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Cíle spolku 

Spolek KHER byl zaloz en 11. 4. 2012 a vznikl na mys lence dlouhodobe  podporovat vznik, propagaci a 
rozvoj literatury Romu . Cí lem nakladatelství  je proto podpora romsky ch autoru  v procesu jejich tvorby 
a vyda va ní  jejich dí la. Snahou spolku je take  posí lit pove domí  o existenci romske  literatury ve 
spolec nosti a zajistit snadnou dostupnost knih romsky ch autoru  v knihkupectví ch, knihovna ch, s kola ch, 
apod. Cí lem je rovne z  zar azova ní  romske  literatury nejen do romsky ch a neromsky ch me dií  a do be z ny ch 
programu  kulturní ch institucí  tak, aby se automaticky sta vala souc a stí  jejich nabí dky. 

Nakladatelska  c innost spolku KHER se krome  vyda va ní  knih romsky ch autoru  soustr edí  take  na sbe r a 
zpr í stupne ní  ora lní  historie, vyda va ní  de l odborny ch a popularizac ní ch (ve nují cí ch se jak literatur e, tak 
dals í m te matu m ty kají cí m se Romu ), literatury pr ekladove  a dals í ch tematicky zame r eny ch publikací . 

Dals í  formou podpory te to literatury je propagace literatury Romu  ve spolec nosti - poskytnout autoru m 
prostor k prezentova ní  svy ch de l, setka vat se s jiny mi autory a ver ejností , mí t moz nost vza jemne  sdí let 
zkus enosti a rozví jet tvu rc í  r emeslo. 

 

 Historie činnosti 

Nakladatelství  romske  literatury KHER ve novalo první  roky sve  existence tomu, aby roms tí  
autor i a jejich c tena r i me li vs em pr í stupnou publikac ní  platformu na www.kher.cz. V roce 2018 
ustoupilo do pozadí  vyda va ní  e-knih ve prospe ch tis te ny ch a redakc ne  i vizua lne  precizne  
vypraveny ch titulu , s tí m s la ruku v ruce ve ts í  pozornost kladena  na budova ní  publika 
prostr ednictví m autorsky ch c tení  a spoluprací  se zavedeny mi litera rní mi festivaly. V roce 2019 
vyzkous elo nakladatelství  KHER za jem publika o romskou literaturu prostr ednictví m 
crowdfundingove  kampane . V roce 2020 poprve  dva nove  tis te ne  tituly nakladatelství  KHER 
vstoupily na trh a staly se dostupny mi stejne  snadno, jako je publikum zvykle  u jiny ch literatur. 
Ver ejna  c tení , spolupra ce s romsky mi a ve ts inovy mi me dii a s ví ce nez  30 spolupracují cí mi 
autory vede k tomu, z e je o romske  literatur e rok od roku ve spolec nosti ví ce slys et. 

 

 



Nakladatelská činnost do roku 2020: 

− Vyda ní  romsko-c esko-slovenske  sbí rky jednadvaceti autoru  O mulo! Povídky 
o duchách zemřelých, ktera  vznikla v ra mci projektu Romština a literatura Romů jako klíč ke 
vzájemnému pochopení II z dotac ní ho programu Ú r adu r adu vla dy Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a dí ky 205 podporovatelu m 
crowdfundingove  kampane  na Hithit.com. (2019) 

− Vyda ní  e-knihy Judity Horva thove  On je ten pravý dí ky podpor e Velvyslanectví  ÚSA 
v Praze. Milostna  novela o zdravotní  sestr e z chudy ch pome ru  a poha dkove  bohate m 
obchodní kovi str í da  nape tí  a romantiku, je první m tis te ny m dí lem jihlavske  autorky.  (2019) 

− vyda ní  sbí rky poví dek Ilony Ferkove  Ještě jedno, Lído! Kaštánkovy příběhy z herny / 
De mek jekh, Ľido! Kaštankuskre vakeribena andal e herňa, a to v ra mci projektu Romština 
a literatura Romů jako klíč ke vzájemnému pochopení z dotac ní ho programu Ú r adu r adu vla dy 
Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a dí ky podpor e 
Velvyslanectví  ÚSA v Praze. (2018) 

− vyda ní  monografie Zbyn ka Andrs e The Song Folklore of the Roma in the Slovak and 
Czech Republics: Ethnosemantic and Ethnohistorical approach (Písňový folklor Romů ve 
Slovenské a České republice: Etnosémantický a etnohistorický pohled). (2016) 

− vyda ní  novely Ladislava Husa ka Žurka. (2014) 

− vyda ní  sbí rky Moji milí. Sbírka romské narativní prózy, a to v ra mci projektu C í st, 
abychom rozume li z dotac ní ho programu Ú r adu vla dy Podpora implementace Evropské charty  
regionálních či menšinových jazyků. (2014) 

− vyda ní  novely Ireny Elia s ove  Listopad. (2013)  

