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Příloha 
 
Přepsané rozhovory R1 – R15  
 
R1  
 
Hana  
Alena  
 
V: A co vás baví na těch hororech? 
H: Protože jak mě baví jak dycky, jak tam straší.  
A: A  zabíjej se. 
H: A zabíjej se. 
A: A já o půlnoci bouchám do skříně hlavou. 
V: A bojíte se u toho? 
H+A: Néé. 
H: Ale to je podle skutečnosti. 
V: Aháá. 
A: Ale o půlnoci já se bouchám hlavou do zdi. Jsem na měsíčkách. A někdy i brečim protože… 
H: V tom filmu taky bylo na měsíční, protože ona měla v sobě toho ďábla a pak to měla její máma 
v sobě. 
A: Já sem brečela protože.. eee. Jak se to říká.. jakoby na mě padaly kameny.  
H: A ona se musela procházet, ona šla, jo, zakopla jakože myslela že postele jsou vzhůru nohama 
jo a myslela že polštáře jsou dole. 
A: A já sem Erika mlátila. 
H: Ona mlátila Erika do zad. 
A: Já sem potřebovala čůrat, tak jsem se bála a bouchala sem Erika do zad. 
V: To se na to díváte samy na ten horor nebo s mamkou? 
A: Samy. 
V: Samy jako uplně samy děti? 
A: Máme zhasnuto.  
V: A mamka vám to pustí ten horor nebo kdo?  
H: Ne, my. Protože to nedovolí. 
A: Nadává. 
V: A mamka se taky dívá na horory? 
A: Bojí se. 
H: Ne, bojí se. Moje máma taky. 
V: A vy jste nějak příbuzný? 
H: Jo. 
A: Nevlastní sestřenice. Nevlastní sestřenice. Néé, vlastní sestřenice. 
V: Jakej je váš nejoblíbenější horor? 
H: Zajetí démonů. 
A: Zajetí démonů. 
V: A to je o čem? 
H: Nooo, že oni… 
A: Jedna holčička umřela, oběsila se ve sklepě.  Ááá ee.  
H: Ona tam bydlela. 
A: A jedna rodina.. 
H: Tam byl velikej barák.. 
A: A oni přišli a rozbořili jim ten sklep.. 
H: A voni kdyby to nerozbili.. 
A: A jedna malá holčička Alenka tam spala.. A.. 
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H: Ne, to byla ta velká. 
A: Andrea. A tam přišel ten ďábel.. protože to byla jeho postel.. 
H: A jí takle kousl vlasy.. 
A: A pod postelí byla fotka a ona se tam koukla a ten ďábel jí šel.. 
H: Né, ty nemyslíš, ty myslíš tu Kristýnu, to Kristýna byla. Taková krátkovlasá, tak to byla Kristýna. 
A: No Kristýna. 
H: A tam byla Alena, hned tam, jak říkala, jak šla ke dveřím ona. Prej. Jsi v pořádku Kristý? 
A: Ona byla slepá. 
H: Protože ona neviděla, ona nevidí,  ona nosí brejle. A ona jsi v pořádku Kristý?  
A ona: Tam za dveřma někdo je, kouká se přímo za nás. A ona tam přišli její rodiče. A .. 
A: A říkali ať se uklidní, že tam nikdo není.. 
H: Nikdo není.. A potom.. 
A: Ale oni to měli nejvíc, protože bydleli v jejím pokoji. 
H: A oni to, jak se říká.. Potom u konci.. Její máma.. Ona měla v sobě toho ďábla, ona spala 
takhle.. A oni to takhle šáhli. 
A: Já spim dycky takhle. Koukejte.  Lehá si na záda 
V: A proč takhle? 
A: A nebo takhle. A takhle. 
H: A to se nemůže. 
A: Může. 
V: Proč se to nemůže? 
H: Protože jí zalehne Mulo. 
V: Co to je mulo? 
H: Duch. Když někdo zemře. 
A: Nene, a u nás v baráku nikdo neumřel.  
H: Jo. 
A: A já už takhle spim od 6 let. A nic. 
H: My sme ..ee.teto..my sme jeli.ee.. 
A: Od šesti Hano, od šesti takle spim. 
H: Já vim. A my sme šli. Jeli sme pro tetu až do Terezína. A tam byl koncentrák. A my sme okolo 
něho jeli. 
V: Co to je ten koncentrák? 
H: Že tam umírali lidi. Že tam ani nedávali co jíst a voni tam prostě umírali. 
V: A kdo je tam dával? 
H: Voni. Oni si je tam dycky brali.. 
A: Ale kdo oni? 
H: Ty lidi. V tom koncentráku.  
V: A proč jim to dělali: 
A: Ale kdo je tam bral? 
H: No ty lidico byli  v tom koncentráku, co jim to dělal ne, ty policajti a takový. 
V: To byly nějaký zlý? 
H: No to byli.. 
A: Zámecká zrůda. 
H: A my sme to… 
A: Zámecká zrůda, znáte to? 
V: Nene. 
H: Andreo, ty mi do toho vždycky skáčeš. 
V: Počkej, a co teda ten koncentrák? Jaký lidi tam posílali? 
H: No oni posílali malinký, jako jak sme my, dospělí, nebo i starý a jedna babička tam přežila a ta 
šla domů. A tamty všechny zemřeli.  
V: A proč je tam takhle posílali? Co udělali špatnýho? 
H: No oni chtěli aby umírali už prostě. 
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A: Oni byli kur….. 
V: Co byli? 
A: To je sprostý.. 
V: A počkej, kdo byl teda to sprostý.. 
H: Ty policajti. 
A: I ty holky ale…se líbaly. 
H: No né, to ne. To jenom viděla ve filmu víte, ale v koncentráku doopravdy sme okolo jeli. 
A: Jo, to říkal… 
H: A tam uplně.. 
A: Dyť to myslim.. 
H: A potom my sme jeli.. A tam bylo hodně mrtvol a my sme jeli a koukli sme se dycky na ten 
hřbitov. Takovej velkej hřbitov. 
A: Ale je to tam v tom Terezíně, Hano. 
H: No? 
A: Ty holky. Říkal Marek, že tam byla jeho babička. 
H: No. Tam se znásilňovali, všechno možný. 
A: Oni prostě byli..jakože úchylky. 
H: To je hodně sprostý. 
A: To není zas tak sprostý.  
V: To nevadí, tak to přede mnou můžete říct. 
H: Lesby. 
V: To je sprostý? 
H: A buzeranti. Jakože tři holky leželi na sobě dycky. A ee my dyž sme šli a já sem..já sem si 
řikala, jak to v koncentráku mohli bejt a nevěděla kde bylo koncentrák tak sme dycky okolo toho 
jeli. A potom já sem se lekla pže jak sme to viď. A tam já sem myslela jak sme jeli pro tetu tak tam 
byl takovej ten ja k sme jeli přes silnici tam byla taková louka a tam byla taková hadice a ono to 
stříkalo když sme okolo toho jeli. My sme okolo toho jeli. A my sme kolem toho jeli a na nás to 
stříkalo na to auto. A já sem si to užila protože teta mi to viď dycky pučovala telefony a tablety. A 
ona mi.. 
V: A co děláš na tom tabletu třeba? 
H: Sem si hrála hry, Poua. 
V: A posloucháš taky ňákou hudbu?  
H: Jo.  
V: A co poslouchíš třeba ráda? 
H: Všechno.  Ona tam měla tu Lucii Vondráčkovou a já ji ráda poslouchám a já ji umim zpívat 
nazpaměť. 
V: Máš ňákou její oblíbenou písničku? 
H: Jo. 
V: A co třeba? 
H: Jak zpívá třeba… smích No, až ve škole. 
V: A co se ti na ní líbí teda na tý Lucce Vondráčkový? 
H: Že má jako ty hezký šaty. Měla takový červený. A ona pak měla takle černej šátek. A pak měla 
takle červený tričko, a měla takle červenej ten jako jak se zavazuje vo tílko  a pak měla ona byla 
prostě celá červená. A  měla černou sukni a měla šátek, měla ho černej a tadyto.  
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R2 

Denisa – 8 let 

V: Na jaké filmy se ráda díváš? 
D: Jestli znáte Čaký? 
V: Nene, o čem to je? 
D: To je že taková jedna malá holka, jako to, že ona, byla na hlavu. Jakože ona bouchala do dveří 
pak ona šla do sklepa, tam si dala provaz, ona se jako oběsila.  
V: A takovej film se ti líbí? Při tom se musíš bát ne, když se na něj díváš? 
D: Ne.  
V: A pak když jdeš spát a je tma to se nebojíš? 
D: Ne. 
V: Určitě? 
D: No trošku jo. 
V: Spíte se ségrou spolu dohromady? 
D: Jo i s Nikolou, to je jako naše teta.  
V: A ten film, kdes ho viděla? To dávali v televizi někde? 
D: Ne, to sme, to sem koukala u tety, pak sem to okoukla, napsala sem si to na počítač a koukala 
sem. 
V: Jakej je tvůj oblíbenej hrdina? 
D: A co to je? 
V: Hrdina? No, to je někdo, kdo se ti líbí, koho obdivuješ, kdo je tvůj vzor, třeba v tom filmu právě 
a chtěla by jsi hrát jeho roli. 
D: No, tak ta Čakyna. No. 
V: Co to je ta Čakyna? To je jako nějaká holka dospělá? 
D: No, ne, to je malá holka. Co to má jako všude pořezaný. Jakože jak byli Vánoce tak ona šla ven 
a jeden chlap, jeden Mikuláš rozdával dárky a ona chtěla taky a pak ho píchla do břicha a tekla mu 
krev. 
V: Aha. A ty bys chtěla být takhle jako ona? Taková zlá? 
D: hehe. 
V: Co? 
D: Né. 
V: Nebo proč se ti líbí? 
D: Nevim. A pak jak tam dvě holky hrály si na pikanou třeba jedna říkala zapikávám zapikala, a ta 
Čaky se hejbla a oni to poznali, tak jim padali všechny obrazy dolů a kdyby oni nerozbili ten sklep 
?…?.?, ale oni ho rozbili. 
V: Takže bys chtěla bejt takhle jako ta Čaky? 
D: Neviim. Uchetnutí 
V: A znáš i jinej film než horor? 
D: Znám Rychle a zběsile. Vy to neznáte? 
V: Ne. To je co? To je něco s autama ne? 
D: No. 
V: A tam se ti někdo líbí v tom filmu? 
D: No, to se mi líbí ta Kejty, nebo jak se menuje. 
V: Aha, a to je kdo? 
D: Já nevim jak se menuje. 
V: A co tam dělá v tom filmu? 
D: Ona jakože byla to, jak se to říká, nevim jak se to menuje. Těhotná. No. No ona byla těhotná a 
její chlap to měl ráda, že je těhotná, že chtěl vidět to miminko. A z pohádek se mi líbí Červená 
Karkulka a pak se mi líbí Obušku z pytle ven a Roztomilý mazliček.  
V: O čem je Roztomilý mazlíček? 
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D: Že to je bílej pes, takovej velkej a dvě holky, to bylo štěňátko, pak vyrostlo a pak ta jedna holka 
Sála, šla ven, no a ona se ztratila tak ona šla ven a spala venku s tim Kaštánkem, jako ten pes, no 
a všichni ji hledali, no a nakonec toho pejska velkýho, toho zastřelili, tak on byl v nemocnici no a 
pak se on nakonec uzdravil, a pak byl uplně šťastnej, protože ty dvě holky brečely. 
V: Jakože je záchráněnej? 
D: No. 
V: A chtěla bys bejt jako ty holky statečný? 
D: No. 
V: A jak se jmenovaly? 
D: Sál a Rej. 
V: A jak vypadaly? 
D: Nevim. Joo. Ta Sál, nebo Rej, Sál. Tak Sál byla blonďatá a ten Rej, ta byla černovlasá. 
V: A jaký bys chtěla mít vlasy ty? Jaký se ti líbej? 
D: Bloňdatý. 
V: A kudrnatý nebo rovný? 
D: Rovný. 
V: A dlouhý nebo krátký? 
D: Krátký.  
V: Znáš nějakej romantickej film? 
D: ee. 
V: A nějakej seriál, díváš se na nějakej seriál.? 
D: To, jak se to říká. Na Superstar. 
V: A to se díváte doma i s mamkou. 
D: No, i s tátou. 
V: A kdo se ti tam zatím nejvíc líbí? 
D: Taková černovlasá holka, co zpívala ňákou písničku s Danem, já nevim jak se to menuje. A 
ona postoupila. 
V: Nevíš jak se jmenovala? 
D: Ne. 
D: Já znám takový hezký písničky. 
V: Hezký písničky? 
D: No. Já sem to napsala paní Julii a pučila mi počítač a byla hodná a pučila mi počítač, já sem si 
pouštěla písničky.  
V: Ty posloucháš taky cigánský písničky? 
D: No, a vy? 
V: Jo, někdy, když je tu zpíváme s kytarou. 
V: A jaký písničky se ti nejvíc líbej? 
D: Nevim. Sinsiraty, to není cikánská. Kajkoš, to je cikánsky. 
V: No a posloucháš třeba hiphop? 
D: Hm. 
V: Jaký sou písničky hiphopový? Kdo to zpívá? 
D: krčení rameny Já nevim. 
V: Tak kdo je tvůj uplně nejoblíbenější zpěvák? 
D: eee Zpěvák? Eee Lucie Ondráčková. 
V: Takže zpěvačka. A proč se ti tak líbí? Co se ti na ní líbí?  
D: Na ní? Jak hezky zpívá.  
V: A líbí se ti jak vypadá? 
D: Hm. 
V: A jak teda vypadá? 
D: Má černý vlasy. 
V: No a nemyslíš Lucii Bílou? 
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D: Já nevim. 
V: Denčo, kdyby ses měla popsat, kdo jsi, v čem jsi dobrá, jaká seš. 
D: Tak dobrá sem v písance, matematice a v prvouce.  
V: A jaká seš? 
D: Jako…? 
V: Kdyby se tě někdo zeptal, kdo jsi a ty by ses mu měla popsat. 
D: Jmenuju se Darina Půbrdlová. 
V: A třeba jaký máš vlastnosti? 
D:  ….já nevim. 
V: Seš třeba hodná? 
D: Jo, sem hodná. 
V: Veselá? 
D: .. 
V: A co máš ráda? Co ráda děláš? 
D: Ráda dělám. Pomáhám mámě vařit.  
V: Chodíš ráda do Klubu? 
D: Ano. 
V: A co tě nejvíc baví v Klubu? 
D: No, že si tady hraju. A že tu můžeme gumičkovat…. Vy znáte Matěje Bílýho? 
V: Ne. To je kdo? Ten tu pracoval? 
D: Ne to je malej kluk.  
V: Aha. A proč mi o něm řikáš? Kdo to je? 
D: To je Matěj. Můj bratranec. No a  on umí hezky tancovat. Ale on mě a Andrejku naučil, a Niky 
Bílý, to oni dva nás naučili gumičkování. 
V: A naučil vás i tancovat? 
D: Ne. 
V: A tancuješ ráda? 
D: Jo. 
V: A na jaký písničky nejradši tancuješ? 
D: Na cigánský. 
V: Hele a koho nevíc obdivuješ v rodině? 
D: A jako co toje obdivuješ? 
V: Obdivješ? No, kdo se ti jako líbí.  
Dkdo je tvůj vzor, a chtěla bys bejt jako on. 
D: Všechny. 
V: A třeba mamku? Co se ti líbí na mamce? 
D:Na mamce mi se líbí, že má hodně, že má dlouhý oči, teda vlasy, že má dlouhý vlasy. 
V: A  co se ti líbí na tátovi? 
D: Na tátovi.. že… Že nás nechá abysme mu pomáhali. Podávat dřevo, nebo chodit do sklepa.  
V: Jo a kdo je tvůj nejlepší kamarád? A co se ti na něm líbí? 
D: Setřenice třeba? 
V: No.  
D: Setřenice se mi líbí Hana co je nahoře, pak její brácha Kalo. A pak ještě její malinka segra.  To 
je miminko. Danielka. 
V: A co se ti líbí na tý Haničce? 
D: Na tý Haničce? Že chodí furt se mnou ven a že spolu chodíme do školy. 
V: A co na ní máš ráda? 
D: Na ní? Že je na mě hodná. Aaa. Nevim. 
V: Hele, a čim bys chtěla bejt až budeš velká? 
D: mmmm. 
V: Máš nějaký vysněný…. 
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D: Kuchařkou! 
V: Kuchařka? Baví tě vařit? 
D: Jo. 
V: Nooo. A jaký oblečení se ti vlastně líbí? Jaký bys chtěla nosit? 
D: Legíny, ty mám teďka na sobě. Poloviční mikiny. No a prostě ňáký trička a tílka. 
V: A ty nemáš naušnice viĎ? 
D: Ne. 
V: Jakto? 
D: Já nechci, mě to pak bolej uši. 
V: Jaktože más teda krátký vlasy? To sis nechala ostříhat? 
D: Jo. 
V:  A líbí se ti to takhle? 
D: Jo. 
V: Mě taky připadá, že ti to sluší.  
D: Jo, protože mě mamka pak říká, že když mám dlouhý vlasy, tak mi to nesluší. A když se 
ostříhám, tak mi to sluší prej. 
V: To jo, to sluší, to je teď moderní, mít krátký vlasy. Noo, a teď ještě takový tři důležitý otázky jo, 
poslouchej. Tak… Kdybys měla kouzelný prstýnek, a kdybys s nim otočila a mohla by ses tak 
vyměnit s někym jinym, že by ses stala někym jinym, na jeden den, tak kým by ses chtěla stát? Že 
by ses probudila v jeho kůži. 
D: ..mlčení.. Nevim. 
V: Třeba nějakej zpěvák? Nebo herečka? 
D: Herečka. 
V: A jaká herečka? 
D: Lucie Bílá. 
V: A třeba někdo z těch tvých oblíbených filmů? Kým by ses chtěla zkusit bejt jaký to je? Že se ti 
líbí a chtěla bys zažít jaký to je. 
D: Jo, eště takovej film. To je. Jak se to menuje. To je takovej Chavier a Kejty. Tak já bych chtěla 
bejt jako ona. Protože oni furt choděj ven. A furt choděj na to, jak se to menuje. Na svatby. 
V: A chtěla bys taky mít někdy svatbu?  
D: no.. 
V: Chtěla by ses někdy vdávat někdy? 
D: Jednou. 
V: Jenom jednou? A chtěla bys mít děti? 
D: Ne.  
V: Jakto? Proč bys nechtěla mít děti? 
D: Protože to pak hodně bolí. 
V: Myslíš jako když se roděj? 
D: No.. 
V: Noo, tak to pak ženská zvládne. A pak je vychováv, a je to radost. Nebo si myslíš, že to je spíš 
starost? 
D: Radost. 
V: Tak a až se třeba narodiš v příštim životě, tak to by ses chtěla narodit jako kdo? Kym bys chtěla 
bejt v příštim životě. Máš ňákej nápad kym by ses chtěla v příštim životě narodit? Třeba i nějaký 
zvíře, nebo hračka..  
D: Hračka. 
V: Kdyby sis mohla vybrat, že se narodíš jako někdo jinej.. Třeba jako nějakej sportovec..Neboo. 
Nebo jako morče. 
D: Jo jako morče. 
V: Nebo jako pejsek. 
D: Jako š..Koťátko!! 
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V: Když takhle chodíš doma na počítačm tak co tam děláš? 
D: Skoro všechno.  
V: Chodíš na internet? 
D: No. 
V: A co na něm děláš? Hraješ tam hry? 
D: No, tam hraju hry. 
V: Ségry maj facebook? 
D: Ee,jjj… Aneta ne, ta je moc malá na to. 
V: Alena jo? 
D: Alena už má. 
V: Co tě teda nejvíc baví na tom počítači? 
D: Mě? Mě baví na počítači nejvíc…ee. Fejs.. Teda..Furt to, furt hrajem hry. 
Hledání písničky na počítači 
D: Jej, to není ono. 
V: A co hledáš? 
D: Písničku co zpívaj tři kluci nebo vám tady napíšu Maluma. Přepne na jinou Ale tajto je taky 
hezký. Přepnutí na jinou To je hezká že jo? A nebo tady ta. 
V: A kdo to je ten Maluma? 
D: To je ono! Tady. 
V: To je zpěvák? 
D: No.. 
V: A líbí se ti? 
D: Mlčení.. 
 
V: Co tě baví nejvíc ve škole vůbec? 
D: Učení. 
V: A nějakej předmět máš ráda? 
D: Nevim☺ 
V: A třeba hudebka? Baví tě hudebka? 
D: Jo. 
V: A čeština? 
D: Čeština taky. 
 
V: Hele, a znáš Michaela Jacksona? 
D: No. 
V: A jak vypadá? Co to je zač? 
D: On zpíval Majkla žejo. On zpívá. 
V: No. 
D: Nó. Má kudrnatý vlasy. Černý. Prostě já znám to, Majkla. 
V: A znáš ňákou jeho písničku? 
D: A nebo jestli znáte tadytu? 
V: Znáš nějakou písničku od tý Lucie Bílý? 
D: Nevim už. Protože já už sem si dlouho takovýdle písničky už nepouštěla. 
 
V: Co se ti líbí na tom hiphopu? 
D: Tohle je hezká písnička. 
V: Nooo. A co ten hiphop? 
D: A nebo tadyta je hezká, podívejte. 
V: Máš i nějakou písničku, kterou umíš zpívat? Kterou bys mi zazpívala? 
D: Smích.. Tyjo..  
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D: To je váš telefon? 
V: No.. 
D: To je hezkej. 
 
V: Znáš Beyonce? 
D: Ne. .. A vy znáte tuhletu? Jak byla puštěna, to ste eště neto, já vám ji nechám doposlechnout. 
 
 
V: A chodíš na diskotéky? 
D: No, někdy. 
V: Se ségrou? 
D: Ta ani neví jestli chodim. 
V: A ségra chodí? 
D: Nevim, já už taky moc nechodim. Já sem byla jednou s tetou. 
V: A mamka chodí? 
D: Ne. 
V: A jakou hudbu mají rádi rodiče? 
D: Mmm. 
V: Poslouchají něco? 
D: Hmm. 
V: A co poslouchaj odma? 
D: Nevim, třeba takový cikánský. 
V: A co se ti líbí na těch cigánskecj písničkách? 
D: No jakože tam hezky zpívaj a takovýhle. 
V: A líbí se ti to cigánský tancování? 
D: No. 
V: A ty taky tancuješ? 
D: No. 
V: Baví tě to? 
D: Hm…… Tajta je hezká strašně. Pustíte ji? Podívejte…. (Kyrgystánec jak tancuje v ČS má 
talent) 
Hledání další písničky 
D: Cincinaty. Tadytu ne, ta je hodně sprostá. Ale tajta není sprostá.  
V: A co že je sprostá, tak myslíš že jí nemůžeš poslouchat? 
D: Jo…… Hraje píseň, prozpěvuje si: Mám novej styl, mám novej rým…. Ta je hezká žejo.  
V: A co se ti na tom líbí? 
D: Že hezky zpívaj. 
V: A o čem to je ten text? O čem zpívaj? 
D: Já nevim.  
V: A co ta sprostá? Pustíš mi tu sprostou? Co? 
D: To je hodně sprostá. 
V: Já sem zvědavá.  
D: Ne rači, toho je hodně sprostá. 
V: To nevadí, já jsem jenom zvědavá. Stejně si ji můžu pustit doma.  
D: Tam je že kára. 
V: Co? 
D: To je sprostý hodně. 
V: A co jsi říkala?Co kára? 
D: No, tam je, že tam zpívaj kára. 
V: A to myslíš, že se nemá říkat? 
D: Ne. 
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V: Tak mi to pust, jsem zvědavá. 
D: Ta je ale hodně sprostá. 
V: Tak když to bude hodně sprostý tak to vypneme jo. 
Píseň….Blondýnky jsou hezký holky, ale my chceme cigánky, milujeme holku černou 
peckovou…Říkám ji, že chci s ní jít ven. 
Vulgartity: doprdele, sem z toho fakt nasranej,  
D- stydlivé chichotání, kára- Už to nebude zpívat! 
V: Hmm, ještě nějakou mi pustíš? Poslední? 
D: Ani nevim, jakou sem pustila. 
Přepíná. 
D: Já nevim jestli jí najdu. Pouští další a další. To není ona. 
V: Tak nějakou vyber a pustíme si jí jako poslední. 
D: Ta je hezká žejo…. Jéé, ta Karkulka, to je ta hezká pohádka. 
V: A viděla jsi ji v televizi nebo v knížce? 
D: Jako já jsem ji viděla ve škole. Ale to je docela hezká. 
V: Hele a umíš romsky? 
D: Ne. 
V: A třeba nějakýcch pár slov? 
D: Jenom hello a goodbye.  
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R3  
 
Hana, 9 let 
Alena, 10 let 
Denisa, 8 let 
 
V: A kdo to je? Z jakýho filmu je Chavier?   
H: Hříšný tanec 2. 
D: Jak jsem vám říkala dole. 
V: Hříšný tanec 2? To jsi mi neříkala. 
D: Chavier že sem vám říkala. No. 
V: Tak Chaviera teda neznám. A jak vypadá? 
D: No. Má černý vlasy. 
H: Takovej jakoby… 
D: Má je kudrnatý. 
H: Nemá kudrnatý. 
D: Ale má malý kudrnatý! 
H: Nemá. Aleno, pocem. Hele. Pocem. Že Chavier nemá krátký kudrnatý vlasy. A vona to říkala. 
V: Co nosí na sobě?  
H: Všechno možný. Tepláky, trička, košile. 
V: A má teda dlouhý nebo krátký vlasy? 
H: Krátký! Takhle je má. A dycky takle má ofinu. 
V: A černý? 
H: Kaštanově jakoby.  
V: A jaký má oči? 
H: Hnědý. 
V: A je snědej? 
H: Mlčení..Jo.. 
V: Nebo je spíš bílej? 
H: Milej, hodně. 
V: Co? Bílej? A milej? 
H: Milej a bílej.  
A: Já bych to chtěla. Dáte mi to za pět tisíc? (pero) 
V: Ty máš pět tisíc jo? 
A: Noo.  
V: To se teda máš, to jsi boháč. Tak to neutrácej.  
V: Hele, Hančo, a co ty posloucháš za hudbu?  
H: …. 
V: Kdo je tvoje oblíbená zpěvačka? 
H: Lucie Vondráčková. A Kejtí. Kejtí Niras. Tam zpívá kluk. 
V: A líbí se ti hiphop? 
H: Haha, jo to je hiphop, to je hophej. 
H: My taky budeme mít notebook. Ale teď máme počítač. Já sem psala tvojí mámě a tvýmu tátovi. 
V: Hančo, a tobě je kolik? 8? 
H: Devět.  
D: Devět, mě je taky devět.  
H: Nene. 
D: Mě je devět! 
H: Ale sem starší. 
V: A Alen kolik je tobě? 
A: Deset. 
M – kluk: Mě je deset. Mě je taky deset. 



   R3 H+A+D 

 

 

A: Neeni! 
M: Mě je deset! Pane Martine, že mi je deset? 
A: Pane Martine Milanovi je deset? 
A: Já bych ho chtěla (pero). A kolik stálo? 
V: Já nevim, já jsem ho dostala, to byl dárek.  
D: Já bych ho chtěla. 
 
