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Dosáhla magisterského vysokoškolského titulu v roce 2005 5 

4.10.2010 6 

Můžete mi prosím říct něco o sobě a svém životě? 7 

Narodila jsem se v roce 1979, jako čtvrtá z pěti dětí, mám ještě dva bratry a dvě sestry. Moje 8 

maminka je Romka a můj táta je Rom. Já se však za Romku jako takovou, v pravém slova 9 

smyslu asi snad ani nepovažuju. Nevím, jestli je to špatně, nebo jestli je to dobře. Nějak to 10 

nevnímám, jsem už v tomto smyslu dost obroušená, víš jak to myslím?. Necítím stud ani 11 

hrdost v souvislosti s tím, že jsem taky Romka. Skoro si i myslím, že to tak naši rodiče chtěli, 12 

abychom se za Romy nepovažovali, hlavně maminka. Doma jsme mezi sebou romsky 13 

nemluvili, jen občas táta, když se rozčílil, anebo rodiče, když se bavili mezi sebou a mysleli 14 

si, že je neuslyšíme, nebo že spíme. Vždycky jsme se tomu dost nasmáli, když tak mluvili. 15 

Táta nás neokřikoval, akorát vždycky vypadal, jakoby se cítil trapně, že jsme ho jako při 16 

něčem zakázaném nachytali. Moc jsem tomu nerozuměla. Teď už to asi chápu, že jen prostě 17 

oba chtěli, abychom se měli lépe než oni a proto se nás snažili chránit před romštinou, která, 18 

jak jsem se později dozvěděla od učitele dějepisu, je jen pouhou cigánskou hatmatilkou, 19 

kterou slušný lidi nemluví. To je, co? V jakých poměrech jste vyrůstala? Když jsem byla 20 

malá, bydleli jsme v bytě 3+1, široko daleko od nás nebydleli žádní cikáni a tak jsem dlouhou 21 

dobu žila jenom mezi bílýma. Hrála jsem si s bílými dětmi a nikdo mi nijak neubližoval, jen 22 

jednou se mi starší kluci ze sídliště posmívali, že jsem černá cigánka… Ale ti kluci asi ani 23 

netušili, že to tak skutečně je, jen mě chtěli poškádlit. Nadávali tak toho dne kde komu, i 24 

bílým dětem a tak jsem to nějak přešla. Celá naše rodina měla totiž vždy velmi světlou pleť a 25 

až na tatínka, který má typicky rozplácnutý cikánský nos a je z nás všech nejtmavší, jsme 26 

vypadali jako normální česká rodina. Akorát nás bylo docela dost na tehdejší poměry. Pět 27 

dětí, když moje kamarádky měly nanejvýš jednoho nebo dva sourozence. Já vlastně ani do té 28 

doby, než jsem začala chodit do školy, pořádně nevěděla, že jsem Romka. Doma jsme o tom 29 

nemluvili a já neměla důvod po tom pátrat. Táta byl většinou celý den v práci, pracoval u 30 
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drah, jako vlakvedoucí a bral i směny navíc, aby nás všechny uživil. Maminka byla s námi 1 

doma, starala se o domácnost a o nás pět. Pamatuju si, že jednou se naši rodiče hrozně 2 

pohádali, když mamka řekla, že by chtěla jít do práce, abychom měli více peněz. Táta mamku 3 

nikdy nebil, nebo nevím, aspoň teda nikdy ne před náma dětma, ale tehdy ji zfackoval, až 4 

měla celou hlavu oteklou. Pamatuju si to jako dnes, i když mi bylo maximálně 5let. Později 5 

mi maminka řekla, že ji zbil, protože ho urazila, že tím prý naznačila, že nás nedokáže uživit 6 

sám. On byl hrozně hrdý chlap a styděl by se, kdyby šla mamka do práce. Nás táta nikdy 7 

nebil, ale je fakt, že jsme se ho báli, byl přísný a my jsme si nedovolovali a poslouchali ho na 8 

slovo. Peněz jsme měli vždycky málo, vlastně si nepamatuju, že bych někdy dostala nějaké 9 

nové oblečení. Hrozně jsem se styděla chodit do sekáče, ale nebyla jiná možnost. Když jsem 10 

byla už asi desetiletá slečna, maminka mě vzala na nákup. Pamatuju si, že jsem začala šíleně 11 

vyvádět, když jsem zjistila, že jdeme zase do sekáče- brečela jsem a křičela na celé kolo, že se 12 

nebudu oblíkat jako nějaká smradlavá cikánka. Maminka se začala smát na celé kolo, 13 

nedávalo to vůbec smysl, byla jsem v šoku a tak jsem přestala blbnout. Pak mi cestou 14 

vyprávěla, jak žila na Slovensku, než se s tatínkem přestěhovali do našeho města. Byla jsem 15 

z toho v šoku. Vyprávěla mi úplně poprvé v životě, v jaké bídě se tam žilo a co by děvčata 16 

v mém věku dala za takový sekáč, jaký máme tady. V té chvíli mi došlo, jak hloupě jsem se 17 

chovala a od té doby jsem se nestyděla za to, že nakupujeme oblečení jenom z druhé ruky. 18 

V té době jsem už věděla jistě, že jsem Romka, ale pochop, pro mě to nic neznamenalo, přišlo 19 

mi, že žiju úplně normálně, jako ostatní děti. Mamka i taťka na nás vždycky mluvili česky, 20 

žádnými hatmatilkami, dokonce se navzájem hlídali a opravovali, když jeden řekl něco 21 

špatně. Oba měli přízvuk, ale přišlo mi to přirozené, když jsou oba původem ze Slovenska. 22 

Táta má průmyslovku a maminka je vyučená švadlena, ale nikdy nepracovala. Jakmile 23 

dodělala školu, vzala si tatínka a otěhotněla a od té doby byla doma. Nikdy jsem ji neviděla šít 24 

na stroji, i když jsme ho doma měli. Ale vím, že nám sem tam po nocích něco spíchla, nebo 25 

upravila nějaké oblečení. Pamatuju si taky, že si maminka chodila povídat s ženskými na 26 

lavičku před barákem, kde jsme bydleli. Měla nás tak pod kontrolou, když jsme lítali po 27 

venku a taky se dostala aspoň na chvíli mezi lidi a mohla si popovídat s někým jiným, než s 28 

námi. Náš tatínek to ale neměl rád. Nesnášel, když mamka klevetila před barákem s drbnama.  29 

Ona mamka, byla ale pěkně chytrá ženská! Vždycky nám dětem řekla, abychom hlídali před 30 

průjezdem u našeho domu, a když se táta objevil, jeden z nás měl rychle vyběhnout a říct ji to, 31 

aby stihla zalézt do domu. Většinou to nebylo ani potřeba, protože mamka ze strachu, aby 32 

nepřišel dřív, vždycky sama raději odešla domů. Jednou ale, a to si pamatuju jako by to bylo 33 

včera, přišel dřív, a jak ji tam viděl na lavičce klevetit, rozzuřil se doběla a začal na ni něco 34 
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křičet. Dneska už vím, že to bylo romsky. Mamka se rozbrečela a beze slova běžela domů. 1 