− vyda ní  vzde la vací ho materia lu pro pedagogy za kladní ch s kol Rozummění. Metodickou 
podporou pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ k úspěšnému vzdělávání romských de tí , a to v ra mci  projektu 
Inkluze nebolí! podpor ene ho MS MT. (2013) 

− vyda ní  kolektivní  monografie Tóny z okrajů: Hudba a marginalita, ve spolupra ci 
s Fakultou humanitní ch studií  Úniverzity Karlovy. (2013)  

− vyda ní  sbí rky Otcův duch a jiné pohádky romských autorů. (2012) 

 

Aktivity propagující literaturu Romů do roku 2020: 

− Online prezentace romské literatury v Domě národnostních menšin v Praze (21. 
prosince 2020) za u c asti redaktorky KHER Karolí ny Ryvolove . (2020) 

− Prezentace romské literatury na online knižním jarmarku festivalu malých 
nakladatelů Knihex v Praze (12. prosince 2020). (2020) 

− Literární happening Noc literatury v Petrohradska  kolektiv v Praze (7. r í jna 2020) za 
u c asti interpreta Jana Ciny, ktery  c etl uka zku z knihy Paťiv - Jes te  ví me, co je u cta od nestora 
romske  literatury Andreje Gin i. Akci navs tí vilo cca 140 osob. Z knihy se c etlo na happeningu 
take  v  C eske  Kamenici, Jindr ichove  Hradci, Pec ka ch, Svijanech a Pardubicí ch. (2020) 

− Autorské čtení na festivalu malých nakladatelů Tabook v Ta bor e (2. r í jna 2020) za 
u c asti Ma rie Hus ove , Kve ty Podhradske  a Ve ry Horva thove  Duz dove . Moderní  a aktua lne  
vznikle  poví dky autorky pr edstavily v ra mci te matu Splendid isolation / Moz nosti samoty. 
C tení  navs tí vilo cca 50 osob. (2020) 



− Autorské čtení v atriu muzea v Chomutove  (23. za r í  2020) za u c asti Stanislavy 
Ondove , Renaty Kova c ove  a Nikoly Beljajevove  navs tí vilo cca 35 osob. (2020) 

− Autorské čtení na festivalu Zažít město jinak ve spolupra ci s organizací  Tosara ve 
Slane m (19. za r í  2020) za u c asti Ilony Ferkove . C etbu z knihy poví dek o ducha ch zemr ely ch 
navs tí vilo cca 32 de tí  a jejich rodic u .  (2020) 

− Autorské čtení na de tske m pr í me stske m ta bor e C love ka v tí sni v Praze za u c asti Ilony 
Ferkove  a Reny Horva tove  (27. srpna 2020). Na programu byly uka zky z knihy poví dek o 
ducha ch zemr ely ch, akce se ve venkovní m prostoru u c astnilo 20 de tí . (2020) 

− Autorské čtení v komunitní  zahrade  Prazelenina v Praze (18. c ervna 2020) za u c asti 
autorek Stanislavy Mikove , Reny Horva tove , Ivety Kokyove  a Dany Hrus kove . C etby z knihy 
poví dek o ducha ch zemr ely ch O mulo! a koncertu pí snic ka r ky Johi se u c astnilo cca 40 
na vs te vní ku . (2020) 

− Autorské čtení v Galerii Plato v Ostrave  (22. ledna 2020) za u c asti autorek Evy 
Kropiwnicke  a Kve ty Podhradske . C etby z knihy poví dek o ducha ch zemr ely ch O mulo! se 
u c astnilo cca 20 na vs te vní ku . (2020) 

− Literární happening (maraton autorského čtení, křest knihy O mulo!) v Kampusu 
Hybernska  (Praha, 13. prosince 2019) – u c astnily se autorky Nikola Beljajevova , Eva Danis ova , 
Olga Fec ova , Ilona Ferkova , Dana Hrus kova , Rena Horva tova , Ma ria Hus ova , Iveta Kokyova , 
Renata Kova c ova , Eva Kropiwnicka , Stanislava Mikova , Stanislava Ondova , Kve toslava 
Podhradska  a cca 100 na vs te vní ku . (2019) 

− Autorské čtení v rámci festivalu malých nakladatelů Tabook v Kava rne  Jednota 
(Ta bor, 4. r í jna 2019) – u c ast autorek Evy Danis ove , Ilony Ferkove , Dany Hrus kove  a cca 60 
na vs te vní ku . (2019)  

− Autorské čtení v soukromé zahradě v rámci festivalu Jinčí čin (Jic í n, 12. za r í  2019) 
– u c ast autorky Ilony Ferkove  a cca 15 na vs te vní ku . (2019) 

