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1. Základní informace o sdružení ROMEA
Občanské sdruţení ROMEA vzniklo 31. 12. 2002. Zaloţila jej pětice mladých lidí (čtyři Romové, jeden
Čech), kteří se podíleli v minulosti na celé řadě mediálních aktivit spojených s romskou tematikou.
Sdruţení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdruţením občanů a právnických osob, které
spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodrţování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie
a tolerance ve společnosti. Mezi základní poslání patří snaha sdruţovat zejména mladé občany romské a
české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného
souţití.
Základními cíli sdružení jsou zejména:


podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodrţování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie
a tolerance ve společnosti



vydávání nezávislých časopisů, novin i jednorázových publikací o Romech a jejich šíření jak mezi
romskou tak i ostatní populací v celé České republice.



překládání cizojazyčné literatury o Romech a jiných minoritách



podpora vzdělávání Romů včetně zprostředkovávání stipendií nadaným romským ţákům a
studentům, prohlubování profesionálních znalostí zejména mladých Romů v oblasti mediální, ale i
dalších



podpora romských tělovýchovných, kulturních a všeobecně volnočasových aktivit, zejména
romské mládeţe.



podpora rozvoje romských komunit, pořádání kurzů a školení, výstav romských umělců,
propagace romské kultury ve všech jejích odvětvích.



Podpora humanitární a charitativní činnosti mezi Romy.



vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice instituce, sdruţení i jednotlivce k
naplňování cílů uvedených výše

Hlavní činnosti sdružení jsou zejména:


propagační a popularizační činnost, vydávání tiskovin (časopisů), šíření informací prostřednictvím
elektronických médií (internet, televize, rozhlas), pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k
danému tématu,



vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy, školení),



informační činnost, vyhledávání a shromaţďování informací týkajících se Romů.



spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, napomáhání k lepšímu souţití majoritní
společnosti a Romů



spolupráce s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí a usilování o zapojení do mezinárodních
nevládních struktur zabývajících se romskou problematikou.

2. Projekty realizované v roce 2004
2.1. Romano voďi - romský měsíčník
Měsíčník Romano voďi se řadí mezi ostatní romská periodika od roku 2003, je tedy ze všech periodik
nejmladší. Ačkoliv vychází ale teprve krátkou dobu, najdete o něm v majoritních médiích nejvíce zmínek
(v posledním roce například v Prague Post, Le monde, Českém rozhlase 6, zahraničních vysíláních
Českého rozhlasu atd), také jeho články pravidelně přebírají majoritní média, zejména internetová (server
idnes, RPA - Roma press agency ze Slovenska, Roma interperss z Bělehradu atd). Myšlenka na zaloţení
tohoto periodika se zrodila na konci roku 2002 coby reakce na absenci periodika, které by dokázalo
moderním zpracováním zaujmout romské i neromské čtenáře a motivovat tak mladé Romy, aby se o dění
ve společnosti začali zajímat a spolupodílet se na něm, stejně jako na tvorbě tohoto magazínu. Projekt byl
v roce 2004 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR částkou
Naplánována byla celkem dvě rozšířená dvojčísla a celkem osm klasických čísel. Na konci února 2004
vyšlo první dvojčíslo časopisu o rozsahu 32 stran + obálka. V následujících čtyřech měsících, tedy březnu,
dubnu, květnu a červnu naprosto jednotlivá čísla v rozsahu 28 stran + obálka. V létě (červenec - srpen)
vyšlo další dvojčíslo opět v rozsahu 32 stran plus obálka. V září, říjnu, listopadu a prosinci pak vyšla opět
klasická čísla v rozsahu 28 stran + obálka.

2.1.1.

Spolupráce časopisu s ostatními médii a organizacemi

Kromě vydávání časopisu se orientujeme i jinými směry. Na spolupráci s neromskými tituly a propagování
romské tematiky i v tisku a médiích majoritních. V současné době jsme byli jako jediné romské periodikum
zahrnuti do monitoringů, které vytvářejí a distribuují firmy Newton IT a Anopress. Články z časopisu se tak
dostanou k nepoměrně širší čtenářské obci a tím se zněkolikanásobí dopad projektu časopisu Romano
voďi.