 
V: Hančo, kdyby ses mohla s někym vyměnit na jeden den, zkusit být jako on,tak kdo by to byl? 
H: ……….. Kejtý. Nebo jak se menuje ta písnička. Gadit. Gadit. 
D: Hano co furt s tajtou písničkou.  
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R4  
 
Adéla – 8 let, 1. t řída 
Nikola – 9 let, 3. t řída 
Karin – 7 let, 2. t řída 
David – 9 let 
 
V: Adélko, kolik ti je roků? 
A: Osm. 
D: Je jí osm, mě je devět. 
V: A díváš se na nějaké filmy? 
D: Já se dívám na zabíjačky. 
A: Já taky. 
V: Na co? 
A: Na zabíjačky. 
V: Na zabíjačky? Co to je? 
A: Že zabíjej mrtvoly.  
V: A co ty Nikolko? Na co se ráda díváš ty v televizi? 
N: Na pohádky. A na ňákej film. 
V: A jakej máš ráda film? 
N: Já nevim jakej. 
A: Pustíme si Čaký panenku? 
V: A co je Čaký panenka? 
A: To je takový horor. 
V: Na to se díváš jo? 
A: Chcete to ukazat? 
V: No rači ne, já bych se asi bála. 
A: Nebojte, to je hra. 
V: A ty se nebojíš, když se díváš na horor? 
N: Já trochu. 
A: Já ubec.  
N: Jenom na duchové se nebojim. 
V: A vy ste ségry? 
A: Jéé to je hezká, já tím něco napíšu (pero). 
V: Nikolko, a kdo je tvůj oblíbený hrdina? 
N: Mlčení Nevim. 
V: Máš třeba nějakýho oblíbenýho zpěváka? 
N: Tancu. 
V: Co to je? 
N: Já koukám jakože kdo tam tancuje, tak a potom se to naučim. 
V: Ahá, takže se ti líbí nějaký tanečník? 
N:  Hmm. 
V: Ráda tancuješ? 
N: Hmm. 
V: No a co se ti na tom tancování líbí? 
N: Když dělaj ty kroky, pohyby, tak tajto se mi líbí. 
V: A jaký druh tance se ti nejvíc líbí? 
N: Šakira, Byjonce. 
 
N musí odejít pro matku 
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A: Koukejte. 
V: Hmm, hezký, hezky píšeš. 
A: Já ve škole jinak píšu jedničky a dvojky.  
V: A Adélko, a koho máš nejrači ty za zpěváka?  
A: Eee. Jak se to říká… Majkla. 
V: Majkla? A jakýho Majkla? Jak se jmenuje dál? 
A: Já už nevim.  
V: A jak vypadá? 
A: Je… On… On inak zpívá toho Majkla a dycky má ty rukavice a pohyby dělá. 
V: Pohyby dělá? Ty myslíš Michaela Jacksona? 
A: Hm. 
V: A co se ti na něm líbí? 
A: Jak dělá tema rukama a tamto. Jak dělá tamto. 
V: Jak chodí dozadu myslíš? 
A: Jooooo. 
V: A jak vůbec vypadá? 
A: To já nevim. 
V: A kde si ho slyšela? 
A: V televizi. 
V: Hmm. A poslouchá ho třeba i maminka s tatínkem? Taky ho maj rádi. 
A: Hm. (mlčení) I mám ráda i..ee.. jak zpívá ta, eeee, babička. 
V: Babička?  
A: Ona taky zpívá. 
V: Tvoje babička zpívá? 
A: Ona zpívala. A teďkon je mrtvá. 
V: Teďka je mrtvá? Aha. 
A: Měla narozky, asi to, stárobla hodně. A ona jak měla tu rakovinu, tak umřela. Mě umřely dvě 
babičky, dvě dědečka a dvě strejdy.  
V: Teda. A byla si smutná z toho? 
A: Hmm. 
V: A co mamka? 
A:  Mamka taky brečela. Ona brečela, já sem byla smutná. Maminka šla ještě koupit to, babičce, 
jak měla narozky, tak ji bylo asi sto nebo kolik. A my sme šli to na pohřeb babičce, a potom ona 
umřela, a tá, my sme museli zavolat poli..sanitku..noa, tak a oni zjistili, že má tu rakovinu, tak, tak 
v nemocnici umřela. A já sem brečela. 
V: A co ségry? 
A: Ségry ty já nevim. Oni šli ještě nakoupit kytky babičce. A já sem tam ještě zůstala se ségrou 
velkou abysem ji viděla, viděli, a ona, ona šla, ona byla uplně bílá, uplně. 
V: Takže ty jsi viděla babičku když umřela? Když byla mrtvá tak si ji viděla? 
A:  Hm. 
V: Jsi se s ní šla rozloučit? 
A: Hm. Jinak sem ji viděla i večer. Se mi furt ukazuje i Nikolce. 
V: Se ti ukazuje? 
A: Na posteli, já spim zvlášť, a já mam takový postel velkej, a jinak ségry taky maj svoje, a moje 
ségra spěj pod nohama a já vedle nich. A já tam mám polštáře a ona si příde ke mně lehnout.  
V:  Kdo ta babička? Takže nějaký její duch? 
A: Babička. 
V: A jako živá babička nebo mrtvá babička? 
A: Mrtvá.  
V: Chodí k tobě jo? 
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A: A mamka ještě to neví. Ji se ukazovala ta, jak se říká, eeee, ta nová babička. No a mama 
ještě… 
…přerušení. 
V: Teda Adél.. A uměla bys to nakreslit? 
A: Jo. 
V: A nakreslíš mi to? 
A: Počkejte, já musim vzít novej papír. Já spim takle u zdi a mám velkou postel a tady sou 
polštáře a tady spim já. A tady spí babička. Koukejte. A ona má velký vlasy než já. Ona je, ii, to, 
na počítači, ona je, ona si ji nafotila.  
V: A říkala si to mamce? Že tam spí? 
A: Ona řekla Noo tak to neva. Jesli se bojíš, tak tak, tak tak spi to, tak spi u ni, jako u maminky. A 
já sem ji řikala, že se ji nebojim babičky… A tady je deka.  
V: Co to je? 
A: Deka.  
V: Jo deka, aha. 
A: A tady spí ségra pod nohami, takže já sem ji sem nechtěla pustit a u ni taky někdo spal. 
V: A jaká ségra tam spí? 
A: Ta malá co tady chodí. 
V: Karina? 
A: Jo.  
V: A kde je vůbec Karina teď? 
A: Doma. My se tady nebudeme zejtra.    
V: Jakto? 
A: Protože my přijdeme ze školy a mám, já, já nemám udělat úkol. 
V: Jakto? 
A: Protože já mám jít z Klubu domů. Z obědu domů protože, protože my jsme, my jedeme 
k babičce jedeme, protože nás vyhodili.  
V: A vždyť si říkala, že babička je mrtvá? 
A: No dyť, ale já mám ještě jednu babičku. Ale ta mi neumřela ještě. Ale umře mi. Tamta mi taky 
umřela. 
V: A co to je tohle? 
A: To je ségra? 
V: Ale tahleta tečka? 
A: Pupek. 
V: Pupek? 
A: A tady je strejda. 
V: S váma spí strejda v posteli? 
A: S ní, s Karinou. Ale semnou, semnou spí babička. Já se kuli ní modlim. 
V: Ty se kuli ní modlíš? 
A: Já chci jet zpátky k ní, aby přišla se mnou, aby, aby, aby byla zase živá. A  tady to, a my máme 
tady deku.  
V: A vy spíte pod jednou dekou? 
A: Ne. 
V: A jak se vejdete všichni do jedný postele?  
V: Vejdete se tam všichni? 
A: Protože.. Jinak my sme tady a oni vedle nás. Tady spí strejda a tady já a tady Karina.  
V: A kde spí mamka?  
A: Mamka?. Ona vzadu. Tamle máme ještě dvě pokoje. Jedna vzadu a jedna u nás. Ale že my 
tam nemáme televizi. Protože já, já nechci koukat. Jinak já zhasínám.  
V: Proč nechceš koukat? 
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A: Protože,dycky jak já chodim večer na záchod tak já se potom bojim. A už nekoukám horor. 
Koukám jinak Majkla. Ten se mi líbí. No to sme se fotili. Já, Karina a u nás byla oni, on, oni dvě u 
nás byli a aby mě neviděli. A jak sme se vyfotili tak sem viděla jeho a ji. A Karinu ůbec. Protože 
ona spala a ještě brečela.  
V: Proč brečela? 
A: Protože strejda ji škrtil. 
V: Néé? 
A: Jo, i moji sestřenici škrtil. Protože oni sou na ně drzý a ona protože nemá ráda strejdu, tak ji furt 
škrtí a mě ne, mě má rád. A i babička. Protože já je, já ji, mám rád. A oni jako i ona ale jakože je 
nemá ráda a že jim říká Ještě dobře, že nám umřela ta babička. A já sem říkala a strejda a já sem 
říkala Až tě budou škrtit, potom se div. Potom ségra, ee, sestřenice to spala, a ona se ještě 
modlila, kuli tomu že to že bylo i lepší že umřeli, a oni, a on, ona  zaspala, a strejda spal tak, její 
maminka, a je, škrtila, škrtila je mamin.., babička, ta byla taky její babička. My sme byli na ségry, 
sme byli, my. Simona, ta malá. A my se byli ségry,a teď se vzali a teď sme byli ségry. A ta to, 
nakonec, že nechce být její ségra, ale sestřenice.  
V: Aháá. 
A: No. A přišel k Simoně, tady byla Simona, já vám ji ukážu. Tady jedna postel. Tady je, tady 
spala tady Daniela, ta je malá, ta chodí do školy. Jí je šest. Je tady máma? /ptá se ségry/ A tady je 
Simona. Ona má větší postel. Tady je Simona a tady je mulo. On ji škrtil. 
V: Co to je mulo? 
A: To je ten strejda. Tady je babička co umřela, co nás straší. 
V: A tebe taky straší babička Nikolko? 
N: Ne. Ona jenom hlídá. Včera měla narozeniny. 
A: Včera měla narozky. 
N: Nevim, asi včera, nebo někdy. 
A: V pátek. V pátek. No a tady je ještě ten…Ta měla velký oči. Měla táák. Obličej tlustej.   
N: Kdo měl velkej obličej? 
A: Strejda. 
V: A strejda ještě žije? 
A: Ne on už je taky mrtvej. 
N: Joo, ty myslíš dědy táta. 
A: Ne to byl ten, jak se menuje. Jak se menuje, Džeky a ten. 
V: Džeky jo? 
A: Džeky, Džeky. 
V: Kdo to je?  
A: Můj strejda.  
V: Aha, a tady ten strejda to je teda taky duch jo? 
A: Jo. 
V: To je duch? 
A: Jo. 
N: Co to je? 
A: A oni inak spali a my protože.. 
.. 
A: A měl zelený kalhoty a všechno stejný. 
V: Holky, a chodíte někdy na počítač?  
A,N: Hm. 
V: A co tam děláš, Nikolko na počítači? 
N: Pouštim si písničky. 
V: A jaký? 
N: Všelijaký.  
V: A jakou máš třeba ráda písničku? 
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N: Šakyru, Byjonce. Aaaa,ee, Tak pocem. 
V: Jak že? 
N: Tak pocem. 
V: Aha. 
N: Igor Kmeťo 
V: Joo, jak sme na to minule spolu tancovali. Tu máš ráda, a co se ti na ní líbí? 
N: Já nevim. Já sem pustila cigánskou a já sem na to tancovala cigánsky.  
V: A cigánský písničky se ti líběj? 
N: Noo. Můžu se zeptat kolik je hodin? 
V: Půl třetí. 
N: Zachvíli deme tancovat. Ve tři. 
V: Těšís se na tancování? 
N: Hm.  
V: Co tě nejvíc baví na tancování? 
N: Nevim. Jak tancuju, to se mi líbí hodně. Všechno ☺ 
V: Máš tam nějakou kamarádku? 
N: Kde? 
V: No na tom tancování, na tom kroužku. 
N: No.eee.. Ta….. Gabča. 
V: A Adél, ty taky ráda tancuješ? 
A: Jo, ale někdy.  
…pauza 
A: Tak..A tady je žárovka. 
V: A Natálko, co kdybys mi teď nakreslila sebe? Umíš nakreslit sebe? Určitě jo. 
N: Neumim.  
V: Adél, umíš nakreslit sebe? 
N: To neumiiim. To neumim. 
V: Určitě umíš. 
N: Já sem kreslila sebe a dycky špatně. 
V: A mě? 
N: Těžký.  
V: To nevadí, když to nebude uplně přesný. 
N: Tak můžu nakreslit sebe. 
V: Jaká myslíš, že seš? Jak se vidíš. 
A: My smě měli dlouhý vlasy až k noze. 
V: A jaký se vám líbí oblečení? 
N: Všelijaký. Šaty. 
A: Koukejte. Tady sme měli šaty, když sem byla malá. 
N: Ale teď nakresli sebe. 
/Adéla odbíhá, hlásí se, že chce vařit/ 
V: Nikolko, a čim bys chtěla bejt až budeš velká? 
N: Nevim. Třeba…eee… tooo…. Eee… hihi ☺ Zpívačkou.  
V: Máš nějaký oblíbený film? 
N: Hm. 
V: A jakej? 
N: Pan..eee..Noo. To je taky jako pohádka. Trochu. 
V: Pohádka? 
N: Ee..Too. Simpsnovi. 
V: Simpsnovi. 
N: Že to je film. Trochu je tam i film, i pohádka. 
V: A koho by jsi chtěla hrát ve filmu? 
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N: Nevim. EEE. Třebas….Nevim…  
V: Třeba nějakou princeznu? Máš nějakou oblíbenou princeznu? 
N: Neznám. 
V: Neznáš?  
N: Ale koukám, ale nevimj ak se menuje. 
V: Takže díváš se někdy i na televizi? 
N: hm. 
V: A s kym se díváš na televizi? 
N: S mojema ségrama a bráchou. 
V: Hele, a ty teda posloucháš i hip hop. 
N: Hm. 
V: A co to teda je ten hiphop? 
N: Hiphop je cigánsky too, písnička. I česká.  
V: Ahá. 
V:: A ty umíš cigánsky? 
N: Hmm, mě naučila mamka. 
V: A jaký slovo třeba umíš? 
N: Eee…os kajdžas. 
V: Jakže? 
N: Kajdžaš. 
V: A co to je? 
N: Kam deš. 
V: Kajdžas je kam deš? A co ještě třeba umíš? 
N: Že když řekneš Kajdžas me ???… sem řekla, že du do krámu. A potom, že de koupit máro- 
málo. Cukr, mouka a sušenky. 
V: A to umíš říct všechno? Cukr, jak se řekne cukr? 
N: Cukros.  
V: Aháá, a co to je čaje? 
N: Čaje? Holka.  
V: A jak se řekne kluk? 
N: Nevim ☺ 
V: Co to znamená Mě tut uzara? 
N: Že počká. 
V: Týjo, no vidiš. A chtěla by si svoje děti taky naučit romsky, cigánsky? 
N: Jenom jedno dítě. ☺ 
V: Ty bys chtěla jenom jedno dítě? Proč bys nechtěla víc? 
N: Nevim. A vy máte mamu? 
V: Mám mámu. 
N: A kolik jí je? 
V: Bude jí 50. 
N: To mojí mámě je míň. 
V: A kolik je tvý mámě?  
N: Eeee. 29 jí bude.  
V: A kolik má dětí? 
N: Osm.  
V: Taky bys tolik chtěla? 
N: Ne. 
V: A kolik teda? 
N: Jedno. A nebo dvě. 
V: A holku nebo kluka? 
N: Holku. Když by byli dvojčata tak by sem brala Eliška, a klukovi Kája. 
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Jitka – pracovnice – Co tu děláte? V: Kreslíme, povídáme. 
N: Sme spolu tady dělali, ee panenku. A kraba z modelíny. To bylo těžký.  
V: A Nikolko, kdybys měla kouzelnej prstýnek, jako máš tady ten, a kdyby byl kouzelnej, a ty bys 
s nim otočila,  tak by ti splnil všechna přání. Tak jaký by bylo tvoje přání? Co by sis přála? 
N: ☺ Nevim ☺ Třebaaaa. Sukni. Korunku. Šaty. Náušnice. A malování. 
V: Jaký malování myslíš? Řasenku? 
N: No. 
V: Ahoj Karin. 
N: Ty si brečela? Jojo, brečela. Kde je máma? 
K: Šla nahoru. 
N: Už je tři hodiny? 
V: Ještě ne, ještě za čtvrt hodiny až. 
K:  A co? 
V: Bude tancování. 
K: Já nechci tancovat. 
V: Jakto? Tebe nebaví tancování? A proč? 
N: Tak si měla jít vařit. 
V: A vaření tě baví? 
V: A co tě baví teda? 
K: Koukat se na pohádky.  
V: A na jaký se díváš pohádky? 
K: Spanžboba. 
N: Já taky koukám Spanžboba. 
V: A kolik ti vůbec Karin je? 
K: Sedm. 
V: A do který chodíš třídy? 
K: Do první. 
V: A ty Nikolko? 
N: Teď pudu do čtvrý, já sem propadla. 
V: Ale seš ve třetí teda teď. 
N: Hm. Ale teď sem měla jít do čvtrý, ale že sem propadla, že sem měla jednu čtyrku. 
V: Z čeho? 
N: Nevim. Jinak sem měla samý jedničky.  
V: A z čeho si měla tu špatnou známku? Co ti nešlo? 
N: Mě šlo všechno.  
V: Tak z čeho si měla tu špatnou známku? 
N: Nevim.  
V: Jako z jakýho předmětu? 
N: Já sem měla paní učitelkou starou, Pekárkovou, a ona je stará, tak nevěděla, co má dělat. No 
asi, a dala tam čtyřku. Pak tam dala pětku. 
K: Já mám jednu trojku. 
V: Z čeho? 
K: Neviiim. 
N: Když si byla v přípravce, tam nemůžeš mít známky.  
V: Cos to tady nakreslila Nikolko? 
N: Křížek. 
K: Křííž. 
V: A co to znamená? 
N: Já mám doma takovej. Já mám takovej že je takovej velikej, takovej. 
V: Aha, a co znamená? 
N: Že já tam mám ještě srdíčka tady, a když tam dám na to pusu, tak se mi to splní.  
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V: A už se ti to povedlo? Splnilo se ti to? 
N: Já sem si přála, eee, to, kolo a to se mi splnilo a někdo mi to vzal.  
V: Jéé. 
N: No tak sem si přála ty, šaty. 
K: Svatební. 
V: Šaty? A to se splnilo? 
N: Hm……. A já sem jí to pučila, svý ségře, a jí se to taky splnilo. Má stejný šaty. 
V: A odkud máš ten křížek?  
N: eeee…. Já sem si ho koupila.  
V: Ty sis ho koupila? Ahá, a kde?  
N: V Mladý Boleslavy.  
K: Nekoupila, nekoupila, to jí, to babička koupila k narozeninám, v Boleslavy. Jak ještě byla 
malinká.  
N: Chcete něco ukázat?  
V: Co? Ukaž. 
N: Koukejte.. 
V: Hmm, to kreslí i druhou stranou viď.  
N: To je tajto. A tam je cena. 
K: Já chci vařit. 
V: Vždyť si říkala, že tě nebaví vaření. 
K: Ajo. Tak mi pustíte pohádku? Pustíte ji? 
V: Nene, na pohádku se dívaj jenom všichni děti najednou. Ale teď tady budou děti vařit, tak 
můžeš s nima vařit.  
K: Ale mě nepustěj. 
V: Proč by tě nepustili vařit? 
K: Už sem se ptala.  
N: To sem já! ☺ 
V: Hmm 
K: Taková..divnáá.. 
V: Drsná? 
K: Hnusná. 
V: Hnusná?  
K: A boty, a boty udělej.  
V: A dyť tady má boty. 
K: Ale vybarvený nemá.  
V: A co je tohle teda? 
N: To je srdíčko, kytka, to sou šaty. 
V: A takový máš doma? 
N: Hm. 
K: Ale máme hodně. A takovou máme velkou takovou kytku máme, takleee. 
V: Máte doma i panenku?  
K: MMmmmm 
N: Jednu.  
K: Jo .. máme. 
N: nene. Já si s ní hraju. 
K: Já si hraju s papouškem.  
N: To je moje oblíbená. 
V: Panenka? Papoušek? Papoušek nebo panenka? 
K: Já mám doma papouška. A mám takový útulek, ale je tam takový panáček a já si s nim hraju.  
V: To je jako živej papoušek? 
K: Nééé.  
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V: To je jako plyšák? 
K: Barevnej. Já chci vařiiit. 
V: Tak se zeptej paní Vilmy. 
… 
Přibíhaj holky z vaření, všímají si počítače, mobilu, chtějí ho půjčit. 
A: Já si chci pustit Čaký. 
V: Co chceš? 
A: Čaký panenku. 
K,A: Prosííííím. 
V: A ty to znáš?  
K: Panenka Čaký má sekeru a zabíjí lidi. Ale je to taková srandovní…  
V: A ty se na to Karin taky díváš na Čaký? 
K: A to je taková sranda, koukám a to dávalo u babičky, a já sem se smála a všechny sem 
vzbudila. 
V: Smála, nebo si spíš brečela?  
K: Smála! 
V: A Adél, kolik je tobě? 
A: Mě? Osm.  
V: A do který chodíš třídy? 
A: Do tře, do druhý. 
K: Nene, do první, semnou. 
V: A ty si propadla? 
N: jo!! 
A: A můžu se podívat do toho telefonu? 
K: Máte tam fotky?  
V: Nene. 
K: achjoo. 
V: A jaký fotky? 
K: Fotka, jak ste se fotila vy.  
V: Já se nefotim.  
K: Já chci takyy.  
V: Vy chcete vyfotit? 
N: Jo! 
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R5 

David – 8 let, 2. t řída 
Kluk 

V: Tak jakej máš nejoblíbenější film? 
Dch: Horoly. 
V: A co tě baví na tom hororu? 
Dch: Zabíječky! 
V: Zabíječky? A nebojíš se při tom? 
Dch: Ne.  
V: určitě? 
Dch: Určitě. Jen jeden, Tobiáš, ten se bojí. 
V: A jakej je tvůj nejoblíbenší horor? 
Dch: Horol? Ten.. jak se menuje.. mmm. Teď sem to zapomněl……Pach krve! 
V: Pach krve? A o čem to je? 
Dch: No tam je takový, tam sou takový křídla, a ty sou zabíjecí. A jedna holka pude nasraná a von 
jí ušmikne hlavu. A jedna holka třeba pude, a tam je třeba z lesa,  no a vona, vona třeba, voni jí 
pronásledujou, á voni. Jedna holka byla zlesa, v autě byli sami, jeden kluk, no a von šel se vyč, na 
záchod, a vona tam byla a voni ji už pích pích pích, a žrali jí. 
V: A na to se díváš? 
Dch: noooo. 
V: A lekáš se u toho? 
Dch: Ne!! 
V: A kdo je tvůj oblíbenej filmovej hrdina? 
Dch: Betmen. 
V: Betmen? A to je kdo? 
Dch: Betmen? On má takový špičatý hory a lítá. A takový auto myslim. Neznáte? 
V: Nene.  
Dch: A toho, jak se menuje. Toho, ee,L.. jak se menuje. Eeee. Supermana?  
V: Nene. 
Dch: To je takovej ten, takovej., taky lítá. Má takový oči, takový lejzry. 
V: Aha, a proč bys chtěl bejt betmen? 
Dch: Protože lítá. Může ovládat. Že se umí dobře prát. A má takový hvězdičky. Takový hvězdice a 
von je hodí a voni třeba jeho hodí do oka.  
V: Aha, a kde si viděl toho Batmana? 
Dch: eeee, Betmena, to. My máme Cdčka.  
V: A kdo vám dává ty Cdčka? 
Dch: Máma koupila v Tescu.  
V: aháá. A díváš se třeba i na seriály? 
Dch: jooo. 
V: A na co? 
Dch: Třeba na Novu. Na ňáký pohádky a tak. 
V: A na jaký pohádky třeba? 
Dch: Já nevim. Mikyy… 
V: Mikimaus? 
Dch: Noo. Jinak mě to trošku nebaví.  
V: Co tě nebaví? 
Dch: To, tooo… jak se to menuje.. Mikamaus.  
V: A proč? 
Dch: A teeen, jak se to menuje. Simpsonovi? ☺ ☺ 
V: To se díváš na Simpsonovi? 
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Dch: Nooo.  
V:  V televizi? 
Dch: Máme i Cdčko 
V: Ahá. 
Dch: A koukáme se i na seriál. 
V: A koho máš nejrači ze Simpsonů? 
Dch: Eeee. Bárta. ☺ My děláme problémy. 
V: Kdo? 
Dch: My. 
V: Kdo my? 
Dch: S klukama.  
V: S jakejma? 
Dch: Třeba já utíkal, nechtíc, ty, já utíkal, a naboural sem do hlavy. 
V: A s jakejma klukama?  
Dch: S ňákejma kámošema. S Vendou, Tedem, s Péťou.  
V: A to sou kámoši ze školy? 
Dch: hm. 
V: Ze třídy?  
Dch: No. 
V: I s bráchama tvejma? 
Dch: No… tak to děláme ještě horší. 
V: A jaký řeba? 
Dch:  Třeba v parku, oloupeme zámeckej plot..  
V: Co ste? 
Dch: U zámeckýho parku sme strom oloupali.  
V: A proč ste to udělali? 
Dch: Já nevim, sme se nudili. Nás vždycky napadne taková blbost a vždycky to uděláme. A jinak 
už to neděláme. Jinak máme zaracha.  
V: Od koho? 
Dch: Od mámy.  Ona tam byla. Oni tam přišli pak poldové.  
V: Poldové dokonce přišli jo? 
Dch: No až komanda. Nás dali do kouta. A já jim pochcal zeď. 
V: Co? 
Dch: Já potřeboval na záchod, tak sem se to, vyčůral na zeď, a oni prej co tam dělám, a já prej 
nic, a potom to museli utírat.  
V: A dali vám pouta? 
Dch: Jo. A ještě nás to museli nás dát u plotu, abysme jim neutekli. 
V: A vy ste jim chtěli utýct? Teda vy ste rošťáci. 
Dch: Hehe ☺ 
V: A kdo je tvůj nejlepší kámoš? 
Dch: Teen, Venda. A Tadeáš. A Adrian. A Adrian? 
V: A to je kdo? 
Dch: Ten tady chodí do Klubu. To je ten, jak se menuje.. 
V: A to je tvůj bratránek? 
Dch: Co? 
V: To je tvůj bratránek? 
Dch: Né, to je můj kámoš, toho znám už dlouho.  
V: A kolik ti vůbec je? 
Dch: Jemu? 
V: Ne tobě. 
Dch: Mě bude zachvíli osm. 
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V: A do který třídy chodíš? 
Dch: Do druhý. Ale v první sem byl horší. 
V: Jakto? 
Dch: Jednomu klukovi sem spláchl hlavu. 
V: Cos mu spláchl? 
Dch: Hlavu do záchodu. 
V: Proč? Co udělal?  
Dch: Nevim, mě provokoval. Mi dal o zeď. Hlavičku. A pak musela jít máma do školy.  
V: A měl si poznámku? 
Dch: Třídní důtku. 
Kluk: Když sem byl v prní třídě, tak to bylo horší, já sem byl v Rudolfově. A víte co se tam stalo? 
Strčil mě kluk a já sem mu nacpal pusu do záchodu.  
Dch: Noo, já mu nacpal taky a ještě sem dostal třídní důtku a dvojku z chování a dvě poznámky.  
V: A tvůj brácha Damian je taky tvůj nejlepší kámoš? 
Dch: To je můj bratranec. 
V: Damian? 
Dch: No to je můj brácha.  
V: A je to taky tvůj nejlepší kámoš? 
Dch: No.  
V: Co posloucháš za písničky? 
Dch: Rededant.  
V: Rededant?  
Dch: Takový gráz..toho..jak se menuje.. Justina.. 
V: Justina? 
Dch: Bíbra. 
V: Justina Bíbra? 
Dch:  Hm.. 
V: A jakej by si chtěl bejt zpěvák? 
Dch: Rededant.  
V: Proč? 
Dch: Protože on má takový zvuky. A je trošku sprostej.  
Kluk: Já GypsyCZ. 
Dch: Cože? 
V: A co se ti na něm líbí? 
Kluk: Rapuje. Sprostě mluví. 
V: A co to je ten rap? 
Dch: Normálně, takle rapuješ. /předstírání beatboxu/ 
V: Noo, ukažte jak se dělá rap, to se jenom neprská. 
Dch: Néé.  
Kluk: Prdlačky se říká. 
Dch: Se stydiim. 
Kluk: To řekli Simpsonovi. 
V: Co? 
/Vilma: Když to posloucháte denně..Tak to předveďte./ 
Dch: Posloucháme, já to mám na telefonu.  
Kluk, přidá se Dch: Rolničky, prdlačky, batman je pako, skočil hlavou do..smrdí mu sako, 
hej../smích/ 
Kluk: Přímo do díry. 
Kluk, Dch.. Rolničky, prdlačky, batman je pako, skočil hlavou do..smrdí mu sako, hej /smích/ 
V: A jak vypadá ten Gypsy CZ? 
Kluk: Rapuje. A vypadá, vypadá… Hustě.. 
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Kluk: Kde ste koupila tadyto? 
V: Nevim, to sem dostala. 
Kluk: To je La fler,a to má můj táta, i já. Já mám Samsung galaxy S4. 
Dch: Já mám šestku.  
Kluk: Šestka se teprve vyrábí. 
V: A jaký písničky má třeba ten Gypsy CZ? 
Kluk: Máte telefon? Tak tam napište… 
V: Nééé. Já se ptám tebe, jestli znáš nějaký.  
Kluk: mlčení 
V: A co ty Davide, ty znáš nějaký písničky od Gypsyho? 
Dch: Já ho ani neznám.  
V: A odkud ho znáš ty? 
Kluk: Já ho znáám.. To mi táta napsal. Já ho furt poslouchám.. I každej den. 
V: Aháá.  
/Vilma: Mildo, a kolik ti je?/ 
Kluk: Mě.. Mě je oo.. mě je  9.. 
V: A do kolikátý chodíš? 
Kluk: Do druhý. 
V: Do druhý a je ti devět? 
Dch: to bě je osm to je hustý! 
Kluk: Já sem měl jít do čtvrtý. 
V: Chodítě někdy na počítač kluci? 
Dch: Jo, my máme ve škole počítač, paní učitelka nám ho pučuje. 
V: A co tam děláte na počítači? 
Dch: Hraju hru. 
V: Jakou? 
Dch: A jednou sem ho málem zablokoval. 
V: A jakou hru? 
Dch: To rolničky prdaljsky, betmen je pako, to je hra. A toho jak se menuje… Poua. Toma. Znáte 
Toma?  
V: Ne. 
Dch: To je taková kočka. A chobotničku. A takovýho modrýho. A takovýho bledivýho. A  ňáký 
písničky Rededant, ale pak paní učitelka dycky nadává, a pustim sprostý písničky. 
V: A posloucháš nějaký písničky který nejsou sprostý? 
Dch: Ne. 
V: A posloucháš cigánský? 
Dch: Ne. A vy? 
V: Já jo. 
Dch: Já jen tři písničky po tátovi jenom. 
V: A jaký? 
Dch: Tobiáš sulínek, to dělal brácha když byl malej…a too jak hrál na vahrany…a jak zpíval..A to 
je všechno. Jenom tajty písničky. 
Kluk: Můj táta zpívá: /začal zpívat/  
Dch: Jo a tajto zpívá i Tadeáš Kováč.  
Kluk: Je to můj táta a pak všichni choděj. 
Dch: No a pak se všichni opičej se.. 
V: Ještě jednou to zazpívej.. Jak to bylo? 
Kluk: /zpívá romsky/ Devla otomaka….Meromale… 
V: A o čem se to zpívá? O čem to je? 
Dch: To nezpívá jeho táta. 
Kluk: To zpíva, to zpívá tátovo bratranec.  
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Dch,Kluk: Rolničky prdlajsky, betmen je pako…. 
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R6 