− Crowdfundingová kampaň na Hithit.com s cí lem vybrat finance chybe jí cí  na vyda ní  
knihy duchar sky ch poví dek O mulo! pr ita hla be hem 30 dní  na 205 podporovatelu , kter í  krome  
knihy vybí rali napr í klad z odme n jako Va noc ní  pr a ní  v roms tine , Pla te na  tas ka s potiskem 
motivu z knihy, Kelí mek na ka vu, Linoryt Martina Zacha, Bytove  c tení , Vlastní  podobizna v knize 
atd. Kampan  podpor ili herci Ba ra Hrza nova , Jan Cina, c i muzikant Ma rio Biha ri, a doprova zela ji 
sbí rka s atstva pro potr ebne  c i knih do knihbudek, seniorsky ch domu  apod. (2019) 

− Literární program (diskuse „Role paměti a vzpomínání v romské literatuře; 
autorské čtení) na mezinárodním veletrhu a festivalu Svět knihy (Praha, 11. kve tna 2019) 
– u c ast antropoloz ky Marke ty Hajske , autorek Evy Danis ove , Ilony Ferkove , Sta ni Mikove  a cca 
30 na vs te vní ku . (2019)  

− Autorské čtení v rámci literárního happeningu Noc literatury v Jedlic kove  u stavu 
(Praha, 9. kve tna 2019) – u c ast autorky Ilony Ferkove , herec ky Zuzany Bydz ovske  a cca 200 
na vs te vní ku . Interpretace poví dky Ilony Ferkove  Pokeris / Zaříkávač Poker z knihy Ještě jedno, 
Lído! Kaštánkovy příběhy z herny / De mek jekh, Ľido! Kaštankuskre vakeribena andal e herňa 
(KHER, 2018) v poda ní  Zuzany Bydz ovske . (2019)  

− Autorské čtení v komunitní zahradě Prazelenina (Praha, 13. c ervna 2019) – u c ast 
autorek Ilony Ferkove , Evy Danis ove  a Dany Hrus kove  a cca 100 na vs te vní ku .  (2019)   

− Literární program a knihovna romské literatury v rámci Mezinárodního dne Romů 
v Rudolfinu (Praha 1, 7.-8. dubna 2019) – u c ast autorky Ilony Ferkove , herce Jana Ciny a cca 40 
na vs te vní ku . (2019) 



− Literární semináře pro 75 žáků a studentů a 34 pedagogů základních a středních 
škol v Brne , Kutne  Hor e a Litome r icí ch, a to v ra mci projektu Romština a literatura Romů jako 
klíč ke vzájemnému pochopení II z dotac ní ho programu Ú r adu r adu vla dy Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. (2019) 

− Křest sbírky povídek Ilony Ferkové Ještě jedno, Lído! Kaštánkovy příběhy z herny / De 
mek jekh, Ľido! Kaštankuskre vakeribena andal e herňa v Knihovne  Va clava Havla, za u c asti 
kmotra knihy Ja chyma Topola a osmdesa ti na vs te vní ku . (2018) 

− Autorské čtení Ilony Ferkové na festivalu malých nakladatelů Tabook v Ta bor e v 
ra mci bloku ve novane ho romske  literatur e a Muzeu romske  kultury. (2018) 

− Literární semináře pro 72 z a ku  a 62 pedagogu  za kladní ch s kol v Rokycanech a Mlade  
Boleslavi, a to v ra mci projektu Romština a literatura Romů jako klíč ke vzájemnému pochopení 
z dotac ní ho programu Ú r adu r adu vla dy Podpora implementace Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků a dí ky podpor e Velvyslanectví  ÚSA v Praze. (2018) 

− Se rie autorsky ch c tení  romsky ch autoru  z C R, SR a Maďarska ve S vy carsku a Ne mecku v 
ra mci projektu Romani Authors presenting..., vedeny  ne meckou romskou organizací  Roma 
Trial.   K pr í lez itosti ver ejny ch c tení  vytvor il KHER vy stavu Do jiného světa, sestavenou ze 
soukromy ch fotografií  rokycansky ch Romu  od 40. let do konce let 90. Souc a stí  projektu byla 
v Ne mecku publikova na sbí rka romske  narativní  pro zy.  

− Projekt Romano bavišagos dí ky podpor e nadace Charity Mints ve spolupra ci 
s Me stskou knihovnou Prachatice. Z a ci za kladní  s koly Zlata  stezka 387 se u c astnili litera rní ch 
workshopu  a ume lecky ch dí len s romsky mi ume lci. (2013) 

 

  



Aktivity realizované v roce 2021 

Nakladatelská činnost: 

− Vyda ní  romsko-c eske  sbí rky poví dek dvana cti autoru  Samet blues – Drsná devadesátá 
v povídkách Romů, ktera  vznikla v ra mci projektu Romština a literatura Romů jako klíč 
ke vzájemnému pochopení III z dotac ní ho programu Ú r adu r adu vla dy Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Bader Philanthropies, Inc. (2021) 

− Vyda ní  romsko-c eske  sbí rky poví dek dvaceti autoru  Všude samá krása – 20. století 
v povídkách romských autorů, ktera  vznikla v ra mci projektu Romština a literatura Romů jako 
klíč ke vzájemnému pochopení III z dotac ní ho programu Ú r adu r adu vla dy Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Bader Philanthropies, Inc. 
(2021) 