2.2. Romský informační server - http://www.romea.cz
Projekt je zaměřen především na mladé obyvatele České republiky, na Romy i na ne Romy. Server
sdruţení ROMEA spustilo v únoru 2003. Prostřednictvím internetu chceme informovat nejen české
novináře, ale především umoţnit mladé generaci poznat Romy i z jiné stránky neţ v současné době
prezentují média. Chceme, aby mladá generace jiţ na základní škole nalezla informace o Romech, které
ve většinových médiích nenajde. Stránky romského informační servisu se tak mohou stát

jednou z

pomůcek při výuce a stanou se jakýmsi mostem mezi Romy a většinovou populací. Cílem tohoto projektu
není nic menšího, neţ snaha zlepšit vzájemné vztahy mezi romskou menšinou a většinovou populací.
Myslíme si, ţe je třeba začít právě u mladých a právě pomocí prostředku, který je dnešní mládeţi tak
blízký. Právě proto jsme jako nejvhodnější médium vybrali internet.
Na těchto stránkách vytváříme a poskytujeme informační servis. Stránky časopisu Romano voďi jsou nyní
nejnavštěvovanějším romským serverem, jenţ má dle statistik na www.toplist.cz průměrnou denní
návštěvnost okolo 500 návštěvníků, přičemţ návštěvnost v pracovních dnech dosahuje aţ 600 návštěv
denně. Články a aktuální informace z www.romea.cz automaticky přebírá server www.pravednes.cz,
www.newsisfree.cz,

rss.pooh.cz,

www.worldnews.cz,

www.srnm.cz,

www.romani-posten.cz,

news.google.com, news.centrum.cz a další. V době krize na Slovensku nás velmi často citoval například
jeden z největších zpravodajských serverů u nás, www.idnes.cz.

2.2.1.

Obsah serveru

Celý server můţeme tedy rozdělit na tři základní části:


Aktuální informace



Obecné informace o Romech



Elektronická verze časopisu Romano Voďi

Aktuální informace
Romský informační servis se skládá z několika rubrik: zprávy, připravované akce, výběr z tisku, audio a
video archiv, diskusní fórum, chat, ankety, zajímavé odkazy.
Zprávy - Rubrika zpráv přináší pravidelné zpravodajství s romskou tématikou. Mezi zprávami naleznete
takové, jeţ se dají nazvat domácími (regiony nevyjímaje) a samozřejmě ty zahraniční. Stránka přináší
takové informace, které nejsou v jiných českých elektronických médích dostupné.
Při vytváření této rubriky spolupracujeme s Roma Press Centrem z Budapešti, s Romskou tiskovou
agenturou z Košic, s regionálními romskými televizemi se čtyřiadvacetihodinovým vysíláním v Makedonii
(TV ŠUTEL a BTR), dále v Srbsku (TV Nišava) a Bulharsku. Dále s romským tiskovým centrem a

romským rádiem v Bělehradě. Z českých můţeme jmenovat především Econect, Infoservis společnosti
Člověk v tísni, sdruţení Athinganoi a další.
Kalendář akcí - V této rubrice návštěvník nalezne celou řadu akcí, které se konají v blízké budoucnosti.
Jedná se o koncerty, výstavy, konference, tiskové konference, divadelní představení atd. Naše akce
přebírá Multikulturní centrum a publikuje je ve svém seznamu akcí na www.mkc.cz
Výběr z tisku - Rubrika obsahuje výběr nejzajímavějších článků z tisku, ale také přepis některých relací z
audiovizuálních médií.
Audio a Video archiv - Obsahem této rubriky jsou audio a video nahrávky, a to především rozhovory s
různými romskými osobnostmi jak z České republiky tak i ze zahraničí. Soubory jsou ve formátu Real
Media a je moţné je poslouchat jak ve stream verzi.