My jsme to sledovali s pořádného odstupu, a jak zašel náš táta do vchodu, slyšeli jsme 2 

sousedku, jak povídá té druhé – To víš, horká bulharská krev! A začali se obě smát. My jsme 3 

se s dětmi začali taky smát. Mysleli si o nás, že jsme Bulhaři. Možná i proto nás tak brali mezi 4 

sebe. Ale myslím si, že tenhle drb o tom, že jsme Bulhaři, vznikl mezi lidmi, že to neměli od 5 

nás. Tehdy už Romové měli špatnou pověst, říkalo se, že ničí byty a domy a že jí psy a kočky 6 

a nechodí do práce. My jsme se chovali velmi slušně. I když nás bylo pět, chodili jsme čistě 7 

oblíkaní, do školy jsme chodili poctivě, i když někdo raději a jiný míň rád. Tátu jsme ctili a 8 

nedělali mu ostudu a myslím, že na nás byli oba rodičové dost pyšní. Můj nejstarší brácha mi 9 

byl druhým tátou, moc pěkně se o nás všechny staral, ale o nás nejmladší obzvlášť. Je fakt, že 10 

když byl táta pryč, choval se vážně a nosil se jako páv. A když přišel táta, šel si zase po svých 11 

a normálně se s náma kočkoval a dělal blbosti. Tatínek ho určil, aby vás hlídal? Nevím, o tom 12 

se prostě nemluvilo, proč to tak je, prostě to tak bylo. Taky neexistovalo, abychom mluvili 13 

sprostě. Jednou nejmladšímu bráchovi vyletělo z pusy ty vole a táta hned začal kázat. On 14 

uměl moc dobře mluvit. Vím, že se ho zeptal, jestli si myslí, že chodí denně do práce a dře, 15 

aby pak krmil jeho nevymáchanou pusu. Pak mu řekl ještě další věci, ale tohle si pamatuju. 16 

Byl moc chytrý a mluvil moudře, na nás děti dělal velký dojem a my všichni jsme chtěli být 17 

jednou stejní jako on. Ono se to těžko vysvětluje, ale on byl táta velmi inteligentní a jemný 18 

člověk, i když hůř četl i psal. Na nikoho se nepovyšoval a mluvil srozumitelně, tak abychom 19 

ho všichni pochopili. Maminka s ním vždycky držela a stála za ním, i když si myslím, že to 20 

bylo někdy jenom proto, že se ho bála.  21 

1.11.2010 22 

Mohla byste mi prosím ještě něco povědět o sobě a své rodině? 23 

Jak už jsem pověděla minule, měla jsem moc pěkné dětství. S rasismem jsem se během svého 24 

dětství prakticky nesetkala. Dnešní děti jsou mnohem krutější, než jsme byli tenkrát my. Ale i 25 

když teď si vzpomínám, že když jsem byla u babičky na prázdninách na Slovensku, že mi tam 26 

místní bílé děti nadávali do černé egypťanky. Oni mi nadávali, ale já to brala spíš jako 27 

kompliment, protože jsem měla tehdy nějakou knížku o Kleopatře a hrozně se mi líbily ty její 28 

obrázky. Ale nevím do teď, proč mi tak říkali, měla jsem dokonce světlejší pleť, než některé 29 

z těch dětí. Možná kvůli babičce, protože jsem bydlela v létě u ní a o ní se to vědělo, že je 30 

cikánka. Ještě aby ne, byla hrozně tmavá, jako náš tatínek, její syn. Bydlela ve vesnici v domě 31 

a byla něco jako bylinkářka, myslím.  Co je zajímavé, že jsem ji moc nerozuměla a přece jsme 32 
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se dorozuměly. Ona mluvila romsky a takovou divnou slovenštinou. Myslím, že to byla 1 

slovenština teda, i když nevím no. Když mě tam tatínek s mamkou dovezli, vždycky dlouho 2 

mluvili s babičkou, jako by ji domlouvali. Ona se pak hrozně vztekala, ale nevím, co říkala. 3 

Většinou jsem za babičkou na prázdniny jezdila jenom já a mladší brácha Maroš. Ostatní 4 

zůstávali doma. Maminka si mohla aspoň na chvíli odpočinout od nás usmrkanců, jak říkal 5 

taťka. Nemyslel to zle. Ale vem si to, jo? Bydleli jsme v třípokojáku, pět děcek v jednom 6 

pokoji a rodiče v ložnici a tam jsme byli s nimi v noci většinou ještě já s Marošem. V děcáku 7 

jsme měli jednu velkou postel a rozkládací gauč. Jako dalo se to, nestěžuju si, zase jsme měli 8 

doma pořád veselo, ale kdybych já měla pět děcek, taky bych byla ráda, kdybych aspoň 9 

některé z nich mohla šoupnout k prarodičům na prázdniny. Takovou možnost ale nemám, 10 

protože rodiče mi umřeli a Šimonkův táta nemá takové rodiče, abych jim ho mohla svěřit na 11 

delší dobu. To bych se asi dost bála. Můžete mi prosím říct ještě něco o své babičce a o 12 

prázdninách, které jste tam prožila? To vždycky uteklo jako voda. Je fakt, že jsem se tam 13 

cítila opravdu dobře. Za babičinným domem tekl potůček, taková stroužka, tam jsme se 14 

nablbli. Chytali rybky a dělali jim takové malé rybníčky. Taky jsme stavěli hráze z kamení a 15 

házeli tam pak žabky. Nikdy nezapomenu, jak se Maroš skoro utopil, to jsem se hrozně bála. 16 

On byl ještě malej špunt,  mohl mu být tak nejvíc 5let. Já měla osm let a měla jsem ho na 17 

starost. Měli jsme zakázané chodit k rybníku, který byl uprostřed návsi, babička nás strašila, 18 