− Vyda ní  pr ekladu vzpomí nek Philomeny Franz Žít bez hořkosti – Příběh německé 
Sintky, která přežila holokaust, ktera  vznikla dí ky podpor e C esko-ne mecke ho fondu 
budoucnosti, Goethe Institutu, Bader Philanthropies, Inc. a Kabinetu MÚ Z. (2021) 

 

 



Aktivity propagující literaturu Romů na veřejnosti:    

Online debata o literatuře Romů na Mezinárodním dni Romů organizace Ara Art v Praze  
(7. dubna 2021) za u c asti autorky Reny Horva tove  a redaktorky KHER Lenky Janda kove .  

 

Autorské čtení a online debata o literatuře Romů v Knihovně Václava Havla v Praze na 
poc est  Mezina rodní ho dne Romu  (15. dubna 2021) za u c asti autorky Stanislavy Mikove  a 
redaktorky KHER Karolí ny Ryvolove . 

 

Autorské čtení na festivalu Ghettofest v Brne  (5. c ervna 2021) za u c asti autorek Evy Danis ove  
a Kve ty Podhradske  a redaktorky KHER Karolí ny Ryvolove . C etby se u c astnilo cca 15 
na vs te vní ku . 

 

 

Prezentace knihy Žít bez hořkosti na pietním aktu k uctění památky romských obětí 
holokaustu v Hodoní ne  u Kuns ta tu (18. srpna 2021) za u c asti interpretky z dí la Philomeny 
Franz Renaty Berkyove  a redaktorky KHER Karolí ny Ryvolove .  

 

 

 

 

 

 



Autorské čtení a prodejní stánek s literaturou Romů na festivalu malých nakladatelů 
Tabook v Ta bor e (3.-4. za r í  2021) za u c asti autoru  Marii Siva kove , Reny Horva tove  a Patrika 
Bangy a redaktorky KHER Lenky Janda kove . C tení  se u c astnilo cca 60 osob.  

 

   

 

Prezentace knihy Žij tam, kde jsou písně a interpretace díla na literárním happeningu Noc 
literatury (22. za r í  2021) v poda ní  herec ky Marty Dancingerove  se zu c astnilo cca 180 osob. 

  

 



Autorské čtení a prodejní stánek s literaturou Romů na festivalu malých nakladatelů 
Knihex v Praze (18. za r í  2021) za u c asti autorek Marii Siva kove  a Ivety Kokyove  a redaktorky 
KHER Lenky Janda kove . C tení  se u c astnilo cca 20 osob.  

  

 

Živá a současně streamovaná debata ke knize Žít bez hořkosti Philomeny Franz na půdě 
Goethe Institut v Praze (14. r í jna 2021) za u c asti pr ekladatelky dí la a romistky Evy Zdar ilove  
a romistky a autorky doslovu k dí lu Renaty Berkyove .  Akce se na mí ste  u c astnilo cca 20 osob. 

 

  

 



Autorského čtení v kulturním prostoru Gauč pro Městskou knihovnu Blansko (21. října 
2021) za u c asti autorek Kve ty Podhradske  a Evy Danis ove  se u c astnilo 8 osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorské čtení a debata o literatuře Romů v rámci festivalu Dny české a německé kultury 
ve spolupra ci s Euroregion Labe/Elbe v Dra z ďanech (6. r í jna 2021) za u c asti autorky Ve ry 
Horva thove  Duz dove  a romisty a spoluzakladatele KHER Luka s e Houdka. Akce se u c astnilo 23 
lidí . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorské čtení a prodejní stánek s literaturou Romů na oslavách Mezinárodního dne 
romštiny v pr ilehle m parku kava rny Knihkopec v Praze (5. listopadu 2021) za u c asti autorek 
Dany Hrus kove  a Stanislavy Mikove  a redaktorky KHER Karolí ny Ryvolove . Akce se u c astnilo na 
50 osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejní stánek s literaturou Romů na festivalu malých nakladatelů Knihex v Praze (11.-
12. prosince 2021). 

 

 

 



Aktivity propagující literaturu Romů ve vzdělávání:   

 

Webinář o literatuře Romů pro pedagogy a pracovníky organizace Nová škola (21. dubna 
2021) 

Webinář o literatuře Romů pro pedagogy, sociální pracovníky, psychology, pěstouny 
organizace Rozum a cit (14. a 22. dubna 2021)  

Webinář o literatuře Romů pro pracovníky nevládních organizací (12. kve tna 2021) 

Webinář o literatuře Romů pro knihovníky (19. kve tna 2021) 

Webinář o literatuře Romů pro pedagogy (26. kve tna 2021) 

Příspěvek o využití romské literatury při práci s klienty na konferenci Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ČR pořádané APSS (18. 6. 2021) 

Beseda s romským autorem (Stanislava Mikova ) pro z a ky ZS  v Praze (6. prosince 2021) 