Uveřejnili jsme video rozhovory s umělci a

odborníky, kteří se zúčastnili Světového festivalu Khamoro 2003.
Diskusní fórum a chat - Stránky obsahující diskusní fórum a chat se staly místem, kde se setkávají jak
Romové tak i příslušníci majoritní společnosti a vyměňují si názory na různá témata. Kaţdý měsíc jsme
zveřejnily jedno diskusní téma, jeţ bylo vyhlášeno i v časopise Romano Voďi. V časopise byly také
zveřejněny nejzajímavější názory na jednotlivá témata. Stránky chatu umoţňují návštěvníkům on-line,
přímou diskuzi nebo jen takové obyčejné „klábosení“ v romštině nebo v češtině.
Anketa - Anketní otázka je aktualizována stejně jako diskuzní fórum jednou měsíčně a týká se vţdy
stejného tématu. Výsledky anket jsme uveřejnili v časopise Romano Voďi.
Zajímavé odkazy - V této části informačního serveru mapujeme celosvětovou síť internet a snaţíme se
vytvořit databázi romských internetových stránek (více viz. Projekt Kormidlo)
Elektronická verze časopisu Romano voďi
Pravidelně aktualizovaná sekce, kde se kaţdý měsíc objevila elektronická verze romského měsíčníku
Romano voďi.
Další součástí projektu Romského informačního servisu je pravidelný týdenní mailing důleţitých informací
na e-mailové adresy všech, kteří se zapsali do mailing listu na našich webových stránkách. Součástí
serveru je exportní soubor umístěný na adrese http://www.romea.cz/rss.xml, který umoţňuje jednoduché
přebírání zpráv jinými servery. Články a aktuální informace z www.romea.cz v současnosti přebírá server
www.pravednes.cz, news.google.com, www.newsisfree.cz, rss.pooh.cz, www.blogator.com a další.

2.3. Romano voďi do škol
V rámci tohoto projektu byl časopis Romano voďi za finančního přispění Ministerstva školství, mládeţe a
tělovýchovy distribuován zdarma do škol. Nejdříve jsme oslovili dopisem a telefonicky 840 škol, z toho 398
základních, 442 středních škol a odborných učilišť. V další fázi jsme se rozhodli do projektu zařadit i
některé školy zvláštní a proto jsme oslovili třicet z nich. Dle jejich zájmu a našeho záměru jsme nakonec
vybrali 18 z nich. Coby zajímavý experiment, který sice nebyl v původním projektu obsaţen, ale přišel
nám uţitečný, se jevilo oslovení některých knihoven, které se snaţí o multikulturní přístup v jejich
regionech.
Ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha, které právě s knihovnami několik let spolupracuje, jsme
nejdříve vytipovali a posléze i oslovili knihovny v lokalitách s nejproblematičtějším souţitím romské
minority a majority. Dvanáct z nich nakonec zůstalo našimi recipienty. Knihovny i všechny zmíněné školy,
celkem tedy 313 subjektů jsme zařadili do databáze našich odběratelů a průběţně kontrolovali, zda jim
skutečně časopis chodí. Snaţili jsme se i o zpětnou reakci od nich. Upozorňovali jsme je na další naše
vzdělávací aktivity, například internetový Vzdělávací cyklus o Romech na www.skola.romea.cz určený
zejména školám, ţákům, studentům i pedagogům.
Pro všechny školy, které jsou v naší databázi jsme vyhlásili soutěţ. Tato soutěţ na téma Jak vidím Roy je
rozdělena do dvou kategorii a to literární a výtvarnou. Chtěli jsme touto soutěţí přimět děti, aby se
zamysleli nad tím, jací Romové jsou v jejich okolí, zda jsou to kamarádi, sousedé, či jen někdo koho si
nevšímají.
Součástí projektu byly i tři přednášky na základních školách. Po několikatýdenním oslovování jsme vybrali
tři z nich. Samozřejmě s ohledem na počet romských ţáků ve škole. V Praze se uskutečnila 15. 12. 2004
přednáška s ţáky a pedagogy na ZŠ Havlíčkovo náměstí na Praze 3 Ţiţkově.
Tuto školu jsme si vybrali pro přednášku záměrně, poněvadţ patří mezi školy s velkým počtem romských
ţáků. Ţiţkov je navíc znám tím, ţe v této lokalitě ţije velká romská komunita a souţití s majoritou je
mnohdy velmi komplikované.
O den později, tedy 16.12. 2004 na ZŠ L. Štúra v Ostravě-Porubě a 17.12. 2004 na ZŠ Křenová v Brně.
Obě tyto školy jsou samozřejmě v lokalitách kde je větší komunita Romů.
Zejména ty v Ostravě a Brně pro nás a doufáme, ţe i ţáky a pedagogy, znamenala opravdový přínos.
Ţáci byli zvídaví, aktivní, ptali se a navrhovali oni i jejich pedagogové, abychom podobné přednášky
uskutečňovali častěji, neboť nemají mnoho šancí takto komunikovat se zástupci menšiny

a navíc

novináři.
Projekt jsme se snaţili celou dobu patřičně medializovat, coţ se nám dařilo na internetu i v médiích

