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Drazí přátelé,
 
občanské sdružení MIRET organizovalo pod mým uměleckým vedením 
intenzivní umělecké soustředění pro romské děti a mládež. V rámci aktivit 
se děti zdokonalovaly nejen ve zpěvu, tanci a hře na hudební nástroje, ale 
připravili jsme pro ně také bohatý vzdělávací program zaměřený na jazyko-
vou výuku (angličtina, čeština, romština), přednášky na téma romské 
identity a aktuální problémy, se kterými se mladí Romové setkávají v každo-
denním životě. Hlavní snahou bylo pomoci dětem a mladým, aby se úspěš-
něji a aktivněji zapojili do společnosti. Díky úžasným lidem, kteří nás 
podpořili, se nám podařilo dát dohromady 264 000 Kč. 

Všem ze srdce děkujeme a těšíme se na další setkání.

Více informací najdete na webových stránkách o.s.MIRET www.miret.cz.
Přikládáme ukázku z koncertu se zlínskou filharmonií, abyste si dovedli 
lépe představit, jak spolu s dětmi měníme svět a jejich životy:
http://www.youtube.com/watch?v=drphmUU-w-w 
 
Srdečně zdravím

Ida Kelarova

S pocitem upřímné 
vděčnosti a s hlubo-
kou úctou k vám 
všem, kteří nám zů-
stáváte na blízku, dě-
kujeme za vaši spolu-
práci a podporu při 
realizaci našich cílů 
a snů. Děkujeme vám 
všem, kteří nás pod-
porujete a pomáháte 
tak plnit naše cíle. 

Ida Kelarova 

úvod:



La bara pačivaha u le 
čače paľikeribnaha ke 
tumende, ke tumende 
ko ačhel amenca u 
amenge pašes, paľike-
ras vaš tumari buči u 
šigitišagos paš e reja-
lizacija te pherdžarel  
amare sune. Paľikeras 
tumenge savorenge, 
ko amenge šigitinel 
kavka te pherdžarel 
amere sune.



kdo jsme:



MIRET – Mezinárodní Iniciativa Pro Rozvoj Etnické Tvorby

Romské občanské sdružení MIRET je nezisková organizace orientující 
se na vytvoření podmínek pro humánně pedagogickou, kulturní a umě-
leckou činnost. MIRET se již několik let zabývá podporou tvůrčích 
a kulturních aktivit romské minoritní skupiny.

Romské sdružení MIRET založila Ida Kelarová v roce 1998. Jedním 
z hlavních cílů MIRETu  je napomáhat romské minoritě v integraci 
do společenského života v ČR a naopak majoritní skupině obyvatel ČR 
umožnit a pomoci porozumět Romům a otevřít se jim. V roce 2011 se 
stává platnými členy již generace mladých Romů, kteří prošli uměleckými 
dílnami a projekty organizovanými právě Idou Kelarovou a o.s. MIRET.
MIRET podporuje mladé romské umělce, děti a mládež, jejich obecné 
a jazykové vzdělání, ale především jejich umělecký růst a kreativitu. 
Cílem MIRETu je pomáhat udržet aktivní tvorbu mládeže, vytvářet pod-
mínky pro pokračování ve svém poslání a uchování své vlastní tradice. 
MIRET jim pomáhá dokázat, že něco umí, dodává jim sílu bojovat 
s někdy nemilosrdnou realitou dneška, hledat jejich vlastní identitu 
a poskytuje jim pracovní příležitosti v oboru, který je zajímá a baví. 
To vše s cílem udržet jejich kulturní hodnoty a tradice.

Občanské sdružení MIRET podporuje mladé talentované umělce, kteří 
ať už z finančních, sociálních, rasových či jiných důvodů nemají šanci na 
vlastní prosazení a realizaci. Umění v dnešní době podléhá jednotvárnos-
ti a většina mladých lidí pod vlivem komercionalizace ztrácí svou identi-
tu. Následkem toho člověk přichází o svůj vlastní originální a kreativní 
potenciál. Vzniká tak nevědomost, která způsobuje tendenčnost v umění. 
Činnost o.s. MIRET se proto zaměřuje na přirozenou tvorbu, směřuje 
k ryzosti a autenticitě.