že tam bydlí zlý vodník, nebo tak jsem si to aspoň vyložila, jak už jsem říkala, moc jsem ji 19 

nerozuměla. Tak to jsme z dlouhé chvíle šli k tomu rybníku a dělali tam hlouposti, brácha si 20 

chtěl utrhnout takový ten doutník, nevím co to je, takový ten rákos, co roste u vody, ale 21 

nedosáhl tam. Tak jsem ho držela v náručí, a on se natahoval po rákosu, jenže byl moc těžký a 22 

vysmykl se mi a spadl do vody. Blbý bylo, že jsem sama ještě neuměla moc dobře plavat a do 23 

vody jsem se bála. Brácha se topil a křičel u toho jako na lesy, no a já jsem taky samozřejmě 24 

křičela. Naštěstí šel kolem jeden pán a slyšel nás. Přiběhl a začal Maroše lovit a taky ho hned 25 

vytáhl. Brácha se trochu nalokal, ale netrvalo to celé déle jak pár minut a teď je z toho rodinná 26 

historka na půl hodiny. Pán se jmenoval Alojz Hajný a byl to shodou okolností hajný, proto si 27 

to pamatuju dodnes to jméno. Taky to byl kamarád naší babičky. Pak nás vedl pan Hajný přes 28 

ves jako hrdina a taky byl hrdina, když zachránil Maroše před utopením a mě posléze před 29 

výpraskem. Dovedl nás až k babičce a ta byla samozřejmě hrozně naštvaná, chtěla mě vyčinit, 30 

že jsem bráchu lépe nehlídala. Ale pan Hajný na ni něco spustil romsky, i když byl sám bílý 31 

jako ředitel vápenky, nevím, co jí říkal, já romsky neumím, ale ona hned pookřála a 32 

zasloužený trest mi odpustila. Jenom vím, že jí říkal Dadžorko, nebo Dodžorko a na to nejvíc 33 

brala. I když se jmenovala jinak, myslím Alžběta, ale táta říkal před náma babičce – babička 34 
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Helena, možná že měla dvě jména. Pak, když jsme zase něco provedli, jsme ji tak taky říkali –1 

Dadžorko a vždycky to prošlo, dodnes nevím, co to znamenalo. Můžeš mi to zjistit? Zkusím to 2 

do příště. A co vám babička vařila? No tak babička byla už hodně stará, když jsme tam začali 3 

jezdit, měla tak 80let, nebo nevím, možná méně. Dobře, tak 75let asi. Vařila samozřejmě 4 

halušky, to je jasné, po těch jsme se mohli utlouct, ty uměla nejlíp na světě. S tvarohem a 5 

s máslem, to bylo tak výborné jídlo! Skoro celý den trávila u plotny, občas byla polívka, 6 

někdy udělala takové bramborové knedlíky, nevím, jak se to jmenuje, ale bylo to dobré. Jinak 7 

jsme jedli úplně normální jídla jako doma. U babičky jsme byli vždycky tak na měsíc a pak si 8 

nás k sobě většinou vzala teta Líba, ta bydlela, nebo teda pořád ještě bydlí v Česku, ale už je 9 

hrozně stará. Tam za námi většinou přijela i maminka, tatínek ne, ten chodil do práce. U tety 10 

Líby to bylo taky bezva, měla čtyři děti v našem věku a bydlela v domě ve vesnici na hranici 11 

se Slovenskem. V domě bydlel takový starý a zlý pán, asi tchán tety Líby, a ten neměl rád 12 

děti. Byl černý jak krém na boty a pořád na nás hulákal z okna. Nevím, co říkal, mluvil jenom 13 

romsky, ale nejstarší bratranec uměl docela dobře romsky a tak nám to někdy ze srandy 14 

překládal. Hrozně jsme se toho dědka bláznivého báli. Bydlel v podkrovním pokojíčku a 15 

skoro z něj nevycházel. Jednou jsem ho potkala na schodech, když jsme zrovna s ostatními 16 

dětmi hráli na schovku v domě, protože venku pršelo. Začal na mě hulákat a já jsem se 17 

strachy počůrala a hrozně dlouho jsem brečela. Bylo mi tak 7let. Teta Líba se ho asi taky bála, 18 

ale tehdy se mě zastala a hrozně mu vynadala, aspoň teda myslím, protože jsem nerozuměla, 19 

co mu říká. Hned volala mamince a ta pro mě za dva dny přijela a vzala mě i s Marošem 20 

domů. Později jsem se dozvěděla, že to bylo proto, že jsem měla nějakou vzácnou nemoc 21 

ledvin, když jsem byla malá a skoro jsem na ni umřela a maminka se bála, že mi ten dědek 22 

nějak ublížil, ale já se přitom počurala jenom strachy. Teta Líba bydlela mezi samýma 23 

cikánama. Večer bývalo dost veselo, někdy i přes den, ale to byly většinou všichni v práci, 24 

takže to bylo výjimečné. Rozdělal se oheň a ženské zpívaly takové smutné písničky, ani 25 

nevím o čem, ale párkrát jsem z toho taky brečela. Zpívalo se u kytary a skoro až do rána. 26 

Teta nás nikdy nenutila chodit brzy spát a klidně tam s námi byla tak dlouho, až jsme ji sami 27 

prosili, abychom už šli domů. O prázdninách jsme byli parta tak dvaceti dětí, od nejmenších 28 

až po osmnáctileté výrostky a všichni jsme spolu kamarádili a dělali hlouposti. Starší se starali 29 

o nás menší. Škoda, že to skončilo tak brzo ty prázdniny vždycky. Nevím proč, ale když mi 30 

bylo tak 12 nebo 13 přestali nás rodiče posílat jak za babičkou, tak k tetě. Babička umřela, 31 

když mi bylo 15let, bylo to hrozné pro celou rodinu. Byla jsem z toho tak smutná, že si vůbec 32 

nepamatuju, jak ten pohřeb probíhal. Maminka i tatínek pak ještě dlouho potom hrozně 33 

brečeli, my všichni jsme to nesli hrozně těžce. Babičku měli všichni rádi, dodnes mi moc 34 
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chybí. Byl to dobrý člověk. Nebyla to žádná stará cikánka s šátkem na hlavě, byla chytrá, 1 

vyznala se dobře v lidech i v nemocech, dokázala bylinkama léčit lidi. Byla to velká dáma a 2 

chovala se tak, lidi si jí vážili. Naše mamka byla sirotek, a když si mamku tatínek přivedl 3 

domů, jako nevěstu, babička ji hned přijala za svou vlastní a chovala se k ní prý moc pěkně. 4 

Všechno o domácnosti ji naučila a taky ji radila, jak se o nás postarat co nejlépe. Vaše 5 

maminka byla sirotek od narození? To rozhodně ne, ona se narodila, pak ji dala její pravá 6 

maminka k babičce, když byl mamce rok, ke svojí matce a vzala si jiného muže. Možná ani 7 

nevěděla, s kým to miminko má, protože maminka byla prý nechtěné dítě. Babička si ji 8 

osvojila, a když bylo mamince 12let, její babička umřela na rakovinu. Takže ona jako možná 9 

má ještě oba rodiče fyzicky, ale od té doby, co jí umřela babička, o sobě říká, že je sirotek. 10 

Pak se o ni starala babiččina sestra, no, a v 17letech už byla maminka zasnoubená s naším 11 

tatínkem a bydlela prakticky už jen u nich doma. Na Slovensku máme hodně příbuzných, ale 12 

kromě tátovy sestry Líby a jeho mamky, babičky Heleny, jsme moc po návštěvách nejezdili. 13 