českých a zahraničních. Samozřejmě jsme vyuţili i prostoru v samotném měsíčníku Romano voďi. Kromě
toho jsme projekt společně s dalšími prezentovali na tiskové konferenci konané v Praze 2. 11. 2004 a
semináři s novináři v kavárně Medúza 16. 11. 2004. Ten byl součástí jiného projektu občanského sdruţení
Romea.
Domníváme se, ţe díky šanci rozesílat časopis i do škol, se daří nabízet školám jeden z dalších pramenů,
z nichţ mohou čerpat při výuce a diskusích se svými ţáky a studenty.

2.4. Historie romských tiskovin a jejich spolupráce s majoritními médii
Projekt představil vývoj romské ţurnalistiky v ČR i zahraničí, s akcentací na tu domácí, jednak
prostřednictvím vystavených materiálů (obálky časopisů, fotografie z nich atd.), ale také prostřednictvím
semináře. V rámci projektu se přestavil široké veřejnosti jiţ dva roky vycházející titul Romano voďi, který si
za krátkou dobu své existence získal řadu svých čtenářů a jehoţ články přebírají i majoritní média. Další
částí projektu byla dva a půl měsíce trvající výstava nazvaná „Romský tisk včera a dnes“.
Kromě fotografií si mohli návštěvníci prohlédnout také romské časopisy a noviny vycházející nejen u nás,
ale i ve světě. Vernisáţ byla spojena s ochutnávkou tradičních romských jídel a prezentací historie
romských médií ve světě. Výstupem vernisáţe je dvacetistránková černobílá publikace ve formě
kalendáře představující černobílé portréty Romů a Romek.

2.4.1.

Seminář - délka trvání: 4 hodiny

Seminář proběhl 16. listopadu od 14:00 hodin v praţské literární kavárně Medúza v Belgické ulici 17.
Seminář, jehoţ hlavním cílem bylo poskytnout romským i neromským novinářům prostor pro výměnu
informací, navázání kontaktů a pokud moţno dlouhodobější spolupráci. Oslovili jsme především
ţurnalisty, kteří se národnostní tematice věnují delší dobu, stejně jako kolegy z romských médií.
Semináře se zúčastnilo patnáct novinářů. Z majoritních médií jmenujme například tvůrce dvou pořadů
České televize zabývající se národnostní tematikou - Velký vůz, jehoţ reţisér Martin Pátek se zúčastnil
semináře, stejně jako jeho kolegyně, hlavní dramaturgyně magazínu pro národnostní menšiny Babylon
Marta Svozilová z ostravské televize.

Právě pro pořad Babylon byla o semináři a výstavě natočena

reportáţ, kterou pak česká televize odvysílala. Dále se semináře zúčastnil například Petr Uhl z deníku
Právo, bývalý zmocněnec pro lidská práva , Alexander Točinskij, zahraniční zpravodaj České televize
(točil na Balkáně, v Iráku, ale také Polsku atd), Petr Holub z Hospodářských novin a Českého rozhlasu 6,
dříve šéfredaktor týdeníku Respekt, Lucie Toráková z Českého rozhlasu Regina atd. Své zástupce měly
na semináři i romská média Romano hangos a internetové rádio Rota.
Setkání mělo neformální charakter a skutečně poslouţilo k výměně názorů a k hledání moţné spolupráce.
Na začátku moderátorka semináře, předsedkyně sdruţení ROMEA Jarmila Baláţová, stručně sdělila

informace vztahující se k historii romských médií u nás i ve světě a pak jiţ následoval diskuze o romských
i neromských médií, o tom jak prezentují romskou tematiku v nich se objevující a o moţné spolupráci mezi
jednotlivými novináři.

2.4.2.