Beseda s romským autorem (Stanislava Mikova ) pro pedagogicke  pracovní ky a pracovní ky 
nevla dní ch organizací  v Kutne  Hor e (8. prosince 2021) 

Beseda s romským autorem (Stanislava Mikova ) pro klienty NZDM Archa v Kutne  Hor e (8. 
prosince 2021) 

Beseda s romským autorem (Stanislava Mikova ) pro z a ky ZS  v Praze (13. prosince 2021) 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivity propagující literaturu Romů v médiích: 

 

Pražský deník (vyšlo 1. dubna) 

Titulek: Romska  literatura zaz í va  boom. I dí ky praz ske mu nakladatelství   

Český rozhlas - Mozaika (vyšlo 6. dubna) 

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vltava/2021-04-06  

Česká televize – Studio ČT24 (vyšlo 9. dubna) 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058250408/  

 

Česká televize – Události v kultuře (vyšlo 9. dubna) 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000120408  

 

Deník Referendum (vyšlo 10. dubna) 

Titulek: Princeznu a pu lku bytu k domu aneb Podmanivy  sve t Romu  

Princeznu, a pu lku bytu k tomu aneb Podmanivy  sve t literatury Romu  (denikreferendum.cz)  

 

Fandom.sk (vyšlo 4. května) 

Recenzia – Kolektí v autorov: O mulo! | Ena | Fandom SK  

https://www.fandom.sk/clanok/recenzia-kolektiv-autorov-o-mulo 

 

Hatefree.cz (vyšlo 18. července) 

https://www.facebook.com/HateFreeCulture/  

 

K VYDÁNÍ KNIHY PHILOMENY FRANZ ŽÍT BEZ HOŘKOSTI: 

Romea.cz (vyšlo 16. srpna) 

Titulek: Vycha zejí  vzpomí nky romske  pr ez ivs í  holokaustu Philomeny Franz 

http://www.romea.cz/…anz 

 

Romea.cz (vyšlo 16. listopadu) 

Titulek: V Ne mecku se vede diskuze, zda pojmenovat ulici po sintske  spisovatelce a pr ez ivs í  

z Osve timi Philomene  Franz  

http://www.romea.cz/…anz 

 

Žďárský deník (vyšlo 17. srpna)  

Titulek: Lide  si pr ipomenou holokaust u „cika nske ho ta bora“ v Hodoní ne  u Kuns ta tu 

https://zdarsky.denik.cz/…tml 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058250408/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000120408
https://denikreferendum.cz/clanek/32560-princeznu-a-pulku-bytu-k-tomu-aneb-podmanivy-svet-literatury-romu
https://www.fandom.sk/clanok/recenzia-kolektiv-autorov-o-mulo
https://www.facebook.com/HateFreeCulture/
http://www.romea.cz/cz/kultura/vychazeji-vzpominky-romske-prezivsi-holokaustu-philomeny-franz
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/zahranicni/v-nemecku-se-vede-diskuze-zda-pojmenovat-ulici-po-sintske-spisovatelce-a-prezivsi-z-osvetimi-philomene-franz
https://zdarsky.denik.cz/ctenar-reporter/lide-si-pripomenou-holokaust-u-cikanskeho-tabora-v-hodonine-u-kunstatu-20210817.html


iRozhlas.cz (vyšlo 17. srpna) 

Titulek: Autobiografie 99lete  pr ez ivs í  romske ho holokastu vycha zí  v c eske m pr ekladu. 

I s unika tní  rozhovorem 

https://www.irozhlas.cz/…onz 

 

Lidové noviny (vyšlo tiskem 17. srpna) 

Titulek: Vycha zí  pr í be h Sintky, ktera  pr ez ila holokaust 

 

Britské listy (vyšlo 18. srpna) 

Titulek: Vycha zejí  vzpomí nky romske  z eny, ktera  pr ez ila holocaust  

https://blisty.cz/…tml 

 

Radiožurnál (vyšlo 19. srpna) 

Titulek: Z í t bez hor kosti: Pr í be h ne mecke  Sintky, ktera  pr ez ila holokaust. Slavna  autobiografie 

vycha zí  v c eske m pr ekladu 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/…266 

 

Blanenský deník (vyšlo 21. srpna) 

Titulek: V Kuns ta tu u Hodoní na du stojne  uctili pama tku romsky ch obe tí  holokaustu 

https://blanensky.denik.cz/…tml 

 

Hatefree (vyšlo 10. října) 

Titulek: Co je romska  literatura? Rozs í r ení  doma cí  reality o duchy, porajmos i z ivot ve 

vylouc eny ch lokalita ch  

https://www.hatefree.cz/…ach  

 

Goethe.de (vyšlo v říjnu 2021) 

Titulek: Z ivot bez hor kosti 

https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/mag/22376053.html 

 

Časopis Respekt (vyšlo tiskem 15-21. listopadu) 

Titulek: O hrdosti Sintu  

 