Hluboká a upřímná 
tvořivost dává člově-
ku pocit sebevědomí, 
identity, jistoty a tím 
pádem svobody. 
Čerpá z ní sílu a ži-
votní energii. Tyto 
faktory mu pomáhají 
vést plnohodnotný, 
zdravý život, ale pře-
devším probouzí 
skutečnou osobnost, 
což je nejen v umění 
naprostý základ.

kdo jsme:



Do sboru Čhavorenge chodím už víc 
jak rok. Na Romano ňilaj jsem byl 
i loni a tento rok jsem se nejvíc těšil na 
zpěv. Když jsem se dozvěděl, že budeme 
muset všichni tancovat, tak jsem se 
toho lekl. Nakonec jsme si mohli zkusit 
jak moderní, tak tradiční romský tanec 
a zjistil jsem, že mi to docela jde a že 
mě to baví. Moderní tanec nás učili 
Staňa Funti a Patrik Ruszo, oba dva se 
jezdili v minulosti na tábory   vzdělávat 
a dneska sami učí nás mladší, protože 
MIRET dává šanci nám mladým a vy-
tváří tak vzory, které jsou pro Romy dů-
ležité. Třeba i my budeme jednou učit 
mladší romské děti. 

Pavel 17 let



aktivity:



Asi největší úspěch mělo naše závěreč-
né vystoupení čapáše s klukama, které 
s námi secvičil Oto Bunda. Ota nám 
ukázal a vysvětlil, v čem romský tradič-
ní tanec spočívá. Je důležité, aby v sobě 
člověk cítil nejdřív tlukot srdce, ten 
nám dává přirozeně rytmus. Tím, že 
poznáme ještě naši kulturu a spojíme ji 
s našim přirozeným rytmem, tak se 
můžeme posouvat dál a dál a víc na-
slouchat našemu nitru. Ota je pro nás 
vzorem. Patří mezi první generaci 
Romů, kterou teta Ida učila 
a teď už patří do jejího uměleckého 
týmu. 

Jožka 13 let 



Věděla jsem, že na táboře 
budeme nacvičovat na prosin-
cový koncert. Nejvíc jsem 
musela ale překonat to, jak se 
mi stýskalo za mamkou 
a taťkou. Byla jsem poprvé bez 
nich. Po deseti dnech jsem to 
vzdala. Jsem ale ráda, že mě 
teta Ida dovolila pokračovat 
a příští rok určitě zvládnu celý 
program, protože když jsem 
dojela domů, tak mi to bylo líto 
a na všechny jsem pořád mys-
lela. 

Lenička 9 let



Anglický jazyk   (Lucie Čechovská, Petra Borovičková)
Anglické Gospely (Lucie Čechovská, Petra Borovičková, Jan Dužda)
Romský jazyk (Michal Mižigár)
Český jazyk (Petra Borovičková, Lucie Čechovská)
Hra na kytaru (Desiderius Dužda)
Sólový zpěv  a práce s hlasem (Ida Kelarova)
Korepetice Roman Horváth a Jan Dužda 
Sborový zpěv a příprava koncertu (Ida Kelarová, Desiderius Dužda,  
Jan Dužda, Oto Bunda)
Romská historie a kultura Romů (Michal Mižigár)
Holocaust Romů ( Michal Mižigár)
Romové a české dějiny po 2. světové válce (Michal Mižigár)
Romská hudba a umění (Michal Mižigár) 
Romové ve světové  historii (Michal Mižigár)
Tradice a zvyky v tradiční romské rodině včera a dnes (Michal Mižigár)
Leadership (Anna Petrželková)
Základy herectví (Anna Petrželková)
Tradiční romský tanec  (Libuša Bachratá)
Tradiční romský tanec (Oto Bunda)
Moderní tanec (Patrik Ruzsó, Stanislav Funti)
Sexuální výchova (Margita Rácová)
Literární činnost – Kaľi Čercheň – Černá hvězda (Michal Mižigár)
Workshop o emocích (Ida Kelarova)
Dechová cvičení (Ida Kelarova)
Přírodověda (Oto Bunda) 