Vernisáž výstavy materiálů a fotografií romského tisku

Po ukončení semináře od 18:00 hodin proběhla

16. listopadu v praţské literární kavárně Medúza

vernisáţ výstavy „Romský tisk včera a dnes“, kterou slavnostně otevřela poslankyně Taťána Fischerová.
Zahájení výstavy se zúčastnil i tehdy nově jmenovaný vládní zmocněnec pro lidská práva Svatopluk
Karásek. Celá akce se uskutečnila v předvečer 15. výročí Revoluce v roce 1989 a naše občanské
sdruţení se jí připojilo k výzvě S komunisty se nemluví, čímţ se výstava i seminář dostaly na seznam
aktivit spojených s touto výzvou. Součásti vernisáţe byla i ochutnávka tradičních romských jídel.
Výstava „Romský tisk včera a dnes“ poprvé představila širší veřejnosti okolnosti vzniku a existence
romského tisku v Čechách i zahraničí. Samozřejmě nebyly vynechány ani zmínky týkající se romských
televizních a rozhlasových pořadů cyklického charakteru, stejně jako informace související s existencí čtyř
romských regionálních televizí, jedné v Bulharsku, dalších dvou ve Skopje a třetí v Nišavě. Akcentace byla
ale přece jen kladena na romský tisk. Kromě nejrůznějších romských titulů si mohli návštěvníci
prohlédnout také fotografie dokládající existenci těchto periodik a dva roky existence měsíčníku Romano
voďi (Romská duše), jenţ vydává naše občanské sdruţení.
Celá výstava byla rozdělena tematicky a prostorově na dvě části. První část výstavy představila historii
romského tisku a v druhé části pak byly velkoformátové barevné a černobílé fotografie zachycující
obyčejný ţivot Romů, ale také představující úspěšné romské sportovce. Mnoho reportáţních fotografií
dokumentovalo důleţité události v ţivotě Romů, např. odhalení památníku na místě bývalého sběrného
tábora v Letech u Písku, setkání organizátorů a účinkujících světového romského festivalu Khamoro s
tehdejším prezidentem Václavem Havlem atd.
Na základě ohlasů bylo sdruţení ROMEA poţádáno provozovateli kavárny Medůza o prodlouţení druhé
části výstavy. Proti původně plánovaným 30 dnům trvala výstava od 16. 11. 2004 do 31. 1. 2005.

2.4.3.

Publikace

Černobílá publikace ve formě kalendáře má dvacet černobílých stran, formátu A5 a byla vydána v nákladu
1500 ks. Kalendář obsahuje celkem dvanáct portrétů zachycující Romy v běţném ţivotě. Druhá strana
obálky obsahuje text představující historii romských médií v České republice a v zahraničí. Publikace byla
distribuována společně s časopisem Romano voďi, především pak do škol a organizacím zabývající se
menšinovou tematikou. Kalendář byl rovněţ distribuován při různých příleţitostech jako jsou koncerty,
semináře atd.

2.5. Vzdělávací internetový cyklus o Romech pro základní a střední
školy
Spuštění samotného cyklu předcházela několik měsíců trvající příprava, především však kontaktování
jednotlivých škol a knihoven v celé ČR. Zveřejňování inzerátů, výměna log na internetových stránkách
dětských organizací, médií i škol. Cyklus, který se nachází na webových stránkách http://skola.romea.cz,
je určen zejména pro ţáky, studenty a pedagogy středních a základních škol.

2.5.1.

Propagace projektu

Během května a června 2004 bylo osloveno dopisy vytipovaných 1108 škol z celé České republiky, z toho
513 středních, 298 základních a 297 zvláštních. Školy byly znovu kontaktovány v říjnu 2004 po spuštění
internetového cyklu, a to s přispěním krajských úřadů České republiky. Kromě oslovení jednotlivých škol
se sdruţení ROMEA také rozhodlo propagovat Vzdělávací cyklus prostřednictvím médií, internetových i
tištěných, zejména pak dětských. K dnešnímu dni jiţ spolupracujeme (jak jsme jiţ zdůraznili, snaţíme se
server stále udrţovat, i kdyţ projekt samotný jiţ skončil) se servery www.sidliste.cz, www.adam.cz,
www.skoladetem.cz, www.moje1noviny (také s jejich tištěnou podobou) a www.ddmpraha.cz. Mezi další
spolupracovníky patří Multikulturní centrum Praha (www.mkc.cz) a Učitelské noviny, kde byl 30.11., 7.12.
a 14.12. uveřejněn inzerát propagující vzdělávací cyklus.
Dále jsme zkušebně oslovili čtyři regionální knihovny z ČR, prostřednictvím jejichţ internetových stránek,
kde je umístěna ikonka vzdělávacího cyklu, chceme oslovit širší pole čtenářů serveru. Spolupracujeme
tedy s Městskou knihovou v Praze, knihovnou Jiřího Mahena v Brně, Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře
Králové a Františka Bartoše ve Zlíně.