Karin - 7 let, 2. t řída 
Zuzka - 9 let, 3. t řída 
 
V: Díváte se na nějaký filmy? 
K: Ano.  
V: Joo? A na co se třeba díváte? 
K: Láska nic nestojí. 
V: Láska nic nestojí? A co to je? 
K: Film. A tam je takovej jakoby kluk. A on jakoby tam příde taková holka, ona rozbije mámě auto, 
a pak to, pak ten kluk za ní příde, a řekne: Já ti to auto spravim. A pak to, a on řekne, kolik za to, 
ta holka řekne, kolik za to budeš chtít, a ten kluk říká: Noo na měsíc aby si semnou chodila. A ta 
holka řekne: Na dva týdny. To je moje poslední slovo. A on řekne: Tak jo. Tak s nim začne jakoby 
jakoby jakože chodit. A jakoby, a on řekne: Abysem. A ta holka řekne: Proč? A on řekne: No 
abysem byl víc populární. A pak začnou spolu chodit. No a jakoby kluci ho budou jako víc se 
všímat, i holky. No a pak jak pořád bude ta holka bude někam chtít odvíst, pučí si od ní, pak maj 
eště jedno auto, pučí si od ní auto, no a pořád ji někam vozí jako ke kamarádům, a pořád holky 
říkal, on měl takovou gumu, a kámošovi nešlo auto… 
V: Katrin, a co se ti teda na tom filmu líbí? 
K: Ten kluk, jak vyváděl u toho bazénu. 
V: Aha, a chtěla by jsi hrát nějakou filmovou roli? Chtěla by jsi hrát v nějakym filmu někoho? 
K: Jo. 
V: A koho? 
K: Violetu. 
V: Violetu? A kdo to je? 
K: Jedna holka a ta zpívá v jednom filmu pořád. 
V: Aha a v jakym? 
K: Ten seriál se jmenuje Violeta. A sou tam jakoby ty kluci a oni taky zpívaj.  
V: A co tě baví dělat ve volnym čase po škole? 
K: Ve volnym čase sbírám kaštany. /na stole leží hromádka kaštanů/ Sobota, neděla a tak dále. 
V: Ahá, a co dalšího ráda děláš? 
K: Mám ráda kreslení. A výtvarku. A to je všechno. /jindy uváděla basketbal-ve středu chodí na 
kroužek/ 
V: A posloucháš nějakou hudbu? 
K: hm. 
V: A jakou? 
K: Violeta.  
V: A ještě něco? 
K: A Justin Bieber. 
V: A co se ti na něm líbí? 
K: Všechno. Jak zpívá, ten hlas, a tak dále. 
V: A líbí se ti třeba hiphop? 
K: Jo. 
V: A co to je ten hiphop? 
K: No jakoby taneční, něco taneční je to, a jakoby že ten tanec je i s výskokem. 
V:  Aha. A nosej nějaký oblečení? 
K: Hm. 
V: A jaký? 
K: No. Takový jakoby že je jakoby populární takový ty řetízky a ty čepice, no a prostě v černym a 
je to takový jakoby hezký. Ty řetízky takový jak maj, ty čepice takový jak maj jakoby takhle do 
stran. 
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V: A líbí se ti to? 
K: Hm. 
V: A chtěla by jsi to takhle nosit? 
K: Jo.  
V: Nebo jaký oblečení se ti nejvíc líbí? 
K: No jak tancujou u toho hiphopu tak to to oblečení. 
V: A máš takový nějaký doma? 
K: Mám řetízek. Uplně stejnej jak maj. 
V: A znáš nějakýho hiphopovýho zpěváka? 
K,Z: Hmm. 
Z: Ale von už umřel.  
V: A kdo? 
Z: Von se menuje Pac dva. 
K: No, von už umřel. 
V: Aha, a co se mu stalo? 
Z: Von měl nějak, too. 
K: On pořád, to něco, tak se namáhal.  
V: A jak vypadal? 
K,Z: ČERNOCH BYL!! 
V: Černoch byl? 
K: No. To tancujou černoši, někdy i Češi. 
V: A jaký třeba ještě máte rádi zpěváky nebo zpěvačky? 
Z: Já Kejty Peri. 
K: Jo, Kity Pery je dobrej! 
Z: DobrÁ ne? 
K: Pak ještě Justin Bieber, Majkl Džeksn. 
V: Majkl Džeksn? A to je kdo? 
K: Černoch a ten už umřel. 
V: Aha. 
K: On hodně zpíval to.. 
Z: Ne, von ho doktor předávkoval.  
V: Ahá, a co zpívá? 
K: To „fívr“ nebo jak to. 
Z: Von zpíval hrozný píšničky.  
V: A jak teda vypadal? 
Z: Von vypadal jak holka.  
K: Já sem viděla jeden film….Její máma ji utopila u majáku. A normálně pak vona vstala takovym 
duchem. A ona zabíjela lidi. Ona zabíjela lidi, a pak jednou v noci, takovej táta tam byl, on měl 
dceru, a v noci šel za ní, a tam byl jakoby ten, pod takovou dekou bílou, ta holka šla za tátou, a 
přistihla takle Majkla Džeksna, pod takovou bílou tu, a zjistila Jéé,a dala si ji jak ta holka, a pak 
tam šel táta a on říká: Sindy si to ty? Pak odkryl tu deku a tam byl Majkl Džeksn. 
Z: Já znám taky jeden ten a to je film a to je anglickej.   
K: A on ho pak vyhodil z okna a on se zabil a dal tam takovou panenku, že neměl oko, jakoby 
svoji. A pak utek. 
Z: A pak sem viděla jeden seriál a on tam je taky Majkl Džeksn. A to je na hřbitově a Majkl Džeksn 
tam má dům. A voni tam dou lidi, který ho nemaj rádi, že sou duchové a takový. Tak voni tam 
přišli. Začali mluvit anglicky na něj a takový, nadávat. 
K: To sem taky viděla. 
Z:  A von tam přišel ne, a von furt na ně: No bojíte se? A voni furt: Ne vás se nebojíme. A pak tam, 
von, když takle dycky zatleskal a takle udělal (zadupe), tak dycky tam přišlo jedno strašidlo a pak 
ještě a ještě. A voni pak chodili po zdi, a jeden tlusťoch mu hodně nadával.  
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K: To sem taky viděla.  
Z: A von do toho tluštocha prostě šel a ten tlusťoch začal tancovat, a bylo to hodně srandovní. 
K: To sem taky viděla. Von uplně se začal pohybovat jak Majkl Džeksn. Uplně tak.  
V: A jak se jmenoval ten film? 
K: Ten můj se menoval Holka ve studni. 
V: A kde ste to viděli? 
K: Já v televizi u tety. To je takový strašidelný, uplně husí kůže. 
Z: Já na počítači.  
V: A koukáte se na horory? 
K: Jo, to je horor právě to moje. 
V: Já sem se koukala na Skery Mouvie. 
K: Ale to nebylo tamto o strašidle. To bylo něco jinýho. 
Z: Já vim.  
K: To sem taky viděla. To je ta holka v tý studni. Přece. Skery Muli. Ta holka jak měla ty dlouhý 
vlasy. 
Z: No ale já sem viděla jinej díl. Váš jak se někdo třeba, jak to mám říct. 
K: Utopí třeba. 
Z: Jako prostě že, se opijou. Nebo jak tamto kouřej, já nevim. Tak voni.. 
K: Trávu! 
Z: No trávu, tak voni to dali Skery Mouvi a von a von ze srandy řekl, protože on když někoho viděl, 
tak ho zabil ne, a von začal: Já vás slíknu ze z kůže a takle A on myslel, že s tím jenom taklé 
mává ne, a všechny s tím zabil jako. Ták ták. Prostě tam byli lidi a jeden černoch tam zůstal a von 
mu to ne, von mu nůž strefil až do oka.  
V: Je, a nebojíte se při tom když se na to díváte? 
K: Já sem měla večer husinu, pak sem zalezla k dědovi do postele. 
Z: Ne.  
V: A díváte se na to i s rodičema nebo s někym? 
K: Já s tetou, a s malýma holkama, jako se setřenicí. S Petruškou. S Péťou,malym klukem. 
Z: Ty by se na to neměli koukat.  
K: No však jo. Ale to byli… Skery Muri. No, Holka ve studni. Skery muri. Holka taková 
dlouhovlasá, holka. Její máma jí hodila do potoka.  
Z: Já vim no. 
K: To si taky viděla? No tak o tom sem teďka mluvila. Její máma ji utopila. Pak začala strašit ta 
holka. Zabíjet. 
Z: Mě baví Dům nahoře.  
V: Co to je? 
Z: Tam sou takový chlapi, oni sou černý.  
K: Jako černoši. 
Z: No.. Prostě v černym.. Čepici černou. 
V: Počkej, tak sou černý nebo černoši? 
Z: Ne voni sou v černym obleku jako. 
V: Aha,a sou i jako černoši? 
Z: Ne. A voni dycky posadili jednu holku, prostě ona spala, voni ji první uspali, pak ji dali na křeslo, 
zapasovali ruce a nohy, a pak von si vzal tužku, obkreslil si takle mozek, pak si ještě takle ucho, 
ještě nos, pusu, všecko, ruce. A pak vzal nůž a takle jim to dycky vyřezal. A pak mozek ji vyřezal. 
No a on to pak zakopal. A von furt bral jiný holky. Protože naváděl, že děla prostě ňákou firmu 
nahoře, že tam má prsotě kamery a takový, tak tam voni dycky jojo, a dycky ňáky holky se ztratily. 
K: Dycky tam šli. A pak sem viděla jeden seriál, to je podle skutečnosti. Jednou. No a normálně 
tam v tom filmu, tam umřel jeden člověk, a normálně pak jeden chlap si vzal, on to zakopal jeho 
tělo, a tak, a pak tam nechal svoje věci, jak měl, jak maj třeba potápěčský věci, tak takový, sekeru, 
normálně, no a zabíjel tam. No a pak ten chlap to, vzal to všechno jeho do sebe, ten duch šel do 
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něho. A pak jakoby začal tam zabíjet lidi. A srdce jim vynadaval. A dával to do těch srdíček od 
bonbonier, ne jak maj srdíčka od bonbonier ne , viděli ste to třeba ne?  Tak do toho dával jejich 
srdce.. no.. a.. 
V: A na takovýhle věci se díváte? 
K,Z: Nooo! ☺ 
Z: To je normální! 
V: A to se vám nedělá špatně? 
Z,K: Ne. 
V: Coo? 
Z: My se tomu ještě smějem.  
V: A díváte se ještě na něco jinýho, kromě hororů? 
K: Na Violetu.  
Z: Koukala sem se na takovýho, na takový zrůdy. 
V: To je zase nějakej horor. A co třeba nějaký romantický? 
Z: Teeen, takovej. Ten… 
K: Ten taneční! V tom klubu jak je to ta holka s tím klukem, a jak pak maj ty červený a bílý pláště.  
Z: Ticho, počkej, já vim. 
V: Myslíš Let’s dance? 
K: Noo i Lensdenc je hezkej. 
Z: Ale tamten, tamten ee, seriál. 
K: Letsdenc čtyřka. To je hezký, s těma autama jak na nich tancovali. To máme nahraný s tetou 
na flešce. To je hezký. 
V: A ty ještě taky znáš jinej? 
K: A pak ta holka jakoby, oni spolu tancovali, taková holka, s tím klukem, na tom lets dencu, no a 
pak ta holka utekla a ten kluk za ní šel a pak jakoby začali uplně všichni tancovat. To je hezká 
čtyřka. Lets denc čtyři.  
Z: Nebo tamten jak tam ten pán umřel při tom. 
… pauza 
V: A vy ste setřenice? 
K: Tak trochu. 
Z: No. 
V: Trochu. 
Z: Jo, sme setřenky. 
V: A kamarádky? 
Z: Ne. Sestřenice. Protože můj strejda… 
K: A můj děda se znaj už od pěti a sou spolu to jakoby. 
Z: Bráchové. 
K: No. 
V: A vy se spolu kamarádíte? 
K: Jo. 
Z: Někdy se pohádáme občas. 
K: Ale pak je to zase dobrý.  
V: A kolik vám teda je? 
Z: Mě je 9 a půl. Takže mi bude v lednu 10. 
V: A tobě? 
K: Mě je sedm a půll. 
Z: Ňák málo ne, když sem byla ve druhý tříde… 
K: Já sem se ale narodila v srpnu..11.srpna 2008 
Z: No ale já sem byla ve druhý třídě a bylo mi osm. Sedm teda. Nebo já nevim.  
V: Holky, a čim byste chtěly být, až budete velký? 
K: Já bysem jela do Sen Frenciska a bejt tam populární. 
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V: A jak populární? V čem? 
K: V tanci. Protože už rodiče mě doma chválej, jak umim tancovat. 
V: A ty, co bys chtěla bejt? 
Z: Ee, já bych chtěla bejt tou….. eeee. 
K: Violet. 
Z: Víte jak sou takový země jako, jak nemaj školu tam ty děti. 
V: Myslíš Indii? 
K: Afrie, Indie, Asie. 
Z: Tak tam bych chtěla učit. 
V: A co bys tam učila? 
Z: No třebááá. 
K: Ty černoši.  
Z: No. 
K: Asie,Indie, Afrika. Moje spolužačka byla už v Africe. 
V: A jaký to tam bylo? 
K: Mluvili tam anglicky, říkala mi, noo a že prej tam byla voda, tam bylo plno delfínů, měli tam 
takovou velkou… 
Z: V Africe sou delfíni? 
V: Určitě taky někde v moři budou poblíž. 
K: No a pak tam byla taková velká loď a tam byla taková učitelka a ona je učila. 
Z: No, takle myslim. 
V: A co bys chtěla učit? 
Z: ee, třebaaa. 
K: Angličtinu.Němčinu. 
Z: Naučit je česky mluvit. 
V: Naučit je česky jo? Týjo. A ty mslíš ty malý děti? Kam bys chtěla jet učit? Jak si to myslela? 
Z: Jako jak sou takový zemi jak sou prostě opuštěný. Třeba v Africe .. Takle..  
V: Jak sou chudý a nemají jídlo a vodu.. 
K: Takže jak sekaj ty stromy když maj žízeň, z toho pijou tu vodu.  
Z: Tam jo. Třeba jim donesu i jídlo a takový.  
V: Takže by jsi chtěla zachraňovat? 
Z: Hm… 
V: Téda. To je záslužný. 
Z: Ale hodně težký. 
K: Všechny je tam uživit, když jich je tam dost hodně. 
V: A jak sis to takle rozmyslela? Proč tě to napadlo tohle? 
Z: Protože už chci pomáhat lidem jako.  
K: Já pomáhám dědečkovi a babičce a tetě a takovým..a někdy i paní, jedný starší.. 
V: A včem? 
K: Ona neviděla, a já sem ji pomohla najít brejle. A pak ještě jednomu dědečkovi. On sbírá víčka. 
A on je neviděl. Tak sem mu pomáhala celou dobu, je jakoby sbírat.  
V: hmmm. A teď mi povězte…… Koho obdivujete, kdo je báš vzor, váš idol, někdo, ke komu 
vzhlížite..Máte někoho takovýho? Třeba nějaký oblíbený zpěvák nebo herec nebo třeba někdo 
z Klubu, nebo z rodiny..  
K,Z: …. Mm.. 
V: Někdo, kdo se vám líbí a chtěli byste být třeba někdy jako on.. 
K: Já jako paní Bára.  
V: To nemusíš říkat mě, to si nemusiš šplhat. Někoho doopravdicky. 
Z: Mmmm. Nevim… Třebaaaa…mmm..  
V: Co nějaká zpěvačka? 
Z: Mě připadá, že Kejty Pery je moc rozmazlená.  
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V: Aháá. 
Z: Trošku.. 
K: Je to holka nebo kluk? 
Z: Kejty Pery je holka… 
K: No tak proč říkáš Kejty Pery. A ne Kity Pery. 
 
 
…./přesun do jiné místnosti o poschodí výš/ 
Na schodech, z ničeho nic: 
Z: Mě se líbí Marta Jandová. 
K: Já bych nechtěla bejt jako moje máme. 
V: Proč bys nechtěla bejt jako tvoje máma? 
K: Protože ona porodila dítě a byla v porodnici a nechala ho a to dítě bylo mrtvý. Proto ji nemám 
ráda. Už odmalička.  
V: Takže žiješ s babičkou? 
K: Už odmalička s ní žiju. A jak to máš ty, ty s ní žiješ odmalička? 
Z: Ne. 
K: Já jo. 
Z: Mě když bylo šest tak mi umřel táta. Takže se to všecko zhoršilo. Protože my sme byli devět. 
Takže nás mamka nezvládala.  
V: aha. Takže teď seš s babičkou?  
Z: Hm.. 
K: S tetou.. 
V: Takže máš 8 sourozenců…A znáš všechny? Máš všechny ráda? 
K: Já mám taky ještě sourozence v Krásnym buku. 
Z: Ale jeden mi umřel. 
K: Mám tři. V Krásným Buku. A tamto mi umřelo. Takže sme mohli bejt šest, ale sme pět. Tady 
dva, já sem tady s bráchou, v Krásnym Buku sou tři, mám pět. Mohli sme být šest. 
V: A co ta Marta Jandová? Ta se ti líbí v čem Zuzko? 
Z: Že je roková hvězda. No vona jako, vona, když bylo Superstar, tak vona hodně chodí na ty 
koncerty a takový. Vona dycky to, začne prostě zpívat a to se mi líbí. 
V: A ty taky zpíváš? 
Z: Hmm. 
V: A chtěla by si být taky zpěvačka? 
Z: Jo. 
V: A co ty Kiki? 
K: Počkejte, teď si to píšu, pak to přečtete. 
V: A co tě baví ve škole vůbec? 
Z: Mmm, mě baví angličtina. Pak mě baví Český jazyk. A pak až budeme mít přírodovědu. Tak mě 
baví. To je všecko.  
V: A co ve škole, je to v pohodě? Máš tam kamarády? 
Z: Hm. 
V: A kdo te tvůj nejlepší kamarád?Nebo kamarádka nejlepší? 
Z: Tak asiiii…. 
K: Nekoukej na mě ☺ Nekoukej.. 
Z: Asi tak… ze školy jako jo? Asi tak.. eee… 
K: Můžeš prostě tak tak tak. Prostě všude. Třeba z Klubu někdo. Prostě ze školy, z domova.  
Z: Ale můžu všude prostě.. Tak asi Lucka.  
V: A kdo to je? 
Z: Z Prahy. 
V: Až z Prahy jo?  
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Z: No my sme tancovali tam. A vona tam byla taky a tam sme se seznámili. 
K: Už můžu? /ukazuje obrázek/ 
V: Violeta? Jana Jandová? 
K: Violeta a Jana Jandová.  
Z: A ty ji znáš? 
K: Jana Jandová, nooo. To je taky zpěvačka. 
Z: Jana? 
K: Jana Jandová, to je taky zpěvačka. 
Z: Jana Jandová není. 
K: JE! 
V: Ty myslíš tu Martu? 
K: Jana!  
Z: Jana Martová není.  
K: Jana Jandová, ty Martová. 
Z: Jana není. 
K: Jandová jo! 
Z: Není. 
K: Je! 
V: Tak to nevim holky. To nevim teda. 
K: Tak tu Violetu teda. 
V: A kde je ta Violeta? 
K: Ona žije ve Francii.  
V: A ty znáš taky Violetu? 
K: Hm, žije ve Francii. 
Z: Hm, ale je tak hrozně rozmazlená. 
K: Hrozně moooc! Třeba když chodí s dvoumma klukama jo a ten jeden už jí pak nebude chtít, tak 
ona hnedka začne brečet.  
V: A vám se ta Violeta líbí? 
K: Že je rozmazlená, to se mi na ní líbí.  
Z: Mě se nelíbí od ní nic. 
K: Né, kecám. Mě se líbí to, ta, Majk Džeksn. 
Z: Ten už umřel chudák. 
V: A proč se ti líbí ten Majkl Džeksn? 
Z: Je populární. 
K: On, . Je populární a navíc mám ráda jeho písničky už odmalička. 
V: A jakyý má písničky třeba? 
Z: Smutný hodně. 
K: Někdy. Jenom někdy. Nemá je moc smutný.. 
Z: Má. 
K: To jednu „fííve..evysanawdu“ to nemá jako smutnou. 
Z: Má ji smutnou . 
K: To fívej jo? 
Z: On má skoro smutný písničky. 
K: Skoro, ale ne uplně. 
Z: Skoro má všecky písničky smutný. 
K: Skoro. 
Z: Jedna, ono byl koncert jednou a jedna holka tam taky byla. A vona, a von ji prostě Majkl Džeksn 
zavolal jako na pódium. A vona tam přišla a málem spadla. Protože von ji obejmul ne, protože byla 
smutná písnička a vona uplně klečela a koukala na něj jenom.  
V: A chtěla bys taky na nějakej koncert? 
Z: Já už sem byla. 
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V: Tys už byla? A na čem?  
Z: Já sem byla třeba náá. Eee. Jak je ….na Ewu Farnou sem byla. Na koncert. 
V: Aha, a líbí se ti? Ewa Farna? 
Z: Jojo. 
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R7  

Simon - 8 let, 2. t řída 
Gabriela - 8 let, 3. t řída 
Isabela - 9 let, 3. t řída 
 
V: Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička? 
S: Jenom jedna, ale to nemůžu. 
V: Jaká? 
S: Néé..  
 