Táta o většině svých příbuzných nerad mluvil, možná se za ně i styděl. Tetu Líbu měl moc 14 

rád, byly si s tatínkem dost charakterově podobní, ona byla taky dobrý člověk a byla moudrá, 15 

své děti nikdy nebila, ani jim nenadávala. Ostatní tátovi sourozenci byli povahou spíš po 16 

dědečkovi Josefovi, který umřel v padesáti letech na játra- upil se k smrti. Vím jen to, že strýc 17 

Pavel, tátův brácha, seděl deset let ve vězení, ale nevím jistě za co. Vím taky ještě, že jeho 18 

setra Alena má asi deset dětí a její muž hodně pije. To nám říkala teta Líba, ona totiž s těma 19 

dvěma a jejich rodinami udržovala kontakt. O dalších sourozencích našeho tatínka nevíme 20 

nic, i když jich bylo dohromady osm dětí.  21 

 22 

20.11.2011 23 

Můžete mi prosím povědět o svých zkušenostech se školou? 24 

Určitě můžu a ráda ti povím všechno, na co si vzpomenu. Do školy jsem začala chodit v šesti 25 

a půl letech, uměla jsem už číst a psát a počítat do dvaceti. Jak už jsem říkala, bylo nás doma 26 

pět dětí a sestra Terka byla jen o dva roky starší než já a tak jsem se učila s ní. Většinou jsme 27 

si spolu hráli na školu, ona byla jako paní učitelka, no a přitom jsem se jen tak mimochodem 28 

učila číst a psát. No a když jsem šla pak k zápisu do první třídy, učitelky jenom koukaly, co 29 

všechno už umím. Pamatuju si tatínka, jak se mnou pyšnil a když jsme šli pak domů, koupil 30 

mi za odměnu veliký zmrzlinový pohár. Byl to moc pěkný den. Ve škole se mi moc líbilo a 31 

těšila jsem se tam. Až do třetí třídy jsem měla hodnou třídní učitelku. Byla starší a dost přísná, 32 
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ale spravedlivá. To se mi líbilo, protože i náš tatínek byl přísný, ale spravedlivý. Potom, když 1 

jsem odcházela na střední školu, mi tahle učitelka nabídla tykání a prosila mě, abych se za ní 2 

aspoň jednou do roka vždycky zastavila, aby věděla, jak se mi daří. Myslím, že jsem měla 3 

štěstí, že jsem dostala takovou hodnou učitelku. Vedla nás děti k lásce k učení, ke knihám a 4 

vůbec nám všemožně zpříjemňovala čas, který jsme trávili ve škole. Například celá třída 5 

pískala na flétničky, vždycky po zazvonění jsme v každé hodině hráli – všechny děti 6 

dohromady i s učitelkou a to jsem měla moc ráda. Tahle idylka částečně skončila ve čtvrté 7 

třídě. Dostala jsem novou třídní učitelku a ta byla mladá a nezkušená, nevěděla co s námi a 8 

dost nadržovala svým oblíbeným dětem. Měla ráda jemné blonďaté holčičky s načesanýma 9 

vláskama a to já nebyla. Vždycky jsem měla vlasy tmavé a maminka mi vlasy tehdy 10 

upravovala do dvou copánků, takže jsem vypadala jako indiánka. Musela jsem takzvaně 11 

bojovat o své místo na slunci i když to bylo dost marné, jak jsem později poznala. Zhoršila 12 

jsem se ve škole, protože mě to tam přestalo bavit. I když jsem se snažila, jak jsem chtěla, ta 13 

učitelka vždycky vyzdvihovala výkony těch blonďatých holek. Ne že by se ke mně chovala 14 

nějak ošklivě, to né, ale věděla jsem, že mě nebude mít stejně ráda jako ty ostatní děti proto, 15 

že jsem zkrátka jiná. Nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že jsem Romka. Učitelky to věděli, že 16 

jsme Romové, ale jak říkám, byli jsme vždycky slušná rodina a nikdo, kdo nás znal, neměl 17 

důvod nám ubližovat. Jenom cizí děti byli takové, ale to mi bylo jedno, protože se mě 18 

vždycky někdo zastal. I když teď si vzpomínám, že asi v páté, nebo v šesté třídě, to už jsme 19 

měli více učitelů na různé předměty, jsem zažila něco velmi nepříjemného v souvislosti 20 

s mým původem. Jednou mě učitel na matematiku, takový bláznivý starý pán, v jedné hodině 21 

matiky zatahal za vlasy, protože jsem se na něco ptala spolužačky přede mnou. Myslel si, že 22 

si povídáme o svých věcech, ale já přitom jen chtěla pomoct s příkladem. No to už je jedno, 23 

ale tak se stalo, že jak mě zatahal za ty vlasy, tak já se lekla a vyskočila z lavice a navíc jsem 24 

u toho ječela jako by mě nabíral na vidle. On se taky lekl a vykřikl něco jako : Co blbneš, Ty 25 

cigánko pitomá? . Nějakou dobu mi tak děti ve třídě říkali. Bylo to dost ponižující a skončilo 26 

to, až když jsem to doma řekla tátovi. Ten hrozně zuřil samozřejmě, když jsem mu to řekla. 27 

Taky se hned sebral, mě vzal sebou a šli jsme do školy. Jak nás učitel uviděl, samozřejmě 28 

hned věděl, která bije. Hned se tátovi začal omlouvat a že to tak nemyslel, a kdesi cosi… 29 

Taťka mu domluvil, jak malému školáčkovi a ten se potom i tak tvářil, no fakticky! Nakonec 30 

taťka řekl učiteli, že by se měl omluvit hlavně mě, že mě zesměšnil před celou třídou a já se 31 

tím teď trápím. To taky udělal, ale myslím, že jenom ze strachu, že mu to bylo ve skutečnosti 32 

jedno. Hned druhý den jsme měli zase matiku a on na začátku hodiny řekl, že se mi nikdo 33 

nesmí posmívat kvůli tomu, že jsem Romka. Už přesně nevím, jak to řekl, ale znělo to, jako 34 
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by si to večer před tím přečetl v nějaké knížce. Pak byl zase na nějakou dobu klid. V osmé 1 

třídě jsme si měli podávat přihlášku na střední školu. Mamka s taťkou chtěli, abych šla do 2 

učení, ale já jsem měla dobré známky a chtěla jsem na střední školu. Byli z toho nešťastní, ale 3 

řekli mi, že to mám tedy zkusit, že se prostě uvidí, no. Ve vedlejším městě byl gympl, a já 4 

jsem měla tehdy ambice i na vysokou školu, tak jsem si tam tu přihlášku poslala. Pro jistotu 5 

jsem měla ještě domluvené, že kdyby to nedopadlo, vezmou mě bez přijímaček na kuchaře a 6 

