
Každý si zaslouží svoje místo pod sluncem 

 

Scénář k rozhlasové reportáži - ZŠ Na Beránku – tým Jelena  
 

1.vstup:  
Paní Jelena Silajdžič úspěšná novinářka a filmová producentka utekla před  
válkou v Jugoslávii bez majetku, ale naštěstí s celou svou rodinou. Ze Sarajeva do 
Prahy, ze dne na den.  
 

 A začala válka přes noc my jsme tomu nemohl i věřit protože jsme žili v nádherným 
státu,který se jmenoval Jugoslávie 
 

Jenomže my jsme taková balkánská povaha, my jsme takoví, víc reagujem srdcem 
než mozkem a to není dobrý je něco mezi 
 

Když se rozhodneš jako změnit život a rozhodneš se zajet někam jinam začít nový 
život, tak to není jednoduchý  A když Tě někdo vyžene a utíkáš od smrti a chceš 
zachránit život svých dětí a svý rodiny, tak to je strašný. 
 

2 vstup: 

Paní Jelena dnes říká, že má dva domovy. Na ten sarajevský vzpomíná jako na 
úžasný mix národností, vyznání i kultury. V Praze založila slavný festival romské 
kultury Khamoro . Khamoro je název zakládající kapely festivalu a v romském jazyce 
znamená sluníčko. Čeští zvukaři se ke kapele nezachovali zrovna sluníčkovsky, když 
začali hrát, vypínali jim zvuk a snažili se jejich vystoupení poškodit. Na to se manželé 
Silajdžičovi nemohli jen tak dívat a kapele pomohli a ne jen jí. 
 

Proč vznikl  vůbec ten festival,  jednalo se o tu hudbu formálně ale prostě my jsme 
chtěli ukázat na to že jsme všichni jen lidé, buď dobrý nebo špatný, že si každý 
zaslouží svoje místo pod sluncem 

Mise Khamora není hudba hudba je jen prostředkem jak spojovat lidi, protože tu 
tradiční romskou hudbu skoro všichni mají rádi  
  

3.vstup: 

Při prosazování dobrých myšlenek a chvályhodných akcí. Nejde ovšem vždycky 
všechno hladce 

Dobré zprávy nejsou zprávy v dnešní komerční době, ještě nás učili na žurnalistice, 
zpráva není, jestli pes kousnul člověka, ale jestli člověk kousnul psa. 
 

4.vstup 

Válka v Jugoslávii udělala z mnohých uprchlíky. Jelenina zkušenost je ale významná 
i pro nás, učí nás, co je důležité, na co se máme spolehnout. Na útěku to mohou být i 



úplné drobnosti 
 

A v tý mý kabelce byl můj adresář a člověk pochopí, že v adresáři nebo dneska 
v mobilu máš svůj celý život, protože tam pod áčkem bylo padesát lidí po celým světě 
a pod béčkem taky a ti lidé nám strašně pomohli.  
 

A to nám nikdo nemohl vzít, bylo to co jsme měli v sobě a to přátelství a ty kamarády, 
které jsme měli po celým světě. 
 

5.vstup - závěr 

Jelena Silajdžič je silná osobnost plná energie a nápadů. Její životní příběh dává 
odvahu a odhodlání všem, kteří hledají svou cestu, všem, kteří chtějí pomáhat i tvořit. 
Její projekty jako je Slovo 21, Rodina Odvedle, Khamoro jsou toho důkazem. 

 