V: A jaká je tvoje nejoblíbenější? 
G: Já mám hodně rada Barboru nebo jak se menuje… Bianka Raga… No… Eee.. Ta… Monika 
Bagárová. 
V: Aha, a co se ti na ní líbí? 
G: Nevim..Hezky zpívá. 
S: A ona ještě poslouchá tu, jak je tam nahatá. 
G: Nene…. A ještě zpěváka Bena Kristovao. On mi poslal nový video. 
/pouští Justina Biebra/ 
V: Justin Biebra, toho znáte? 
G: Jo….A Ben Christovao mi poslal nový video na tablet..A pak ještě vod Romane Gila taky ňákou 
a pak ňáky pohádky.  
V: A co ty ráda děláš, když přijdeš ze školy? Co tě baví? 
G: Mazat tabuli.. A rozdávat sešity.. 
V: No a pak když máš volný čas, když máš po škole, tak co tě baví dělat? 
G: No ja du, po škole du do Klubu. No tak tam si hraju. 
V: Hele, a čim bys chtěla bejt až budeš velká? 
G: Ee, sociální pracovnicí. Po mamce. 
V: Sociální pracovnice jako mamka?  
G: Akorát že chci po tetě. Ona tam měla takový sluchátka a tak.   
S: Já bysem chtěl být zpěvák. 
V: A umíš zpívat? 
G: On umí dobře anglicky, protože on byl v Anglii. 
S: Tři roky. A od malička. 
G: Nene! 
S: Skoro. Od čtyř roků. 
V: Hele, Gábi, a co se ti líbí na tý sociální pracovnici? 
G: Já nevim. Ja chci bejt po tetě. Ona je taky ta sociální pracovnice, ale ona má ten mikrofon a 
tak. No a mě to baví.  
V: A co dělá taková sociální pracovnice? 
G: Ee, no ona teta takle volá, někdo ji volá, a vona to vyřeší.Třeba, nebo kuli smlouvě.  
G: …. My sme byli to v Klubu s holkama a to my sme šli na záchod a oni málem šli na oběd. 
S: A jak sme byli v Anglii, no tak ve škole, my sme byli, a jak my tři kluci sme tam byli, ne my sme 
tam byli tři kluci ne, a my sme pracovali jako na vystupování Majkla Džeksna. 
G: Já sem viděla jak to Natálka točila.. 
S: Jo a ještě sme hráli na housle. 
G: Jo a on umí dobře, oni tam hráli. 
V: A kdo je to ten Majkl Džeksn? 
S: No jako to je taky zpěvák. I tancuje. 
G: A on umřel.  
S: On si eště udělal jinou plastiku. A on umřel. On byl nemocnej.  
G: Já vim, já ho taky znám.  
S: Je takovej černej, ale pak byl bílej.  
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I: Že my sme měli jak sme byli v tom….jak tam vystupujeme s paní učitelkou…tak my sme tam 
měli to… My sme tam měli Madonnu.. Tady jo, pop. A Majkla Džeksna. 
S: Nejrači koukám na jeden horor. Co se menuje Fredy Gugr versus Džejsn. 
G: Fredy Gugr? 
S: A Fredy Gugr je takovej chlap co znásilňoval děti a tak ho spálili a on zaživa se probudil ne a 
pak se pomstil tím co ho spálili. No tak on je třeba jako duch a on nemá rád oheň. 
G: Znáte Madonnu? Ona byla v Praze. A Majkl Džeksn už nežije. 
S: Táta si vždycky dělá ten jeho účes takhle nahoru. 
V: A znáte nějaký jeho písničky? 
G: Jo. 
S: Jo všechny. 
V: A jakou třeba? 
G: A on má třeba takovou, že von půjde s nějakou holkou ven, že pude, že chce jít s ním na rande 
a von se přemění za hnusnýho vlka a vona se lekne a uteče. 
S: Jo a to se ten takle že pro ní to nebude ne a pak on de z ní z toho kina ne,no a pak jak byli oni 
daleko ne, takle se otočil ne a tam byli zombíci takový a jak šli do něho tak on se takle otočil, 
proměnil se v zombíka. A ta holka měla uplně šok, tak rychle šla domů. A pak jak on na ní šáhl tak 
to se jí jenom zdálo.  
G: Jo a on má ještě takovou to, jakože on umřel, nebo já nevim, že byl duch a že byli  v takovym 
domě a voni tam šli lidi ale oni se báli. 
S: Jo a on měl takovou pusu a on normálně dal celou pusu ven.  
G: A pak tam byli nějaký příšery. A takle tam tancovali to a bylo to dobrý.  
V: Hele, a kdybyste chtěli hrát nějakou roli ve filmu, tak koho byste chtěli hrát ve filmu? 
S: Majkla Džeksna. ☺ On má taky filmy. 
I: Madonnu, Já bych chtěla Madonnu. Jí je 57 a pořád je hezká.  
G: Já Moniku Bagárovou.  
V: A jakej je váš nejoblíbenější zpěvák?  
I: Ben Kristovao, Kmeťo a ten Tomáš Botok. 
V: A kdo je KmeŤo? 
S: To je takovej, Slovák, napůl cigán a on takle prostě…takovej zpěvák. 
V: A co se vám na něm líbí? 
S: Třebaaa, jak se baví. 
V: A jak se baví? 
S: Třeba on je takovej bohatej. Třeba de si do bazénu, baví se a tak.. 
G: Počkej, Kmeťo je to Poď sem .. To je todle vod něho. 
S: Třeba on má bohatý auto i barák. Třeba něco jako my máme. Ona u nás byla. 
G: To je můj bratranec. 
V: A vy ste bohatý? 
G: Ne. 
S: No trošku. Jakože máme jako barák velkej. Oni ne, oni maj starej. Akorát že bydlíme kousek od 
sebe.  
V: A kolik máš sourozenců? 
S: Pfff. Hodně moc.  
V: No kolik? 
S: Prostě moc. 
V: Kolik třeba: Tři ? Čtyři? Pět? 
G: Tak Sebínek.. 
S: Máme dva. Sedm. Ne?  
G: Nene. 
 S: Dvacet? 
G:Co? Ale jakože bráchů.  
S: Jo však. To mám čtyři. A jinak každej dohromady jich sme sedm.  
V: A ty Gabčo? 
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G: Já..  
V: Máš ségru jednu? 
S: Jo jenom jednu. 
G: A nechtěla bysem..My sme měli mít, my sme měli bejt čtyři.  
S: Hej víš kde můžete bydlet…Víš jak my bydlíme ne a ten barák naproti nm tak tam můžete 
bydlet. 
G: Bysem furt chodila k vám. A ty k nám. 
S: No a budete to mít kousek.  
/prohlížení mobil: Je co to je, Majk Spirit, Justyn Bejber/ 
V: A kdo je tvůj idol Simone? Kdo je tvůj vzor? Jako kdo by si chtěl bejt? 
S: eeeeee….ee.. Fotbalistou.  
G: On chodí na fotbal. 
S: A nejrači mám z fotbalistů brankáře co se menuje Petr Čech.  
V: A co se ti na něl líbí? 
S: Třeba mě se líbí jak třeba má takovou tu čepici a jak tak chytá. 
V: A kde hraje? 
S: To nevim. 
V:  A co ty, kdo je tvůj vzor? Jako kdo by si chtěla bejt? 
S: Monika Bagárová! Nebo Violeta.  
V: A kdo je Violeta? 
S: Taková holka co zpívá. Taková zpěvačka. 
G: To je z filmu..To je z Disney, ona je zpěvačka, na to koukaj i osmiletý, i osmnáctý a třeba i kluk 
na to kouká.  
V:  A o čem to je? 
S: Noo, to je o takovym spíš klukovi a holce, tý Violetě. 
G: No a eště .. 
S: Oni třeba tam vystupujou ne..  
G: No ona tam je jedna holka a ona je v prvnim a v druhym třídě,ee, v prvnim a druhym jakože to 
v tom díle tam je uplně na něj hnusná a ona, ona je, tam ještě takovej kluk, Diego, a von furt s ní 
měli  plány, že on s ní budoe chodit a on pak jí ňák psal a vona bude brečet na tom tom koncertě 
a pak jakože by nevystupovala a pak ji zachránil Leon. Noo. A pak v tom třetim. Pak v tom třetim 
se její máma setkala s Violety mámou, ee, s Violety tátou, protože Violeta, jí umřela máma, no 
takže ona jak se tam setkali s tou… Ludmily mamou a s tou Violety tátou, tak voni spolu už začínaj 
chodit, už možná choděj, takže teď sou ségry.  
V: Ahá. 
S: No, ale pak práve jak šla vystupovat tak, tak ona se styděla zpívat a pak jak tam šel ten Diego 
tak oba dva zpívali. 
G: Jo a oni, ona… ten první díl hnedka, ten první díl oni ji potkali hnedka a ona tam začla chodit  a 
ona začla dobře zpívat tak ji tam vzali a oni ji namluvili že bude maškarní karneval a vona se 
převlíkla, a ona se převlíkla za anděly, za andílka, a vona a voni a voni, pak to, a pak to, a pak ten 
Leon říkal proč má ten ten. 
/D jde kolem: Jo Violeta????/ 
G: No a pak ten Leon pak říkal, se jí ptal proč se takle převlíkla a ona jí řekla  že jí to řekl a oni se 
jí všichni smáli tak  ten druhej den si Leon vzal na sebe šálu a tak. 
V: Símo, a ty se taky díváš na tu Violetu. 
G: Jo!! 
S: . Já se na to… nedívám… ale  často jak přídu k nim no tak se na to koukám. 
V: A kde to dávaj? 
G: Na Disney. Akorát to se musí platit.  
S: Jo platí. Můj táta to taky platil.  
/Karin stojí poblíž: Ale my ne/ 
G: Hm,my sme to museli všichni platit. 
V: A na jaký filmy se ještě díváte? 
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G: Třebaaaaa. Z toho disney třeba na .. 
S: Na Smíchov…  
G: Jo na Spandžboba. 
S: A ještě na Tučňáci z Madagaskaru, Flinstounovi, a  Skubydu. 
V: A jakej je váš nejoblíbenější seriál? 
S: Spandžbob! 
G: Hm..A eště Já Padouch, to sou ty Mimoně. 
S: Takový mimoně.co tam zpíva takovej.. 
G: A pak Hotel Transylvánie. Mě se to strašně líbí. 
S: A ty mimoně třeba zpívaj a třeba říkaj třeba tam je takovej co se menuje Velezadek a oni říkaj 
zadek zadek.. 
/odcházíme se dívat na Ptáčata / 
 
/hrajeme Člověče nezlob se/ 
V: Hele, a tak jakou hudbu posloucháte teda nejraději? 
I: Madonnu, Michaela, Justyna. 
G: Takže já… 
I: Ona poslouchá Violetu.. 
G: Nene, mě se moc nelíbí.  
V: No, a co poslouchá vaše mamka? 
I: Vítě že mojí mamce je 30 a poslouchá Justyna, Madonnu, Michaela a takový ty ty, který ale žijou 
ještě.  
S: Mí je 37. 
V: A posloucháte hiphop? 
G: Já jo. 
I: Právě že jo, i pop. 
V: A co se vám na něm líbí? 
G: Nevim, jakože tam… 
I: Jak rychle mluvěj! 
G: Jakože jak tam rapujou a tak.  
V: A co se ti líbí na tom rapování? 
G: Já neviiim. Jakože ono se na to dá dobře tancovat.  
V: A o čem rapujou? 
G: Jako jak oni to říkaj tak jim nerozumim.  
V: Ahá, a co cigánský písničky? 
I: Moc ne.  
S: Já taky. 
G: Já taky moc ne. 
I: A vy? 
V: Když tu hraje strejda Matouš…. Héle, a koho nejvíc obdivuješ?  
I: Co? 
V: Jako kdo se ti hodně líbí a chtěla bys bejt trochu jako on nebo ona. 
G: Monika Bagárová..Já neviiim 
V: A co se ti na ní líbí? 
G: Hezky zpívá. 
V: Jaký oblečení se ti nejvíc líbí? 
G: Já nevim.. Šaty né.. Jako jo, ale já je moc nenosim.  
V: Hele a chodíte někam tancovat? 
G: Jo tady v Alze. 
V: Simone, a tebe baví tancování? 
S: Jo. 
V: A co tě na něm baví? 
S: Ty pohyby.  
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V: A chodíte někam sportovat? 
S: Já chodim na fotbal a ona na basketbal. 
G: Já sem chodila ve 2. třídě teď budu chodit i na turnaje. Teď sme měli jít v sobotu do Jabloňáku.  
Ne to nebylo v sobotu, máme jít až příští měsíc.  
V: A co tě baví na basketu? 
G: Nevim ☺ Že tam máme ty míče a tak. 
 V: A jaký filmy máš nejradši? 
G: My sme včera koukali na nějakej film a já nevim jak se menuje. 
V: A jakej je tvůj oblíbenej film? 
G: Třeba Šílenej Max. 
V: A o čem to je? 
G: No, ono se mi to moc nelíbí..Já znám.. Mě se líbilo jak sme včera koukali, ale já nevim jak se 
menuje ale je to o videohra a tam budou jakože žít a to musej je postřílet a tak.  
V: A jakej je tvůj oblíbenej hrdina ve filmu? 
S: Superman! Ne, Spiderman.  
I: Znáte Superstar? 
S: Jo. 
I: Superstar je, že tam můžeš jenom zpívat, ale Československo má talent.. 
S: Ona to zná, ona to říkala.  
V: A díváte se na ČS má talent?  
G: Ale to dává hodně dlouho 
S: Já sem se koukal jak byli na tom plášti. 
G: No já taky! 
I: Já taky! Včera! 
G: Ale to dávalo hodně dlouho.  
V: A už se vám tam někdo líbil? 
G: Jo hodně! 
V: A kdo?  
S: Mě ta, ty.. jak zpívali, tamtu, ta holka a ten kluk..jak zpívali tamto.. 
G: No.. 
V: A co zpívali? 
S:Něco jako tužky, nebo něco. 
I: No, mě se tam líbíli skoro všichni.  
V: A to byli taky Romové? 
G: Já nevim.. 
S: Ne, Češi! 
I: Jo mě se tam líbíly holky jak na sebe byli hnusný jako.Že tam ta tady měla piercing. Viděli ste 
Superstar? Tady měla jedna piercing, klobouk..A to taky ta druhá. Ale ta měla kratší vlasy.  
V: Hele, a znáte třeba hudební styl, kterej se jmenuje funky? 
G: Funky? Jooo. 
V: A jak to vypadá? 
G: eee…tooo…  
V: Co to je funky Simone, víš to? 
S: Jakože dobrý písničky a tak… 
V: Jak poznám funky? 
S: Joo, funky je třeba jakože styl.. 
V: A jaký nosej oblečení? 
S: Třeba v riflích, v ňáký mikině, v ňáký čepici.. 
V: A o čem zpívaj? 
G: O rapu třeba jakože.. 
S: O ňákých holkách a tak..  
G: Jakože ona je ta nejlepší.. jakože to je jejich styl a tak.. 
V: A co to je Romane Gila? 
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G: To je taková zpěvačka a ona zpívá nebo zpěvák.. 
S: No Romane Gia. 
G: Gila! 
S : Ne, Romane Gia. To sou takový písničky co zpívaj Rumsky. 
V: Romsky? 
S: NO. 
V: A vy umíte romsky? 
S: Můj strejda umí Romsky…Protože on se narodil v Romsku. 
G: Jakej? 
S: Strejda Remeš.  
G: Fáákt? 
S: No. 
V: A znáte nějaký romský slovíčko? 
M: Ne. 
G: Nooo…. 
V: Co to třeba je čaje? 
M: Čaje to je cigánsky. 
G: Holka! A more je muž jakože…  
V: Víte třeba co to znamená Metutužara? 
/začnou společně prspěvovat romskou píseň/ 
Metutužára čaje, bo metutkama, čajee. 
V: A jakym to je jazykem? 
G: Romsky ☺ 
V: A znáš Gabčo nějakej romantickej film? 
I: Já jo. 
G: Já si nevzpomínám, jako znám ale nevim jak se menujou. 
V: A o čem třeba sou? 
I: Oni sou ty i pro dospělý ty sprostýý… Ale já se dívám jenom na ty co sou pro děti.  
V: Kačko a kdo je tvůj nejlepší kamarád nebo kamarádka? 
S: Já! 
V:  A tvůj?  
S: Gábina. A někdy i Marek Toth. 
V: A to je kdo? 
S: Takovej cigán. 
G: Hihi, takovej cigán, můj bratranec.  
S: Není! 
G: Jojo, to je můj bratranec.  
S: Jo? Můj taky.  
V: A co ve škole, baví vás to ve škole? 
G: Ne! Nevim. Mě to učení nebaví.  
V: A je tam něco co tě baví? 
G: Jo, matematika. 
V: A co děláš o přestávce? 
G: No, mažu tabuli a pak si s holkama hrajeme třeba na Sajmona, ale v angličtině.  
V: A s jakejma holkama? 
G: S Ájou, Jájou, Dádou a tak. 
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Milan - 8,5 let, 2. t řída 
Simon - 8 let, 2. t řída 
 