číšníka. Zbytečné obavy, na gympl mě vzali a byla z toho velká sláva. Brácha byl vyučený, 7 

ségra Zdeňka měla dokonce maturitu a je zdravotní sestřička, to samé studovala tehdy i Terka, 8 

ale gympl, to bylo u nás doma něco úplně nového. Hrozně dlouho jsme to doma oslavovali, 9 

taťka s mamkou pořád brečeli a objímali mě. Za ty přijímačky jsem od táty dokonce dostala 10 

kolo. Nebylo sice nové, ale bylo to první kolo u nás v rodině. Všichni si ho půjčovali, ale bylo 11 

moje a byl to krásný pocit. Jezdila jsem po okolí a o těch prázdninách před nástupem na 12 

gympl jsem si našla nejlepší kamarádku. Její rodiče byli oba doktoři a ona neměla žádné 13 

sourozence. Tak k nám chodila často na návštěvy a my jsme ji hned vzali mezi sebe. Co mi 14 

ale přišlo zvláštní, že já jsem k nim na návštěvy nesměla. Vždycky se zatvářila tak nešťastně, 15 

když vymýšlela výmluvy, proč k nim zase nemůžeme jít, ale mě to bylo jedno, měla jsem ji 16 

ráda i tak. Jednou jsme nehlídali čas a najednou jsme zjistili, že měla být Zuzka, ta moje 17 

kamarádka, už dávno doma. Začala si rychle balit svoje věci, aby utíkala domů a v tu chvíli 18 

někdo hrozně zle zabouchal na dveře. Byli to Zuzčiny rodiče a hrozně se zlobili. Naše mamka 19 

se jim hrozně omlouvala a zvala je dál, ale oni nešli, a když pak šli po schodech dolů, slyšela 20 

jsem její mamku, jak říká, že k těm smradlavým cigánům už nikdy nesmí ani páchnout. Pak 21 

jsme se dlouho neviděli, rodiče ji skutečně zakázali, abychom se kamarádili. Po maturitě jsem 22 

na ni jednou náhodou narazila a začali jsme tam, kde jsme před čtyřmi lety skončili a 23 

kamarádíme do teď. Má synka o rok mladšího, než je můj Šimonek a tak máme pořád o čem 24 

vykládat. Můžete mi prosím povědět něco více o svém studiu na střední škole? Jasně, úplně 25 

jsem se zapomněla, promiň. Na gymplu jsem si prožila svoje. Naše rodina byla pořád ještě 26 

dost chudá, a tak taťka mamce dovolil, aby na půl úvazku pomáhala v jednom dámském 27 

krejčovství. Většinou si mohla brát zakázky domů a tak jsme měli i o trochu víc peněz, ale 28 

přijde mi, že jsme pořád žili z ruky do pusy. No, a protože jsem neměla nové oblečení a 29 

nejnovější elektroniku, spolužáci mě moc nebrali a dost si ze mě utahovali. O to víc jsem 30 

makala, abych dokázala jim i sobě, že za něco stojím, i když jsme chudí a i když jsme 31 

Romové. Jim to bylo ale jedno, měli jiné hodnoty – chodili na diskotéky, začali pít, kouřilo se 32 

za školním dvorem. Já nic z toho dělat nemohla a ani nechtěla. Takže mi nakonec neříkali 33 

cigánko, ale šprtko, vlezko, brýlatá krávo a podobně. Ale myslím, že tím si prošla většina 34 
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mladých lidí. Někdy to bylo horší, jindy to bylo lepší. Jednou si utahovali ze mě, jindy 1 

z tlustého kluka, který šišlal. Vím, že tehdy jsem dost prožívala, že ještě nemám kluka. Táta 2 

by mě zabil, kdybych chodila na rande. Dost mě hlídali, prý až dostuduju, můžu si dělat, co 3 

chci, ale do té doby jsem musela být doma do večeře, a až v posledním ročníku jsem mohla 4 

být venku do devíti večer. Dneska to je k smíchu, ale tehdy to tak fakt bylo. Prvního kluka 5 

jsem měla v 17letech, ale dost mě to zklamalo, a tak jsem se nějakou dobu přestala o kluky 6 

úplně zajímat. Já měla ale pořád co dělat, chodila jsem do volejbalu, hodně jsem četla a škola 7 

mi taky zabírala dost času. Na gymplu jsem nevycházela v dobrém s celou řádkou učitelů. 8 

Říkali si honosně profesoři, ale profesor nebyl ani jeden z nich. Hrozně se nadržovalo a to mě 9 

štvalo a demotivovalo. Nejhorší ze všech byla němčinářka, ta měla ráda jen děti bohatých 10 

rodičů. Proto do teď nesnáším němčinu a přitom, než jsem zjistila jaká ta učitelka je, docela 11 

mě němčina bavila. Doma mě vychovali k čestnosti, a jakoukoliv nepravost jsem nestrpěla a 12 

nestrpím dodnes. Myslím si, že rodiče mě vychovali k hodnotám, kterým sami věřili a přitom 13 

byli oba Romové. Já opravdu potom nechápu, jak to, že nejsou stejní i ostatní Romové. No to 14 

je teď asi jedno, to tady asi spolu nevyřešíme. Nicméně v němčině jsem stála většinou za 15 

dveřmi, za svou hubatost. Hubatá jsem pořád, akorát se divím, že mi to pořád tak prochází. Já 16 

si dokonce myslím, že tím, že jsem Romka a pořád jsem kolem sebe kopala a ukazovala na ty 17 

nepravosti, co se v té škole děly, se ti bílí museli docela stydět. Něco jako: Hele cigánka a 18 

bude nám říkat, že se nechováme spravedlivě. Tak mi to všechno procházelo a spousta 19 

dobrých učitelé mi i fandilo. Češtinářka mi vždycky po zkoušení říkala něco pěkného a 20 

povzbudivého, jako Jaruško, vy jste první vlaštovka a doufám, že po vás přijdou ještě mnozí 21 

další a podobné věci. Všichni na gymplu věděli o mém původu, ale jak říkám, chovala jsem se 22 

úplně normálně a na bílé jsem zvyklá, jsem na ně zvyklá úplně stejně jako na Romy, i když 23 

s těmi se už posledních několik let nestýkám soukromě skoro vůbec, jen v práci. Na gymplu 24 

jsem se s otevřeným rasismem setkala jen párkrát, ale to bylo většinou mimo školu a o tom se 25 

mi nechce moc mluvit, moc jsem se kvůli tomu nabrečela a ještě do teď mě to mrzí. Já jsem 26 

se nikdy neprezentovala, jako ta ubohá Romka, která nemá dost příležitostí a všichni ji křivdí. 27 