Elektronická mutace Respekt.cz (vyšlo 14. listopadu) 

Titulek: O hrdosti Sintu  

https://www.respekt.cz/…ntu  

 

Iliteratura.cz (vyšlo 2. prosince) 

Titulek: Zapomenout nelze, odpustit ano 

https://www.iliteratura.cz/…sti 

https://www.irozhlas.cz/kultura/literatura/romove-sintove-philomena-franz-literatura-autobiografie-holocaust-nacismus_2108172133_onz
https://blisty.cz/art/104847-vychazeji-vzpominky-romske-zeny-ketra-prezila-holocaust.html
https://radiozurnal.rozhlas.cz/zit-bez-horkosti-pribeh-nemecke-sintky-ktera-prezila-holokaust-slavna-8558266
https://blanensky.denik.cz/ctenar-reporter/v-kunstatu-u-hodonina-dustojne-uctili-pamatku-romskych-obeti-holokaustu.html
https://www.hatefree.cz/clanky/co-je-romska-literatura-rozsireni-domaci-reality-o-duchy-porajmos-i-zivot-ve-vyloucenych-lokalitach
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/mag/22376053.html
https://www.respekt.cz/tydenik/2021/46/o-hrdosti-sintu
https://www.iliteratura.cz/


 

K VYDÁNÍ SBÍREK VŠUDE SAMÁ KRÁSA A SAMET BLUES: 

ČRo Radiožurnál, O Roma vakeren (vyšlo 25. září 2021) 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/o-roma-vakeren-s-ivetou-demeterovou-8584570 

 

iLiteratura.cz (vyšlo 20. 10. 2021) 

Titulek: Vs ude sama  kra sa 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/44829/kol-aut-vsude-sama-krasa 

 

Romea.cz (vyšlo 15. listopadu 2021) 

Titulek: Vycha zejí  poví dky romsky ch autoru  o sametove  revoluci. Nakladatelství  romske  

literatury KHER vyda va  dve  knihy 

http://www.romea.cz/cz/kultura/vychazeji-povidky-romskych-autoru-o-sametove-

revoluci.nakladatelstvi-romske-literatury-kher-vydava-dve-knihy 

 

iRozhlas.cz (vyšlo 16. listopadu 2021) 

Titulek: Vs ude sama  kra sa a Samet blues. Vycha zejí  poví dky romsky ch autoru  o sametove  

revoluci  

https://www.irozhlas.cz/kultura/literatura/povidky-romskych-autoru-sametova-revoluce-

nakladatelstvi-kher_2111162028_ern 

 

Aktuálně.cz (vyšlo 16. 11. 2021) 

Titulek: Kupo novka, s us ťa kovky z trz nice a strach ze skinu . Vys ly romske  poví dky o 90. letech 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/kuponovka-sustakovky-z-trznice-strach-ze-

skinu-povidky-kher/r~4d07b748470d11ecb91a0cc47ab5f122/ 

 

Lidovky.cz (vyšlo 16. listopadu) 

Titulek: Vzpomí nky Romu  na sametovou revoluci. Vycha zejí  dve  navazují cí  poví dkove  knihy 

https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/vzpominky-romu-na-sametovou-revoluci-

vychazeji-dve-navazujici-povidkove-knihy.A211116_113518_ln_kultura_jto 

 

Mezikulturnidialog.cz (vyšlo 16. listopadu 2021) 

Drsna  devadesa ta  oc ima romsky ch autoru .  

https://www.mezikulturnidialog.cz/clanky/drsna-devadesata-ocima-romskych-autoru/ 

 

Hatefree.cz (vyšlo 17. listopadu 2021)  

Titulek: Nove  pr í lez itosti i vlna nena visti. Romove  vzpomí nají  na sametovou revoluci  

https://www.hatefree.cz/clanky/nove-prilezitosti-i-vlna-nenavisti-romove-vzpominaji-na-

sametovou-revoluci 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/o-roma-vakeren-s-ivetou-demeterovou-8584570
http://www.iliteratura.cz/Clanek/44829/kol-aut-vsude-sama-krasa
http://www.romea.cz/cz/kultura/vychazeji-povidky-romskych-autoru-o-sametove-revoluci.nakladatelstvi-romske-literatury-kher-vydava-dve-knihy
http://www.romea.cz/cz/kultura/vychazeji-povidky-romskych-autoru-o-sametove-revoluci.nakladatelstvi-romske-literatury-kher-vydava-dve-knihy
https://www.irozhlas.cz/kultura/literatura/povidky-romskych-autoru-sametova-revoluce-nakladatelstvi-kher_2111162028_ern
https://www.irozhlas.cz/kultura/literatura/povidky-romskych-autoru-sametova-revoluce-nakladatelstvi-kher_2111162028_ern
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/kuponovka-sustakovky-z-trznice-strach-ze-skinu-povidky-kher/r~4d07b748470d11ecb91a0cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/kuponovka-sustakovky-z-trznice-strach-ze-skinu-povidky-kher/r~4d07b748470d11ecb91a0cc47ab5f122/
https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/vzpominky-romu-na-sametovou-revoluci-vychazeji-dve-navazujici-povidkove-knihy.A211116_113518_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/vzpominky-romu-na-sametovou-revoluci-vychazeji-dve-navazujici-povidkove-knihy.A211116_113518_ln_kultura_jto
https://www.mezikulturnidialog.cz/clanky/drsna-devadesata-ocima-romskych-autoru/
https://www.hatefree.cz/clanky/nove-prilezitosti-i-vlna-nenavisti-romove-vzpominaji-na-sametovou-revoluci
https://www.hatefree.cz/clanky/nove-prilezitosti-i-vlna-nenavisti-romove-vzpominaji-na-sametovou-revoluci