V: Hele, posloucháš nějakou hudbu? 
M: Hm. 
V: Jo, a co posloucháš nejrači? 
M: Takovou tu.. jak se to menuje.. to asi neznáte.. Ale Cincinaty.  
V: Cincinaty? A jak to vypadá?  
M: Že sou tam tři kluci a zpívaj, jako co první vymyslej, to pak nahrajou a daj to na fej..na to na 
jutubíčko.  
V: Aha, a jakej je to styl hudby? 
M: Mlčení 
V: Jak se to menuje? 
M: No Cincinaty. 
V: A je to třeba rokenrol nebo hiphop.. …? 
M: Něco jako hiphop.. 
V: Nebo rap? 
M: Rap,rap to je.  
V: A co se ti líbí na rapu? 
M: Když tam to.. trošku..nevim jak se tomu říká..ale líbí se mi tam to.. 
V: Coo? Co se ti líbí? Jak tam zpívaj? 
M: hm.. 
V: A co ještě třeba.. 
M: Třeba když tam tancujou. 
V: A o čem zpívaj v tom rapu? 
M: O všem skoro. Jako nevim o čem. Kdyby sem to tady měl, tak by sem to pustil na telefonu. Na 
počítači by sem to taky uměl pustit.  
V: Tak jo, tak až tu spolu domluvíme, tak přinesu počítač a ty mi něco pustíš. .. Nooo..A kdo je 
teda tvůj nejoblíbenější zpěvák nebo zpěvačka? 
M: Eee..ten.. Tomáš Botlo.. 
V: Jakže prosím? 
M: Tomáš Botlo.  
V: Tomáš Motl? 
M: No.. Botlo..  
V: Aha a odkud ho znáš? 
M: Já ho jako neznám, ale líbí se mi jeho písničky, taky. 
V: A kde ho posloucháš? 
M: Všude na jutubíčku.  
V: Na jutubíčku.. Takže máš doma počítač? 
M: Hm.. 
V: Hmmm..A ještě třeba nějaký další písničky znáš? 
M: Noo, to ne, neznám.  
V: Mílo, a máš rád hudbu? 
M: Mlčení 
V: A zpíváš? 
M: Mlčení 
V: S kamarádama? 
M: (zvuk: nene) 
V: A doma zpíváš? 
M: Někdy jo. 
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V: A co třeba cigánský písničky, líběj se ti? 
M: Třeba když tady to, zpíváme ve čtvrtek..  
V: A znáš hiphop? 
M: (kroucení hlavou- jo) 
V: A co to je hiphop? 
M: Něco jako Lets denc ale pořád jenom rapujou. 
V: A o čem rapujou? 
M: O životě nebo o něčem jinym třeba.  
/Přichází Simon/ 
M: Tady mám teď svýho bratrance. 
V: Hmm, ste si podobný. 
M: Von je z Anglie.  
V: Aháá. 
M: Chodil tam tři roky.  
/vysvětlení o povídání s Milánkem – domácí úkol do školy, zjistit, co se líbí dětem/ 
V: Co se líbí tobě ? Co posloucháš rád? 
S: Tohooo… 
M: Tomáše Botla? 
S: Igora Kmeťa. 
V: Kdo to je? 
S: To jee..Víte jak sme si poslouchali před tím..A jak říkala Gabča..No tak to je on, tamten..  
V: A jak vypadá? 
M: Takle ostříhanej.. 
S: On je takovej..  
M: Takle jako to, takle že má vlasy.. 
S: A ještě třeba se oblíká.. 
M: …do černých  věcí.. 
S: A třebááá.. 
V: Černý věci má? 
M: no.. 
S: Všelijaký má věci.. 
V: A o čem zpívá? 
S: Třebááá…eee.. 
M: brouká si 
V: Co? O čem? 
S: Já nevim… 
M: Třeba říká svý holce jako to že se mu líbí ten parfém. 
S: Jo.. 
V: Tak Simone, uměl bys nakreslit sebe? 
M: A pak z druhý strany kamarády.. 
V: Můžete si brát víc pastelek, nemusíte jen jednou. 
M: Mě stačí jedna. Simone to seš ty, ten ušatej ☺ 
V: Simone, a ty taky posloucháš hiphop? 
M: Jo, posloucháme.  
V: A co to je hiphop? 
S: Třeba rapování. Já jak sem byl v Anglii tak sem taky dělal hiphop. 
V: Aha,a s kym? 
M: S tátou. 
S: Mm sám. 
M: S tátou! Si říkal že s tátou. 
S: Sám. 
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V: A jak se dělá hiphop? 
S: Třeba. Hiphop. Třeba je.. Třeba.. ee..třeba ňák zpíváš, něco jako rap, noo a třeba ňák tancuješ 
a tak.. 
V: No když bych se chtěla stát hiphoperem, tak co bych musela udělat.. Jak bych musela vypadat 
a co bych musela zpívat… 
M: Musela byste nosit prostě černý a takový věci, kapuci na hlavě. 
S: Musela byste třeba nosit třeba nějakou čepici, ňáký dobrý boty.. 
M: A ňáký zlatý řetízky.  
S: Ajo. 
V: A mohla bych bejt teda? Nebo může jenom někdo? 
M: Jo můžete všichni. 
S: Třeba jesli chcete, tak můžete. Když chceš, tak můžeš.  
V: Takže kdokoliv kdo chce, tak může bejt hiphoper? 
S: Jo. 
V: Hmm..  
/k obrázku/ 
M: A on je i motorkář.. 
S: Oni lítaj..? 
.. 
V: A kde posloucháte písničky? 
M: Na jutubíčku.  
V: Simone, taky na jutubíčku? 
S: My ještě nemáme internet, takže my chodíme k nim.. a tam si posloucháme. 
M: A dycky si pustíme nějakou písničku a při tom hrajeme nějakou hru.  
S: A včera byli u nás. A my, a tam my sme byli v mámě pokoji mojí. A tam bylo světlo. 
M: A vono z ničeho nic spadlo. 
S: Jo, celý. Jako ne celý..ale.. 
M: Ale jako ten drát jak je tady. 
S: Jako jak to šlo až tam..  
V: A co se stalo s tím? 
M: Nic, my sme si jenom hráli.. 
S: A to už bylo i před tím.. 
M: Z ničeho nic to spadlo. 
S: A máma říkala že už to takle bylo . 
M: A viď, ona říkala že si to myslela že to spadne. 
V: Hele…. A znáte třeba i rokenrol? 
M: Jo. 
V: A co to je rokenrol? 
M: Rokenrol je.. 
S: Třeba jakože máš kytaru a můžeš hrát se skupinou. 
M: Kytaru a drsný oblečení maj. A je tam třeba i bubálista. 
S: A já znám někoho takovýho angličana co dělaá rokenrol. 
V: A jak se menuje? 
S: Elvis. 
V: elvis hmm.. 
S: Presly. 
V: A líbí se vám to? 
S: Mě se líbej jeho písničky. 
V: A co se ti líbí víc? Igor Kmeťo nebo Elvis? 
M: Igor Kmeťo. 
S: Elvis. 
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M: Igor Kmeťo už má už ale hodně písniček. Ale už umřel.  
S:Kdo? 
M: Igor. 
S: Ne, neumřel. 
V: A znáte Majkla Džeksna? 
S: Jo, ten už dávno umřel..  
M: No. 
S: Von si dělal i jinou plastiku. 
V: A jak vypadal? 
M: Měl dlouhý vlasy.. a jako to.. 
S: On měl jako takle do kulata vlasy.. 
M: Takový ty kroužky… 
S: Něco jak maj holky, akorát že to..No a on měl černou plastiku a pak se udělal na bílo. A měl 
ňákej divnej nos, on měl uplně trošku rovnej. 
V: A znám nějaký jeho písničky? 
S: Já znám všechny..Protože táta on.. 
M: On ho umí zase zatancovat i.. 
S: Jo já sem to tancovali ve škole v Anglii. No a táta ho taky má rád takže se dělá ten účes jako 
on. 
V: A vy máte rádi teda Majkla Džeksna? 
M: Jo. 
S: Já jo. 
V: Líbí se vám? 
S: Já jako ho poslouchám víc. 
V: A znáte nějakou písničku, kterou byste uměli zazpívat? 
..mlčení.. 
V: A znáte třeba funky? 
S: Jo. 
V: A to je co? 
M: Cincinaty třeba. 
S: Nebo ten Igor Kmeto. 
V: A co znamená funky? 
S: Funky  jakože se bavíš a tak.  
V: Jako jak se bavíš? S kym se bavíš? 
S: No třeba když uděláš nějakou party.. Igor Kmeto on to má taky, má ňákou písničku a tam má 
dole takový kolečko a tam napsaný funky.  
V: A co poslouchaj vaši rodiče?  
M: No voni poslouchaj cigánský. 
S: Cigánský. No a můj táta třeba i gangsterský a tak.. 
V: A co to sou jako cigánský písničky? 
M: Cigánský, že se tam jako zpívá cigánsky.  
S: My sme jako třeba Romové a posloucháme Romský. Nebo.. 
M: Cigánský..,  
V: A kdo je teda jako cigán? 
S: No třebááá… 
M: Náš táta.. 
V: A jak se to jako pozná?   
S: Pozná? 
M: Pozná když třeba to mluvěj cigánsky a my to poznáme když mluvěj cigánsky. 
S: A nebo když podle věcí. 
V: Jakých věcí? 
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S: Třeba někdy to nepoznaj. Někdy maj třeba v Anglii věci a nepoznaj to a jinak my to poznáme. 
Každýho poznáme. 
V: A jako jak ho poznáte? 
M: Normálně. 
S: Normálně třeba.. 
M: Když mluvěj cigánsky, tak ho hned poznáme..  
S: Nebo v obličeji.. 
V: A jako jak vypadá v obličeji takovej? 
S: Třebáá..tak jak náš. A někdy sou třeba taky černý. Můj táta je taky černej.  
M: Hm ale je taky cigán. 
S: I moje babička.  
V: Takže já sem cigánka nebo ne? 
S: Ne. 
M: Ne. 
V: A vy ste teda cigáni? 
S: Jo. 
V: A ste češi? 
S: Tak napůl. 
M: No napůl.  
V: Jako jak napůl. 
S: Normálně napůl prostě, žeee.. 
M: Napůl cigáni a napůl češi.  
V: A jak se poznaj češi? 
M: Too.. 
S: Třebáá..podlééé…když sou bílý.. a nebo třeba.. 
M: Vy ste třeba..češka. 
S: No. A nebo třeba podlééé.. 
M: Vlasuch. 
S: Ne podle tym, hlasu. 
M: No jasem řikal hlasu. 
V: A jak říkáte Čechům: 
S: Co? 
V: No jaký je to méno pro ně… bílejm.. neříkáte jim nějak..? Od G? 
S: My nevíme, protože nás to ještě neučili.. 
V: Gá.. 
M: Gáádžové. 
S: Jo.. ☺ 
V: A umíte romsky? 
S: Můj strejda umí, protože on se narodil v Romsku. 
V: V Romsku? A kde to je? 
M: Tadyy.. Kousek od Rousínova. 
S: On bydlí v Jirkově.  
M: Ale je to jako normálně kousek od Rousínova. 
V: A co to je teda to Romsko? 
S: Romsko, to je takový město, a třeba oni sou taky jako cigáni. Třeba mluvěj cigánsky. A nebo 
jinak.Protože můj strejda on má bráchu a on u nich byl a on vždycky byl třeba takovej že se ožral 
a krad, a vždycky chtěl někoho zbít. A pak můj strejda on rychle too ho poslal domů, protože on 
byl na něho zlej, a můj strejda mu za to dal facku, protože on byl hnusnej i na jeho ženu, na mojí 
tetu..  
V: Tak ji bránil? 
S: Jo.. 
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V: A co myslíte? Co mají rádi Romové? 
S: Noo, oni třbáá..maj rádi třeba písničky. 
M: Ale ty romský. 
S: Párty.. No a třeba máj..narozeniny.. tak. 
M: A takový věci prostě. Všechno, co sou normální jako. A jinak nemaj rádi. Jak se to menuje..Víš 
co myslim ne. 
S: Jo.. Nemaj rádi když se třeba perou nebo když někdo je začne provokovat. 
M: No, to nemaj rádi. Pak sou uplně hnusný. Pak nadávaj a to. 
V: Hele, a chtěli byste umět romsky? 
S: Já ne. 
M: Ne. 
V: A proč ne? 
S: Protožee..my máme.. 
M: Pak by nám nikdo pak nerozuměl.  
S: Né, my máme třeba svoje právo. 
M: Mohli bysme, ale nechcem. 
S: Jo…. My chceme být třeba jak svoje mámy a tatínkové. 
V: Nechcete být? 
S: My CHCEME být!! 
M: No. 
V: A Jaký sou vaše maminky a tatínkové? 
M: Hodný. 
S: Né, naše sou jakože se o nás furt staraj. Ale třeba sou takový,že někdy jim se nechce vařit. 
M: No, pravda. 
V: A chtěli byste být jako máma? 
S: No já bych chtěl být jako táta.   
M: No taky. 
V: A jakej je táta? 
M: Že posiluje v posilovně u nás třeba někdy. 
S: My vždycky..táta nás naučil že… Já chcu být.. všechno mít po něm. Protože já teď hraju fotbal 
jako on.. Já sem i cvičil. 
M: Já taky. Já sem hrál.  
S: No a oni maj taky posilovnu tátu..Je  taky silnej jako i můj táta. 
M: A my chceme třeba když choděj na pokr.. 
S: No ale my když třeba deme na nějaký narozeniny tak vždycky tam někdo vyskakuje. No ale pak 
táta on se nasere a pak jim to vrátí. 
M: Naštve. 
S: No naštve. A on jim to třeba vrátí. Protože u nás, můj malej brácha, on měl narozeniny, a jeden 
tátův kamarád, on na něho vyskočil a pak táta on mu dal jenom facku a on utekl. 
V: Tyjo.  
S: Takžee.. Jako… 
V: A vy byste se taky prali? 
M: Jo. 
V: Vy se chcete taky prát? 
M: Mm…jako když nás třeba někdo naštve, tak mu to prostě vrátíme.. 
S: No jako když nám třeba někdo prostě bude vyhrožovat..  
M: Prostě.. vyhrožovat.. nebo do babičky.. Tak my ho prostě zbijeme. 
S: Jo. A my to máme po svoji rodině. 
V: A kdo je váš nejlepší kamarád? 
S: Moje sou v Anglii. 
M: Ale i některý odtud. 
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S: .. protože já sem tam vyrůstal od čtyř roků. 
V: A vy ste teda bratranci? 
M: Jo. No něco jako bráchové. 
V: A máte i nějaký kamarády, který nejsou z vaší rodiny 
S: Hmm, jo. 
M: Ale mám hodně kamarádů z rodiny.  
S: Jinak jako máme. 
V: A ze školy máte nějaký kamarády? 
M: Joo, máme. 
S: Joo, máme moc.  
V: A co s nima třeba děláte? 
S: My třebaaa…třeba si hrajeme.. nebo tak.. 
V: A s čim si hrajete? 
M: Třeba s autama. 
S: Třeba s pistolema. S autamaS playstationama.  
V: A chodíte i ven? 
M: Joo. 
S: Zamumlání NE. 
M: Chodíme jako. Ale ze školou. 
S: Jako máma nás tak moc nepusťuje, protože se bojí. 
M: Se bojí, že nám něco udělaj. Ty němci. 
S: Protože tady kradou Němci děti. 
M: Proto se o nás pořád bojej. 
S: A táta nechodí rači do herny.  
M: Ale chodí. 
S: Nechodí. 
V: A co je to herna?  
S: Herna je třeba když hraješ automaty. 
M: A nebo pokr.  
S: Jo. 
M: Ale můj táta chodí normálně, ale nechytnou ho.  
V: A líběj se vám herny? 
M: Jo. 
S: Ne, mě ne. 
M: Ale budem chodit. 
S: Protože můj táta on byl v herně no a pak tam zavolali Němci policajty a táta už tam nesmí 
jít.Takžee.. to.. 
V: A co tedaa dělaj v tý herně? 
M: Tam třeba to, voni tam to, nesměj pít alkohol, když se tam to když tam budou pít alkohol, tak je 
hned pošlou do vězení,protože to jim to třeba zakázali ne, ale jako to, když tam pudou do 
restaurace se třeba tam najíst tak to jo ale když jenom tam budou pít alkohol, tak ne.   
V: A myslíte, že teda mají herny existovat, mají být? 
M: Ne. 
S: Ne. 
V: A sou teda herny špatný nebo dobrý? 
S: Špatný. 
M: Špatný 
V: A proč sou špatný? 
M: Protože tam se třeba lidi ožerou a pak už nevěděj jak maj jít domů.  
S: Jo. 
M: Protože budou ožralý a třeba když pudou domů, budou pořád padat 
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na to, na zem, a rozbijou si pusu. 
S: A třeba se taky jako ožerou, ale pak jinak, pak třeba, pak je můžou chytit policajti. 
V: A co se v tý herně ještě dělá s penězma? 
M: Pokr, když se dávaj to, pokr třeba je tam, ale o takový ty, víš ne, o takový kuličky.  
S: Já vim. 
V: Hmm. A co si myslíte o alkoholu? 
M: Špatnej alkohol.  
V: Proč je špatnej? 
S: Protože alkohol to není zdravý a třeba ti něco může poškodit. 
M: No a udělat ještě. 
V: Helééé. A čim byste chtěli bejt až budete velký? 
M: Mmm, to.. 
S: Já fotbalistou.. 
M: Taky. 
S: Protože můj táta taky byl fotbalista 
M: Já chci bejt po tátovi.  
S: I můj děda  
V: A co dělá táta? 
M: Můj táta posiluje. A někdy chodí..  
S: A hraje karty.  
M: No, i jeho.. 
S: A můj táta taky. Takže oni dva spolu hrajou.  
V: Hmm.. A jakou práci byste chtěli dělat až budete velký? 
M: Fotbalistové. Hrát ve zápasech a tak. A někdy když se třeba už pak odhlásíme a budem 
trenérové. A nebo ne.. tak.. 
S: A třeba když budem tak dobrý tak nás budou furt chtít. 
V: A líbí se vám ještě nějaký jiný povolání? 
M: Jo, ten box. 
S: Jo a nebo kiksboks. 
V: A co třeba doktor? 
S: Ne…. 
M: Ne! 
V: Proč? 
S: Protože tam dělaj hnusný věci.. 
M: Tam třeba to, u doktora to.. 
S: Tam třeba ti otevřou ty žaludky. 
M: No, i srdce.. 
V: A co třeba právník? 
M: Trošku. 
V: A víte co to je? 
M: Někoho třeba to, jak se tomu to.. Můžu ho třeba zaměstnat. Ne právník je to, když třeba někdo 
pude do vězení.. a chce ho dostat, jedině právník ho může dostat z vězení.. 
V: Hmmm. A co vás baví ve škole nejvíc? 
M: Matematika. 
S: Mě baví třeba když si kreslim a nebo něco vyrábíme.  
M: Mě baví taky kreslení, ale když si kreslim Majnkraft a tak.  
V: A jaký máte známky ve škole? 
M: Samý jedničky. 
S: A někdy trojky.  
M: Já někdy samý dvojky. 
S: Ale jako mlj brácha dostává samý pětky,takže může propapdnout. 
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V: A co myslíte, když takle někdo dostává pětky, je to dobrý nebo špatný. 
M: Špatný. 
S: Špatný, protože když.. 
M: Třeba pak dostane poznámku, třídní důtku..  
S: A propadne a pak zase propadne.. no a pak to bude eště horší.. 
M: Pak už se nikdy nedostane do too.. 
S: Jo. 
V: Kam? 
S: Do školy třeba. 
M: Noo do školy třeba, že nikdy nevyjde ze školy třeba.  
S: A třeba když tam…on říká že chce zbít učitelku. Ale jako..on..jako on…on jako ji nezbil 
nikdy…jako on ji má rád víš. 
V: Ahá, a proč to říká? 
S: No a on tam byl, on tam zbyl třeba svojeho učitele. 
V: Aha. 
M: Jinak učitelku jako nemláti, ale když se naštve, tak možná jo.  
S: Jinak  ne. Protože ví, že bude mít problémy víš.  
V: A myslíte, že je škola důležitá? 
M: Jo.  
V: A proč? 
M: Abysme třeba věděli, třeba jak se menujou stromy a tak. 
V: A proč to je důležitý vědět jak se menujou stromy? 
M: Protože třebá to, mi bude třeba ten strom, jak se to menuje..jedovatej..a nebudeme o něj ani 
vědět..tak co..tak nebudem vědět jestli je to jedovatej nebo ne.. tak kuli tomu..i o houbách to je 
takle..  
S: Houby sou taky důležitý kuli tomu, že třeba budou to, třeba je natrháme, a too. 
M: A budou jedovatý. 
S: No.. 
M: Jako třeba ty, masláky, nebo jak se menujou..ty ty prašivky..a nebo ještě nějakou.. 
V: A co ty Simone, taky myslíš, že je škola důležitá? 
S: Je. 
V: A proč? 
S: Protožee.. oni.. co nevíme.. tak nás tam naučej..Třebáá.. Rostliny.. Žee.. Oni nás naučej, že ty 
rostliny, nějaký sou jedovatý.. No a že nějaký rostliny třeba nějaký sou píchavý a nebo nějaký 
rostliny jeděj.. 
M: A nebo ještě oto, o zvířatech, to je taky důležitý.Třeba nevíme co dělaj.Třeba medvěd. Třeba 
někdo si bude myslet, že je normální, ale třeba medvěd jí jako lidi no. 
S: Ale zas my zvířat.. máme…nejrači.. 
V: A máte rádi zvířátka?  
M: Jo. 
V: A jaký? 
M: Psi. 
S: Já mám rád tygra, delfína.. 
M: Ale nikdy sme je neviděli zblízka. 
S: A ještě opici. 
M: Joo, no. 
V: Hele a kluci, kolik vám vůbec je? 
M: Devět. 
V: A teďka seš v kolikátý třídě? 
M: V druhý. 
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S: Já taky. Já chodim do áčka a on do béčka. Ale měl sem bejt ve třetí, akorát že to, sem šel moc 
pozdě do školy.  
V: A tooo..díváte se na ňáký filmy?  
M: Jo! 
S: Joo. 
M: Třeba Karate Kid. Víš ne co to je? 
S: Hm. 
M: To je dobrej film Karate Kid.  
S: My, třeba koukáme na ty filmy..Třeba se tam perou 
M: Třeba na robotí zápasy. 
S: No a nebo když třeba když tam srandovní, nebo komedie. 
V: A co se vám líbí  na těch filmech jak se tam perou? 
S: Třeba ta sranda, nebo jak se tam perou. 
M: Mě se líběj když se tam perou roboti. Když tam drtěj ocel, tak to je jako kdyby to bylo to..  
S: Mě třeba tam ty roboti… třeba..oni jako ovládaj… oni třeba budou normálnš, nebudou mít 
žádný ovládání oni  prostějenom takle budou dělat a oni je budou vidět.. 
M: Ne voni budou mít ty ovládání nebo ty sluchátka ne. A tam bude mít sluchátko nebo vidění ne.  
No dyť. 
S: Když bude dělat takle někdo tak to… 
V: Helé, kluci, a kdybyste mohli hrát nějakou roli filmovou..tak  koho byste chtěli hrát ve filmu?  
S :Já by sem chtěl hrát ten co se pere, ten ty hodný.  
V: A jak se menuje? 
S: VanDam. 
M: No.. 
V: Koho by si chtěl hrát ty Mílo? 
M: Mmmm… Já nevim… Za robota, kdyby sem byl robot..Tak víš koho.. 
S: Atoma. 
M: Jo. 
V: A proč?  
M: Protože von je takovej to, jako to..normální. 
S: A první. On.. Jeho nikdo nepoužije a pak oni ho našli.. A jeho udělali prostě dobře. 
M: Jeden kluk, on našel kulku. Takže oni šli do takový jako to. Skládky kde sou ty roboti. Kde sou 
náhradní díly, aby sem si třeba mohli opravit robota velkýho. Železnýho.. A třeba von tam jeden 
kluk spadl do takový díry.. A tam byla robota ruka.. A on si ho pak vyhrabal a vzal si vozík, vytáhl 
ho, a pak se musel vykoupat a pak eště řikl jeho… 
S: Že to… 
M: Že to je cvičnej robot, že ho naučí..  Jako nějakýho robota. Ale nejde jako s nim dát zápasy.  
S: No, ale oni, oni první nechtěli ne, ale oni mu ho chtěli vzít protože oni měli, protože oni viděj, že 
ten robot je strašně dobrej.. No tak ho chtěli jim vzít.. Ale oni ho nedali..  
M: Já vim no. Ale ten táta chtěl.. Aby ho dal..Ale von.. 
S: No dyť..To není jeho táta! 
M: Je jeho táta. 
S: Není! 
V: Hele a kluci a díváte se třeba i na nějaký romantický filmy? 
M: Ne! 
S: Mmmm. Já trošku. 
M: Trošičku. 
V: A o čem třeba jsou? 
S: Mmm. O lásce a tak. 
V: A kterej je tvůj oblíbenej. 
S: Nevim.. 
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V: A líbí se vám tancování? 
S: Jo! 
M: Jo! Líbí se nám Let’s denc. Hip Hop. 
S: Oni to neznaj. 
M:Já vim co je Let’s denc.  
S: Já vim. 
V: Kdo oni to neznaj?  
S: Třeba ty co to nikdy neviděli, to neznaj. 
M: Třeba chudý. 
S: Protože oni třeba, oni nic nemaj. Ani televizi. 
V: A kdo je takle chudej? 
M: Třeba tyy.. malý děti! Bez domova, bez ničeho.  
S: Jo. 
M: Třeba ty sou chudý. Že nemaj třeba nic jíst.  
V: Hmm. A vy umíte tancovat? 
S: Jo. 
M: Trošku. On umí toho Majkla Džeksna. 
S: Mě dycky říkaj ať první já tancuju, protože já z nich umim nejlíp.  
M: Ze školy naší.  
S: Jo.  
M: Ukážeš tady toho Majkla Džeksna?  
V: To bys mohl noo. 
S: Nee. 
V: A co zpívání? Zpíváte rádi? 
S: Joo. M: Joo. 
/pučíte nám ten notebook? Zachvíli/ 
 
 
V: Tááák. A teďka… Kdyby se vás někdo zeptal: Kdo jsi? Tak co by si mu řekl. 
M:  Třeba to, kdyby nás neznal a my zase jeho mybysme se, on se zeptal Kdo jsi. Tak my řeknem 
že se menujem třeba Simon Demeter a já zase Milan Bílý. A to, a pak řeknem my dva třeba: Jak 
se jmenuješ ty? 
V: A kdyby se vás zeptal: Jaký jseš? 
M: Noo..tak my bysme mu třeba řekli, že sme, jak se to menuje… 
V: Kdyby vás chtěl poznat..Kdyby chtěl zjistit, co máte rádi..O co se zajímáte.. 
M: No tak my bysme mu prostě ukázali naše nejlepší místa..  
S: A nebo my bysme mu třeba utekli protože by nás mohl ukrást.. 
V: Né, on by byl hodnej. Tak jaký jsou vaše nejlepší místa? 
M: Třebáá… Já nevim. Fotbal. Hřiště, třeba eště, to a nebo… Třeba když lezeme po stromech, 
nás to baví. A nebo eště kreslení a takový věci.  
V: A co vás vlastně baví na tom fotbalu? 
S: Jak utíkáš..nebo jak dáváš góly..jak přihráváš.nebo jak chytáš.. 
M: Nebo když vykopáváme vejšky třeba to, a když kolem nás budou všechni hráči a nebudem 
vědět jak, tak.. 
S: Se obehrajeme.. 
M: No, prostě vykopneme vejšku..  
V: A máte nějakej oblíbenej tým fotbalovej? 
S: Jo. 
V: A jakej? 
S: Arsenal. A nebo Česko.  
M: A nebo tá, Brazílie.  
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V: A nějakej českej tým? 
M: Jo. 
V: Jakej? 
M: Třeba tady od nás.  
S: Třeba normálně Česko.. 
V: A znáte třebááá…znáte Slavii? 
S: Ne. 
V: A Spartu? 
M: Spartu? Jo. 
S: Neznáme..  
M: Jóno. 
V: A Liberec? 
S: Jo, známe… Německo známe.. 
M: Taky Anglii. 
S: Anglicko. 
M: Brazílii trošku znám. Tam je takovej ten stadion,kterej je velkej, kterej je takle velkej, jako to, že 
je velkej takovej stadion. A on nemá střechu. Že je takle do kulata. Stadion takovej velkej. To je 
v Brazílii. 
V: A kdo tam hraje? 
M: Brazilci a tak.. 
V: A jak vypadaj Brazilci? 
M: Že to,,prostě maj to, na tričku všude takový polepený značky kde všude byli. A pak ještě to, že 
maj takle na obličeji čárky, jako černý.  
V: A jaký maj vlasy? 
M: Normální, všelijaký. Bílý..a šedý.. a černý a hnědý..  
V: A oči? 
M: To je jedno jaký.  
V: Tak a teď si něco představ.. Kdybys měl kouzelnej prstýnek.. na prstu.. a můžeš s nim otáčet.. 
a když s nim otáčíš,tak ti to splní jakýkoliv přání. A teď s nim chceš ototčit a chtěl by ses stát 
někym jinym. Tak kym by ses chtěl stát? 
M: Třeba by sem se chtěl stát… 
S: Hercem! 
M: Boxéérem.  
S: A třeba já kdybych ho otáčel, tak by sem se chtěl stát bohatym člověkem..  
M: Taky někdy trošku tak..  
S: Protože můžeš si koupit všechno.  
M: Celej krám klidně. Třebá celý město.  
---/ukončování-poslední otázka/ 
 
V: Znáte Romane Gila? Co to je? 
S: Třebá, to sou takový písničky, že zpívaj Romové.  
V: To zpívaj Romové? 
S: No, ňáký třeba Romové nebo ňáký jiný.  
V: A kde to je to Romane Gila?  
S: Nooo.. 
V: Kde to najdu?  
M: No na jutubíčku. 
S: No na jutube.  
V: A co je ještě všechno na tom jutube? 
M: Skoro všechno co existuje. 
S: Tam sou třeba i filmy..Všechno co potřebujete najít..  
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V: A chtěli byste mít někdy rodinu? 
M: Jo. 
V: A kolik bys chtěl mít jednou dětí. 
S: Jeden.  
V: A holku nebo kluka? 
M: Kluka.  
S: No jo. Protože holky.. Oni třebaa.. Moc zloběj a třeba moc nadávaj. 
M: Sou protivný.. 
S: No ale kluci taky, ale zas sou dobrý. 
M: Jako my dva žejo.  
V: Máte nějaký sourozence? 
S: Jo. 
M: On má tři žejo. Má toho.. Emilka.. 
S: Ne, mám čtyři..  
M: Koho? 
S: Šimon ne? Pája..Davídek..A Emilek..To sou čtyři 
V: A ty Mílo? 
S: On má tři. 
M: Tři. 
S: EE dva. 
M: Dva. Ségru a bráchu. 
V: Jak se jmenuje ségra? 
M: Nina.. 
S: Nina a pak Ríša. 
M: Ten chodí do přípravky a bude chodit do první. 
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R9 
 
Karin – 7 let, 2.t řída 
Dita – 13 let, 8. T řída 
Martin – pracovník - 22 let 
Jitka – pracovnice 
Máma - matka Dity 
 
V: Kolik ti vůbec je? 
K: Sedm. 
V: A do který chodíš? 
K: Do druhý.  
V: Máš sourozence? 
K: Jo. 
V: Kolik? 
K: Ještě čtyři. 
V: Hele a díváš se na ňáký filmy? 
K: Na Kambeka. 
V: Co to je? 
K: Tam hraje můj strejda a jako je to takovej film.  
V: A co tam hraje ten strejda? 
K: Takový jakože srandy, pořád pije jakoby tam pivo. Ale zavřený jako..  
V: Pije zavřený pivo? To chci zkusit ☺ 
/Martin –pracovník- se ptá, v jakym filmu.. Kterej strejda? K: Ten… Vašek..Né Vašek.. On bydlí 
v Karlových Varech… M: A já znám všechny tvoje strejdy.. K: No to je ale jakoby báby švagr. M: 
Ahá. Toho neznám teda. Strejda Vašek se menuje jo? K: Nééé.. Teďka už si nepamatuju…. M: 
Takže hraje ve filmu a chlastá pivo? K: Nééé…jako zavřený.. M: No tak co tam dělá? K:No hraje 
no..M: Na pivo…K: ☺Nééé… M: No ale tak mi to řekni…. Dělá že pije pivo? K: Joo… M:A nebo ho 
fakt pil? K: Nee./ 
V: A jakej je teda tvůj nejoblíbenější film?  
K: Violeta. 
V: A co se ti na ní líbí? 
K: Jak zpívá.. 
V: A co zpívá za písničky? 
K: Jakoby ty co jí napadnou.. 
V: A jak vypadá? 
K: Má trochu jakoby kudrnatý vlasy..Dole jakoby trochu světlý. Světlohnědý a nahoře tmavě 
hnědý. Pořád nosí jakoby sukně, pořád nosí svůj deník, no a pořád jakoby takový trička na čem 
sou takový jako obloučky.  
V: A co se ti líbí? 
K: Jak zpívá a ten hlas a ty oči. 
V: A jaký má oči? 
K: Modrý. 
V: A kde se na to díváš na tu Violetu? 
K: Na Disneychannelu. 
V: Takže v televizi? 
K: No. 
V: A díváš se  ještě s někym? 
K: S bráchou. 
V: A kolik mu je? 
K: Pět roků. 
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K: A chodí sem. 
V: Do školky? 
K: Jo, Aladar. 
V: A máš ňáký ségry? 
K: Jo, ale ty bydlej v Krásnym Buku. 
V: A co tak vůbec posloucháš za písničky? 
K: Tak… Skoro všechny. 
V: A jakou máš nejoblíbenější? 
K: Eee..od… Igora Kmeťa.  
V: A jak se menuje? 
K: Tak pocem. 
V: A co se tam zpívá? 
K: No jakoby, takový písničky, jakoby pokud mu je jakoby dobře a jakoby nedobře. Podle toho jak 
mu je.  
V: A posloucháš hiphop? 
K: Ne. 
V: Proč? 
K: Když chci. 
V: A víš co to je?  
K: Jo. 
V: A co? 
K: No jakoby tanec s hudbou. 
V: A co tam zpívaj? 
K: Takový písničky jakoby co de k tomu hiphopu.  
 
