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Původem je z bývalé Jugoslávie z města Sarajevo.  
Vystudovala žurnalistiku, ale poté se začala věnovat filmové produkci. 

Než Jelena se svou rodinou kvůli válce opustila Sarajevo, vybudovala si kariéru 
úspěšné filmové producentky. V rámci této profese dostala Jelena nabídku 

spolupráce s filmovými ateliéry Barrandov. Jelena byla domluvena s Barrandovem, 
že přijede podepsat smlouvu do Česka. V den kdy měla podepsat smlouvu, jela 

Jelena a její manžel z práce domů, aby vyzvedli své děti a jeli do Česka. Když už byli 
na cestě do Česka, dozvěděli se, že v Jugoslávii vypukla válka. Když dojeli do 

Česka, řekli si, že tu zůstanou, i když všechno, co měli, zůstalo v bytě ve válčícím 
Sarajevu. V Česku pak za podpory známých otevřeli restauraci. Jelena vzpomíná na 

to, že při začátcích nového života v nové zemi jim hodně lidí pomohlo. Tehdy 
pochopila co je důležité. 

 
Jelena je silná žena a to lze pochopit i jak se vzchopila a co vše dokázala. 
Tady v Čechách založila festival Khamoro, Soused od vedle a slovo 21. 

   
 

Po útěku z Jugoslávie se Jelena začala zapojovat do kulturního života v Čechách. 
Jednou šla se svou rodinu na vystoupení romské skupiny Khamoro. Když vystoupení 

začalo, záměrně jim ho kazil český osvětlovač a zvukař, to se ale Jeleně nelíbilo a 
tak s pomocí jejího manžela vyhnali tak zvané kaziče a pomohli dokončit vystoupení 
Khamora. Z tohoto prožitého zážitku se Jelena rozhodla, že založí festival Khamoro, 

neboli festival romské hudby. 
 

Slovo 21 je velká organizace na pomoc a spřátelení. Vytvořila jí Jelena a dodnes je 
ředitelkou. Slovo 21 pomáhá Romům obecně v České Republice. Slovo 21 založilo 
mnoho projektů a tady jsou tři. Organizace je od roku 1999.  A snaží se vybojovat 

práva cizincům a sebevědomí.  
 

Slovo 21 založilo projekt JIHENA-srdcem. Tento projekt je zaměřen na Romské 
ženy, které se scházejí dvakrát měsíčně v devíti městech. A toto setkání pomáhá 

romským ženám si zvednout sebevědomí. 
 

 Dalším projektem je Rodina od vedle. Úspěšně probíhá už od roku 2004. Letos v 
neděli 25. listopadu se sejdou v jednu hodinu dvě  rodiny na oběd. První rodina je 

jiné národnosti žijící v Čechách, a druhá je České národnosti. 
Jde o seznámení rodin, do tohoto projektu se zapojilo 1550 rodin. 

 

 

        Pro Příběhy našich sousedů napsaly 1.11.2018 Julie Neumajerová a Terezie Hanáčková 