 

 

ČT – Události v kultuře (vyšlo 18. listopad 2021) 

Na zev reporta z e: Romove  v roce 1989 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000121118/ 

 

Aktuálně.cz - Podcast Na dotek (vyšlo 21. listopad. 2021) 

Titulek: Od c eske  spolec nosti nic dobre ho nec eka me 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/podcast-na-dotek-od-ceske-spolecnosti-nic-

dobreho-necekame/r~84957e5e49e511ec8a900cc47ab5f122/ 

 

ČRo Radiožurnál, O Roma vakeren (vyšlo 27. listopadu 2021) 

Titulek: Vs ude sama  kra sa a Samet blues: Nakladatelství  Kher vyda va  poví dky romsky ch 

autoru  o listopadu 1989 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/vsude-sama-krasa-a-samet-blues-nakladatelstvi-kher-vydava-

povidky-romskych-8630016 

 

Do slov - Bára a Ondřej plkají o knihách  

https://anchor.fm/do-slov/episodes/Bra-a-Ondej-plkaj-o-knihch-e19suuq 

 

iDnes.cz (vyšlo 26. ledna) 

Titulek: RECENZE: Romove  v literatur e jsou na tom jako Has ek. Pomí jení  a opovrhovaní  

https://www.idnes.cz/kultura/literatura/romska-literatura-recenze-kher-o-mulo-samet-

blues-vsude-sama-krasa-kniha.A220124_103217_literatura_kiz 

 

ČRo Vltava, Vizitka (vyšlo 11. leden 2022) 

Titulek: Vztah romsky ch c tena r u  k vlastní  literatur e je silny . Je to zdroj radosti a hrdosti, r í ka  

romistka Karolí na Ryvolova  

https://vltava.rozhlas.cz/vztah-romskych-ctenaru-k-vlastni-literature-je-silny-je-zdroj-

radosti-a-hrdosti-8657919 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000121118/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/podcast-na-dotek-od-ceske-spolecnosti-nic-dobreho-necekame/r~84957e5e49e511ec8a900cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/podcast-na-dotek-od-ceske-spolecnosti-nic-dobreho-necekame/r~84957e5e49e511ec8a900cc47ab5f122/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/vsude-sama-krasa-a-samet-blues-nakladatelstvi-kher-vydava-povidky-romskych-8630016
https://radiozurnal.rozhlas.cz/vsude-sama-krasa-a-samet-blues-nakladatelstvi-kher-vydava-povidky-romskych-8630016
https://anchor.fm/do-slov/episodes/Bra-a-Ondej-plkaj-o-knihch-e19suuq
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/romska-literatura-recenze-kher-o-mulo-samet-blues-vsude-sama-krasa-kniha.A220124_103217_literatura_kiz
https://www.idnes.cz/kultura/literatura/romska-literatura-recenze-kher-o-mulo-samet-blues-vsude-sama-krasa-kniha.A220124_103217_literatura_kiz
https://vltava.rozhlas.cz/vztah-romskych-ctenaru-k-vlastni-literature-je-silny-je-zdroj-radosti-a-hrdosti-8657919
https://vltava.rozhlas.cz/vztah-romskych-ctenaru-k-vlastni-literature-je-silny-je-zdroj-radosti-a-hrdosti-8657919


 

 

 

 

 

 



Plány na rok 2022 

− Vyda ní  reedice de tske  pro zy Tery Fabia nove  Sar me phiravas andre s kola/Jak jsem 
chodila do s kol y a C avargos /Tula k, vyda ní  pr ekladu s ve dsko-kalderas ske ho komiksu  Sofii 
Taikonove , Gunilly Lundgrenove  a Amandy Erikssonove  Z ofi Z-4515, vyda ní   de tske  pro zy a 
vyda ní  autobiografie Olgy Fec ove  (v koedici s nakladatelství m Paseka).  