Když mi bylo pět, ma-
minka mi řekla, že 
klíčem k životu je štěstí. 
Když jsem přišel do 
školy, zeptali se mě, co 
chi být, až vyrostu. 
Napsal jsem „ štastný“. 
Řekli mě, že asi nerozu-
mím zadání. Já jim řekl, 
že oni nerozumí životu. 

John Lennon  

aktivity:



Společně jsme se sborem byli na hodně 
akcích, ale myslíme si, že až na tomto 
soustředění jsme pochopili, co nám to 
všechno přináší a dává. Teta Ida s námi 
dělala dechová cvičení, po kterých ná-
sledovala práce s emocemi. Vším jsme 
prošli spolu a posílilo to nejen každého 
z nás, ale umožnilo nám to lépe se na-
vzájem poznat a posílit také náš vztah. 
To, co jsme díky těmto cvičením v sobě 
objevili, jsme pak mohli vložit do sólo-
vých písniček, s kterými jsme na konci 
tábora vystupovali. Poprvé jsme mohli 
zpívat sami za sebe, aniž bychom se 
„schovávali“ za někoho ve sboru. Bylo to 
hodně těžké, ale zároveň úžasné. 

Samantha 17 let a Petr 22 let



Pravidla: 

8. 00 - Budíček 
8.30 - Rozcvička – kdo tam nebude, nepracuje s námi po celý den!
Být všude včas – učme se disciplíně a zodpovědnosti.
Jídlo se nebude vyhazovat – naberte si méně a raději si přidejte!
Nebrat nic, co není tvoje (porušila Erika a jela domů) 
Po večerce - Obří zákaz návštěv kluků nebo holek na pokojích! 
Dodržování večerky!
Kouření v budově striktně zakázáno – kdo poruší, JEDE DOMŮ. 
(Porušili a odjeli domů: Šarlota a Roman )
Kuřáci nad 18let mají dovoleno kouřit pouze u jednoho vyhraze-
ného stolu na terase.
Telefonovat, facebookovat, skypovat je povoleno pouze od 19.00 
– 20.30 (Telefony a notebooky vypnuté po celou dobu.)
Pijte vodu!!! Starší, občas hlídejte ty mladší!!!
Chováme se jako jedna velká romská rodina – pomáháme si 
navzájem, chováme vůči druhým ohleduplnost a respekt.
Chovejte se tak, abychom po sobě zanechali dobré jméno. Neza-
pomínejte, že reprezentujete romskou mládež a společně tím 
měníte svět. (Dostali jsme pochvalu od personálu rekreačního 
zařízení, že nás budou dávat příkladem všem návštěvníkům. Měli 
jsme nejčistěji a nejvíce uklizeno za jejich působení)
Každý den jeden z vás se zúčastní psaní společného díla - pohád-
ky KAĽI ČERCHEŇ – ČERNÁ HVĚZDA. Začínáme prvním dnem 
a končíme posledním večerem. 
Každý den společné setkání ve 20.30 hod. možnost hodnocení 
dne, diskuse, čtení pohádky a bodování pokojů.