Doma mě naučili, že musím dřít, dřít a dřít, aby mě bílí vzali mezi sebe. A já jsem na sobě 28 

dřela moc a taky jsem za to byla mnohokrát odměněna, ale také se mnohokrát stalo, že to 29 

moje úsilí přišlo v niveč jen proto, že jsem Romka. Nikdy mě to sice neodradilo od mého 30 

úsilí, ale vždycky mě to silně zasáhlo a musela jsem se z toho dlouho oklepávat. Asi ve 31 

třeťáku jsem si mezi spolužáky vydobyla dobré postavení a víceméně mě mezi sebou brali a 32 

někdy se za mě i postavili, když jsem zase jednou bojovala proti nespravedlnosti ve škole. 33 

S jedním učitelem jsem bojovala téměř pořád. Učil biologii a tělocvik a byl to rasista, to mi 34 
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nikdo nevymluví. Ve třídě jsem byla jiná já a ještě jeden Řek, jmenoval se Konstantin. 1 

Dostávali jsme při zkoušení od tohoto učitele samé těžké otázky. Sice jsem z biologie nikdy 2 

neměla lepší známku, než za tři, ale ze strachu jsem se biologii učila velmi poctivě a později 3 

mě to vlastně moc pomohlo, když jsem dělala přijímačky na vysokou školu. No, ale nějaké 4 

přijímačky mě tehdy moc nezajímali a já měla z toho učitele pekelný strach. Navíc kromě 5 

jiného, dělal při hodinách rasistické narážky o biologické méněcennosti Romů a podobně. 6 

Jednou jsem se ho zeptala, z jaké knihy čerpal, jestli z Main Kampf, nebo z podobné knihy. 7 

Byl to hlupák, vůbec nevěděl, o čem mluvím, chytřejší spolužáci to ale pochopili. Jednou se 8 

ve škole měřilo IQ, bylo to do nějakého průzkumu. Testy jsme neměli vůbec vidět a neměli se 9 

nám dostat ani do ruky, ale češtinářka si mě zavolala jednou do kabinetu a se slzama v očích 10 

mi řekla, že se mi moc omlouvá za to, co si myslela o Romech, než mě poznala. Vůbec jsem 11 

nevěděla, která bije, až pak mi teda řekla, že jsem měla velmi dobrý výsledek. Testy byly sice 12 

anonymní, ale podle mého písma poznala, který jsem psala já. Mě to bylo jedno, nějaké body, 13 

ale byla jsem pyšná na to, že jsem dokázala změnit názor téhle jinak dobré ženy a učitelky na 14 

Romy. Poznala jsem mnoho dobrého, které několikanásobně převáží to špatné, co jsem 15 

prožila na střední škole, ale nejvíc jsem vděčná za to, že jsem díky vzdělání pochopila spoustu 16 

věcí, proč jsou tak, jak jsou, co si můžu dovolit a taky co nesmím, co si kdo může dovolit ke 17 

mně a co už ne. Tohle všechno jsem si sice do školy přinesla už z domova, ale tam jsem 18 

dostala prostor pro to, abych si všechno mohla ověřit a ozkoušet. Spousta učitelů mi předalo 19 

svou lásku pro předmět, který učili, spousta jiných učitelů mi ukázalo, jak si musím dávat 20 

pozor na zabijáka stereotyp. Člověk se pořád učí, já se taky pořád učím, ale léta studia mi 21 

toho dala opravdu hodně. Později, když jsem studovala na vysoké škole, už to nebylo takové, 22 

protože už jsem byla vdaná, na magisterském už jsem měla Šímu, už jsem byla matka, chodila 23 

jsem do práce a tu školu jsem si dělala hlavně kvůli vyšší kvalifikaci. No, a abych to teda ještě 24 

doplnila, odmaturovala jsem s vyznamenáním a pak nastoupila do práce, jako sociální 25 

pracovnice. Nebyly peníze a já si tehdy nemohla dovolit jít studovat na vysokou školu, sice 26 

bych asi dostala sociální stipendium, ale to jsem nechtěla.  27 

 28 

Práce sociální pracovnice mě moc bavila, ale nebylo za ní moc peněz a já už nebydlela 29 

s rodiči, ale sama v pronajatém bytečku na předměstí. Proto jsem ještě začala soukromě učit 30 

angličtinu. Tak jsem se seznámila se svým mužem Jirkou. On není Rom a to že já jsem 31 

Romka, se dozvěděl, až když jsme spolu začali žít v jedné domácnosti. Hrozně se tomu smál, 32 

až mě to skoro urazilo. Jeho maminka nebyla moc pořádná a měli doma nepořádek, a když 33 
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chtěla, aby si Jirka uklidil, říkala mu, že přece nechce, aby to u nich vypadalo jako u cigánů. 1 

Jak mi pak řekl, když jsme byli u našich na návštěvě - „u cigánů“ měli oproti nim dokonale 2 

uklizeno. Jirka pracoval a dodnes vlastně pracuje v rodinném podniku, peněz jsme měli 3 

vždycky dost a nemuseli jsme je řešit. Pro mě to bylo něco nového, neznámého. Nemusela 4 

jsem najednou počítat kolik, mám na nákup peněz a prostě jsem si koupila, co jsem chtěla. 5 

Všechno bylo fajn, brzy jsme se i vzali, ale já jsem nemohla otěhotnět. Když jsem šla na 6 

nějaké vyšetření do nemocnice i s Jirkou, zjistilo se, že je to kvůli mně. Začala jsem tedy 7 

docházet na nějaké léčebné procedury do nemocnice. Už mě tam znali, ale jednou jsem přišla 8 

a byla tam nějaká nová sestra. Začala se mě vyptávat, po kolikáté jdu na přerušení, a když 9 

jsem ji řekla, že to je omyl, že chodím na léčebné procedury kvůli pravému opaku, začala se 10 

smát, že to se u cigánek moc často nevidí. Řekla jsem ji, že to má sice bohužel pravdu, ale to 11 

nic nemění na tom, že by se ke mně nemusela chovat takhle vulgárně. Pak jsem si na tu sestru 12 

stěžovala, ale při příští návštěvě ani při žádné další jsem ji tam neviděla, tak nevím, jestli 13 

odešla, nebo co.  Pořád se nedařilo, celá rodina z toho už byla špatná, tak jsem si podala 14 

přihlášku na vysokou školu, abych přišla na jiné myšlenky a nemusela pořád poslouchat ty 15 

samé lítostivé řeči. Ještě ani nepřišly výsledky přijímaček a zjistila jsem, že jsem těhotná. 16 

Byla jsem úplně nadšená, já i Jirka jsme byli šťastní jako nikdy. Jenže jsem ve třetím měsíci 17 

potratila. Další rok jsem si podala znovu přihlášku na vysokou školu a začala jsem dálkově 18 

studovat sociální pedagogiku. O další miminko jsme se s Jirkou už nepokoušeli, ten potrat nás 19 

oba hrozně vzal a nechtěli jsme riskovat, že by se to znovu takhle nepovedlo.  20 