M: Dito, co posloucháš za písničky? 
D: Proč? 
M: Co posloucháš? 
D: Všelijaký. 
M: A co nejčastěji?  
D: Cikánský. 
M: A pak? 
D: mm.. Romane Gila. 
M: Ale to je furt cigánský. A co potom? 
D: Mmm.. pak.. Majk Spiryt.  
M: Hmmm. A ještě něco? 
D: Rytmus.  
M: To je uplně jednoduchý. Posloucháš Kabáty? 
D: smích Neeee. 
M: To je uplně jednoduchý. To je prostě pořád ta tendence k tý černošský hudbě joo.. Že?  
V: Hmmm. No jo. Ale proč? 
M: No to je prostě daný. To je daný.  
V:  A co se ti třeba líbí na tom Rytmusovi? 
D: Nevim… Nevim, to je takový to, hezčí.  
V: A co to je to Romane Gila? 
D: Písničky ☺ 
V: No jo, ale jaký? Podle jakýho klíče? Kdo to vymyslel? 
M: To nikdo nevymyslel, to je automaticky daný.  
V: A co to znamená v překladu?  
D: Cigán něco ne jako. 
M: Něco jako cigánskej život. To je anglicky asi.  
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D: Neníí. 
V: Je to zahraniční cigánov.  
D: Noo. 
M: Cigánštinou. 
V: No, že toho je na youtube fakt hodně, když napíšete Romane Gila. Ale tam ti vyjedou prostě 
různý písničky.  
M: Hmmm.. To nevim.  
D: A co posloucháte vy? 
V: Já poslouchám tak jako rock.. 
M: Hmm, to sou ty Kabáti.  
V: Néé, Kabáty zrovna ne. 
M: Tak Škwor? 
V: Tak to taky ne. Spíš anglickej a tak.  
M: Queen? 
V: Joo, tak ty třeba jo. 
M: AC/DC? 
V: Joo, taky. 
M: Noooo. 
D: A vy pane Martine? 
M: Já poslouchám uplně všechno. Šedesátý léta, James Brown.. 
V: Noo a James Brown je taky takovej pohyblivej.. 
/M začne zpívat JB/ 
M: Poslouchám uplně všechno. Mě to je jedno co to je. Kromě Justina Biebera asi uplně všechno.  
D: Noo tak to já taky ne. 
M: A kromě tý Gagana, nebo něco takovýho. 
D: Lady Gaga.  
M: Ale zase.. se mi líbí teď jedna.. nevim jak se menuje.. 
D: Madonna ☺ 
M: Ta je sice bílá jak stěna ale tam sou cejtit ty soulový jakoby tendence… 
D: Bagárová! 
M: Nene, to je Češka. Nebo Angličanka ňáká.  
/zpívá si/ 
M: Seal se mi strašně líbí teď. … Můžem klidně s děckama, až tu budou repráky, udělat takovej 
experiment. Pustíme jim třeba Kabáty, nebo Škwory, a pak jim pustit třeba funky. A co se jim líbí 
víc. Můžeme pustit 3 písničky, co si myslim já, že se mi líbí. Ty základní. 
D: Funky.  
M: No funky, že jo, sou pěkný. 
V: A teď docela frčí ty Cincinaty, to znáš? 
D: Hmm, mám tady ☺ 
K: Tak to pust! 
D: To umim všechny písničky nazpaměť. Ale už to neposlouchám. 
V: Už to neposloucháš? Proč? 
D: Nevim, se mi to nelíbí ☺ 
/něco sprostého v písničce/ 
M: Počkej, já to řeknu mámě! 
D: Ale to je Cincinaty.  
V: A Dito, kolik ti vůbec je? 
D: Třináct.  
V: Takže chodíš do který třídy? 
D: Do osmý.  
V: A když si byla takhle malá jako Karinka, třeba když si chodila do 2. třídy, poslouchala si něco?  
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D: Hmm. 
V: A co? Pamatuješ si? 
D: Já nevim.  
V: Co se ti třeba líbilo? 
D: Romane Gila furt.  
V: A to už existovalo? 
D: Nooo. Už dlouho..  
K: Pust Sebastiana.  
D: Pane Mirku, Funky Nebezpečnost 
/hraje píseň, v textu: Cigánský holky yeah/ 
J (pracovnice): Máš nějakou fakt srdcovku? 
Má (máma D): Pořád posloucháš ty holky.  
D: Já ji tu nemám, mám ji v počítači. 
Má: Tajtu si poslouchala pořád. /latinskoam. rytmy?, řeší se jakým jazykem/ 
/pouští se další písničky, Pavel Callta – pop..  hiphop – o mámě/ 
/Matka prozpěvuje s dcerou, pohupuje se, prozpěvují, smích/ 
/rozhovor o škole Dity/ 
M: Už víš kam jdeš Dito? 
D: Na polygrafku. 
M: Hmm, záleží na jakou. Ve Větrově je ještě bankovnictví ne? 
D: Dneska bude hudebka ne? 
M: Bude no. 
Má: Budeš zpívat. 
D: Ale já na to neumim jak zpívaj ty písničky. Ani tu hymnu. 
V: Jakou hymnu? 
M: Naší hymnu.  
V: A jak se jmenuje? Nebo co se tam zpívá? 
M: Zpívá se tam třeba, řekněme, o tom, jak kočujem. Dželem dželem ne. Já nevim, musíš ty 
překládat. Já sem to měl i přeložený. Je to něco o tom, jak se kočovalo, myslim. /pouští romskou 
hymnu/. Každej druh cigána to zpívá jinak jo, já to znám totiž Dzelem Dzelem. Oni zpívaj Jelem 
Jelem a my zpíváme Dzelem Dzelem.  
/rytmus se zrychluje- Má+D – tančí, tleskají, smích –trochu nesměle/ 
M: Pustim vám ještě jednu písničku, jesli se vám bude líbit. /pouští Monkey Business-My friends/ 
M: Znáte to? 
D: Ne. /smích, tanec ☺/ 
M: Líbí? 
D: Pokrčení rameny, tleskání Jo! 
M: To zpívá Matěj Ruppert joo, ale prostě zpívá to funky, a je to černošský a líbí se to lidem. A 
málokdo ví, že to zpívá Matěj Ruppert, žejo to všichni známe jako Maj frend. 
/pouštění další rytmické funky písně/ 
M: Bomba.. 
Má: To už sou teď ty nový. 
D: Ale to není od nich. 
M: To je docela starý, tak pět let. 
D: Ale začli to hrát teď někdy, na diskotékách.  
M: Joo, sou ty Delegations většinou, akorát oni to znaj pod Funky Nebezpečnost. Většinou maj 
tady ty starý, a to su nějaký 70. Léta. 
K: Pust Sebastiaana. 
V: Hele Dito, máš nějaký vzor v někom? Jako že bys někoho obdivovala v něčem, že se ti líbí, 
hrdina, idol když to tak řeknu. Nebo idolka. Kdo se ti takle líbí a řekneš si, tyjo, chtěla bych být jako 
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on nebo ona. Nějakej oblíbenec… Zpěvák, herečka… Ikona. Že by sis chtěla vylepit jeho/její 
plakát. 
D: Asi Natála. Ta.. Bagárová. 
V: A to je kdo? 
D: Znáte Moniku Bagárovou? 
V: No..  
D: Tak její ségra. 
V: A ta je jako mladší nebo starší? 
D: Mladší. 
V: A co dělá? 
D: Taky zpívá. 
V: A co se ti na ní líbí? 
D: Neviim, taková cigánka.. Hezká. 
V: A máš nějaký vysněný povolání, co bys chtěla dělat? Čím bys chtěla být? 
D: Nevim. Něco dělat ☺ 
V: A co se ti líbí? Co by tě bavilo? 
D: Tancovat bych chtěla zkusit.  
V: A co třeba kadeřnice? 
D: Ne, neumim dělat s vlasama.Malovat bych chtěla. 
V: Kuchařka? 
K: Já bych chtěla, s Karlem. (pořad Vaření s Karlem) 
V: A ty Kristý? Čím bys chtěla být až budeš velká? 
K: Nevim. Malovat lidi. 
D: Já bych chtěla malovat na zdi.  
/Dita odchází/ 
K: Paní Báro, můžu vám dát jednu otázku? 
V: Ano? 
K: Jesli… tyjo jak to mám říct..  
V: To nevadí, nějak to zkus, to je jedno jak. 
K: Jestli ste jakoby v Rousínově, neviděla jakoby……….jednu paní..a jakoby..jak to mám popsat… 
V: Jak vypadá? Co to je za paní? 
K: Jako jestli neznáte Vilmu Demeterovou.  
V: Vilmu Demeterovou? 
K: No… Někdy chodí do Rousínova.  
V: A kdo to je? 
K: Moje máma. 
V: Ahá. Tu sem tam asi neviděla, jak vypadá? 
K: Má takový jako… nenosí sukně. Má takový jakoby bílý tepláky, takový botasky, někdy sebou 
bere dvě děti, no a s takovym chlapem, no a ten chlap….chodí často jakoby s ní někam.. no 
a…někdy má buĎto sebou dvě děti nebo tři.. jedno jakoby miminko v kočárku. 
V: A ty s nima taky chodíš někdy? 
K: Ne. 
V: Jakto? 
K: Protože kdybysem bydlela tam, tak že to mám daleko od školy..takže sem tady. 
V: A proč ses ptala jestli ji tam potkávám? 
K: No…. 
V: A kdybych ji potkala, tak měla bych ji něco vyřídit? 
K: Že ji mám ráda. Protože často chodí z Krásnýho Buku do Rousínova. No a viděla ste někdy 
v Krásnym Buku takovej ten jakoby tu fontánu takovou, ta je hezká, pak je tam jakoby jedna na 
náměstí a jedna jakoby v parku, sou tam dvě, ta v parku je hezká.  
V: A tam teda bydlí ta Vilma Demeterová? 
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K : Jo. V Krásnym Buku. Ale chodí do Rousínova, tam má svůj bejvalej byt.  
V: A ty si tady se svým malym bráchou? 
K: Jo. 
V: A bydlíte kde? 
K: Na sídlišti. 
V: A s kym? 
K: S babičkou a s dědou. 
V: A sou hodný? 
K/kývání/… Co byste si přála k Vánocům? 
V: Já bych si přála abych byla zdravá příští rok a aby byli zdravý všichni v mojí rodině příští rok.  
K: To je hezký. A nebo nějakej dárek? 
V: Tak to bych si přála nějakou hezkou knížku. A co ty? 
K: Já nějakou knížku. A prostě ty Cdčka, jakoby písničky od Violety. A kolo. No a eště mobil. 
Protože tadyten se mi už rozbil. A když mi babička zavolá do školy o velký přestávce, tak mi 
nefunguje. No strejda, já sem měla takovej, dotykovou vysouvačku, no jenže strejda mi to vzal a 
řekl mi že mi dá ten jeho, jenže nedal a koupil si svoje dva. 
V: Jakej strejda? 
K: Miloš Demeter. Menuje se jako můj brácha. My máme v rodině tři Milošové, děda, strejda a 
brácha. 
V: A koho máš v rodině nejradši? 
K: Všechny.  
V: A kdo se ti nejvíc líbí, že bys chtěla být nejvíc jako on / ona?  
K: …. Justin Bieber.  
V: A z tvojí rodiny? Že by jsi chtěla mít stejnej život.. 
K: Já bych chtěla bejt jako babička.. 
V: A proč? 
K: Protože je hodná.  
V: A co bys chtěla dělat, až budeš velká? 
K: Chtěla bysem dělat.. víte jak ta paní líčí.. jakoby lidi na obličeji.. tak to.. A nebo učit děti.  
V: A kde? 
K: Ve škole nebo ve školce. Mě to je uplně jedno co budu dělat. 
V: A co si vůbec myslíš o alkoholu? 
K: Že je hnusnej.  
V: Proč? 
K: Protože prostě ty lidi oni na to můžou umřít. Protože oni do toho alkoholu oni do toho dávaj 
různý věci, který můžou lidi zabít. A ten kdo ten alkohol vyrábí tak prostě  je nedobrej a chce těm 
lidem ublížit. 
V: A co si třeba myslíš o cigaretách? 
K: Že sou hnusný.. Protože kuli nim se zkazej plíce. Pak můžete umřít. Oni to i na těch krabičkách 
píšou, že kouření může způsobit rakovinu. Protože můj děda si je kupuje a já si to vždycky přečtu 
a vždycky mu to řeknu, ale jemu to nevadí. Protože už je starej a život ho moc nebaví.  
V: Proč? 
K: No protože jakoby když k nám přijde teta s malejma dětma, pořád na ně nadává, rozčiluje se a 
jeho to pořád nebaví.  
V: A tebe? 
K: Mě jako taky ne. Mě taky pořád nebaví je upozorňovat ať to nedělaj. Oni to stejně dělaj, pak se 
perou. Včera mýmu bráchovi tekla krev z pusy, ze rtu. Takže mě se to nelíbí jak se perou. A to 
sou malý děti. 
V: A baví tě život? 
K: Jako baví ale ty děti se musej, musej bejt hodný na sebe. 
V: A co dospělý?Myslíš že sou na sebe hodný? 
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K: No jako někdy sou, někdy ně, někdy sou jakoby  půl na půl. Jako můj děda je taky půl napůl, 
jako někdy je hodnej, někdy jakoby, že … To je hustá kniha. To sou omalovánky.  
V: Jakou máš doma nejoblíbenější hračku? 
K: Všechny. 
V: Jakou nejvíc? 
K: Velký panenky. Protože ty mám od strejdy. Pak mám ještě oblíbenýho plyšáka koně velkýho, to 
už ho mám odmalička.  
V: Líbí se ti koně jako zvíře? 
K: Jo, já už sem jezdila. A my sme dělali závody a já sem vyhrála. Sme vyhrávali takový malý 
knížky o koněch. 
V: A co si myslíš o hernách? 
K: Že nejsou dobrý. Protože lidi do toho hoděj peníze, a někdy se jim to nevyplatí.  
V: A co si myslíš o diskotéce? 
K: Noo, písničky..ty…jakože tam třeba někdy příde Igor Kmeťo. A prostě ty lidi tam přídou a jako 
řvou: jéé igor kmeťo. No tak jako diskotéka jde, ale ta herna ne. Diskotéka jde, někdy tam není 
alkohol, někdy jo. 
V: A už jsi byla v nějaký? 
K: Ne. Moje teta už byla v sedmi letech. …Jéé, to je hezký /omalovánka/ Přesně tajto chci dělat…. 
A nebo spisovatelka…  
V: A očem by si psala? 
K: Ňáký knihy pro děti, třeba ty… Děti co se koukaj na Violetu, takže by sem o ní napsala, protože 
jí znám. Bydlí v Londýně. Já už sem tam jednou jela. Na lodi. No a prostě tam to bylo hrozný jak 
mluvej a nikdo jim nerozuměl, jenom oni sobě. Tam byla jedna paní, ona je Češka a je tam s nima 
a ona jim překladá tak jak mluvěj, těm lidem co se tam dou kouknout a nerozuměj. 
V:  A jakym jazykem teda umíš? 
K: Česky. A když sem byla v tý Francii, tak sem jim nerozuměla vůbec. Trochu anglicky. No a 
romsky trochu. 
V: A umíš nějaký romský slovíčka? 
K: Jenom trochu. 
V: A co třeba znamená more? 
K: To je že prostě more je jakoby čau ..a..čau ty hňupe. 
V: A co třeba znamená čaje? 
K: Čaje? Holka. 
V: A gádžo? 
K: Gádžo? Chlap. 
V: A jakej chlap? 
K: Normální chlap ale vypadá jinak.  
V: Jak jinak? 
K: Jakoby podoba, pleť.. a prostě jinak.. jak jiný lidi.. 
V: Jako jak jinak než jiný lidi? 
K: Prostě..třeba.. Dám si tady ňákýho z Česka a ňákýho třeba ze Slovenska. No a maj inou pleť. 
V: Jako jak jinou pleť? 
K: Jakože tady to je jakoby taková jakoby víc bílejší než ta druhá. Takže se to rozlišuje. 
V: Takže jeden je gádžo a ten druhej je? 
K: Říká se gádžo i cigán. 
V: Takže jeden je gádžo a druhej ? 
K: Cigán. 
V: Nebo oba jsou cigán i gádžo? 
K: Ne… Jeden musí být gádžo, jeden cigán. Moje teta mi říkala, že normálně když tady nebyli ty 
angličani co tu sou teďka, že nromálně gádžo s cigánem si rozumněli. Teďka už je to inak. Protože 
tady sou angličani.  
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V: A teďka si gádžo teda s cigánem rozumí nebo ne? 
K: No jakoby někdy jo a někdy ne. 
V: A proč ne? 
K: No protože přišli Angličani a hnedka.. s tajtym se nebav, s tajtym se nebav. A oni chtěj. No a 
nebo přišli z Rousínova.. no a prostě.. chtěli aby prostě…. Moje máma přišla z Rousínova a ona 
chtěla aby se všichni gádžové a cigáni a všichni tajty lidi bavili, a ono to tak bylo, no ale přišli 
angličani..všechno to rozbořili..Teďka třeba já se bavim, protože sem napůl Češka a napůl jakoby 
cigánka.  
V: A jaktože seš napůl Češka? 
K: Protože moje máma byla cigánka a můj táta byl Čech, takže pokud je si…Tady si položim 
Čecha… tady si položim třeba Romku..to je celkem cigánka. No tak.. Jakoby ta Češka bude 
jakoby se bdue bavit s tím chlapem a když se daj dohromady a narodí se jim miminko, tak bude 
třeba napůl češka a napůl cigánka. Nebo napůl cigán nebo napůl čech. No a když bude třeba.. 
Gadžo.. Gadžovka.. a třeba Moravák. No tak to díte budě Moravanka a Gádžožvka. Nebo 
Moravák a Gádžo. Takže je to rozlišný.  
V: A ty seš teda? 
K: Napůl cigánka a napůl češka. 
V: Hele a je nějakej rozdíl mezi cigánkou a Romkou? 
K: Ne. Když řeknete todle je Romka, tak to znamená, že ona je cigánka. A když řeknete čavale, 
tak to znamená, ona umí.  
V: Takže můžu říct že si cigánka? 
K: Můžete. 
V: A co máš rači, když se řekne cigánka nebo Romka?  
K: No lepší je jakoby Romka, protože tam slyšíte jakoby že ona jakoby nebo Rom nebo Romka, 
jakože oni, jakoby … Robili.. to zanemaná, že něco udelali. Takže Romka, je lepší, protože něco 
udělali, Romové třeba jako a vy řeknete: Taámhle je Rom, Půjdu za ním. A on řekne: no to nevadí. 
A on jakoby, že prostě vám řekne, vy třeba budete češka. A on vám řekne Romko. No tak ono 
jako by to vůbec jako nevadí, no ale lepší by byla jakoby Romka.  
V:  A proč teda ne cigánka? 
K: No jakoby protože tam je, že hodně cigánů se popralo. No a že jakoby když se poperou tak to 
není vůbec dobrý. Takže..prostě..jakoby.. jestli chcete, tak jí budete říkat.. Romko..a když už se 
vám nebude chtít tak jí budete třeba říkat cigánko. 
V: A vadí teda to cigánko nebo ne? 
K: No jakoby podle vás jestli nebo podle ní, jestli ona to bude chtít, nebo nebude chtít.  
V: Hele, a Karin, a jak teda poznám, že sem Rom? 
K: Noo, podle toho, že třeba vaše babička, řekne, že vaše máma, byla Romka, takže vy ste po ní 
jakoby.  
V: A takže já můžu být Romka nebo ne? 
K: Můžeš. Můžete jakoby a nemusíte.  
V: A jak bych to měla udělat abych byla Romka? 
K: Protože třeba vaší mamky mamka bude Romka no a když vaše mamka je Romka, n otak vy 
budete taky Romka, prootže po tý máme, její máma je taky Romka. 
V: A jak teda vypadá Rom? 
K: Uplně normální člověk, ale má trochu tmavější pleť. 
V: A vlasy? 
K: Uplně normální. 
V: A oči? 
K: Taky. Prostě je normální, akorát ta pleť.  
V: A umí jako něco jinýho? 
K: No prát se umí taky. A prostě takový divný věci, co prostě někdy ty malý děti, ty Romové, malý 
děti, oni prostě, ještě nevěděj, a na cigaretách je napsaáno: Nenechte aby vaše děti dýchaly váš 



     R9 Karin 

 

 

 

kouř. No a oni jakoby, ty děti, se musej nadechnout, takže můžou taky umřít žejo. No a nebo 
pořád budou hááhááá, mě bolí břicho, a pořád je něco bude bolet. 
V: A uměj ty Romové něco jinýho než ty gadžové? 
K: No oni sou uplně stejný. Akorát že jaokby, maj jakoby jiný jakoby podoby a ..prostě sou uplně 
stejný,…akorát že pleť… 
V: A co třeba tancování? 
K: Tancování jakoby třeba..  
V: To uměj taky stejně? 
K: Jo…  
V: A zpívání? 
K: Taky.. 
V: Co myslíš, umí někdo líp zpívat, gádžo nebo cigán? 
K: Ne, uplně stejně. No akorát někdo třeba tam začne zpívat a začne křičet, jakože začnou křičet, 
uplně a začnou křičet a v tý písničce to vůbec není.  Třeba na počítači. Takle je počítač, já si tam 
pustim písničku a zpívám uplně stejně. A dyk on, tady je kámoš a začne křičet a v tý písničce to 
tak není.  
V: A to dělaj ty Romové? 
K: Ne prostě uplně všichni, kdo u toho křičej. Může to dělat uplně každej. 
/Martin se ptá co budeme dělat./ 
K: Ptáčata! A pak ještě romské písně jako je Gypsy Kuboo 2015 celeé album. 
V: Gypsy? Co to je? 
K: To je jakoby skupina Gypsy Kubo.  
Denisa: Jooo, cigánský písničky.  
K: Jo. Romské písničky. Pustíte tam Gypsy Kubo 2015? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   R10 N+J+K 

 