Soutěže:

Nejsympatičtější dívka - Anička Oláhová
Nejsympatitější chlapec – František Dirda 
Soutěž o nejlepší zpěvačku - Anička Mižigárová 
Soutěž o nejlepšího zpěváka - František Dirda
Cena publika – Lukáš Doma a Alex 
Úklid pokojů - pokoj č.17 - Vaneska Brandová, Vaneska Balážo-
vá, Míša Cibuľová, Anička Oláhová, Boženka Balážová, Simona 
Berkyová, Sisa Faconová, Anička Mižigárová, Tereza Ondičová, 
Lenička Fečová
Úklid koupelen a toalet– chlapci 
Úklid společných prostorů - Lukáš Hudák, Alex Rybár, Ján 
Koky, Oto Bunda, Mižu Mižigár
Cena sympatie od uměleckého týmu - Pavel Zubák, Vaneska 
Balážová
Cena od uměleckého týmu za nejlepší aktivitu – Jarka Šolcová, 
Lukáš Hudák 
Fotbal ČR vs. SR - Slovensko (Oto Bunda, Alex Rybár, Ján Koky, 
Lukáš Hudák, Jožka Durstin)
Cena za věrnost - František Dirda
Cena pro toho kdo přestane kouřit – Ján Koky a Alex Rybár

aktivity:



Když jsem se dozvěděla, že se budeme na 
soustředění i učit, tak jsem byla trochu zkla-
maná. Těšila jsem se na prázdniny, kde 
budeme jenom zpívat, tancovat a hrát si. 
Učit jsem se nechtěla. Ale když jsem poprvé 
přišla na angličtinu a zjistila jsem, že i tam 
budeme hrát hry, malovat si a zpívat a ještě 
se naučíme něco užitečného, tak mi spadl 
kámen ze srdce. Lucka s Petrou pro nás při-
pravily několik anglických gospelů, které 
jsme celé soustředění nacvičovali a pak 
společně se všemi ostatními zazpívali tetě 
Idě, která na nás byla hrdá. Také jsme vytvo-
řili několik velkých obrázků s postavami, 
které nám pomáhali mluvit anglicky před 
ostatními. V českém jazyce jsme vytvořili 
příběhy, které byly docela legrační 
a vlastně jsme si při nich zopakovali to, 
co se učíme v češtině ve škole.

Simona 13 let 



tým:



Mám svou práci moc ráda a jsem 
hrdá na to, že jsem našla jednu 
z cest, která nám všem může 
pomoci se otevřít tomuto reálnému 
modernímu světu, který svojí silou 
zabíjí naše city. Věřím totiž, že 
musíme najít naši sílu, kterou tolik 
potřebujeme, abychom mohli žít, 
být otevření, zranitelní, ale také 
natolik silní, že se můžeme posta-
vit sami za sebe a nevzdát se.
 
Ida Kelarova



Ida Kelarova – umělecká vedoucí

Ida Kelarova (rozená Bittová) je nepřehlédnutelnou osobností 
současné evropské hudební scény. Pochází z hudební rodiny. 
Studovala hru na violoncello a klavír na Janáčkově konzervatoři 
v Brně. Za svého největšího učitele považuje svého otce Kolomana 
Bitta, vynikajícího muzikanta, který hudbou žil. Hudbě zasvětil 
dvě ze svých tří dcer – Idu a její neméně slavnou sestru Ivu Bitto-
vou. Část života strávila Ida Kelarová ve Velké Británii, Dánsku 
a Norsku. V roce 1996 se však vrátila do České republiky, aby zde 
pokračovala v práci, již započala ve Velké Británii. Výčet jejích 
aktivit je skutečně rozsáhlý. Je uznávanou a respektovanou 
zpěvačkou, muzikantkou, sbormistryní, hudební aranžérkou 
a producentkou. Ve své práci vychází ze znalostí a zkušeností, 
jež načerpala při svém pracovním působení v západní Evropě, 
zároveň se však inspiruje svými východními a romskými kořeny. 
Snad nejznámější je její více než dvacetiletá práce s lidmi 
a lidským hlasem pod hlavičkou školy ISHV (International School 
for Human Voice), kterou sama založila. Své úsilí soustřeďuje 
také na pomoc talentovaným romským dětem a mládeži. V roce 
1999 založila romské občanské sdružení MIRET (Mezinárodní 
iniciativa pro rozvoj etnické tvory), jehož je patronkou a umělec-
kou vedoucí. Schopnost Idy Kelarové otevřít své srdce a vložit 
všechny emoce do hlasu je již věhlasná. Emoce, jež svým zpěvem 
v lidech vzbuzuje, oslovují všechny, i ty, kteří romským textům 
nerozumějí, jelikož odkazují na pocity, které jsou vlastní každé-
mu z nás. Její způsob práce s lidským hlasem není podpořen 
žádnými tezemi z knih a nenavazuje na učení žádného mistra. 
Jediným zdrojem toho, co dělá, je reflexe na její vlastní život. 
Ve své unikátní práci je Ida profesorkou svého umění.

