idy Kela-
rové to potvrzuje.“

KONCERT V OSADù
Veãerní koncert v nás s Tomá‰em
vzbuzuje oãekávání. Kolik lidí pfii-
jde? Obyvatelé osady pozorují pfií-
pravy, zvou do sv˘ch domovÛ, kte-
ré tvofií z drtivé vût‰iny dfievûné
chatrãe o jedné místnosti, ale
i pûknû zafiízené byty ve dvou
místních bytovkách, nabízejí po-
ho‰tûní.

Nikdo z nás to nepronese, ale
v‰ichni si klademe tutéÏ otázku:
Jak˘ má ta dne‰ní náv‰tûva smy-
sl? Petr Kadlec z âeské filharmo-
nie to formuluje nahlas: „Koncert
sám nemÛÏe nic zmûnit. MÛÏe to
jenom ten problém zviditelnit,
nám, co jsme tady, dát ‰anci, aby-
chom si sami odpovûdûli, zda to,
Ïe dûti, které tu vidíme a které Ïijí
bez podnûtÛ, si za to mohou sa-
my, nebo zda jim mÛÏeme nûjak
pomoci. KdyÏ srovnám pocit, kdy
jsem procházel uliãkami osady
pfied nûkolika mûsíci, a dnes, kdy
se v‰ichni chystají na koncert
a koneãnû se nûco dûje, je to ob-
rovsk˘ rozdíl. Tady se prostû jinak
nedûje nic. A v tom pfiece nemÛ-
Ïou vyrÛstat dûti.“

AspoÀ jeden veãer se v osadû
nûco dûje. KdyÏ se setmí, zapla-
nou poblíÏ jevi‰tû vatry, barevné
balonky plachtí ve vûtru a z jevi‰tû
se ozve tak plnokrevná muzika, aÏ
v‰ichni ustrnou. Filharmonici hrají,
jako kdyby pfied nimi stál Valerij
Gergijev, dûti zpívají a tanãí, jak
jim velí jejich city a dovednosti. 

Na závûr pfiichází Ida Kelarová.
Potlesk zesílí. KaÏd˘ na jevi‰ti
i pod ním ví, Ïe neb˘t této Ïeny,
nejen Ïe by se Ïádn˘ koncert
v osadû nekonal, ale mnoho dûtí
by ani nena‰lo kus sama sebe.
Jak fiíká Petr Kadlec: „Musí se na-
jít zpÛsob, jak v tom pokraãovat,
a Ida Kelarová ten zpÛsob zná
a bude s tûmi dûtmi dál praco-
vat.“
� Alena Sojková, Lenartov, Slovensko
Snímky Alena Sojková
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NezÛstat stát za dvefimi
Z tfiíd pohledné ‰koly ve v˘chodoslovenském Lenartovû se oz˘vají zvuky hudebních nástrojÛ. Kdo by zÛstal stát za dvefimi, neuvûfiil by
obrázku, kter˘ se nám, kdo se úãastníme workshopu muzikantÛ z âeské filharmonie na prvním stupni základní ‰koly, naskytne. Dûti z místní
romské osady zpÛsobnû sedí na Ïidliãkách a sledují, co se pfied nimi dûje. „Kdo pozná tenhle zvuk?“ ptá se trombonista, kter˘ právû
napodobil zahoukání parní ma‰iny. – Ticho. Dûti v zapadlé romské osadû vlak naÏivo nikdy nevidûly, protoÏe do vsi nevedou koleje a ony 
tráví ve‰ker˘ ãas v osadû.

A K TUÁ LN ù  Z  V I N OHRADSKÉ

âeská filharmonie se sborem âhavorenge zahrála v romsk˘ch osadách na
v˘chodû Slovenska. Atmosféra pfied koncertem v Lenartovû.

Filharmonik Pavel Polívka má 
s dûtsk˘mi programy bohaté
zku‰enosti

Reportér Tomá‰ âern˘ se dennû
hlásil posluchaãÛm RadioÏurnálu
i Vltavy

Du‰e celého projektu 
Ida Kelarová a muzikolog 
Petr Kadlec