R10 
 
Nikola – 9 let, 3. t řída 
Jitka – 9 let, 2. t řída 
Karin – 7 let, 2. t řída  
 
V: A ty znáš taky Violetu? 
J: Hmm. 
V: A jak vona vůbec vypadá? 
J: Hezká, blonďatá i hnědovlasá. A zpívá, je to zpěvačka.  
V: A ty se na ní teda taky díváš? 
J: Každej den, odpoledne, i večer, i ráno.  
V: A co se ti na ní líbí vůbec? 
J: Všechno, hlavně se mi líbí ten Leon.  
V: A co se ti líbí na tom Leonovi? 
K: Že zpívá s Violetou. 
V: Co Jíťo? 
J: Všeckoo. 
V: A jak vypadá? 
J: Je hezkej, má modrý oči. 
V: A co třeba dělá v tom filmu? 
K: Zpívá s Violetou.  
V: A co Jíťo..Máš ráda ještě nějakej film? 
J: Jo… 
K: Stát se hvězdou.  
J: Život kluků, takovej jako… život.. 
V: O čem to je? 
J: O jedný holce a ona hraje na chodí na.. boxy… jako na to.. a když ona má kluka a ona 
s ním..on je prostě jinej tým.. ona je prostě červenej a on modrej.. no a oni spolu, oni se jako do 
sebe zamilovali a teďka spolu pořád choděj. Už rok a půl. 
V: A jak že se to menuje? 
J: Život za hrany kluků nebo jak..  
V: A to dávaj kde? 
J: Na Niklodeon.  
V: A tohle je film nebo seriál? 
J: Pohádka.  
K: Pohádka určitě! Pohádka vždycky není s láskou! 
V: A o čem sou pohádky? 
J: To je takovej filmovej s pohádkou.  
K: Jedna holka z áčka, ona má normálně penál Violeta.  
J: Aneta! 
K: Ne Aneta ne. 
J: Aneta! Má i tašku Violeta.  
K: No ale jedna holka ta velká za mnou, ta Natálie.  
/přichází Nikola, hlásí že nemá žádný úkol, ptá se jestli si může kreslit/ 
V: Nikol, a nakreslíš nějakou svoji oblíbenou filmovou postavu? 
N: Já neumim. 
V: Umííš, vždyť sis chtěla kreslit. Máš nějakou oblíbenou filmovou postavu? Máš někoho 
oblíbeného ve filmu?  Může to být holka, kluk..Jo? 
N: Holku.  
V: Jo? Jakou? 
N: Toho….spanžboba. Ale já ho neumim. 
V: Určitě joo. Tak to zkus. Je to tvoje nejoblíbenější filmová postava? 
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N: To je pohádka.  
V: A znáš Violetu? 
N: mlčí… Voni kreslej Violetu?  
V: Jo. A víš teda kdo to je? 
N: nesměle se usmívá 
V: Jitko, a kdo je teda tvoje nejoblíbenější zpěvačka? 
J: Hana Montana. Potom je…Violeta…Justin Bieber.  
V: A kde posloucháš ty písničky? 
J: eee… 
K: Na počítači. 
J: Na počítači. Na jutube. 
K: Jutubíčko.  
V: Hele a znáte Romane Gila? 
J: Jooo, Romane Gila. To taky poslouchám. 
V: A kdo to je? 
/prozpěvují/ 
V: A ty znáš Nikolko Romane Gila? 
N: Tam sou písničky… 
V: A co tam teda je, jaký písničky tam sou? 
J: Romane Gila…různý..  
K: Tam třeba napíšete..jutubíčko..Romane Gila.. Many..video.. 2014.. 
V: Hele, a znáš Majkla Džeksna? 
J: Jo.. 
V: A jak vypadal MJ? 
J: Už je dávno mrtvej.. 
V: A jak vypadal? 
J: Majkl Džeksn je trošu hezkej. Trošku jako holka. 
K: Majkl Džeksn neumřel. 
J: Umřel. 
K: Umřel Majkl Justyn. Ale Majkl Jacskon neumřel. To ukazovalo ve zprávách. On je blonďák. A 
normálně šel zpívat na pódium, a už toho nechal, protože se mu všichni smáli.  
N: On je mrtvej. Umřel.  
V: A jaký zpíval písničky? Znáte nějakou? 
J: Já znám, ale už nevim jak se menuje.  
V: A uměla bys jí zazpívat? 
J: eee.. 
V: A zatancovat? 
K: To je lehkýýý! /začne napodobovat MJ/ A pak tlesknout.  
N: ŽE! A ještě jak tam sou ty duchové. 
V: A znáš hiphop? 
K, J: Noo.. 
K: To je lehký /tancuje-poskakuje/  
V: A co je hiphop? 
K: Tajto /poskakuje/ 
K: Pac dvě. 
V: A Jitulko, víš co to je? 
K: To dělal ten, jak se to říká…No určitě, takle to je, my sme se to učili s paní Olgou.  
V: A znáš nějakýho zpěváka hiphopovýho? 
J: Ne. 
V: A znáte Cincinaty? 
K,J: /začnou zpívat/ : Blondýnky sou hezký holky ale my chceme cigánky a polky. Nechci holkám 
hlavu plíst ale nevim jak jim to mám říct. Miluju jednu holku peckovou. ….Sem z toho fakt 
nasranej.  
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V: A znáte třebá Gypsy CZ? 
J: CZ? Gypsy CZ? Tam zpíváš to…. Znátetajtu? Uuáááuááá..oo… nebo tajtu… Jezygojezygo.. 
K: Romane Gila. Mani. 
J: A nevim jestli znáte tajtu.. .Tak pocem..já te vážně milujemm. 
/zpívají všechny 3/ 
K: To je Igor Kmeťo.. 
V: A jak vypadá ten Igor Kmeťo? 
N: Má krátký vlasy, že?  
K: Jakoby, má modrý oči. 
J :A je hezkej.  
K: Má krátky vlasy černý. No a jakoby v tý písničce má takový jakoby žlutý a Cdčko točící 
bíléčerný. A dole má napsáno Igor Kmeťo.  
J: Ale myslim, že znáte eště jednu. .. 
V: A znáte Rytmuse?  
J: To je bomba. To je sprostá písnička. 
K: Já sem ho znala, ale teďka už nevim. 
N: Já znám Rytmus a Tina. 
V: A znáte Majk Spiryt? 
K: Majk Spirys, on umřel, ne Majkl Džeksn.  
J: Majkl Džeksn už je tři tisíce.. no tak milion..to je jedno.. tři tisíce mrtvej.. 
K: No určitě!Majk Spirys. 
J: On už umřel. Majkl Džeksn. 
N: Jo! 
J: Já ti to neberu.  
V: A znáte panenku Čaký? 
J,K,N: Joooooooo. 
N: Jo, to je hnus.  
V: A ty znáš Jíťo panenku Čaký? 
J: Joo. 
V: A kdo to je? 
J: To je taková panenka, a ona je hnusná.. 
N: A vona zabíjí..  
J: Byla uplně hezká, krásná holčička, no a potom se zhnusila, měl ji jeden chlapeček.  
N: Nene, holčička. 
J: No tak to je jedno, já sem viděla kde ji měl chlapeček. 
V: A kde ste to viděli? 
J: Na počítači. 
N: No já si to pusťuju v Klubíčku.  
J: No ona se zhnusila a její,jeho máma.. ta chlapečkovo ji našla pod postelí a řekla tý panence: 
mluv, mluv, a ta panenka promluvila: Zabiju tě! Dej mi svýho chlapečka! No a potom se schovali 
do koupelny. A ona vzala nůž a ona byla takle a propíchla jí záda.A ta máma umřela a ten kluk 
skočil z okna. 
V: To je strašidelný docela. Bojíte se u toho nebo ne? 
K: Já sem viděla normálně takový horor.. Skery Muri 2, a to není s tamtou maskou, to je uplně iný. 
To je panenka jedna. A její máma ji hodila.. Tam byl maják no a ona ta panenka ona normálně se 
zabila.. 
J: Měla na hlavě sáček žejo. 
K: Ne! 
J: Já sem viděla jeden film, Skery Múví, taky 2, ale to bylo…její máma porodila.. a ona nemohla 
porodit.. a když ona porodila…když viděla tu věštbu… 
K: Ale to Skery Muri, normálně ona prostě.. Byla normální holčička a jednou v takovym 
baráku…Tam byl normální barák..oni nevěděli že tam maj v tom sklepě takovou podložku. Oni 
jako věděli že tam je ale nevěděli co je pod ní. Tam byl takovej nápis, nesahejte.. Oni to tam 
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nenapsali, to už tam bylo.. No a oni chtěli.. A pak tam přišla taková paní…Taková kamarádka. 
Tam byla taková deska. Ona ji zvedla. A tam byla taková studna. A do ní skočila ta holka ještě. No 
a ona s tý studny pořád chodila a zabíjela ty lidi.  
V: A Jituško, ty bys uměla nakreslit nějakou svoji oblíbenou filmovou postavu? 
J: Už ji mám. /kresba panáčka s nožem/ 
K: Ale to je strašidelný to Skery Muri 2. 
/odchází Nikola/ 
K: Ona jedna holka šla telefonovat..Viděla si to Skery Muri 2? 
V: Holky… A víte co to je Mulo?  
N: To je duch takovej..jakože Mulo někdo někoho večer straší..  
K: No jako když se třeba kouknete na video.. bude u vás kámoška..budete mít večerní 
přespávandu. A budete se strašit. A třeba ten Mulo přijde doopravdy. A pak ta kámoška si všimne 
Hele tamhle je Mulo. A oni už ji nebudou věřit. Tak ten Mulo je zabije.  
N: A ještě když se kouknete do zrcadla a budete vyvolávat Samaru, tak se vám to. ukáže. 
J: Znáte Krvavou Mary? Já sem viděla Krvavou Mary Trojka a já si pamatuju jak ona šla z toho.. 
Takový pole to bylo..a tam byl farář. A takovej dům. A ona tam byla. A tam byla taková, tam byl 
sklep a šla dolů a tam byly ty, pušky, nebo co to bylo, na tom byl koberec, no a potom máma 
s malýma dětma, a ňáká paní, jako jednoho kluka teta a jedna holčička, která s nim chodila, tak 
oni šli do toho sklepa a ona ..spadly koule, melouny, jabka, a jenom ty kuličky a tak.. a když to 
spadlo všecko doprostřed, tak to odkryla ta ta. Ona to vyhrabala a to tam byla studna. A byla 
otevřená. 
K: O tom já mluvim celou dobu!!! 
J: A potom tam přijeli nějaký mimozemšťani a oni čůrali prstem, a oni potom venku byli s nakejma 
klukama, který tam kouřil trávu, oni si čistěj zuby ňák tak, oni když chtěj čůrat tak udělaj tak a už 
čůraj, a potom jednomu dal prst do pusy a tam mu čůral. No a potom.. 
K: A jeden kluk pořád maloval, a on maloval tu holku. A ta holka ho dycky vyvolala. A pak pustila 
kazetu. 
J: No když pustila kazetu tak ona z tý televize vylezla. Ona zabila její kamarádku. Sendy. A ta 
druhá. No a po tom měli pohřeb. Potom jak to, tak ona vzala jeho synovce. A tam ho škrtila a měla 
nůž v ruce, a takle to, že ho zabije. No a pak tam přišel ten táta, ten druhej táta, jako jeho 
kamarád, jako jeho taty kamarád, no a potom řekli, proč si tak hnusná, že si hezká, ty potřebuješ 
mámu tátu, a tohle ji vyprávěli, no a ona se uplně zhezčila, zkrásněla. 
K: A potom řekla, vy ste mě zachránili. 
J: A potom říká: já si dělám srandu. 
K: Pak šla za tím klukem a zase takhle držela nůž.. 
J: Ne..ne..potom ona vzala tu sekeru a takle dělala, ona už chtěla jít, a potom tam přišel ňákej 
prezident, a on otevře dveře a stáhne jí do tý studny. A on řekl: výnorná práce. A potom už byl 
konec. A Sendy s tím tím, se oženili, a potom se to zase pořád dělo.  
K: A pak museli zavřít tu studnu. Zavřeli tu studnu, aby z toho už nevylezla. Zavřeli to a pak se 
odstěhovali.  
V: To je zamotanej příběh. A Jitko, co jsi to tady nakreslila? 
J: To je ona, Krvavá Mary.  
V: To je tvoje oblíbená filmová postava? 
J: Já na to koukám skoro každej den na počítači, nejde mi dneska internet, takže se na to dneska 
nebudu koukat.  
K: Tak poď k nám na internet.  
V: A díváš se i na Violetu? 
J: Jo, ale jenom večer, prootže odpoledne chodim ven s holkama a s klukama.  
V: Hele, a kdybys měla možnost, se stát na jeden den někým jinym a zkusit jaký to je, koho by sis 
vybrala, kým by ses chtěla stát?  
J: Krvavou Mary. 
V: Kdybys měla prstýnek, kterym bys takhle otočila a on by ti to splnil. 
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K: Nebo já se dívám na Fosy, ona má takovej kouzelnej ten řetízek, ona je princezna malá. A ona 
když se jí něco stane, tak ten řetízek přivolá takovou princeznu, a ona jí pomůže a dá jí hádanku a 
ona to uhádne. Pak se stane všecko dobře. 
/skákání do řeči/ 
J: Ona to všecko splní a dá jí takovej odznak a udělá takhle a ona co chce mít.. 
V: A kým bys chtěla být? 
J: Já bych chtěla být Kouzelnice z Bevery Hills. A Alex. 
V: Ahá, a co dělá? 
J: Kouzlí.. 
K: Je to taková podivná rodinka..A je to na Disney Channel.  
V: A čím bys chtěla být až budeš velká? 
J: Učitelkou.  
V: A proč? Co se ti líbí na učitelce? 
J: Chci učit. Já nevim, teď mě napadlo v Anglii, ve škole..  
V: Tys byla v Anglii? 
J: Jo, já sem tam chodila do školy. 
V: Jak dlouho? 
J: Tři měsíce.  
K: Jako Milánek.. 
J: Milánek tam nechodil do školy.. 
V: A koho by si chtěla učit? 
J: Děti.. 
V: Jaký?  
J: To je jedno jaký.. 
K: Tak já ti pomůžu s tím.. Já sem viděla taky ten film, já ti pomůžu.. (s obrázkem) 
V: A kolik máš sourozenců Jíťo? 
J: Mám jen dva.  
K: Ale bude brzo tetou. 
V: A jsou starší nebo mladší? 
J: Ségra, jí je 15, která už je těhotná a mladší ségru čtyřletýho. 
K: Ségru mladšího jo? 
J: Mladšího bráchu. 
V: A ségra má nějakýho přítele? 
J: Jo. 
V: A bydlí s ním? 
J: Ona bydlí s ním, ale u jeho mámy. A bydlej v Jakubově. 
K: A sou to polský cikáni. 
J: Ne. 
K: Sou. 
J: Nemluvěj polsky. 
K: Sou to polský cigáni.  
J: Ty to nevíš. 
K: Né, vůbec.. 
J: Ale on je hodně bohatej. My když sme tam byli, on jel k babičce s Martou, máma řekla, mami 
dáš mi třeba deset korun, tak ten kluk mu dal třeba pajdu místo těch dvacet korun nebo deset, no 
tak Milánek si šel něco koupit, no a potom mě dal stovku a já sem si šla koupit, co to bylo, takovej 
míček, kterej takle hodíš, a on zpátky se ti to, po tom takovej sliz to byl, brambůrky, potom sem si 
koupila takovej obyčejnej náhrdelník, za.. tyjo..kolik to stálo.Sem měla stovku. 
K: Deset korun.  
J: Šedesádevět nebo kolik to stálo a zbylo mi hodně. Potom mi eště přidal pajdu.  
K: Ale fakt to bylo strašidelný. Já sem se pak tři měsíce bála. (k obrázku filmu?) 
V: Jíťo a ty znáš toho Mula? Kdo to je Mulo? 
J: Jo.. 
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V: A co to je? 
K: Duch.. 
J: Jooo. 
V: A co dělá?  
J: Straší. 
V: A koho? 
J: Večer, děti, velký.. 
V: A proč? 
J: Protože on má tajto rád. Strašení. Sem viděla jeden takovej film, a on měl ruce jako nože, 
takový jako ostrý, jako nůžky jakoby.  
K: Jooo, já sem viděla takovej film, a to byl hodnej kluk.  
J: A on měl za ruce nůžky. 
K: Joo. 
J: A jak střihal pořád ne? 
K: Joo a když chtěl někoho obejmout, tak ho střihl. A on to nechtěl aby měl ty nůžky. Pak jedna 
holka s nim chodila a už je neměl ty ty.. 
V: Hmm, to byla asi nějaká hodná. 
K,J: Jooooo. 
V: Hele, a kdybyste si mohli vybrat nějaký plakát, který byste si mohli dát do pokojíčku, tak kdo by 
měl být na tom plakátu? Koho byste si vybrali? 
K: Violeta! 
J: Violeta! A Hana Montana! 
K: Přesně. 
J: A Justin Bieber.  
K: Jo Justyn Bíbr. 
J: Jak? 
K: Justyn Bíbr.  
J: Toho neznám….To jí mám jako nakreslit oblečení? (omalovánky) 
K: Můžeš si to vybarvit i..I jiný věci.. parfém.. 
V: Jíťo, a co děláš, když přijdeš domů ze školy? 
J: Já když přijdu domů, sundám si tašku, dám si ji do kumbálu, tam mám takovej pokojíček a eště 
jeden kumbál, tam máme tašky.  
V: A co teda ráda děláš? 
J: No a vždycky se převlíknu. A já du ven. Du první pro holky.. Potom deme pro kluci.. A potom 
deme na staďák, jako na stadion.Tam si zahrajeme fotbal. Nebo tam hrajeme na schovávanou.  
K: A dáváte si tam pusy. 
J: Ne! A jako holky mi zamluvujou kluka ale já nechci kluka protože já už mám kluka.  
K: Ale máš jich docela dost. 
J: Moťu. To je mojí kamarádky brácha. No a oni chtěj abysem chodila s Pepou, jenže já ho nechci 
K: Protože je tlustej. 
J: Ne že je tlustej ale prostě že on chodí, mě to vadí hele, on chodil s Pavlínou a když se s ní 
rozejde potom chodí aj za mnou, protože když chodil s ní potom mi nadával, mlátil mě, a tak.. A 
teďka už mi to chce. Teďka už mě chce za holkou. Protože se rozešel s Pavlínou s 
mojí kamarádkou. 
V:  A kolik mu je? 
J: 11. 
V: A tobě? 
J: 9. A já chodim s klukem, kterýmu je 13. 
K: Takže to už přeháníš ne? 
J: Já za to nemůžu, když mi píše na fejsku. 
K: Jo ty za to nemůžeš? 
V: Vy máte facebook holky? 
J: Ona ne, já jo.  
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K: Já si chodim na tety facebook.A píšu si.. 
J: Chcceš? Já ti udělám facebook a dám tě do skupinky a uvidíš co já si s nim píšu, čaje. Co on mi 
píše.  
K: Já budu na facebooku s tebou ne, a až ti napíše Moťo tak já to uvidim co ti píše. 
V: A Jíťo, umíš romsky? 
J: ne.. 
K: Čave! Nane love! 
V: A máš ráda cigánský písničky? 
K: Jooo ☺ 
J: Já ne.. Já mám ráda Romane gila nebo takový ty ty. …Byly ste v tom cirkusu jak tady byl? 
(K prozpěvuje) 
V: Ne. 
J: Jak tam holka dělala s tím ohněm…danza koduuro. (prozpěvuje) 
V: A tancuješ? 
J: Někdy jo. 
K: Na reggeaton tancujeme..  
V: A co to je reggeaton? 
K: Reggeaton? To je taková holka černá… 
V: Černá? 
K: No černoška.. a má takovej klobouk.. a červený tričko do půl těla.. 
J :A kraťasy má černý. 
K: No a ona tam na tu písničku tancuje, to je reggeaton, (prozpěvuje).. a pak tam sou různý jakoby 
tance na ty písničky různý.. a jakoby je to hodně.. ne jakoby na ty jakoby romský ale na ty jakoby 
český… 
V: A černošský? 
K: No jakoby taky a někdy tam tancujou jakoby černoši a někdy jakoby češi, jako bílý. No a prostě 
na tom reggeatonu, prostě je to lehký, takže se to dá snadno naučit. Lebo tam máte takový dývko, 
kde tam naučili.. 
J: To si zpíváme někdy s kamarádkou… 
K: Tak pocem. 
J: Listeeeen, ( zpívá melodie Beyonce Listen) 
V: Beyonce? 
J: Znáte ji tu písničku? 
K: Máte ji v telefonu? 
V: A ty ráda zpíváš Jíťo? 
K: Proč sem ale nechodíš na zpěv v pondělí? 
J: Dneska je zpívání? Tak já sem přídu.  
V: A znáte Shakiru? 
J: Znáte jak hrajou fotbal a zpívaj tam: Loca loca eee (zpívá melodii) 
K: No to je Shakira!! 
(společně prozpěvují) 
V: Hele, a co to je rap? 
K: Rap? Rapovat. 
V: A co to je rapovat? 
/předvádějí beatbox/ 
V: A kdo to dělá? 
K: Repážové. 
V: A znátě nějaký? 
J: Pac dvě.  
V: A jak vypadá Pac dvě? 
K: Pac dvě je ten černoch jakoby z Afriky, a on repoal pořád. ..a dával do toho takový ty.. 
V: A o čem rapoval? 
K: O tom co ho napadlo..  
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V: A líbí se ti to? 
K: No jakoby jo.. A Jednou sme byli na divadle..Tam byli takový pánum.A měli to být Kabáti. .A to 
sou nepravý Kabáti.. 
V: A líběj se ti Kabáti? 
K: No někdy jo. Prasata. Kabáti. A jakoby sme se na tom divadle prostě učili Mravenečka, ale u 
toho jakoby rapovat. A to tady Jitka ještě nebyla. 
J: A řekni jak sme rapovali…ne jako rapovali.. Jak sme zpívali s těma klukama.A e i o u. A potom 
sme zpívali ten podzim. 
K :Nene o tom podzimu.  
V: A Jíťo, ty znáš taky Pac dvě? 
J: Hmm. 
K: Joo on je černoch a víte jak nosej takový ty čepice?Tak takový on měl a on už umřel. A místo 
něho zpívaj Kabáti. A oni měli zívat podle něho. Ty písničky co on měl. 
V: A kdo jsou Kabáti? 
K: Kabáti jsou takový chlapi? Takový..Taková jejich písničky se jmenuje Prasasta. Oni jakoby, jak 
to mám říct, ty lidi zpívaj jakoby podle sebe. No a ten jejich vedoucí si pak vybere a ten co to 
vymyslel a ví to.. takže je to musí naučit. 
V: A líběj se ti? 
K: Jo, ty Prasata. 
V: A znáš Lucii Vondráčkovou? 
K: Jo, ona vyhrála Slavíka.  
V: A jak vypadá? 
K :Ona dělá i ve zprávách.  
V: A Jíťo, znáš Lucii Bílou. 
J: Ne. 
K: Ona dělá i ve zprávách! 
V: Hele a kdo jsou teda ty Cincinaty? 
K: To jsou chlapi. 
V: A jak vypadaj? 
K: Teďka už si nevzpomínám. Viděla jsem video a tam byli jakoby Cincinaty . 
V: A Jíťo ty je znáš? 
J: Hmm. 
V: A jak vypada? 
J: Jsou to kluci, jsou to rapové a složej z toho takovou písničku. Blondýnky jsou hezky holky, ale 
my chceme cigánky a polky.  
V: A jsou to Romové? 
K: Ne! Češi! 
V: A kdo je teda Rom? 
K: To je třeba Nikola. 
J: Máte Facebook? A viděla ste na facebooku, ty kluci, jako zpívali, a měli takovej ten, to nebylo 
jako Superstar, to natáčel jeden kluk, a jak tam potom zpíval to OO..eee..OO.. 
V: Hele, a víte teda kdo je Rom? 
J: Nevim. 
K: Nikola je Rom. 
J: Já nejsem Rom. 
V: A ty? 
K: Já ne, já sem napůl. Já sem Romka napůl. 
J: Já nejsem Rom.  
K: Já jsem napůl Romka a napůl češka. Jak sem vám říkala že, může to být různý. 
J: A co je to Če-ši? 
K: Já sem Čech napůl.. 
V: A kdo je to gádžo? 
J: Gádžo? Umíte anglicky? Já sem napůl angličanka a napůl češka. 
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K: No určitě! Napůl cigánka! 
J: No tak to je jedno. 
K: Takže si nevymýšlej.. 
J: Prosimtebe to je jedno. Nejsem cigán. 
V: To je jedno, já se jenom zajímám, co si o tom myslíte. To je jedno kdo co je. Všichni jsme lidi. 
K: Ale ne stejný. 
V: Jaktože ne? 
K: Někdo je zlej a někdo hodnej.  
V: A kdo je zlej a kdo je hodnej? 
K: Někdo. Lidi. 
V: A jak třeba vypadá zlej člověk? 
K: Má nůž a zabíjí. 
V: A ten hodne vypadá jakj? 
K: Že se s každym rozdělí a je prostě na ty lidi hodnej nebo na děti. A prostě je hodnější než ten 
jakoby zlej. 
V: Znáte nějaký pohádky? 
K: Jo. Mach a Šebestová. 
J: Rumcajs. 
V: A máš ráda nějakej sport Jíťo? 
J: Skákat na švihadle, utíkat, hrát fotbal. A hlavně tělocvik.  
V: A co si myslíš o diskotéce? 
K: Že je hnusná! 
J: Protože děti tam nemůžou! 
V: Proč ne? 
J: Je to pro velký. 
K: Ne, je to až od sedmi a mě je sedm. Takže tam můžu. 
J: A mě je devět já tam můžu dvakrát.  
V: A proč by tam teda nesměli děti? 
K: Prtože ty menší děti jako od pěti jim maminka řekne že de na disko takže bude doma. No a on 
řekne to malý dítě že chce s ní a ona řekne no tak poď, a tomu dítěti bude pět a ten pán co je tam 
pouští tak on třeba řekne koli kti je tomu dítěti a on řekne třeba pět, no tak musíš dom, sem můžou 
děti až od sedmi, no a děti už se zloběj že tam nemůžou, že tam chtěj, že tam v životě nebyli.  
V: A vy ste tam už byli? 
J: Já sem byla jenom na dětský diskotéce.  
K: Já už sem byla na velký. 
J: Jo jako my už sme byli na diskotéce ale já byla na tý dětský.  
V: A co ste tam dělali? 
J: My sme tam měli takovou diskotéku, jenom pro malý děti a ty velký lidi tam museli sedět. A ty 
děti jako museli na parket a tam museli tancovat.Ale to sme museli mít obleky. Jako čarodejnice, 
vodník, ježibaby, a takový kostýmy. 
V: A kdo to pořádal? 
J: Jeden takovej obrovskej hotel. A tam byla jedna obrovská místnost a tam byl klavír, hudební 
nástroje, a tam se pořádalo to.. 
V: A kdo to zorganizoval? 
J: Jeden pán, kterej je hrozně moc bohatej, a je to jenom jeho.  
V: To už ani nevim.. Myslim že Jaromír… Nějak tak.. 
/pozornost na obrázky, které dívky tvoří/ 
K: To je podle televize, protože my se díváme na takovej pořad. 
V: Jakej? 
K: Déčko. To je dětský pořad tam dávaj jenom dětský pohádky a tak. Tam je takovej pán, říká se 
mu Pan hračička, protože vytváří věci každej den.A s bráchou podle něj někdy děláme. 
V: A ty se taky Jíťo díváš? 



   R10 N+J+K 

 

J: Ne, já se dívám jenom na DisneyChannel. Nebo se s tátou díváme na takový výtvarný jakoby, 
že vyráběj auta a tak. No a můj brácha pořád bere vrtačky.. 
V: A na co se teda ještě díváš v televizi? 
J: Niklodeon, Minimax.. 
V: Takže máte doma televizi? 
J: Jo.. 
K: Akorát já ne v pokojíčku. Já budu mít od tety k vánocům… 
J: Já dostanu k vánocům telefon nebo tablet. 
K: Já dostanu k vánocům tablet.  
V: A co děláš vůbec na facebooku? 
J: Na fb si píšu s holkama, kamarádkama, jestli dem ven.. 
V: A s klukama? 
J: To ne.. 
V: A máš tam nějaký skupiny? Jaký? 
J: Já sem skupina Lucy, Pepik, a Moťu. Jsme tam tři a tři. Tři kluci a tři holky. 
K : A chce se mi tam přidat.. 
J: Já si tě tam přidám a budem si psát hodně lidí přidám. 
K: Já pudu u tety, jestli mě tam ještě teda pustí. Moje teta má vlasy jak hřívu od koně.  
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R11 
Denis – 8 let, 2. t řída 
 
V: Denisi, ty taky znás Michaela Jacksona? 
D: Hmm.. 
V: A jak vypadá? 
D: Já ho mám na telefonu? 
V: Jako obrázek? 
D: Ne, písničku. 
V: A jakou?  
D: Nevim, moc ho neposlouchám.  Spíš Justina Biebera. 
V:A co ještě třeba? 
D: Třeba Padesát cent. 
V: A jak vypadá? 
D: Je černej, nosí takový zlato a tak. 
V: A co se ti na něm líbí? 
D: Jak zpívá. 
V: A očem zpívá? 
D: To nevim právě. 
V: A kde ho posloucháě venku? 
D: Venku. 
V: A znáš nějakej jeho videoklip? 
D: Já se na to dívám na telefonu. 
V: Na youtube? 
D: Já nemám internet v telefonu.  
V: A jak teda víš že je černej? 
D: Protože tam je udělanej obrázek.  
V: A pak určitě posloucháš Rededant. 
D: Joo, to je písnička: Nepřicháziš z basy. 
V: A o čem to je? 
D: O base. 
V: Jaký base? 
D: Jakože je z vězení. 
V: No a co se zpívá v tý písničce?...Co? 
D: Trošku sprostý slova. 
V: Jaký? 
D: To neříkám. 
V: A čim by si chtěl být až budeš velkej? 
D: Automechanikem. 
V: Proč? 
D: Protože to dělal můj táta.  
V: A co se ti na tom líbí? 
D: Opravuješ auta a tak. 
V: A jaký máš nejoblíbenější auto. 
D: Bukatyna vejrona a tak. 
V: A jakej je tvůj nejoblíbenější film? 
D: King kong. 
V: A o čem je? 
D: Jak ho zabíjej. 
V: A díváš se na horor?  
D: Třeba Masakr motorovou pilou.  
V: A co se ti líbí na hororu? 
D: Že tam sou zabíječky. 
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V: A znáš třeba skupinu Kabáti? 
D: Ne. 
V: A Michala Davida? 
D: Jo. A znáte Pepíka? 
V: Ne. Kdo to je? 
D: Pepík, máma ho furt poslouchá.  
V: To neznám, co zpívá? 
D: Já nevim, já vždycky odejdu ven. 
V: Proč? 
D: Protože mě to ruší.  
V: A jaká je tvoje nejoblíbenější filmová postava? 
D: Justin Bieber.  
V: A někdo z filmu? Že se ti líbí jak hraje a chtěl bys hrát jeho roli.  
D: Bruklýho.  
V:A kdo to je? 
D: Karatista.  
V: A jak vypadá? 
D: Číňan nebo jak.  
V:A co se ti na něm líbí? 
D: Jak se pere. 
V:A ty by ses chtěl taky prát?  
D: Jo. 
V: Proč? 
D: Protože mě provokujou. 
V: Kdo? 
D: Ňáký kluci. 
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R12 
Karin II – 7 let, 2. t řída 
 
V:  A jakym jazykem teda umíš? 
K: Česky. A když sem byla v tý Francii, tak sem jim nerozuměla vůbec. Trochu anglicky. No a 
romsky trochu. 
V: A umíš nějaký romský slovíčka? 
K: Jenom trochu. 
V: A co třeba znamená more? 
K: To je že prostě more je jakoby čau ..a..čau ty hňupe. 
V: A co třeba znamená čaje? 
K: Čaje? Holka. 
V: A gádžo? 
K: Gádžo? Chlap. 
V: A jakej chlap? 
K: Normální chlap ale vypadá jinak.  
V: Jak jinak? 
K: Jakoby podoba, pleť.. a prostě jinak.. jak jiný lidi.. 
V: Jako jak jinak než jiný lidi? 
K: Prostě..třeba.. Dám si tady ňákýho z Česka a ňákýho třeba ze Slovenska. No a maj inou pleť. 
V: Jako jak jinou pleť? 
K: Jakože tady to je jakoby taková jakoby víc bílejší než ta druhá. Takže se to rozlišuje. 
V: Takže jeden je gádžo a ten druhej je? 
K: Říká se gádžo i cigán. 
V: Takže jeden je gádžo a druhej ? 
K: Cigán. 
V: Nebo oba jsou cigán i gádžo? 
K: Ne… Jeden musí být gádžo, jeden cigán. Moje teta mi říkala, že normálně když tady nebyli ty 
angličani co tu sou teďka, že nromálně gádžo s cigánem si rozumněli. Teďka už je to inak. Protože 
tady sou angličani.  
V: A teďka si gádžo teda s cigánem rozumí nebo ne? 
K: No jakoby někdy jo a někdy ne. 
V: A proč ne? 
K: No protože přišli Angličani a hnedka.. s tajtym se nebav, s tajtym se nebav. A oni chtěj. No a 
nebo přišli z Rousínova.. no a prostě.. chtěli aby prostě…. Moje máma přišla z Rousínova a ona 
chtěla aby se všichni gádžové a cigáni a všichni tajty lidi bavili, a ono to tak bylo, no ale přišli 
angličani..všechno to rozbořili..Teďka třeba já se bavim, protože sem napůl Češka a napůl jakoby 
cigánka.  
V: A jaktože seš napůl Češka? 
K: Protože moje máma byla cigánka a můj táta byl Čech, takže pokud je si…Tady si položim 
Čecha… tady si položim třeba Romku..to je celkem cigánka. No tak.. Jakoby ta Češka bude 
jakoby se bdue bavit s tím chlapem a když se daj dohromady a narodí se jim miminko, tak bude 
třeba napůl češka a napůl cigánka. Nebo napůl cigán nebo napůl čech. No a když bude třeba.. 
Gadžo.. Gadžovka.. a třeba Moravák. No tak to díte budě Moravanka a Gádžožvka. Nebo 
Moravák a Gádžo. Takže je to rozlišný.  
V: A ty seš teda? 
K: Napůl cigánka a napůl češka. 
V: Hele a je nějakej rozdíl mezi cigánkou a Romkou? 
K: Ne. Když řeknete todle je Romka, tak to znamená, že ona je cigánka. A když řeknete čavale, 
tak to znamená, ona umí.  
V: Takže můžu říct že si cigánka? 
K: Můžete. 
V: A co máš rači, když se řekne cigánka nebo Romka?  
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K: No lepší je jakoby Romka, protože tam slyšíte jakoby že ona jakoby nebo Rom nebo Romka, 
jakože oni, jakoby … Robili.. to zanemaná, že něco udelali. Takže Romka, je lepší, protože něco 
udělali, Romové třeba jako a vy řeknete: Taámhle je Rom, Půjdu za ním. A on řekne: no to nevadí. 
A on jakoby, že prostě vám řekne, vy třeba budete češka. A on vám řekne Romko. No tak ono 
jako by to vůbec jako nevadí, no ale lepší by byla jakoby Romka.  
V:  A proč teda ne cigánka? 
K: No jakoby protože tam je, že hodně cigánů se popralo. No a že jakoby když se poperou tak to 
není vůbec dobrý. Takže..prostě..jakoby.. jestli chcete, tak jí budete říkat.. Romko..a když už se 
vám nebude chtít tak jí budete třeba říkat cigánko. 
V: A vadí teda to cigánko nebo ne? 
K: No jakoby podle vás jestli nebo podle ní, jestli ona to bude chtít, nebo nebude chtít.  
V: Hele, a Karin, a jak teda poznám, že sem Rom? 
K: Noo, podle toho, že třeba vaše babička, řekne, že vaše máma, byla Romka, takže vy ste po ní 
jakoby.  
V: A takže já můžu být Romka nebo ne? 
K: Můžeš. Můžete jakoby a nemusíte.  
V: A jak bych to měla udělat abych byla Romka? 
K: Protože třeba vaší mamky mamka bude Romka no a když vaše mamka je Romka, n otak vy 
budete taky Romka, prootže po tý máme, její máma je taky Romka. 
V: A jak teda vypadá Rom? 
K: Uplně normální člověk, ale má trochu tmavější pleť. 
V: A vlasy? 
K: Uplně normální. 
V: A oči? 
K: Taky. Prostě je normální, akorát ta pleť.  
V: A umí jako něco jinýho? 
K: No prát se umí taky. A prostě takový divný věci, co prostě někdy ty malý děti, ty Romové, malý 
děti, oni prostě, ještě nevěděj, a na cigaretách je napsaáno: Nenechte aby vaše děti dýchaly váš 
kouř. No a oni jakoby, ty děti, se musej nadechnout, takže můžou taky umřít žejo. No a nebo 
pořád budou hááhááá, mě bolí břicho, a pořád je něco bude bolet. 
V: A uměj ty Romové něco jinýho než ty gadžové? 
K: No oni sou uplně stejný. Akorát že jaokby, maj jakoby jiný jakoby podoby a ..prostě sou uplně 
stejný,…akorát že pleť… 
V: A co třeba tancování? 
K: Tancování jakoby třeba..  
V: To uměj taky stejně? 
K: Jo…  
V: A zpívání? 
K: Taky.. 
V: Co myslíš, umí někdo líp zpívat, gádžo nebo cigán? 
K: Ne, uplně stejně. No akorát někdo třeba tam začne zpívat a začne křičet, jakože začnou křičet, 
uplně a začnou křičet a v tý písničce to vůbec není.  Třeba na počítači. Takle je počítač, já si tam 
pustim písničku a zpívám uplně stejně. A dyk on, tady je kámoš a začne křičet a v tý písničce to 
tak není.  
V: A to dělaj ty Romové? 
K: Ne prostě uplně všichni, kdo u toho křičej. Může to dělat uplně každej. 
/Martin se ptá co budeme dělat./ 
K: Ptáčata! A pak ještě romské písně jako je Gypsy Kuboo 2015 celeé album. 
V: Gypsy? Co to je? 
K: To je jakoby skupina Gypsy Kubo.  
Denisa: Jooo, cigánský písničky.  
K: Jo. Romské písničky. Pustíte tam Gypsy Kubo 2015? 
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R13 
- mix dětí 
 