O Idě Kelarové více na www.kelarova.com

Ida Kelarova a její umělecký 
tým pomáhá dětem při utváře-
ní jejich vlastní osobnosti, učí 
je cílevědomosti, vytrvalosti 
a zodpovědnosti, prohlubuje 
jejich umělecký projev, integra-
ci a hlavně povědomí o hloubce 
a podstatě svých romských 
kořenů, z nichž mohou čerpat 
inspiraci ke své umělecké 
tvorbě a zároveň prezentovat 
sami sebe a svou bohatou rom-
skou kulturu. Mimo to je moti-
vuje k lepším výkonům a posi-
luje v nich vědomí, že vzdělání 
je jednou ze záruk pro lepší 
život v budoucnosti.

tým:



Tetě Idě a všem bych chtěla vzká-
zat, že Čhavorenge je jako moje 
rodina, mám vás všechny ráda 
a chci, aby to nikdy neskončilo.

Vanesa 9 let



Roman Horváth - klavírní doprovod

Každý, kdo sleduje dění okolo Idy Kelarove, si mohl povšim-
nout, že po jejím boku zůstává    z původního sestavení skupi-
ny Romano Rat jeden člen a tím je Roman Horváth. Za dobu 
šestnácti let se vypracoval ve významného mladého akordeonis-
tu 
a dnes již sklízí velké úspěchy nejen u nás, ale i po celém světě. 
S Idou Kelarovou a Desideriem Duždou nejen koncertuje, ale 
také vyučuje romské písně a stal se nedílnou součástí jejich 
práce a tvorby. 

Oto Bunda - koordinátor tanečních projektů

Pochází ze slavné skupiny rodiny Bundových, která se soustře-
dí na tradiční cimbálovou hudbu a kulturu. Vyrůstal v Košicích 
na Slovensku a v hudbě prožil celý svůj život. Později se stal 
členem romského Divadla Romathan v Košicích, v sekci 
divadelní, taneční a hlavně hudební a pěvecké. Od roku 2006 
úzce spolupracuje s o. s. MIRET a Idou Kelarovou. Na meziná-
rodních workshopech vyučuje tanec s romskými prvky. Jeho 
taneční workshop se stal nedílnou součástí letních workshopů 
věnovaných romské kultuře. Poněvadž ale Oto je také hudebně 
a pěvecky talentovaný, stal se také asistentem a podporou pro 
pěvecké sborové workshopy. Úzce spolupracuje s Idou Kelaro-
vou na dětských uměleckých dílnách určených romským talen-
tovaným dětem a mládeži.

Desiderius Dužda - koordinátor hudebních projektů 

Kytarista, zpěvák, skladatel, jedna z nejvýznamnějších rom-
ských osobností na poli kultury. Dežo začal s hrou na kytaru již 
ve svých čtyřech letech. Jeho největším učitelem a inspirací byl 
vždy jeho otec Vojtěch Bela Dužda, jeden z nejznámějších 
bračistů. V devadesátých letech se podílel na vzniku hudební 
skupiny Kale, která doprovázela zpěvačku Věru Bílou. Za 10 000 
prodaných CD převzal Zlatou desku. V roce 1997 Dežo začal 
úzce spolupracovat s Idou Kelarovou, s níž založil skupinu 
Romano rat (Romská krev) a mezinárodní pěvecký sbor Apsora 
(Slzičky). S Idou Kelarovou spolupracuje dodnes. Dežo je 
úspěšný hudební skladatel s rozsáhlou tvorbou a jeho písně 
zpívají lidé po celém světě. V hlasové tvorbě se zaměřuje na 
romské vícehlasy a vokálové harmonie. Svůj talent a umělecké 
zkušenosti předává dále: pořádá kytarové dílny, v nichž se 
zaměřuje především na romské harmonické postupy, jimiž je 
romská hudba pověstná. Spolu s Idou Kelarovou stojí v čele 
občanského sdružení MIRET, jež má za cíl podporovat umělec-
ky talentovanou romskou mládež. Díky své otevřenosti a srdeč-
nosti je Dežo znám nejen jako vynikající umělec, ale také jako 
oblíbený učitel, který prezentuje romskou kulturu na profesio-
nální úrovni.