   21 

 Někdy na začátku třetího ročníku jsem zjistila, že jsem opět těhotná. Až do čtvrtého měsíce 22 

jsem o tom nikomu neřekla, bála jsem se, že zase potratím, i když moje nová ženská doktorka 23 

tvrdila, že je všechno na dobré cestě. Taky můj a Jirkův vztah tehdy trochu ochladl. Myslím 24 

si, že se mnohem hůř vyrovnával s tím, že možná nebudeme mít nikdy miminko a dost mi to 25 

vyčítal. Bylo to od něj dost nespravedlivé. Nicméně když jsem psala tehdy bakalářku, jako 26 

píšeš teď ty, už jsem měla břicho, že jsem přes něj skoro neviděla na počítač. Rovnou jsem si 27 

podala přihlášku i na magisterské, říkala jsem si, že při miminku budu mít víc času i na 28 

studium. Rodina z mého těhotenství byla úplně unešená, dokonce i s Jirkou jsme si najednou 29 

měli co říct a bylo to fajn, protože jsme se spolu těšili na miminko. Krátce po státnicích, asi 30 

čtrnáct dní, nebo tři týdny se narodil Šimonek. Týden po tom mi přišlo vyrozumění o 31 

přijímačkách, že mě berou na magisterské. Bylo to fajn období. To potom skončilo, když 32 

Jirka poznal svou nynější ženu a opustil nás, asi o rok později. Prostě se zamiloval a já se na 33 
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něj za to nezlobím, vždyť si ji taky vzal a mě řekl všechno na rovinu. Pak mi umřela máma a 1 

o dva měsíce později po ní umřel i tatínek, nedokázal bez ní žít a utrápil se. Do toho všeho 2 

jsem ještě studovala a musela aspoň jednou týdně docházet do práce i se Šímou v ruce, abych 3 

vypomohla kolegyni, která za mě zaskakovala. Tohle šílené období bylo završeno 4 

sebevraždou nejstaršího bráchy, kterému se nepovedlo podnikání, a hrozně se zadlužil. Brala 5 

jsem tehdy i nějaké prášky, ale teď už je to relativně v pohodě. Věřím v Boha a myslím, že mi 6 

to dost pomohlo, abych mohla tyhle věci překonat. Po magisterských státnicích jsem se vrátila 7 

opět do práce v dětském domově. To jsem ti vlastně ještě neřekla, jak jsem se k té práci 8 

dostala. Jako sociální pracovnice, jsem docházela do romských rodin a tam většinou nabádala 9 

romské matky a otce, aby se o děti líp starali. Když při další návštěvě nebylo vidět, že se snaží 10 

určité věci změnit, tak jsem sepsala hlášení a předala jej k dalšímu řešení. Práce mě bavila, 11 

tehdy jsem se cítila být užitečná. Jednou jsem vezla malého černého hošíka do dětského 12 

domova- oba jeho rodiče hrozně pili a soud jim ho odebral. Hezky jsme si cestou povídali a 13 

on se mi svěřil, že by si přál, aby byly v dětských domovech takové hodné cigánské tety, jako 14 

jsem já. Když jsme dorazili do dětského domova, udivilo mě, že ani jeden pracovník v tom 15 

dětském domově není Rom a přitom všechny děti jsou romské. Trochu jsem se tam 16 

porozhlédla a hrozně mě to vzalo u srdce, cítila jsem se úplně bezmocná nad tou situací, která 17 

tam vládla. Nechala jsem si zavolat ředitelku, abych se trochu poptala. Ona udivená, co že ji 18 

chci. Nějak instinktivně jsem se zeptala, jestli nehledají novou pracovní sílu, že bych měla 19 

vážný zájem. Řekla jsem jí, že nemůžu mít děti a že bych si připadala užitečná, kdybych tam 20 

mohla být. Hned mě vzala a tak jsem začala pracovat v dětském domově, jako účetní, sociální 21 

pracovnice, teta, vychovatelka a spoustu dalšího. Ředitelka je vážně nemocná a soukromě mě 22 

poprosila, abych si udělala vysokou školu, abych to po ní mohla vzít já. V určitou chvíli svého 23 

života jsem se vzdala myšlenky na vysokoškolský titul, ale ona mi ji zase vrátila a částečně i 24 

kvůli ní jsem se do školy vrátila. V tuto chvíli teda opět pracuju v dětském domově a snažím 25 

se vychovávat romské děti i svého syna ke stejným hodnotám, jaké jsem poznala já od svých 26 

rodičů. Je to těžká věc, protože já neumím romsky, děti většinou ano. Jsem taková divná 27 

Romka, která nezná romštinu, nezná svou kulturu. Abych řekla pravdu, cítím se uvolněněji 28 

mezi bílýma, někdy se tak taky vnímám a mluvím tak o sobě. Mezi Romy se necítím tak 29 

dobře, protože jsem jiná než oni a někdy mám pocit, že ode mě něco očekávají, něco co mají 30 

Romové společné, ale já už to s nimi nesdílím. Zvláštní pocit, když se tak poslouchám o tom 31 

mluvit. S Romy denně pracuji v dětském domově, jsou to hodné děti, ale člověk to s nimi 32 

musí umět. Jsou hrozně vděční, ale i nenasytní a berou všechno jako samozřejmost a diví se, 33 

když musí udělat něco navíc, aby se měli dobře. Já taková nejsem a nikdo z mých sourozenců 34 
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taky ne. Já jsem dříč, a když ze sebe nevydám maximum, je pro mě ten den zabitý. Musím být 1 

stoprocentní, se Šimonkem, s dětmi v práci, nebo když mám volný den a chci si odpočinout… 2 

Pořád se vzdělávám, dokonce i teď jsem v procesu sebezkušenostního výcviku. Možná je to 3 

jen můj mindrák a nechci být hloupá cigánka, ale někdy mám vážně takový pocit, že když se 4 

zastavím, všechno, co jsem si zatím vybojovala, zmizí a já jí fakticky budu- hloupou 5 

cigánkou. Co se týče mého vztahu k bílým, chci je převyšovat, chci být lepší než oni. Ne 6 

proto, aby mě obdivovali, ale proto, aby nemohli říct – No jo, vždyť je to cigánka, co byste 7 