2.5.2.

Návštěvnost serveru http://skola.romea.cz

Od 17. 10. 2004., kdy byl Vzdělávací cyklus spuštěn, jeho stránky navštívilo 1233 lidí. Průměrná denní
návštěvnost byla cca 50 návštěvníků, coţ po pár měsících existence není vůbec špatné. Na stránky cyklu
bylo a je také moţné se zaregistrovat a tak pravidelně získávat novinky, které se zde objeví. Zatím se
registrovalo coby stálí návštěvníci asi 66 škol z celé České republiky. Ostatní stránky navštěvují bez stálé
registrace, coţ je samozřejmě moţné.

2.5.3.

Komunikace s návštěvníky stránek

Ohlasů na Vzdělávací cyklus přišlo poměrně mnoho. Většina z nich je kladných, připomínky se týkají
spíše nedostatků, které souvisely s počátečním stádiem vzdělávacího cyklu. Ten jsme pochopitelně
průběţně doplňovali a rozšiřovali včetně soutěţí pro školy i jednotlivce s moţností výhry. Ačkoliv ceny
jsou jiţ zakoupeny, samotné vyhlášení výsledků se odehraje později, vzhledem k prázdninám a
pozdějšímu datu spuštění stránek jsme chtěli nechat ţákům, studentům i jejich pedagogům delší čas na
zpracování.

V rámci jiného projektu našeho sdruţení jsme uspořádali ve třech vytipovaných základních školách v
regionech s nejvyšším počtem Romů (Brno, Ostrava, Praha) také přednášky s jejich ţáky a pedagogy.
Kromě jiného jsme zde propagovali i Vzdělávací internetový cyklus o Remech a v kaţdé ze škol odevzdali
letáky informující o stránkách i všem, co se na nich lze dozvědět.

2.5.4.

Obsah projektu

Historická část
Připravuje ji pro nás Petr Lhotka, pracovník Muzea romské kultury velmi přijatelnou a lehce stravitelnou
formou. Součástí kaţdého dílu jsou i obrázky, ilustrace a dobové fotografie dokumentující popisovanou
kapitolu dějin.
Literární část
Tato část bude vyuţitelná v Českém jazyce a literatuře. Portréty romských osobností, včetně zahraničních
(například finský spisovatel Velijo Baltzar, který napsal osm velkých románů, maďarský básník, který
přeloţil do romštiny Malého prince, jugoslávští autoři překládající Shakespearova dramata), ovšem s
převáţnou akcentací na české a slovenské. V literární části byli představeny například tyto osobnosti:
Tera Fabiánová (ČR), Elena Lacková (Slovensko), Veijo Baltazar (Finsko), Mariella Mehr (Itálie) a další
Hudební část
Sekce je podobně zaměřená jako literární, ovšem na hudební veličiny dávno zemřelé i ty ţijící v Čechách i
zahraničí.
Sportovní část
Kromě romského měsíčníku Romano voďi se nikdo systematicky nevěnuje vyhledávání a portrétování
mladých romských sportovců reprezentujících Českou republiku, tedy svoji zemi na národní i mezinárodní
úrovni. Domníváme se, ţe právě rozšiřování informací tohoto druhu můţe výrazným způsobem pomoci
objektivizovat a lepšit obrázek Romů v očích české veřejnosti, zahrnující téţ ţáky, studenty, pedagogy,
novináře. Objevili jsme a představili romského vzpěrače mířícího na Olympiádu, mladičkou dívčinu
reprezentující na ME v řeckořímském zápase, stejně úspěšného hráče stolního tenisu, boxera, fotbalistu
a dokonce hokejistu. Těch sportovců je víc a většina z nich ve věku středoškolských či vysokoškolských
studentů. Rozhovory s nimi mohou mladé Romy sedící v lavicích skutečně motivovat a ne Romů pomoci
rozšířit své vědomostní obzory, které lépe bourají zaţité stereotypy.
Komiks o drogách
Českou mladou populaci zasáhlo nebývalou měrou drogové šílenství, bohuţel mladé Romy, zejména v
některých lokalitách, ještě více. Dlouhodobě spolupracujeme s občanským sdruţením Hvězda školícím
streetworkery a terénní pracovníky, kteří se setkávají právě s uţivateli drog. Ti v roce 2003 zpracovali a
připravili do tisku kreslený komiks s drogovou tematiku. Řada vět je dokonce v romštině, pochopitelně s