tým:



Strejda Dežo mě učil hrát na kytaru, a tak 
jsem zjistil, že se toho mám ještě hodně co 
učit. Jsem na sebe sám naštvaný, že jsem 
dobře nevyužil té šance, tak jak jsem mohl. 
I tak strejdovi Dežovi moc děkuju za trpělivost 
a za všechno.

Roman 17 let



Moc jsem si užila tancování 
s Libuškou a další aktivity, 
ale nejsilnějším zážitkem pro 
mě bylo zpívání v romském 
jazyce spolu s dalšími rom-
skými dětmi. Teta Ida, Dežo, 
Ota, Roman a Jeňa, prostě 
celý umělecký tým, mi po-
máhali dostat se při zpěvu 
do větší hloubky svého nitra. 
Za to jsem jim moc vděčná.

Nikola 17 let



Jan Dužda - koordinátor jazykových projektů

Junior pochází z hudební rodiny. Jeho otec Jan Dužda, zpěvák 
kytarista a člen romské skupiny Kale, je bratrem Desideria (Dežo) 
Duždy. Jan vyrůstal celé dětství v uměleckém hudebním prostře-
dí, kde čerpal inspiraci pro svůj další růst. Založil skupinu Le 
čhavendar, kromě zpěvu v ní vystupuje také jako autor písní. Jan 
měl možnost za podpory o. s. MIRET pod vedením Idy Kelarové 
a Desideria Duždy natočit CD se svou skupinou LE ČHAVENDAR, 
které bylo a je inspirací a motivací všem mladým Romům. Jan se 
specializuje na zpěv a vokál již od útlého mládí. Nejen od svého 
strýce Desideria (Dežo) Duždy, ale také od otce Jana Duždy 
a skupiny Kale se naučil pracovat s romskou harmonií více hlasů. 
Na workshopech Idy Kelarové se stal oblíbeným asistentem 
a podporou v pěveckých sborových workshopech. V roce 2008 byl 
přizván k vokálovým zpěvům na Jazz koncertě sester Idy Kelarové 
a Ivy Bittové v pražské Lucerně, který je také zaznamenán na 
DVD. V roce 2010 byl opět přizván ke spolupráci a stane se tak 
speciálním hostem na albu CD ROMSKÁ BALADA, který Ida 
Kelarova připravuje ve spolupráci s Desideriem Duždou, Tomá-
šem Kačem a Škampovým kvartetem. Jan je studentem Filozofic-
ké fakulty Karlovy univerzity v Praze, kde studuje obor Romisti-
ka. S o. s. MIRET spolupracuje již od roku 2002.

Michal Mižu Mižigár - koordinátor vzdělávacích projektů

 Už na základní škole se Michal Mižigár z Písku rozhodl, že 
změní svět. Dělá všechno pro to, aby zmizely předsudky mezi 
Romy a Neromy. Na první pohled normální kluk. Nijak se 
neliší od svých vrstevníků. Ale jen do chvíle, než začne vyprá-
vět o svém životě a plánech do budoucna. Mižu se totiž rozho-
dl změnit pohled většiny na Romy a změnit i Romy samotné. 
Sám je jedním z nich. Mižu studuje romistiku na Filozofické 
fakultě Karlovy univerzity.