− Posí lení  autorsky ch setka ní  s romsky mi spisovateli ve s kola ch pro z a ky a pedagogy, 
da le take  v NNO c i komunitní ch centrech i pro ver ejnost. Autorska  c tení  v ra mci zavedeny ch 
festivalu  Noc literatury (Praha), Knihex (Praha) a rozvoj spolupra ce s dals í mi por adateli jako 
napr . Kniz ní  la zne  (Maria nske  la zne ), Kniz ní  Jiz ní  (Plzen ), Khamoro (Praha), KniZ iz kov 
(Praha), Oslavy Mezina rodní ho dne Romu  (Praha), Korzo Na rodní  atd.  

− Zaha jení  spolupra ce s jiny mi nakladateli ve specificky ch oblastech.  

− Spra va nove  socia lní  sí te  Instagram. 

− Pr í prava projektu  a grantovy ch z a dostí  na rok 2023 (nakladatelska  a edic ní  c innost, 
kulturní  akce, vzde la va ní , pr í ma  pra ce s autory a posí lení  jejich kompetencí ). 

 

  

  



 Členové spolku a správní orgány 

Pr edseda (spra vní  orga n):  Radka Patoc kova  (vznik funkce 20. 9. 2017) 

Tajemní k: Jir ina Kuklova  Stolar ova  

Kontrolní  komise k 31. 12. 2021: Filip Siva k,  Zdenka Kainarova , Luka s  Houdek 

K 31. 12. 2021 me l spolek celkem 11 c lenu .  

 

Kontakty 

KHER, z. s.  

Sí dlo: Veverkova 33, Praha 7, 170 00 

Doruc ovací  adresa: Veverkova 35, Praha 7, 170 00 

IC O: 277 449 83 

E-mail: nakladatelstvi@kher.cz  

Tel.: 773 231 155 

FB: facebook.com/nakladatelství .kher 

IG: www.instagram.com/nakladatelstvikher 

www.kher.cz  

 

Bankovní spojení: 

Be z ny  u c et: 2000317621/2010, Fio banka, a. s. 

Darovací  u c et: 2901715061 /2010, Fio banka, a. s. 

Spisová značka: 

L24235 vedena u Me stske ho soudu v Praze 

 

mailto:nakladatelstvi@kher.cz
http://www.kher.cz/


Finanční zpráva za rok 2021 

Vy kaz zisku a ztra ty (v tisí cí ch Kc ) 

NÁKLADY CELKEM 

Hlavní činnost Hospodářská činnost 
1383                    -       

A.I. Spotr ebovane  na kupy a nakupovane  
sluz by  674                    -       
A.II. Zme na stavu za sob vlastní  c innosti 0                    -       
A.III Osobní  na klady 681                    -       
A.IV Dane  a poplatky  0                    -       
A.V Ostatní  na klady  29                    -       
A.VI Odpisy, prodany  majetek, tvorba a pouz ití  
rezerv a opravny ch poloz ek celkem 0                    -       
A.VII Poskytnute  pr í spe vky celkem 0                    -       

 

VÝNOSY CELKEM 

Hlavní činnost Hospodářská činnost 
1443                    -       

B.I. Provozní  dotace 1110                    -       
B.II. Pr ijate  pr í spe vky  25                    -       
B.III. Trz by za vlastní  vy kony a zboz í  308                    -       
B.IV. Ostatní  vy nosy 0                    -       
B.V. Trz by z prodeje majetku 0                    -       

 

C. Vy sledek hospodar ení  pr ed zdane ní m 60 
Daň z příjmů 0 
D. Výsledek hospodaření po zdanění 60 

 

Rozvaha k 31. 12. 2021 (v tisí cí ch Kc ) 

AKTIVA celkem 130  PASIVA celkem 130 
B. Krátkodobý majetek 130  A. Vlastní zdroje 61 
B.II. Pohleda vky -46  A.I Jme ní  1 
B.III. Kra tkodoby  financ ní  majetek 176  B. Cizí zdroje 69 
 B.IV. Jina  aktiva celkem   B.II. Dlouhodobe  za vazky celkem 3 
   B.III. Kra tkodobe  za vazky 36 

   B.IV. Jina  pasiva celkem 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Poděkování 

Nakladatelství  KHER velmi de kuje vs em donoru m a soukromy m da rcu m, kter í  v roce 2021 
podpor ili jeho c innost! Bez va s by to nes lo, i dí ky va m ma  romska  literatura moz nost ru st. 

 

Ú r ad vla dy C R c a stkou 292.500,- 

 

Ministerstvo s kolství , mla dez e a te lovy chovy c a stkou 146.000,- 

 

Magistra t hl. m. Praha c a stkou 50.000,- na vyda va ní  publikací  a 30.000,- na por a da ní  akcí  
s romskou literaturou. 

 

  

 

Bader Philanthropies, Inc., c a stkou 18.000 ÚSD 

 



C esko-ne mecky  fond budoucnosti c a stkou 60.000,- 

 

 

Goethe Institut c a stkou 500 EÚRO 

 

 

Soukromí  da rci c a stkou 25.000,- 

 

De kujeme! 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2021 

 

Mgr. Radka Patoc kova  

pr edsedkyne  spolku 