českými překlady. Časopis Romano voďi měl exkluzivní právo v jednom ze svých čísel otisknout ukázku
tohoto komiksu. Komiks byl postupně uveřejňován na serveru http://skola.romea.cz.
Romsky zábavně a snadno - minikurz romštiny
Řada mladých Romů svoji mateřštinu nepouţívá, neumí vůbec nebo alespoň ne tak dobře. A řada ne
Romů by se moţná ráda naučila alespoň pár základních frází uplatnitelných poté v praxi. Právě proto
jsme se rozhodli pomoci oběma skupinám uveřejnění kresleného minikurzu romštiny na pokračování.
Základní fráze nejběţnějších situací, do nichţ se dostává kaţdý z nás - na ulici, v obchodě, ve škole jsou
doprovázeny ilustracemi s multikulturním nádechem, tj. postavičky jsou z romského, českého, asijského,
afrického, evropského atd. prostředí.
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Počet členů sdružení: 9
Mgr. Jarmila Balážová vystudovala ţurnalistickou fakultu a zapojila se do romského hnutí a především
do romské ţurnalistiky jiţ při studiích na Ţurnalistické fakultě. Od počátku roku 1990 v Brně připravovala
a vydávala cyklostylovaný bulletin „Roma adadţives“ (informoval o průběhu polistopadových událostí,
romských aktivitách a osobnostech). V letech 1991 - 1998 byla vedoucí romské redakce v Českém
rozhlase - na stanici Radioţurnál. Současně externě spolupracovala s Českou televizí se podílela na
vytváření romského televizního magazínu Romale, Nadoraz. Natočila několik dokumentů pro Českou
televizi, publikovala v českých a romských médiích. V roce 1998 organizovala mediální kurs pro osmnáct
mladých Romů, z nichţ někteří jiţ pracují v českých médiích (např. Richard Samko pracuje ve
zpravodajství ČT, je členem občanského sdruţení ROMEA). V letech 1998 - 2000 působila jako
dramaturgyně pořadů pro děti a mládeţ v České televizi. Je autorkou několika dokumentů odvysílaných
ČT v cyklu Děti okamţiku, moderovala pořad o romské historii. Od roku 2000 moderovala a autorsky
spolupracovala na pořadu Pěna dní, vytvářela vlastní pořad (autor, moderátor) „Rozhovory“ (rozhovory na
téma národní a osobní identity). Jako první Romka se objevila i na soukromé komerční televizi NOVA, kde
uváděla nejsledovanější talkshow Áčko. V současné době působí jako šéfredaktorka romského měsíčníku
Romano voďi a předsedkyně občanské sdruţení ROMEA. V České televizi působí jako dramaturgyně

dětského diskuzního pořadu Tykadlo. Jako moderátorka pracuje v Českém rozhlase 6 (bývalé Rádio
Svobodná Evropa).
Ing. Zdeněk Ryšavý působil od roku 1999 jako vedoucí kanceláře sdruţení Dţeno, webmaster a autor
internetových stránek sdruţení Dţeno, které za jeho působení získaly druhé místo v anketě návštěvníků
největšího romského servere http://www.romnews.com. Od srpna roku 2002 se podílel společně s
Vojtěchem Lavičkou na internetové podobě vysílání romského Rádia ROTA. Na základě těchto stránek
získal další zakázky zaměřené především na multikulturní projekty. Od ledna 2003 působí jako výkonný
ředitel občanského sdruţení ROMEA. Po autorské a technické stránce se podílí na vytváření romského
informačního serveru a stránek časopisu Romano voďi na http://www.romea.cz.
Soňa Kalejová se zúčastnila v roce 1999 mediálního kurzu a od tohoto roku začala externě
spolupracovat s časopisem Amaro gendalos. V roce 2000 nastoupila na celý úvazek do redakce Amaro
gendalos, kde působila jako redaktorka a vedoucí vydání (shromaţďovala články od jednotlivých autorů,
dodávala fotografie a zajišťovala komunikaci mezi tiskárnou, grafiky a distribuční firmou.) Od roku 2003
působí ve stejné funkci v redakci časopisu Romano voďi. Vedle novinářských aktivit spolupracuje externě
s občanským sdruţením R-Mosty, kde působí jako lektorka kurzu šití pro Romy.
externě studuje střední Evangelickou akademii.
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