V: Kdo je Rom, kdo je cigán a kdo je cikán? Je v tom nějaký rozdíl? 
K: Cigán-cigán. 
M: Rom, to už je iný.  
K: Ne, Rom, je trochu stejný, ale je v tom trochu rozdíl. 
M: Oni sou akorát iný.  
V: Jak jiný? 
M: Třeba takový zákeřný.  
V: Zákeřný? Kdo? 
M: No ty Romové. 
K: Jenom někdy Romové, někdy cigáni. 
M: Já sem měl strejdu Roma..too.. víš, a on měl bráchu a on byl uplně hnusnej.  
V: A vy ste teda cigáni nebo Romové? 
M: Cigáni! 
K: Já sem napůl cigán. 
M: No cigán. 
V: A napůl ještě kdo? 
K: A napůl češka 
V: A ty Adélko? 
A: Já napůl cigán a napůl češka..  
K: Nelži, ty se teď opičíš po mě! 
A: Já nevim. 
K: Takže asi Romka a cikán.   
V: A jak poznám cigána? 
M: Noo..třeba má ňáký starý věci.. 
K: Třeba jako je hodně hodně… 
M: Jak je uslyšíš. 
K: Hlas máš inej ty. No a třeba to poznáte potom jak on se chová. A jak prostě jaký má chování. 
Jak třeba jaký věci dělá. 
V: A jaký věco dělá? 
K: Jako jestli neplive a takový. 
V: A když plive, tak co? 
M: Néé, třebaaa. 
K: Když něco prostě… 
V: A Adél, co myslíš. Kdo jsem já? 
A: Cigán. 
K: Češka! 
M: Češka! 
A: Češ…cikán.. 
V: A jak se to pozná, že jsem češka? 
K: Protože ste bílá ☺ 
V: Aha,a cigáni sou teda? 
M: Hnědý! 
K: Někdy taky bílý, někdy taky hnědý no.  
V: A hnědý nebo nebo černáý nebo bílý? 
M: Někdy černý. 
K: No někdy bílý, někdy hnědý, někdy černý.  
M: Můj táta je taky cigán a je černej.  
V: A ty seš Mílo co? 
M: Já seeeeem……mm…třeba…too. ☺ Jako..Hnědo-bílo,trošku hnědo...  
V: A ty Adél? 
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M: Bílá i hnědá. 
K: Bílá, nepoznáš? Bílá. ☺ 
A: Já nevim co sem. Porotže maminka mi to furt neřekla. 
K: Já to vim. Protože moje máma byla cigánka a můj táta byl Čech. 
V: A kdo je to gadžo? 
M: To sou češí. 
K: Nene, to nejsou češi. 
V: A co ty Adél? 
A: Nevim. Já myslim, že to sou… 
K: Gádžo, to sou normální lidi. 
A: Žejo, já si to myslim taky. 
V: A jako jak normální? A jak to poznám, že je někdo gádžo? 
K: No prostě podle pleti a podle chování. 
V: Ajký má chování? 
K: No jakože to poznáte podle chování prostě, že on bude mluvit sprostě. Řekne třeba když mu 
někdo bude nadávat sprostě a on mu třeba nevynadá a odejde. 
A: Já vim kdo to je. 
V: Kdo? 
A: Lukáš Hajduk. Ten eee… Třebas on řekne nějaký to slo a on třebas.. 
K: Ty mluvíš polsky?Že mluví polsky. Ty si Polka! 
A: Nene. 
K: Joo, ty mluvíš polsky. 
V: Nemluví polsky. 
A: A kdo to je? 
K: To je normální člověk ale je z Polska prostě, chápeš? 
/odešla jsem otevřít -… A: Stačí mi ten řetízek? K: Takovej malinkej! Se uškrtíš. A: To je dobře. K: 
Ty se chceš uškrtit? A: Hmmm.. K: Ty se chceš uškrtit? A: Hmm.. Doma se taky škrtíme.  K: Heej 
oni se doma škrtej: Přicházím. A: Psst. K: Oni se doma škrtěj. V: Kdo? A: My. V: S kym? A: S mojí 
ségrou. V: Proč? A: Chceme se zabít K: Vy se chcete zabít? Já bych utekla./ 
Přichází sourozenci Alvin a Zuzka. 
V: Hele Zuzko, bavily sme se tady s holkama a s Mílou, jestli je nějakej rozdíl v tom, když se řekne 
cikán a cigán.  
Z: Cikán, cigán.  
V: No a co se má říkat správně? 
Z: Cikán! 
V: Jo? A proč? 
Z: No říká se slušně cikán.  
V: A jakej je mezi tím rozdíl? 
A: Cikán je sprostý slovo! 
Z: No jako Cikán… to říkaj romáci. Ty bílý říkaj cikán. Takže se má správně říkat cikán. 
V: A pak ještě když je Rom, tak co , Rom a Cikán, jakej je mezi tím rozdíl. 
Z: Žádnej. 
V: A co se má teda správně říkat. Rom, cikán a nebo cigán?  
K: Cikán. 
Z: Má se říkat Cikán. 
V: A Rom? 
Z: To se může říkat. 
M: To sou jako cigáni.  
V: A kdo je to Gádžo? 
Z: Třeba vy. 
V: No a jak se to pozná? 
Z: Jakože my máme hnědou pleť a vy máte bílou. 
V: A ještě nějakej rozdíl je v tom? 
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Z: Ne!! 
/přichází další děti/ 
V: Hele, a umíte někdo romsky? 
Jáá… 
K: Čavale! 
N: Já jo. 
V: A co třeba? Jak se řekne stůl? 
N: Los stolkos.  
M: Nene.¨ 
K: U nich doma se mluví jenom cigánsky. 
V: A chtěly byste umět romsky? 
M: Já ne. 
K: Já jenom trošku. 
V: A ty Zuzko? 
Z: Ne. 
V: A anglicky? 
K: Anglicky je to lepší. 
M: Já jo. Já už dávno sem angličan. 
N: Ty si angličan? 
V: A kdo je Čech? 
Z: Všichni. 
K: Třeba vy. 
Z: Ne Češi sou všichni. 
V: I vy ste Češi? 
Z: No. 
K: Já sem napůl Češka. Co si ty Zuzko? 
Z: Ty si taky Češka. To se říká jako bílejm. My sme všichni Češi. Protože bydlíme v Český 
republice.  
M: Mluvíme česky normálně.  
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R14     
Dita, 13 let, 8. t řída 
 
M: Dito, co posloucháš za písničky? 
D: Proč? 
M: Co posloucháš? 
D: Všelijaký. 
M: A co nejčastěji?  
D: Cikánský. 
M: A pak? 
D: mm.. Romane Gila. 
M: Ale to je furt cigánský. A co potom? 
D: Mmm.. pak.. Majk Spiryt.  
M: Hmmm. A ještě něco? 
D: Rytmus.  
M: To je uplně jednoduchý. Posloucháš Kabáty? 
D: smích Neeee. 
M: To je uplně jednoduchý. To je prostě pořád ta tendence k tý černošský hudbě joo.. Že?  
V: Hmmm. No jo. Ale proč? 
M: No to je prostě daný. To je daný.  
V:  A co se ti třeba líbí na tom Rytmusovi? 
D: Nevim… Nevim, to je takový to, hezčí.  
V: A co to je to Romane Gila? 
D: Písničky ☺ 
V: No jo, ale jaký? Podle jakýho klíče? Kdo to vymyslel? 
M: To nikdo nevymyslel, to je automaticky daný.  
V: A co to znamená v překladu?  
D: Cigán něco ne jako. 
M: Něco jako cigánskej život. To je anglicky asi.  
D: Neníí. 
V: Je to zahraniční cigánov.  
D: Noo. 
M: Cigánštinou. 
V: No, že toho je na youtube fakt hodně, když napíšete Romane Gila. Ale tam ti vyjedou prostě 
různý písničky.  
M: Hmmm.. To nevim.  
D: A co posloucháte vy? 
V: Já poslouchám tak jako rock.. 
M: Hmm, to sou ty Kabáti.  
V: Néé, Kabáty zrovna ne. 
M: Tak Škwor? 
V: Tak to taky ne. Spíš anglickej a tak.  
M: Queen? 
V: Joo, tak ty třeba jo. 
M: AC/DC? 
V: Joo, taky. 
M: Noooo. 
D: A vy pane Martine? 
M: Já poslouchám uplně všechno. Šedesátý léta, James Brown.. 
V: Noo a James Brown je taky takovej pohyblivej.. 
/M začne zpívat JB/ 
M: Poslouchám uplně všechno. Mě to je jedno co to je. Kromě Justina Biebera asi uplně všechno.  
D: Noo tak to já taky ne. 
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M: A kromě tý Gagana, nebo něco takovýho. 
D: Lady Gaga.  
M: Ale zase.. se mi líbí teď jedna.. nevim jak se menuje.. 
D: Madonna ☺ 
M: Ta je sice bílá jak stěna ale tam sou cejtit ty soulový jakoby tendence… 
D: Bagárová! 
M: Nene, to je Češka. Nebo Angličanka ňáká.  
/zpívá si/ 
M: Seal se mi strašně líbí teď. … Můžem klidně s děckama, až tu budou repráky, udělat takovej 
experiment. Pustíme jim třeba Kabáty, nebo Škwory, a pak jim pustit třeba funky. A co se jim líbí 
víc. Můžeme pustit 3 písničky, co si myslim já, že se mi líbí. Ty základní. 
D: Funky.  
M: No funky, že jo, sou pěkný. 
V: A teď docela frčí ty Cincinaty, to znáš? 
D: Hmm, mám tady ☺ 
K: Tak to pust! 
D: To umim všechny písničky nazpaměť. Ale už to neposlouchám. 
V: Už to neposloucháš? Proč? 
D: Nevim, se mi to nelíbí ☺ 
/něco sprostého v písničce/ 
M: Počkej, já to řeknu mámě! 
D: Ale to je Cincinaty.  
V: A Dito, kolik ti vůbec je? 
D: Třináct.  
V: Takže chodíš do který třídy? 
D: Do osmý.  
V: A když si byla takhle malá jako Karinka, třeba když si chodila do 2. třídy, poslouchala si něco?  
D: Hmm. 
V: A co? Pamatuješ si? 
D: Já nevim.  
V: Co se ti třeba líbilo? 
D: Romane Gila furt.  
V: A to už existovalo? 
D: Nooo. Už dlouho..  
K: Pust Sebastiana.  
D: Pane Mirku, Funky Nebezpečnost 
/hraje píseň, v textu: Cigánský holky yeah/ 
J (pracovnice): Máš nějakou fakt srdcovku? 
Má (máma D): Pořád posloucháš ty holky.  
D: Já ji tu nemám, mám ji v počítači. 
Má: Tajtu si poslouchala pořád. /latinskoam. rytmy?, řeší se jakým jazykem/ 
/pouští se další písničky, Pavel Callta – pop..  hiphop – o mámě/ 
/Matka prozpěvuje s dcerou, pohupuje se, prozpěvují, smích/ 
/rozhovor o škole Dity/ 
M: Už víš kam jdeš Dito? 
D: Na polygrafku. 
M: Hmm, záleží na jakou. Ve Větrově je ještě bankovnictví ne? 
D: Dneska bude hudebka ne? 
M: Bude no. 
Má: Budeš zpívat. 
D: Ale já na to neumim jak zpívaj ty písničky. Ani tu hymnu. 
V: Jakou hymnu? 
M: Naší hymnu.  



   R14 Dita 

 

V: A jak se jmenuje? Nebo co se tam zpívá? 
M: Zpívá se tam třeba, řekněme, o tom, jak kočujem. Dželem dželem ne. Já nevim, musíš ty 
překládat. Já sem to měl i přeložený. Je to něco o tom, jak se kočovalo, myslim. /pouští romskou 
hymnu/. Každej druh cigána to zpívá jinak jo, já to znám totiž Dzelem Dzelem. Oni zpívaj Jelem 
Jelem a my zpíváme Dzelem Dzelem.  
/rytmus se zrychluje- Má+D – tančí, tleskají, smích –trochu nesměle/ 
M: Pustim vám ještě jednu písničku, jesli se vám bude líbit. /pouští Monkey Business-My friends/ 
M: Znáte to? 
D: Ne. /smích, tanec ☺/ 
M: Líbí? 
D: Pokrčení rameny, tleskání Jo! 
M: To zpívá Matěj Ruppert joo, ale prostě zpívá to funky, a je to černošský a líbí se to lidem. A 
málokdo ví, že to zpívá Matěj Ruppert, žejo to všichni známe jako Maj frend. 
/pouštění další rytmické funky písně/ 
M: Bomba.. 
Má: To už sou teď ty nový. 
D: Ale to není od nich. 
M: To je docela starý, tak pět let. 
D: Ale začli to hrát teď někdy, na diskotékách.  
M: Joo, sou ty Delegations většinou, akorát oni to znaj pod Funky Nebezpečnost. Většinou maj 
tady ty starý, a to su nějaký 70. Léta. 
K: Pust Sebastiaana. 
V: Hele Dito, máš nějaký vzor v někom? Jako že bys někoho obdivovala v něčem, že se ti líbí, 
hrdina, idol když to tak řeknu. Nebo idolka. Kdo se ti takle líbí a řekneš si, tyjo, chtěla bych být jako 
on nebo ona. Nějakej oblíbenec… Zpěvák, herečka… Ikona. Že by sis chtěla vylepit jeho/její 
plakát. 
D: Asi Natála. Ta.. Bagárová. 
V: A to je kdo? 
D: Znáte Moniku Bagárovou? 
V: No..  
D: Tak její ségra. 
V: A ta je jako mladší nebo starší? 
D: Mladší. 
V: A co dělá? 
D: Taky zpívá. 
V: A co se ti na ní líbí? 
D: Neviim, taková cigánka.. Hezká. 
V: A máš nějaký vysněný povolání, co bys chtěla dělat? Čím bys chtěla být? 
D: Nevim. Něco dělat ☺ 
V: A co se ti líbí? Co by tě bavilo? 
D: Tancovat bych chtěla zkusit.  
V: A co třeba kadeřnice? 
D: Ne, neumim dělat s vlasama.Malovat bych chtěla. 
V: Kuchařka? 
K: Já bych chtěla, s Karlem. (pořad Vaření s Karlem) 
V: A ty Kristý? Čím bys chtěla být až budeš velká? 
K: Nevim. Malovat lidi. 
D: Já bych chtěla malovat na zdi.  
/Dita odchází/ 
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R15 
 
Martin – 22 let, gatekeeper 
Honza – 18 let 
 
M: No my k tomu máme blízko, k tý černošský hudbě jako… 
V: A čim to?  
M: Jakože sou ňáký gangsteři..  
H: Sou frajeři no.. 
M: Takže jako máme k tomu, žejo, funky, a tohlecto, prostě my k tomu máme strašný tendence. 
H: Tam sou ty černochy. 
M: A já třeba miluju filmy z období ňákých těch 50. let z Ameriky, to bylo vlastně ta segregace 
černochů a bělochů, a Martin Luther King to je pro mě strašnej vzor jo, prostě ta černošská 
tematika mě taky strašně zajímá. Nevim, možná že se cejtim jako černoch trochu ☺ 
V: Jakože možná to je tím, že tam byli utiskovaný těma bělochama, a že vnímáš 
podobně…Takovou tu svoji pozici prostě. 
M: No určtiě. Určitě. Je to možný. Je to strašně podobný jako, je to podobný, je to hodně podobný, 
je to podobný. Já hlavně vnímám co bylo, a takovýdle témata. Se zeptej tady Honzy, co poslouchá 
za písničky. 
H: Majk Spiryt, Rytmus a tajty. 
M: Ale od černochů jako? 
H: Usher, Will Smith.. 
M: Joo Usher, a takový žejo.  
V: A jako čim to je? 
M: Jako já nevim. To je vrozený asi.To už je odmalička prostě. To když už malýmu děcku pustíte 
hudbu a bude černošská, tak prostě se mu bude líbit. A nemusíte říct že to je černošská. A to je 
prostě.. Já nevim.. Těžko říct…Ale já to vim tohlecto..  
V: Jakože třeba to je rytmický? 
M: Možná jo.. Možná máme něco společnýho.. Nějakej ten kód, ten nás k tomu táhne. Já nevim, 
to je strašně težko říct, ale je to pravda tohlecto.  
H: Je no. 
M: Tak to je prostě už odmalička, prostě černoši aa.. Nevim. Možná i zbarvením jako trošičku? 
Trošku oni sou trošku víc možná, ale já sem byl málo na sluníčku. No takže tak.. No je to 
pravda..Tohle vim já, to vim, že u nás všichni…. Co je černý, to je dobrý ☺ 
V: To se říká jo? 
M: Né, si dělám srandu. Ale dalo by se to tak říct jako. Myslim že jo. Ještě takový ty mulati je 
bavěj. Mariah Carey. 
V: Byeonce no. 
H: Rihanna a takový ty. 
M: A já nevim, pust jim třeba Linkin Park. Třeba já jo už. Ale ostatní ne. 
H: Jak? 
V: Linkin Park 
H: To neznám. 
M: Nebo Škwory český. Ať si to poslechnou. 
H: To nemám rád. 
M: Já už jo. Ale to je tím, že už sem za ty léta pokročil někam strašně daleko. 
H: Stárne ☺ 
M: A jedině když sem byl malej, tak jenom hip hop a Majkl Džeksn. Prostě Majkl. Prostě na 
diskotéce když se pustí.. 
V: No a zrovna Majkl, vlastně po tom co ho předělali, tak už pak byl bílej.. 
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M: No to joo, ale já sem to poslouchal Majkla, ještě když sem tuhle informaci vůbec nevěděl, to 
ještě nebyl pořádně internet.  
H: A Tůpaka no hodně poslouchám. 
M: Tůpak! To byl prostě…. 
H: To byl prostě rapper! 
M: To sou možná takový ty příběhy, že vlastně voni zpívaj ňákou tu pravdu.. 
H: O sobě! 
M: I když jim jí nikdo nerozumí, ale cejtí to asi člověk, jak to tam funguje na těch ulicích jo, že 
prostě bitky a drogy a tohlecto, je tady taky ale všude, jo, už odmala prostě, dělalo se tohle. 
Nevim, ale je to zajímavý..že fakt….když se pustí na diskotéce černošská písnička, tak dou 
všichni..  
H: No jasný. 
M: Nebo ňáký funky černošský.  
H: To poslouchaj spíš holky,  reggeatony a takový ty, víš jak… 
M: Nooo, ale máme všichni základ v hiphopu.. 
H: No jasně no! 
M: Všichni..  
H: V žaludku! Jasně. 
M: Málo kterej cigán poslouchá rock.  
V: Joo, rockenrol nějakej pořádnej.. 
M: Noo. 
V: Ale přitom, cigánský písničky jako takový, maj jako blízko spíš k nějakýmu folku, a tak, nebo že 
se hraje na tu kytaru. A zas je v tom ta romština. 
M: Noo, ale myslim, že základ je hiphop pro nás od malička. 
H: Joo, ale třeba, jako třeba i bílým se líbí normálně cigásnký písničky. Ale zase to daj do 
moderního stylu, víš jak, že to není uplně degešárna. 
M: To jooo. To určitě jako.  
V: A třeba Eminem? 
M: No já ho neposlouchal. Protože von je bílej. Ale když sem byl malej tak sem měl v hlavě 
automaticky zakódovaný to, že ty bílý, že jako von není rapper, prostě ten gangster.  
H: No to jo. Ale Padesát cent by šel.  
M: Toho sme hodně poslouchali no.. 50centa. Pak měl film právě von. 
H: Jojo, to sem viděl.  
M: Přežij nebo chípni, jestli tak ňák. A to vlastně byl film o tom, jak vlastně..Vyrůstal na ulici, a brali 
drogy, vařili perník. Prostě se života. A oni k tomu prostě já nevim, strašně tíhnou. Nebo tíhneme. 
Já taky, já to miluju. Nevim, stašně těžký, je to zajímavý. Ale Eminema už poslouchám, ale jako 
malej sem ho neposlouchal, prostě ne. I když .. člověk si to asi nepřizná… I když von dobře 
rapuje, a je dobrej, tak si řekne hm,von je bílej….i když je dobrej jako jo..ale.. 
V: No a je fakt, že ty děti toho Majkla znaj. A je to pro ně nějakej pojem, a vyprávěj mi o něm.  
M: No, jako Majkl, tak ten asi zůstane legenda na dosmrti. Prostě Majkl je Majkl zase. A né? 
Majkla poslouchaj uplně všichni.. 
H: To je jasný no.. 
V: A nebo pak třebas… ještě takový jako rumunský..  
M: Maďarský.. Noo, Maďarský poslouchaj hodně. 
V: Ještě ten Balvin. To taky hodně jsem viděla že si to pouštěj. To je myslim, takovej Balkán. A to 
je takovej třicátník čtyřicátník a ve vobleku, a spíš takový Balkánský rytmy. 
M: Rikardo? 
H: Jak zpívá takový svatý písničky. 
M: No to jediný mě napadá. 
V: A pak ještě mi přijde zajímavý to, že ty děti zpívaj cigánský písničky a pak když sem se s nima 
bavila, jestli uměj romsky… 
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M: Neumí.. 
V: Tak moc jako neuměj, a nebo řeknou, že  jo a pak řeknou třeba že strom se řekne stromos.  
M: Os, ano známe to. Koncovky os. 
H: Jojo. 
V: Jojo.Když nevěděj tak tam šoupnou Os, a zní to jako cigánsk.y Sme natáčeli teďka halušky 
s Mírou, on umí perfektně cigánsky, ale když nevěděl, tak říkal tak se tam strčí Os, bandurikos a 
už to zní jako cigánsky. Tak to je no. 
V: A ty umíš? 
M: Ne. Umim pár slovíček. Jako třeba chleba, pes, teta, strejda, máma, táta. Jak malý dítě. Ale 
neumim moc. Ale zpívat jako vim, všechny texty asi, ty starý, ale už sem to neposlouchal strašně 
dlouho cigánský písničky. Si poslechnu jenom Gismara a Knoku Milenu. Jinak jako ta kvalita de 
strašně dolu. Takový…Nevim no.  Co hlavne, hlavně myslim si, že skoro všem cigánům se přesně 
nebude líbít takový to tuc tuc tuc. 
H: House a elektro. 
M: Nevim, to tam prostě není. U nás je prostě .. 
H: Já sem na tom byl, já sem myslel, že se zabiju…pumpum.to se nedá poslouchat.. 
M: To já bych na to nemoh jít. Joo, ale to ještě o tom vývinu. Protože sem poslouchal jenom tvrdej 
rap, hodně tvrdej rap. A pak vlastně, to sem poslouchal v 8 letech, a pak vlastně člověk šel 
postupně,na českej, pak šel na pop až teď si poslechnu uplně všechno..  
V: A nebo slovenskej? 
H: Noo tak to je Majk Spiryt. 
V: Ale Majk Spiryt je bílej? 
M: Ehm, Majk Spiryt je bílej no. Ale Rytmus žejo když začínal v tom roku dva čtyři, to už je strašně 
moc roků co začínal, tak to byl takovej král jakože, že všichni ho poslouchali, uplně všichni si 
myslim. 
 
/přichází ředitelka Klubu, vyptává se na chystaný film – natáčení pořadu Vaříme a pečeme 
s Honzou, Martin udává celkový počet shlédnutí na youtube/ 
 
M: No vlastně Honza učí, jak dělat cigásnký jídla, nějaký moje jídla, no máme toho hodně. Jak 
Vaří romská rodina. Jak vaří česká hodina. Na Loupáku v Dřevěné jsme vařili pišoty s mladejma, 
přes tisíc lidí, a to si hodně chválili.  
 
/vracíme se k tématu/ 
 
M: Cokoliv hele, v tomhle se orientuju hodně dobře. Protože já sem si tohodle už taky všímal, že 
jako my máme strašný tendence k černošský rase prostě..strašný..Já nevim. 
H: To je rodina. 
M: No je to tak skoro. Že strašný tendence sou, ňáký ty sklony. Nevim proč, ale sou to. Ale 
myslim, že to je už vrozený jako. Prostě když to dítě je malý a nemusí vidět toho černocha, ale 
prostě cejtí to nějak. Si klidně můžeš udělat test na tady to jo. Se vsadim, že deset dětí se mu 
bude líbit ta černošská hudba a nemusí vědět, že to je černoch, než nějaká česká, nebo když 
vezmeš něco takovýho klasickýho jo.. 
V: Hm, to by mohlo bejt zajímavý, pustit něco naslepo.. 
M: No, jasně.. Uplně naslepo. A jako jestli se jim to líbí. A ohodnotit od jedničky do desítky. By si 
viděla, že jasně ty černošský, ty klasiky kdyby se pustila, to bude desítka, nebo to bude od 
sedmičky do desítky. A takový ty co se ti taky nelíběj, tak jim se to taky nebude líbit. A sou malý 
děti a nebudou o tom vědět. Automaticky je to tíhne tam no. 
 
 