Petra Borovičková - koordinátorka pěveckých sborů

 Narodila se v roce 1989 na Moravě (Hodonín) do učitelské 
a hudební rodiny. Dědeček (zpěvák a univerzitní učitel zpěvu) 
a otec (lékař a primáš cimbálové muziky) byli a jsou jejími 
hudebními vzory a rádci. Maminka, babička a teta jsou zase 
vzory učitelskými. Studovala na Gymnáziu v Hodoníně, věno-
vala se zpěvu a hře na klavír. Tyto vlivy se spojily a Petru 
dovedly ke studiu učitelství hudební výchovy a společenských 
věd na Masarykově univerzitě. Od roku 2009 vedla hudební 
kroužek v Muzeu romské kultury, kde se následně potkala 
s Idou Kelarovou a jejím týmem a začala spolupracovat na 
projektu Čhavorenge. V roce 2012 zprostředkovala spolupráci 
sborů Čhavorenge a neromského gymnaziálního sboru 
Barbastella. 

tým:



Chtěla bych poděkovat Mižovi za jeho 
lekce romského jazyka, za skvělou před-
nášku o tradicích a kultuře Romů a taky 
za hodně smutnou, ale důležitou před-
nášku o dějinách Romů a romském ho-
locaustu. Díky ní jsme věděli a pochopi-
li, co se stalo ve sběrném táboře v Hodo-
níně u Kunštátu, kde jsme 18. srpna vy-
stoupili na pietním aktu. 

Tereza 13 let



Anna Petrželková - koordinátorka divadelních projektů 

 Narodila se v roce 1984 v Brně. Patří mezi výrazné mladé talen-
ty česko-slovenské režie. Vystudovala divadelní režii na VŠMU 
v Bratislavě v ročníku Petra Mikulíka. Absolvovala inscenacemi 
Heda Gablerová a Casablanca /mezi supy/. Během studia se 
účastnila studijní stáže v mezinárodním divadelním studiu 
Farma v jeskyni. Ihned po dokončení studia intenzivně působí 
na českých a slovenských profesionálních scénách – mj. Svíce 
dohořívají v Divadle 7 a půl v Brně, Kazimír a Karolína v Měst-
ském divadle Žilina, Nebezpečné vztahy ve Zlíně, Nora ve 
Štátnom divadle Košice, Svrbí v pražském A Studiu Rubín, Marx 
Bros. v brněnském HaDivadle, či Vyčištěno v olomouckém 
Divadle Na cucky. Za inscenaci Nora byla nominována na cenu 
DOSKY (obdoba české ceny Thálie) jako režijní objev roku. 
S o. s. MIRET spolupracuje Anna již od roku 2006 na uměleckých 
táborech věnovaných talentovaným romským dětem a mládeži. 

Libuška Bachratá - tradiční tanec

Libuška absolvovala Vysokou školu múzických umění v Bratisla-
vě (obor pedagogika lidového tance). Zaměřuje se na tance 
romské, Flamengo a jeho současným podobám, a dále moderní-
mu a scénickému tanci. Flamengo intenzivně studovala na 
kurzech v Seville, Madridu a Jerez de la Frontera. Navštěvovala 
také slavnou školu flamenga Amor de dios v Madridu. Vzděláva-
la se např. u Belén Maya, Mercedes Ruiz, Lina Foeteboa, Marco 
de Ana a mnoha dalších. Učinkovala v několika Flamengo 
formacích na Slovensku. S o. s. MIRET spolupracuje od roku 
2012. Připravuje taneční workshopy romského tance a choreo-
grafii tanečních vystoupení v rámci uměleckých vystoupení 
sboru Čhavorenge.