čekali? To se týká i oblečení, líčení, doplňků. Mám takový pocit, že tím, že jsem Romka, 8 

nemůžu si dovolit, aby měl můj syn horší kopačák, než ostatní děti. Nemůžu si ze stejného 9 

důvodu dovolit, aby mi chodil špinavý po dětském hřišti. Navíc jsem rozvedená, sice to 10 

v dnešní době není žádná špatná věc, ale třeba Romové to doteď berou jako hanbu. Maminka 11 

s tatínkem se na mě za to hrozně zlobili, že o Jirku nebojuju, že ho nechám jít… Já to beru 12 

zase jinak no. Bílí jsou v tuto chvíli na lepší vzdělanostní úrovni, než Romové. Já to vím a 13 

mrzí mě to. Já měla na školu a na lidi štěstí, takže nemůžu říct, jestli za to může rasismus, že 14 

je tolik nevzdělaných Romů. Je to asi tak kulturně nastavené, že Romy škola moc nebere. Mě 15 

brala a moc, hlavně když jsem byla malá, to mě moc bavila. Pak jsem to měla jako sport, 16 

hrozně mě bavilo mít dobré známky a dovídat se nové věci. Můj kluk je po mě, je to hrozně 17 

chytré dítě a o všechno se zajímá, chodí do fotbalu a taky plavat. V každém kroužku je on 18 

jediný Rom, i když je poloviční, ale na tom nesejde. To víš, že mě to mrzí, že nezažije pěkné 19 

chvilky i mezi Romy. Protože i on sám v osmi letech vidí, že být Rom není nic, o co by se 20 

dalo stát, vidí to venku na ulici a ve městě a já mu na to nemám co říct, protože je to tak a 21 

opravdu není o co stát. Já bych se třeba velmi ráda naučila Romsky, moc by se mi to hodilo 22 

při práci v dětském domově, abych se s dětmi mohla lépe dorozumět. Chtěla bych si přečíst 23 

nějakou pěknou knížku o romské kultuře, možná že teď už je ten správný čas. Protože já mám 24 

fakt takový pocit, že nepatřím ani k vám, ani k nám, že jsem někde v půli cestě zůstala trčet a 25 

za to, že jsem Romka, se částečně stydím, a zároveň jsem na to hrdá, když dokážu být lepší 26 

než bílí. Poslední dobou o tom dost často přemýšlím, je to asi hlavně kvůli Šimiho. Vlastně 27 

s ním znovu prožívám svoje dětství a moc bych si přála, aby věděl, jaká krev mu koluje 28 

v žilách, ale zároveň se toho bojím, aby to nepoznal a nezalíbilo se mu to. Víš jak to myslím? 29 

Bílá máma se bojí, aby její kluk nezačal fetovat, aby nepil a já se bojím, aby můj kluk 30 

nepoznal Roma v sobě a neztotožnil se s ním. Já ho beru sebou do práce, on moc dobře ví, 31 

jací jsou ti kluci. Dost si o tom i povídáme. Proč jsou v dětském domově, jak dlouho tam 32 

budou, že se neučí a kouří tajně za kůlnou… On to všechno ví a myslím, že to chápe stejně 33 

jako já. Že máme zvláštní příležitost být Romy a zároveň se cítit dobře mezi bílými, kterými 34 
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v podstatě jsme více, než Romy. Ale nevím no, stejně mám pořád trochu obavu, aby se to 1 

romství v něm nezvrtlo na špatnou stranu. Stejně jako znám spoustu dobrých bílých, znám i 2 

spoustu dobrých Romů, kteří sice jsou dobří, ale nevěří tomu, že by mohli žít stejně jako bílý 3 

a ani nechtějí v podstatě. Takže to je těžký no. Když tam vidím ty kluky a holky, o který se 4 

rodiče nestarali, chce se mi brečet. Přitom mi maminka vyprávěla, jak pěkně se o děti staraly 5 

romské maminky na Slovensku. Někde se stala dost velká chyba a mě je to líto a dokonce 6 

mám takový pocit, že bychom měli být více Čechy a přijmout to dobré, co se nám nabízí. 7 

Možná je to i ten problém, že tu naši svébytnost strašně nadceňujeme. Romové vždycky žili 8 

dohromady s majoritní skupinou, potřebovali ji a ona potřebovala je. V tuto chvíli však mám 9 

pocit, že Romové nejsou potřební, jsou závislí a nic nenabízí na oplátku. Já taková nejsem, 10 

chápu svoje místo a svou úlohu v naší společnosti velmi dobře a myslím, že se mi daří být 11 

ostatním lidem prospěšná.  12 

Kým se cítíte být? 13 

Pokud mám odpovědět, jako kdo se cítím být, jsem v první řadě Češka, pak matka, pak jsem 14 

Romka a pak všechno ostatní.  15 

Co si myslíte o vztahu českého školství k Romům?  16 

Já osobně jsem žádné vážnější projevy rasismu nepoznala a nesetkala jsem se s nimi, takže si 17 

myslím, že je zde vzdělání Romům přístupné velmi dobře. Do jaké míry se oni sami chtějí a 18 

mohou zapojit, je však zase něco jiného. 19 

Co nejvíce ovlivnilo Váš život?  20 

Nejvíce? Prozření, že jsem Romka a co by to normálně mělo znamenat a co to díky mým 21 

rodičům pro mě znamená ve skutečnosti. Tedy kým bych třeba byla, kdyby mě láskyplně 22 

nevedli k lepšímu životu, a kým díky nim jsem v tuto chvíli. Jsme jim velmi vděčná.  23 

Co se Vám nejvíce líbí na Romech? 24 

Jejich opravdovost, na romských dětech se mi líbí jejich spontaneita, upřímná radost i 25 

z malých věcí. Líbí se mi na nich jejich hrdost, kterou měl i náš táta a taky bezstarostnost. Oni 26 

žijí okamžikem a umí si ho vychutnat.  27 

 28 

 29 
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Co se Vám naopak líbí na bílých? 1 

Smysl pro odpovědnost, čestnost, a taky to jak se starají o své děti a zajímají se o ně. Mám na 2 

bílých ráda to, že si jsou vědomi více než Romové důležitosti vzdělání. Samozřejmě tyto 3 

vlastnosti nejsou přítomny u všech bílých lidí, ale vyskytují se zde výrazně častěji, než u 4 

Romů.  5 

Kdybyste měla možnost změnit jednu věc ve svém životě, co by to bylo? 6 

Asi nic. Možná bych si neostříhala své krásné vlasy.  7 

Kdybyste mohla ohodnotit svou cestu vzděláním od jedničky po pětku, jak byste ohodnotila a 8 

proč? 9 

A) Základní škola 2 – vadilo mi nadržování, jinak to bylo fajn 10 

B) Střední škola 3- nespravedlnost a omezenost některých učitelů 11 

C) Vysoká škola 1- vysoká škola byla nejlepší 12 

 13 

Co byste chtěla ještě v životě dokázat, máte nějaký dlouhodobější cíl? 14 

Ráda bych vychovala svého syna tak, abych se za něj nemusela stydět. Taky bych ráda 15 

předala kus sebe dětem v dětském domově, taky aby věděli, že jsem Romka a přesto mě berou 16 

bílí mezi sebe jako jednu z nich. Ráda bych je motivovala k tomu, aby na sobě pracovali a 17 

nenechávali nic osudu. 18 