Lucie Čechovská - koordinátorka projektů

Narodila se v Hodoníně v roce 1983. Vystudovala obor Religio-
nistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
V roce 2008 se začala věnovat romským dětem v oblasti vzdělá-
vání. Realizovala a koordinovala několik projektů zaměřených 
na vzdělávání a desegregaci romských dětí - doučování, letní 
tábory, volnočasové aktivity, mentoring. Během této činnosti 
založila spolu s Petrou Borovičkovou v Muzeu romské kultury 
volnočasový pěvecký kroužek. V roce 2011 se romské děti 
z tohoto kroužku připojily ke vznikajícímu sboru Čhavorenge. 
Intenzivní spolupráce s o. s. MIRET začala v roce 2011 během 
festivalu ve švýcarském Toggenburgu, kterého se zúčastnila 
jako koordinátorka.

Margita Rácová - sociální pracovnice

Vystudovala obor Sociální práce v Nitře a již dvanáct let se 
věnuje sociálně vzdělávací činnosti nejen mezi Romy. Spolupra-
covala s mnoha neziskovými i kulturně vzdělávacími instituce-
mi v ČR i na Slovensku. Je zakladatelkou časopisu Romano 
V.I.P., neformálního sdružení rodičů pro férovou školu. Anga-
žuje se v mnoha iniciativách podporujících integraci Romů do 
české společnosti a také vzájemné porozumění obou kultur. 
S o. s. MIRET spolupracuje od letního soustředění Romano 
ňilaj 2013 v oblasti výchovy romské mládeže a sociálního pora-
denství. V rámci soustředění uspořádala diskuze s romskými 
dětmi a mládeží o sexualitě a vztazích.

tým:



Když jsem se dozvěděla, že na tábor 
nás přijede učit tancovat Libuška, 
tak jsem byla nadšená. Tancovala 
jsem v několika tanečních soubo-
rech, ale poslední dobou jsem ve 
sboru spíš zpívala. Libuška nás učila 
různé taneční kroky nejen z romské-
ho tradičního tance. S Libuškou jsme 
všechny připravily vystoupení, se 
kterým budeme vystupovat v prosin-
ci s brněnskou filharmonií. 

Lusibel 17 let



Na táboře jsme měli taky mož-
nost mluvit o vztazích a sexuali-
tě. Přijela za námi Margita, která 
si s námi povídala o našich pro-
blémech a vztazích, o tom, co 
bychom o klucích a vztazích 
s nimi měly vědět. U Romů není 
běžné o těchto věcech mluvit 
třeba s rodiči, proto jsme byly 
rády, že jsme se mohly někoho na 
spoustu těchto věcí zeptat a před 
Margitou jsme se nemusely 
stydět. Tábor byl super a nemůžu 
se dočkat další společné akce.

Anička 13 let



Kontakt:
Občanské sdružení MIRET

Web: www.miret.cz, www.kelarova.com
Email: info@miret.cz, ida@kelarova.com
Tel : 00420 461 741645  
www.Facebook: MIRETkomunita
www.You Tube: MIRETmusic
www.My space.com/idakelarova
Adresa: Bystre 596 992, Czech republic

Bankovní spojení Miret:
78-9945800227/0100
IBAN: CZ2901000000789945800227
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Umění v dnešní době 
podléhá jednotvárnosti 
a většina mladých lidí 
pod vlivem komercionali-
zace ztrácí svou identitu. 
Následkem toho člověk 
přichází o svůj vlastní 
originální a kreativní po-
tenciál. Vzniká tak nevě-
domost, která způsobuje 
tendenčnost v umění. 
Činnost o.s. MIRET se 
proto zaměřuje na přiro-
zenou tvorbu, směřuje 
k ryzosti a autenticitě. 

kontakt:



My všichni vám děkujeme, 
že jste nám dali šanci pra-
covat sami na sobě a rozví-
jet svůj talent. Vážíme si 
toho, že nás v dnešní době 
někdo vidí. Uvědomujeme 
si, že takto smýšlejících lidí 
není na tomto světě mnoho. 
Víme, že vaše důvěra v tetu 
Idu je pro nás možnost na 
sobě pracovat a tím měnit 
svět.

S láskou děti z letního sou-
středění Romano ňilaj 2013
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